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Ritmus és dallam: a vers lényege. A Lator
László mûhelyében felnõtt és gyakorlatot
szerzett költõnemzedék magabiztos forma-
mûvészként dolgozik ma már, de ez a mes-
terségbeli tudás és készség nem fedi el a
mondanivalót. Egyéni, erõteljes hangú költõ-
nõ Szabó T. Anna, akinek életében meghatá-
rozóak a családi irodalmár gyökerek – nagy-
apja a híres erdélyi akadémikus, irodalom-
történész Szabó T. Attila volt.

Az 1987-es áttelepülés Kolozsvárról új
lendületet adott az induló költõnek, s bizo-
nyításra késztette: mutassa meg értékeit,
küzdjön meg az elfogadásért. Az otthoni kö-
zegben szinte várományosa volt az irodalmi
pályának, Magyarországon viszont bizonyí-
tania kellett rátermettségét, elhivatottságát.
Nagyszerû társa a munkában férje, Drago-
mán György író, drámaíró, aki alkotótársként
inspiráló társa és kritikusa is egyben.

A gyerekek nevelése nem engedi, hogy a
„csodák” eltûnjenek az életükbõl: az õ sze-
mükön keresztül nézve a világ mit sem ve-
szít érdekességébõl, kifogyhatatlan varázsá-
ból. Nekik köszönhetõen új és új rácsodálko-
zással szemléli a mindennapi, apró esemé-
nyeket, történetmorzsákat. Az alkotás folya-
matáról szólva a belsõ lazítás, nyugalom fon-
tosságáról szólt. Arról a befelé figyelõ álla-
potról, mely a félálomhoz hasonlít, amikor a
gondolatok szabadon áramlanak, az asszoci-
ációk kötetlenül csúsznak egymásba. Kedves

humorral mondta: csak arra kell vigyázni,
hogy a fáradt anyuka alkotás közben el ne
bóbiskoljon, mert akkor oda a vers. Az este
egészére jellemzõ volt a vidám hangulat, alig
kellett kérdezni a vendéget, szívesen osztotta
meg gondolatait a nézõkkel.

Sokoldalú, kísérletezõ kedvvel megáldott
alkotó, nemcsak verset ír, hanem fordít, szín-
darabokat, zenés mesejátékokat is szívesen ír.

Örömmel beszélt jövõbeni terveirõl, a ki-
adásra váró gyermekverskötetérõl, mely –
reményei szerint – a jövõ év tavaszán megje-
lenik. Az este végén még zenét is hallgathat-
tunk: a megzenésített verseibõl készült cédé
hangjainál búcsúztunk a megnyerõ mûvész-
tõl, Szabó T. Annától. ■

Minden jó, ha a vége jó!

✒✒    Petrozsényi Eszter
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