
minden reménykedő szem Gombrowicz serdülőkorú, hitelesen primitív ifjú hősei

és hősnői felé fordul: az önfeledten, kacarászó, makulátlan fogsorú, bolondozó
kedvű ,modern' lányok és fiúk felé, akik igazgyöngyökként, meztelenül élik örök
ifjúságukat a társadalom kagylójába zárva... de hol van ma ez a romlatlan
ifjúság? nem csupán képzelet szüleménye-e, mint éi koporsóból kilépő, pőreségé

ben tündöklő Albertinka ?"
Gombrowiczot, a nosztagíkus, a melankólikus írót elavultnak is tekinthetnők,

de továbbra is itt van a hányaveti, a titokzatosság álarca mögé bújt, tanácstalan
Gombrowicz, az irodalmi angolna, a frisseségével lefegyverző bohóc. "Ha nem
lehetünk hitelesek" - vallja - ;,nézzünk szembe eredetiségünk hiányával. Mi
vel minden a hamísságíg túlbonyolított, mondanivalónkat az újdonságoknak fittyet
hányva kell közölni. A belső szabadság számomra a legfontosabb dolog". Gomb
rowícz bizony néha nehezen emészthető írói egyéniség. De azon kevesek közé
tartozik, akik balladai tömörséggel,. küldetéses fanattzmussal, szemérmetlen sze
méremmel, saját magukon keresztül bírálják a világot, teszik érzékletesebbé a
tiszta nosztalgia és a cinizmus, az építő és a romboló hajlam örök kettősségét,

"Nincs olyan ember, aki ne lenne tudatában a mai életgépezet abszurdításának,
és .aki mindennek ellenére ne lenne szerves része ennek a gépezetnek. .. talán több
leleményesség, egyszerűbb lélek kellene' a lerombolására... Minél okosabb a világ,
annál ostobább is egyúttal" - írja Naplójában. Magányos Fior mester volt Gomb
rowicz, éppen annyira tetszelgett saját sorsának viselésében, arisztokrata és rossz.
erkölcsű ruházatában,' mint amennyire vállalta az önkrítíkát, a látványos tuda
tosság végsőkig, elmét is néha ielhomályosító extázisát. A Hold rejtett oldala, aki
arra vár, hogy felfedezzék és - akár a csalódás, a leleplezett titokzatosság árán
is - közelebbről megismerjék őt.

T6TH SÁNDOR VERSEI

Halkan hord csobogá!!lt
MAKLARl JOZSEFNEK:

Hogyha szorítja él. zsongást indázó vizek árja,
S 'mélyét elfödi már színes, sok buborék,

Nem fogyhat ki a dalnak édeni tiszta patakja,
•Halkan hord csobogást; botlik az érc-köveken.

Mossa arany koszorúját mégis a fén.y-szivú Lánynak:
Nappal napragyogást, éjjel holdsugarat.

Vnnepí órát várva a béke harangja ha bondul,
S árad a hang, az erős, árad örök hegyeken,

Eljön a Lány, bekopogtat a Hajnal néma szavával,
Kelti a F.öld idejét, fáknak tört rügyeit.

Már nem a zsongás sejteti bensődnek vonulását,
Jelben kél a moraj, hordoz mély dalokat.

Béke.§sé~ háza
ne mondd

arany bordák közt könnyen megszorul
a szó

lépj ki világok útjaira
árkádos házfalak tövében
tornyokra fölkiáltsd

tudd
mennyit ér s hogy az teszi arannyá
ha- emberként nem ellenük

értük dacol
védve a vers mögött föllendü!ő lélek

békesség házát
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Processzió - sáncokon
(ERDOTARCSA TEMPLOMABA)

sudár hajlék fák közt világlik
fa.lait éles szelek csiszolják
mélybe vágták századok

forogtak kések örvös lándzsák
ha fáklya gyúlt riadt a kiirt
táncolt a vitézség

sánc védi éveit

túl halmok fény-tetőin békesség vigyáz
mezőkre ón-fellegek lebegnek
vonulók arany tornyot hordoznak
benne kenyér
felmutatják a ropogó világnak

Kiáltok zúgó -vizeknek

Tavaszt hozó aranymadár
Megül az éger ágon
Hangja mint gyenge nádsíp
Virágot költ a fákon

Szárnya gyöngyház ajtó
Csőrében fűszál-álom

Elejti észrevétlen
Lovak állnak a tájon

Dördülő ég nyomában
Omlik hava a hegynek
Csurog alá az úton
Mossa testét köveknek

Aranyszólással szólal
A tó lengő harangja
Kiáltok zúgó vizeknek
.Senki meg ne hallja

NAPLÓ

TALLÓZÁS A MAGYAR KULTÚRTÖR
TENETBEN*

Irodalomtörténetírásunk nem túlságo
san gazdag a forráskiadványokban. Ha
csak a kritikai kiadások vontatott előre

haladására, az alapvető monográfiák ké
sésére gondolunk (nem véletlenül folyik
vita hetek óta József Attila korszerűsé

géről és időszerűségéről az Élet és Iroda
lom hasábjain), rögtön érzékelhetjük a
legfájóbb hiányosságokat. (Egy anekdo-

tát kell ezzel kapcsolatban idéznünk:
Bóka Lászlót megkérdezte egyik tanítvá
nya, mikor készül el Ady-könyve má
sodik kötetével. A professzor ránézett a
karórájára, s szemrebbenés nélkül vála
szolta: "Ma már aligha". Nos, nem is az
a nagy baj, hogya "má"-t lekéssük, ha
nem a holnapra sem míndíg gondolunk.)
Ezeket csak részben enyhíti az a hatal
mas bibliográfiai sorozat, mely a Magyar
Tudományos Akadémia Irodalomtudo
mányi Intézetének .gondozásában készül

'Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye (Gon
dolat, 1978.)
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