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1979/10. A kabala szellemis¢ge komoly szerepet jÀtszik Lev Sesztov ¢s Nyikolaj Bergyajev
filozÂfiai rendszer¢ben.
29. Zdzis−aw K¨piÄski szerint az ember ¢s a
nemzet ´nmegvÀltÀsÀnak kabalista eszm¢je
Mickiewiczn¢l is megtalÀlhatÂ (MICKIEWICZ
HERMETYCZNY . VarsÂ, 1980. 126ä127., 144ä
145. o.).
30. J. Stryjkowski: PRZYBYSZ Z NARBONY . VarsÂ, 1976. 89. o.
31. V´. G. Scholem: LA KABBALE ET SA SYMBOLIQUE. I. m. 49., 83. o.
32. Hamvas B.: TABULA SMARAGDINA... Szombathely, 1994. 17. o.
33. G. Meyrink: GñLEM. Ford. Kelen F. Bp.,
1989. 118. o.
34. A hÀrmas ¢s a n¢gyes szÀm szimbolikÀjÀt
Ágy hatÀrozta meg Szent çgoston: àNumerus

ternarius ad animam pertinet, quaternarius ad corpusÊ (àA hÀrmas szÀm a l¢lekre vonatkozik, a n¢gyes
a testreÊ).
35. R. Caillois: DZIEJE CZìOW IEKA I KS×÷KI :
HRABIA POTOCKI I àRêKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIEÊ. Ford. L. Kukulski. In: ODPOW IEDZIALNOðÕ I STYL. Warszawa, 1967. 95. o.
36. P. Witt: TALIA KART. In: Kultura, 1977/10.
37. Alfonso kalandjait a mesetÁpusok s¢mÀi
alapjÀn is ¢rtelmezhetj¡k. Propp szerint a mese a t´rzsi beavatÀs tÀvoli eml¢keit ûrzi: sok
prÂbÀlkozÀs utÀn a K ALAND A SIERRA MORENçBAN hûse elnyeri a mes¢s àkincsetÊ.
38. T. Mann: A VARçZSHEGY. Ford. Szûllûsy K.
Bp., 1969. 2. k´t. 213ä214. o.
39. Potocki müve a karnevÀli irodalom ¢s a
polifon reg¢ny bahtyini kategÂriÀi szerint is
¢rtelmezhetû.

Imre FlÂra

LOUISE LAB° PETRARKIZçL
a gesztusaidat hogy szeretem
ahogy le¡lsz megfogsz valami tÀrgyat
vagy tartÂzkodÂan ¢s szeliden
lehajolsz hozzÀm ¢s ahogyan Àrad
mozdulataidbÂl a nyugtalan
m¢gis rendezett energia melyben
erû visszafogottsÀg ´ssze van
oldÂdva megk¡l´nb´ztethetetlen
az az intellektuÀlis szikrÀzÀs
amely mindent megvizsgÀl megit¢l
amelybûl minden pillanatban mÀs-mÀs
ragyogÀssal ragyog fel az a f¢ny
a transzcendens a nÀla is nagyobb
vele vagyok mikor veled vagyok
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ANGYAL
ki lÀtta Isten angyalÀt
vajon ¢lve maradhat-e
a d¢lutÀn a koranyÀr
arcod arannyal vonta be
micsoda epifÀnia
akinek osztÀlyr¢sze ez
m¢g ha meg is kell halnia
bizony ´r´k ¢lete lesz
egymÀsba olvad Àhitat
¢s jÀt¢k az ott ¢s az itt
megaranyozta arcodat
arcod ragyogta f¢nyeit
Â jaj eml¢kek ¢s idûk
egymÀson Àttünû nevek
Àlltam az û szÁne elûtt
angyalÀval voltam veled
az a vasÀrnap d¢lutÀn
f¢nyek a nap¢ s arcod¢
Â jaj fogj engem Szent MihÀly
k¢t puha tenyered k´z¢

METAMORFñZISOK
Alig gondoltam rÀd eg¢sz nap.
Tev¢kenys¢gben, szÀnalomban
mÀs ¢letek ed¢nye voltam.
KisajÀtÁtottak maguknak
jelz¢sei k¢rû szemeknek,
s csak amikor ä mint este ä hullt le rÀm
a zuhatagk¢nt ÀtmosÂ magÀny,
villant el¢m megkÁnzott, drÀga tested.
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°s jÂlesett a lelkifurdalÀs.
FÀradtsÀgomban voltÀl ott velem,
egyszerre bet´lt´tted ¢letem,
hogy nem maradtam mÀs, csak puszta hÀz,
tartalmaid csordultig telÁtettek ä
S a bal combom hirtelen fÀjni kezdett.

COINCIDENTIA OPPOSITORUM
eg¢sz nap velem volt az illatod
tested formÀit ûrizgettem
ujjbegyeimben tenyeremben
bennem voltÀl s tudtam benned vagyok
honnan m¢gis ez a szomorusÀg
egyszerre Ãgy ¢reztem ¢n meg
a combomon a reszket¢sed
mint ¢leted magÀnyos ritmusÀt
amikor karomban tartottalak
abban a csontig fÃvÂ sz¢lben
¢s reszket¢sed reszket¢sem
a felhûs ¢jszakai ¢g alatt
de m¢rt ¢rzem olyan vigasztalan
fÀjÂan tehetetlennek magam

BoldizsÀr IldikÂ

MESE A FEKETE VILçGKERºLý EMBERRýL
Fekete VilÀgker¡lû Embernek nem csak a neve volt fekete. Fekete volt a haja, fekete
a szeme, fekete a bajusza, ¢s fekete a k´penye. LÀbÀn fekete csizmÀt viselt a fekete
zokni f´l´tt, nyakÀra fekete sÀlat tekert. Legfeket¢bb azonban a kalapja volt ä ha m¢lyen a szem¢be hÃzta, olyannÀ vÀlt, mint a s´t¢t ¢jszaka.

