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ΤΟ 40 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ 
Ή 80VΔα'Πέστη εΤναι ,?μOP~)1 

κάθε ΘΠΌχή. ΤΟ <Wιvότηωρο ομως ε
)(€! μια έιξαιρετlκη μαγεία , πνιγμέ
Υ,ι μέσα σ' δλα έKεlVΑ τα )(,PVcrQooo 
κόκJKινα x,~ματα. που τα τονίζει 
πότε μια δειλΤΙ q,κτίνα τοί) ηλιου 
καϊ πότε μια σιγαVΗ 6ροχη που έ
νώVΕται με. τα Wf.λα που πέφτουν. 
τrέΦΤOυν ιc::α! λάμπουν, την ήμέρα 
ι.ι.ε τα κvματα τοί} Δουl'α6η που 
ιωλΟUV κα.ι τη vVxτα με τα φωτα. 
Φέτος το Συνέδριο ποίησης . στο 
01'1'010 κιΜ,θηκαν και πη,Ρα'1Ι μέροι: 
όYOOVΤα ξένοι ποιητες και έ,κατο 
ΟΟΥγροl , ηταν αφιερωμέIιο στα έ
κατο )(Ρόιιια α'1ΤΟ τη YWl,ncrn του 
έJθvΙKOί) τrOlητη ηϊ~ Qόγγαpίας ~Eν
τρε KAvτυ, Μέσα στη φθΙIlΟπωρlvTι 
8ovOO'Γfωτη. νιώθcxιμ'ε ολοι τη μορ
φη τοί} 6ασανισμένου προφή.τη -
'Π'Οιητη vι'x περιδια6άζει άvήσwη 
κι (~Pαία ΤΡcxιyοιιδώιιτας; 

ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 
· Αφιερωμένο στα t ΟΟχρονα 

του ΕΝΤΡΕ ΑΝΤΥ 

« .. ,nέrταεε, 6άρκα μου πέrrαE;ε 
ό 1\ρωας του αυριο ταξlδεUi:1 

μαζί σoυ ... ~ 

ΤΟ συνέ!δριο κράτ,η,σε τρεις μέ-
C€c και στΕΥάστηlκε στη μεγάλη 

άντάρτες της παλιας ΟίιΥγαρίας, 
όπου ΟΙ κοlνωνlΚοΙ και ΟΙ απελευ
θερωτlκοl άγώνες ταυτίζονταν. και 
πλούτ ισε τη γλώσσα 'Τ'Ου με την 
ώραία μετόιφραση της 8 ί6λου στα 

ΤΗΣ EΛΛH~ ΠΑIΟIΝΊΔΟΥ 

OUγγρll<ά. και με τα δryμοφ,λη ανώ
νlJμα λαϊκα ποιήματα τοί} 170u και 
1 8ου αίώνα που στ,pέφovταιν ένάν
τια στους Άψ60ύοΥους. 

«Δε" εΤχα δασκάλους, δεν τούς 
ιαζόμουν γιατ) ζοΟσα. γ ιατί 

αίθουσα δl,σλέξΒων 1'ηc 'Ακαδημίας ~ 
KOVΤα στο κάστρο. Στο προεδρείο, ~ 
π,οιηίΤεc και συγγραφεΊς τιlc ουγ
γαΡίας. Και στο ακροατήριο ποιη
TEC dπrό είκοσιέεη χώρες. Θέιματα 
για συζήτηση: Ή έιπαvάσταση τιlς 
'Ποίησης και ή ποίηση τιlς έπσ.νά
crrασnc στην έKσJτOvταmηpίδα τού 
rAvτu. Τί σηιμαίνεl ή λέξη wAvτv 
crrov κόσμο και σε μα-ς: Και ποιές 
οί Εϊυνατότητες και ή απoσταΛTt της 
στρατευμένηι: ποίησης στην SrroΧι1 
μας; 

Μέ. τη σειρά τουσ ΟΙ άντι'1ΤΡΟΟω,ο; 
πο, που θέλουν vι'x μιλήσου" παίρ_ 
νουν τον λόγο. Ή ζωη του ~Evτρε 
r AV'Γυ. που για uac σΤΟν έλληνιικο 
χώρ.:, εΤναι σxεiYOν ολότελα αγΥω.. 
στος δ'CXιYράφmαι σιγα _ σιγά. 
fΈννη,μένονς το 1877 σ' ενα μι,κ.ρΟ 
Χ>ωριο της TρανσUlλ6ανίαc. ό ποιη
τηc μεγάλωσε με τΟ: παιδ,α των 
ΡΟΙλμάν.ω1l κα! των Ούγγρων )(ωρι
ι<ων. Σπoίιδαq;ε νομ l,κ α στην πόλη 
NτΘμrιτpετσεν δπου άρχίζει να γρά
ψει και τους πιΡώτουι: του στίχους. 
Τό 1899 μεταφΙρεται στην πόλη 
Ναγ,κ6άροι; οΠ'aυ έξελί,σσεται σ' ε
να λα;uιπρo δ~μoσιoγρόιφo. Πολειμα 
,με πάθος τΟν σιωνισμό, τον αVΤισl
.μ ι'Τισμό. την αμάθεια και υποστη
ρίζει του(" αγώvsς της έργαnκης 
τάξης κ'α ι τη Βεωρία του σοσιαλι
cr,uou. Γ Ράφεl Και αδίδεl &διάκο
'Πα 'Πο ίηση. οπωι; και αρθρα και ό
,μιλίε c . Στο μεταξυ ή Οόγγαρί,α 
Υίιρω του 6ράζει. Ό ποιητης '11'0-

να 6λέπτοντας το λαό του KαΤOJΠlε
σ,μένο. σΤΘρrημέlιo. κουροσ,μένο. ε
νώ ΟΙ λίγοι πλooUσιoι ΤΟν Kαταδv
V=T~UOUV. lα πο:ή,ματά του έμΨυ-

• ..' .... .1, ) ,,:" ,..;" (.1 1- - ,f,...",V, του 

δείΧνουν το δρόμο 'Που θ' ακολοu-
t. . .1... _' , ο ..... π "~ .... ': ·,ΟΥ σo~ 

σισλ ' σ μό. οταν ο ίδιος ό -Αντυ 
δει' θα ίιπάΡ1<εl π ι ά . . 
Ή πσίη,ση του *Aντv . μ€ αναλύ

Cfειc που μας εκαναν ΟΙ πιο εΙδικοι 
αΙσθητlκοι της τέχνηc , αρΧίζει ΚΙ 
αντη σιγα - σι γα vι'x uiXc αγγίζει 
Κι μαι; κεντρίζει γ ια μετόιφραση: 
μ' (5ιλο που ολοι buo~oyouv πως ή 
γλώσσα του ξΤναl τόσο πλοΟΟια 
και Ιδ,όμορφη που εΤvαι σχεδΟν α
δύνατο vι'x μεταφραστεί. 
Ό »AvΤIJ, αKΏλovθώνται; το" ί

διο δρό,μο 'Που δ Μπέ;λλα λλ'Πό!ρτοκ 
εΤχε πάρει στη μOVΣΙK,η προσπό!θη_ 
σ", vι'x 6Ρεϊ το δικό του ΠPooω'ΓfO, 
ψά)(νοντας μέσα στην άγροτια της 
AuaTΡOOUιyyplKιlc Αύτοιφατοσίας 
και Crπορρίπτοντα,c σl,γα - σ ιγά, δ
λου<:, τούς Yl>ωcrTOUc- τ.ρσττου, Θκ
φ,οασης για να δημιουργήσει τον 
OmΟκλεισ-τικα δικό του. 'Ητσν, δ-

ι '!Τω" Κ Ι ό λλπάρτοκ. μανιώδης πολέ
,μ ιος τοοϋ διανΟΟΙλμενίστικου σνvτη
Cl1'Τlσμου. Και διάλξ)~ε τό μοναχι
κο δΡQμο του ~oτε·oιστη. έν6ι; νεο
τεριστ~ϊ διμως που δενόταν δλο και 
τrερισότερo με τον καιρό του και 
,με '1'11 χώρα του, μια 'ιiώρα πού δε
)(όταν τεράστιει; πιroε ις. κοινωνι
κέι; 'Π'ολιτικεc και καλλΙ1'εχνικές. 
Ό λλπ,ά!ρτοκ, θαόμαζε κι άΥαποΟσε 
οτΌν κ Avτv, και μειλοποίοοε άρκεπα 
άπο τΟ: ποιήματά του. Ή κοινωνία 
ιrηc Bcvδαrιτέστηc . στις αP'ιiEς τ,ου 
αιώνα μας εΤΧε μια τr-poδ ι άιθroη 
νια Kα;λλΙ'1'ε'ιiνIKη αναloέωση . ΔΕν i'i
ταν ομως δλότελα ετοιμη vι'x δεχπϊ 
και vι'x Κ αταλά6ε ι τlι; veorEPIcrΤIKEC 
τάσεις των λλπό!ρτακ κο:ι »Alo'Tu. 
"ΊΕ,.-σι και ΟΙ δυό, με εξαίοEJO'Τ) μερl
κώ" φανατικών θσuμαστών. κατσ
'IT~ε.μήθ~Kαν άπό την κοιl>'ωνία αύ
τη με πάθος . 'Ηταν κι ΟΙ δυΟ έπα
ιναστάτες. με τηΥ εννο ια του οτι 
δέν άpνoLιvταv όιλοκλΤ!ρω'Ι'Ι'κΟ: την 
παρά50ση. άλλα αντίθΞ;τα. εσκα
Ψαν 6αθια μroα στις ρίζες της 
oUyγαρέ,ζιoκηc παράδοσης . κι ετσι 
\Ι.Ιπτόρεσαν vι'x 6ρουν, να άνανεώσουν 
και vι'x διαομορφώσουν ΟΧ ι μονάχα 
τι'ι δική τους τ€;ΧIIη μα και τηΥ ποί-
1'10/1 και, τη U0I;'O'I.KY! όλ~VI~ο~ς της 
χωρας. Ο λλπαρτοκ 6ρηικε τηΥ Π!1-
γιι τilc- E1μπνευσή.c TΌU στη λ-:ιϊ·κ η 
ιι.ιοUO'ι!<η ένω δ -Avnι στράφηικε 
τr;ρo(' τους έπαναστάτει: και τούς 

Ο EAAHND
ΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

Γνωρίζει στα μ~" καΙ 
στούι: Φίλους του οτl τα 
Γοαφεια του - δδΟς τιc::.oτι 
3. Soc οροφοι: - εΤΥσ l κα-
61)μ,εοlνα αvoι)(τα και μπο
PoUv vΆ τα έπισKέπΤOVΤσ ' 11 
- 1 μ . μ. και 6 - 9 μ . μ . 
για ένημέρωση ται<τοποίΤ')Ο'Τ) 
τών ίιπ01(PEώσεΏV τους "αl 
O'VVεργασ ίσ. 
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πραγματιοκα αΙσθανόμovνα τη 1:ωή. 
~Eνoιωθα πως η,μουν πλασμένος Κι 
ζήσω καί,ρια. ως τα άκρα: , 1\9ελα 
να μιλήσω για &λα τα εllO'τιικπα τοί} 
σ1'lμεΡινοu OVyyρov. νιώθω πως 
εΤμαι ή ϊδ,α ή συνεΙδΤ')Ο'η τηι: ΟύΥ
γαΡίαc:». Αύτα γράφεl ό ν Avτυ σ' 
ΕVσ. CXΌΤo6ΙOγPαΦΙKO άρθρο που δl1-
μοσl,εύτl1κε το 1908. ·EVΤΘKα χρό
νια, αργότερα σε ήλιl<ία μόλις 42 
xρovΩ δ -Evτpε W Avτυ πέθανε, ένCJ 
μόλις Εεσπ·ουσε ή πρώτη έπανά-
στασΤ) της ΟWγαρίαc:. Ό λαός 
του τOv θρήνησε σαν ά1γcrττημένo 
ηρωα κι άπο τότε δεν τr1αVει Κι 
-nραγοvδά τούς παιθιασμένovι: στί
χους του. 
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