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VALLANI KELL
(1957)

Üsd, kovács!
A gólya már féllábra állt a csonka fán.
Szernyemocsár felett még a hajnal hasadt.
Megpendült a nagykalapács — és
nagyapám
verni kezdett egy kicsorbult ekevasat.
Csonkás felé húzódott a tejszínú köd.
A műhelyből piszkosszürkén ömlött a füst.
Szinte látom: nagyapám a markába köp,
és önmagát biztatja, hogy: üsd, kovács, üsd!
S öregestig csengett-bongott a kalapács,
izzott a vas, sisteregve hullt a szikra;
nagyapám kovácsolt, patkolt, s mint
más kovács,
ha megállt — az eget meg a lovat szidta.
A tüdeje sípolt, mint a rossz fújtató.
Alig pihent; a kovácsnak hét nap egy hét.
Hány hullt fogú borona és lesántult ló
várta öt és mennyi föld a kivert ekét?

..A csonka fán már ötvenszer költött a gólya
Nincs megállás — a végtelen idö röpül.
Nagyapám már Göncöl lovait patkolja,
s mesterségét énreám hagyta örökül.
Verem hát a vas-szót én is — unokája;
tisztul az érc, hull a salak, ég a szemét,
füstöt nyelek... Kint friss szél fúj s a
föld váija
az új század tüzében megedzett ekét.
S csak hadd nyögjön, ha majd a vas
belehasít!
Mit számít ez annak, ki az életért küzd?..
Izzál, acél, lemarad az, aki lassít.
Csak hullj, szikra, sziporkázva!... Üsd,
kovács, üsd!

Újra szülőfalumban
Falum! ... Hol a bölcsőm ringott,
anyám dúdolta halk dalát;
felettem eperfa ingott,
s szarka pletykálta a csodát,
mikor először mondtam
akadozva: édesanyám...
Pityeregtem, éhes voltam,
de a nap éppúgy szórta rám
sugarait, mint hogyha csak
bíborban születtem volna.
A leföldelt, fénytelen, vak
szobát mértem, bukdácsolva,
és amíg anyám izzadva
cipelte hátán a gallyat —
az életet kóstolgatva,
majszoltam a kenyérhéjat...
Ment az idő észrevétlen;
évek múltak, s ahogy nőttem,
a falu igaz, hú képben
rajzolódott ki előttem.
Nem átkozták az emberek,
nem dicsérte az iskola —
én, a ködmönös kis gyerek,
én leltem rá ott, ahol a
kicsi patak sárga vizét
zöld füzbokor simogatta,
s az esti csend álmos ízét
a szememre csalogatta.
Ott leltem rá a határban,

ahol kapás népe görnyedt,
s életén át harmadában
törte a kőkemény földet.
Ott, ahol a szikkadt rögbe
kicsorbult a kapa, élet;
s hogy elmentem, hát örökbe
én is otthagytam tíz évet.
S elmúlt még húsz... Húsz tél, húsz nyár.
Hajam itt-ott őszül, deres,
s fiad, ki most meződön jár,
már nem szarkafészket keres.
Hiába is keresném a
gólyafészkes szalmatetőt,
mécsfényú vagy sötét, néma
kunyhócskákat, mint azelőtt.
Mezőiden már nem lelem
a rövidke, kis mezsgyéket;
körülöttem egy végtelen
nagy tengerként ring az élet.
S mennyi új ház!.. Kidőlt falu
szülőházamat se látom.
Megváltoztál, szebb vagy, falu,
s most is hívsz, mint jó barátom;
mutatod magad, mint régen...
A múlt szárnya lustán lebben;
tűnődöm a régi képen,
de az új győz... Melegebben
hívsz most, érzem... Nem tudhatom,
hogy a hangom utolér-e?
E dalt mégis neked adom —
barátságunk emlékére.

Kárpátok
Foszlik a kép... Köztünk ezer
kilométer... Hegyeidet
mégis látom... Halk szél neszel,
s susogva, a fejem felett
karcsú fenyő ing, bólogat;
hűvös nyugalommal az est
aranysárga csillagokat
s fakó színű felhőket fest
egy nagy sötétszürke selymen.
S én nézek egy darab eget,
ahol kék hegyeid sejtem
földig érő felhők megett.

Élő színek
Munkácsy Mihály emlékének

Forró színek kavarogtak benned,
s megtelt velük az asztalosműhely.
Nagyot álmodtál, s el kellett menned,
mert hazádban nem volt számodra hely.
S te elmentél — így lettél hontalan...
Híred idővel visszaszállt, haza;
mondták, hogy sorod jobb lett, gondtalan,
hisz amit megtagadott a haza —
megadta Párizs, kínálta... Róma.
De sorsod bármilyen messzire vitt —
te magaddal vitted a zöld róna,
a hegyek őszi barna színeit.
... Emlékek, színek és képek, képek!
Szebbeket nem festett senki talán.
Élt minden kép — a színek meg égtek,
mint az ősz a Kárpátok oldalán.
Aranyszínek!.. Hát arannyal mérték
a festett vásznat s minden kis vonást.
Világhírnév!.. Még kevesen érték
el, amit te... Mit kívánhattál mást?
Körülötted a félőrült Párizs
mutogatta bájait hidegen,
s te hazavágytál... Mert bármi vár is
otthon, érezted, Párizs idegen.
Régi betegséged is visszatért.
Egy érzés kínzott; maró, névtelen,
s minden kopott emléket visszakért.
Érezted — cserbenhagy az értelem,

s hangokat hallottál... Meleg karok
öleltek, és elfogott a honvágy.
...Hazajöttél... Itthon csendes sarok
várt rád; egy kórházi fehér kis ágy...
A te emléked kutatom itthon.
Eltemette volna egy fél század?
Pedig itt szőtted álmaid titkon,
de elmentél, s csak egy kopott házat
hagytál itt... Még nem is olyan régen
ott állt a sarkon. Alatta a fák
árnyékában, kecskelábú széken
törökmézet árultak a kofák.
Rendőrök tanyája lett. Belsejét
titok takarta; nehéz, fülledt csend.
Sárga falára május elsejét
ünneplő munkások vére freccsent.
...Azóta a fél világ leégett.
Házadt sem áll már a hársfák alatt —
és mégis szebb lett az emberélet
teveled, s ami utánad maradt.
És mégis élsz!.. Pedig hány hatalmat
döntött meg e néhány emberöltő.
Élsz, mert ami igaz — meg nem halhat!
Adósságát törleszti a költő,
és ahol házad állt, az ismerős
öreg hárs levelein csak neked
kever most — akit megloptál — az ősz
élettel tele, tarka színeket.

Kettőnk titka
Ugye, nem is vádolsz, kedves,
s szemed örömkönnytől nedves?..
Hisz nem én vagyok az oka; —
talán az ősz, meg azok a
hajukat a szélbe-bontó
tarka bükkfák a part mentén.
Éppen olyan hibás, mint én
a csend, meg a fákról késve
szálló levél zizzenése,
az alkonyban szertehulló
árnyak, meg a vízbe nyúló
aranymosó öreg füzek.
De lehet, hogy tiszta szemed,
mikor nem kiáltott nemet,
vagy a selymes, vállig érő
hajad, meg egy lánggal égő
piros galagonyabokor.
S ugye, ami történt itt a
pletykás fák közt — megmarad a
hallgatag ősz s kettőnk titka?..

Kakukknóta
Hússzor sarjadt itt a fű azóta,
lombját hússzor az Egres elszórta,
nagyobb lett és lustább a fák árnya,
s húsz gyűrűvel jegyezte el őket
azóta a telek szeplős lánya.
Hol van már a kisfiú azóta,
ki mezítláb itt az ösvényt rótta,
vékony hangján az erdőt felverte,
egy jószívű kis kakukknak hitt, és
kakukkszóval tele lett a lelke.
Hány ösvényt tört, utat járt azóta?
Hiszi-e még, hogy a kakukknóta
becsapja majd a szűkmarkú időt,
s addig él, míg elszámol száz madár?
Hány fa megnőtt és hány ember kidőlt
már azóta, azóta, azóta,
amióta itt csak neki szólt a
kakukknóta a fülelő fákról,
s gyerekszíve minden egyes hangot
száznak számolt és visszavert százszor.
A kisfiú férfi lett azóta,
s kakukkdalát a világba szórta
jószívúen... Szólj néhány szót érte
most, zöld Egres jószívű kakukkja!
Dalolj, madár: legyen hosszú élte!
Élni akar!.. Tudja már azóta,
hogy az élet ezerhangú kóta.

Dalolj, madár... Az élet ellobban,
de míg csak lesz kakukknóta - a szív
sír, dalol s egy hangra százat lobban.

TAVASZI VIHAROK
(1959)

Tavaszi viharok
Nem tudok nótát. Hamis, ha szól a lant.
Elnyűtték húrját szép fehér ujjak.
Nem kell a verkli, a sárgult kottalap.
Nem húzok tornyot romokból újat.
Ha megcsalt múzsák néha még keresnek,
s jönnek álruhás, uzsorás évek,
nem veszek tőlük aranyos keresztet.
Nem kell már nekem könnycsaló ének.
Nem járok sírni felszentelt sírokra.
Míg a kor fogan könnyben és vérben
s előttem indul halálos birokra —
én ócska lantok húrjait tépjem?
Nem tudok nótát. Nem nóta kell neked,
de vihar, amely tombolva lázad,
s fehérre mossa megrettent lelkedet,
hogy beleférjen e roppant század.
Hogy beleférjen az új hit, az egek
titka, hogy szolgád legyen az atom...

IS

Nem tudok nótát... Lantosod nem leszek,
de érző lelkem — azt neked adom.
Az égre horkant tavaszi viharok
csodákat tevő szeszélye szülte,
s felzúgott benne ártatlan kis dalok
helyett, a vihar lázongó kürtje.
Rátört a század; száz csoda, ígéret.
Feldúlták csendjét sikongó hangok.
Megvetette álmát vérrel írt igéknek
igaza — drága emberi rangon.
Süket a fülem, ha szól az ócska lant.
Új század fogant könnyben és vérben,
és számra fagyott, ha könnyű volt a hang,
ha nem e nagy kor rangjához mértem.
Dübörgő zajjal rohannak az évek.
Nyugalmat bennük sohasem leltem.
S nyugodtan teszem mégis majd elétek,
elcsitult korok, háborgó lelkem.
Nincs benne nóta. Vihar szült, szertelen.
S ha jössz, te békés, ráérőbb holnap,
s indulók helyett dalt hozhatsz lelkedben —
köszönd e lázas, harsonás kornak.

Új hit
Bádog-Krisztus ölelgeti az útszéli csendet.
Egretörő templomtornyok homályába csenget
könyörgőszavú harangok rézből kivert
hangja.
Nagyanyám, ki maga módján álmodja a szépet,
összerezzen és meghajtja ősz fejét a
hangra,
s elindul, hogy megkövesse a faragott képet.
Megyen, mert az ember csak a hitéből
tud élni.
Nem siet; a poros utak végét úgyis érzi.
S nyomában az élet lobog, mint tűzön
a kőris.
Kihagyult kék blúza alatt, amin annyi
folt van,
néhány rövid, gyámoltalan évecskét még őriz,
hogy egy sárga ősszel azt is elhagyja a
porban.
Öreg arcát, mit az élet rég lerajzolt már
ezer ránccal, kisimítja egy orgonás zsoltár.
De én mégis lázadok és ifjú hévvel törném
indulókba imáját, mit értem mond, énértem,
ki más hitet vall s kit nem fog már az
ősi törvény,
ki kőtáblák parancsát már soha meg
nem értem,

ki felveri pogány zajjal a templomi csendet,
rímeivel merész marsok dallamába csenget,
aki ifjú szívét meleg szóval osztja széjjel,
s aki — amíg az ö lelke elszáll egy zsoltárba —
kacag, sír és kopott, vérző tíz körmével
idők vasfalába új hit törvényeit vájja.

Falevél
Még merészen kicsapott ablakszárnyba
szépíti magát az őszi nap,
de kékfelhős útjuknak nekivágva,
a gólyák már messze szállanak.
Már a szekérkerekek nyöszörögve
átkozzák egymás közt a sarat,
és hangtalan perdül az ázott rögre
a levél az almafa alatt.
Tegnap fent pompázott az ágon,
s ma rajta, mint izzadt, dúlt ágyon,
vergődik a szárnyatörött szél.
De áll a fa s dérbe-szunnyadt föld
alatt új, almáért élő, zöld
levélről álmodik a gyökér.

Hirosimából jöttem.
Én kislány voltam, szénfekete hajú,
és anyám úgy hívott, hogy édes.
Én messze, messze éltem és tizenkét évet;
és a szélborzolta, felhöhajú
hegyek mögött a jóságos Napisten
— ha nyár volt — hát énértem is égett.
Én ott születtem, ahol ezer monda
kergeti sárkányait, ha leszáll az éj,
ahol még ringó bölcsödben rád ront a
hatalmas isten és megtanít rá, hogy félj,
ahol tüzet hányó hegyek áldoznak nyögve,
és morajuktól a felperzselt rögre,
Buddha lába elé omlik még az ég is.
De én ott szerettem élni... Tizenkét évemből
jutott kacagásra és keserű könnyre,
s ha majd rólam írtok — tegyétek a könyvbe,
hogy élni akartam és meghaltam mégis.
Én már tudtam, hogy az emberek
színe máshol más, hogy vannak fehérek,
istenük — Jézus, a sárkányaik — ördög,
s csak a vérnek van egyforma színe,
csak a vérnek...
És egyszer csak szólni kezdtek a fegyverek,
s vacsorára már nem jutott kenyér,
és apám elment, hogy a hatalmas császárért
feláldozza a legnagyobbat: az életet.
És amikor hiába kérdeztem, hogy miért, —
ijedten számoltam tizenkét évemet.
De én élni akartam!... Azon a napon
a felhők ellopták a tengerek színét,

s Napisten bemosolygott minden ablakon,
mikor az égre tette lobogó szívét.
S egyszer csak felnyögött az ég száz fellege,
a füst sárkányként gomolygott,
s én láttam az ördögöt a lángok között:
emberarca volt és szelíd kék szeme,
mosolyogva állt, glóriafényben,
és én... én... tizenkét évet éltem.
Üszkös sebek felett múlnak az évek,
s én, a régi kislány, visszatérek,
mert vannak, akik mindig élnek,
és én sem haltam meg, én is élek.
Élnem kell, mert láttam az ördögöt.
Emberarca volt és szelíd kék szeme...
És most is látom, párnás ajtók mögött,
mosolyog rám és esküszik, hogy szeret.
Kezében gyárak, meg se számlálhatom,
sziszegve hasad bennük az atom.
A kezén — mennyi vér!.. Rajta az én vérem.
S hallgat a lakatra zárt lelkiismeret...
Nézz rá most, ember, akárki istened,
s engedd, hogy életem számon kérjem,
hogy ne halhassak meg, hogy visszatérjek,
hogy méreg legyek a szívében, méreg,
szeretője nyelvén — gyilkoló fullánk,
cselédje szemében — lobbanó sárga láng,
puha selyem ágyán — nehéz lidércálom,
rémület, mely minden percben ráront,
igazság, amit majd te mondsz a szemébe,
és végül — erő a bakója szemében,
hogy ne hulljon többé a véred s a vérem,
hogy a te álmod se tiporja el senki,
s hogy egyszer már ember, ember is
tudj lenni.

Vereckén
Pogány szittya hadak útján megyek.
Körülöttem tarka hegyek,
alattam szakadék,
fejem felett az ég,
kézzel érem... És mögöttem
egy ősi monda... Messziről jöttem.
Az erdő már vetkőzik, meztelen.
Egy kis patak tör esztelen
kacajjal a mélybe,
és erőtlen szélbe
kapaszkodva száll a levél.
Nyújtom léptem, de az alkony elér.
Mit zúg az erdő? ...Ülök egy kövön,
s ezer hangját dalba kötöm,
amíg körülállanak
a kíváncsi árnyak.
...Valamikor egy vén szittya
ülhetett itt; a hegyeket szidta,
nyugtalanul a rónát kereste,
és itt szakadt rá az este.
Tüzet csiholt, nyelte
a füstöt és lelke
mélyén rég hallott babonák
ébredeztek. Zúgolódtak a fák,
kövek mozdultak. Az ágak nyögve
hajladoztak és zörögve
hullámzott az avar,

s nem szűnt a hangzavar
csak hajnalban, mikor lóra
pattanva vágtatott... „Róna, róna!"
mordult a szürkületbe a szittya...
Rég volt... A földből szikla,
a fából meg szén lett,
s a hegyek is szépet
mesélnek azóta róla...
De szittya volt s lecsalta a róna.

Aludt a falu
Az útnál — bimbózó fehér akác aludt.
A vállán tartotta majdhogy a fél falut
meg a csillagtalan, viharfelhős eget,
s pár száz ház aléltan szunnyadt háta megett.
Magába zárkózó, megvakult házablak
állta el az útját az égő petrószagnak.
Méheszakadt asszony, hat pulyával áldott,
s az ember hortyogta a paraszti álmot.
Álmodták, hogy övék ott kint a tengernyi
földből kiütköző harmados tengeri,
hogy lesz a disznónak, jut belőle nekik,
s kacagnak majd, ha az új kenyeret szegik.
Álmodtak... És tudták, hogy sárguló ősszel
gazdagabbak lesznek egy fél tucat csősszel,
ha lopni kergeti őket majd a nincsen,
és virraszt a törvény és alszik az isten.

Pásztorsíp szólt Beregben
Nincs nehezebb a világon, mint búcsúzva
válni.
Eszedbe jut ezer emlék, megállíthat bármi.
...Lopva jöttem... A zsebemben hoztam
csak a jussom:
egy csúzlival lőtt verebet, s soha, hogy
több jusson,
nem vártam... A falu végén levetettem a
sipkám
s visszanéztem... Valaki sírt; egy kis
pásztorsíp tán.
Az ég alja piros lett, a szellő fáradt álmos.
Olyan közel volt a falu s oly messze a város.
Elnyargalt az idő, mint a mesebeli táltos.
Nem osztozott meg még rajtam a falu s
a város.
Mezítlábas emlékeken autó rohant át,
kőházak közt elvesztettem a pásztorsíp
hangját,
a járdákat pantallóban, félcipőben járom,
már városi nyelven szól, de hazahív az
álom; —
s nincs nehezebb a világon, minthogy
visszajárni.
Akinek két hazája van — nem szokták
azt várni.
Ez a gondolat riasztgat hazafelé jövet.
Egy ismerős eljön hozzám mégis, hogy
megkövet.

Két ujjával böki meg a zsíros kalap szélét,
kezet fogunk, leül; régi ismerősként néz szét,
aztán lassan beszélni kezd... Súlya van
a szónak,
ha az szól, ki teremtője a földből vett jónak,
ha az beszél, akinek az élet az adósa.
Hittel s bízva néz fekete kalapja alól a
szemembe, hogy ígéretem mázsaszámra
mérem.
Nehéz a szó, érzem súlyát, de állja a
térdem,
és állom a tekintetét...
Hej falu, emberek!
Mit üzentek a városnak? Hazafelé megyek.
Rég váltunk el s olyan jó most ide visszajárni.
Pásztorsíp szólt, hogy ne tudjunk igazán
elválni.
...A zsebemben hoztam jussom... Többet
nem is vártam.
Szegény voltál, koldus szegény, de most
azt kiáltom,
kőházak közt elveszített kis pásztorsíp hangja:
El a falu és gazdádnak emberibb lett rangja!
Visszanézek s leveszem a sipkámat...
Hej, Bereg!
De új ez a világ! ...S mások lettek az emberek.

LÁZAS A FÖLD
(1962)

Lázas a Föld
Lázas a Föld! Lázas...
Századok terhével
vergődött az Idő szennyes betegágyán,
és a bitangok — kínoktól eltorzult
arcába köptek.
Nem tudom, mertél-e
perbe szállni velük, vagy hallgattál gyáván,
de voltak, akik felkeltek és jöttek:
dobogó szívükből rakni a dermedt
éjszakába lobogó máglyát.
S meghasadt az ég és véresen derengett,
mikor szuronyukat a beteg Föld
duzzadt hasába belevágták,
hogy világra hozhassa az újszülött Rendet.
Lázas a Föld! Érzed?
Áldott, szent sebéhez
szennyes kezek fértek,
s jönnek a vérére éhes
undok férgek.
Ne engedd be őket! ...Ez a mi kapunk!
Ne engedd, mert ha összecsapunk, —
nem lesz bennem irgalom...

Lázas a Föld...
Milliomod magammal
az újszülött Rend bölcsőjét ringatom,
s ha álmatlan éjszakáim
komor egére a múló idő
álmodó csillagokat tereget —
mint csatába induló ősapáim —
lesem a fényes jeleket,
s érzem, nagyon érzem, hogy itt bent, a lélek
legmélyén az élet
vad lüktetéssel sajgó rímeket törnek...
Te vagy a tanúm, hogy megmártom
őket ezerszer is áldott
sebeiben a lázas Földnek.

Válasz egy levélre
Egyenes sorok. A tintád égszín.
Leveled hosszú: rajta hét cím.
Fegyverré vált toll úz.
Bal lapockám alá célzói, s a vádad
dörög, mint a sortűz.
Dörög a vádad, s hited ujjongva áltat,
hogy a te időd még nem járt le,
hogy a te időd ez még,
mely az igazaktól is féltette az eszmét,
s nem egy hamis pert
golyóval zárt le.
Leveled hosszú. Alatta álnév.
Gazdátlan vádak három pontban.
Vádolsz, hogy az újért soha ki nem állnék,
hogy ötvenhatban is ezt meg azt mondtam...
Vádolsz, hogy szeretem a nőt meg a vodkát..
Vádolsz, hogy verseimből néha
a kétely szól ki,
így jobb hát,
ha kitiltanak az irodalomból,
s többé nem hagynak szólni.
Éles a tollad, fickó! Csakhogy
a köldökömig sem érsz fel.
Szembe mondva több a szó. Ne csapkodj
felém mocskos kézzel.
Hitemet vetted célba, te féreg?
Hát tudod te, hogy születik a hit?
Pergették teeléd gyermekévek
a nyomor kövér könnyeit?

Nyúltál te könyökig apád
koldus tarisznyájába, ahol
álmokon kívül nem volt semmi?
Láttad te apádat a párt
nevével szuronyok ellen menni?
Hallgattad te este miatyánk helyett
igazságra éhesen a leckét,
hogy ebben a felbolydult világban hol a helyed,
hogy van nemzeted, osztályod,
s egyszer majd hazád is lesz még?
Hát te ki vagy! Ötvenhat vihara
hová sodorta volna a lelked,
ha most is elbújsz?
Akkor kiálltál volna-e, hogy magad felfedd?
Elvitt volna-e hited a puskacső elé,
hogy levesd magadról lelkeddel felmért
fajtád minden hozzád nőtt terhét,
s vérpiros zászlód fölébe túzve
belevesd magad
az új világot tisztító tűzbe?
Nem, te nem tudod, mi az a hit.
Te gyáván, orvul szavaimnak rontva
mutatod fel, amit mondtam.
Te nem tudod, hányszor fáj a szó, amit
dorgálva mondunk annak, kit féltünk.
S te azt sem tudod, hogy azért, ha kell,
szó nélkül ontatjuk ki érte vérünk.
Te a lelkembe is bele akarsz túrni, te féreg.
Hát szerettél te valaha nőt?
Úgy, hogy nem kötött gyáva érdek,
s sorsodul érte bármit is mértek —
vállaltad egy egész világ előtt?

Hát mit tudod te, hány szálból szövik
az emberi sorsok hálóját?
Mit tudod te, hogy mivel fizetünk,
ha korán halt ifjú évek ránk róják
minden adósságuk?
Ha jön a végrehajtó férfikor,
s egy elsárgult
kis falevélen felmutatja a váltót,
melyért senki sem állt jót,
de mert a véletlen
törvénytelenül felnőtté avatott —
ölelkező, vodkás torokon
behajtja rajtunk legalább a kamatot.
És mit tudod te, hogy fáj torkunkban a sikoly,
mely meddő ölelés után marad ott,
s a költeménnyé hazudott kalandok
után vergődve kereső lelkünknek
hogy kell az az egyetlen másik,
akit senkiben sem leltünk meg,
s akire ha egyszer rátalálunk, —
eljutunk a végső számadásig?
Nem, te nem tudod, hány szálból szövik
az emberi sorsot!
Te gazdátlan kutyaként turkálsz
egy kisváros utcáin összehordott
szemétdombon a csontig lerágott
pletyka-hulladékok között,
s vicsorgó fogakkal rázod,
példaképp, erkölcsi láncod,
melyet nyakadra a gyávaság kötött.
Te a versemet is kikezdted, te féreg.
Hát azt hiszed, bendődbe beleférek?

Hát tudod te, honnan a vers?
Na, kapaszkodj e sorokba, ha mersz,
s szálguldjunk vissza vagy húsz évet,
s én megmutatom neked
azt az anyja sírján ébredt
tíz éves kölyköt,
s a napot, mely piros palástot öltött,
hogy neki adja egy éjszaka gazdag
könnyeit ott a síron nőtt gazban,
s költővé avassa egy perc alatt.
Lásd, az a gyerek meg se szólalt,
de első verse lett mégis az a sóhaj,
mely ajkán két rímre szakadt...
Hát te tőlem akarod elvenni a szót?
Soha! Mögöttem mind, aki csak szólt!
Itt bennem ezer évek
kincse, mit a nagy mérleg
örökségül nekem osztott.
Körülöttem egy nyugalmából kifosztott
világ, melynek minden tábortűz-parazsa
mezítelen talpam alatt ég,
rajtam üt sebet,
s tollamban lelkem parancsa:
szólni, csak szólni, míg pihen még
a halálos csatára gyúlt sereg.
Én érte szólok, én rá esküdtem:
magát új korokba harcoló új koromra,
melynek költője vagyok, nem zsoldosa.
Lehet zúgolódó féltéstől foltos a
versem, de rímeimet nem gyomrom korogja
Mit félsz tőlem? Nekem nincs bérelt helyem
az irodalmi ócskapiacon,

s a te szellemi alvilágodban sosem lesz
csörgősipkás vigaszom.
Költővé engem nem betű-tetvek
éhes légiója tett meg.
Én megáldom akkor is a kínnal búcsúzó
piros-verejtékes napot,
ha asztalomon csak két igaz sort hagyott,
melyet ha elosztok a négy táj iránt —
könnyebb lesz a lelkem,
s több ez a korom bölcsőjéhez
szuronyostól felvonult világ.
Nem, te nem tudod, honnan a vers.
Csorba tolladdal hát miért versz
hamis riadót, s miért rontsz rám?
Csak ülj sovány hírneved kövér koncán!
Böfögj rímeket, nyaldosd ocsmány szádat
míg élsz, míg el nem tapos e roppant század,
s be nem kerülsz az irodalomba,
mint alig látható szennyfolt, kicsiny, halvány,
mit kegyelemből hagynak meg az utak
cipőm kopott talpán.

Éva, hol vagy?
S szólott az Úr: Most kelj fel és nézz szét.
Ugye szép e világ? Fent a kék ég,
rajta napok, csillagok és holdak.
Kezemen a sebek már beforrtak,
de nehéz volt, míg a Földet hordtam
talpad alá... Nézd vérem a porban.
Miért tettem? Nem is igen értem.
Elmúlt hat nap, s íme: itt az Éden!
Készen a mú: tiéid a dolgok.
Magad leszel, s gondtalan és boldog.
S szólottam én: Uram, eltelt hat nap,
én aludtam mélyén az anyagnak,
s kiszakított belőle a törvény.
Uram, ne szólj! Én tudom, mi történt.
Én jártam a mérhetetlen káoszt,
és hogy kissé bambán nézünk rá most,
hogy összeállt renddé, én megértem.
Uram, nekem nem kell ez az Éden.
Bennem napok robbanása él még.
Éltem — örök mozgás, s csak az érték
számomra, mit két kezem teremt meg.
Téged is majd egyszer megteremtlek
magamnak, az önmagam képére,
s ha megunlak — félreteszlek, félre...
Nekem adtál milliónyi dolgot?
De mondd, hogyan legyek velük boldog,
hogyha fojt a titok: nagy Törvény?
Értsd meg, Uram, úgyis csak széttörném
Édenednek rácsát, hogy elmenjek
rögös útján e Földnek és mennynek.

És hogy miért, hogy merre, azt kérded?
Hát merre tart fent az a temérdek
fényes csillag az éj szín utakon
és miért él?... ugye hogy buta gond.
Buta, Uram... S most elmegyek... Másat
nem kérek, csak adj mellém egy társat,
Nőt, hogy méhe — ha lábam már kidőlt —
legyőzze a múlást hordó időt.
S szólott az Úr: E hetedik napon
elbocsátlak, de utadat megszabom.
Menj: küzdj, gürcölj százmillió éven,
de célod csak egy legyen: az Éden.
Melléd adom a Nőt is, de lelked
egyik felét bele kell lehelned
milliónyi közül — egyetlenbe,
és bekötött szemmel... Kegyetlen, de
neked való törvényt szabtam én ma.
És legyen e Nőnek neve — Éva.
Fellázítok benned minden sejtet,
hogy menj, keresd, de soha ne sejtsed,
melyik hordja lelked felét... Altasd
önmagad, hogy ő az, megtaláltad.
Nemezz neki fiat, hogy az élted
gyökerét ne rágják el a férgek.
Mámorítson titka és szépséige,
de marjanak örökös kétségek.
Ha vágytál rá — ismerd meg a dolgok
ezreit, de ne légy velük boldog
addig, amíg megcsonkított lelked
másik felét végre meg nem lelted.
Szólott az Úr s szertefoszlott... S én a
nagyvilágba kiáltottam: Éva!

Éva, hol vagy?... S jött visszhang a szómra
millió s millió év óta,
és lábamat az utak feltörték,
de hajtott a titok, a nagy Törvény,
s tántorogva míg idáig értem,
elvesztettem harminchárom évem.
A nagy pert az Úrral ma is állom,
s ha Édenbe vezet is az álmom,
bennem napok robbanása él még;
éltem örök mozgás, s csak az érték
számomra, mit két kezem teremt meg.
Fut az idő, éveim peregnek,
elém hordják titkukat a dolgok,
s nem lehetek mégsem velük boldog.
Láttam a Nőt: csókoltam, öleltem,
de a mámor után csonka lelkem
hívására rezzenek még néha;
Hol vagy, Éva?.. Kiálts, hol vagy, Éva?

Rövid nyár volt, sírós
Rövid nyár volt, sírós. És hamar elszaladt.
Gyér bokrok tövében ősz szelek alszanak.
Reggel lomha ködöt hajtottak, s most fáradt
verejtékük őrzik fonnyadó fűszálak.
Még nyarat hazudva tüzel a szalvia.
Csupa láz s nem hiszi, hogy meg kell halnia.
Házak faláról az ősz nevetve rászól,
s lenget száz vadszőlőlevélből szőtt zászlót.
Rövid nyár volt, sírós, könnyet sírt hajadba,
és mi menekültünk előle szaladva:
kergetett bennünket egymástól a világ.
De nézd, most, hogy végre kínlódva, vergődve
mégis együtt értünk a könnytelen őszbe —
kacagva halnak meg a piros szalviák.

Mi ma is becsaptuk a Törvényt
Két karodban még ölelés remeg.
Ülsz, tíz körmöd a vaságyba vágva.
Itt vergődik szememben a szemed,
s rámlihegi szád tüzét a párna.
De hazudik ruhád tépett rongya,
s két szemedben a könnyekbe tört fény,
és felsebzett ajkad némán mondja,
hogy mi ma is becsaptuk a Törvényt.
Becsaptuk a Törvényt s magunkat is.
Búcsúzáskor a mosolyunk hamis.
Mégy, meg-megállsz, tétova a lépted.
Otthon percek mérik az éj hosszát,
s gondolatban míg visszaérsz hozzám —
kint a csillag-gyertyák mind elégnek.

Névtelen hangulat
Nagy volt az út. Letaposott sarkam
kikacagja a fényes parkett.
Bánt a lárma. Nem szólok csak halkan.
Mért várom el tőled, hogy halld meg?
Nagy volt a harc. Néha még felszakad
a lelkemben egyszerre száz seb.
Nem kérded, hát nem mondom: nem szabad.
Mért várom el tőled, hogy lásd meg?
Lábad nyomát elfedi a büszke,
álmos égről hullt csillagok üszke,
s vihart hívó szód sincs, ajkad néma.
Egy ablaknyi eget nézel hosszan,
s a csend üvegfalán halkan koccan
egy riadt név: a te neved, Éva.

Vérkeresztség
Csattog a korbács, ragyog a rézkereszt,
víz alá görnyed száz pogány háta,
szikrázó kardlap hitetlen vért ereszt
magyari Földön a szőke Tiszába.
Ázsia álmát nyögik még a puszták,
de templom épül, feszület, oltár.
Készen a torony, harangját meghúzzák...
Nincs többé Hadúr, s a táltos is holt már.
Sápad a főpap, összesúg az udvar:
a király titkon még lovat áldoz!
Hát lehet élni a hitet hazudva?
Pogány vagy, uram, a kereszt elátkoz.
Nézz körül: népek sírja itt ez a Föld.
S pusztulj, ha nem küld rád intő jelt ez!
Vesszen el ezer, csak néped meg ne öld!
Bocsáss meg, Hadúr, új Isten, kegyelmezz!
Riad a puszta, árnyat rejt a lápos,
túz gyúl az éjben, készül a pompa,
aszott tíz ujjal a bujdosó táltos
dérfehér haját tarkóján befonja.
Bosszúért lázít az ősök törvénye,
esküszik Koppány, hogy Hadúr él még,
gyilkot fest a túz hajnalba tört fénye,
s vérpiros szüggyel dől el egy fehér mén.
Paripa horkan, túz villan, nyíl suhog,
álmából felvert rézharang zokog,
jajdul a puszta, titokban elsúgott
ős pogány átkot üvölt a vad torok:

verje meg Hadúr, ki hozzá hűtlen,
vesszen, ki bántja az ősi rendet,
kinek nem elég, ha vad és fű terem,
vesszen, kit Hadúr nem hadba teremtett.
Lovon a király, csitul az ősi vér,
orcáját festi egy ország lángja,
sürget a veszély, dobbantja a szívét,
s hőköl a lova, zaboláját rágva.
Nézz körül, uram, temető ez a föld.
S pusztulj, ha nem küld rád intő jelt ez!
S vesszen még ezer, csak néped meg ne öld!
S hadd vesszen Hadúr... Új Isten kegyelmezz...
Jajdul a puszta, piroslik a zöld gyep.
Halálos hörgést hallgat a lápos.
Nincs többé Hadúr... s a győztes új földnek
átadja pogány lelkét a vén táltos.
Így volt ez, magyar. Hulltál a keresztért.
És minden fiad új síron nemzett.
És minden kort önvéres keresztség
jegyében oltott lelkébe a nemzet.

Ars poetica
Két lábra álltam, két lábra, végképp,
s kőbe karcolt arcom elfeledtem.
Már könnyen hordom az első ölés vétkét,
de akkor szörnyű volt.
A négylábú dög ott feküdt mellettem.
Két szeme nyitva. Lehet, hogy élt még.
Az este jobban törtek a nyers bőrök.
Vérszagtól bűzlött a barlang,
s a dög lelke visszajött és bőgött.
Sok szeme volt, s mind ott égett az égen.
Agyékom két markommal eltakartam.
Féltem.
Lábamnál egy asszony kölyköt vetett éppen.
Másnap álmosan ébredt a csorda,
s engem hívtak, engem, a mágust,
hogy csodás jeleket rajzoljak a porba,
s mondjak varázsigét,
dögveszejtő igét,
mely megbosszulatlan győzelmet ígér,
vagy adjak nekik más húst.
S én tettem, amit ők akartak.
Négylábút rajzoltam nekik a porba,
s ők lándzsájukat beledöfték sorba.
Megkentem a barlang
falát a kölykedzők vérével.
Parancsot adtam, hogy hét éjjel
asszonnyal senki se háljon.

Megmutattam nekik, melyik a jó lábnyom.
S ha éjszaka a dögök lelke bőgött,
és megmozdultak alattunk a bőrök,
varázsigéket mondtam, hangosan, vagy
halkan,
s ők velem mondták, s én velük haltam,
s velük keltem, mikor az égen
a sok parázsló szemet
elfújták a megidézett szelek,
de mindig féltem.
Ha megbiztatott erővel kezében
hús után indult a sereg,
én mindig féltem.
Hittem, hogy bosszú él a vérben,
mit lándzsájuk ontott,
s ha lábuk rossz nyomra vezérlem,
s kezüket egyszer megrontom,
akkor a dög lelke eljön értem.
Féltem.
S egyszer, mikor ott fenn az égen
nagy vörös máglyája körül szanaszéjjel
gyapjas bőreit szárítgatta az égi mágus,
s a barlangban nem volt már hús, —
a sziklák mögül üres kézzel,
ordítva rontott elő a vadászó csorda,
s véres volt mindegyik sorba,
és volt, aki a földre görnyedt, —
én szó nélkül dobtam lándzsám a porba.
Tudtam, hogy megölnek.
... Két lábra álltam, két lábra, végképp,
s kőbe karcolt arcom elfeledtem.

Tenger idő zúgott el felettem,
s elmosta az első ölés vétkét.
Lándzsámat is régen felcseréltem,
s tudom már, hogy csillagok égnek az égen,
hol ledöfött dögök szeme parázslott,
és verssé szépült a varázslat,
s más vadászmezőkre küldtek az évek,
de megmaradt a lényeg,
a lényeg: a kenyér, a szó,
vagy bármilyen más hús.
S ha reggel elindulsz érte
az új utakon —
hívod, mint rég, a költővé lett mágust,
és én, mint régen, megyek most is félve,
s varázsló szavam elkísér utadon.

A földet akarom
Én néha borzongva nézem a Mindenséget,
mert olyan parányi az én Földem
a gonoszul lángoló csillagok tengerében.
Én néha egy boldog pillanatért
odaadnám a Végtelen Időt,
hisz két szememnek kis zöld
sugarát kioltja az elvillanó Élet,
ha rámzúdulnak milliárd Fényévek.
Én néha egy szívdobbanásért
odaadnám az idegen világok titkait,
hisz míg csillagporos tenyerét bámulja
a feléjük nyúló értelem —
és még azt sem érthetem,
hogy itt bennem mi lakik.
Jaj, ha néha egy képzelet
vékony fonalán függő Mindenség rám
szakad —
én görcsösen ölelném magamhoz
ezt az ingatag,
parányi Földet,
melyet hatmilliárd éve
véres rongyaira dobott ki magából
a jéghideg Űr tüzes Nap-méhe.
Ezt, én ezt akarom, a Földet,
mely felfoghatatlan Mindenség
rettentő nyomása alól Fölment,
és néha hagyja,

hogy embernek mutasson, roppant nagynak,
az illanó pillanat,
ha rám szakad a Végtelen Idö,
S Nap-óráján felvillannak
a piros másodperc-mutatók,
és hagyja, hogyha támasz után kutatok,
én — a Létezés ringó bölcsőjében
lassan eszmélő gyerekember —
fölvegyem lyukas tenyerembe.
Ezt, én ezt akarom, a Földet,
melyet millió éve
ködös álmából fölvert
állatősöm üvöltése.
Jaj, én néha borzongva lesem a Mindenséget,
mert parányi agyamba nem férnek
idegen világok, és a Végtelenség
láthatatlan ökle leterít.
De a Földet magamnak akarom! A Földet,
hol az állatból lett ember már sok
ezer éve
följegyzi tetteit,
hogy a gondok malmában őrlődő értelem
föllebbentse a fátylat
a legnagyobb titkon: az Életen.
Ezt, én ezt akarom, a Földet,
mélynek durva kérgén
olyan fájó sebeket törnek
értelmetlen kis sírok,
hol lehet születni és meghalni,
hol kenyérért folyik halálos birok,
és mikor már azt hiszem, hogy nincs cél

és igazság, ami nem talmi,
s a közöny már az arcomba ásított —
évezredek ködén átsikolt
az első ember, kinek fejét a mamuthúsért
a másik puszta
öklével széjjelzúzta.
Ezt, én ezt akarom, a Földet,
s hatmilliárd évből azt az egy sikolyt,
mely önmagam előtt fölfed,
hogy rettenve nézzem a vért, ami kifolyt,
s a négykézláb járó múlt
fogai közül kiszabadulva, magam lemérjem
azon a drága áron,
melyért az ember most először tanul
igazán megosztozni a kenyéren.
Ezt, én ezt akarom, a Földet,
mely az Elet értetlensége alól fölment,
és néha hagyja,
hogy embernek mutasson, roppant nagynak,
az illanó pillanat,
ha rám szakad a Végtelen Idő,
s Nap-óráján felvillannak
a piros másodperc-mutatók,
és hagyja, hogy ha támasz után kutatok,
én — a Létezés ringó bölcsőjében
lassan eszmélő gyerekember —
fölvegyem meleg tenyerembe.

CSILLAGFÉNYNÉL
(1968)

Csillagfénynél
Elveszített dalaidat
ne tőlem kérd számon.
Atomkor másodszülött fia vagyok,
a kibernetika féltestvére,
a történelem éjjeliőre.
Ötvenmillió halottra vigyázok.
Zsenge zöld fű lett belőlük
és borzas kék fellegek.
Elveszett illúzióidat se
tőlem kérd számon.
Ötszázmillió koldus van a kezemen,
meg ekrazit, nyolcvan tonna egy főre.
Tébollyal a szememben
imbolyogva állok ég és föld peremén.
Számat szétfeszíti s kiordít belőlem
az egymást marcangoló ösztön és értelem.
Csak három bukfenc a Mindenség,
mellyel magamat mérném,

s a szomszéd csillag neve —
Szkizofrénia.
Állok. Hónom alatt mankóm: a tudomány.
Nyakamban csillagfénynél írott tábla:
Ember vagyok — Homo sapiens,
a harmadfokú szupercivilizációkhoz képest
fejlődésem embrionális szakaszában.
Tőlem semmit ne kérjetek számon.
Atomkor másodszülött fia vagyok,
a kibernetika féltestvére,
a történelem éjjeliőre.
Ötvenmillió halottra vigyázok.
Ötszázmillió koldus van a kezemen.
Meg ekrazit nyolcvan tonna egy főre.
Megszámoltam, mert elindult felém az Idő.
Duzzadt ágyékát zsenge zöld fű takarja,
s vállán borzas kék fellegek ülnek.

Tükör
tiszta arcunkba követ dobtak
fényes tükrünkbe belelőttek
S egy tarka tavaszi vasárnapon
én tükröt vettem a szeretőmnek
és mondtam neki
most belefestem arcod mását
de vigyázz kedves hogy meg ne lássák
mert tudd meg
ragyogóbb a te szemed
mint amit az őrmester kifeszített szuronyával
s hazaküldött a frontról
egyiket feleségének
másikat szeretőjének
és melegebb a te szád
mint amit piros sárral tapasztott be
negyvenhárom ősze
és beleköltöztek
fényes hátú bogarak
és lágyabb a te hajad
mint amivel kispárnát tömtek ki
a tábornokné
fajtiszta kutyájának álla alá
hogy szemében békén szenderegjenek
a bombabiztos vidéki délutánok
és selymesebb a te bőröd
mint melyet számmal jelöltek meg

kezdve a nulla sorozatnál
jaj jaj hallod
a nulla sorozatnál
takard el kedves arcod mását
vigyázz hogy azok meg ne lássák
kik tiszta arcokba követ dobnak
s fényes tükrökbe belelőnek
Egy tarka tavaszi vasárnapon
én tükröt vettem a szeretőmnek

Elmondom neked
Meglásd,
holnap könnyebb lesz a szó,
mely ma kimondhatatlan.
Könyökölünk majd a híd vaskorlátján,
neonlámpák kék szirma hull vállunkra,
s míg mélyen alattunk csordogál
a bokáig érő idő —
én elmondom neked,
hogy sokszor eszembe jutnak
az ótvaras kölykök,
akikkel a pad alól lestünk
a Tanítókisasszony szoknyája alá.
Ilyenkor rád gondolok
és szégyellem,
hogy meztelenül láttalak.
S azt is elmondom talán,
hogy mikor ruhátlan szobrot nézek,
magamra emlékszem.
Hasalok a kanálisparton.
Újságpapírba sodort
száraz lótrágyát szívok.
Szememből patakzik a könny.
Asszonyok jönnek, rőzsével hátukon.
Térdig gázolnak a vízbe.
Ruhájukat köldökig felfogják.
Arcuk szürke, mint a kő.
Hasuk fehér, mint a márvány.
Ilyenkor anyámra gondolok

s szégyellem, hogy nem tudom,
mikor van Halottak Napja.
Harminchárom évet élt.

Éjszaka
Kattan a villany, s ellobban a Tűz,
melyre már millió éve vigyázok,
és a magától táruló ablakon
beliheg a szőrös pofájú Mindenség,
ez a csillag-ivarjairól szaporodó,
isten árnyékában párzani vágyó,
hímszagú állat.
Felülsz az ágyon.
Szemed sárgán villan.
Orrlikad kitágul,
s csendesen remeg a vállad.

Ablak
aztán már nincs is semmi
csak a csillagbójás közöny
abban a sötét üveges szemben
mely elnézi
hogy próbálom el tízezredszer
egyszeri halálom
én félni csak az élettől tudok
de mikor merülni kezdek
kezedet miért nem találom

Csend
Késő van. A háznak
mind a kilencvenhat szeme alhat.
Fekszem. Nézem, a függönyt hogy vagdalja
a tolvajfények tompa kése.
Csend van. Csak gondolataimmal perel még
karórám ketyegése.
Jó volna rágyújtani talán.
A gyufa ujjongva sercen,
s dohogva ébred a láng.
A cigaretta íze,
persze, most is vacak.
Ilyenkor záiják el a vizet.
Igen, a fürdőszobában
szomjasan krákogni kezd a csap,
s utána sokáig sír még,
mint rekkenőben a kopasz nyakú,
pípje-nőtt növendék-csirkék.
Aztán újra csend. Az ablakkeretben
telehold ül. Meg se rebben.
Hidegen néz, mint a
rézinga
felhúzatlan faliórák üvege alatt.
Körötte csillagok raja
hunyorog.
Olyanok, mint utcai lámpa fényében
a piros szárnyú szúnyogok.
Ujjam már érzi
a cigaretta melegét,

s körmömet mutatja a parázs.
Mára ebből is elég.
Mennyi füst. S micsoda olcsó csalás.
Csend lesz? Nem. Mint a bádogkakasú
templomokban lakó istent lassú
zsoltárokkal békítgető orgona —
felbúg a fűtőtest.
Türtőztesd magad, türtőztesd,
csitítgat az álom.
Hát jó. Legyen béke, nem bánom.
A két óramutatón,
mint felemás gólyalábon,
az éjfél biceg.
Én hiszek az álmokban, hiszek.
Csend, csend, csend. Megáll az óra,
s megáll az egész roppant szerkezet,
melyben tegnap életem parányi rugója
lakott, s mert benne lakott —
széken lógó zakómra
meleg női kezek
feltűznek egy lehullott csillagot.

A város elalszik
A nap fáradt.
Alszik, hánykolódik nyugtalanul.
Szaggatott lehelete
megcsapja az útszéli fákat.
Felszisszennek a levelek,
s a vénebbje a porba hull.
A város belenyújtózkodik az estébe.
Zsibongó kötestében
félbemaradt munka láza ég,
s meg-megvonaglik, mint mikor
pihenni térő gyárban
a kikapcsolt gépeket rázza még
megszakadt izmokkal az áram.
Az utcákon tarka lampionokat
gyújtott a kirakat.
Neon vibrál a bezárt boltokon,
mint barázdás homlokon
a kidagadt,
lüktető erek,
ha a sokára csukódó szemek
párás tükrében gond remeg.
Az utca még lélegzik, mozog, él.
Házak csituló zsongásával illan a szél.
Vörösen lobban egy transzparens tüze,
s idegesen mozdul rajta a szám,
hogy a hófehér
szavak értelmét összefűzze.

Az utca már pihenni akar.
Véknyuló füstjeleikkel a kémények
elfogyasztott vacsorák
engesztelő hírét küldik az égnek.
Bágyadt ablakszemek magyaráznak
valamit egymásnak,
s éjfélre talán összebékélnek
a szemközt álló házak.

Éjfél
Sötét a világ,
mint kihűlt kemence szája,
melyen ki-bejárnak
kenyérszagú, kormos szelek.
Csábít az ágy:
ringyó gondok nyoszolyája.
Rég volt, mikor még elvártam tölűk,
hogy szeressenek.
Sötét az égbolt.
Pár rézfejű rajzszög jelzi csak:
szerkesztik már a végtelen tereket.
Szemed csukott szirmú virág.
Benne fénylő kis bogarak alszanak.
Parányi tintafolttá hamvadt napot tart
alvó tenyered.
Sötét a magány:
delejes szakadék, két nap között tátong.
A tudat feszülő kötelén
imbolyogva fölötte járok.
Kenyérszagú szélben, egyensúlyt tartva,
viszem, mi menthető, a túlsó partra.
Vigyázz, most ne mozdítsd meg a csendet.
Sötét az idő.
Mellében halkan dobog az óra.
Ez már a túlsó part.
A tudat görcsös kötele felenged.
Vége az attrakciónak.

Szemed csukott szirmain
fénylő szárnnyal két kis bogár csenget.
Kékre dermedt, didergő testtel
meleg ágyadba bújik a reggel,
s leheletével élesztgetni kezdi
a tenyereden elhamvadt napot.
Mosolyog az álmod.
Azt gondolja, hogy én vagyok.

Ébredés
Isten óriási rostájából
az utolsó aranycsillag is kipereg.
Ablakod alatt nyöszörögve ébrednek
az utcán háló szelek.
Csukott pilládat rozsdás fénnyel
feszítik széjjel
s beköltöznek szemedbe az arcok, tárgyak.
Az ész, a szigorú főnök,
beosztott érzéseivel még nem tárgyal,
csak az első álmos gondolat
szólítgatja a tegnapi gondokat,
ennek, annak nevét feledve.
Párnádon lassan már szárad
álmaid szádból csurrant nedve,
s tudatod kapkodva hangolja
a kinti hangokra
idegeid ernyedt húrját.
Isten piros tintába mártja ujját
s rányomja az ég aljára.
Kész az írás: tied a nap.
Életed a sorsnak ajánlva
indulhatsz, vár a kitárult világ.
Az utcán mondod el reggeli imád:
egy jó szót, egy darab kenyeret
s az ámen előtt egy nevet.
A járdát fények öntik el.
S egy vállas gipszmaneken rád nevet.

Teremtés
az időt már nem mérte semmi
se szándék se tett
se nappalok se esték
aztán jöttél te
egy sárgult gesztenyefát szúrtál a földbe
olyan volt mint egy kimosatlan ecset
s elkezdett peregni róla
a száraz festék

Egy asszonyra
S a szívedet jégszekrénybe zártad.
Okos asszony vagy, így nehezebben romiasz.
Kapcsológomb szabályozza lázad,
mert tudod a törvényt:
a hideg konzervál, a hő viszont bomlaszt.
Értsz hozzá, hogy magad frissen tálald,
térdedből mi jusson a kíváncsi szemnek,
ha kínálod, hogy mozduljon vállad,
s mikor hulljanak le
bársonyos bőrödről a zizegő selymek.
Szemed fénye, ha szabadra vált át —
karambol-mentesek a jól burkolt utak.
Járhatsz bárhol — otthon és féij vár rád:
hűséges komondor
s idomított — csak a tolvajokra ugat.
Ha lefekszel, ágyadhoz a halált
nem kísérted, s nincs, ki a pokloknak intsen.
Vétked sincs. A szeretőd is barát.
Mit tehet? Kacsint rád
az ember hím fia, s vállat von az isten.

Kísértés
Tükrös ablaküveg. Szúk keret.
Beengedi a roppant teret:
zajt, színt, szagot —
a végtelen végesre szabott,
megfogható anyagát.
Dübörög, villan, illan az agyon át.
Amennyi benned marad,
annyival leszel több vagy kevesebb.
Ha az értelmet nem sejted,
a rendet hiába keresed.
Homlokodon meddő barázda.
Kint tavasz van, bomló, parázna.
Csak a puszta szándék az erkölcse.
Te sem vagy igazabb, és te sem vagy bölcsebb,
ki parancsba adtad: mit szabad, mit nem,
hisz megigazulhatok bármely balga hitben,
túl a kenyérgondon, innen az értelmen,
s enyém a mennyeknek országa.
De költő vagyok.
Hitlernek s Maonak kortársa.
Dalolni nem tudok, hát kiáltok.
S néha álmodok egy lakhatóbb világot.
Ha nem hiszed, állj az ablak elé,
takard el előlem a kísértés poklát,
s maradsz te,
marad a balgák üdvözítő hite,
s marad egy vonagló gondolat,

mely végül is elcsitul,
mint nyitott tenyéren
a kitépett pókláb.

A pillanat
Az órát lesd meg. A perc testetlen, lenge.
A vonat siet. Beszállás. Hamar, hamar.
Kifosztott piramis áll, századok bölcsességén
merengve.
Lelked egy villanás, s pillád üszköt takar.
Sietsz, bolond? Katr-kat! Száz kerék hahotáz.
Két fecske várat épít. S holnap kinyit a
kikerics.
Ki majdani boldogságomról papolsz, ne
hadonássz!
A gyerek álmodik. A perc remél. Az
órának hite nincs.
Arcodra bukott egy pillanat. Még meleg
és piros.
Ha csecsemő halt is meg, órát benthagyni
tilos.
Mert ezer év múlva Shakespeare is
gyermeteg gagyogás.
Mire vársz, bolond? Csak a századok állnak.
A pillanat rohanó.
Évezredeket megverni rossz a szó.
Hát utolsó ítélet szemedben a ragyogás.

Kirakó kockák
Világot versből?
Isteni szándék: balga és hiú.
A Megváltó sírján a kő mozdulatlan, rideg.
Csak húsz év, s már nem érti apja szavát
a fiú.
A világ sorsa egy szál megfeszült ideg.
Játszunk másat.
A vodka keserű.
A szád meleg és füstös.
Az értelem szívós,
a falon csak lassan torzulnak az árnyak.
Játsszunk?
A kocka perdül.
Vidd innen azt a harminc ezüstöt!
Cimborám, Ikarus,
ma sem veszem meg két törött
szárnyad.
A szaxofon torkából bomló század tébolya
süvölt.
Perdül a kocka.
Mondd hamar, mi több:
a márvány vagy az egyszerű föld.
Italoddal ne itass, Uram,
mert nő az árny, pedig az ember olyan apró.
Nem viszek neked semmit.
Tudod, ott papírból volt a rózsa.
És perdültek
és perdülnek a kockák.
Egy csendes zug kell.
Egy parti lóca.
És megmondom, mit gondolok a holnapról.

Fordított képlet
Idegen voltál, mint a kék fényű csillagok,
miket nem vehet birtokába,
csak a mindenható képzelet.
Asszonnyal pótolni minden X-et —
tudtam én is a képletet.
Asszonnyal pótolni minden X-et,
eldobni nullát, tizedespontot,
s felcserélni a számokat,
mitől nem változik az érték.
Csillag voltál, kék fényű csillag,
s hazudnak, akik mondják,
hogy tüzedet tíz ujjukkal mérték.
Asszonnyal pótolni minden X-et,
halott csillaggal az élő napot.
Hazudnak.
Csiszolatlan gyémántrögeiden
csak az én képzeletem lakott.
De mert élni sem mindegy,
hogy asszonytestú X-ek
vagy csillaglelkű asszony árán —
lehazudtalak magamnak az idegen égről,
s ha meseőrző erők átka is száll rám,
és meghal a varázslat benned, általad —
a mindenható képzelet
megoldja mégis a fordított képletet,
s egy csillagtalan este én visszaváltalak.

Szerelmes legény bánata
Népdalvariáció

Megcsalt a szeretőm,
más legénnyel hált.
Én szelíd galambom
sasmadárrá vált.
Nem szólt a furulyám,
néma lett a síp.
Szúrós a rozmaring,
a rózsa is csíp.
Hamis ez a világ,
hazug ez az ég.
Rajta a csillagom
elfújták, nem ég.
Engem az ág is húz,
meg a rög is nyom.
Marharépa között
a búza is gyom.

Búcsú
Letörlöm arcomról a nyálat
s szembe fordulok a széllel.
Költöző madaram, szép bánat,
hová szállott?
Te őrizted, te beszéld el.
Állok az idő bal markában.
Nem fog rajtam vád sem, per sem.
Csillag ég kék szemem sarkában.
Merre mutat?
Elvesztetted legszebb versem.
Nyomodba szegődtem, kortesed.
Vadul vertem tányért, dobot.
Tomboló viharunk port evett
s csendet ellett.
Hallod? A Föld szíve dobog.
Azt hittem, csak annyi most a dal,
réztrombitás, dobos marsok.
Vaskalapod hátán rozsda mar
titkos címert.
Tenyeremen harkály harsog.
Faragott vándorbot vállamon.
Előttem óperenciák.
Kiszolgált béremet rád hagyom.
Tarisznyámban
megtört cipó: egy fél világ.

A tudat szunnyadó határőrei
Hátam mögött szél zörög,
bal fülembe szúnyog sír.
Tápászkodik már a rög,
pedig járni úgyse bír.
A fák árnyat lóbálnak —
rongyba csavart lólábak.
*

A világ beomlott tárna.
Isten mellén bányászlámpa.
Fekszem, fog a szén, a kő.
Meddig tart a levegő?
*
Szeretőim sellőlányok.
Hullámok közt vetik ágyok.
Telik a hold, s hálni hívnak.
Hulljon értem három csillag.
*
Kebled két kialudt vulkán.
Megbékéltek idők múltán.
Homlokomra lávahamut
nyáréjszakák szele hint.
IGtakarom sebeim.
*
Hosszú farkú sánta ördög
ágyamon ül s addig dörmög,
mígnem kis bogárrá válok,

s asszonyölek: rőt virágok
nyíló szirmaira szállok.
Csattan az ég, s tüzet szór
ránk a villámszarvú Mór.
*

Lelked, ezt a barokk dómot
árnyak lakják: gonosz gnómok.
Esküre nyílt két ujj formán
égre emelt dupla tornyán
bomló testű Krisztus görnyed,
hallja az esküdet.
S a vízfejű, torzó szörnyek
kiöltik rá nyelvüket.
*

Ezer lábon, fényes szálon
ereszkedik rám az álom:
vörös égő, hasas pók.
Két kritikus vasajtók
rozsdás zárán motoszkál:
szabadversem motozzák.
Macskaszemük világít.
Ágyam hantján virág nyit.

Fából költött vaskarika
Csináltál-e vaskarikát fából?
Mertem vizet tengerből kanállal.
Vártam kelni gerlét sastojásból,
s ringattattam bölcsőt a halállal.
Csináltál-e fakarikát vasból?
Fúvattam már üvegből harangot.
Történelmi leckét mondtam hasból,
s öltem Krisztust. Keresztet faragott.
Költő voltam. Birodalmam szegény:
vaskarika fából, játék-gyarmat.
Álmomban egy este festett egén
lángra lobbant millió csepp harmat.

Meseország kapujában
Ibsen Peer Gyntjének margójára

— Mely ország ez, emberek?
Jámbor vándor, ez a mesék hona.
Szűz mezőin pipacsszirmú regék,
folyóiban üveghegyek bora,
s árnyak szopják holdbimbójú egét.
Rőt szikláin vad sárkányfog terem,
halott lelkek híznak kövér lápon,
útja sincs, csak ami a tenyeren,
járt porában nem marad meg lábnyom.
S kormányozza e hont fejedelmünk:
szelek fia, halhatatlan Peer Gynt.
— Kik vagytok, ti, emberek?
Balga vándor, mi vagyunk az álom,
a képzelet mindenható népe.
Mi fogunk ki a való világon,
s nincs hatalom, mit ne csalnánk lépre.
Himnuszaink fűzfasípon fújják
kis pásztorok nagy paloták előtt.
Szellemünk ha felemeli ujját,
feltámadunk, s ezerszeres erőnk.
Millió az arcunk, száz a nyelvünk.
E nép ura: halhatatlan Peer Gynt.
— Mit csináltok emberek?

Szegény vándor, vesd égre a szemed.
Forogni látsz vitorlát felhőből.
Hát tudd meg, hogy mi fúvunk rá szelet:
malmot hajtunk, amely időt őröl.
S kit idecsal a hit, kétéltű szándék,
három napig tartó próbatétel —
szolgánk marad. Malmunk sosem állt még.
Rajtunk nem győz, csak a felnőtt kétely.
De rostáján ha mi ki is pergünk —
nem hal meg a szelek fia: Peer Gynt.
— Isten áldjon, emberek.
Bemennék, de nem megyek.

Szálloda
Szállodai szoba. Csukott ablak.
Vaságy, asztal, két szék, tükrös szekrény.
Nem száll itt meg sem vándor szél, sem fény.
Ilyen helyen csak egy napig laknak.
A kispárnán gondvájta, hűlt fészek.
Fél pohárral szegényebb a kancsó.
Langy vizében zöld ujjú fény pancsol.
Egy tükörben-feledt arcot nézek.
Az asztalon ezüsthalpénz, morzsa.
Az ablakon sóhajrajzú pára:
csillagtérkép. Alig van határa.
Apró bolygó. Tovább fújta sorsa.
Millió kis ismeretlen világ:
rajzunk, bolygunk, s külön célú pályánk
egymásba nyílt ívén mindig vár ránk
friss nyomú jel. De titkukba ki lát?
Összehajló körben s különváltan
szabdaljuk a fényévekkel mért űrt.
Pusztulás a sorsunk egymás nélkül,
s egyek vagyunk vonzó taszításban.
Szállodai szoba. Csukott ablak.
Kék üvegén sóhajrajzú pára:
csillagtérkép. Alig van határa.
Ilyen helyen csak egy napig laknak.

Piszkov*
Mint tarka portékával búcsúkor a sátor —
olyan a város.
Mint kővé változtatott ikonos processzió —
olyan a város.
Mint halott cárok festett, cifra pajzsa —
olyan a város.
így nem tudott hinni, csak az orosz muzsik.
Még nem lakott emberben
ily szertelen alázat.
Itt ötven templomot emeltek
háromszáz toronnyal —
ötszáz faháznak.
A város körül háromszoros kőfal.
Oroszhon útja — lustán lendülő kar.
Csuklóján három kőkarperec,
mit levenni nem mer,
s a hozzá kovácsolt láncon,
gazdájára kapaszkodva táncol
egy szoptatós komondor: a Balti-tenger.

* Pszkov város régi neve

Pszkov
Mint újszülött,
kit díszes kapualjakban hagynak
megesett cselédek,
mint ősök öröksége,
mit megtetőzve a fiakra testálnak
a szülői gének,
mint gombos harmonika,
melynek sípjain pergő csasztuskára váltott
a templomi ének —
olyan a város.
így nem tud feledni, csak az orosz lélek.
Mint tele piacon a mérlegre sem vetett,
ötven marokra fogott csomós retek —
háromszáz torony mered fásultan az égnek.
S hol a horogkeresztes halál dáridót tartott:
városnegyedek sebhelyén nőtt parkok
betontapaszán szökőkutak
vízzé vált vére üt át,
s a vándoréletű fák
neonfénynél sátrukat verik —
a szeplős orrú Húsz év
ingujjra vetkőzve
bécsi valcerek ütemére kering.
A kőfalakat már darabokra zúzták
izmos karok, a lendülő utcák,
s csak az maradt, mit tőlük elöleltek
az almaszagú kertek.

Áll a processzió. S áll ég felé nyújtva,
Oroszhon templomtornyos múltja,
mint háromszáz sápadt lángú fáklya.
Körül rajta virágcsipkés járda
s rokonarcú cseperedő házak.
Homlokukon, mint könnyen simuló ráncok,
bokázó betűkkel fényreklám táncol.
S döbbenten összenéz tizenkét vén század.

Izsák-székesegyház
A kenyér és a bor a katolikus hit
szerint átváltozik, átlényegül...

Engem nem csapsz be,
te franciától fogantatott,
bizánci köntösbe bújtatott,
zsidó névre hallgató,
kővé varázsolt szép dög.
Lábaid hiába vannak
egytömbből faragott márványból.
Csípődre hiába csavarodnak
vicsorgó sárkány kígyók.
Mellbimbód helyén hiába duzzadnak
szakállas fejek.
Válladon hiába ülnek tollászkodó angyalok.
Gallérodon hiába nyüzsögnek hangyányi
emberek.
Mozaikos szemed hiába néz el fölöttem
a naparcú istenre.
Aranyozott kucsmádat
hiába húzod homlokodba mélyen.
És parázna öledet is hasztalan őrzik
tonnás tölgyfaajtók.
És gömbölyű hasadat is hasztalan feszítik
oszlopos márványbelek.
És gyomrod szikkadt falára is
hasztalan vetülnek
a vacsorázó apostolok színes árnyai.
És mételyes lelkedbe is hasztalan költöztek
talpig aranyba öltözött szentek.
És hasztalan némult el

harangszavú nyelved is.
És sötét fejedben is hasztalan rajzanak
denevérszárnyú gondolatok.
Hasztalan, hasztalan.
Mert engem nem csapsz be, te gyönyörű
bestia.
Mert én tudok a holtak nyelvén,
és kivallattam a kétszázezer muzsikot,
akik kővé varázsoltak téged,
s kiknek te ezért halállal fizettél.
Kivallattam őket,
és tudom a titkodat s rádolvasok,
hogy hatalmam legyen fölötted.
És hasztalan véd az eunuch-idő, én úgyis
kifogok rajta.
Mert pogány vagyok itt, kit nem kötelez
a gyaurnak tett eskü, s ki arra születtem,
hogy megkísértsem az idült törvényeket.
Hasztalan, hasztalan.
Mert elküldöm érted az éjszakát,
mely megcsap fehér szárnyaival
s kötestedböl kiűzi szellemed.
S te így indulsz hozzám szótlan,
és összevillantják benned fogukat a buja
vágyak,
mert sejtik, hogy mire kellesz nekem.
Nesztelenül suhansz el őrzőid mellett,
kik szoprán kórusban dicsőítik
a bóbiskoló isteneket,
s keresed az utat, mely elvezet hozzám.
Mert tudod már, hogy nem mindegy,
milyen utakon megyünk azokhoz,
kik jöttünkre várnak.

És vigyázva jössz, hogy el ne tiporjon
az utcákon száguldozó bronzlovas,
s be ne piszkítson a gyárak izzadt korma,
mely a csattanó paták alól száll
a világ fényes homlokára,
s értelmes jelekben hull barázdáiba.
És besurransz a nyitott ablakon,
s itt lebegsz előttem,
mígnem kimondom a szót.
És beteljesül rajtad az átváltozás,
s asszonnyá leszel, önnön anyáddá,
kiben megfogantál, te kőcsoda.
Asszonnyá leszel, kit riaszt pőresége,
pedig tudja, hogy ruhában meztelenebb.
S én megérzem bőröd forró leheletét,
s magamhoz intelek a bérelt ágyba.
S te jössz engedelmesen, csak előbb leveszed
aranyos kucsmádat és felakasztod a szögre,
mely képet tart egy ősz hajú asszony
ágya fölé.
Fölakasztod fénylő kucsmádat a szögre,
mint ahogy a telehold felakasztja rá
képmását, mit az éjszakák
sötétkamráiban hívnak elő.
A telehold, melyre e kép gazdája költözött,
csak előbb még otthagyta fél karját
a Téli Palota előtt.
S most fentről nézi, hogy ez a kis ősz hajú
özvegy gyertyát gyújt érte Halottak napján.
És hasztalan, hasztalan.
Mert a halott időt élettel mérik.
És a mérők is eljutnak a mérhetetlen idő
küszöbéig.
És otthagyják mindenük, mert

nem léphetik át a küszöböt, csak meztelen.
Mint amilyen meztelenül ágyamba feküdtél,
hogy gyönyörű paráznasággal nemes testedbe
oltsam pór őseim vérét.
Hogy így folytatódjék az átváltozás benned
s általam, hogy kifogjunk az eunuch-időn,
mely kést emelt azokra, kik nem szopránok.
Ugyanazt a kést, mellyel megcsonkította
magát, hogy bölcs hadvezér lehessen,
és meddőn maradjanak gyönyörű női, s ha
elveszti csatáját, örökös nélkül maradjon
szégyene.
Ugyanazt a kést, melyet isten nevével
Ábrahám emelt fiára, Izsákra, a zsidóra,
kinek nevére te hallgatsz, s kinek az úr
csak azért kegyelmezett,
hogy ő is tovább élhessen
a messiásvárók nemzetségében.
Ugyanazt a kést, melyet minden nagy emberi
színjátékban isten nevével emelnek döfésre.
És hasztalan, hasztalan.
Mert az áldozat, kire lesújt a kés,
nem vész el, csak átváltozik
s ottmarad a mérhető időben.
Ottmarad faragott kőben, izzadt gyári
koromban,
Halottak napján gyújtott gyertyában
és istenkísértő versben.
Ottmarad és váija, hogy jöjjön, aki ráolvas,
hogy kivetíthesse magából szellemét.
Szellemét, melyben összevillantják fogukat
a buja vágyak, és magukkal viszik
egy idegen ágyhoz,

hol a gyönyörű paráznaságban
titkon kinyílik méhe és megtermékenyül,
hogy ne tagadtassék ki az örökkévalóságból.
Hát ezért kellünk mi egymásnak,
te franciától fogantatott,
bizánci köntösbe bújtatott,
zsidó névre hallgató,
kövé varázsolt szép dög.

A Péter-Pál erőd templomában
Vakra töltött cári ágyú dörren.
Ketté reped s széthull a nap: dél van.
Himnuszt játszik tíz templomi harang.
Vasnyelvükön megcsuklik a félhang.
Templom-kripta. Vert arany az oltár.
Csont kéz, mely századokon nyúl át
s rám mutat... Az egyik szarkofágból
kilopták a cifra cári hullát.
Egy kéz, mely a cárevicsra sújtott,
ki ellene, a Nagy ellen támadt,
s most fekszik e templomküszöb alatt,
hogy tapodják istenfélő lábak.
Egy kéz, melynek intésére hajdan
letisztultak szőrös bojár-orcák,
s százezer fő hullt le, hogy álmában
ezer évig felsírjon az ország.
Egy kéz mutat rám, az idegenre,
aki nem hódolni, látni jöttem.
S a falon a restaurált szentek
magas széke pálcát tör fölöttem.

A tenger
S most elmondom neked milyen a tenger
a tenger sima és rideg
mint a kihűlt beton
melybe beledermednek a városok
a tenger mérhetetlen
mint a folyékony idő
fenekén milliószám temetkeznek az évek
a tenger névtelen mint a tömeg
roppant hátán egyforma megadással cipel
sirályt és hadihajót
a tenger szürke mint a közöny
parttalan mint a nihil
és sisteregve alszanak ki benne
a beleszédült csillagok
őrizkedj a tengertől Kedves
és ne higgy azoknak akik zöldnek festik
Leningrád,
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Leningrádi éjszaka
Nem sziréna jajong. Asszony sír.
Nem a fal omlik. Lépések zuhognak.
Nem ide jönnek. A részeges vegyész dobta ki
feleségét a folyosóra.
Az dörömböl. A szomszéd ajtón.
Hallod? Befogadják.
A képzelet becsapja az időt.
Mert húsz éve hallgatnak már a szirénák.
Húsz éve épülnek a leomlott falak.
S nem háborgat senki, csak az emlék.
Sisakját a vaságy rúdjára akasztja.
Felül az ablakpárkányra.
A kötést tapogatja lábán és fáradtan néz.
Szemében a kilencszáz napos blokád
iszonyata.
A csend becsapja a képzeletet.
Nem a maga képében jár.
És nem a maga hangján szól.
Feketeruhás asszony támaszkodik a falnak.
Haja zilált, mint egy dáliacsokor árnyéka.
A betonudvaron
a szél macskakarmai közül sikongva
menekülne
egy félig megfojtott papírcsomó.
És hiába.
Az éjszaka becsapja a nappalt.
Nyitva felejtett fénylő szemében
nyugtalanul rajzanak a percek.

És arca olyan fehér,
mint sírás után az asszonyoké.
Már nincs rajta a lázadás piros jele.
Csak fásult közöny.
Az alkimista becsapja a vegyészt.
Jaj szóból fonja a sors nylonkötelét.
Könnyekből ver aranygombos álmokat.
A fehér éjszakák tűzálló edényében
színtelen közönyt kever.
Bomlott agyában
rítustáncot járnak a képletek.
Ne csapjuk be egymást.
Mert nem történt semmi. Meglásd,
a csengőórák vaságyából
ha talpra szökken a józan reggel —
az asszony hazamegy, mint tegnap,
megszoptatja a gyereket,
és rántottát süt az urának.
Aztán leül mellé és nézi,
milyen jó étvággyal eszik.
Mert nem történt semmi.
Csak felsírt álmában ez a széparcú város,
és a nagy kémiába apró könnycsepp vegyült.
Aludj el, kedves. Holnap továbbmegyünk.

Két perc egy koporsónál
Bocsáss meg. Nem én tehetek róla,
hogy a te üvegszemedbe hasít bele
karszalagom s ruhám vörös-fekete
két színe,
s hogy nekem tovább dobog még a falióra
rézszíve.
Sajnállak? Talán. Az emlékezés
idegen portákon tekereg.
Keresi az elárvult tetteket,
mert a magunké mindig kevés.
A falióra lassan kovácsolja a percet.
Két ugrás az ablak. Üvegfalán
a darázs legyet kerget.
Megfogja? Talán.
Dőreség, de mintha csak mi lennénk,
kik ott, a zöld üvegporondon
eljátszuk a világ örök rendjét.
Ne félj. Én vagyok a gyengébb.
Fekszel. Nyitott szemedben döbbenet
s a páncélba öltözött világ,
melynek rózsaszín nefelejcseket
festettél pajzsára.
Nem ismerted az isteni többletet,
s meghaltál mindörökre,
író voltál. Sajnállak.
A darázs tovább kergeti a legyet.
Zakatol a falióra.

Kerekei az időt őrlik.
Elmegyek.
Neked tíz perc az út a temetőig.
Nekem hazáig több. Egy negyedóra.

Hozsanna néked
Most mindenki így emlegeti József
Attilát: Attila. Akik kinevették a bolondot, most lettek igazán drága barátai, most gondolnak vele, attilázzák naphosszat, pedig csak azoknak
van joguk hozzá, kik nem ismerték,
akik nem segítettek nyakára tolni
ennek a szerencsétlen országnak a
tehervonatát: a fiataloknak. Nekik
legyen Attila. Mert ha van jövő, akkor ők azok.
Jávor Ottó: Talajvíz

Hozsanna néked! Most már hozsanna.
Idvezül, ki sírodhoz gyónni jár,
s talpával röggé vált szíved morzsáivá
megigazítja fehér koponyádon
hideg-kék glóriád.
Hozsanna néked...
Persze, ma már mindenki barát,
s boldogan dadogja, hogy mikor illette
Múzsád romlott lányainak farát.
S akit az istenek
a mindenséghez mértek —
szállnak veled tarka
luftballon-emlékek.
Hozsanna néked...
Ne félj, csend lesz, a kórus holnapra bereked
Ma ünnepi taktusra csattognak

a fekete kerekek,
s a mozdony is piros szikrákat sír még,
de holnap a márványrögökre hányja újra
festett szirmait a hírnév.
Pihenj, ember.
Harcod megharcoltad, sorsod teljes.
Ne bántsa álmod se hozsanna, se vers,
mely sebzett szárnnyal sírod fölött verdes,
hol a kereszten ördög ül:
kétszínű ügyvédje az örök pernek,
s égő vörös nyelvvel nyalja
a színejátszó márvány falra
azok nevét, akik könnyen nyernek,
s patájával a földbe kaparja
azokét is, kiknek a vonatkerekek
jutnak örökül.

Ma kiáltsatok
Garcia Lorca emlékére

A bika vérszomjas, mint a sebzett hatalom.
Az ország vérszagtól bódult aréna.
Ma kiáltsatok, holnap már késő.
A rend, mely fél lelkiismeretétől —
elhallgattatja keltőit.
Itt nyugszik Garcia Lorca,
kit halálra tiport a barom.
Mert költő volt, kinek csak szava van,
mely elég lehet a halhatatlansághoz,
de kevés a halál ellen.
Ma kiáltsatok, kiknek szavatok van még.
Az ország vérszagtól bódult aréna.
És holnap rácsot tesznek ablakotokra,
házatokba fertőzött patkányokat költöztetnek,
asszonyaitokat meggyalázzák,
biztoskezű D'Anthesek kesztyűje repül
arcotokba,
s a színvak bikával nézetik meg,
piros-e a szívetek.
Ma kiáltsatok, kiknek szavatok van még,
és láttátok a bikát,
s tudjátok, hol nyugszik Garcia Lorca.

Meghalt Julis néni
Ezzel zörgettek be a virágos ablakon
három nyelven a harangok.
Ezt hozta hírül
a rézdrótokon járó üzenet.
Ezt véste tölgyfába
két kaszához szokott kéz.
Ezt csipogták a pacsittal kerített udvaron
az éhenmaradt csirkék.
Ezt panaszkodta az ólban
a fejetlenül hagyott kecske.
És az udvaron ácsorgó emberek között
ezt súgta magának egy kislány,
szőke fejét anyja szoknyájába rejtve.
*

*

*

Hát isten veled, te hét falu Julis nénije.
Jegyző úrék megesett cselédje,
ki anyát szültél nekem,
titkokat tanultál magányodtól,
le tudtad szedni a jószág szeméről a hályogot,
ki tudtad venni a liba gégéjéből a szemet,
le tudtad csípni a csirke nyelvéről a pípet,
tudtad, melyik erdei fa hullatja
tűzre való száraz gallyait,
tudtad, melyik gazda nem hajt le földjéről,
ha búzakalászt tarlózol,
ki a vályogvető gödörbe mártott lábaddal
piócát tudtál fogni
mások köszvényes hátába,
és mesét tudtál a Szalonnavárról,

hogy szépet álmodjak,
és tarka párnádra csurranjon nyálam.
Hát isten veled, te kis öregasszony,
Julis néni, hét falu cselédje.
*

*

*

Jól válaszd meg igédet,
te három hitű falu papja,
te három templomú, három temetőjű falu
papja,
hol a sírkereszt még ma sem keveredik a
fejfával.
Jól válaszd meg az igét.
Ne fesd e két halott szembe
a poklok kénköves tüzét,
mert ez a töpörödött kis asszony
csak este ért rá imádkozni,
és az „Add meg nekünk a mi kenyerünket
ma is" miatt
mondta a Miatyánkot.
És ne ríkasd meg ezt a feketeruhás népet,
mert nem tud sírni,
mert száraz a szeme, mint a felhőtlen ég,
és kemény az arca, mint az ártatlan rög,
melyből ezüst szikrákat csihol a nap,
mely alatt nem köt a krumpli,
mely felett nem hány szemet a tengeri.
Jól válaszd meg az igét,
hogy ne bánts se élőt, se holtat,
hisz nincs ezeknek más vétkük,
csak az, mit nevükben elkövettek.

*

*

*

Mit mondjak nektek?
Akik még nagy halottai tok példájából
sem tudtok okulni?
Hogy ebből a soknevű világból
kikopott egy névtelen kis cseléd?
Átlépem mégis a vérségi köteléket,
mely e lezárt koporsóhoz fűz,
és mondom:
Célozzátok meg a sárga holdat.
És térképezzétek fel a fehér szíveket.
Törvények!
Simuljatok hozzánk, mint a ránk szabott
ruha,
melyet le lehet vetni, ha elnyűvünk.
Te atomöklű század!
Gyógyulj ki a sugárfertőzésből,
hogy teherbe tudd ejteni
a kitárulkozó lelkeket.
*

*

*

Hát isten veled, te kis öregasszony,
Julis néni, hét falu cselédje.
A megváltó rend
késve botorkált el hozzád, az alvégre.
Égre emelt ökléből
kihullott valahol a simogató szándék.
Felborzolt idegzetébe
most beleszövöm sorsod megszakadt fonalát:
egyik végét a tenyerébe,
másikat az altudat barbár birodalmába,
hol vadon terem öröm és bánat,
s romlatlan ösztönöknek hódol az ész;

belefonom, hogy száguldjanak rajta
gyors lábú futárok a paranccsal,
hogy tenyérbe nyíljék az ököl
és meleget simogasson a fehér szívekbe,
göröngyöt morzsoljon a fekete koporsókra,
s bezörgessen végre
perelt örökséged —
a Szalonnavár kapuján.

Korom
Csak ennyi maradt: egy sánta csóka,
istálló megett fanyar csicsóka,
rúdon tengeri, tehéncsecs forma,
vén szabadkémény kővé hűlt korma,
nagyanyám kemény, göcsörtös keze,
egy zsidó szatócs, hét falu esze,
poros útszélen a bádog-Krisztus,
Templomos Kacsó, a kormánybiztos,
apám szép szívét dobbantó harag,
s a folyton síró három rézharang.
Csak ennyi maradt: a múlt hűlt korma,
rákarcolt emlék, vaspántos forma.
Hadak útja az! Ha arra járok,
utánam gágog két vizesárok,
tetszhalott-sárgán az idő moccan,
arcot ölt, elnéz sunyt szemmel, hosszan.
Már meg sem ismer, s én is csak vélem:
belőle buggyant lázongó vérem.

Színek
Hegyek: erdők tarka bodra,
egy patak kék üveg-fodra,
fenyőcseijék ó-zöld sávja,
pár tar dűlő, poros-sárga,
ráncos, barna sziklák szegte
szürke utak kígyóteste,
felhőmérte ég ezüstje,
apró házak lilás füstje,
piros tetők mosolygása,
égszín falak; bennük szűkre
szabott ablakszemek tükre,
s fáradt arcom szépült mása.

Vihar
Gomolyog az ég, mintha
lángolni akarna.
Tört gerincű háztetőn
megmozdul a szalma,
s nyugtalanul talpra áll
az út pora is lent.
Riadt hangú kisharang
békíti az istent.
A magasság reccsen, a
felhők megszakadnak,
megreszket a zárt ajtó,
elsárgul az ablak.
Mérfóldjáró zivatar
csörtet át a kerten,
egy félvállú szilvafa
áll nyakatekerten,
zöld gyümölcsöt szüretel
a vihar a fáról,
mohos vályú víztükrét
rücsközi a zápor,
s esik, szakad, tajtékzik.
Körül minden füstöl,
csak egy négyszemű kis ház
fehérlik a füstből.
Bent a falon az időt
cipeli az óra.
Aztán a vén csűrtetőn
megszólal a gólya,
engesztelő hét színét

ívelgeti a nap,
lucskos szárnnyal a kotlós
a vihar után csap,
lábnyomait rajzolja
a sárba a csirke,
s mosolyog a karón egy
négerfejű szilke.

Őszi elégia
Hull a vadgesztenye.
Barna és meztelen,
mint vetkőző lányok
nyári ruhából kifeslő teste.
Egy fruska gondolat ül mellém nesztelen.
Megnézzük egymást. О hallgat, én várok.
Megérinti arcom hajával az este.
Hull a vadgesztenye,
A beton szalagon apró morzejelek.
Vajon mit üzenhet az ősz a télnek?
Hogy a díszfa-élet
meddő és esztelen?
Csodálkozva néz rám egy ismerős gyerek.
Lehajtom fejem, felnézni nem merek.
Hull a vadgesztenye.
Ülök és hallgatom, hogy kopog a járda.
Ülök s latolgatom, vajon mit vesztene
a világ, ha mindent elölről kezdene?
Millió év múlva milyen utat járna?
Hull a vadgesztenye, hull, s kopog a járda.
Hull a vadgesztenye.
Vajon hogy vesznek el
a nyomtalan űrben más messzi világok?
Elér-e még hozzánk,
s vesszük-e még hasznát,
mit pusztuló elméjük utolszor kiáltott?
A tömegsírokon nyílnak a virágok.

Hull a vadgesztenye.
Sohasem lesz tele
a szalag, sosem lesz kész az az üzenet.
S mégis, ha felnézek a csillag-világra —
mintha csak utolszor, már én is üzenek,
Hull a vadgesztenye, hull, s kopog a járda.

Komédia
„Az atombombák korában egyedül
lehetséges műfaj a komédia."
Dürrenmatt

Modern színpad a világ. Előtérben — WC.
Mögötte gyárak, bankok, kaszárnyák,
templomok, börtönök, satöbbik.
Kubai szivarja füstjéből kiködlik
a főhős. Szorulás gyötri szerep szerint,
de mert demokrata és hős — rá se legyint.
Kacagtató közönnyel a közönségre ásít,
gőgösen guggol a végső felvonásig,
s magában mottódat motyogja: WC — végcél.
Végezze dolgát, ki megszorult,
s nevessen magán, ha sírni restell.
Jövendő mottónak míg kevés még a múlt —
komédiázzunk kicsit, kedves Mester.
Mert ugye kész röhej az élet.
Ki tudja például:
elvetett munkánkból kenyérré mi érhet?
Azt persze kimutatta valamely dőre,
hogy ekrazitból
ma már nyolcvan tonna esne egy főre.
Kutyakomédia. Kínosan szabályos,
így a történelem törvénytelen kaland.
Dominika egén jenki őrangyal szálldos,
bébi bomba bőg a dzsungelekben:
napalmos és gázos,
s az Elnök fején fészket rakott a Békegalamb.

S ha akadnának, kiknek ez se jó komédiának,
hogy ne adják magukat méla búra:
két aktus között, míg a hősön még tiszta a
nadrág,
fújjuk fel a Földet, e fáradt labdát,
s játsszunk nekik fejest két kapura.
Méltó a fődhöz a Földdel e hecc itt.
Te válassz kaput: amelyik tetszik.
S hagyom, hogy bírónak bármelyik íródat
megtedd.
Kizárhatod, persze, a pityergő Millert,
meg azt az elfogult Brechtet,
hisz az élőt utálod,
s a holtat sem szeretted.
Alfa-attrakció! Mesterem, érzed-e?
Arabus felhőkön felnémet térzene.
Csukva az Aréna, ENSZ-palota, bankok.
Fogadást kötnek rád a VI. Frankok.
Krisztus haláláért feloldoz a Zsinat,
s az Elnök művében, amelyet most írat,
te játszod majd a protestáns tábori papot.
Csak ne lenne, Mester, annyi sok a halott
a szurkolók között, ott a nézőtéren.
Figyeld csak: fent balra, némán, csontfehéren,
Stranitzky ül,
detektívregényed tartja a kezében,
s a gyönyörűségtől szinte kékül.
Mester, de hisz ez megint
nemzeti hősnek készül.

Cudar komédia. És mi lesz a vége?
Felfújt Földünk pattog a két kapu között.
Tesznek ránk a bankok, egyházak, elnökök.
Az egyik titokban szerződést most kötött
a Mennyei Színpaddal legújabb múvére,
a szarvat rakott benne a Tutaj fejére.
Hej, pedig a Nagyúr, ha ráismer magára —
irgalmatlan dühvel robban fel az égre,
villám-agancsára kapja a labdánkat,
s elvágtat vele a nagy semmiségbe.
Szép komédiánknak lehet-e jobb vége?

Sebesült barbár a Bölcs Öreg
hordójánál
ÁJULÁSA ELŐTT
Hordódra dőlök, Bölcs Öreg,
s eltakarom előled a napot.
Csavard fel lámpásod lángját,
mintha éjszaka volna.
Vagy hunyd be két rövidlátó szemed,
hisz csukott szemmel jobban látni a gondolatot.
Ezt én mondom neked, a barbár,
ki dárdámmal mértem fel a világot,
s kinek örökségül nem jutott más belőled,
csak e néhány donga.
Hordódra dőlök, mert oldalamat dárda járta,
s most húz a föld, s én irtózom tőle.
Mert miért nem kellettem neki akkor,
mikor vétettem belőle, és miért kellek most?
Ezt lásd meg lámpásod lángjából, Bölcs Öreg,
s én megölelem ezt az idegen földet,
mint férfi az idegen asszonyt,
kinek karjai közt átlényegül a világ,
feloldódnak a titkok, s egy pillanatra
belelátunk a dolgok értelmébe.
Ezt lásd meg, Bölcs Öreg, mert hív a föld,
ölelni hív, hallod?
Jaj, markold a lámpásod, mert megindult
felém
a föld.

ELSŐ OCSÚDÁSA UTÁN
Élek, Bölcs Öreg, s hordódra dőlök
és eltakarom előled a napot.
A napot mindig eltakarja előlünk valami:
a nemlét, az anyai méh, az apai hatalom,
a hitvesi hűség, a kibontott zászlók,
az esküszövegek, a kantinfalak, a hordófalak
és az őrmesterek.
Még ma, ha az istenek tenyere is eltakarja
előled
a napot, elesik ez a város.
Ezt én mondom neked, a barbár,
ki dárdámmal mértem fel a világot
és láttam elesni büszke, erős városokat.
Még ma elesik ez a város.
És az őrmester hazaküldi gyerekeinek játszani
Euripidész maszkját és rokonainak
a Kórus kecskebőreit,
és éjszaka bakancsostul bemászik
Anakreon ágyába, s asszonyával hál.
S ha majd e falak gazdái visszatérnek,
s velük együtt visszatér a férj,
az asszony szeme tiszta lesz,
mint a forrásvíz a mesében,
mely döglött eb szájából patakzott.
Mert az asszonyi szem olyan, mint a forrás,
amit nem lehet bemocskolni, s ha föléje hajolsz,
hogy szomjadat oltsd,
tükrében csak magadat látod.
És a költő dalolni fog újra, mert kit egyszer
a Hírnév, az Asszony, a Pénz —
e háromfejű Múzsa megvett —

annak pokolra kell menni.
De ki a Theátron porondján
nem játszott még tragédiát,
annak saját balga hite
ágyazza puhára sírját,
és nem vet ki magából a föld.
Jaj, a föld.
Hív a föld, Bölcs Öreg, hallod, ölelni hív.
Még ma elesik ez a város.
És jön majd az őrmester, kiforgalja zsebeimet,
lecsatolja övemet és eltemettet.
Mert közülük való vagyok, akik győznek,
s a győzőnek sír jár, jelezett.
De jaj, miféle győzelem az,
melyből nem élet születik,
csak hamar hulló babér a császárok homlokára,
zsolddal toldott érem az őrmesterek mellére,
és pusztába kiáltó jelek a sorkatonák sírjára,
mikből még nem tud okulni az ember,
ki fövegét levéve megáll előttük.
De miféle értelem foghatná fel
az évezredek véres vonulását,
ha üdvözítő boldogságnak annyi is elég,
hogy hordódba bújsz és hittel hiszed,
hogy lámpásod lángja fényesebb a napnál,
mellyel az istenek megkoronázták a földet.
Jaj, a föld.
Markold a lámpásod, Bölcs Öreg,
mert megint megindult felém a föld.

MÁSODIK OCSÚDÁSA UTÁN
Még élek, Bölcs Öreg, s a hordódra dőlök
és eltakarom előled a napot.
A napot, mellyel az istenek
megkoronázták e földet.
Az istenek, kiknek földi helytartói
a törvényhozó császárok,
s e törvények őrei az őrmesterek.
Én, a barbár, kinek lépteit
visszhangozzák világrészek,
gyűlölöm a császárokat és utálom az
őrmestereket.
A császárok az istenek halhatatlanságára
vágynak,
és negyven évekig vezérlik a népeket
a pusztában az ígéret földje felé.
A császárok a költők babérjára is vágynak
és felgyújtatják Rómát,
hogy lángjaiban gyönyörködve
megírhassák az Aeneist.
Az őrmesterek kincstári tulkot sütnek
Róma lángjainál és kerek a képük,
mint a latrinán guggoló katonák hátsó fele,
és piros a képük, mint a telehold,
ha fényesre sikálják a szelek.
Az őrmesterek napiparancsban olvassák fel
az Aeneist, és vigyáznak, hogy ütemére
egyszerre lépjenek a pusztába vezérelt népek.
Én, a barbár, kinek lépteit
visszhangozzák világrészek,
most elszakadok a menettől,
s dárdával az oldalamban

meghalok ez idegen földön.
És jön majd az őrmester és eltemettet,
mert közülük való vagyok, akik győznek,
s a győzőnek sír jár, jelezett.
Meghalok, Bölcs Öreg, de titkot tudok,
mint az istenek és költők,
én terád hagyom, ki vén vagy és írástudó.
Most csavard fel lámpásod lángját,
vagy hunyd be két rövidlátó szemed,
hogy jobban lásd a gondolatot,
és halld szavát annak, ki halni készül.
Nincs ígéret földje, Bölcs Öreg.
Ezt én mondom neked, a barbár,
ki dárdámmal mértem fel a világot.
Ki láttam a felgyújtott Róma lángjainál
a gyilkos császár arcát
és megtanultam félni.
Ki láttam a lángokban sülő tulkot
és éhen maradtam.
Ki a pusztában meneteltem az Aeneis
ütemére
és elfelejtettem dalolni.
Ki az ígéret földjének
egyetlen porszeménél is kevesebb lettem.
Kiben a kerek képű őrmesterek megölték
az öröktől fogva élő emberi mesét.
Évszázadokra meghal a nagy mese,
Bölcs Öreg.
Kérdezd meg a csillagokat, kik látják
az évezredek véres vonulását
és tudják a dolgok értelmét.
Kérdezd meg őket, mint ahogy
az egyszerű római megkérdezi tőlük,

milyen nap virrad rá.
Az egyszerű római, kinek
e dárdával felmért földből csak annyi kell,
amennyivel megvívhatja harcát ma is,
s a rávirradó napon is.
Kinek a levegőégből is csak annyi kell,
amennyit magába szívhat.
Kinek a minden vizekből is csak annyi kell,
amennyivel szomját eloltja.
Kinek a nap tüzéből is csak annyi kell,
amennyi felszárítja arcán a verejtéket.
Mert az egyszerű római a csillagokból tudja,
hogy az istenek ráhagyták
befejezetlen nagy művüket, a világot,
s neki egyetlen dolga,
hogy folytassa a teremtést.
Ez az én titkom, Bölcs Öreg, s most rád
hagyom,
mert vén vagy és írástudó, s te vagy az,
kinek törvényt kell hoznia e földön.
Jaj, a föld.
Megindult, hallod, s dübörög, dübörög, dübörög.
HALÁLA UTÁN
És nem jött az őrmester aznap.
És másnap sem jött és harmadnap sem.
Pedig elesett a város,
s a barbár törvények szerint
a győzőnek sír jár, jelezett.
S a harmadik napon, mikor előjöttek a
csillagok,

hogy lássák az évezredek véres vonulását,
előjött hordójából a Bölcs Öreg is.
És kihúzta a halott oldalából a dárdát,
s eltemette a holtat.
És leszúrta a puha földbe a dárdát
és ráakasztotta lámpását jelnek.
Mert látta a Bölcs Öreg,
hogy barbár dárda volt az,
római.

Folytatás
Neked mondom el,
ki eljössz majd, hogy kiásd a földből
a múltad.
Mert kezdet nincs, csak folytatás van.
Neked mondom el,
ha ásódon megszületik az első csorba:
ez itt iskola volt.
Ablakai a föld gyomrába
s a csillagok szemébe néztek.
Hárommilliárdan tanultak benne.
Egymillió évig.
Vért izzadva készültünk a vizsgára,
s kihúztuk a legnehezebb tételt,
az Osztást.
Vigyázz a tanáraidra.
Vigyázz az iskolakerülőkre.
Neked mondom el,
ha ásódon megszületik a második csorba:
ez itt templom volt.
Tornya óriási szeszespalack.
Torkába kereszt alakú dugóhúzó fúrva.
Szájából mámor bugyogott, mint a harangszó.
Ide jártak, hogy részegre igyák magukat
az iskolakerülők: a lélek alkoholistái.
Vigyázz a lelkedre.
Csak egyetlen igaz barátja van: az ész.

Es amit megszoroztál —
oszd el önmagaddal.
Neked mondom el,
ha ásódon megszületik a harmadik csorba:
ez itt rakétatámaszpont volt.
Más szóval: vesztöhely.
Rajta kilövőtorony.
Más szóval: bitófa.
Kötelét hidrogénből fonták.
Olyan hosszú volt, hogy átfogta
a három-milliárd-fejű Béke torkát.
Tudd meg, hogy ki rántotta meg a kötelet.
Vigyázz, hogy tanítód legyen
a Béke.
Ha azt akarod, hogy törtek nélkül oldd meg
az Osztást.
Neked mondom ezt,
ki eljössz majd, hogy kiásd a földből
a múltad.
Mert kezdet nincs, csak folytatás van.

KÖTETBEN EDDIG
MEG NEM JELENT
VERSEK

Őszi éj, alvó park
Kis város: pár utca, új gyárak s egy várrom.
Őszi éj. Alvó park. Didergek egy padon.
Hízelkedve bújik szemembe az álom.
Alkuszunk. Nem, ezt az éjszakát nem adom.
Zsibongó gondok és felszakadt örömök
homlokomra titkos rovásokat marnak,
s te jössz, hogy elolvasd. Négy rím-kerék
zörög.
Szabad az út! —jelez pillámon a harmat.
Fogy az éj. Nézd, kedves, a felhő felfeslett,
s kibuggyan az ég, mint olajos ing alól
villan ki a munkás verejtékes teste.
Gyermeknap. Még nyirkos friss
köd-kelengyéje,
de amíg hozzánk ér — megnő óriássá,
és minket is felvesz kérges tenyerére.
1962

Ermitázs
ha nem tudnék lágylelkű nyelveden
ha tolmács fordítana szigorú szavakra
minden szépet
a behemót cár a nagy odúból
egy kis ablakon
Európába kilépett
ha nem tudnám mi végett
Ha nem tudnám hogy hiába csábítgatja
az ötezer éves múmiát
Picasso háromszögű mellű nője
ha nem tudnám hogy Katalin cárnőnek
egy szélhámos miniszter
s egy kan szamár volt a szeretője
ha nem tudnám hol lakik
a Zöldmárvány-terem őre
ha nem tudnám hogy Török Kálmán az
emigráns
patkányt evett itt a blokád alatt
ha nem tudnám mibe kerül
egy egyiptomi szarkofág
egy metróállomás
egy szabad vers
a leningrádi ügy
s a többi országos kaland
ha nem tudnám hogy a Nyevszkijen
a főtt rák a legízesebb falat
ha tudnám

ülök a mólón
az este zajosan néma
deltáján mint bütykös ujjú tenyéren
elém tartja a várost a Néva
ékköves gyűrúk régi és új kéreg
s kusza vonalak
mert a költő jósolni tud néha
ha haladó gondjait halni hagyja százszám
hogy ne vétkezzen
a fehér éjszaka szürke vásznán
utcai lámpák sárga kalapja virul
s már csak Van Gogh Napraforgóira
emlékszem
Leningrád,

1966

Írók Háza, Moszkva
Hagyjuk a hitvitát, szép ecsém.
Messziről jöttem, idegen vagyok,
kinek Európa vén csecsén
nyílt a szeme kilenced napra,
s egyről-másról folyékonyan gagyog.
Fölöttünk, a teleírt falon
Pegazus legel, kimustrált jószág,
s míg elnézzük, hogy rúgják faron —
előttünk a Névtelen Költő
sírjára egy neves tenyérjós hág.
Szürcsölöm a török feketét,
eszembe jut, hogy a bortól hányok,
hogy ma minden versemet megvették,
s éjféltájt, ha kihal a város,
hazavisznek fáradt pincérlányok.
1966

Verecke
Ez hát a hon... Ez irdatlan
hegyek közé szorult katlan.
S az út... kígyó vedlett bőre.
Hány népet vitt temetőre.
S hozott engem, ezer éve,
Árpád török szava, vére
bélyegével homlokomon...
Szerzett ellen, vesztett rokon
átka hull rám, mint a rontás.
Perli-e még ezt a hont más?
Fenyő sussan, lombja lebben:
besenyő-nyíl a mellemben,
szakadékok: szakadt sebek,
útport-felleg: megy a sereg,
elmegy, s engem hagynak sírnak...
Ágyékomból most fák nyílnak,
fényes szemem kivirágzik,
szájam havas vihart habzik,
málló szirtbe temessetek,
fejem alatt korhadt nyereg,
két lábamnál lócsont sárgul —
ősi jognak bizonyságul,
mert ez az út, kígyó bőre,
kit nem vitt már temetőre,
s ki tudja még, kit hoz erre,
menni vele ölre, perre.
1967

Vasárnap
Papok s csőszök elől szökött,
fekszik krumplibokrok között,
szajha-vörös, csapzott hajjal
fekszik, vajúdik a hajnal.
Harmat lett magzatvizéből,
s ágyéka tüzes sebéből
ráncosbőrű, csúf kis lárva
szakad erre a világra.
Szarka csörren, mire virrad,
Uramember, itt az új nap.
Itt az új nap, a hetedik.
Vajon minek keresztelik?
1967

Bikaháton
Hegy hátán hegy: púpos, csorba,
elvarázsolt, alvó csorda,
földdé döngölt ezer évek.
Elszállt lelkük, pásztorének
leng a század kormos egén.
S álmában egy tarka tehén,
hadak tiport útja mellett,
bömbös táltos-bikát ellett.
Szeme csillag, csupa szikra,
a homloka csapott szikla,
szakadék az orr lika,
langy párája alkony-lila,
villás szarva karácsonyfa,
hegyén a hold lyukas, csonka,
két patakot vizel csökje,
hamis gyöngyszem minden csöppje,
bozót-szőre férge farkas,
öt patája hernyótalpas,
lába között atommáglya,
s tehén-jámbor falum hágja.
Bikám, bikám, táltos bikám,
van nekem egy vaskarikám,
fából csinált, ezeréves,
tatár, török, magyar véres,
orrodba ha befűzhetném,
falum, riadt, jámbor tehén,
tarka anyád fehér nénje
patádtól tán nem is félne.

Balga álom: táltos bika
orrlikában vaskarika?
Fakarika talizmánom.
Bolond Krisztus bikaháton.
1970

Testamentum
Uram, emeld fel csontig nyűtt testem,
s fújd el belőle múlt lobogások
füstölgő üszkét.
Ismerd fel bennem halandó másod,
ki most fekete árnyadra estem,
s hozzá szegeznek lázvörös tüskék.
Uram, megjártam én is poklod,
ha teremtésed csodája hívott,
kiosztva részem.
Semminek sok volt, de csillaggal írott.
Uram, mostantól több lesz a gondod,
s műved, a csoda, késve lesz készen.
Uram, marad itt még néhány bolond,
s ha most felemelsz, mindőjük nevét
füledbe mondom.
Oszd fel közöttük poklunknak felét.
Homlokuk jeles, nyakukban kolomp.
S vigyázzunk rájuk ott a porondon.
1977

Világosító Szent Gergely örmény
püspök fohásza az Úrhoz
— Chorennai Mózes krónikájának szellemében

Szentatyám, hallod? bomlik a karám.
Pásztora ellen fordul a jámbor barom,
s öklelő szarvában ott a halál.
Szentatyám, te tudod: nem én akarom,
hogy rágalmak s versek tárgya légy.
De háborog az éter,
s a kommentátorok fehér fogán
szivárog a gyalázat,
mint istállók hátsó falán
a trágyáié.
Szentatyám, te látod: Krisztusod öt sebe
sem váltotta meg a világot.
Az „Oszd el vagyonod.." elvéért ki nem köpte le
őt, a vezért,
mikor Pilátus felmutatta tiszta kezét,
és nagyobbat kiáltott.
Szentatyám, te tudod: a pilátusok győztek.
Ostorral kezükben akik megelőztek —
kinyitották előttük az akolt,
s a történelem szikkadt mezőin
kétezer éve szikkadtan, vakon
szédeleg a nyájad.
A halott vezér hitét már nem őrzi,
s gyomos sírjára csurog a nyála.

Szentatyám, te látod:
a pilátusok keze tiszta.
A hatalom nagyobbat kiáltott
és rájuk bízta
az akolt,
s a történelem szikkadt mezőin
most ők terelik, ők őrzik
tikkadtan, vakon
szédelgő ember-nyájad,
mely tenni már fáradt,
álmodni dőre,
s szívét nem találja
a rozsdás imák színpadi tőre.
*

*

*

Szentatyám, te tudod: e fáradt nyáj után
hiába kiált már száz torok.
Tettet és álmot is utál.
Becsapták pilátusok és pásztorok,
akikben bambán hitt,
kik rózsafüzérrel láncolták össze
tonnás bombáit
és puskaporába tömjént kevertek.
De ezek a fáradtak, ezek a levertek,
ha megkergeti őket a vész —
holnap elnémítják harangjaidat,
mert ölni kell a kéz.
Szentatyám, te hallod? Bomlik az akol.
A pilátusok fehér fogán
szivárog a gyalázat,
s szédelgő ember-nyájad
táguló orrcimpákkal a szelekbe szagol.

Szentatyám, imádkozz, ha marad még imád.
A történelem szikkadt mezőin
reszket a délibáb,
s horkanva torpan a jámbor barom:
fejét leszegi, szeme véres.
Szentatyám, veij félre minden harangot —
nyájad ölni készül.
Emberszagot érez.
Ungvár, 1975 (?)

Egy lakhatóbb világ felé
Arcképvázlat Kovács Vilmosról

Kovács Vilmost (1927—1977) már életében a
kárpátaljai magyar irodalom jelentős képviselőjeként tartotta számon a köztudat. Életművének sugárzása van a régióban; újkeletűen a 80-as évek
végétől datált változások függvényében, amikortól
egyre inkább erőre kap — mégha helyenként nem
is a kívánt hitellel és mértékben — egy reálisabb
szemlélet és értékcentrikusabb látásmód.
Egészséges szenvedélyektől lobogó, karizmatikus személyisége révén emberfeletti erővel törte a
kárpátaljai magyar közösség elé vont szellemi akadályokat. S még ha végérvényesen ez neki sem sikerülhetett, életműve Kárpátalján meghatározó
volt és marad. Küzdőszelleme, magatartása elévülhetetlen etikai példa. Már csak azért is érdemes
az önmagát szigorú erkölcsi szigorral mérő író személyiségét összevetni egy mutáló kor és közélet
mára historikusnak tekinthető jegyeivel.
Közelmúltunk teljesebb és árnyaltabb ismeretével ugyan adós lesz még — remélhetőleg nem sokáig — a most még vegyes ítélkezésű emlékezet,
ám a realitások megkövetelik a józanabb számbavételt. Ennek hiányában ugyanis könnyen megtörténhet, hogy a már életében oly sok gáncs, mellőzés
és megtorlás által korlátozni próbált írót egyesek
hatalmi vagy önös érdekektől vezéreltetve megkísérlik lefokozni-lefokoztatni, hellyel-közzel pedig
esetleg ki is sajátítani.

Kovács Vilmos műveinek tartalmi és esztétikai
értékrendje releváns érvű és érvényű ahhoz is,
hogy jelentősebb arány tévesztések nélkül szemlélődjünk és igazodjunk el a nem oly távoli kárpátaljai magyar közelmúltban, annak irodalmi-művészeti terepein.
*

*

*

Kovács Vilmos írói oeuvre-je egyfajta helyzettudati tükörkép, amely önnön módosulásaiban,
íveiben nem függetleníthető az adott létközegben
munkáló korviszonyoktól, bennük az egyén, az
egyéniség hozzáállásaitól. Egy torzult és torzított,
ellentmondásokkal terhes időszakban, amikor a
„nép nevében" épp a nép ellen követnek el bűnöket,
ahol a „mindent az Emberért" szlogénjének jegyében éppen az emberi rang lefokozására irányuló
törekvések valósulnak meg, nem kis szereppel bír
a közeg, amelyben a szó kibontakozhat.
Kovács Vilmos 1927. június 4-én született Gáton. Apja ács- és kőművesmester volt a faluban,
aki — agilis természetéből következően — a kor
beregvidéki munkásgyúléseinek résztvevője. Később a kommunista párt tagja, ennek következtében a cseh és a magyar hatóságok is több ízben
internálták. Az állandó rendőri megfigyelés alatt
álló házban szinte napirenden voltak a házkutatások, a zaklatások és ezek velejárói: a letartóztatás,
a munkanélküliség, az egyre állandósuló nyomor.
Az író maga így emlékezik ezekről: ,Д múlt homályából felbukkan szülőfalum komor képe. Tipikus
falu volt ez a csehszlovák, majd a helyébe lépő
horthysta csendőr szuronyára tűzve, az érthetetlen

paragrafusok hálójában, olyan falu, amelyet a monarchia romján kinevelt korrupt hivatalnokok serege szipolyozott, egyforma alázattal szolgálva az
istent, Masarykot, Benest és Horthyt. A hatalomnak ezek az alappillérei idézték elő életünk legborzasztóbb velejáróját: az éhséget és rosszultápláltságot, a tuberkulózist, a szörnyű betegséget, amely
sokadmagával együtt anyámat is elvitte. 33 éves
volt. Én pedig ekkor voltam kilenc."
A gyerekkor élményvilága e falusi környezetből
fakad. Gátnak, ennek a honfoglalás kori településnek korabeli miliője, az itt élő és küzdő emberek
lelkivilága, a községen és egén átvonuló Hadak útja, a Julis nénik és János bácsik ráncait feszítő
mítoszok lángja, a szemük fénylő ezüstjét szikrázó
csillagok, a sokszor felsíró három rézharang megannyi verssort csihol majd ki tollhegye alól.
1938 végén letartóztatják édesapját, a családot
pedig kitoloncolják Gátról. Előbb Beregszászon,
majd egy évvel később Munkács külvárosi negyedében települnek le. 1939-ben apja kilép a kommunista pártból. Később ezt írja azokról az időkről:
«Nem változott semmi, itt is éppen olyan volt a
nyomor, a rendőri megfigyelés, az iskolában a pálca, s ráadásul a megaláztatás. Padtársam, az ukrán Sztec Ivan, aki ma a Munkácsi Zeneiskola tanára, abban az iskolában „tetves ruszin" volt, én
pedig kárpátaljai magyar, azaz „nem teljes értékú"
magyar, „elkorcsosodott felvidéki". De annak a magyar legénykének már ébredezett az öntudata...»
A második világháború évei Kovács Vilmos számára még a diákesztendőket jelentik. A munkácsi

kereskedelmi szakközépiskola növendéke ekkor.
Itt érettségizik 1945-ben.
Kovács Vilmos nemzedéke nem járta meg ugyan
a frontot, ám a háborús idők alatti és utáni esztendők nem múltak el nyomtalanul. A katasztrofális gazdasági helyzet, az egyre súlyosodó szociális
és politikai létbizonytalanság, a kiszámíthatatlan
megtorlások 1944 és '45 fordulóján mind sűrűbb
árnyakat vetettek. A fordulat első esztendei „piros
sárral tapasztották be" a megszenvedett múltat. A
vidék magát magyarnak valló, zömmel felnőtt férfilakosságát (18-tól 50 éves korig) Ukrajna és a
Szovjetunió belterületeire hurcolták a hírhedt
„malenkij robot" sztálini önkényéből következően.
Nagy részük ott pusztult el az évekké, évtizedekké
tartó kényszermunkák lágereiben.
A Kovács-családot sem kímélte meg ez az idő.
Édesapját ezúttal a sztálinista kor hurcolja meg,
a „nép ellensége" titulusával. Akárcsak kortársainak zöme, ő is a munkatáborok áldozata lett.
Kovács Vilmos tanulmányainak befejezése után
könyvelőként keresi kenyerét a Beregszászi Terménykészletező Vállalatnál, majd szülőfalujában,
Gáton a helyi tanács vb-titkára lesz. Később újra
Munkács az életút állomása: 1949-től adóhivatali
tisztviselő (pénzügyőr) lesz, szakirányú ismereteinek megfelelően; közben a Lvovi-Csernovici Pénzügyi-Közgazdasági Főiskola levelező tagozatán
folytatja tanulmányait.
A kolhozok és szovhozok erőszakolt megalapításának ideje ez Kárpátalján. Miközben tart a hatalmas ország újjáépítése, mindennapos az éhínség,
a túlkapásokba torkolló kuláktalanítás, a „burzsoá

csökevények" felgöngyölítése, az ideológiai terror,
a kivégzések, stb. A termelés egyes ágazataiban —
így az agrárszektor javarészében — még az ötvenes
évek derekán is ingyen kellett dolgozni. Vagy természetben fizettek, főként falun; s a legminimálisabb évi egyszeri (!) bért is állami kölcsönkötvények formájában „tudták le". A falusi üzletekben
a lakosság túlnyomó része a háztájiban megtermelt termékekkel — hús, tej, tojás, stb. — ment
vásárolni. Nem kell különösebb képzelőerő, hogy
képet alkothassunk a korszak emberi kapcsolataira nehezedő hierarchiáról és ellentmondásról,
amelyek a rendkívüli idők irracionális valóságában
gyökereztek. Nem csoda, hogy Kovács Vilmos egyre
inkább hátat fordít az „adóprésnek". Rövidesen a
Munkácson megjelenő ukrán nyelvű járási lap, a
Prapor Peremohi (Győzelem Zászlaja) könyvelője
lesz.
Egyre közelebbi kapcsolatba kerül az irodalommal.
A 40-es 50-es évek fordulóján a különböző antológiák és almanachok indítása ad némi lehetőséget e régió magyarul megnyilatkozni vágyó alkotóinak az orosz és ukrán nyelven írók társaságában.
Ilyen gyűjteményekben jelentkezik első írásával
Kovács Vilmos is.
Az ötvenes években kiadott kárpátaljai művek
javarésze meglehetősen távol áll az irodalomtól.
Túlteng bennük a politikum. De hát az indulás, az
egzisztencia alapjait általában ezzel a módszerrel
vélték elérni. Mert mit is kezdhetünk olyan sorokkal ma, amit a Zengj hangosabban! c. verseskötet
szerzője (Balla László) leírt:

Aranyelmének gyöngy a gondolatja,
S Sztálin elvtárs elméjében igazgyöngy fogant...
(Aranyelmének gyöngy a gondolatja)

A korszak „irodalma" naprakész politikai programok propagálása, petőfieskedés, lírai epigonizmus, az elkötelezettség fennen-hirdetését jelenti.
Szinte az a benyomás alakult ki az olvasóban, hogy
mindezeket nem nekik, hanem a pártszervek funkcionáriusainak írták. Új „műfajok" is teremtödnek:
traktorversek, optimizmustól dagadó csasztuskadarabok, álnépdalutánzatok, stb. Soha, sehol, semmilyen más tájon nem dívott így, ilyen elképesztően alacsony szinten giccs, sematizmus, mint ezen
a vidéken az idő tájt.
Nem csoda, ha a késve induló Kovács Vilmost
riasztja az effajta hangvétel és megnyilvánulás. О
az, aid kortársainál többet és másat akar. Egy
szemléletében egészségesebb, tárgyilagosabb, népi
látásmódjában reálisabb és eredetibb, technikailag
képzettebb szintű versgyűjteménnyel jelentkezik a
Kárpátontúli Területi Kiadónál (Ungvár) 1957b e n . C í m e : Vallani kell.

Tárgyköreiben megelevenedik a falu, a kárpátaljai táj, a napi gondokkal-b aj okkal küzdő ember.
S bár a költő maga sem mentesül a korszak szocreál röghözkötöttségétől, e versek — helyi kortársaikhoz képest — kibontakozóbb horizontot jeleznek. Reciprok módon e kötetben a koherens
versteremtő erő, a költő személyiségét, tehetségét
előrevetítő szuggesztív hangvétel a tartalomnál jóval relevánsabb. A tematikai korlátok — a zsdanovi elvárások kialakult gyakorlatához híven pl.

„a régi és az új összecsapása", „az engesztelhetetlen ideológiai harc", a „szocialista vívmányok felmagasztalása" — ellenére Kovács mélyebb személyes élményeivel helyenként mégis „utat tör"
árnyaltabb hangjával.
*

*

*

A csak igen lassan oldódó szellemi-kulturális
elszigeteltség, a politikai klíma apró változásai az
50-es—60-as évek fordulója után Kárpátalján is
éreztetik hatásukat.
A családjával Ungvárra költöző, s egyre inkább
az irodalomnak és az irodalomért élő Kovács Vilmost a változások újabb feladatokra inspirálják,
kihívások elé állítják.
Nem tudok nótát. Hamis, ha szól a lant,
Elnyütték húrját szép fehér ujjak.
Nem kell a verkli, a sárgult kottalap.
Nem húzok tornyot romokból újat.

Ezekkel a sorokkal vezeti be újabb kötetét, az
1959-ben megjeleő Tavaszi viharok-at. Az előző
kötethez képest itt már határozottabb, bátrabb a
hang. S bár ezen írások tematikájukban a Vallani
kell c. kötetre emlékeztetnek, újabb színeket hoznak, szerkesztésük fegyelmezettebb. Képei is
plasztikusabbak, cizelláltabbak: „Bádog-Krisztus
ölelgeti az útszéli csendet", „virraszt a törvény",
„búzaföldek felszaggatott háta emlékezik", „szívig
érett, súlyos kalász", „a rézváza... magáról büszkén
a fényt rázza", stb. Vagy pl.:

Zsiráf-nyakú templom árnyát az éjszaka
a porfehér kőtöltésre kiszegezi,
s fent a tetőn párjahagyott
bádog-kakas
dühében a csillagokat csipegeti.
(Töredék)

Kovács Vilmos következő verskötete, a Lázas a
föld (1962) sokban rokon a Tavaszi viharok cíművel. Világképi érlelődésének, költői tudatosodásának folyamata egyre evidensebb. A táguló körök
tért és időt keresztre feszítő, dupla viszonyítottsága még akkor is segíti szándékaiban, ha néhol
meg-megritkulnak a képek, s ezzel — különösen
az ún. levélverseket illetően — mintha az indulat,
a fokozottabb szenvedély és a némileg deklaratív
hanghordozás kerülne előtérbe.
A „könnyben

és vérben fogant új század" g o n d -

jaitól, paradoxonjaitól nem egykönnyű szabadulnia annak, aki műveinek társadalmi érzeteibe már
korábban a közösségi gondolatokat plántálta. A
Lázas a föld c. gyűjtemény néhány nagyobb lélegzetű verse (Lázas föld, Európa, hallod, Európa!,
Egy tébolydába, A Földet akarom) szinte kozmikus
méretűvé formálja az embert ért sérelmeket, szenvedéseket, pellengérre állítva a bűnök elkövetőit.
Vádbeszédek ezek a versek, közéleti színezetük
alatt a költőt is ért orvtámadásokra, nyílt hántásokra valló reagálás indulatai motiválnak. Különös e n a Válasz egy névtelen levélre c. írásában j u t ez

szemléletesebben kifejezésre, ahol a közösségi
ügyek elé helyezkedő és orvul támadó pályatársat
sem kíméli:

Mit félsz tőlem? Nekem nincs bérelt helyem
az irodalmi ócskapiacon.
Költővé engem nem betû-tetvek
éhes légiója tett meg.
Én megáldom akkor is a kínnal búcsúzó
piros-verejtékes
napot,
ha asztalomon csak két igaz sort hagyott,
melyet ha elosztok a négy táj iránt —
könnyebb lesz a lelkem...

Kovács Vilmos életművének első szakasza a Lázas a Föld c. kötetével lezárul. Műfaji váltás következik. Társadalmi erkölcs, egyéni sors, a művészlétet foglalkoztató megannyi kérdés fölvetése
egy politikai kontúrjait váltani tetsző világban már
más közeget igényel. így jön létre a Holnap is élünk
c. regény (1965). Megírásának gondolata „régóta
foglalkoztatta, az összegyűlt élményanyag már
csak végső formájára várt. Úgy érezte, hogy a mondanivaló feszültsége nem fér bele verseibe, epikus
formát kíván".
A kárpátaljai magyar próza ez idő tájt még a
költészetnél is kezdetlegesebb. Művek hiányában
riportszinten megjelenő „műféleségek" kiáltatnak
ki elbeszélésnek vagy regénynek. Gondoljuk meg:
Kárpátalján önálló magyar sajtótermék sincsen, a
Kárpáti Igaz Szó csupán az azonos című ukrán sajtóorgánum, a Zakarpatszka Pravda fordításaként
jelenik meg. S ekkor kerül a kirakatokba Kovács
Vilmos Holnap is élünk c. regénye, amely műfajilag
úttörővállalkozás a régió irodalmi életében.

*

*

*

A 60-as évek első felében éri el Kárpátalja magyar lakosságát a „moszkvai olvadások" szele. Az
ungvári egyetemen 1963-ban megindul a magyartanári képzés, 1965/67-től önállósodik a Kárpáti
Igaz Szó. Valljon erről a kor mindenese, Balla
László: „Iskoláink túlnyomórészt fordításos tankönyveket használtak. Én azt kaptam feladatul,
hogy legyenek önálló magyar nyelvű tankönyvek.
Aztán megindult az egyetemen a magyar nyelv és
irodalom szak, így hát elbúcsúztam a tankönyvkiadó főszerkesztői állásától, és 1960-ban az
első oktatója lettem az egyetemen a magyar irodalomnak. (Az egyetem orosz nyelv és irodalom szakán tanuló magyarok fakultatív anyanyelvi-irodalmi oktatásáról van szó — F. G.)... Úgy kellett
ugyanis tankönyvet írni, majd magyar irodalmat
oktatni, hogy Magyarországról semmihez sem jutottunk hozzá. Az új magyar művelődéspolitikáról,
illetve az új magyar irodalom jelenségeinek és személyiségeinek marxista megítéléséről az egyetlen
forrásom a budapesti rádió volt. (...) 1965-ben következett be művelődési életünk legnagyobb eseménye: visszakapta önállóságát (nem vissza-, hanem első ízben kapta meg — F. G.) a Kárpáti Igaz
Szó... És 1967-ben azután a lap teljesen elvált a
testvérlaptól, hogy önálló kiadvánnyá legyen. Ekkor kértek fel engem a Kárpáti Igaz Szó szerkesztésére... Nagyon érdekes volt a munka az új lapnál.
Ketten voltunk újságírók a helyettesemmel, Usztics Karcsival (Lusztig Károllyal — F. G.), aki a
rádiónál dolgozott régebben; most már ő is nyug-

díjban van. Felvettünk fiatalembereket, akikben a
tehetség szikráját sejtettük. Az egyik verseket próbált írni, a másik novellákat; hogy lesz-e belőlük
újságíró, azt akkor még nem tudtuk megmondani.
Kiküldtük őket különféle anyagokért, megnéztek
egyes dolgokat, aztán bejöttek, beszámoltak nekünk róla, hogy mit láttak, mi pedig Karcsival
megírtuk a cikket. Később aztán megbíztuk őket
is, hogy próbálják elkészíteni egy-egy cikk tervezetét; mindazonáltal még nagyon sokáig kettesben
írtuk tele a lapot. Örült munka volt. Reggel hétkor
bementem a szerkesztőségbe, délben bekaptam valamit, aztán dolgoztam tovább. A helyettesem
ugyanúgy. Éjfél körül néztem az órámat, hogy ejnye, már ennyi idő van, és én még nem voltam a
nyomdában. Lementem hát, hogy betördeljem az
anyagokat. Hajnali kettő körül hazamentem, és
reggel hétkor megint az íróasztalomnál ültem. Huszonkét évig csináltam ezt az újságot, hatvanéves
koromig. (...) 1951 óta, azt hiszem olyan 35—36
könyvem jelenhetett meg. Ezek többsége orosz és
ukrán fordításban is, vagyis munkáim többsége
három nyelven. Versekkel kezdtem, de 1961 óta
csak prózát írok: regényeket és főként novellákat.
Ez utóbbit tekintem a fő műfajomnak, főként azért,
mert főszerkesztőként a nagyobb formátumú munkákra nem telt az időmből, bár akkor is írtam két
regényt és három színdarabot. Nagyon sok üresjáratom volt, sok olyan könyvem van, amelynek
utólag sajnálom a megjelenését. Ide tartoznak elsősorban a sematikus versesköteteim, de novelláim
közül is nagyon sok az olyan, amelyet most másképpen csinálnék meg."

*

*

*

Kovács Vilmos Holnap is élünk c. regényének
megjelenését két évig tartó huzavona előzte meg.
Mivel Balla László nem javasolta kiadásra, a szerző újabb bizottságoknak nyújtotta be művét. 1964
végére aztán kiderült, hogy mindössze néhányan
olvasták csak el a szóban forgó regényt. Aztán a
ki tudja, hányadik instanciázás meghozta az áttörést: a regény 1965 tavaszára megjelenhetett. Rövid idő eltelte után viszont egy rendelettel bevonták a forgalmazásból.
S. Benedek András, Kovács Vilmos egyik barátja és legjobb ismerője e szavakkal jellemzi a Holnap is élünk c. regényt: „Ez a könyv nem (vagy
legalábbis nem csupán) a szovjet új hullám múlttal
viaskodó, s a személyi kultusszal szembenéző írásainak egyike, hanem elsősorban kissebbségi regény. Lényegében ez a könyv hívta fel a magyar
irodalmi közvélemény figyelmét a kárpátaljai magyarságra és az akkor szinte még csak potenciálisan létező kárpátaljai magyar irodalomra."
A mű cselekményét mintegy másfél évtizednyi
távlattal helyezi be az író kora személyi kultusz
terhelte miliőjébe, részben önéletrajzi fogantatásokkal. Főhőse Somogyi Gábor festőművész, akinek sorsában, alakjában, de főleg küzdelmeiben
Kovács Vilmos mintha önmagát rajzolná meg.
Nem célom itt a több műfajt — emlékezést, monológot, drámai izzású dialógusokat, kordokumentumot, lírai betéteket — is ötvöző regény
ismertetése, bármennyire adott a párhuzam író és
főhőse között. Inkább mondanivalóját, szándékait
taglalnám.

A regényben ábrázolt korszak az emberélet útjának egy olyan szakasza, amely a múltból a jövő,
a holnapok felé mutat. (Erre utal különben a címe
is.) Ezen az úton a küldetés, az értelmes emberi
célok felismerése és a vállalható, még testre szabott feladatok, s a problémák megoldásának módozatai azok, amelyek minden időben tanulságosak
lehetnek. Különös tekintettel egy olyan korszakra,
amely praktikáival, manipulációival hivatalossá
tette Machiavelli hírhedt szlogenjét („a cél szentesíti az eszközt"). Némi koestleri érveléssel szólva,
dőreség is lenne a hogyan és a miért kérdései közül
csupán csak az egyiket választani... Mert meglehet, ezen az úton az ember olykor csak vereségeit
vívja ki, ám igaza ettől még nem szenved csorbát.
Az emberi létezés ugyanis nem lehet meg az igaz
nélkül. Tágabb értelemben vonatkozik ez a Kárpátalján élő és jogaiért, igazáért megszenvedőmegküzdő magyarság önnön sorsát formáló útjára
is, mégha az író a műben csak helyenként és
áttételekkel ábrázolja sorsközösségének egyes állomásait és állapotát (deportálások, „kuláktalanítás", lelki barakkrácsok, stb.). Márcsak ezért is vált
indokolttá a Holnap is élünk újrakiadása 1989ben, amire a debreceni Csokonai és az ungvári
Kárpáti Kiadó közösen vállalkozott. A kor- és nemzeti identitástudatot a szellemerkölccsel, a vox humana-val elősugárzó műnek valóban „ott a helye
könyvespolcunkon, a nemzeti önismeretünket fejlesztő és emberi tisztességünket tápláló, hatvanas
évek első felében keletkezett olyan művek mellett,
mint Cseres Tibortól a Hideg napok, Dobos Lász-

lótól a Messze voltak a csillagok, Fekete Gyulától
Az orvos

halála..."
*

*

*

A Holnap is élünk c. regénye mellett a Csillagfénynél (1968) c. verseskötet jelent újabb mérföldkövet Kovács Vilmos alkotói pályáján. Ez a kötet
egyben utolsó szépírói művének is bizonyult. Erre
a kötetére volt — méltán és joggal — a leginkább
büszke.
Az újabb versek reflexív beütéseikkel a személyesebb értelmű történelmi vizsgálódást és vele a
lét, a nemzetiségi lét mélyebb összefüggéseit, azok
argumentumait boncolják, vetítik elénk egyfajta
árnyaltságban és áttételesen. A kiegyensúlyozott
biztonságérzet, a nyelvi-kulturális hagyományoktól megújuló-megelevenedö otthonosság érezhetően determinál egyszerre alapállást és feljebb vont
mércét. Mívességében — kifejezéseinek csiszoltságán, a verssorok redundanciáin — szinte észrevétlenül hatnak a népdalok, a népköltészet stíluselemei (főleg a kötet későbben írt verseiben.). A népi
indíttatás gyökerei egészen mélyről munkálnak
már, s csupán tárgyiasságuk nyomaiban foghatók
még, stiláris alapjegyeik felől olyannyira feloldódnak a tapasztalat költői attitűdjein egy korszerűbb, intellektusaiban gazdagabb szemlélet igényével.
Hangja előző köteteihez képest tisztultabb, motiváltabb; indulataiban higgadtabb, gondolatai-lírai effektusait ennélfogva tárgyilagosabbaknak
érezzük. Költői alapállása viszont továbbra is változatlan. Az egyenes gerinccel, törhetetlen hittel

küzdő Kovács Vilmos aligha teheti, hogy közösségi
eszményeiből valamit is feladjon. Mert „a falon lassan torzulnak az árnyak" /Kirakó kockák/, „az éjszaka becsapja a nappalt" /Leningrádi éjszaka/, hol
„tiszta arcokba követ dobnak / s fényes tükrökbe
belelőnek" ATükör/, miközben „az őrmesterek napiparancsban olvassák fel / az Aeneist, és vigyáznak, hogy ütemére / egyszerre lépjenek a pusztába
vezérelt népek" /Sebesült barbár a Bölcs Oreg hordójánál/...
A dolgok nehezebbjét vállaló költő a maga megszenvedett igazával egyenesen a jövőhöz fellebbez
(Elmondom neked, Éjfél, Izsák-székesegyház, Hozsanna néked, Folytatás). Még az átmeneti kudarcokkal is számot vető, ám megrendülni nem tudó,
nem akaró egyénisége ezért hajlandó akár áldozatra is, mivel erre igaza, küldetése egyaránt rendületlen erővel predesztinálják.
Kovács Vilmos ugyanakkor figyelmeztet a köreinket minduntalan zavaró őrmesterekre, az istenek halhatatlanságára szomjazó kis és nagy császárokra; a Janus-arcú, skizofrén hatalomra,
melynek „égre emelt ökléből / kihullott valahol a
simogató szándék" (Meghalt Juli néni), s amely
„ekrazitot halmoz, nyolcvan tonnát egy főre" (Csillagfénynél); az értelmet száműző „Rendre", „mely
fél lelkiismeretétől és elhallgattatja költőit" (Ma
kiáltsatok), a Lorcák, Puskinok és a József Attilák
utódait. Ezért is vallja egyik közéleti fogantatású
versében;
Dalolni nem tudok, hát kiáltok.
S néha álmodok egy lakhatóbb világot.
(Kísértés)

E lakhatóbb világ felé vezető úton álljon itt pár
sor a költő ez idő tájt papírra vetett önéletrajzából.
„Lépteimet piros öklű plakátok vigyázták. (...) Sok
mindenen mentem keresztül, míg leírtam ezt a két
sort: Letörlöm arcomról a nyálat, / s szembefordulok a széllel... Sorsom úgy alakult, hogy egy kis
zárt közösség szószólója s egy világ sorsát intéző
roppant birodalom idegvégződése lettem".
A halkabbra fogott hang az önmagával való
számvetésé is:
Azt hittem, csak annyi most a dal,
réztrombitás, dobos marsok.
Vaskalapod hátán rozsda mar
titkos címert.
Tenyeremen harkály harsog.
Faragott vándorbot vállamon.
Előttem óperenciák.
Kiszolgált béremet rád hagyom.
Tarisznyámban
megtört cipó: egy fél világ.
(Búcsú)

Ez a költő legbensőbb világából fakadó hang az,
amellyel a múlt-jelen-jövő hármaskeresztjén reinkarnálódik a szülőföld, a szülőfalu fel-felbukkanó
képe emberei világával, „amelyeken átgázol a hadak ezeréves útja, s amelyeket annyiszor kapott
már szarvára a történelem öklelő bikája." Korom
c. versében nosztalgiával vegyes valóságérzettel
szelídül meg az emlék:

Csak ennyi maradt: a múlt hűlt korma,
rákarcolt emlék, vaspántos forma.
Hadak útja az! Ha arra járok,
utánam gágog két vizesárok,
tetszhalott-sárgán az idő moccan,
arcot ölt, elnéz sunyt szemmel, hosszan.
Már meg sem ismer, s én is csak vélem:
belőle buggyant lázongó vérem.
*

*

*

A Csillagfénynél c. kötet megjelenése 1968-ban
már a kárpátaljai magyar irodalom igazi eseménye
volt.
Egyértelmű sikerét bizonyítja, hogy a hazai és
az anyaországi irodalmi műhelyekben is méltó fogadtatásra talált, ami nem csak a szerzőre hatott
ösztönzően, hanem a 60-as évek második felében
porondra lépő újabb generáció tagjainak is impulzusokat adott.
A tulajdonképpen két vonulatból (1947/49-es és
1950/55-ös születésűek) álló korosztály tagjai hamar megtalálják a korábban társtalanul küzdő Kovács Vilmosban a barátot és a szövetségest. A főleg
egyetemistákból verbuválódó csoport előbb az
Együtt (1966) c. folyóirat, majd az 1967 őszén megalakult Forrás Ifjúsági Stúdió keretében előbb a
Kárpátontúli Ifjúság c. fordításos lap mellett, majd
az Ukrajnai írószövetség helyi tagozatának patronálása alatt fejt ki mind jelentősebb és szélesebb
körű irodalmi tevékenységet.
A 70-es évek küszöbére érve a továbblépések
szándékait mindinkább meghiúsította az a tévirányokba tájoló, proletkult eszményekkel átitatott

irodalompolitikai gyakorlat, amely elméleti síkon
szocialista realizmusként igyekezett palástolni önnön lényegének összetevőit, köztük a helybeli, mindenre kiterjedő autokrativizmust, mindez arra
késztette Kovács Vilmost és S. Benedek Andrást,
hogy megvonják a kárpátaljai magyar irodalom addigi mérlegét, mindent a maga helyére rakva.
A nagysikerű, korrekt és alapos munka Magyar
irodalom Kárpát-Ukrajnában címmel látott napvilágot a Tiszatáj 1970., 10—12. számában.
Ez a tanulmány Balla Lászlóban sértődéseket
váltott ki, melyeket ő „marxista-leninista felsőbbségtudattal" próbált „orvosolni" — a területi pártbizottság bevonásával, mely testületnek Balla is
funkcionáriusa volt. Viszonylag rövid időn belül
ún. „intézkedésekre" került sor.
Balla László manőverekkel szőtt, nyílt és burkolt támadásai most már nem csupán Kovács Vilmos ellen, hanem a Forrás Stúdió tagjai ellen is
irányultak. (Lásd: Elidegenedés?, Kárpáti Igaz
Szó, 1971. aug. 20.)
Baliának nem volt nehéz a maga oldalára billentenie az egyetem pártbizottságát és annak magyar tanszékét. Az ideológiai terror meghozta a továbbiakban gyümölcseit: Kovács Vilmost és a vele
szimpatizáló újabb nemzedéket nem csak „semlegesíteni", de eltörölni igyekeztek.
A Forrás tagjaitól megvonták a tanulás jogát
(átmenetileg, néhány évre), egyeseket pedig arra
kényszerítettek, hogy szülőföldjüket is elhagyják;
Kovács Vilmost munkahelye feladására és az irodalmi pálya, valamint a létezés peremére szorították.

Ezek a retorziók mégsem tudták megtörni a csoport prominensebb képviselőit.
A megtorlások következtében Ungváron és Kárpátalj a-szerte polgárjogi mozgalom veszi kezdetét,
elsősorban a szellemi közállapotokat érintő kérdésekben. Az ügy érdekében beadványok, helyzetelemzések és egyéb kordokumentumok fogalmazódnak meg.
Ezúttal is Kovács Vilmos a centrum. Maga az
író így ír majd később e „Kovács-ügyről". «Egy közösség, ha magáénak tudja, szószólójának tekinti
az írót, bizonyos esetekben kényes, de megkerülhetetlen közéleti feladatokat ró rá. így történt ez
velem is. Volt olyan eset, amikor írótársaimmal
együtt szót kellett emelnem a kárpát-ukrajnai magyar lakosság érdekében (közoktatási, kulturális,
káderpolitikai hiányosságok, ukrán túlkapások,
stb.), de tettük ezt az illetékes területi, majd összszövetségi pártszervek felé. (...) Természetszerű,
hogy egy olyan kis lélekszámú közösségben, mint
a kárpát-ukrajnai magyar lakosság, minden ilyen
lépés túlnő valóságos méretein és „üggyé" fajul,
amelyhez szóbeszéd, rosszindulatú mendemondák
és félreértések tapadnak. Az említett esetben
mindez főként személyem körül kulminálódott,
nem utolsósorban a mindenkor és mindenütt meglevő rosszakarók jóvoltából.»
Versek már ritkábban íródnak. Részben azért,
mert 1970/71 táján egy dokumentumregény körvonalai foglalkoztatják. Tervezetét Volt egyszer két
forradalom cím alatt nyújtotta be a kiadói bizottságnak, ám érdemi választ nem kapott rá. Ez a mû
egykori rokonáról, a beregszászi Kis-Kovács János

életútjáról szólt volna, aki résztvevője volt a szovjet-oroszországi polgárháborúnak és sokáig Kun
Béla testőre volt.
1975-ben a ránehezedő nyomás már olyan, hogy
nem térhet ki a kényszerítő körülmények elöl:
megírja A nagy valóság c. cikket a Zakarpatszka
Pravda számára, melyet eredetijében a Vörös Zászló c. beregszászi járási lap is közöl néhány nap elteltével. A hatalom részéről kiprovokált mea culpa
mit sem változtatott az író helyzetén.
Ekkor már javában dolgozik egy nagyobb szabású őstörténelmi tanulmányon, amelynek fejezeteiben a magyarság etnogeneziseit tárgyalja. Ennek kötetnyi anyagát viszont már nem tudja tető
alá hozni a később mindinkább elhatalmasodó,
gyógyíthatatlan betegség miatt.
1977. június 4-én, 50. születésnapján még reménykedett. Tele volt tervekkel, elképzelésekkel.
Úgy érezte, hogy alkotói korszaka kiteljesedik
majd rövidesen az áttelepüléssel, ami az ő esetében
valóban indokolt volt. Viszont, mint Kovács Vilmossal kapcsolatban szinte mindent, ezt is gátolták, akadályozták a végsőkig. Majd amikor már
nyilvánvalóvá vált, hogy Kovács Vilmos életét semmi.és senki meg nem mentheti, akkor adták ki számára az áttelepülési okmányokat.
FODOR GÉZA
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Kovács Vilmos kötetei
Versek:
Vallani kell. Uzshorod: Kárpátontúli Területi
Könyvkiadó, 1957.
Tavaszi viharok. Uzshorod: Kárpátontúli Területi Kiadó, 1959.
Lázas a Föld. Uzshorod: Kárpátontúli Területi Kiadó, 1962.
Veszennyaja buija. Orosz nyelven. Moszkva,
1963.
Csillagfénynél. Uzshorod: Kárpáti Könyvkiadó, 1968.
Regény:
Holnap is élünk. Uzshorod: Kárpáti Könyvkiadó, 1965.
Holnap is élünk. Második, átdolgozott kiadás. A szöveggondozás, az utószó és
a bibliográfia M. Takács Lajos munkája. Ungvár—Debrecen: Kárpáti
Kiadó—Csokonai Kiadó, 1989.

„42 évvel ezelőtt születtem Gáton, egyikében annak
a százegynéhány kárpátaljai magyar falunak, amelyeken átgázol a hadak ezeréves útja, s amelyeket
annyiszor kapott már szarvára; a történelem öklelő
bikája.
Apámat 45-ben elvitték. Sokezredmagával. Egyetlen bűne, hogy magyar volt. Kommunista is, de ez
akkor nem számított. Elpusztult.
Lépteimet piros öklü plakátok vigyázták.
...Sok mindenen mentem keresztül, míg leírtam
ezt a két sort: Letörlöm arcomról a nyálat, s szembe
fordulok a széllel...
Sorsom úgy alakult, hogy egy kis zárt közösség
szószólója s egy világ sorsát intéző roppant birodalom
idegvégződése lettem. Amit mondok, mondhatom. A
másodszülött fiú jogán."
(1969)
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