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za epi kai ala kí tá sok szint jén több nyi re 
az epi zó dok bár sza bad, de még is
hal lat la nul ér zé keny ös  sze fû zé se ként 
dom bo ro dik ki. A kap cso ló dá sok 
lo gi ká ja ál ta lá ban jól fel fejt he tõ, te hát 
még a szür re a lisz ti kus rész le tek sem 
ok vet le nül a szü nesz té zia, in kább 
a me ta fo ra vagy a me ré szen al kal-
ma zott me to ní mia képisége sze rint 
szer ve zõd nek. Az Egy fej fá jós nap
pél dá ul egy díj ki osz tó ün nep sé get 
kö ve tõ órák ese mé nye it rög zí ti olyan 
sor ba, mely nek kez dõ- és vég pont ja 
– a dip lo ma át vé te lé tõl a ros  szul lé ten 
át a kór há zi ki vizs gá lás tra u má já ig 
– hal lat la nul tág, a ha gyo má nyo san 
ok ada tol ha tó cse lek mény be nem 
il leszt he tõ moz za na to kat tar tal maz, 
ugyan ak kor leg kü lö nö sebb át vál to zá-
sai is a tu dat mû kö dés tõl kont rol lál tan 
– „meg ma gya rá zot tan” – es nek meg. 
Még a nar rá tor fér fi ból nõ vé, majd 
nõ bõl fér fi vá ala ku lá sa is ke vés bé 
meg le pe tés sze rû en, in kább va la mi-
lyen szub jek tum fö löt ti erõt el fo ga dó 
„be le tö rõ dés sel” megy vég be.

A kö te tet zá ró no vel lák – né mi
meg le pe tést okoz va az ol va só nak – az 
ed di gi be széd mód ok tól rész ben el ütõ 
ka rak te rük kel tûn nek ki. Az em lé-
ke zés tech ni ká ja ben nük a ma gyar
pró za epi kai ha gyo mány egyik leg-
fon to sabb köz lés for má já val, az anek-
do ti kus el be szé lés sa já tos sá gá val 
egé szül ki. A vis  sza te kin tés ugyan is 
nagy nyo ma ték kal tá masz ko dik az 
elõ adás élõ be széd sze rû ka rak te ré re, 
a köz lés sze mé lyes szi tu ált sá gá ra, a 
meg szó la lás – a va la ki hez for du lás 
– köz vet len sé gé re. (E vo ná sok per sze 
az eu ró pai iro da lom egé szé ben sem 
füg get le nek az anek do tá tól.) Ter mé-
sze te sen nem ok vet le nül ér vé nye sül 
az anek do tá hoz gyak ran tár sí tott 
mo da li tás, a „ke dé lyes” vagy akár 
hu mo ros-kön  nyed hang vé tel. Nem a 
mik szá thi vagy a hrabali stí lus va la mi-
lyen foly ta tá sá ról van szó. De ez út tal 
sem ez a lé nyeg, ha nem a tör té ne tek 
egy más ból öm lõ, fel sza ba dult sor já zá-
sa, me lyet nem mér sé kel az a vis  sza-
fo gott, egyéb ként nem-anekdotizáló 
tí pus ra uta ló jel lem vo nás, me lyet a 
mû fa ji lag is so kat mon dó cí mû Be szél-
ge té sek ter me egyik sze rep lõ je – egy 
fel té te le zett fel jegy zés ré vén – tu laj do-
nít az én-el be szé lõ nek: „Ba rát sá gos, 
ke re sõ al kat, de vi gyáz ma gá ra, a 
dön tõ lé pés elõtt vis  sza tán col. Van 
ben ne va la mi lyen ér tel mi sé gi gõg. Az 
el múlt rend szer rõl el len sé ge sen nyi lat-
ko zik, ön ma gá ról nem sze ret be szél ni, 
vi sel ke dé se fe szült. Az õt meg fi gye lõ 
jog gal tart at tól, hogy ki jön a sod rá-
ból, vagy sar kon for dul és fa kép nél 
hagy ja.” De az anekdotizáláshoz leg-
alább is kö zelál ló mo dor ép pen er re a 
ha bi tus ra ké pes ref lek tál ni, mint egy 
ki emel ve an nak ala nyát a több nyi re 
gyöt rel mes nek lát ta tott szi tu á ci ók ból, 
me lyek ben min den ta pasz ta la tát a 
sa ját el bi zony ta la no dott én jé re pró-
bál ta visszavonatkoztatni, egye dül a 
ben sõ ség rez dü lé se it té ve meg egy 
élet „szín pa dá vá”. A be szé lõ a ma ga

sor sát má sok tük ré ben is lát ni-lát tat ni 
tud ja, ami kor pél dá ul egy föl te he tõ en 
Simone Weil-adalék segítségével von 
pár hu za mot a sa ját és egy má sik élet 
ese mé nye kö zött: „Egy szer egy jó mó-
dú csa lád ból szár ma zó fi a tal lány 
ab ba hagy ta egye te mi ta nul má nya it és 
be állt mun kás nak a Re nault -gyár ba, 
ak kor tól, ha ked ve sen szól tak hoz zá, 
azt hit te, hogy ked ves sé gük pusz ta fél-
re ér tés fo lyo má nya.” Így el mond ha tó, 
a be ve ze tés ben em lí tett lí ra i ság ek kor, 
a négy utol só szö veg ben, de fõ leg a 
leg utol só ban vált át olyan pró zá ba, 
mely im már egy ál ta lán nem a lí rá ból 
le ve zet he tõ – on nan te kint he tõ – epi-
kum ként, ha nem „ele ve” epi kai fo gan-
ta tá sú nyel ve zet ként fog ha tó fel.

A kö tet szép ki ál lí tá sa a lát vány
di men zi ó já ban, a könyv mint kö zeg
meg al ko tá sá ban is szín vo na la san 
har mo ni zál a no vel lák vi lá gá val, a 
szö ve gek ki fi no mult nyel vi percep-
tivitásával, eg zisz ten ci á lis ér zé keny-
sé gé vel. S a re cen zi ó ban ta lán kö te-
le zõ en említendõ fen teb bi be so ro lás 
– „a szer zõ el sõ pró za kö te te” – pe dig
ez út tal kü lö nös képp je lez he ti a pá lya
ívé nek a meg szo kott re to ri ka sze rint 
igen csak két sé ges jel le mez he tõ sé gét, 
a „kez dés” és a „be ér ke zés” vi szony-
la gos sá gát. Hi szen Ta kács Zsu zsa 
mû ve bi zo nyos ér te lem ben, mû fa ji 
ka te go ri zá lás sze rint „el sõ kö tet”, 
mely ugyan ak kor nem szü let he tett 
vol na meg a lí rai be széd del al ko tás 
ad di gi ta pasz ta la ta nél kül. A meg té-
vesz tõ kül se jû ven dég ran gos mû vé-
szi tel je sít mé nye ilyen for má ban is 
hoz zá se gí ti az ol va sót ah hoz, hogy a 
ha gyo mány ba il lesz ke dés és az új táv-
lat ra nyi tás szük ség sze rû együt te sét 
a ke zé ben tar tott könyv höz for dul va 
kü lö nös mély ség gel is mer je fel.

(Mag ve tõ Könyvkiadó, 2007)
Eisemann György

Hümmögések
Bertók Lász ló: Han gyák vo nulnak

Va ló ban azt akar tam-e mon da ni? 
(gon dol ni, érez ni, vé le mé nyez ni, 
meg ha tá roz ni?) – kér de zi a vers 
bi zony ta lan ön ma gá tól, mert el ér ke-
zett ab ba a vég sõ in ga tag ba, ahol 
már el vész ni lát szik min den va la ha 
volt egyen súly. Ami ed dig a vi lág ról 
szó ló biz tos tu dás nak volt te kint he tõ, 
va la hol, va la mi meg ha tá roz ha tat lan 
he lyen és idõ ben meg bil lent. Ki esett 
ön ma ga le cö ve kelt va ló já ból. Amit 
kép vi sel nie kel le ne, töb bé nincs ere je
és ked ve kép vi sel ni. A konk ré tum, a 
hét köz nap ok ed dig két kéz zel meg-
ra gad ha tó va ló sá ga, az „élet rend je”
egy szer re ez idáig ide gen, kép lé keny, 
el ko cso nyá so dott for mát öl tött ma gá-
ra. A lé te zés nek ez az új for má ja az 
öreg ko ri lét ál la pot rá döb be né sé nek tra-
gé di á já val és a ve le szem ben egyet len
vé de ke zé si le he tõ ség ként fel ál lít ha tó 

iró ni á val ter hes. Hi szen vég leg bi zo-
nyos sá vált, hogy nem lé te zik szik la-
szi lár dan meg fo gal maz ha tó és fen nen 
han goz tat ha tó lét igaz ság. Il let ve, ami 
van, az rej tõz köd ve ott tar tóz ko dik a 
két ség beej tõ bi zony ta lan ban, ahon nan 
sem il luszt rá ci ó ként, sem hi vat ko zá si 
pont ként nem hív ha tó töb bé elõ.

Há la ég nek, a köl tõk ma mint-
ha hos  szabb idõ ket él né nek, mint 
más ko rok ban. Bõ ven van ide jük 
be cser kész ni azt a ke vés bé is mert, 
job bá ra té to va kéz zel meg raj zolt, ám 
mind ed dig leg in kább fan tá zialep te 
tar to mányt, amit jobb hí ján a las sú
öre ge dés él mény vi lágá nak ne vez he-
tünk. Ke ser nyés il la tú vi lág ez, vég sõ
kér dé sek kö zöt ti ûr ben tán co ló: „de
elõbb-utóbb vedd ész re, hidd el, hogy 
/ nél kü löz he tet len sze re ped (részed?, 
fel ada tod?) / van a mû kö dés ben (?)… 
Vagy hogy / bi zony ta la nul (vesztesen?, 
csalódottan?, / dühösen?, böl csen?)
be lásd (elfogadd?, ki mondd?), hogy 
nél kü led is ugyan úgy men ne (megy), 
men ni fog (fo rog to vább) / a meg ál-
lít ha tat lan, a „menthetetlen”(?)… 
(A holt pont szé dü le té ben). Ezért is 
nem ta lál ha tók en nek a fok ról fok ra 
át ala ku ló lét hely zet nek a meg fo gal-
ma zá sá hoz gyé mánt met szé sû, pon tos 
je len té sû sza vak, csak bi zony ta lan 
meg kö ze lí té sek, ál lan dó kér dés fel te-
vé sek, azon nal ön ma guk el len té té be 
for du ló meg sej té sek.

A „bi zony ta lan”, „vesz tes”, „csa-
ló dott”, „dü hös”, „bölcs” a fen ti vers-
idé zet ben (sem) egy ál ta lán nem szi-
no ni mái egy más nak. Még csak nem 
is fo lyo má nyai. Még is mind egyik, 
egy más hoz ko ránt sem kap cso ló dó 
je len tés egy szer re van együtt, egy szer-
re mû kö dik, kö ve tel he lyet ma gá nak 
az agy ban (vers ben), mint va la mi 
to váb bi ak ban el ke rül he tet len kö vet-
kez mé nye an nak az év ti ze dek alatt 
le ra kó dott élet ta pasz ta lat nak, ami egy-
foly tá ban mó do sít ja a kül sõ vi lág hoz, 
a vers írás hoz, a köl té szet gon dol ko dás-
rend sze ré hez va ló vi szonyt, hol bo ron-
gó vá, hol iro ni kus sá, hol ér zé ken  nyé 
ala kít va az adott köl te mé nyek alap han-
gu la tát, fi lo zó fi ai vég ki csen gé sét.

Csor ba Gyõ zõ Si me on tû nõ dé se, 
Kálnoky Lász ló Egy hi é na utó éle te és 
más tör té ne tek, Vas Ist ván Rap szó dia 
egy õszi kert ben cí mû kö te té ig kell 
vis  sza men nünk az idõ ben a mo dern
ma gyar lí ra grá di csa in ah hoz, hogy 
a Han gyák vo nul nak kö tet ma gyar
ro kon han gu la ta it vé gig ta po gat has suk. 
A há rom öreg ko ri köl tõi ki tel je se dés 
kö zül Csor ba lá gyabb me lan ko li kus-
sá ga, Kálnoky iró ni á ja, Vas fi nom 
pá tosz ba emel ke dé se szin te elõ le-
ge zik ezt a Ber tók Lász ló áb rá zol ta 
eset len sé gig el té to vá sí tott vi lág áb rá-
zo lást: „s egy re nagy vo na lúbb idõ, 
az öre ge dés (öreg ség) / cser ké szi be, 
hü lyí ti, te szi ma gá é vá / egy elõ re úgy, 
hogy még kí vül rõl is meg- / néz he ti (s 
ki ne vet he ti) önmagát… (Ré gi szek ré-
nye ket nyi to gat), amely bõl ugyan úgy 
ki hal lat szik en nek a szem lé let nek 
min den ha zai s kül ho ni elõd je és szel-
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le mi tár sa, Anak re ón tól kezd ve akár, 
egé szen a leg mo der neb be kig.

A bertóki kö tet vi lág iro ni kus tá vol-
ság tar tá sá val, több nyi re egyes szám 
har ma dik sze mély ben meg for mált, s 
ez ál tal né mi meg mo soly gás ra is szá-
mot tar tó lí rai én jé vel, hos  szú lé leg-
zet vé tel re el nyúj tott vers mon da ta i val 
még is leg in kább a Kálnokyéval ro ko-
nabb, még av val együtt is, hogy al ka ti-
lag hi ány zik be lõ le a Kálnokyra né ha
na gyon jel lem zõ szar kaz mus ba haj ló 
gu nyo ros ság. Ha úgy tet szik, Ber tók
har ma dik sze mé lye meditatívabb, 
lét fi lo zó fi á ba haj lóbb, en nél fog va 
vis  sza fo got tabb, ugyan ak kor, mond-
hat ni va la mi gö rö gös de rû re haj ló an, 
nem ke vés bé bölcs és nem ke vés bé 
erõs: „Va la mi, ami nek, ha tet szik, ha 
nem, / a ré sze vagy, fel tar tóz tat ha tat-
la nul és egy re / se be seb ben szá guld a 
ki ke rül he tet len fe lé. / Pró báld meg a 
sza bá lya id (mér té ke id?) közt / tar ta ni, 
ren dez ni leg alább a sa ját / gon do la ta-
i dat, ér zé se i det, kép ze le te det, / ön ura-
lom mal, tisz ta fe hér ne mû ben / vár ni
a vár ha tat lant.” (Ne pú pozd meg a 
ko sa rat).

Egy foly ta tá sos tör té net ese mény-
so ro za tá ba lé pünk, ami kor a Han gyák 
vo nul nak ver se it el kezd jük ol vas ni. 
Az egyes köl te mé nyek ugyan is nem 
kez dõd nek, nyi tód nak az erõs nek 
kí vánt in dí tó so rok kal, ha nem egé-
szen egy sze rû en csak be kap csol ják 
a ver set egy, ide jé ben nem meg ha tá-
ro zott, va la mi kor az ak tu á lis vers idõ 
elõtt el kez dõ dött, a vers fo lya mon 
be lü li tér ben las san el ko pó cse lek mé-
nyû el mél ke dés fo lya mat ba, je len ték te-
len nek tet szõ moz za nat ba: „Min den 
ce ru zát ki he gyez, ke zé be ve szi, né ze-
ge ti a / tol la kat, re szel ge ti, le vág ja 
kör mét, be ke ni a fá jós / de re kát, nya-
kát, kö röz né hány szor fejével,…” (Az 
órá já ra néz). Az egyes vers vé gek sem 
zár la tok – plá ne nem csat ta nók! –, 
ab ba ma ra dá sok, el fut ta tá sok, fél be ha-
gyá sok in kább. Ta lá ló an il lik ezek hez 
a vers be fe je zé sek hez Ber tók egy ré gi
ver sé nek zá ró so ra: „Nem fe je zõ dött 
be, csak vé ge lett.” A kö nyör te len 
mú lás da rá ló ja dol go zik itt pil la nat ról 
pil la nat ra. Az em lí tett klas  szi ku sok-
hoz ké pest szi ká rabb, énkirekesztõbb 
lel tár ké szí té sé nek szük sé ges sé ge 
hajt ja elõ re a meg nyi lat ko zót. Le het, 
hogy am bi va lens a fo lya mat, amely-
ben részt ven ni kény sze rül a vers hõs, 
de sze mé lyé ben mint ha ép pen a tá voz-
ni ké szü lõ lé lek akar ná oda hagy ni 
az al vi lá gi fo lyó part ját meg sej tõ, 
tá voz ni kí vá nó lel ket. Tü kör a tü kör-
ké pet. Ta gad ni a ta gad ha tat lant. Azt 
mond ja: te, aki én va gyok, nincs 
hoz zád kö zöm. Föl di em ber va gyok, 
ra gasz ko dom a Föld höz. Lám, még 
be vá sá ro lok, ra kos ga tok tár gya im 
kö zött, jö vök-me gyek, bi zony ta lan-
ko dom a lép csõn, rend re el fe lej tem, 
hogy be zár tam-e ma gam után az aj tót.
Fel old ha tat lan nak lát szó el lent mon-
dás nak, re mény te len dac nak sejt he tõ 
ma ga tar tás ez a kí vül ál ló szá má ra, 
ám mind ös  sze pa ra do xon an nak, aki 

mind ezt át él ni és köl te mény be emel-
ni kény te len. Az öreg ko ri lét ál la pot 
– ta gad juk-e hi ú ság ból, vagy sem 
– ma ga a leg tö ké le te sebb ab szurd, 
amely ben so ha töb bé nem ta lál hat 
sem mi ko ráb bi ön ma gá ra. 

Az ab szur dot ugyan is csak ab szur-
di tá sá ban le het áb rá zol ni, s nincs 
az em ber éle té ben az el mú lás nál s 
an nak a jö võ ho má lyá ba ve szõ stá ci-
ó i nál, és eb ben a ho mály ban sej tett 
vég nél na gyobb ab szurd. Ho gyan 
is fo gal maz a „nagy ab szurd-szak ér-
tõ” Heidegger: „Jelenvalólétszerûen 
azon ban a ha lál csak egy egzisztens, 
ha lál hoz vi szo nyu ló lét ben van. E lét 
eg zisz ten ci á lis struk tú rá já ról ki de rül, 
hogy az nem más, mint a je len va ló lét 
egész-lenni-tudásának on to ló gi ai szer-
ke ze te.” Az az: ki be szél itt ha lál ról? 
Ber tók sem mi kép pen nem, ha csak 
ar ról a frá nya „vi szo nyu ló lét rõl” nem 
akar na szól ni. Hi szen a dol gok kal 
tör té nõ va ca ko lá sok, az ép pen so ros 
meg aláz ta tá sok el vi se lé se, a tech ni ka 
ör dö gé vel szem be ni te he tet len ség, az 
örö kös meg fe le lé si kény szer kí sér té-
sei még ko ránt sem te kint he tõk a ha lál
elõ szo bá já nak. In kább a lé te zés min-
de nek fö löt ti aka rá sá ról az „egész-
lenni-tudásáról” ten né nek ta nú bi zony-
sá got. S még ak kor sem be szél az 
el mú lás ról a köl tõ, ha ez az ab szurd
meg je le nés na gyon is szür ke, na gyon
is hét köz na pi, ugyan ak kor ál lan dó-
an lé tet fe nye ge tõ for má ban je le nik 
meg. S Ber tók új kö te té ben min den 
áb rá zolt je len ség, ese mény ezek ben 
a reg gel tõl es tig tar tó gyöt rel mek ben 
le le dzik, s egy ben ép pen ön ma ga 
túl élé si gya kor la tá ban ab szurd ként. 
Hét köz na pi ab ban a te kin tet ben, hogy 
min den nap át kell él ni, s rend sze rint 
min dig ugyan azo kat a me ga láz ta tá sos 
ál la po to kat kö ve tõ meg aláz ta tó hely ze-
te ket, s ab szurd, mert ré gi ön ma gá hoz 
ké pest va ló já ban át él he tet len és elõ re
meg jó sol ha tat lan kép le tek le nyo ma ta-
it elõ le ge zi.

Eb ben a két ség beeset ten szép 
könyv ben az öreg köl tõ még is moz za-
nat ról moz za nat ra meg kí ván na ra gad-
ni va la mit eb bõl a kín zó ab szurd ból, 
tet ten akar ná ér ni azt a hal lo más ból 
is mert va la kit ön ma gá ban, aki a már 
szám ta lan szor meg ke se rí tõ mú lást 
épít ge ti. Ne vét nem ki mond va, pusz-
tán je len sé ge i ben meg ta pasz tal va a 
rá zu ha nó vég ze tet, mert a ki mon dás 
sza va va ló já ban ta bu. Az tán fö lös le-
ges is, nem is ré sze a köl té szet nek. 
Fér fi hoz mél tat lan – mon da ná a 
ti zen ki len ce dik szá zad ban ra gadt 
gon dol ko dás. Ke res ve tit kát, kí ván-
csi an vi szo nyul va hoz zá in kább, ének 
he lyett el hüm mög ve a kér lel he tet len 
mon dan dót: „mi u tán a / für dõ kád ban 
(az üst ben?) ös  sze sze di / (-simogatja, 
-dörzsöli, -törölközi) ma gát, / még 
ak kor is bi zal mat la nul (gya na kod va) 
/ né zi a tük röt, va jon me lyik ar cá ban 
/ rej tõz köd het, mi re ké szül a szörny, / 
aki az éj sza ka volt?” (Éj sza ka rossz).

Az er re a kér dés re ad ha tó vá lasz 
csak is an  nyi ban le het hi telt ér dem-

lõ en ér vé nye sen fel mu tat ha tó, ha a 
vers szin te tel jes egé szé ben le dob ja 
ma gá ról a lí ra sal lang ja it, s lát szó lag 
meg ta gad va a köl tõ sze mé lyi ség ben 
nagy gond dal fel épí tett ki vé te les tu dá-
sú for ma mû vészt, ken dõ zet le nül csak-
is a kö nyör te len lé nyeg re kon cent rál, 
ahol nincs töb bé szük ség a fé nyes re 
csi szolt köl tõi fegy ver ar ze nál ra. Ami-
kor – mint Ber tók Lász ló lí rá já ban 
– a leg ma ga sabb köl té szet hang ja i nak 
meg pen dí té sé hez már elég nek mu tat-
ko zik a lé leg zet vé tel sza bá lyos sá ga.

(Mag ve tõ Könyv ki adó, 2007)
Kemsei Ist ván

Limpopo
Bölcselmi-emocionális

és kaleidoszkopikus szél jegyzet
Szõcs Gé za re gényérõl

A Limpopo cí mû re gényt lé leg zet-
vis  sza fojt va ol vas tam vé gig – nem 
át vitt ér te lem ben, ha nem így volt ez 
a szó szo ros ér tel mé ben. Olyas va la-
ki hez ha son lí ta nám ma gam, aki egy 
ga lam bot tart a szá já ban. A ma dár 
a vi lág majd ös  szes kul tú rá já ban, 
idõt len idõk óta, a lé lek szim bó lu ma. 
Ta lán túl zás vol na azt mon danom,
hogy a köny vet „struc cal a szám ban”
ol vas tam el; de bár men  nyi re gro tesz-
kül hang za na is, még sem fog nék tel-
je sen mel lé ve le.

A mû cí me fran ci á ul leg in kább ez 
le het ne: „Le roman de Limpopo”, utal-
va ez zel a két is mert kö zép ko ri epi kus 
köl te mény re, a Roman de la rose-ra 
és a Roman de Renard-ra. A Limpopo 
köl tõi re gény: a köl té szet vis  sza kö-
szön a szer ke ze té ben, ab ban, aho gyan 
vis  sza-vis  sza tér nek gon do la tok, hely-
ze tek, mo men tu mok, egy re újabb és 
sa já to sabb je len té sek kel te lí tõd ve és 
gaz da god va. VERSUM. Re gé nyes 
köl te mény, akár ez a ha tal mas ma dár, 
a STRUCC.

A strucc kis as  szony, LIMPOPO, a 
re gény hõs nõ je egy ext rém ma te ri a liz-
mus fo koz ha tat lan rab sá gá ból sze ret-
ne ki sza ba dul ni. Mi lyen fo gal mak kal 
ír ha tó le ez a kör nye zet és mind az, ami 
ben ne tör té nik? A Vi lág egy Da rab-
já nak bru tá lis rekapitalizá ciójáról 
be szé lünk, min den nyo mo rú sá gá val 
és nagy sze rû sé gé vel, szur ro gá tum-
túl kí ná la tá val, a tö me ges ség ben va ló 
fel ol dó dás vég ze té vel, kon zum iz mu-
sá val és kom mu niz mu sá val, bo csá nat, 
el írás – mind ezek kel együtt. Ám ez a 
leg alább is bi zarr becs vágy va jon nem 
ab ból a za var ból ke let ke zett, ame lyet 
az Esz mé nyí tés Ko rá ban kel lett meg él-
nie, ab ban az idõ ben, ami kor meg pró-
bál ta ki von ni ma gát az anya gi vi lág
meg ke rül he tet len va ló sá gá ból? Apol-
li naire -nek egy Giorgio de Chiricóra 
vo nat ko zó meg ál la pí tá sát idéz ve, még 
1914-bõl, úgy le het ne fo gal maz nunk: 
e mû a kor po li ti kai va ló sá gá nak 


