
A konstanzi zsinat' után az Óbudai Egyetem története a homályba süllyed,
Nem tudjuk, megszűnt-e még Zsigmond uralkodása alatt vagy csak a későbbi

általános zűrzavarban. Nagy kár érte, hogy egy ilyen felsőfokú oktatási intéz
mény nem válhatott Közép-Eurépa maradandó szellemi központjává.

A fontosabb forrásmunkák: 1. Abel J.: Egyetemeink a középkorban, Budapest, 1881.
- 2. P. Wallaszky : Conspectus Reipublicae Litterarieae in Hungaria. Buda, 1808. - 3.
H. Diener : Zur Geschichte der Uníversttüts gründungen in Alt-Ofen (1395) und Nantes
(1123). U63. - 4. Cod. Vat. Lat. 6952 fol. - 5. M. Inhofer: Annales Ecclesiastici Regni
Hungariae. Róma, 1644. - 6. Fraknói V.: Monumenta Vaticanea Historiam Regni Hun
gariae Illustrantis. Budapest, 1888. - 7. K. Heüíg : Zur Geschichte der Altesten unga
rischen Universitiiten und des Magisters Benedikt von Makra. 1931. - 8. H. Denifle:
Liber Procuratorum Nationis Anglícanae (Aíemanníae) in Universitate Parisiensi. Pári~s,

1937. -9. Karácsonyi J.: Makra: Benedek szülöhelve, 1905. - 10. Monumenta Historica
Universitatis Carolo-Perdínandeae Pragensis. Prága, 1834. - 11. F. Gall: Die Matrikel der
Uníversitát, Wien, 1954. - 12. A. Gloria: Monumenti della universita di Padova. - 13•
•T. H. Mundy: The Council of Constance, the Unification of the Church. New York, 1061.
- 14. U. Richental : Das Concilium so zu Constanzt gehalten ist worden. Augsburg, 1536.

TUZ TAMÁS VERSEI

Halottné::sőben

Most, hogy ilyen emberi vagy
ezzel a márványtekintettel,
szögekkel a tenyérben, lábban,
kegyelemdöféssel a szívben,
- bontófésű a szél a hajadban
odakupOTodnék hozzád,

fölsandítanélc félig nyitott ajakadra,
kortyintanék a halálodból
aggályosan és védtelenül,
mint hársfák a zivatarból.

Elviselhetetlen szomjúságomat
tenném sebeidre,
kihűlt fogad alá forró éhségemet,
üres ereidbe vértódulásomat.
űsszefeküdnék veled a megsemmisülésben.

Szószegény hitem szerint
ez volna talán a feltámadás:
villám életem alkonyatán,
mennydörgés süket tornácomon.

Nel,., egés::sen abs::straht

téren és időn kívül vagyok
valaki csönget
magamra kapom a négy dimenzió rongyait
s 1'ányitok a mindenségre

most más hangon folytatom
megmerevülve
gépiesen elmagányosodva
előbb még minden úszott
az árnyékok .
a napfény regattái
levelek zizegése
ecsetvonásaim repültek
a vászon kibukott alóluk

amagyalfák érezték a veszélyt
velőkig ható kettősség a révület horpaszán
előregyártott panoráma
minden lépésemre !ölborzolódik
hollóhaja a tengerre néző hegYfokoknak
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Lelassult heringii

Másféle márványból, másféle kövekbOl
torlódik össze a mi zuhanásunk.
Mindenki mondja: vérszínűek a felhők,

sárgák a tűzfalak. Hová igyekszünk mégis?
Ilyet is hallani: az én helyemben,
meg, hogy élik világukat, de majd ...

S a távolból éleslövészet, álmosító írógépzörej,
kivándorlóhajók elnyújtott jeremiádja.
A mondatfűzés nem a legtökéletesebb.
Valaki oda is jön és szemünkre veti,
nincs átütő erő, de ő is hadar,
mert a légelhárító ágyúk és a világító torony
kivetkőztetik a bálterem színes szalagjaiból,
lenyeli a mérgét. Ránkfelejtett tekintetében
tollászkodik egy régi filmdal, birsalma fze van
és tapintható. Bele is fájdul a szív. Jó szimatunk
van, zuhanunk tovább másféle összetéte!ű

közegekben, szétnyirbált tájak közt
együtt a megsebzett szárnyú madarakkal.

Forró égöv

menetközben már ráeszméltem
hogy mögöttem van a kert
csillagászati messzeségben
hatványozódó haldoklásban
kisiskolás gondolataim
még ultramarin vizeken bukdácsoltak
de a toronyházak mögött
hullongott már a mérgezett korom
s a mimózák szárnyai
a földre hanyatlpttak

micsoda nap volt
félbemaradt az átistenülés
megkezdődött avesszőfutás

fogamon éreztem
a kettéharapott gyümölcs gyűlöletét

nem volt más hátra
elindultam
a kőboltozat iszonyú éjjelében

másnap
lehúnyt szemhéjam alatt
krémszínű nincstelenség
11yelvem zsombékján
artikulátlan őrület

orrom kazamatáiban fokhagymaszag
kiskaliberű illatok

aztán a karavánút homokdombok
értitek?
a túltelített reménytelenség
a beözönlő szédület fiolái
időnkint szállongó babonák
sortüzek
erősítésre vártunk de nem jött
a környékbelí fákról
~la,takzott a homály

ekkor tört rám a harag extázisa
lesből váratlanul
bokámról lepöcköltem
egy partizán skorp~ót

M é g i s

azt mondják felesleges
azt mondják behelyettesíthető

mégis ha üt az óra
s a keselyűk gyülekeznek
a forró sziklák fölött
előkotornánk a föld alól
s a tenyérjósok
avas leheletéből is
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