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“A költõk magukat értelmezik jógiként. Jógájuk nem más, mint
a költészet. A kalangwan, vagyis a szépség által verseikben a langö-
állapot elérését kísérelték meg. A langö extázis. Ez azonban nem a
mostani, nyugati világban ismert mámor, hanem a misztikusok
extázisa, a szépség élményében feloldódó én öröme. A költõk célja
– s ez különösen Mpu Kanwa Ardzsúna esküvõje címû mûvébõl ragyog felénk –
eredetileg az volt, hogy a szépség révén és hatására létrejövõ extázis, öröm, derû által
minden szépre felhívják a figyelmet, és a végtelen szépség végül úgy szikrázzon a
költemény befogadója felé, amilyen a valódi arca: Egyként. A közös, örök Egyként. A
kawi költõk költeményeinek legmélyén azt találjuk, hogy minden, ami szép: az Egy.
Minden, ami van, az Abszolút végtelen alakjainak megnyilvánulása.

Költõ az, aki saját maga és hallgatói számára képes látni és láttatni ezt a világot úgy,
hogy az ember és természet viszonya helyreáll a szépségben megjelenõ örök és közös
egy megtapasztalása által. A költészet a Kozmosszal való közösség feltárása. Ez a kawi.
Ez az, amire emlékeznünk kell.”

Weiner Sennyey Tibor:

A VÁNDORLÓ KIRÁLYSÁG
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Kocsis Csaba:

A LEGELSÕ PANDÚR
(Fejezetek O’sváth Pál életébõl)

A volt debreceni diák 1848-ban katonának áll, becsü-
lettel küzd a bukásig a forradalomban. O’sváth Pál
egykori tanító, a szabadságharcos múltját és hadnagyi
rangját rejtegetni kényszerülõ tehetséges fiatalember to-
vábbi életútja azonban egyáltalán nem szokványos: vi-
szontagságos éveket követõen falusi jegyzõ, majd pan-
dúr lesz belõle. Az izgalmas, olvasmányos regényben
felvonulnak a világtól elzárt és a mai olvasó által is
kevéssé ismert Sárrét akkoriban mocsaras tájainak
pásztoremberei, a méneseket dézsmáló betyárok, a
zûrzavaros helyzetet kihasználó zsiványok – ebben a
környezetben próbál rendet és törvényességet teremteni
a karizmatikus fõpandúr, akit élõ, valóságos személyrõl
mintázott meg a szerzõ.
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Peter Fallon:

Nappal és éjszaka –
válogatott versek Kabdebó Tamás fordításában

Eltûnt, ami biztos és ami nem biztos. A sötétség és     a
világosság is     kialudt, holtbiztos. Peter Fallon nem
mindennapi költõ. Pozitív, életbarát, ugyanakkor sze-
mélyes tragédiát megjelenítõ, lüktetõ versek szerzõje. A
kötetben olvasható, eddigi életmûvének mintegy har-
madát kitevõ negyven költeményének legfontosabb té-
mái a természet, az írországi táj, az ember mindennapi
munkájával, szerelmével, gondjaival, és nagy erõvel,
megrendítõ versekben jelentkezik az elmúlás gondolata
is. Kabdebó Tamás igyekezett úgy válogatni, hogy az
életmû kisebbik részének felmutatásával is minél hûbb
és pontosabb képet nyújtson a hazájában nagyra tartott,
nálunk kevésbé ismert költõ munkásságáról.


