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Pilinszky János költészete felráz, megdöbbent, megnyit
és mellbe vág. \

Vi/águnk mélységeiMI tör fel, a kútbál, mint az Igaz
ság, törékenyen és csupaszon - sebezhetetlenűl>, és alva
járóként eljut a szakadék pereméig.

Véletlenül sem csúszik meg, lépteiben a sebészkés bizton
sága. Mosolygó kétségbeesés.

Pilinszky nemigen von le következtetéseket. Többet visz
végbe, mert minden műve végtelen, kanyargós utat nyit ben
nünk .. ez az Út egyedülállóan konok.

Konokul egyedülálló.

(BÁRDOS LÁSZLÓ fordítása)
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SÁRI GÁL IMRE: EskUvll éJJel. Ellladia a helyen (Ame
rikai Mallyar Könyvtér Cleveland. Ohio. 1981). A szerzöa
nyugati magyar irodalom egyik legérdekesebb kísérletező.

je, Kötetei - melyeket maga sokszorosít - eredeti módon
komponáltak : képek, illusztrációk, magazinok hirdetései
szakítják meg a verseket, mintegy bemutatva, hányféle ha
tással kell számolnia annak, aki a diaszpórában is magyar
költő akar maradni. A sokat emlegetett amerikai életfor
ma, a csillogó reklámsorok, az élet harsogása közepert
nem lehet egyszerű megtalální a csendet, s kiharcolni a lé·
leknek azt az állapotát. melyben versek születhetnek. Sári
Gál Imre ebben a szinte kaotikus zűrzavarban is igyekszik
megőrizni benső függetlenségér, s ezt már akkor megvaló
sitja, amikor van ereje reflexiókat füzni a körülötte zajló
világ eseményeihez. Ez a világ folyvást érte nyúl. s az olva
só olykor szorongva kérdi: vajon következő kötetében a
hirdetésekből lesz-e több vagy a versekből. Mivel azonban
egész költészete "toronycsodák árnyékában" alakul, azt
kell hinnünk, ez a lírai magatartás az Újvilágban kiálaki
tott költöi attitüd egyik hiteles és izgalmas megnyilvánulá
sa, me ly kíváncsiságot ébreszt a folytatás iránt.

VÁTHY KÁLMÁN: Alkooyati ébredés. Az emigráció
magánya, a honvágy, amely napról napra lebirkózza az
idegenben élők lelkét, az anyanyelv gyakorlásának igénye
sok külföldön élő magyart késztet írásra, olyanokat is,
akiknek pályája messzire fut a nyelvtől és az irodalomtól.
Váthy Kálmán harminchat esztendeje él Nyugaton, vég-

zettsége elméleti matematikus, különböző-nagyvállalatok
rendszerszervező és számítástechnikai osztályain dolgo
zott - s emellett, az utóbbi időben kettőzött energiával,
verseket ír. Most megjelent könyvének darabjai 1979 óta
íródtak. a legutolsó 1981 júniusában, Fáy Ferenc halálá
ra. Írásainak színvonala sajnos elmarad Fáy művészeté

től; bár vannak sajátos észrevételei, de ezeket is köznapi
kifejezésekkel írja le, azonmód, ahogy eszébe jutnak, S ez
elszürkíti líráját, unatkozásra kényszeríti az olvasót. Vagy
várnia kellett volna még az önálló kötet kiadásával, vagy
megkérni kanadai költő ismerősei közül valakit - Tüz Ta'
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mást?, Faludy Györgyöt?-, hogy rostálja meg a nyomdá
ba kerülő anyagot. Mert így az alkonyattal - mint a könyv
címe ígéri - nem ébredünk ... (Toronto, 198I)

KABDEBÓ TAMÁS: Évelő (Róma, 1980). A szerző a ma
gyar irodalom angliai befogadásának kutatója, esszéiben
elsősorban a reformkori szellem jelenségeit követi nyo
mon, de érdekes regényeket is írt, melyekben a generációs
problémák és a magyarság beilleszkedésének folyamatai a
központi témák. Ezúttal tárcáit gyűjtötte kötetbe. A kü
lönböző alkalomból született kis írások gondolkodó szel
lemet, az élet minden helyzetében önmaga felelősségéreés
küldetésére eszmélő, íróalkatot képviselnek, aki - könyve
alcíme szerint - "eklektikus történeteket" formál ugyan,
dee látszólag szeszélyes kalandozása során is megőrzi elkö
telezettségét.
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