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SZÉLTÜKÖR 





Széltükör 

Szélből  a  sugár  megtörik  
Tükrökből  vissza  eléget  
Forgó  korongot  zár  a  sík  
Mielőtt  végleg  beméret  

S  már  minden jelre  jeltelen 
Üzen  a  körkörös  idő  
Emléke  felől  eleven  
Nikkeles-fényes  pontszűrő  

Áttűzve  rég  a  zúzmarán  
Hóval,  hamuval  határol  
Majd átvetítve  önmagán  
Fémes  rádiuszba  tájol  

Egy tágabb  gömbfelületen  
Hol szikrát  vet  jázminokkal  
Ragyogtat  időzítetlen  
Havon  forgó villámokkal  



Verhovinai  szél  

Verhovinai szál muzsikálja az ágat  a törpe 
csipkerózsafa-bokron,  hol szilaj leveleit  
röpködteti  még az  éteri  dallam  
a  fényütések  fölkent árnyékain  át  
e habselyem-zölddel  fellobogózott,  
átpántolt  gyűszűnyi  rétre,  miközben  
szénák  illata  árad  az  esztenák  körött,  
hol  a napsütés  hangtalan  vonalaival  
elidőz  épp  a kimért,  délutáni  nap,  
a  szem  fókuszaiba vonva  a  fenyvesek  
tű-mértanokra  ágáló  hegyoldalait  
egy boróka-ízü, nyárfalevélnyi rebbenésben. 
Aztán  valami  fénytöréses  délibábként  
rezzenti  meg  a fennsík  gyöpöt  szaggató  

nyáját 
a  bárányos  ég messzi  vetületéből,  
ahogyan átfú lassan  e pillanatnyi  évszakon  
a  tétova  álmú,  kusza  szederjes fölött, — 
vérvörös-szemü  mákot,  pipacsot  ringatva  
bölcsődalába  a kövek alá  bukó  

csermelyeknek. 
És  úgy tűnik:  más  semmi,  de  semmi  az  

égalatton, 
csak ez a lágy, elandalító nyugalmi  ritmus  
a  szférák  örökké  áldó  állapotában,  
— amikor  egyszerre  hirtelen  fölerősít,  
átzúgva,  mint  egy  tranzisztoros  

hullámtekerőn, 



a  már  földből felszökő fűszálak  élén,  
a  fák  s  a bokrok  mélyrét  hajlataival.  
Egy villanat  csak, papírod máris  elragadta;  
s  ott  viszi  már...  Avarba?  lombba?  

— Ki tudja...  



Távvezetékek  a  téllegen  

Áramütés  a  szívben  a hazai  dűlő  
a  dombtetős  ég, hol  földközel  
átzúg  a  szél  

— vasidegzettel 
mint  országnyi  dallam — 
és surrog,  sipít  a  levegő  
fenn  a  feszülő  huzalban  
a  fém áramlata,  a  dal  
a  béke  
millió  megawattal  
hangszerelve  e tájat 
melyet  öngyilkosaink  szeme  még  
végső fénykörökbe  zárhat  
hol végtelen  mélyén  a  télnek  
térdig  süllyed  belénk  a  hó  
— alszik  a  szénakaszáló  —  
ahol  nyáron  
lángoló  pipacs  a  lélek  
s  az utak,  miként  a  drótok  
kimértek 

rézsút  a lankák  oldalán  

itt  élünk  
hol tovahúznak  a  vezetékek  
a  magasfeszültség  vonalán  



Mint  a  bányász  

Áttűz  az  arc,  s ragyog  az  andezitbe,  — 
a  magasságért  alá  kell  szállni! — 
mélyrét  törve  lentről  ily  sugárnyi  
záporos fényt  a hontalan  zenitbe.  

Vágat  az  ér,  a földaláfutásnyi, 
naponta  le-föl  az  aknaliften;  
hol  a  csörlők  szikrázatán  minden  
megkockáztat  és elveszíthet  bármi,  

mi  a felszínek fölé  csillagoltat:  
ideget  tép  lenn  a  sújtólégen,  
míg kőzetfogsor-közön  csikorogtat.  

És  villog  a  szén,  a  fekete  ében,  
ha  fölizzák nagy-nagy  eocén-holdak  
a  gyémántkérgű  poklok  éterében.  



Lány  kőből,  virágból  

Vörös kendőd  az  esti  égalj  
Kitakart  szép melled  a  hold  
A Tejút hajad  lobogása  
— Szerelmed  istennői  volt  

Gyűrűző kút  a  két  szemed  
Vízért  merül  önmagába  
Kövön koppan  egy  tekintet  
Nincs  könnye,  csillogása  

A lakhatatlan  kutatod  
A benned  feszülő  csöndet  
Havat  kavaró  szél  mögül  
Szólítalak:  — nem  érted...  



Karácsony,  elforgó  síkon  

Isten  fehér szakállát  rázza  
alélt,  idegen  világára  

Körül  a  dérvert  szemhatáron  
csengettyűzik  a  kiskarácsony  

Észak  tájáról  elhalóban  
harmonika  ropog  a  hóban  

Pásztorok jönnek,  tükrös  álom  
kántál  méretlen  éjszakánkon  

Hómezőkön  át  fényütötten  
csillag barangol  mély  szemükben  

Liliomokkal  plántált  ének  
fényesít bennük  békességet  



Munkács  vára  1688. január  17-én,  
(még)  Zrínyi  Ilona  idejében  

Felszalad 
Fellegbástyánk 
Szél füstölög 
Virrad  lelkünk  

Hanyatt  hajló  
Sziklakő  zeng  
Ólomszemez 
Caraffa 

Megbolydul 
Szemük  fémlő  
Mordály  villog  
Lángol  ott  

a  veres  kakas  
peremére 

zászlómagas 
hűlt  pernyéje  

megdőlt  égbolt  
hajnalába 

rideg  tébolyt  
és  Saponára  

a  vasas  német  
vak  golyóbis  

mellig  éget  
a  véres  hó  is  

Címeres  sas  
Komorul 
Lidércfényes 
Leng  Absolon  

Kapitányként 
Esküszik  a  
Nagyasszonyunk 
Felmentőid 

Dér  lobban  
Téli nap  hűl  
Láng  mordul  
Fenyveseink 

Radies  András  
pellengérre 
hiába  vársz  

seregére 

a  fegyvereken  
cinkelt  égre  

a  Beszkideken  
felvidéke! 

árnyékától 
a  környék  gyászba  

várkriptánkból 
éj-palástja 



S  indulnak  
Bécsújhelyre 
Sodor  holmi  
Furulyaszó 

Ül  Belzebub  
Korom  hull  
Üvölt  hosszan  
A  havasok  

a  társzekerek  
árva  hintó  

lebernyeget 
tárogató 

a  vár  kútján  
a  holdvilágba  

a  toportyán  
havasára 



Kitérő,  két  sugárra  

Két  forgó csíkot  keretezve  be  
minden  órán  

Kereszttűz  gyúl  és hamvad  keresztbe  
kinn  a  rózsán  

Hol villámoló sugara  tájol  
új  körökbe  

Már  lezár  lassan  és  elhatárol  
mindörökre 

Fordulat  nélkül  egy fordulón  át  
széles  sávon  

Tükrözi  vissza  ívben  e  zónát  
porcelánon 

Majd elhomálylik  hogy újra  kezdje 
újabb  kvótán  

Veröerekkel  fényét jelezve 
mutatóján 

Míg  el  nem virít  a  mandragórán  
minden  álom  

Fénysoroz  rejtett  dimenzióján  
ikerszámon 

Küllőt ragyogtat  tüzmadárszárnyon  
szóró  gyöngye  

Malmot  hajt  s  forog egy  vízsugáron  
átpörögve 



Két  forgó csíkot keretezve  be  
minden  órán  

Kereszttűz  gyúl  és hamvad  keresztbe  
kinn  a  rózsán  



Óda a  szinevéri  tengerszemhez  

Te  a  nagy  harmatcsepp  vagy  
a  lótuszlevél  alatt,  

Én  a  kis  harmatcsepp  vagyok  
a  lótuszlevél  felett.  

(Rabindranath  Tagore:  Mit  mondott  
a  harmatcsepp  a tónak1?) 

Mély lehetsz,  ó, mint  benned  a  hegyek...  
S  a  kö, mely  kék  és  visszatetszeleg  
A vízre  fölfutó  virradatban,  
Hallgat.  Kagylóid  héja ha  pattan,  
Gyöngyházszín  szelekbe  átszivárog,  
S  íriszekként  gyorsezüst  pisztrángok  
Halk  csobbanású,  cikkatag  íve  
Hűvös-fehérrel  flitterezi  be 
Rajtad  a reggelt,  lassan  derengő  
Égbe  oldva  a  fenyvesek  kéklőn  
Szitáló  fátylát.  — Egy füsti fecske 
Szárnyával  széliránt  csap  keresztbe,  
Elszakítva  a  távoli  partot...  

Frissen  tárt  tükör: magasba  tartod  
Kyklopszi  fénnyel  óriás  szemed,  — 
Mélybe temetsz  ott  minden  felleget,  
S  a Rózsa-havasok  kontúrján  át  
Violázgatsz  harmatból  szivárványt;  
Fenyőrigóink  csöndjét a  fákban,  
Hol kimondhatatlan  hallgatás  van,  
Mely már-már  remegő  légbe  tombol,  



Hol míniumvörös  nap  korongol,  
Zendítve rendre bennünk  a  hajnalt.  
Áttörsz  csillogva,  míg fény alatt  tart  
Sugárzó  szálán  a rajtad  intő,  
Kendőként  lebbenő bárányfelhő,  
Szétáradón  a  zöldfenyves felett... 

Az évezredek  ridege  benned  
Sűrved  ily nyugalommá  e  nyárban,  
S  magányod  mélykék  hidege  zártan  
Gyűrűzi  körben  a parti  sávot,  
Amelyre  föl még vulkáni  lángod  
Kövekből  köpte  egykor  a  tüzet:  
Vajúdását  e völgy katlan-üreg, 
Hogy átfájdul rajtad minden  évszak  
Kráteres  sebbel,  ha  fényvihart  kap  
A tengerszinten  megfeszült  idő.  
Zokogó csermely,  kövek  közt  törő  
Patakok  sodra  csobogja vissza 
Áttetsző  kelyhed,  álmaik  tiszta,  
Földrevert  dalában  esdekelve...  

És  észrevétlenül  vezekel  le  
Egy  elnémult  örvény  víz  alatt  mart,  
Titkos  folyosója a  part  
Körbefutó szegélyén  valahol  
(Fölötte  épp tán  délibáb  bomol,  
Bodzahab,  — révült  tűremegésben);  
Szálfák árnyéka  vetül  rá  mélyen,  
És  sötéten  kéklik  egyenest  le,  — 
Méltóság  ül  fönn  a  fenyvesekre,  
Hogy szinte  fölnyit  a  dombvonulat  
Bordázott  zöldje, mely  visszahullat  



Egy vízre  hajló páfránylevélre, 
Hol megcsillan  bennem, partot  érve,  

Az egyetlen  hang,  hogy kimondjalak...  



L  о  r  e  l  e  y  
SZONETT  —  TÜKÖRRE,  HOLOGRAMMAL  

Mint  ívek  sarlói,  akkor  reggelen  
Egyszerre  kélt  fel  az  égre  a hét  nap  
Hogy  zárt  meredélyén  e sziklafalnak 
A levegötér  is izzott,  reszketett  

Míg eggyé nem  olvadt szikla-  s  égperem 
A fák felett,  hol  folyton újra  támadt  
Lángvöröse  a  lézeres  zsarátnak  
Mint  átvérzett  tűz  egy  szikraékszeren  

Majd, miként  fényre  fény vagy  árnyra  
árny  csap  

Egymást  oltva  ki  túl  a  velin-égen  
Eltűnt  minden  hologramos  sugárzat  

...S bár  perdült  hajóm fenn  a  vízesésen  
Ezüstrácslott  bűvköre  a  varázsnak  
S  ELMERÜLTEM  TÜNDÖKLŐ  KÉT  

SZEMÉBEN 

S  A VÍZTÜKÖR  LEGMÉLYEBBKÉK  
TERÉBEN 

Ezüstrácsként  villant  még  a  varázslat  
— És  szárnyalt  hajóm, fel egy  vízesésen  

Hogy  előtűnt  törve lenn  a  sugárzat  
Meglebegve  az  elmerülő  égen  
Mint  mikor  a  szél  gyúl  és  szárny  alá  kap  

Hol  egy tű  fokán átszűrt  lángtörésben  
Reszketett  csak  zárt  tüze  a  zsarátnak  



S  a  víz  alól  is újfent széjjeláradt 
Amíg minden  külön  nem vált  egészen  

Majd olyan fénnyel, mit  csak dal  teremthet  
Rendre  felcsendült  szemében  a hét  nap  
És benne  úszott  árnya  tört  hajómnak  
Mint  sarló,  hasítva  velin-felleget  



Nullapont 

Határát  a  végtelenség  
önmaga  által befogja 
körben  gyűrűkre  hullik  szét  
a  mágnesek  mutatója  

Vonalaitól  nem  kímél  
amint  lezár  a  fordulat  
tükreinkbe  a  déli  szél  
futtat majd vissza  sugarat  

Betájolni  a  gyökeret  
hol  a  földünk  futóhomok  
fölsajdul az  emlékezet  
már  csak  legendák  és  romok  

Már  csak  az  elforgó jövő 
isten  lobogó  haragja  
kondul  a körbejárt  idő  
pokolra  süllyedt  harangja  





SZOBOR  HAMLETNEK  





Kizökkent  az  idő;  ó kárhozat! 
Hogy  én  születtem  helyretolni  azt.  
(Shakespeare:  HAMLET,  I.  felvonás)  

Tudod,  hogyan  szól  
két  tenyér, ha  csattan?  

Vajon miként  szól  
egy tenyér,  ha  csattan?  

(Zen) 





Szobor  Hamletnek  

1 
az  idő metszett  ki  önmagából  
az  elgondolt  lehetőség  kontúrjainak  
fényéleivel 
meg  ez  a lenni-nemlenni-akarás  —  

2 
egyik mozdulatod  ravatalán  
a  holt  űr Yorick-emléke  lebeg  
minden  megsemmisülés  nehezékeképpen  

egy volt-nincs  gondolatot  tár  ki  
még  a  tenyered  is  

3 
beomlott  lángok  komorságával  
a  kétkedő  szellem  tünékenységével  
a  szürkeség  halotti  közeg — 
elhatárolt  tér  a  megfeneklett  időben  

4 
ám  léted  
a  végtelennek  évszakai  alakítják  
saját magunkon  keresztül  
kifordíthatatlanná kövítve  mítoszaidat  

az anyagszülte  mozdulatlanság  
oly egyetlenné  képzelte  benned  a  világot  
képtelen  tökélyre  megformálni  



Hamlet  a  koponyával  

íme képzeletbeli  magányom:  
e  síron  túl  is  lázadás  —  
az önmagába  soha-visszanemtérő  

ismétlődés 
spirálon  izzó  töredék-egésze  

(a kín  élesrefent  villogásaként  
bőröm  alá  hasít  a  fagy — 
„Halott  vagyok,  Horatio.")  

ily  számkivetve  a  hiábavalóságnak  
a  végletek  külön-egészeként  
állok  — emléknyi  tér  a térben  —  
pokoli  elragadtatásban...  

s  mert  megkondultak  az  utcák  
Helsingőrben: 

ring  a  kőkutak  szürke  mélyén  a  tenger  
hatalmas,  feneketlen  zúgással  



Menedékül  О féliát 

Milyen  sápadt  a fény  törése!  
Vízililiom  és  hínár  
A délibábok  meteorja  
— Ofélia lelke  sirály  

Mint  a  népmesék  leánya  
Lett  belőle  sás  és  koráll  
Lett  belőle  margaréta  
Vízitündér  titok  homály  

Az  ég nagy  kerek  hold-sivatag  
Rávetül  az  éj falára 
— Felkél  tarajos  habokból  
Ofélia fehér  árnya  



A  negatívon  —  Fortinbras!  

— H o g y a n  lenni?  — Az itt  a  kérdés!  

A láng fekete szalagja  lobog,  
A szédület  vipera-nyelve.  
„— A kardhegy  is  mérgezve  van?"  
O, süllyedő jövő  idő!  
Vibrálsz,  mint  minden  képzelet;  
Reményként  felvet  a  felszín:  

S  győzőnek  ott  állsz  már,  sugarakban  —  

(1970—1971) 



Valami  rejtve  mágnesez  
Lator  Lászlónak  

Valami  rejtve  mágnesez  
Irdatlan  mélyből,  hangtalan  
S  körbeír,  mint  egy  fémlemez  
Elfogó tükre  a  napban  

Valami  rejtett  derengés  
Szétfolyó időnk  hiánya  
Fenekedik  ránk,  mint  a  kés  
ebonit  éle,  — hiába? 

Meglobban! Síkján  tengerek  
Fekete  esők  gyúlanak  
S  böjti  szelekből  metszenek  
Az alfabéta  sugarak  

Vijjogó másfénnyel  betűz  
Lángoló magvuk,  mióta  
Átvérzem  lassan,  mint  a  tűz  
Képtelen  negációkba  

Fehér  ingemen  olvasat  
Kivasalt  gond  nyű  rajta  
Hun  lábnyom,  avarkori  csat  
Ég,  ropog benne  a pajta 

Dalában  életünk  nyűvi  
Bizánca  felől Árion  — 
Viharos  holdam  gyűrűi  
Szikráznak  ujjaimon  



Egy  nagy  talán  keresésére  
indulok  (Rabelais)  

Kovács  Vilmosnak  

Egyetlen  fényforrás alól 
Széthullunk,  árnyékainkra  
Fémtől,  áttetsző  ködöktől  
Hótól  — mindig  északabbra  

Tükrökből  a  szél  kifordul  
Szárnycsapás  vált  át  a  térbe  
Százhúsz  fokkal  elforogva 
Kondul  meg  a  szív  verése  

Üvegtánc  a  kardok  éle  
yillogó  kirakatokban  
Égő sugárcsík.  Irritál  
Infravörös  sugarakban  

Mélyen,  nehéz  rádiumban  
Nem-euklidési  térben  
Oly ritka,  mi  sugárosul  
Reverzibilis  időben  

Zászló  merre  már  nem  lehet  
Hol mint  nap,  vakít  a  hóra  
Ki  dacból  kovácsolt  kardot  —  
Nem  üzen  már,  — mióta 

1976 



Sakk 
Én  a világos  nappal  lépek,  
О a fekete  alkonyattal.  
Én  egy álmot  tolok  előre,  
О elviszi  a  háborúba...  

(Marin  Sorescu)  

Ülve  egymással  szemközt,  éber  
logika-él  itt  ki  nem  hunyhat.  
Kocka  a  hold  is.  Oktaéder.  
Pártatlan,  néma  kibicalkat.  
A faliórán  elmúlt  éjfél.  
Hamuba  roskadt  rég  a  csöndje.  
S  már  feldőlve az  asztal  szélén  
Az élet  kezdő,  nagyobb  fele.  
О lovat  áldoz...  Eltűnődöm.  
Megint  valami  újabb  csapda.  
! — Légvárait  még rendre  győzöm.  
Szemez bávatag  bástyáira...  
S  hogy  gondjaimat  elsáncoltam,  
a  vezérszárnyon  újra  támad;  
egy  álmot  üt  ki  ékalakban,  
hogy  a lámpafény  belesápad.  
Szinte  beomlik.  De új  mezőn  
nyílik  szemembe  tiszta  ég-szín,  — 
és  kattog  a  felbontott  idő  
futva sakkóránk  féltekéin.  
Később  én  nyerek  minőséget.  
О  rámzúdít  egy  sötét  napot.  
Átvészelek  egy hosszú  telet,  
s  leütök  tőle pár  gyalogot...  
Fölöttünk  nagy-nagy  zenegép  van.  



Nagy  Kombinátor! Balján fétis. 
Öneltelten  és  köztudottan  
manipulálhat:  csal  is, vét  is.  
Pislog rám  olykor  alattomban:  
oszt  és  szoroz; rámolvas,  számol...  
Soká  töprengek:  miként?  hogyan?  
О bemér  mindig,  s  elhatárol.  
S  hogy mi  mindent  nem  tol  utamba!  
...De elkerülve  gáncsot,  ármányt,  
révedez  szemem  csillagokba,  
folytatva tovább  nehéz játszmánk.  



A játszó  Archimedész  

Körökre  bontom  az  időt  
és  berajzolom  a  homokba  
térből  tükörből  kiléptem  
csak  árnyékom  hull  a  romokba  

A súly  mely  felfelé emel 
fedezetével  örök  érvény  
hitetlen  hittel  énekel  
bennem  az  eleven  törvény  

Merről  egyszer  elfordultam  
hiányom  átfáj kőbe  szélbe  
s  elragad  minden  mozdulatban  
a  fény örökös  áttűnése  

Arcomat  fölmetszi  lándzsa  
s  míg  lobban  a barbár  fegyveren  
örvénylő  végletekbe ránt  a  
mély  — hirtelen  és  hihetetlen  



Hódolat  Michelangelo  
Buonarroti  emlékének  

1.  CAPRICCIO  UNISONO  

A boltívek  árkádjai  alól  feltörnek  a  
felhők  áriái,  

a  mennydörgések  hatalmas  függönyeit  
gomolyítva  fel,  

míg  a szférák  zenéje  szerteárad  
kívül  a bolthajtásokon. 

Benn  a  dómban  ma  is  
harangokként  zúgnak  a  lépcsők,  
megkondulva  a gyertyafényben  elúszó  

folyosókon, 
ahol  a lángok halk  gótika-íve  játszik.  
S  a bazaltokba  hült  oszlopsoron  át  
árnyéka  mögül  feltekint  Mózes  — 
lobban  a  szakállába  csavarodott  Ősz,  
amint  az  örök szökőkutaknak  áldoz  
—, homloka  kőbe  zárt  meredélye  alatt  
márvány gyűrűkként  örvénylik  a  szem,  

mint  kiapadt  forrás  — 
míg tükreibe  a vállon  szétömlő  haj  

görgeteg  kőkígyói futnak.  



S bár  a  hívők  is megunták  már  az  
égiek  repertoárját,  

a  háttér  felől felzeng olykor  a  tiráda,  
karzatos  íveit  merészen  

átcsapva  mélydrapp  ornamentikába,  
hogy  egy síremléklapon  körbefordul Dávid 

a  hold  körében,  
míg  a kupolatér  végül  elnyeli  egészen.  
A pisztonokból  még párolgott  a  dallam,  
ahogy lábhoz raktak  valamennyi  kürtöt  — 
a  Dóm-toronyra  a  szél  haragja  támadt,  

mely emberi  szót vitt  az  éterekbe,  
s  a katedrális  kövei már-már  rezonáltak  

az orgonák mélyebb  regisztereire...  



2.  AJÁNLÁS,  SZONETTBEN  

— ily osztatlan,  mester,  mit  bárki  láthat  
mozdulatul  a holt-eleven  térbe,  
mely láthatatlan  vonta  fénykörébe  
szentélyét  a nap  oszlopcsarnokának,  

oromzatán  az  alvó  kö zenéje 
harangsúlyokba  irgalmatlan  átcsap,  
hogy szobraidból  földerengve,  lássad 
a jelenések  homlokzatterébe  

e roppant  köböl  szétpatakzó  lángot,  
melyet halandó  fényed átsugárzott,  —  
időtlenül  a robosztus  síremlék;  

mely nyíltszín  égbe fordítva  korongját,  
az  ég alatt  a Haldokló  rabszolgát  
a nap vakító  korbácsai  verték.  



HANGSZEREK 





Hangszerek 

Pereg  az  eső  a  dobokon — 

fuvola 
flóta 
klarinét 
— miféle  zenét?  

Nem  sír,  hallgat  a  
hallgat  a  zongora  
tárogató 
tombora 
Repedt  cintányér  a  hold  
a  cimbalom  
a  citera  
— a  sírok  között  oboa  

Hegedű  hajt  ki  
némán 
vadszőlő 
és  borostyán  

(Míg  poklok  mélyén  
harsog  a  
kürt  és  a  harsona)  

Reggelre  az  ég  hátán  
hajnal  dereng  és  
szivárvány 



Nap 
síp 

tilinkó — 
felröppen  a  nádirigó  
piros  a  hangja  
sárga 
kék 



К  a  z  á  n  y  
Benyovszky  Móric  megérkezése  1768-ban  

A KAZANYI  RÉZHEGYEN  
PATKOLT  LOVAD  MEGCSÚSZIK  
A KAZÁNYI  RÉZKAPU  
RÉZDOBSZÓRA  NYÍLIK  KI  

Idejövet  messziről  
Tatár  kendők  intenek  
Szélzilálta  ágak  közt  
Hold  lobogja  ingemet  

Lázam  sztyepped  kék  színe  
Kopár  sziklán  kőostor  
Kísért  sebem  tizenhét  
Kínomból  font  kolostor  

Éjszakába  futó szán 
Hószínaljú  ég  alatt  
Alkonyati  végórán  
Tovasikló  gondolat  

Csontjaimat  érzem  én  
Kazány  vára  városa  
Oldalbordám  fólolvad  
Beléremeg  Kamcsatka  

Hét  határod  Ázsia  
Összeszűkül  szívemben  
Érkezvén  meg  kapudba  
Kerékbe  tör  hideged  



Vérem  ami  préda  itt  
Nyalják  ezüst  farkasok  
Nyelvükből  a  láng  elég  
Amint rajtam  átlobog  

Szabadulás! bárhol  légy  
Messze vagy te  messzire  
Bennem  mégis  piroslik  
Lángod fojtott mécsese 

A  KAZÁNYI  RÉZHEGYEN  
NYÍLIK  A CÁR  CÍMERE  
A KAZÁNYI  RÉZKAPU  
RÉZDOBSZÓRA  ZÁRUL BE 

Kazány,  1983  



Fel  a  magas  kőhazába  
—  REMINISZCENCIÁK  FEDERICO  GARCÍA  
LORCA  UTOLSÓ  ROMÁNCAKÉPPEN  —  

Trescientas  rosas  morenas  
lleva  tu  pechera  blanca.  

Dejadme  subir  al  menos  
hasta  las  altas  barandas,  
jdejadme  subri!, dejadme 
hasta  las  verdes  barandas.  
Barandales  de la  luna  
por  donde retumba  el  agua.  

(Lorca:  Romance  sonambulo)  

I. 
Pergamen-dobok  peregtek:  
rézpatronra  hangolt  végzet.  
S  feldörögtek  a  fegyverek  
forgódobjai az  éjnek.  

Támadt  szelek  tornádója:  
szegfűszemre cigányvér  hűlt,  
hervadt  már  a  mályvarózsa;  
cédrus-,  citromfa  sötétült.  

Hűvös  ingen  kelt  át  a  hold;  
elfakuló színét  hordta,  
világlóban  se  világolt  
nyomorultabb  hatalomra.  

Arcomról  a rongyot  lebontsd,  
csendörbakók  bornírt  ökre!  



A világon  nincs  olyan  gyolcs,  
ami  szemem  bekötözze.  

II. 
Visznek  ezüst-bronz  álomba,  
ki  a  temető  árkába.  
Elől három  karabélyos  
fordul  a  Hold  udvarába.  

Ereszkedik  le  a  mennybolt,  
sötét  gondok  temetője;  
negyven  zsaru  párossával  
poroszkál  a  porfelhőbe:  
paripáik  rézpatkóin  
csilingel  a  hold  ezüstje.  

Zöld narancsfa-ligetekbe, 
magas  cédrusok  tövébe:  
hantolnak  kegyetlen  sírba,  
Granada  nehéz  szívére.  

*  *  *  

...Csillagokkal  áll  a  város,  
fénye immár  túlvilági.  
Ahogy  csillog,  szemem  bántja.  
Fordul  éje  virrasztóra,  

leng fekete lobogója. 

(1970) 



Képsorok  Munkácsy  
Mihály  albumából  

Vonójába dölt  muzsika  
Hajlik  a  siralomházból  
Homály  borul  az  asztalra  
A pentaton  éjszakából  

Elvegyül  a  cigánytábor  
Nagy  utcai  csendéletbe  
Arnyak  hosszán  ma éjfélkor  
A csavargók járnak  erre  

Hajnaltájt a  zálogházat  
A lét  végső  menedékét  
Kitérdepli  az  alázat  
Akár  a  mennyei  békét  

Anyánk  a nyár  kendőt  terít  
Almán  tükröz  át  a  pázsit  
Nehéz  sóhaj ott  a  vánkos  
Hol  az  inas  égbe  ásít  

Sugarasuló  fénykerék  
A szekér  az  út  porából  
Kengyelfutó  a  föld az  ég  
Mi  se látszik  már  a  hámból  

Mozart  halála  remegtet  
Fölsebez  a  hóhullásig  
De mit jajdít  a  requiem  
Hol  Liszt  Ferenc  zongorázik  



Vihar  vonul  kinn  a  pusztán  
Fölvérzi  a  délibábot  
Alkonyatkor  vadóc  szelek  
Nyergelik  a  Hortobágyot  

Lenyugvó nap  vöröséből  
Komorul  a táj  a  fátyol  
Haragos  szél  kendőjével  
Legelőbe  csorda  gázol  

Krisztus  Pilátus  előtt  áll  
— Mivel  vádolják, mondd,  mivel?  
Szálegyenest  égő  gyertya  
Arca  fehérlő gyászt  visel  

Vajat  köpül  a  sűrvedés  
Tépést  fog a  rőzselángból  
Búcsúzkodón  ha  töprengés  
Fájdul  a  tél  évadából  

Vonójába  dőlt  muzsika  
Hajlik  a  siralomházból  
Homály  borul  az  asztalra  
A pentaton  éjszakából  



Varióla 

Elveszett  a  fekete  bárány 
feketedik  a  szivárvány  
szemeinkben  fekete  rózsa  
nyílik  a  vari óla 

Eltorzulnak  lassan  a  tárgyak  
képzetekké  köddé  válnak  
a  tengerek  felöl fekete 
halálodat  látod-e?  

Körül  ez átkozott  határban  
kés  nyílik  minden  madárban  
kidőlt  árnyak  ébenfa-szobra  
révül  az  ablakokra  

Dögeivel  átüt  a  vasban  
nehéz  ólomsugarakban  
mint  Krisztus  a  faragott  képet  
visel  koronás  éket  

Virágaink  már  térdig  gyászban  
lobognak  eleven  lázban  
égnek  eleven  forró  mészben  
belül  észrevétlen  



Ily  ránk  vert  sorssal  
Csoóri  Sándornak  

Csak  nézünk  egyre  a  hószín  égre  fel  
egy magasba  írt  haza  légterébe  
mely  földerengő  madárszíwerésre  
dérütötte  fénnyel legbenn  énekel  

hogy  felfogjon lassan  eszméletünkre  
mert  zárlatol  már  valamennyi  átok  
mint  a belénk  metszett  országhatárok  
ha  átvérez  a  zárt  éjfelek tükre 

és ránk  vert  sorssal  bőrünk  alá  vésve  
körözni  kezd  a  széltörések  örvén  
a  kék  váltóláz  kettős  keringése  

s  pulzáijai  mint  hófuvásos  lángok  
a  fagy tüzelő  fénykörébe  törvén  
szítanak  csak  elevenebb  zsarátot  

hát  nézünk  egyre  a  hószín  égre  fel  
egy magasba  írt  haza  légterébe  
mely dérütötte  madárszárnyverésre  
mélységeinkből  majd  egykor  égre  kel  



Bukovinai  esték  

Szemük  alján  bordószínben  
Villámlik  egy messzi  évszak,  — 
Ritkul  fehér  hollóingen  
Árvalányhaj,  gyöngyiszalag  

Vadzab  növi  a  temető  
Kopjafáit  révültében 
Hegyoldalból  mélykék  erdő  
Forog tükrös  fejszeélen 

Alkonyati  vaíjúszárnnyal  
Nehezedik  le  az  este  
Csöndjét rozzant  citerákkal  
Csillagokra  kipengetve  

Fenn  a  hegyen  fehér  templom  
Árnyék-fekete gyertyája  
Súlyosul  a  holdkőúton  
Fordulva  bé  Moldovába  

Az idő vén  asszonyarcát  
Mélyrét  ülik  meg  a  ráncok,  — 
Őrzik  hitük  tört  sugarán  
Holdasuló  másviláguk  

Kút  ágasán  pipiskedve  
Lidérc  vihog  hétvilágra  
— Hidegebb  lesz  minden  este  
S  feketébb  az  éj  homálya...  



Erdők  felől  a  Föld,  közelből  —  
nyílt  Óceán  

In  memóriám  Herman  Melville  

Innen  és  túl  a  múló  időn járj  az  Isten  
lába  nyomában  

hol  Chia  kagylós  két  szeme villan  Kolibrik  
nyitnak  a  szélből  a törések  fényes  

szakadékai  felett  
tornyot  tükrözve  tollaikon  —  

Hosszú  árnyék  a  dél,  mely  ilyen  
smaragdzöld  tájba  

harangoz  Alant  sirályok  szárnya  a  part  
láthatatlan 

szegélye  Mégsem kérdezi senki  azt  Onnan  
ki  tudja  

mikor  fogsz egyszer  hazatalálni  

Vagy  mikor  fogad örökébe  a  korall,  mely  
millió  éve  övez  

— Egyébként  már  teljes szélcsend,  hogy  
a  velő  kocsonyásodik  

s  a halak  gerincét  homokra  vetetten  
szikkasztja  csak  

immár  az  örvénylő,  mély  déltengeri  nap  

Valahol fenn a láthatáron  csontolt  szigony  
a  napszúrás  

Moby Dick emléksziluettje remegtet  olykor  
visszajátszó  nemezisekben  



Ahab-et  látom  megfordulni, — a  kvéker  
hullámsírnyugalmat 

s  a  lélek  albatroszait  lobogóstul  a  
csillagsávon 

A pikkelyek  dioptriája  így  a távlat  És  
parttalan  neurózis  

annak  dacára,  hogy alámerül  benne  a  
képzet,  — 

de  Téged  fólvetíthet  a  tengerszintre  
mért  magasságba  

mit  mennydörögve  nyit  meg  az  Óceán — 

Hajnalra  föltámad  a  szél,  s  meglebegteti  
a  tájat  a  szemekben  

hol delfinek szárnya  fluoreszkál és nimfák 
ragyognak 

— vasal  a  nyílt  víz  gömbvitorlát,  míg  az  
árbockosárból 

szétröppen  lassan  az idővel kikelt  fiókahad 

Mert  egyre  tisztább  a  kép  s  a  képlet  —  
Már  kontúrjaik  kivihetők — 

melyekhez  Poszeidón  őrülete  — a vihar — 
nem  kell,  

csak  erdők  felől  a  Föld,  közelből  — nyílt  
Óceán  s  a  part,  

ahol  fülemhez kagylót  emelek,  a  tenger  
és  a  felcsendülő szirének  énekével  

(1980) 



Kagylókból,  ellenrímben  

Gyémánttal  vemhes  eocén — 
dördül  főiébe  óceán  

Isten  miazmás  kedve  rég  
hervatag  sáv  csak,  ködvirág  

Ráspolyos  fényéi, kék  rostély  -
döndül benne  ólomkristály  

Amit túlnagy  széncinkeszárny  
zárol,  mint  egy  páncélszekrény  

Hol  ómentükrökböl  forog  
gondjaink  közt  a  fergeteg  

Hullám  zúdul  ránk,  megtalál  —  
szikkasztó  napra  kitálal  

Krisztusunk,  fényezz  gyöngymunkát  
ha  egyszer  fölfeszítsz minket 



Pünkösd 

harangozz  értünk  
szárnyas  angyal  
három  ezüstös  
ércharanggal 

delejes  álom 
dérimádság 
háromnapos 
piros  királyság  

ne  fogjon rajtunk 
kék  alázat  
fond meg  tövisből  
koronánkat 



Üllő  és  dac  

Mert  üllő,  dac  és  kalapács  volt,  
Ami  engem  vert,  kikovácsolt  —  

Fehéren  izzó  
Vasban 
Törődtem, 
Akaratlan. 

Bordáim  közül  iszonyú  dal  
Parazsa  szít  a  fújtatóval — 

Ami bennem  ég,  
Minden 
Szikrát  fog  
Tüzkörökben. 

Magam  halálnál  élesebbre — 
Napot veretek  fényesebbre!  

Izzasson  legbenn  
Váltig, 
— Utolsó 
Csigolyámig! 



Forrásvízre  vércsék  szálltak  

A völgykatlanból  hogy fölfakadt 
Mohos sziklák  közt  tört  elö  
A fehér tüzekkel  forgatag  
Iramban  hánytorgó  erő  

Még pázsit-feletti  halk  ívet  
Szivárványolt  a  pillanat  
Mint  sirálynyíl,  frissen tárt  vízen  
Villant  egy türkiz  égdarab  

S  fényük  áttetsző  sugarán  át  
Csenge  ütődő  vízgyürűk  
Visszhangzóbb  felszínekre  tárták  
Gyöngyöződő  eszméletük  

Támadt  rögvest  negatív  nap  
Torkán  sistergő  tűzkerék  
És  a kikiáltott  dél  alatt  
Tükröket  tört  be  a  sötét  

Hogy jéggé  dermedtek  az  igék  
Konokabbá  vált  a  szótag  
S  a  Szent  Bertalan-éj  holdívét  
Sarlózta  barbárabb  korszak  

Melynek  tüzét  — az  elmerülő  
Ég által  — hosszan  megülte  
A jég  alá  szorult  levegő  
Posztumusz  döbbenete  



És  sodort  ránk  fekete  árnyat  
(Bukdácsolt  belé  ér,  folyó) 
A forrásvízre vércsék  szálltak  
Szárnyaik  alól vert  a  hó  



EBONIT  ÉNEK  





Ebonit  ének  

Mikoron  Orfeusz  alászállt  
Zendítve karzatos  szivárványt  
Szélhárfáján ebonit  ének  
Sugárzott  Eurydikének  
Míg végleg  elnyelték  az  aknák  
Elíziumi  árnyalakját  
Visszhang gyanánt  hogy  elidőzzön  
Alvilágtáji  útvesztőkön  

Hollók  szárnyán  suhogva  mélyen  
Gyertyák  fekete  fénykörében  
Delej ez kimért  éjszakája  
Viperát  lángzó  kimérákra  
Kerberosz  krétakörterében  
Kráterezve  hangársötéten  
Hol  az  iszonyú  régiókban  
Jáspiskövön  is  vérkígyó  van  

S  fehér márványon  alabástrom  
Arnya  készül  víni  a  páston  
Egymásból  vinkelt  metsző  fémben  
Sikong  a  húr  a  pengeélen  
Felcikkanó  villámot  ajzva  
Sújtásoktól  lobogó rajzba 
Idézve  meg  az  éjszakán  át  
Riadóztatott  látomását  

Bacchánsnők  táncán  kentaurok  
Zabiáit  izzák  lent  a  húrok  
Hol kobaltkék  füstben  szédeleg  
A reinkarnáló  képzelet  



Hogy szirénázó  szélbe  áttűz  
A fölsmaragdló  mélygránáttűz  
Forró közegként  szakadatlan  
Sziklákkal  átszűrt  alkonyatban  

Viharos  holdpántok  gyűrűi  
Örvénylenek  mágneses  tűin  
Forogva rá  a  Styx  vizére  
Szaggató  hárfaszíwerésbe  
Szikráztatott  fényélük  alól  
Árnyék  dereng  a  csipkehabból  
Eleven  ametiszt-ködökben  
Liliomokba  öltözötten  

Majd vakítóbban  mint  az  ében  
Tovatűnt  lerácsolt  szemében  
Széljárta tükrök  iramában  
Füstté  lobbanó  szivárványban  
Éjféli napként  mennydörögve  
Korongolón  a  tűzkörökbe  
Hol  egy pillanatnyi  végleten  
Még kiragyogja  a  végtelen  



Ramzesz  a  sivatag  szélén  

Sebeitekből  szivárgó naplemente  —  
Én  vagyok  mindig  én  vagyok  
A fohász  a  sivatagban  
Szél  trópusok  szavannáin  

A csillagokból már  éjszaka  csordul  
Fényük  ragyog  a  temetőkre  —  
Bíborló  korunk  volt  hajnalom 
Festve  rokon-  és  idegen  vérbe  

Kopj avas  hegyén  fáklyaláng  
Imája  gyúl  majd  egy  piramison  
Halottaim  porán  föllobogózva  
Rabszolga-váll  a  ravatalom  

Arccal  a végső  alkonyatnak  
Az eget  véretek  fesse  meg  
Nekem  ez-feloldó  szívszorulat  
Nektek  — megváltó  kegyelet  

Magam  felőrlő fájdalom 
Isten  egy őszült  csillagon  — 
Ragyogja arany  diadém  
Üdvét  tízezer  szaracén  

Sebeitekből  szivárgó  naplemente  —  
Én  vagyok  most  is  én  vagyok  
A fohász  a  sivatagban  
A szél  trópusok  szavannáin  



Napraforgó 

Lángot  virít  a  napraforgó,  
és  tovagurul  a  földeken.  
Távolból  gyújtja már  utolsó  
szirmait,  amint  égre  kel.  

S  még ragyog  a  nyárvégi  tájra  
— forró szél,  felleg fut vele  —;  
sugara:  tompa  lándzsa,  
fekete mezőbe vetve  — 



Ecetfa,  zöld  időben  

Suhogó  ágat  mélyre  hajlít  
türemkedve  egy  repedésből  
rajzot  élez  a  levegőre  
kihajt  lassan  
és  elvirágzik  
bokrai  közt  
termőre  fordult  sóvárgásban  
érik  a  szélcsend  
szétágazó,  szikár  idegként  
hogy  nehezül  rajta  ez  évszak  
mint  sziklán  cserje  
magasba  fészkelt  törpe  gallyal  
kapaszkodik  a  semmibe  
esők  langy  sóit  szomjadozva  
szikes  televényt  
fogódzik fényi, a  torzsba  
keserű  nedv,  beléndek  mérge  
szivárog  folyton  a  dél  
árnyékkal  bejárt  erezetében  
e vadul  csillogó  sötét  
hol  az  indulat  
smaragdos  torkolattüze  sűrved  
fűrészfogcsipkés 

csörgőlevélen 
a  törzs  alól  mígnem  hirtelen  
gyökere gyíkként  megviláglik  
s  mint  villám  repeszt  a  kőbe  
kapkodva reliefjeit 



riogó hittel  kap  új  erőre  
rostfehér sejtjében a  pillanat  
egyetlen,  tompa  morajjal  
roppantva  be  a mállatag  időt  

miközben  zúgatja újfent 
zöld  ösvényeit  e lemenő  tájban  
melyet  piros  kendővel  vérez  
körben  az  égalj  

ha  lombja  között  már  megül  az  alkony  

ernyed,  vetkőzik  benne  a  szél  



Lvovban,  Adam  Mickiewicz  
szobra  előtt  

egyszer  majd  eljön érted  is  az  angyal  
a  kardvas  iszonyú  keresztjeivel  
és  kinyílik  még  e kőváros  fölött  
arccal  a  nagy  nyugati  zuhatagnak  

s  ahogyan  száll  alá  a  kőből  
az  ónszürke  ég meghajlik  amott  csak  
fenn  a  hetedik  öböltől  
hová jelként  emlékoszlopod  csap  

hogy végre  megjelöld  a  házat  
a  változó  tér  mezőiben  
hol változatlan  az  alázat  

s  ahol  még  mindig  
számkivetetten  bolyong  a  lelked  
túl  a fehér  koromtól  gomolygó  égen  

ó nézz  fel  a  márvány  alól  
te  szállsz  ott  
nyugtalanul  csapkod  a  szárnyad  



Porozovo 

Fehér-orosz  temetőben  
kereszt  füstöl az  esőben  
lobogó  ornátusában  
isten  gázol  a  sárban  

Farkastorkokból  a  tanyák  
fölszállnak  a  fénylő  holdra  
hajladozik  a jegenyék 
felhőt  söprő  darutolla  

A táj lelke  súlyos  ólom  
balzsam  vonja: nyírfakéreg 
vág  az  erdő  fenyvesekbe  
örökzöldbe  mint  a  méreg  

Fehér-orosz  temetőben  
isten  mellig van  elásva  
bogaraival  álmodik  
hull  a  hó  a  homlokára  



NOMÁD ÚTON 





Nomád  úton  

Jönnek  a  sámándobosok  
faragott  kések  
fokosok 
kopjavas iránt  fekete  
kóválygó varjak 
serege 

Láng huhog,  gyertya  világol  
vijjogó lidérc  
viháncol 
vörhenyes  sebe  tüzében  
süvöltve  rozzant  
sövényen 

Kerecsen  sólymok  karmain  
kiütő  veres  
karmazsin 
villáma  alól  éjszaka  
villog  millió  
lópata 

Sarabolt  széllel  suhogó  
karvalyos  kendőt  
kavaró 
fellegek alatt  döng  tova  
fergetegként  az  
út  pora  

Csillagból  öntött  óezüst  
forgószél fölött 
forr  az  üst  



vajákos asszony  sírása  
vasfű között  a  
sírt  ássa  

Istenfa gyullad,  ispiláng  
gyújtatlan  véres  
hold  iránt  
hollószín  lovuk  dobrokol  
áldozó  ének  
füst  bomol 

Föllángzó  vörösfenyöcsonk 
fuldokló fáklyák 
felöl bont 
suhogó fényt hol  fagy  éget  
világítva  holt  
vidéket 

Sámánüstdobok  peregnek  
körben  kereplők  
köröznek  — 
veres  kór  futó útjában 
vér  szökik  léptük  
nyomában 
VÉR  SZÖKIK  LÉPTÜK  
NYOMÁBAN 



Holdas  homlokú  méneken  
— A  költő  Nagy  László  rajzaira  —  

Ciklámen-szemű  éjszaka  
Cikkan  fel lova  homloka  
Villámok  élén  szilajon  
Telítve  zeng  a  kalcedon  

Patkója  holdfény,  ónezüst  
Szikrázó  kő meg kovafüst 
Zelnicék  során  záporos  
Fény  űzi  folyton, foszforos 

Vonalból  szikrát,  istenit  
Csillagot  rúgtat  a  zenit  
S  ahol  meg rímmel  nem  lehet  
Sólyomszárny  sepri  a  deret  

Világló  ingét  dáliák  
Habselyem  fénnyel törik  át  
— Kezéből  dárdák,  seriegek  
Horpasztják fönn  a  héteget  



Monda 

Szemük  égő törökszegfű. 
Jöttek  nádrózsaszín  éjjel, — 
Lovuk száján  a  zabolát  
Tüzek harapták  széjjel.  

Ezüst  nyílhegy  fenn  a  csillag.  
Fojtva már  a  szurokfáklya.  
Lelkük  ódon, büszke  várát  
Fény  veri  át,  éles  dárda.  

Bontják  zászlónak  az  eget.  
Jár t  nyomukban  török,  tatár...  
Hadúr  lova fémpatkója 
Itt  veszett  el: — 

HOLD  AZ  MA MÁR!  



A  fal  

— előtted  olykor  ott  a fal  
a  függőből vont  határvonal  

mit  ha  bemér  a  képzelet  
hát  inspirál,  hogy újra  kezdd  

és  folytasd  felé az  ostromot  
teljes  erődből,  holott  

rendíthetetlen  az, mint  a  kőszál  
mely  eleve  felfog, ellenáll 

pedig  micsoda  nekifutások  
hátraarcok,  leverő  lemondások  

kudarca-kínja  éget,  élez  
— beléd  épül  már,  olyan  él  ez — 

porig  aláz,  a  vérig  felsért  
hibádból  máris  dupla  mellvért  

sehol  benne  egy laza  tégla  
sőt  általad  magát  összetartja  

míg teredet  földig beköti 
az  idült  dac  csak  föléd  emeli  

vele hiába  azonosulsz  
ott  minduntalan  visszahullsz  

a  vakolat  rajta  meg  se  reppen  
ha  mindenben  indulsz  éned  ellen  

hát  sose magadat  döntsd  a  falban  
de  a  falakat  önmagadban  

s  mikoron  legkevésbé  hinné  az  ember  
a  legkonokabb  kövön  is átüt  egyszer  

fölengedve  egy  szikla-résnyit  
szemedbe  rögvest  új sugár  nyit  

legyen  a  legparányibb  diadal  

— magadban  olykor  ott  a fal 



Madaraink  vonulása  ősszel,  
Andrej  Voznyeszenszkij  
arabeszkjein 

MERT  TÚL  ÉLETEN  ÉS  HALÁLON,  
MINTA  FÉNY,  ÁTHATÓ  TÜRELEMMEL  
KÖVETEL MINKET EGY HARMADIK ÁRAM... 

Elúsznak  egyenként,  mozdulatlanul  
a  tárgyak,  dagerrotípiák,  —  
emlékük  mélyét  bevonva  lassan  
redőzetlen  a  drapériák.  

Távolodóban 
tükreinket  képzelik  el,  mozdulatainkat  
idézve meg fényéleikkel  

fölvillantható  cinkeszárnyban;  
— túl  az  evidenciákon:  
a  fényhatárnál  türemkedve,  
a  köbemart  szél  hullámhosszán  
nikkelcsillagokra  szedve betűink alkímiáját,  
mint  olvasatot,  

a  madarakban  delelő  delet  
a  szárnycsapások,  a villámolás  tájain  át.  

Ki  sirályokból  kicsapó  lángba  írta  
berepülése  ívpályáját,  

lombot fakaszt  az,  koronákat:  
zöldfényű tüzet  s  lobogót  a  fákban,  
hogy lobogjanak bennük  az  erdők,  
az  évgyűrűkbe  visszamart  nyarak  —  

pacsirtaként  fóllőtt  rakétákban!  

*  *  *  



REPÜL;  —  ÉRZED  A  FÉM  ÍZÉT:  
S  A  FÉM  MEGSZABJA  ÉNEKED!  

Ott  fenn  
a  szem  kék  mélyvízében:  

vadludak  vonulatában,  
darvak  ívében  igéz;  
hol  kócsagok  röptéből  délnek  
égtájain fehér  sólymok vágnak  neki  a  

kardélnek, 
— álmodik  még  zuhogó jegenyéket,  

zendülő  nyárfát  a  szélben,  
hol vízimadarak  raja  száll  a  messzi  

égen  valahol;  
mélybe  lehulló tollúkat  ahol  
boróka  ága  rejti  el, — 
áfonya, 

bodza, 
páfrány 

takaija  leveleivel.  
*  *  *  

MÉLYSÉG  FÖLÖTT  KIÁLT  SZEGÉNY,  
KÉT  SORSOT  KELL  SIRATNIA:  
AZ  ÉGI  TÁJON  —  FÖLDI  LÉNY,  
A  FÖLDI  TÉREN  —  ÉG  FIA...  

Fehérül  az  éjszaka  gyolcsa:  
lengi  a  derengő  selymet,  

csillagtalan  új  Helikonba  
álmodik újra  szerelmet.  



Észak  fényén forduló holdja: 
ezüstözött  fényév-emelet,  

iránytűin  hasít  a  csontba  
sirályok  felöl füstjelet. 

S  a  kupolák  alól  kék  zene  
madaraink  égövi táján: 

még rémlik,  miként  ha  fémlene  
fenn  a  Vlagyimirszkajánál.  

A szél  ahol  porfiros  köböl  
zizegve  hull  szét  tükreinkre:  

piroscserepes  háztetőkről  
riogat  éles kürtjelekbe. 

Madártávlat  a  szem,  mely lassan  kivetít  
a  képzeletek  dünéin  át,  
amint  csillagrajzásra bontja  ki  

folyók, tájékok vonalát.  
Alant  elnémult  templomi  tornyok  csonka  

szuronyai 
vigyázzák  híven  a  lég  sterilfegyelmű 

döbbenetét, 
amíg néhány  percig  a  múltra  időzít,  
melyet  áL-nemszűrt  korok  foglalata  őriz...  

*  *  *  

S  ÍM  EGY  EGÉSZ  BIRODALOM  
В ŰNE  AZ  AJKAIMON,  
MINT  ÁFONYASZÍN  VÉRCSEPP  

A fasor még négyszöget  áll,  
hol  sörétes  szél  árnyéka  óvja  



vörhenyes  sebbel  e viharra  száradt, buja 
bozótos 

mélyén  elhantolt  egykori  álmot,  amelyre  
ördögszemekből  villogó szegfű vet  csak  

rőtlángú  lobot;  
s  ahol  a  leggyérebb  fény is  gyászfekete-

mélyen 
rozsdába  hunyta  ragyogását:  vérét,  — 
a  csonkolt  lelkiismeret  időkön  túli  

döbbenetében. 

Seregélyhad  csap  fel, mint  füst  egy  
puskacsőből, 

ha  fölugat fájón ebcsontként  röge,  
és kisarjad lassan  révületéből  
a  gyökér  görcsoldó  emlékezete...  

Már  egyre  komorlóbb  alkonyat  
Ahmatova  keszkenője,  
végtelen  síkból  kitakart  
bánat  oldódik  ott  belőle  

Indulva  ingén  szélirányba  
égő fájdalmak reprize,  
felzokog benne  Jaroszlávna  
egy balalajkán  át,  messzire  

Még elkülönítve  a mutatók  az  órán,  
de sűrít  a  szög egyre  élesebbre,  
amint  újonnan  rajzol be  égtájnyi  irányt  
a  szárnyverések  
kékvérű  áramköreibe,  
mely  tükröződik  a  délutánba,  
hogy megnő  hosszan  az út  utána...  

*  *  *  



Ősz  van.  Arányait  az  idő újra  osztja,  
fenyöezüsttel  töltve  a  csendet.  

Villámfecske cikkan  a  léghuzatban,  
s  az  égalatton  tovairamlik,  
ívrét  hajlítva szárnyai  alatt  a  kifeszített  

levegőeget. 
Juharfa-ágon  fordul a fény, mint  rőtarany  

ének, 
s  mint  őzikecsillag  világít  a  nyírerdőn  

belül, 
hol  ökörnyál  köti  a  dolgok  hierarchiáit.  
Járhatatlan  Út  visz  a  folyók felé  innen,  
mi járhatóbbá  válhat  odaát,  
míg odébb gördül velünk  egy planéta-évszak; 

körözve  egyre  közelebb,  
fehérebb  lesz  a  reggel,  és  intőbb  a  szó,  a  

mégoly  hidegebb,  
amit  ELHALLGATTATNI  LEHETETLEN,  

és  ELVISELNI  —  LEHETETLENEBB;  
hol majd  a  zászlós  harangszóban  

már  harmonika  ropog  a  hóban,  
ha  lángoló bordó-  s  berkenyelevélen  

húnynak  az  ősznek  képei,  — 
a  távolból  hosszan  kiperegnek  

vaijak  lassú  nyakékei...  

(1980) 



Pécs;  Vasarely-emlékmúzeum  

valahol,  e térbeli  dimenziók  mögött  
a  szemcsék  váltó  illeszkedéseiben  
egymást  fedő  alakzatokban  
ahogy  a  zebrarózsák,  egymásból  virítva  
képezik  a  szemnek  a  teret  
kirakatok  végtelen  tükrözete  ez — 
magát  újraalkotó  műhely  
négyzet-vetületek  lemezeiből  vibrált  
űr-beli  s k a n z e n  
számdialektikák  eklektikus  óraterében  
ars  pro  toto  és  MONUMENTUM  
piros-zöld-kék-piros  kivilágításban  
jelez-kihuny-jelez  a  pontszűrőn  
a  nikkellel  futtatott  króm-acél  
körkörös  átütések  szimmetriájával  
villogó szimbiózisokban játszik 
az  anyag  hideg  regiszterén  
a  relék  izoglossza-fordulatain  
minden  szín  lefordítható  
hol  a  fény megújult  halmazállapota  
a  képzelet  műterem-falain  villanyoz  
rendbeli  dimenzió-többletekben  

az  ígéret,  az  örök  sejtés  



Don  Juan  kővendége  

Függönyeit  a  kőszél  fólereszti  
— íme,  eljöttem  érted,  Don  Juan!  
Ablakaid  fehérlő  sivatagok  
A vakító jégesők  után  

Oly gyatra  a  fényéi  hogy  fólrepítsen  
A gyönyörből  fogant  iszonyatra  
Nincs  amivel  kimentsd  a  lelked  
Hogy  záporozzák  majd  patyolatra  

S  állva  ott  a  túlvilági  űrben  
Kőszél  száll  a  kősivatagban  
Hol  örvénylő  mélybe lebontják  lassan  
A halotti  kendőt  alkonyatra  

Velem  szállsz  a  hold  görbületére  
Hogy halld  a  csigolyák  roppanását  —  
Kárhozatként  lelked  miként  is  élje  
Örökérvénnyel  orgiáját?  



Vasárnap,  virradatkor  

Megjön, mint  mindig,  észrevétlen,  
kakast  virító  késben,  
már  nyújtózkodik  a  dombvidék;  
mintha  ledőlt  árnyékú  jegenyék  
adnák  föl  őrhelyeiket  
-  de  csak  levélnyi  szünet,  
máris 
tücsök  cirreget,  hangol  
az  égalatton  valahol;  
és  földről  fel  a magasba  tiszta  
lágy harmatot  sír  a  pacsirta,  —  
majd vissza  onnan,  

nem  messze  innen  
lángverés  nyit  a  szerpentinen,  
szétömlő  rózsanádban,  
ahol  szívedben  fecskeszárny  van;  
hol  pirosat  vált  az  egyre  szebb  kék  — 

aludj hát,  kicsit  pihenj  még...  



Tulipánfa 

Kihajt újra  a  tulipánfa  
levele  ága  

virága  szála  
májusvasárnap  harmatára  

Pirosa  kékje nap  elébe  
emeli  égre  

hajnali  fénye 
selymet  suhogó  bodzaszélbe  

Koronaékes  lángba  pendül  
bokrai  mögül  

tündököl  pördül  
darázs  dönögi  körös-körül  

Cinkét  forogtat  magosába  
bódító  álma  

levelek  tánca  
virít  újra  a  tulipánfa  



Nyárvégi  virágcsendélet  

A lépcsőpárkányra  délután  
Felkattan  még  a nyári  nap  

Rozsdavert  kandeláberen  
Cikláment  gyújt  az  áhítat  

Az ágak  közt halk  cinkefény  
Noktürn-karátos  zöld  achát  

Futtatja  hószín  flitteren  
A visztáriák  sugarát  

Terrakottákkal  kirakott  
Teraszt  szöktet  el,  úgy forog 

Zengve  a  grádicsperemen  
Gerániumkék  tüz  ragyog  

S  a  gladióluszok  között  
Villogó, dárdás  lapodák  

Lampionja  gyúl,  fénytörött  
Dáliaként,  mint  délibáb  

A csönd  ablakos  fényein  
Virít  lassan  a benti  nyár  

Zsalugáternyi  réseit  
Sűríti  már  a  félhomály  



Emlékvers  Ratkó  Józsefnek  
(A KÁLLAI  KETTŐS  HANGJAIRA)  

Pokolból  fú  az  őszi  szél  
Mindenfelöl bennünket  ér  
Belülről  vérző tájakon 
Kiüt,  fénylik  a fájdalom 

Villám  csattan  meg a  szíven  
Azt világítja  ki  Isten  
Koporsószögek,  csillagok  
Minden  Nap  befelé  ragyog  

Kopjafa tövén  az  ének  
Hideg  szelek,  feldúlt éjek 
Mégis  Te,  hogy  megóvj  minket  
Tartod  fólibénk  a  földet  
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...osztatlan  vonulók  szemén  
lobogó tűz  ez  a mindennel-számotvetés  —  
kies,  elszikkadt  meredekjein  
még hisszük:  a jövőnk  sugárzik  

mérhetetlenül 
miként  csak  ívfénylobbanásos  élted  
amely  önmagából  kiragadt  folytonosság  
a  teljesség forgó korongjaira 

példaadásod újfent 
befejezetlen változat  
— maradandó  útja  már  
a  lázban  való  fogantatás  



Tükörszél 

Tükrökből  a  szél  megtörik  
bronzezüst  árnyalat  alatt  
flittereikből kél,  vakít  
villámot ránt  a  virradat  

Hangokra  hullnak  a  cinkék  
színekké  ütve  szárnyukat  
párhuzamukból  szívig  ér  
a  tükörbeli  mozdulat  

Egymásba játszó  áttünet  
amalgám  ködként  fehéren  
suhogó  membránfény-üveg  
árnyéka  zizzen  a  légen  

Míg újfent késélnyi  szilánk  
forogja erdőnk  tüzeit  
vércsék  szeméből  csupa  láng  
zúdul  ránk,  vijjog a  zenit  



Fodor  Géza  

1950. október 6-án született Dercenben. A mun-
kácsi  magyai  középiskolában  érettségizett,  1967-
ben.  1970-ig  Munkács  északi  részének  gyár-  és  
üzemegységeiben  foglalkoztatják,  az  ún.  „ruszin  
kolónián". 

1970 szeptember  1-tól az Ungvári Állami  Egye-
tem magyar szakos bölcsészhallgatója. Irodalmi  és  
közéleti  szerepét  a  FORRÁS  STÚDIÓ  (1967—  
1972) fémjelezte. Liberális, kisebbségi magyar  esz-
ményeiért  az ungvári  egyetem rektorátusa —jeles 
bizonyítványa  ellenére  — a szovjet hadsereg  sora-
iba utalta  1973 novemberében. Két évi belorussziai 
katonai  szolgálat  után  folytathatta  tanulmányait.  

A  diploma  kézhezvétele  után  két  évig  mér-
nökként  dolgozik  Ungváron;  ezzel  párhuzamosan  
Ungvár  és Munkács környéki (esti) magyar  közép-
iskolákban  oktat.  1981-től  1984-ig  a  Munkács-
Podheringi  Sörgyár  minőségi  ellenőrcsoportjának  
vezető  mérnöke.  Ezek  után  Fornoson  kínálkozott  
számára  lehetőség,  hogy pedagógusként  tevékeny-
kedjen;  1987-től  pedig  a  Derceni  Középiskola  ma-
gyarszakos  tanára.  

Fodor  Géza  1967-tel jött  a kárpátaljai  magyar  
irodalom égisze alá. írásainak  élét  a versfogalmaz-
ványok képezték egykor; tegyük hozzá: képezik ma 
is.  Ezek  az írások jellegzetességükben:  művi  meg-
formál tatásaik révén „képezik  a szemnek és a  gon-
dolatnak  a  teret",  nem  akármilyen  fegyelemmel!  
Nem véletlen, hogy Fodor Gézát, a versírót  manap-
ság  jobban  ismerik  Kolozsváron,  Marosvásárhe-
lyen,  Szabadkán,  Kassán,  Pozsonyban,  Budapes-



ten  vagy  Új-Kaledóniában,  mint  — tegyük  fel  — 
Dercenben.  Ehhez,  persze,  nem  kis  mértékben  já-
rult  hozzá  az  a  csak sajnálni való tény,  hogy  1971  
után  Fodor  Géza  kb.  15  évig  egy  sort  sem  publi-
kálhatott  a Balla László által irányított kárpátaljai 
magyar  sajtókiadványokban.  Ezt  a  „szélcsendet"  
csak egyszer sikerült megtörnie,  1986-ban,  amikor  
kisívü versfüzetét SZÉLTÜKÖR  címmel  a  Kárpáti  
Igaz  Szó „elnézően"  közreadta...  

És mert aligha akarunk hinni a csak kárpátaljai 
vonatkozásokban  dilettáns  Czine  Mihálynak,  ki  
egyébként  reális hozzáállással  nyilatkozta,  hogy  a  
„kifutási élmények hiánya megfoszthatja az egyén-
ben az alkotót", bizonyítékunk jelét kívánjuk adni — 
kiadói részről — annak  a szerzőnk  által  is  sugárzó  
optimizmusnak,  hogy  a koncentrált  tudatosság  el-
őbb-utóbb  megszaggatja  a maga  gátjait...  

Netán  épp  ezzel  a  verskötettel.  
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