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> Nem kötelező a kéményseprés. A 
2007/537-es kormányrendelet alapján 
ugyan kötelező a magánházak kéményei-
nek évente legalább egyszeri kipucolása, 
viszont Csíkszeredában és a környékbeli 
falvakban is szakemberhiány van. A hely-
zet orvoslása érdekében Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala más városból érkező 
szakembereknek bocsátott ki engedélyt az 
ez irányú tevékenység elvégzésére. Azok a 
kéményseprők, akiknek a polgármesteri 

hivatalhoz benyújtott kérése pozitív elbí-
rálásban részesült, a 2011. szeptember 13. 
– október 15. közötti időszakban végez-
hetnek kéménytisztítást. Ugyanakkor a 
hivatal felhívja a magánház-tulajdonosok 
figyelmét, hogy az engedélyezett kémény-
seprők senkit sem kötelezhetnek a szolgál-
tatás igénybevételére, minden lakó maga 
döntheti el, hogy él-e a lehetőséggel. 

> Előadással tarkított búcsú Szel
terszben. Szent Gellért életét bemutató 
mi sztériumjátékkal ünnepli alakulásának 

harmadik évfordulóját a szentegyházi 
Szent Imre Társulat. Az előadásra a szom-
baton tartandó búcsús szentmise után 
kerül sor Szelterszben. A társulat immár 
három éve alakult helyi fiatalokból, akik 
keresztény szellemben, misztériumjátékok 
formájában adják elő különböző magyar 
szentek életét, valamint karácsonyi elő-
adásokat, húsvéti passiót szoktak színre 
vinni, pantomim formában, annak megfe-
lelő zenei aláfestéssel. Az évek során elő-
adták Szent Erzsébet, Szent István, Szent 
Imre herceg, valamint Szent Gellért életét, 

emellett pedig az elmúlt két évben sza-
badtéri passiót, valamint élő Betlehemet 
tártak a közönség színe elé. Holnap a 11 
órától kezdődő búcsús szentmisét követő-
en mutatják be a Szent Imre Társulat tagjai 
Gellért püspök életét, új hangszereléssel, 
korhű ruhákkal, valamint a legfontosabb, 
hogy kellő lelkesedéssel és odaadással. 
„Ezekkel az előadásokkal szeretnénk köze-
lebb vinni az emberekhez Isten üzenetét, 
magyar szentjeink életpéldáján keresztül” 
– összegezte György Ida hitoktató, a tár-
sulat vezetője.
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Interjú a magyar származású kanadaI költővel, savanya Istvánnal

„Nem akarok irodalmi Bonsai-fákat”
Izgalmas családi és művészeti 
program, amire tegnap indult a 
kanadai savanya István költő-
zenész és felesége, várkonyi 
eszter énekesnő. az erdélyi 
turné – marosvásárhely (teg-
nap), Csíkszereda (szeptember 
19.), sepsiszentgyörgy (szep-
tember 20.), székelyudvarhely 
(szeptember 21.) – műsorában 
sok dal fog elhangzani a leg-
újabb tollrajzok című lemezről, 
de lesz olyan is, ami az Ott-
honi ének című Cd-ről lesz. a 
koncertsorozat kiváló alkalom 
sava nya István pár hete megje-
lent verseskötetének népszerű-
sítésére is. a költővel életútjá-
ról, pályájáról beszélgettünk.

– Életútrajzai alapján, úgy 
tűnik számomra, hogy az éle-
tében a gitár, a zene volt előbb. 
Mikor tanultak meg rímelni a 
dallamok, mikor találták meg a 
versek?

– Erre két választ kell adnom. 
Az egyik, nem emlékszem arra, 
hogy mikor nem írtam verseket. 
Igazából nem is tudnám meg-
mondani az időpontját, hogy 
mikor kezdtem el versekben 
gondolkodni, vagy verseket kap-
ni. Fegyelmezett módon leírni és 
összegyűjteni azután kezdtem, 
hogy Kanadába költöztünk. Ak-
kor, a 80-as évek elején tökéletes 
kulturális vákuumban találtuk 
magunkat. Nem volt se magyar 
szó, se magyar rádió, még a ma-
gyar közösség is nagyon mini-
málisnak volt tekinthető. Ami-
kor az ember így elveszíti azt a 
kulturális közeget, amit addig 
természetesnek vélt, akkor elemi 
erővel jön elő az igény, hogy de 
jó volna magyarul olvasni, ma-
gyar rádiójátékot hallgatni. Ezek 
a hangulatok, érzések versekben 
fogalmazódtak meg, nem hiá-
ba a versírás a lélek legmélyebb, 
legbelsőbb, legőszintébb hangja.  
Az írások az évek, évtizedek fo-
lyamán összegyűltek. Majdhogy-
nem követelték, hogy életteret 
kapjanak. Két kötet jelent meg 
eddig: 2008-ban két költőtár-
sammal, Sárhegyi Erikával és 
Székely-Nagy Gáborral együtt 

adtuk ki az „Adj jelet!”-versek 
három hangra címet viselő köte-
tet; a mostani kiadás, A fénynek 
háttal című még nincs egy hó-
napja, hogy kijött nyomdából. 
Ennek óriási nagy segítője, mo-
torja volt Szederjesi Ferenc, nél-
küle ez a könyv nem lehetne az 
asztalon. Szép munkát végeztek 
az itteni tervezők, nyomdászok, 
grafikusok.   

– A színpad, a szereplés, a té-
véműsorok a mindennapjai részét 
képezik. Mikor van a feltöltődés, az 
elvonulás, az alkotás ideje?

– A szereplések alkalomsze-
rűek. Olyan, hogy tudatosan el-
vonuljak és kikérjem magamnak, 
hogy engem mindenki hagyjon 
békén, mert én verset írok, olyan 
nincs. Viszont sűrűn van, hogy 
egy vers, vagy egy gondolat, vagy 
egy-két alapmotívum a versből, 
vagy szófordulat úgy előjön va-
lahonnét magától, és én úgy 
gondolom, hogy azt le kell írni. 
Gyorsan próbálok időt szakítani, 
hogy leírhassam, hogy az impul-
zus nehogy elszálljon. A leülésből 
általában az lesz, hogy megíró-
dik az egész vers. Indul egy-két 
alapmotívummal, gondolattal, 
hangulattal, és amikor fölkelek, 
akkor azt veszem észre, hogy 

megírtam az egészet. Általában 
nem jellemző rám, hogy visszaté-
rek leírt versekhez, és javítgatom, 
csinosítgatom. Úgy tekintek a 
versekre, mint egy hangulatról, 
vagy egy érzésről készült pilla-
natfelvételre, amit utólag nem 
érdemes tetszetősebbé, csinosab-
bá tenni, csak azért, hogy jobban 
tetsszen valakinek. Szeretem azt 
a fajta nyers állapotot, ahogy 
ezek világra jöttek, mert úgy 
volt őszinte, meg természetes. 
Azt nem akarom csinálni a ver-
sekkel, hogy olyanok legyenek, 
mint egy-egy Bonsai-fa. Ezeket 
a kicsi fákat megmetszik, drót-
tal körbetekerik az ágait, hogy 
így nőjenek, vagy úgy nőjenek, 
és lehet, hogy egy tetszetős kis 
darab, de igazából egy megnyo-
morított fa, ami nem természe-
tesen nő. Én nem akarok ilyen 
irodalmi Bonsai-fákat csinálni.  
Szeretném, hogy a maga termé-
szetességében éljen meg a dallam 
és a szöveg. Ez a legfőbb cél meg 
remény, hogy a színpadról, vagy 
a könyvből, vagy a lemezből vala-
miféle módon lejöjjön az üzenet, 
lejöjjön az, amit eredetileg kom-
munikálni akart az a vers vagy az 
a dallam. Ha ez valaki másban 
kinyit valamit, megindít valamit, 
akkor már jól sikerült.

Darvas Beáta

Savanya István: a vers egy hangulatról vagy érzésről készült pillanatfelvétel


