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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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Mandics György

RÓVOTT MÚLTUNK
(I–II)

Mióta használja a magyarság a rovásírást? Mennyiben
egyezik az a germán rúna-írással, van-e föníciai “elõdje”,
vagy azoktól teljesen független, az esetleges egybeesés
vagy hasonlóság a véletlen mûve? Terjedelemre is
tekintélyt parancsoló munkát vehetnek kézbe az
olvasók, akik közül nem kevesen alighanem csak
hallomásból tudnak a rovásírásról. A szerzõ több
évtizedes munkával összegyûjtött hatalmas anyag
birtokában, rendkívül tekintélyes, a rovásírás-kutatás
egész múltját és eredményeit összegezõ könyvészetre
támaszkodva, saját kutatásait, véleményét is hozzáadva
igazít el a rovásírás (a kívülálló által valószínûleg nem
is sejtett mélységû) rejtelmeiben.

Hargitai Ildikó

ÁLOMSÁRKÁNYOK

A szerzõ elsõ regényében “teljes fegyverzetben” áll ki az
irodalom porondjára, meglepõen biztos érzékkel vezeti
olvasóját két, helyenként kimondottan egzotikus, máshol
nagyon is hétköznapi történéseket felvonultató,
érdekfeszítõ, drámai fordulatokkal élõ cselekményszálon,
míg végül a párhuzamosnak, össze nem tartozónak tûnõ
történeteket mesterien egybefonja. A boldogságkeresésrõl
szól ez az õszinte könyv.


