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Velence ege alatt
Kígyócsillámú hold, Tejút íze,
Szájszélen lecsorduló méregcsepp lüktetése,
Nem bírom visszaszlvni, magamba nyelni
Önnön izeim, felépíteni mákonytégláit
Az édes bódulatnak. Mikor se ég, se föld,
Csupán a tégla. Hazug holdszívem menedéke.
Kígyófogakból rakott felirat;
..Amice, ad quid venisti?"
..Barátom, miért jöttél?" Lüktet a tengerár,
..Látod? Az ott . . . ni lefutott . . . "
Apálysöpörte bolyhos éjszaka,
Velence ege már üres. Csörög nyakam körül
A lánccá szelídült ítélet; nem kérdés,
Nem föld, nem' ég. Boltíves verem.
Istenségemre emlékező, tekergő félelem.

Séta a parkban
Hitet sugárzó kő-mosol/yal,

Kő-ölelésre tárt karokkal,
Narancsligetbe rejtezetten,
Kő-időtől kő-erezetten,

Kő-országban, Buddha-országban
Verik a kövek a visszhangot ;
Pusztíts minket lsten kegyelme,
Hogy bölcsességünk elfeledve,
Porral, sárral elkeveredve,
Múljék: el rólunk ezer-élet
Örökre elátkozott terhe.
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Ne adj erőt
Ne adj nekem, Uram, erőt!

Roskadozzam teher alatt!
Kőbe, gyökérbe besimulni
Hagyd meg nekem az utakat.
Tekergőzve gyökérbe bújni,
Kő-erezetbe oldozódni;
Vagyok, és mégse lássanak.
Miért gyúrsz formára a porból?
Szilárdítasz kő koromból ?
Gyökértestemben vizek zúgnak,
Áttetszőségem majd az Úrnak
Közvetíti tenger hul/ámát?
A .Van-nak, ..Lesz'í-nek árapályát?
Engedj visszahul/ni, létemben elsimulni.
Csak csepp vagyok, csak por, csak lenyomat.



Század-forduló
Galaktika! Ez fontos! Még jobb: Galaktikák!
Egymásnak feszülő égitestek bikaviadala,
Mikrokozmoszok tágulása,
Betontemetők döngése, zugpiacok hajnali csendje,
Salátaleve/et bágyadtan lapátoló szél,
Sunyi zúgású fenyveserdők pókszőtte levegője,

Népvándorlások mozdulatlansága,
Lélekvándorlások görcse mint egyetemes igazság,
Egyetemesség mint megosztottság,
Barátságok toltekezése,
Az átmert kutak egy érben egyesülnek,
Részegek nyálcsorduló felejtkezése,
Felejtkezésből épülő művek kockakövei a kocsma előtt,

A zajba párolt némaság eszperantó-hazugsága,
Hogy hisz van közös nyelv,
Csupán, másképpen ejtjűk a szót . . .

Tűnik

Párás vizek felett, csipkebokornyi áhítat.
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A fiaral Kallka Margit

Bár könyvei rendre-sorra megjelennek, némelyik ajánlott
olvasmány is a középiskolákban a szélesebb irodalmi
közvélemény s az olvasóközönség jelentős része lassan el
feledkezik Kaifka Margitról. A fiatalok hovatovább mit
sem tudnak róla. Ideje volna újból felfedeznünk s a ma
gyar literaturában az öt megilletö helyre emelni.

Kaffka Margit az elsők közé tartozott, akik a női nem
megbecsüléséért. politikai-emberi emancipációjáért har
coltak; ö elsősorban irásaival. Prózajában a lelki élet s a
társadalomrajz művészi egységbe forr, ugyanakkor meg
őrzi a személyesség varázsát. Tanári magatartásában is
egyedülálló, eredeti jelenség volt. Külsejével hem törö
dött, a belső értékeket mindennél fontosabbnak ítélte.
Túlnőtt amindennapiság apró-cseprő dolgain. M ilyen jó
volna, ha a mai fiatalok olykor meglátogat nák a sírját,
tanóraikon vagy önképzőkőri foglalkozásokon megemlé

keznének róla, és ami a leglényegesebb minél többet
forgatnak műveit. Mert változatos, forrongó korunkban
szükség van szilárd, a 'múltban gyökeredző, a jelenben is

érvényes és a jövőt megalapozó példákra. Amilyen Kaffka

Margit.

A Magyar Tudományos Akadémia 1980-ban, születésé
nek századik évfordulóján jelentette meg az irónő levele
zését Afiatal Katika Margit eimmel. A Hangyaboly, a Két
nl'ár, a Szinek és évek szerzőjénck levelezése is érdekes 01
vasmány. Rolla Margit, a kötet szerkesztője,az előszó író

ja évek óta kutatja Kaffka életét, megfordult azokon a he

lyeken, ahol az irónő élt és dolgozott, hozzájutott levelei
hez, igya kötetben közzétett 1894 és 1904 kőzött szüle
tett negyvennégy levélhez is. Közülük negyvenhármat

harmadunokatestvérének- és barátnőjének. Nemestothy
Szabó Hedvignek, egyet pedig anyai nagyanyjának, Csa
nády Miklosnénak írt. A leveleket betűhív formában, írás
hibáival és javításokkal együtt olvashatjuk,

Kaffka Margit "fiatal éveiről nem sokat tud az iroda
lom írja Rolla Margit. Érdemes pedig végigkísérni az
itt következő levelekben életét és íróvá fejlödését. Már
mutat arra, arnivé lenni akar. Benne él már a minden ma
radi, feudális gitttól való szab~dulás nosztalgiája. De le

húzza és akadályozza környezete és neveltetése sok zavaró
k őrűlménye. Ebből szabadul ki lassan. A levelekben lát
juk a fejlődés belső megmozdulásait s végigkísérhetjük

azokon a kis dűlőutakon. amelyek az igazi útra elvezet
ték." (Répássy Magdolna)
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