
középkorban eímü könyve nem nyújt sem
többet. Bem kevesebbet, mínt . amit a címe
ígér. Már-már a pletykák szintjén avat be
híres vagy hirhedt emberek magán- és köz
ügyeibe. Ahhoz. hogy tudományos értékű

munka lehessen, hiányzanak a megnevezett
források, kutatási hivatkozások, mert vajon
honnan, miből összegezi a szerzö a középkor
"régebbi és legüjabb történeti kutatásainak
eredményeit"? Az igényes olvasó erre is kf
váncsi. Igy könyve valójában botránvkröní
ka, ha mégoly érdekes, fordulatos, olvasmá
nvos is. Hadd jegyezzük le ide a szerzönek
könyve egészére is vonatkoztatható megjegy
zését : "Milyen különösek is a történelem

útjai! Ahol a legsötétebb bűnök megterem
nek, ott tiszta erények is kisarj-adhatnak."
- A Magyar História sorozat Iegújabb kö
tete Merényi László munkája, a Boldog bé
keidók. • • Az 1914 előtti éveket dolgozza
föl, a viszonylagos nyugalomnak azt a szá
zad eleji, szűk időszakát, amely egyúttal
a Monarchia alkonyat, a dualizmus válságá
nak kiteljesedését is jelenti, amikor a hazai
gazdasági és politikai ellentmondások, a tár
sadalmi ígazságtalanságok mélyén robbaná
sok, megrázkódtatások éríetödnek, s ha pil
lanatnyilag a társadalmí-történeímí mozgások
le is fékeződnek, tudjuk, végül is az első

vílűgháborúba torkollanak.
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Ikon

Hideg falak
Egy férfi nézi önmagát
Az ég kékjébe merevült a szárnya
Zokog
Felette arany
A sötétbeérett-arc
Tiéd is lehetne

Tükröt tart

gyanúsak lettünk mindannyian.
jóban rosszban megbélyegezettek.
létünk s nemlétünk hasonlatok
miértek nélkül teremt sorsot,vigaszt. . .
aztán kibékül önmagával a mosoly,
fanyar tükröt tart az időtlennek. ..

És egyare

szempillarezdülés
a sarkon
megcsavarodik a lámpaoszlop
radarként nyelem a csendet
a létezést - fulladásig
előttem vonalak:
egyenesek kuszáltak
és egy arc
mely túl van
a háromdimenzi6n

Elhelyezhetetlen

csak a partok
az igaziak, a valódiak?
- vagy állandóságuk látszatát
makacsul megőrzik?

kérdéseim
válasz~im, mint pikkelymezek
rólam levedlettek rég.
úszom az árban.

- szemben, előre?

mindegy.
a fönt. a lent.
(a lényeget csak megközelíti
a szó, és elbotol.)
létem az árban.
hasonló egy jeladáshoz
mely az égben fogant, és itt ...
itt eihelyezhetetlen.

Korál étll e)(jjá'ték

az ablak mélységét
nem láthatja a szem,
ó csillogni megfejthetetlenül!
(önmagad belsejében záródol kin1Jitóds2 a
végtelenre:
saját testedre: történetedre, mint a har
mat.)
és csillogni megfejthetetlenűl...
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