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Már a kötet címe, Az árulás vizsgálata jelöli Mikovié 
költészetének alaptémáját és szoros összefüggést mutat a 
könyv tartalmával. Ő ugyanis nem alkalmazza a moder
nisták által annyira kedvelt meghökkentési, un: sokkeljá
rást, amelyben a cím és a megverselt témája és tárgya 
között csak kínkeservvel vagy éppen sehogy sem lehet 
kapcsolatot fölfedezni. Mikovié lírája egy belső rendre 
épül, olyanra, amely közelebb áll a vers diszkurzfv, meto- 
nímikus alapozásához, mintsem a metaforikushoz. Azál
tal azonban, hogy a költő kijelöli témavilágát és a 
szövegforrás befolyásolja az olvasatot, a probléma közel 
sincs megoldva. Ellenkezőleg, gondolati összetettséget és 
bukfenceket eredményez: leírja a megoldást, de a problé
mát magunknak kell föltárnunk, vagy legalább részletei
ben megsejtenünk. A szöveg azáltal, hogy különösebb 
szellemi erőfeszítés nélkül közérthető, valójában nem ok
vetlenül jelenti azt, hogy viszonyulásunk a műhöz helyes 
és igaz. A műalkotást végső soron esztétikailag a megkö
zelítés, nem pedig a téma, a tartalom vagy a forma hatá
rozza meg. Ha minden kapcsolat a művel szükségszerűen 
viszonyulást föltételez, lehet-e az önkényes és véletlen? 
Kiutat ebből az ellentmondásból, még ha nem is tartós és 
kielégítő megoldásként, abban találhatunk, ha kontaktus 
helyett a művel való találkozásról beszélünk, amelyet vo
natkozó viszonyként határozhatunk meg. Ily módon kizár- 
juk az önkényesség lehetőségét, a véletlen pedig 
dialektikus bonckésként működik -  szétrombolja az alko
tást s a tartalom és forma összetett interakciójában a 
viszonyt a viszonyon belül, engem pedig Énként szubjek- 
tivizál. Az Én-Te determinált szembesülést valósít meg a 
művel abból a célból, hogy a tudat elkendőzze a világban 
a való létezés értelmét.

Ez az elmélkedés Mikovié költészetéről bevezetési 
kísérlet, és a könyvben megénekelt dolgok és jelenségek 
olyan másolása, amely abba a kérdésbe torkollik: honnan 
az értelem a világ és ember relációjában? Mikovié szerint 
(és talán nem csak őszerinte) az ember előtt a világ önma
gáról árulás útján tesz hitet. A filozófus szerint a világ a
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Egy híján századik inkamációban 
Saturnus fekete jegyében 
nagypénteken jött világra 

pontban délkor hogy kongattak 
elfolyt a magzat vize 

míg patakzott méhe vére 
tajtékba torzult szájjal 

gyermekét rögvest megátkozta 
édes viselője 

mielőtt felsírt volna 
összefutottak a najádok 
gyors tanácskozás végett 
meglátta ezt hős nemzője 

minden csatában derék bajvívó 
rozsdás handzsárt kanyarintva 
levegőt csúf süvöltőn vagdalva 

kíváncsi mosólányait szétfuttatta 
majd utánuk köpött 
és Júdás felsírt végre 
a távolban megrengett 

néhány hegy 
dőlt egy árboc recsegve-ropogva 

a vitorlást zátonyra sodorta 
a dühöngő fergeteg.

JÚDÁS SZÜLETÉSE

5



JÚDÁS KÖNNYEI

Csak olykor sír éjjente 
ha békák vartyognak 

vonat zakatol 
majmok susmognak 

nyárszakán 
s porlik a szivárvány 
szétmállik hangtalan 

különben jó erejű 
harcra termett lénnyé serdül 

hamar megtanulja 
a nehézség legyőzhető 

megcéloz s aztán 
senki se köthet gúzsba 

terve átfogó 
hadba hívó 

nyelvét öltögeti 
s benne lakozó délszaki áspis 

ahányszor haragja gyűl 
s ha lelke megjámborul 

csak úgy gyakorlatként sziszeg 
genetikai higiénia végett 

szemlátomást nő Júdás gyarapodik 
borostyánolvasót morzsolgat 

vétlen mivoltában hogy elnézem 
szívemben feszül dühöngve 
a halál játszi pattanó idege.



JÚDÁS GYERMEKKORA

Anyja a Megkövült Szfinx 
halovány és öreg mint a Hold 
a mezőre indul pirkadatkor 

megáll félúton 
fia kőlapja és a Nagytemető között 

lágy hangon hívogatja 
nevén szólítgatja 

miközben füveket gyűjtöget 
Júdás nem ér rá 
iratokat rendez 

vállbojtot varr fel 
ágyúnaszádot von sorba 

kikötőt rombol 
zöld pocsolyán 

díszleteket változtat szorgosan 
tüzes nyár derekán 

vizeket duzzaszt a könnye 
míg érik a búza a parton 

hol Ferenc Ferdinánd (1863-1914) 
nesztelen léptet lován 

legelteti szemét birodalmán 
hol a Nap újból leszáll 

nem látja Júdás nem hallja a pacsirtát 
fülében komputerzsivaj 

és csak rohan rohan rohan 
itt az idő útra kelned Júdás 

a régtől váró papokat felkeresned 
vér és könny szolgáit sorra venned 
sorra a rothadó avarban rejtőzőket 

a bárgyú álarcát viselőket 
a hajnalban munkába őrlődőket 

szólítsd meg őket ébressz gyűlöletet 
okádják ki az alázatot és a félelmet 
mely jámbor lénnyé zülleszti őket.
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JÚDÁS A BOHÓC SZEREPÉRE KÉSZÜL

Még nem érti mért oly 
gyarló remegő 

mért nem hall meg egyszerre mindent 
a lényegtelen 

néma hírnökei előtt 
a homályba illanóktól 
a Távozók Földjéről 

feladják a harcot 
a legősibb rettenet rabjai 

s együtt trónolnak 
a misztériumok vezéreivel 
nincs többé válás távozás 

kihulltak-e kacagva az igazság rostáján 
most már örökké igazuk lesz 

az áldásban nem egyformán részesülteknek 
a tétlenség 

tehetetlenség 
sikertelenség 

személytelenség 
förtelmes erőinek 

gyerek módjára játszik 
jön ha kedve szottyan hozzá 

bármerre jár őt 
el nem kerülheti 

tudja magáról hogy mindenki kiveti 
mindhalálig adósa marad 

egy rejtélyes hanggal 
fél szárnnyal hogyan szállni 

arcára mosolyt hogyan csalni?
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JÚDÁS EGYETEMEI

A prizma és tükör ragyogásának 
büntetőterében 

istenekre emlékezők 
apáik eszméivel foglalkoznak 
atyám szólítja a falánk vírus 
az elfelejtett Ismerettárat 

fiam suttogja az anya 
a megnémult csillagmaradvány 

a közönséghez tartozom 
mered fejetlen apjára 
mérd fel a maradékot 
zúgja az áramló tömeg 

a sáros alázatos 
hosszú sorokban pőre népség 

felettünk felhők 
üres kezű 

ármányos gyakorlati lények 
glédáját megszakítva élünk 

kívülről szemlélve 
ha már mögöttünk a történések 

minden végeszakadatlan 
a jezsuita 

komintemista 
punker 

aszketizmus 
dübörgése neszezése 
fiatal ebek csaholása 

száműzetés a hajlott korba 
csak a vér fogyaszt vért 
a hosszú hallgatás vérét.
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JÚDÁS SZERELMES

Felölti álarcát a szenvedő Oidipusznak 
a gyermekkorból kiűzöttnek 
s anékül hogy számot adna 

túlságosan komolyan segédkezik a szenvedélyben 
leveti a hámot 

koponyája kiegészítőjét 
szenved a maradandóságtól 

átváltozástól 
belélegzi csodálatos övének 
nyárvégen adidas cipőnek 

vágyaknak észvesztő illatát 
kihalt korzó kezdete és vége közti 

titkos megegyezés 
közeleg önmaga felé 

orcátlan vitustánc üldözi 
J. Grimm keresése közben 

ki az Udvari Könyvtárban rejtezik 
most még nem látja hogy 

a délutáni Hófehérke 
a kitárulkozás kielégítetlen ereje 

mindenek kezdete 
örökre elrejtve 
a napvilágtól 

megrázta a fütyköst 
lenyelte érdemes gyermekeit 

a Városi Múzeum kiállítási tárgyait 
folytatódik a játék a 

meghittséghez kétféleképp viszonyuló 
kölyök lelke mélyén 

szájával az emberiséghez ér.
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JÚDÁS FELFEDEZI SZEMÉREMTESTÉT

Egy közönséges reggelen 
Júdás megdöbbenten 

fedezte fel önnön 
szeméremtestét Szent Isten 

tapintja hitetlen 
óvatos reszkető 
ujjai idegesen 

siklanak s tűnnek el 
rémülten 

érinti a csiklós 
iszonyat fullasztja 

lázasan régi írásban kutat 
havi fájás ellen 

magol varázsszókat 
tekints a csillagokra 

ha tisztulás kínja hétrét görnyeszt 
ha zsigeredből februári 

tavaszelőn kékes 
száraz hó örvénylik szüntelen 

éj sebét 
zuhatag jegyét 
porral hintsed 

porral a születetlen Győzteseket 
szorítsd ökölbe kezed 

bőség adomány ínség jelét 
üvölts hangtalan ordasként.
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JÚDÁS DIALEKTIKUSÁN GONDOLKODIK

Még tejfölösszájú korában megértette 
magasan kell szállni 
térdig sárban állva 
átélte a magasság 

a fény és a sötét szédületességét 
úgy vélte kívüle 

csak a Nagy Figyelő és 
az összeegyezhetetlen hazugságok 

egyedüli mozgatója 
ismeri a titkot 

nem tudta hol kutassa 
de hitte az egyetlen lelkész az ellensége 

víz- és levegőmorajlásban 
nádsusogásban levélpattanásban sejtette 

esküben titokban kereste 
könnyel tudással 

naponta hatalmába kerítette 
a halandókat felemelte összetörte 
mindezt kétfejű sikló sebtével tette 

a teret áthelyezte összegyűrte 
a gyermek nyomát a fövényen 

alázattal eltörölte 
míg csak nem ért 

a tükörig 
és megfente a kést.
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JÚDÁS ÉS A KILENC LEPRÁS

Rohadékok 
a Sírhant Csillagképben 
miféle jeled ragyog ma 

melyik szemeddel 
látod meg a napvilágot 

lidérccel kit sújtasz 
melyik füled 

ejti rabul a hangot 
pirkad 

melyik kezeddel 
borítod lángba lobogóért 

még nem mondtam el az imát 
érted 

az önző 
független 

polgár 
generikus lény 

társadalmi 
politikai erő 

maga az ember 
lefokozását 

csontot húzok 
hagymát húzok 

mesterkélt 
ráolvasás 

nevek 
szavak 

sorozatok.
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JÚDÁS ELLENZÉKBE VONUL

Hajnalban visszanyerem testem 
menetelek gyors léptekkel 

futok zsákutcába 
rövid száműzetésből loholok 

vissza az ásványvilágba 
ébredsz illatozol 

kalendáriumot mutatsz 
november első napja 

melleden 
krizantém virul 
szecessziós méz 

torkig vagyok mindennel 
sivár rendeletekkel 

agyonmesélt fényképekkel 
jövendő-sablonokkal 

bírákkal és esküdtekkel 
a történelemmel 

ante portás 
ne fordulj hátra 

rám tekints 
álljunk fel némán 

bölcsen pártütéssel 
a sorsunk egy 
síkság tágítása 
üvegszemmel 

teríts asztalt vendégek jönnek 
gyújts lámpát az érkezőknek.
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JÚDÁS MAGASZTOS EMLÉKEZÉSE

Világtalanul mind távolabb 
lebegve anyja méhétől Júdás 

ellenségein keresztül 
elaggottan figyeli a végkifejletet 

ne félj nem vagyok itt 
nincs mit mondanom számodra 

üzeni a hátramaradt értelmetlenségnek 
felejtsd el a tűrhetetlen különbségeket 

társadalom savának 
egyes hidrogén-kloridoknak a marásait 
ne emlegesd az aljas ellenfelek nevét 

forradalmaikat és veszteségüket 
fordítsd el fejed a feledés hasznától 

ne pózolj a leköpködott atyafías történelem előtt 
vizeld ki magad zuhanyozz mosd le magadról a redvességet 

ölts hétköznapi gúnyát indulj munkába 
várnak rád az utcák ládák papírok 

irodalmi svábbogarak bűze 
olcsó kávé savanyú íze 

minden részlete a látomásodban az eloltott 
távoli tűznek 

a könnyező sistergő gyufaszál 
elmaradt drámájának drámája 

a tökéletesen elrendezett értelmetlenség 
az önmagát fölülmúlás rejtett őserejének 

a nyelv önkényességének drámája 
a meghiúsított beszéd helyett 

végtelen hadarás 
akassz hatalmas pontot 

a kiürített pusztaság kellős közepére.
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Minden hájjal megkent 
újdonsült gomba- és sajtszakértők 

tojássütők könyöklők 
ismétlések kedvelői 

megvetettek felfedőinek pártolói 
életről szokásról írt 

egyfelvonásosok és traktátumok szerzői 
másként gondolkodók szellemi társai 

lovatlan lovasok 
álló tavak kavarói 
hűtsétek le fejetek 

nyelvetek viszont melegedjen 
csupán az avar és a hús rothad 

záija le a tárcát egy 
szellemes vidám mondat

JÚDÁS MEGTAGADJA ELLENSÉGÉT

meg kell védeni a világot 
az olyanoktól mint te vagy 

szólít Júdás búslakodva 
igaza van tudom 

áldásom rád Júdás 
mondd meg nekik.
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JÚDÁS TÖPRENG AZ ÉRTEKEZLETEN

Visszhangzik a terem 
fontos 

üres szavak 
köpdösnek 

szellemek rikácsolnak 
sokszínűén 

álmodik a halál 
fekete barna vörös 

római fekete 
berlini barna 

moszkvai vörös.
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JÚDÁS KÖZÉLETI MUNKÁRA ADJA FEJÉT

Hitvánnyal senkiházival 
nem szívbajos 

nem lágyul el rühes ebek 
fogatlan vének 

reszketeg gyámoltalanok 
bölcsek láttán 

elégületlenül távozik 
Aphrodité Artemidész 

Ariadné hajlékából 
kenderfejet műanyag 

figurát várázsol belőlük 
nem örül kisded és anyja 

elszakadásának 
s hogy épeket vesz 
nyavalyásokat árul 

nem boldogítja hogy hajtó válik 
a cseles vadászból 

szükségszerű szakasz 
ennyit mormol búsan 
minden gyanakvónak 

tudtára adja édes mosolygósán 
s ítélkezik felette mogorván 

fürge lábbal 
mérve a horizontot 

legyint 
embert farag.

18



JÚDÁS A MESSIÁS SZEREPÉRE KÉSZÜL

Fényképeket nézeget 
sírmozaikokat rakosgat 

lejegyzi az ősök emlékezését 
miközben csalja a felesége 

a vaddisznó-kereskedővel paráználkodik 
ha belefáradnak 

atyai szemmel nézi őket 
baráti hangon csöndesen 
idézi a kereszt feliratát 

a paráznák moziba mennek 
Júdás feltakarítja a szobát 

ágyneműt cserél 
megeteti a majmokat 
iskolába készíti fiait 

jól rajzol 
gyermekei kitűnők 
képzőművészetből 
ha magára marad 

képregényt bombát gyárt 
folklórból avantgárd művet 
saját elképzelése szerint 

így változtatja meg a világot 
vígak bölcsek szépek 

Júdás eljövendő népe számára.
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Kockacsörgés 
csontvázzörgés 

csélcsapság szürkeség 
ajtó aranymáz 

dühödt harácsolás 
égető szorultság 

(testi-érzéki úgyszintén) 
mindezt bejáródon szatócsbolttal örökölte Júdás 

boldogság fénylik fölötte 
gyászidőben a nyomor 

csillaga ígyen jelentkezik 
átok/rabság/úrhatnámság 

igavonó önmegértés 
fájdalmas anyaság 

düh irányadója 
szórakozottan tűri el a nem kívánt magzatot 

a természet rabjait 
nyugtalanítóit 

s a Szókat. A szók pedig 
étek gúnya lakás 

tanya város tudathasadás 
bogáncs kitartás kín 

puszta kényszerűség észlelet feledés 
Új Világ kerítés égi porta 

nap mint nap rettegés.

JÚDÁS HŰSÉGÓDÁJA
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Ajtaját félelem csapdossa 
betör a reggel üvöltve 

Júdás felébred határozott 
jól kimért ütéssel 

megöli a vigyázatlan őrt 
lángba borít könyvet házat 
felköti kardját lóra pattan 

a Keleti Szakadékból 
Kék Nap melegíti 

hírnököt spiclit orgyilkost indít 
szemlét tart vadászok 

hajcsárok szenvtelen arca felett 
hallja hogy kukák szájából 

dohos köd gomolyog 
tüzet oltanak a nomádok 

sátort bontanak 
kisdedet aggot felkoncolnak 

Júdás szavát lesik 
ki megfáradt s békésen szemléli 

mint fut elébe a történelem 
a horizonton 

vak süket hideg éj ágaskodik 
elnyeli a legbátrabbakat is 

nehezedő szemmel hallgatózik 
elégedetten vihognak a keselyűkre a hullák.

JÚDÁS ÖNTUDATRA ÉBREDÉSE
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J ÚDÁS MERÉNYLETTŐL TART

Váijuk a vicekonzult 
sanyargat majd a sötétben 

örömmel kegyctlenkedik velünk külön-külön 
ungarisch und serbokroatisch 
zu gebén machten sich auch 

eltemeti a farsangot 
kezét törli 

a quatrainok 
kába szirének kerítője 

Mária Magdaléna 
ki mégis játssza a bölcset 

következetesen vezeti az eljárást 
War es nun keine Frage 

ismét gyermekszáj 
hát már többé 
nem lelkes Tag 
kit elárul a hívő 

félelmétől szabadulván 
Júdás azonosul 

az ószövetségi bölcsekkel 
korai nazarénusok 

egyiptomi hercegnő kedvence 
lelkesedése csúcsán mérgezi meg 

az ifjút és rebellist 
a mecénások kara.
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Megvárva és kikísérve 
veszekedve és megvetve a parazitáktól 
meginogva elvarázsolva megszelídítve 
az utazó erőszakos törvénytelenségtől 

óhaj nélkül fog nélkül rágja 
a búza elfelejtett neszét 

lapozgatja imakönyvét/aranypénz 
a legyűrt ismert hamis 

nyomort szegénységet dologtalanságot erkölcstelenséget 
leigázott őrületet bajt az elhullottakat 

a zsarolással kierőszakolt feltételezett szerelemtől 
a telefonfülkéből 

röhög az érintkezés/csók 
megfeszítés/feltámadás 

magányosabban 
a férfinál és a nőnél 

a koponya fűben álmodik 
a gyógyulás állapotában 

ó  az aki Én-Te 
keres engem 

reszketeg kézírással 
születés előtt és halál után.

JÚDÁS UTÓDOKRA GONDOL
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JÚDÁS A TISZTESSÉGES JÁTÉKOS

Júdás először a 
mélyütésre figyelmeztet 

előzőleg kérlel 
tanácsol ajánl 

Júdás számára ismertek 
mind a megoldások 

a kitérők 
a csapdák 

a melegség keserűsége 
a szerencse kőija 

ha a jó és rossz mosónők 
ott maradtak volna 

születésénél 
világosan láthatták volna 

hogy úrrá lesz 
a méltánytalanság 

a szemek vakvágányú 
vérfolyamainak minden titkán 

egyedül Júdás tudja 
mi a legfőbb jó.
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JÚDÁST ELHAGYJA A MOSOLY

Áruló homály ereszkedik 
karácsonyos estén 
mindenki a helyén 

bocsássa meg fiam meg kell tennem 
a szenvedélyért a kurvákért a prófétákért 

az írástudókért 
akik ott is félnek ahol nem kellene 

mondja Júdás a bölcsesség porától vakultan 
telve megkövesedett gondolatokkal 

foglyul ejtve a rejtélyes halálban 
azután higgadtan a nomádokhoz fordul 
ez az ember sok csodát fog cselekedni 

mindezzel terheljük majd 
de előbb hadd nőjön fel 

ti pedig válasszatok királyokat.
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JÚDÁS BETEGESKEDIK

Nem nehéz eltüntetni 
a megfeszített földi testet 

lehetetlen elhantolni 
a gyanús múltat 

a dráma tangóval végződhet 
mégis vigyázat 
nosztalgikus 

katolikus kommunista anarchista 
proletárokért 

sínylődő 
erőszakos bús őrök 

villámtréfáinak megfejtője 
tovatőnök mondja minden keserűség nélkül 

míg versem jelentését 
kutatási eredményeit ellenőrzi 
karácsony van hó hull csillagra 
versformára értelemre szóra 

a havat se kerüli el a félreértés 
emancipációs kétkedés 

friss seb érzékenység 
titkos liturgiák utáni mámor 

árulkodik rólam a Szabadság térhez 
világhoz utópiához 

értelemhez erotikumhoz 
a színészhez való viszonyulásom 

aki retteg a szikra 
fülsiketítő zajától 

karácsony van kezdődik a múlt.
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J ÚDÁS FELFEDEZI A TAGADÁST

Nem akarok valódi düh nélkül 
vidámságot árasztani a nyomorban 

nem akarom táplálni a sajnálatot és a gúnyt 
nem akarok szelíd lenni 

a tehetetlenekkel a sárosokkal a butákkal szemben 
undorodom a könyörülettól és a megbocsátástól 

nem akarok a szegénység a szerénység 
az erény szerelmese lenni 

nem vagyok búvár aki a felszínen 
átértékeli a félelmet szép élményekké 

nem söprőm félre a kukacokat ulamból 
nem dobálom vissza a vízbe a halakat 

nem prédikálok a madaraknak 
nem tartok kapcsolatot a halottakkal 

akikre minden templom épül.
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JÚDÁS VISSZATÉR A NOMÁDOKHOZ

Júdás metreszének 
erotikus vetélytársnője 

a csemegebolt fölött hálóingben 
tévedés és öröm a képlete 

tapintatosan spontán a fejtegetése 
Júdás boldoggá tételére készül 
kezében hasas konyakospohár 
józanul mérjük fel a dolgokat 

irodalomról folyik a szó és 
mindenféle elragadó 

képecskékról mik szerteszét hevernek 
a maffiózók is elszörnyednek néha 

meséli lelkendezve 
(ki tudna ezek után elaludni?) 

sem itt sem másutt nem élhetek 
fiút szülnék neked a pusztaságban 
Dedalnak hívjuk Stiven Dedallus 

unaloműző közép-európai komikum 
görbe lábú bizonytalansága és céltudatossága 

nomádok pulihűsége más irányt vett az ellenőrzés 
és mit neki egyetlen szó így felel 

csakugyan így kellene lennie.
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JÚDÁS ÉS A TERVEN FELÜLI BÓVLI

Ragyogó veszélytelen 
hiszékeny kötelezettség nélküli 

kövecs bújós bábu 
megátalkodott önkényesség 

kiürült tiszta semmi 
nyeszlettek karneválja 

mímelt szívélyesek farsangja 
kegyetlen értelem 
rabok kulcsárok 

csengő csengetése 
az udvari bolond sipkáján 

távol a testtől 
léggyökértől 

kecses öntudatos 
ellenállhatatlan hölgy 

reménytelen ellenállásától 
szülői harag 

eltérő hasonlóságától 
hazugságot hirdet az igazság 
egyetlen Mi és sokféle Én 
jelmezes szövetségesek 
nyomorának fali díszlete 

sorozatok ritmusa 
mindez túl kevés és túl rossz 

titkolt varázst szül 
bohócvilág bölcs közömbösségét 

kétkedők kettévált képét 
kivégzett hírnököket 

Lilitet és a démonok hadát 
megrémült kiszolgált 
szörnyeteg gnómokat 
játékrontók trükkjeit.
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KÖZÖMBÖS FEKETE KÉPŰ JŰDÁS

Gaztettek sorozatának vezére 
ősök hosszú sora élén 
türelmetlen nyugtalan 

hitehagyott 
a felkoncolt Én 
nem tart lépést 

embertelen erőszak 
mohó önismerés 
lakatkattanásra 

emlékezés 
ingatag együttérzés 

tűzégette 
vak szabadság 
érzékváltásával 
kinyomtatott 

forgalmi értéke 
nyilvános objektumává lesz 

lappangó fondorlatnak 
javíthatatlan 

megrögzött kéjnő 
leleményes szemfényvesztés 
terv s cél nélkül értelmetlen 

isteni vadság orcátlanság 
fecsegő intrikáért 

a Sátánt tünteti ki bizalmával 
hisz pontatlan lehet 
a tanítók tanítása 

gyávaság 
a locsogással felbujtatott nép 
minden alkalmat megragad 

a szökésre.
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JÚDÁS MEGVESZI A JÁTSZMÁT

A kötél egyik végét 
átok ocsmányság becstelenség 

titkos kovácsműhelyének gazdái tartják 
tökéletlen bárgyú világmaradványnak 

láncot csörgetnek 
írással kedveszegettek birodalmába 

vetnek századokat hozzáteszik a 
kampós orrt összenőtt szemöldököt 

angolkóros mellkast emberek 
zsigerek oltárok 

mohafarkú lények sorát 
a kötél másik végén 

számtalanféle csemcsegés 
mindennap más helyen 

létezés 
Új Világban megbeszélt 

ébredés 
temetőben 

gyermekjátszótéren 
pőre lények ujjaikon számolnak 

cinezett asztalon.
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JÚDÁS A VITRÁZST SZEMLÉLGETI

A ferencesek temploma fölött hangtalan 
ordítanak a granicsárok 

nyögnek a bujálkodó janicsárok 
szétkergetnek angyalt papot csendbiztost 

karddal vágnak el átkot imát 
nádasban meggyalázottak félelme 

susog madárrikoltás 
nyomja el a harangok vakogását 

a városban tulipán imola (búzavirág) hárs 
barokk eskűvése közepette 

békésen böffentenek 
egymás arcába a szenátorok 

egyetértve kézemeléssel halált érintenek 
mindenki győztes 

nincs adós 
senki sem vesz senki sem ád 

elfelejtett nyelven 
süketnémán szólok és 

holt szavak bűze fullaszt 
a pravoszláv Jovan Nenad a pusztára indul 

lovat kardot pálinkát veszít 
a zsinagóga kupolája fölött az úristen 

körülmetéli magát szertartásosan haját szakállát nyiszálja 
eladja Júdásnak kedvezményes áron.
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JÚDÁS A KÖZÉLETBŐL VALÓ 
VISSZAVONULÁST FONTOLGATJA

Azt mondom meghaltam 
sárga viaszember 
fenekem bajusz 
horizont alatt 

bujkáló álmaim üzenetek 
mások küldik valamennyit 

emlékszem hangjukra nevükre 
nyomorú származású vagyok 

hat világtalan szerencséjével járok-kelek 
mind a hat az elefántról beszél 

hierofánt vagyok 
szike a szív közepében 
kényszerből lettem társ 

elfogadott 
befogadott boldog 

térré válók 
halottak gépe 

az őrök feltalálják 
az életet asszonyt gyermeket.
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JÚDÁS 1985 ÁPRILISÁBAN ÉS MÁJUSÁBAN 
TÖBB ÍZBEN SZABADKÁN JÁRT

Hűvös alkonyulat 
a városháza közömbös 

zöld szemei 
1985 márciusa 

öt perc az árulásig 
hajad többé nem taxi-sárga 

hanem rég rohadó 
szalmakazal 

a gyermekkorból 
hálót vetek

kifogom a Molochot fogyasztási adót lovardát 
villamostól megrémült lovakat 

kiemelem a hálóból a torkolatot 
ebből meg a szörnyet 

kihúzza hátamból a kést 
egy kevés drogot pénzt hoz ajándékba 

meglopott szentélyt 
dologtalan kedves settenkedőt 

a hálóban még a Karadžić utca 12 
bevert fejem 

nagyapó örvösei 
rezgő nyárfák 

délben 
a rádió 

temető csendjét sugározza.
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AZ ŐRÖK JELEN JÚDÁSA

Az Én-Te az élő-holt 
hízelgő macskaszemmel 

szelídítője 
már nem teheti 

amit eddig 
gyermeki mímelt gyöngédségével 

csalogatja az állatokat 
míg irtózva várja a csendet 

és készül a távozó lélek iszonyatára 
csak járt figyelt csak ezt tehette 

a Teremtmény aggódó arca előtt 
örökös nyelvteremtő 

már nem kutat 
valami más ugyanaz után 

megfárasztotta az elképesztő rettegés 
vége a találkozásnak 

s lett belőle jótállást nem vállaló világújító 
már Ó az a Másik 

ki miatt az örök jelen 
őrülete tombol 

midőn gyűlöletéből jóság serken 
s jóságából gyűlölet tör fel 
és hiába éri be formáját 

és formája hiába előzi meg hordozóját 
levegő csupán mit magából szippant 

hiába is idézné a szót 
öncélú a Képet felbontani 

a Te és a színeváltó Én között 
holmi határt vonni 

már tudja az Én-ről hogy Te lehet belőle 
már tudja a Te-ről hogy Én lehet belőle 

már nem tudja hogy a tudást a birtokába vette 
MA kör nem közösség.

Az történt, hogy felbomlott a szó.”*
Nem képzeli magát a körbe 

szakadatlan érik a Föld belsejében 
gumók ragyogják be a vaksötétben 

szárnyra kap az isteni homálytól 
osztódásukban már semmi része 

maga az oszthatatlan néma józanság.

•  Martin Bűben Ti i Ja. Vük Kanidžić, Beograd, 1977.
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MAGÁNYOS JÚDÁS A VIHAROS ÉJBEN

Tapasztalatot halmoz nap mint nap 
fokozza előnyét 

elérhetetlen jövőt 
lát 

világtalan 
cserbenhagyja a szó bizalmasa 

Isten kertjébe rohan 
jegenyék menetelnek 

szigorú rendben 
villám cikkan 
törtet a sor 

kapunak indul a roham 
hátrálnak a fák 

csúcs és mélység közt 
kerengnek szakadatlan.
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JÚDÁS SÍRJA

Kő pitypang csend 
nézem a folyót és 

bólintok minden holt szónak 
amelyet felismerek 

a túlsó partról 
a jegenyék alatt 

Júdás vörös zászlóval 
nevetve integet.
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PILLANTÁS MIND A KÉT OLDALRÓL

A mai világ sötétségeinek tanulságai modem formában már elénk lettek tárva 
Jób könyvében. Ez a sarokköve az ember kilátástalan drámájának és az ő 
Isten-képének, Isten-természetének, melynek nincs sem eredete, sem műltja. 
Ez a kép vadságból és arcátlanságból lett szőve, és a kétely, a düh és féltékeny
ség marják egymást. Ebben a kegyetlenség és a jóság, az építőerő és a romboló 
ösztönök lépést tartanak. Létrehozzák így a rémítő jeleneteket a lelkiismeret, 
az erkölcs legkísebbb maradványa nélkül. Ezek az erények csak azon halan
dók részei az Isten forgókerekén, ahol az embert formálják. Ezek kemény 
kihívást jelentenek az Isten számára és ezért az kíméletlenül gázolja el az 
emberi boldogságot, míg kételkedve vizsgálja az ő lehetséges hűtlenségét. 
Mert bármennyire úgy látszik, hogy az Istennek fontos az ember, a rend, a 
törvény és a szerződés, mert "a nép minden lehetőséget felhasznál a szökésre”, 
mégis az történt meg, hogy a maga mindenható mindentudásával, a teremtő 
mindent látásával megszegte az adott szót. Miért tagadta meg a saját döntését, 
ezzel a teljes józanságát tagadva meg? Mivel magyarázhatjuk az Isten türel
mét, belátását és engedékenységét az ördöggel szemben? Vajon az ördög az 
Isten második természete? Vajon először őt teremtette-e meg a maga örö
mére? És utána hozta csak létre mellékesen a tehetetlen halandót, akiben 
szüntelenül gyanakszik és minden bizonnyal indokoltan? Mert ez a tökéletlen 
teremtmény a maga erkölcsi nézeteivel az Isten fölé emelkedett. És talán 
megérezte, talán meg is látta annak borzalmas és sötét mélységes természetét. 
A huszadik században mutatta meg a maga borzalmas természetét a gázkam
rákban és a megszámlálhatatlan haldoklásokban a megfagyott szibériai mo
csarakban. És azóta is számtalan helyen alattomosan és gonoszán vájta ki az 
újabb szakadékokat. Végül: nem ugyanígy fordítottan arányos-e egymással az 
egyenlőség és az egyenlőtlenség, a teljes összhang és az összhangtalanság, a 
lehetséges és a lehetetlen, az erényes áldozatra és bűnös árulóra, a nem 
létező, mégis mindenütt jelen levő Jézusra és Júdásra való felosztás? Itt áll a 
nem létező, de mindenütt jelenlevő Jézus és Júdás. Különösen Júdás, aki éles 
elméjűen megsejti, hogy az egyetlen ösvény az Istenhez az áruláson és a 
magány puszta sivatagján át vezet. Ezt az árat kész megfizetni, hogy ezáltal a 
Mi-ből az Én-né változzon át. És eközben az új Mi-t kutassa. A szüntelen 
árulás és szerelem, a gyűlölet és hiúság, a hiúság és nemesség, a bosszúállás 
és megbocsátás egyre jobban távolodik az embertől, minél közelebb ér hozzá. 
Ez hozta létre ezt a gyűjteményt, miként Vojislav Sekelj kötetét is, az Árulás 
csdAjat, amely vele egy időben keletkezett. Betekintéss nyújt a tükör mind a 
két oldalába. Reményvesztő és serkentő. Talán.

(M. M. - Dési Ábel fordítása)
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látszatban és a fogalomban tetéződik, a költőnek pedig a 
nyelven keresztül szolgáltatja ki magát, amelyben a teljes 
valóság születés és halál között feszül meg, alapjában 
fölfoghatatlanul. Az élet így a valóságosság, nem pedig a 
valóság nyelvi artikulációjaként jelenik meg. A valóságos
ság magát abban az igazságban mutatja meg, hogy itt 
vagyunk, itt, ahol az Én már nyelvileg eleve a Te-hez 
láncolódik, a metszeten keresztül az egység tarkaságát 
adva, a konkréttal gazdagítja az életet, és a verset magát, 
ha nem is lényegünk alapjaként éljük meg, de legalább 
akként föltételezzük. Az árulás Mikoviőnál a tettek világá
ban beálló viszonyaink metaforája, trópusa, amelyben lé
nyekre találhatunk, ám teljességükben nem ismerhetjük 
meg őket.

Az árulás kiegyenlítődik istenkeresésünk útjával, ponto
sabban Isten létének a megalapozásával a versben, illetve 
a világban. Költészetében Miković egy kialakult, adott és 
jól megformált világból indul a konkrét emberi felé, afelé, 
aki egyre kevésbé kérdez rá önnön lényegére, s aki ezért 
egyre kevésbé élheti meg önmagát autentikusan, saját 
lényének gazdagságában. Egyre kevésbé árulja el és 
ismeri meg önmagát. Tehát Miković olyan ember képét 
vétíti elénk, aki a civilizáció beteges általános funkcionálá
sában csak technikailag igazolja magát. Nem valósít meg 
viszonyokat, hisz nem attól fél, hogy elárul, hanem attól, 
hogy elárulják.

Miković könyve párbeszédre késztet bennünket önma
gunkkal, leleplezte azt az embert, aki az ipari, tudomá
nyos, technikai, társadalmi és minden más forradalom 
után teljes sikerrel szolgáltatta ki az emberit, végérvénye
sen és maradéktalanul. Az árulásnak ez a kivizsgálása 
költői kísérlet az emberhez való visszatérésre, az ember
hez, aki átélheti önmagát, és ez a megtérési út (az ember 
élménye az emberrel) vagy csak az Istenen, vagy csak a 
versen keresztül lehetséges. Harmadik út nincs.

Vojislav Sekelj (Jósvai Lídia fordítása)




