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Csaknem két évtized múlott el Urbán János 
legutóbbi verseskönyvének megjelenése óta. Pe
dig ismeretes, hogy pályája elején verseskönyvek 
állnak, s már három kötetettel volt jelen iro
dalmunkban, amikor első kisprózakötetét közre
adta. Ezután viszont úgy látszott, hogy teljesen 
hátat fordított a költészetnek, és sorjáztak a 
novellás könyvek és a gyermekeknek szánt 
munkái, miközben elkészült Ada kétkötetes mo
nográfiájával s néhány forradalmár portréjával.

Versei az elmúlt két évtized^ során elég rit
kán és rendszertelenül jelentek meg a lapokban, 
úgyhogy irodalmi közvéleményünk mind ke
vésbé figyelt Urbán János költészetére. A  költő 
Urbán azonban nem hallgatott, tolla nem pihent, 
csak megnyilatkozásai voltak kevésbé látványo
sak, mint a prózaíróé és a krónikásé. Most, két 
évtizedes látszólagos hallgatás után meglepően 
gazdag termésből válogatott egy kötetnyi ver
set Látomás a fennsíkon címen.

Száz költeményét hat ciklusba rendezte. Az  
elsőben a szerelmes versek kaptak helyet. Az  
Ütirány a tudatos osztályharcos költőt revelálja. 
Az Aranynap bán ars poeticáját fogalmazza meg. 
Az Oldott igazsággal a különböző alkalmakra írt 
verseit foglalja magába. Külön kell szólni a két 
utolsó részről, mert mindkettő arról tanúskodik, 
hogy valami új kezdődik Urbán János lírájában  
a legutóbbi években. Az előbbi ciklusokba ke
rült műveivel lezár .egy jelentős pályaszakaszt 
költészetében, a Pusztató darabjaival viszont 
megnyitott egy oldottabb formájú, személyes ér
zést és hangulatot kifejező újat elkötelezett köl
tői munkásságában.
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SZÉL CIRÓGAT





Szerelem

Bezárkóztam 
a szél, a napsütés 
ereje elől, 
az éjszaka sötétjét 
nem rekesztettem ki, 
nem vettük észre: 
a fény ránk tört 
villámaival, 
a vakító szeretet 
jó reggelt köszönt.

Nőnapi köszöntő
Feleségemnek

Ügy vagyok itt, mint ez az írás: 
látomás lett ez az ünnep megint, 
kis emlék, nem bűn, nem is hívás, 
találkozás, vágyvállantott perc; 
a tavasz ifjan szemembe hint 
a vihar porából néhány szemcsét, 
s nyílnak tüzesen a kaméliák; 
szívemből sajgó vérerecskék 
könnyítő köznapi örömöm vigyék 
száguldó köszöntéssel hozzád: 
lépteid hűlt fészke ez a vidék.

Arcunk fölött

Nem fogyhat még el a szó, 
a szólító, a marasztaló, 
önfeledt szél a kiáltás, 
borong az őszi suttogás, 
minden más, — mégis más, 
mint az a dacos hallgatás.
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Várás perceiben láng az ég, 
napnak óráit visszavehetnéd, 
amit kiimondtál, tovább követ, 
az érintés végleg megölelt, 
én mindent újra szeretnék, 
elönt érted a nyári melegség.

Ez a néma vízparti sétány, 
tévelyeg, visszavár az égtáj, 
mint vándorban a végső 'akarat, 
hamvas szerelem, szólítalak: 
jöjj felém, — újra láthatod, 
a lombok alatt veled vagyok.

Felettünk a roppant fák 
szűrik a fények sugarát, 
a föld ring, velünk hintázik, 
betelj esülnek óhaj tásaid.

Szél cirógat

Harmatban 
régen mosdottál, 
szél cirógat 
a diófám 
lombja alatt, 
a napsütéses dél 
időtöltéssel 
nyilazik ránk, 
ébredjél,
nem mutatkozunk 
meztelen tovább, 
megérintem 
tiszta tested, 
szépítem a szád, 
estebédig 
évtizedes éhség, 
szárazság, 
az egész vidék 
étlen-szomjan 
könyörgés közben
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piheg, figyel; 
elbeszélgettem 
az időt
a szerelemmel, 
termékenyítőbb 
májusi eső kellene.

Szépítő

Eget domborító jókedv 
dédelgeti ékesre melled, 
osak kacagj,

a fogad fényét 
nem törli le a félénkség, 
csak kacagj!

Földet villogtató patak 
simogatja hullámosra hajad, 
csak énekelj,

a hangod színében 
elröppen a szótlan félelem, 
csak énekelj.

Ég és föld ápolja édesded 
anyacsókra érett testedet, 
csak ölelj,

a közelség végtelen 
s legyen szebb, mint a szerelem, 
csak ölelj.

Férfit szépítő asszonykarod 
a nászi utókor fényében ragyog, 
csak szeress,

mint szerető gyermek, 
ki füles mesét hisz és szeret, 
csak szeress.
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Pihenés

Kék az ég 
és kék a tenger, 
kékek vagyunk 
mind a ketten.

A kékbe mártott 
végtelenben 
megkékült 
egy beteg ember.

Ma még vész jel, 
holnap emlék, 
sirályszárnyak 
körbelengték.

Légben úsztak, 
százszor szebben, 
visszatértek 
kék szememben.

Mindennapi üdvözlet

Szeretnélek csókkal köszönteni, 
csókot adni neked, 
csókot, amiben magaddal viszed 
a megszépült emlékeket, 
az emlékeket, amiikre 
nincsenek szavak, 
amikben minden írás, élet, álom, 
szeretet tiszta és örök marad.

Jó lenne erőt alkotó csókot 
csókolni s kapni tőled, 
csókot, amiben elégnek a vágyak, 
felszáradnak a könnyek, 
a könnyek, arniik eltakarják 
a csábítást, a nőket, 
s igaz meglátással indulhat 
ajkunkon a mindennapi üdvözlet.
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Az ártatlanság nyara

Emlékszem, 
mosolyod kerek, 
gurult, 
a vadvirágok 
között elveszett.

Fekszem 
a folyóparton, 
fájdalmas: 
veled lenni 
ez ás új alkalom.

Így lettem 
általad különc, 
ízlelem: 
nem kell már 
a legédesebb gyümölcs.

Nem tudom, 
miért is kereslek, 
engem
felejtett itt régen 
a kihűlt helyed.

Mindez
talán csak beszéd, 
tudom,
ha mégis kezdeném, 
te velem kezdenéd.

Tudjunk:
így kellett nekem, 
neked,
feltámadt titkunk 
bujdosó szerelem.

Megszépített 
bennünket ez a nyár, 
ártatlan
fut velünk a hullám, 
égő homok muzsikál.
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Szükségállapot

Tegnap gondtalan fény 
pásztázott, élt a mély, 
virágba bújt bokrok 
hegyén tavasz zsongott, 
hajadba tűztem még 
vad hitem melegét, 
őriztem, mint pásztor 
a bárányt a kártól, 
s nézd: lopott pillantás 
mögött részeg hintás, 
ring, reng a tenger, 
ostromló fergeteggel 
vergődést temet, 
ne emeld a kezed 
intésre utánuk, 
vissza minek várjuk, 
nem élünk mesékben; 
messzi futó villám 
maradt csak belőlem, 
nem vagyok független, 
a természet szeret: 
életre hozott, s eltemet.

Alkonyt fény

Most a tenger szintje 
az örömöm, 
a mérhetetlen jó 
a messzeségben 
magasabb,
mint a felelősségem.

Az elveszett idő 
a könnyelműség, 
zsugori percek 
morzsolják 
a múló életnek 
számon tartott titkát.
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A világegyetemünk 
tanácstalanság, 
a tiszta bölcsesség 
velünk kering, 
nem a mindenség 
az, ami ma leint.

Nincs már visszatérés, 
ez a tudatosság, 
a természet nevében 
a világ vége fellegeit 
az esték és reggelek 
rohammal kergetik.

Alkalom

Hihetetlen mosoly, 
elzárkózott velem, 
látom, nem pusztul el 
fenn a hangtalan ég.

őszülök. Így a jó. 
Kihagy a kívánság, 
vallomás belém rág, 
a mérföldekből elég.

Szorongás a gondom, 
lázamon a penész, 
aki tovább merész, 
vád az éhezőkért.

Elillant nyaram 
zizzenő éles kés, 
üldözni szép kevés 
az ámító szerencsét.

Pőrére vetkeztem, 
bírná szeretnélek, 
alkalom, a vétked 
fészke a menedék.
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Eltévedt vasárnap

Akácfaágon 
fehér virágom 
kinyílott.

5 mint a virradat, 
tűzzel kipattant 
szememben.

Mézelő méhek 
hordják a mézed 
másoknak.

Rám tört szerelem 
ízét keresem 
magamnak.

Napérlelt nektár, 
szikrázó szempár 
világom.

S keringő kánya 
veszetten várja 
a párját.

Akácfa tüske, 
karcolj testünkre 
jeleket.

Fészkel a harag, 
recsegő gallyak 
a földön.

Póznázó ácsok, 
lecsaptak rátok 
kevélyen.

Néma pásztorok, 
kemény vándorbot 
az akác.
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Hallgat a szóra, 
ma pásztoróra 
az élet.

Kopog az éjben, 
mint szívverésem 
üteme.

Akácfa fürtje 
tájunkra tűzve 
elégett.

Add meg nekem

Vér, zúgó vér, 
lüktető ütőér, 
riasztott szív, 
meddig élhet 
az ember 
önmaga ellen, 
bátran, 
verhetetlen 
időket
megsemmisítve?

Kiért volt 
fonódó ölelésed, 
lángnyelvű csókod 
céltalan tüzének 
elpusztítása?

A panasztevő 
verejtékezések 
fölszabadult 
engedelmességét 
add meg nekem
— zokszó nélkül — 
ma s időnként, 
kévébe kötő szerelem.
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Szólítalak

Mutattad magad, a messzeséged, 
mutathattad volna a mellek 
halk hullámzásában a kicsike 
jelet; a jó szóra, a versre, 
a delejes Északi-sarkra irányító 
figyelem a hűvösségig intene.

Lassú ígéret, termő hordalék 
rakja össze termékeny alakod, 
hiába altatod dallamát, 
szívverésed nyári zápor...
Tetten ért arcodra a napfordulat 
riadt lányfohászt varázsol.

Perceikkel játszik az éjfél,
— emlékezzél — fészkében, apjaként 
a szépítő szónak néven szólítalak: 
féltél, asszonya idő — lányság! —
S zokszavak részeg temetésén 
messzi zarándok békülését várják.

Tékozlás

Már átléphetnélek, 
mint szalmaszálat, 

és parányi állad 
még táncoltatnák a remegések.

Te legyőzhetnél,
zárt ajtók mögött

zsivány szívem őrződ, 
s figyelsz a hajnali szürkületnél.

Én elátkozhatnálak
magamban vad átokkal,

mielőtt valkon rám rohan 
észbontó szeszélye vágyaimnak.
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Lám, megérthetnéd:
szívemen harci bárdom, 

te pedig a méla tájban 
visszhangtalan tékozlót temettél.

Csak emlékeztetlek:
fények izgatják látásom, 

előttünk \a városrom ... 
Építettünk lelkes gyermekéletet.

S romhalmazunk
rozsdavirágos emlékezet,

pörlekedésünk elenyészett, 
s a csók pásztortüzénél halódunk.

A könyörületnek
meghitt perceit mérem,

meg-megroggyan a térdem, 
s a mérhetetlen valóság legyőzetett.

Hűvös köszöntő

Hamvas az arcod, 
fehér a kezed, 
a hó dicsősége 
dérrel meglepett.

Borzong a vidék, 
osonnak a jegek, 
téli sötétség 
fekete szemed.

Karod a miunka, 
altatón meleg, 
altat a halál, 
a hó betemet.

Ezüst csillagtól 
hajad didereg, 
vesztett ölelés 
sebzi szívedet.
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Emésztő szélben 
ég a virradat, 
keserűség, csókom, 
ízesülj vigasznak.

Békülés

Állunk, késve, egyedül, 
szavad, csókod nehezül, 
sötétedik, árnyat vet 
szemedre a gyászmenet.

Idézlek vagy temetlek, 
olyan mindegy, egyremegy, 
nem békülés, nem harag... 
Őrizd, amid megmaradt.

Füves árok, kicsi fészek, 
elférnek még a merészek, 
napfény is meg lámpafény, 
két szempárban lány, legény.

Kormos idő, fényes nap, 
föld felett az ég alatt 
váltakoznak, megférnek.
Nem ás érzed: becézlek.

Megmaradni

Semmi kétség, 
álmodtam: 
tetőtől talpig 
mély gyászban 
őt láttam.

Ami szokatlan 
az egészben volt: 
ölelt, rám nézett, 
picit kuncogott, 
így lettem hallott.
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Ne félj tőlem, 
nem jövök újra 
érted meztelen, 
már nem váltom 
életre halálom.

Amit elkövettünk, 
lemoshatatlan, 
többre nem is kell 
a titkos menedék, 
a mécstelen estéd.

Azon a nyáron 
üdvözöltünk, 
a szeretkezésben 
nem volt szünet, 
megbélyegeztelek.

Szederindák

MARASZTALÓ
Csak ma tovább 
s addig veled: 
észrevegyed.

Párma-vállad, 
vár a szemed. 
Látod! Lehet.

SZERTARTÁS
A csönd falán 
mindig egymást, 
vagy azt a mást.

Neki sikerült, 
míg nekem nem 
lehunyni szemem.

ÖNVÉDELEM
Én nem, de te, 
aki látod: 
megbocsátok.
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Egyre jobban 
vigasz lettem, 
vád — nevedben.

BÜCSÜZÁSKOR
Nincsen tovább, 
a mindennap 
kész, elfogytak.

Éjszakámban 
kigyúlt arcom 
feléd tartom.

Várakozás

Szennyest mostam 
egész éjjel, 
kedvesem,
kedveskednék jó ebéddel, 
nem jössz értem
— máshol vagy —, 
verítékem, eltékozolt vérem.

Elvitt a hajnal,
jön az est,
fásul az értelem,
halkul a szó, ernyed a test,
érkezésed kérdőjel,
várakozásom
álmatlan gondolattal átölel.

Ábrázatomon hamvas
álmodások,
szívemben őrzött
cirógató, szép vallatásod;
holmijaink között
néztem, láttad
kettőnk számára az örömöt.
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Van tejünk, szalonnánk,
kenyerünk,
felrémlett:
sütök, főzök, mégis éhezünk, 
az időnk érett, 
kérges két kezed 
nem teszi, amit megtehet.

A tüskés kergetőzésben
láthattad
meztelen,
remegő, ártatlan számat, 
keresem
váddal ötvözött csókod 
fellázított önérzetemben.

Félálomban nézlek, 
fogódzok
beléd réges-rég ...
Emésztő, köznapi dolgok, 
vérpezsdítő érzék, 
zsugori mosolyod 
játéka nélkül miért is élnék.

Emlék virrad

Csukott tenyerekkel féltem, 
álom ez vagy ébren élem, 
két karomban átölelem, 
titkon élek, önfeledten.

Amit érzek, halkan mondom, 
enyhe fényből a mosolyom, 
suhanok az Ohrid-parton, 
tekintetem Sztrugán hagyom.

Csorog a Drim szűk medrében, 
szilaj vért ver ütőerem, 
vén szívemben szerelemmel 
pányvát vet az idő bennem.
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Napsugárból szőtt áhítat, 
lélék mélye mégis sirat, 
vándor széllel emlék virrad: 
asszonymeleg csókjaidnak.

Töretlen állunk

Hagyjuk a korszak dicsőségét, 
puszta csókban több az érték, 
szebb, mint az ismeretlen

fénnyel mért végtelen, 
nézd: az arcon ért melegség 
mosolyogva titkol szerencsét.

Szemérmes, apró, póri fajtám, 
érett tisztaság a Tisza partján, 
éveinkben ezüst vibrál,

s a bús szóban visszajár 
a nap perzselte szürke homok, 
amint megkoszorúzza homlokod.

Álom nélkül már elmehetnek 
fejünk felett az esős fellegek, 
ébren nevetjük a napot,

tüzétől lángra kapott 
a szemünkben bujdosó alkonyat, 
s fénye lett a sarlós Holdnak.

Töretlen állunk egymás mellett, 
nyíltan vetettük be a kertet, 
a termés díszíti fánkat,

s e szerelmes század 
mégsem érhet fel szívünkig ...
A rakétát csak az űrbe küldik.
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Tűzgerjesztés

Elvágyóik a messzeség fele, 
a szerelmek öreg gyereke, 
élő igazságnál nem több, 
aki a tengerre nyíltan jött 
napot lopni, többét mit tehet, 
az is érdem lett: szíve beteg, 
a jó nem sok, nem is kevesebb, 
megismeri a jelen, a holnap, 
itt született tiszta gondolat 
dajkálja titkomat: a végzet 
ölelése könnyen el nem érhet, 
a végítélet-búcsúm elmarad, 
dédelgesd szavaddal szavamat, 
én felszítom, ismét lángra kap, 
pirosra perzseli lila ajkadat.
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ÚTIRÁNY





Napszínű láthatár

A napfény elkísérhet 
a menettel, 
az utókor réveteg 
tekintettel 
a jelszóra elnémul, 
felfigyel,
az emlékezésen túl 
még mit tehet, 
bárkihez fordul 
égszínszemed, 
nem érti az emlékezet, 
a képzelet
ösvénye májusünnep,
csillagszerelmed szerelmén,
a Tisza mentén
veled mehet;
az a régmúlt mozdulat
még lázad:
hova lettek a nevek,
az ismerősök,
az időt jelző szereteít?
Elköszönt,
mielőtt megszületett 
a békesség
kertjében az a fény, 
mely ott ég, 
ahol hallgat a mély, 
az örökzöld 
eltakarja a kilátást, 
a féltőit föld 
elnyeli a felkiáltást, 
emelj hozzád, 
ragyogó magasság, 
a szimfóniát 
mégis szépen harsogják 
a játéktrombiták.
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Osztás

Az enyém, a tiéd, a miénk, 
a szegényeké, a gazdagoké, 
osztogatjuk múlt emlékeként: 
aki egyszer mocsarat csapolt, 
foglalt telkét, kövér legelőt, 
ősöket és ellenséget hantolt, 
elkülönített, s mezsgyét vert, 
aki örökölte, aki vásárolta, 
törvényben és telekkönyvben, 
aki műveli, aki birtokolja; 
hitelkönyv, váltó, adósság, 
oda a nyáj, a csorda, a falka, 
aki akarta — százszorosán —, 
nem úgy lett, ahogyan akarta, 
ki tudta, tudja, a sodrásban 
merre, milyen ragadozó van, 
aki dézsmától, adótól mentes, 
aki fohászkodik fennkölten, 
aki káromlással büntet vétket; 
részarató, ötödös, napszámos, 
lázit az erő, rab a gyöngeség, 
vétkesek, akik tiszta lelkek, 
ügyesség, szorgalom összemért, 
kész a számítás, a számadás: 
itt él, aki nyert, aki vesztett, 
aki szánt, vet és aki arat; 
fű, gabona, erdő egy szenvedély, 
amit elvettek, ami megmaradt, 
ismerős, rokon, jó barát, testvér, 
aki talajba kötődött, \aki jött, 
aki mélyben nyugtalan intelem, 
aki táncban fiatal, dalban örök, 
virtusa, játéka ősi rejtély, 
a humuszba fojtott vad dühök, 
csontban törés, húsban szaggatás, 
feszült ínban rándult mozdulat, 
rabja vagy, lett örökkön szolgád, 
felmértem, felmérték, felmérted, 
százszor egyféleképpen osztanád, 
szólj, anyanyelv és nyelvismeret,
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felfogás, érzelem, világszemlélet, 
a gazdagságod a szegénységben, 
a folyó évezred itt tetten érhet, 
érzed, iaz enyém, 'a tiéd, a miénk.

Tiszánál

Szorítanak partok, gátak, 
utad medrét magad vájtad, 
földünk testét megjelölted, 
piros arcom mossa könnyed.

Mentem veled, éltem harcod, 
ahogy költő verset alkot, 
magot szórtam, tövet téptem, 
láttad szívem borban, vérben.

Romboltam vagy építettem, 
kérges tenyér maradt bérem; 
förgeteg vagy, örvény, horda, 
bánat hullott mosolyomra.

Regék, mondák, őslegendák, 
bennem földszínű valóság: 
vesztett ahol, korhadt jászol, 
tépett jobbágy, űzött pásztor.

Zsellér, cseléd, gondba dőltek, 
görcsbe rándult, lázas tömeg, 
árnyak vasban, koldusátok, 
láncban éhség, proletárok!

Harc vagy, Tisza. Vad szerelem. 
Tej útig folyt történelem ... 
Pihenő víz, szunnyad csöndben, 
múltunk benned fürösztöttem.

Álmodj, Tisza, ringó könnycsepp, 
békíts össze embert, földet, 
küzdve, bántva, megtépetten, 
üdítsd szomjunk, érted éltem.

29



Szép itt a csönd, szülőföldem. 
Gyémánt hittel, vádló fővel, 
pörös számon szétvert szóban, 
tisztább leszek némán, holtan.

Űtirány

Tudom, pontos az út, 
nézd az évszakokat, 
szálban, csoportban 
a fák mohásodnak, 
s állnak kiszáradásig. 
Cserjéket, bokrokat 
síkon, pocsolyában 
halk eső mosdat, 
fenn ia szelek fészkén 
Kelet ága zöldell,
Dél bozótja rejtély, 
baltaélen Nyugat. 
Végtelen vonzásban 
metsző erdőzúgás 
az idővel futtat, 
ügető mozdulás, 
elhullatott magom 
pattintalak rügyeket, 
kísértő hangokon 
bimbóért virágot. 
Északon halk szüret, 
szavak szép termése, 
barátság, naphiány; 
tobzódó szügyeknek 
vágtában útirány: 
szívem ütemében 
zsibong a tavasz, 
édes vér a nyár, 
ősz keskeny ösvényén 
nem kerül el a tél.
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Búzaföldön

Tisztára mossa páncélját az ég: 
szivárvánnyal esik,

ez a sík pannon vidék, 
ahol iaz életet földbe temetik, 
s a bagoly lis csak büszke jelkép.

Az északnyugati szél jár, hideg, 
harapva érkezik,

a Duna—Tisza köze fizet 
bőven, amikor táncra, dalra éhezik 
a rajtakapott álmatag kikelet.

Értik a búzánk, ízesedik borunk, 
várunk tavasztól őszig,

kétséget, reményt osztunk, 
míg a bűvölet villámaiba öltözködik 
éhség-vesztegétésre döbbent korunk.

Halászok napja

Merül a háló, 
a megértések foglya 
tartja hullámverés idején, 
s lassan folyóba merül az éj.

A  titkok hínárja 
igaztalan türelemre int.
Kiáltasz. Szétfolyik a hang: 
a csönd ércéből kiolvad a harag.

Fenn, a ködökkel 
lengnek a részeg csillagok, 
az évszakok ritmusra úsznak, 
s a történelem tavaszt kutat.

A  föld vizének 
tükörképében a domb, a lomb 
a köznapi szó tiszta ünnepe, 
az ágak színeiben szenvedély, 
s a végbúcsú hálójában reng a tél.
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Rezgőnyárfa

Nyárfalevél, 
myárfalevél, 

piros nyárban 
megremegtél.

Leveleden
kétszínűség,

melyik messzebb: 
föld vagy az ég.

Merre mennél 
ezüst színnel, 

tmikor a tél 
érted üzen?

Remegésed 
mit jelképez?

A két színed 
miitől vértez?

Hervadások, 
enyészetek 

pergetik a
legszebb díszed.

öreg törzsed, 
szikár ágak 

dühödt télben 
időt állnak.

Cibálják a 
fergeteget, 

rügybe rejtik 
leveledet.

Kétszínűket,
félelmeset:

megtépett nyár 
susog, rezeg.
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Ítéletidő

Éjféleket hordott el az idő, 
pengett, kongott a csöndesség, 
a rojtos szóval meg-megintő 
emlékezet, szeges élű mesék 
után lett halálra szánt ítélet.

Már fölülmúlhatatlan az idő, 
így kell egyszerűen csak élni, 
még ha kegyetlen fekete himlő 
tüzét kényszerülsz is felidézni 
a békesség felsebzett arcán.

Ez nem a zárt szem látomása, 
ez múló vihar feletti tűnődés, 
villám sújtotta ág lombhordása, 
tavaszt újító hangos üdvözlés; 
éhes csók tüze fáradt homlokon.

A jeltelen horizonton halvány 
fénnyel vibrál a kincses ünnep, 
dobbal, zajjal járkál a kalmár 
s megkérdik: ki, miért küldetett 
hódoilatcsekély értékű kinccsel.

Én őrködő szívemmel érkeztem, 
hoztam a vérben fürdetett napot, 
az ember, a föld indult végtelen 
vonzással, s nézte, hogy ragyog 
fölöttünk a kitisztult időnk.

Ma még az emlék felköszönthet, 
a halk, koszorús napok reggelén 
a feledések kosarából könnyed 
mozdulattal dobja, szórja elém 
a fakó érdem hervadó virágait.
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Mozdulatod őre

Hazatértél, 
hullik a hó, 
őszinteség 
tűzaltató.

Megpihennél 
földdel, éggel, 
összeomlás 
ne beszéljen.

Visszatértél, 
ma még itt vagy, 
arcuk örök, 
nem ők hívtak.

Mégis jöttél 
sírni egy szót, 
anyád, apád 
szép tanítók.

Búval, dallal 
hulló hóban, 
gyászkeretes 
rím a szóban.

Szóban, rímben 
hívás nélkül 
magad maradsz 
itt emlékül.

Hazatértél? 
Kikhez, mihez? 
Mozdulatod 
őre ki lesz?

Ismeretlen 
ismerősöd 
angyal lehet, 
vagy az öxdög.
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Így is, úgy is 
rád köszönhet, 
csak ők többet 
nem köszönnek.

Csak a folyónk 
marad örök, 
gyeranektested 
benne fürdött.

Megfürösztött 
bajtól, vértől, 
szívem, védj az 
örökléttől.

Számontartás

Fodor Sándor emlékének

Már enni akart, 
kicsivel többet, 
mint amennyit 
naponta evett.

Magáért s másért 
harapni nagyot, 
ott, ahol eddig 
enni nem kapott.

Caattan a korbács; 
joggal mit tehet, 
testén a bőr 
csontig berepedt.

Kattan a lakat, 
a zár csikordul, 
akinél a kulcs, 
az mindig az úr.
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A jogok szerint 
aki védtelen, 
őt megilleti 
az önvédelem.

Holtan vállalta 
az igazságot, 
a szavában nem 
buktak le mások.

Nyomába állnak, 
kik jót akarnak, 
többet, mindent kap 
az, aki szabad.

A három meggyfa legendája

Apánk békének ültette, 
legyen tetejes kosárka, 
tavaszérkezéskor kertünk 
madárcikkantó öröm, lárma.

Nekünk osztotta szemenként, 
éhségzsibbasztó kenyérgond, 
megkísértett merészségünk, 
sziromból buggyant vérfolt.

Kerítéstelen bizalmiunkban 
a meggyfák lombja, kertecskénk 
ősi küzdelmeknek orejteke, 
vöröskatonáknak fedezék.

Kilesnek ránk, bogyószemmel 
meggyszedésre hívogatnak, 
gyermekemlékben pihennek 
ezüst- s aranylakodalmak.

S unokák, férfiak, nagyapák, 
nézzétek a három meggyfát: 
játékos nyár, ősz, fonnyadó idő, 
kitörő korunkból legendák.
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Vérbetük 1941-ben

Bakos Kálmán, Halász József 
életüket áldozták az életért.

A hársfa, az akácfa szórja lombját, 
vergődő földszagtól terhes a levegő, 
a falusi veszett őrület vonul át...
Halált sejtet a megtépázott mező.

Az úri rendre poroszlók vigyáznak, 
törvény feszeng a szuronyok hegyén, 
menetelnék pusztító, gyilkos árnyak; 
tűzzel nyargal a szél a Tisza mentén.

ősz, tétova szemek egymásra lesnek, 
vesztegel az eke, nem hullik vetés, 
harci jelre lesnek felajzott lelkek,
Bácska földje a lázongó szenvedés.

Kavargó porszemek vihart jeleznek, 
szívekig ér az októberi önérzet.
Az a nap vérbetűkkel írt ítélet; 
kettőjük halála harcban emlékezet.

Gyász

A szavak égnek: gyász. 
Könnyezünk, elvtárs, 
a könnyel könnyebb, 
együtt érez a tömeg, 
ne titkold őszinteséged, 
a világ népe megért: 
ember az emberért.
Sírni a bátrak mernek, 
őreink az évtizedek.
Csönd a föld, az égbolt, 
élete a harci tett volt. 
Árván tekint ránk a Triglav, 
Vardar csobogja: itt járt,
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fájdalmunk mélye az Adria, 
nekünk róla regél ia Tisza; 
szemünkben a könnyek, 
szabadságtükre a földnek.

Emlékműre

I.

Elődök
roppant súlyú igéin, 
révült lázak vigaszán 
vérpárnás mezők sírnak. 
Mi,
kunyhóba tekintők, 
repedt álmok éjszakáján, 
éber Esthajnal oltalmával 
bíborban megvilágítva. 
Utódok
vértezett békesség igaza 
az idők boltozata alatt, 
verejtékes szívveréssel, 
a csillagszépítő 
megvalósulás rendje.

II.

Sebláz volt,
gyász, ítélet ez a ház.
Hialálfuvallat.
Az alig élők 
ereiből csörgött 
vérszínre változott 
virradat.

III.

Kenyértermő anyaföld, 
szabadság, érted ment: 
ki halott, ki hazajött 
formálni igaz rendet, 
tiszta emberi jövőt.



IV.

Sítek
vérző sziklaként, börtöncellákban, 
és konok csönddé nőtték, 
voltaik
rohamok lendülete, 
szálfák szemben a halállal, 
lettek örök harcunk harcosai.
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ARANYNAP





Csillagképben

A horizonton, 
az idő világosságában 
javasasszonyok, szomszédok, 
minden titkok ismerői, 
ólomöntők, álamlátók 
figyelme beárnyékolt: 
mákfej levet, mákonyt 
itattak velem, és ittam,
— vélték, hitték, békéim, csendem —, 
nekem, ki burokban születtem,
Bika havában, 
az ünnepmájus előtti napon, 
fenmikölt hajnalhasadásban, 
a pontos és a hanyag világ 
sasképű prédikátorának, 
miként a legenda-névelődöm, 
az udvartartás tagjaként, 
az erényesek gyülekezetében.

A tavaszérkezés 
májusfájának lázadásával, 
mire sokszor felnyitotta 
a bíbor ég a szemét, 
gondja lettem a göröngynek, 
lázongó, rabszolgaleikemet 
a végtelenbe ragadta 
a csodavárók életmentő ereje: 
etettek madárürülékkel, és ettem, 
én, őshittel, azonos helyzetben, 
kinek kegyelet, kötelesség érezni 
szelek süvítésében az erdőzúgás, 
zajban a rejtett tűzropogás, 
pattogó tűzben a hamuhullás 
törvényét, csillagképben a csillagok 
vonzó, taszító egyensúlyát.
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Aranynap

A nyilvánosság égtájain 
botladoznak vihart járt lábaim.

Kezemben gyeplő, az ősi törvény, 
eszmény a vöröspántlikás ösvény.

Csordult pohárból csumantott kedvem 
tükrében őszes bajuszom pedrem.

S az érzelem szabadnapján mondom: 
fázékony csók, hírnév, nincs rád gondom.

A karneválon bénán is túljutok, 
nem vagyok vad szamár, öreg tulok.

A lényeg mélységének legalján 
építettem sorsfordító tanyám.

Külsőleg bőr, ránc, magas halánték, 
mögötte tor, vendéglátó szándék.

Jertek, nincs szertartás, álszent ima, 
a jelen nem fából vaskarika.

A valóság nem ital, nem étel... 
nem lesz kakaspaprikás metélttel.

Nem szentély a dohos lakás, házbér, 
kerge tánc az üres, lapos tányér.

Itt van a kor, forróvérű állat, 
békíti bennünk az önvizsgálat.

Az idő megjelölése

Emlékeztet ia tanyai távol, 
tizenegy évvel a nap »alatt, 
kanászkönny, a rád tört zápor, 
visszatérő búcsúd maradt.
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Figyelsz át a nyári Tiszán, 
nincs rejtek, rajzik az erdő, 
válykot vet a barna kislány, 
s fogdát járt a huszonkettő.

Pányvázott kedved hordod, 
vágyad kemény időt ácsol, 
halk szülők, hangos utódok, 
füled fogják, harminchárom.

Kitárt férfikor: negyvennégy, 
súlyos asszúval telt pohár, 
borittas, szép függetlenség, 
vad táncok ördöge voltál.

Torz arccal jött az ötvenöt, 
repedt szív, megnyúlt halánték, 
a dáridós május összetört 
szilánkjaiból — \az ajándék.

Hatvanhat jelened holnap, 
hetvenhét emlék maradhat, 
a hét főbűn benned fogant, 
legyőzni rejtett hatalmad.

Kegyelmezz neki, nyolcvannyolc, 
mérjen csak ezredfordulót, 
■kilencvenkilenc, rongy-kanóc, 
kettős időpárt hamvasztott.

Táncban

Megtáncoltatott istenigazán, 
boros barátom, józan cimborám.

Pattogó szó, karikás ostorok 
vitustánca a csontomig ropog.

Citera, tárogató s cimbalom: 
tébolyba veszett pajzán alkalom.
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Szívem megszabad, dong a padozat, 
forgatótánc tajtékzó alkonyat.

Itt a tájék halálba táncoltat, 
tüzes évszak, megannyi gyászos nap.

Bánat, szó, dal, részegítő ének, 
nem magamért, bíztatásért élek.

Menekülj csak, dicső mámor, emlék, 
tántorgó táncát járja a nemlét.

Tánc kell! Tort űM bátran, reggelig, 
járná a józanság vesztett lépteit.

Tiporná a múló gyönyörűséget, 
nincs annál dgazabb istenítélet.

Köszöntő

Barátaim, fiúk, jómadiarak, 
emelem a poharamat.

Nem iszunk részeg áldomást, 
a szerencse jött, ránk talált.

Hagyaték vagy végrendelet, 
ágyon, kinek még nem termett.

Akinek nincs, nem ds herdál, 
iaihogy lehet, mezítláb jár.

Van itt, aki nyálat is nyel, 
társalog a teremtővel.

Ismer fönt, lent minden szentet, 
gödrökben vájt fekvőhelyet.

Vedelt, M volt milliomos, 
torka nyomán mást is kimos.
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Igyon kivel hordót mostam, 
fürödjön a gazda borban.

Igyunk! S ma velem igyanak, 
'kik végre vízhez jutottak.

Lakoma

Bírókra száj, szív merészen, 
aki bátrabb, nem hal éhen.

Jó a krumpli, még jobb a bab, 
mégsem ez a legfontosabb.

A vén fog most másra vásák, 
napszámba jár az étvágy itt.

Megfizetni bőven a bért, 
hentes módra inni a vért.

Bújd a vadont, lőjél vadat, 
mard meg őt, ki téged harap.

Vessél búzát, termelj szőlőt, 
ne kelljen már többet ölnöd.

Jószág hízzon, mind szaporán, 
szántókról teljen a hombár.

Ki a harcban nem heverész, 
bendőjében egy országrész.

Győzni bírd a győzhetetlent, 
pucrod, beled jól kitömjed.

Lakomának nem vetsz véget, 
megesz a sok sírkertféreg.



Farsang után

Elmúltak az ámító, fényes, 
viharos farsangi bálák, 
a vesztett játékok éles 
éberségét nem is láttad.

Nem, te nem oda figyeltél: 
részegítő, riadt valóság 
volt a rettegett, hideg tél 
és a szurtos istenhozzád.

A padlást, a csűrt, a pincét, 
a kamrát végigperzselték, 
vittek a farsangi csók hitét, 
ételt, itókát s a szentélyt.

A oafatos jókedvekben 
falánk förgeteg hempergett, 
örök otthonunkban lettem 
vendég; látni a történetet.

Legyőzött, bfintelt ünnepen 
néztem, a békesség dereng, 
kegydíj az utódlás bennem 
és az ég vonulatban lebeg.

A könnyű lárma morcos lett, 
ereszd le a felemelt karod. 
Miként kiáltod a jókedvet? 
Elmúltak a farsangi napok.

Napforduló

Élek, lázong, nem csöndesül az ének, 
mesék tájain mart belém a véreb, 
megsérült lélkemen lángszínű sebhely 
jelzi, miikor, ki ellen álltam szemben; 
harcom egységei csatasorban versek,



kiszolgáltatott meredeken verekednek, 
menedéket nem nyújt a komor köztér, 
nem bújtatott el a kanyargó ösvény, 
célpont minden tett, érzés, értelem, 
mából holnapba folyik piros vérem.

Végső álmaimban jön a zöld nyugalom, 
reggel selyemkékjét szívembe fogadom, 
égettbama vizsgálódásból a remény, 
sötét ellentéte a derengő eszmény, 
s ahogy a teremtő gondolat halad, 
vörös színében megfürödhet a nap, 
a honvágyam halk gyermekként üldöz, 
a múló évtizedek nyoma aranyló ősz, 
jel, honnan jöttem, meddig jutottam 
a forrongásban fogant szilaj korban; 
születésem ocsúdó időszaka rég volt, 
fárad, higgad, majd a napszítta égbolt 
alatt indul az egyértelmű gondolat: 
az éj farsangja a bíborló alkonyat.

Fölfedezés

Unokája a szépnek 
nekünk cseperedik, 
szép időt megélhet, 
jár, látja az ösvényt 
erdőn, mezőn által, 
föl a csillagokig.

Kölyök lesz, vad, konok, 
kinövi az álmélkodáát, 
átmeséli meséinket, 
látomással jövőt mázol, 
a volt és <a jelen közé 
zuhogó pöröllyel ver 
mezsgyét mutató éket.

Karmester beinti majd 
a disszonáns hangokat, 
újra pengeti a ritmust,
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a földgömb hangverseny, 
az összhang szárnyalása 
pásztorsíppal, kürtökkel 
követek nélkül indult.

Izmaiban a véső éles, 
formál tömör sejtetést, 
nem azonos, mégis mindenki 
benne érzi kőben, fában 
a feloldó találkozást, 
a fém játéka bújócskázva 
meztelen szívünkre talált.

Ne szóljatok rá, nem vétett, 
s lezuhanhat a magasból... 
Diapozitívre fényt lobbant, 
láttatni tudja, merre jár, 
ne lopjátok meg játékait, 
tűnődni kezd, megtorpan, 
visszanéz, megtántorodik.

Jajra tátott szátokból 
hiába röpül csókotok, 
meg hiába simogatnák 
rémült, riadt tekintetek, 
ki ismerné majd meg 
a csont jatört gyereket, 
Európa koromszín utain 
inge alatt, szíve fölött 
kisgalambot melenget.

Indulatfonat

Hűvöskék építmény között 
kényelem-vermek,

az ajtón jelezték: 
„Teszteld a munkarendet!”

A miheztartás emberkén 
kattogó gépek,

cirkáló ironok 
szorítják a kötőféket.
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Bent, túlon a csödfalak 
rejtett mélyén,

avatott intések 
mögött szemébe néznél...

Kinek? Ki nagyon foglalt, 
és nem fogad;

szemcsés porocska 
lepheti be torkodat.

Mit játszik a pányvázott 
derű arcoddal?

Rozsdás fogaidnak 
csikorgása miért roppan?

Boltíves, szép várótermek, 
rácsosak, kemények, 

időtlen idők 
pórusain vergődik reményed.

Pereg az indulat, pattan 
buggyanó vércsöpp,

édesded ajkán 
a szép szó szitokra széttört.

Sütkérezés

Égtájainkról nem fúj a szél, 
a nap tüzel, mint az ellenség, 
kifeszítve szárnyal a szárítókötél, 
a magasság szomszédságában 
lengünk kiterítve, szemben a fény, 
lógó karral, szétvetett lábbal, 
nyak nélküli csipkeszegély, 
vállszalagon két buja domborlat, 
tomporunk tetőtől talpig pucér; 
a mosónő verítéke a legtávolabbi 
emlék, a duzzadó mell, kakastaréj, 
nyirkos slikoly, aléltan elárulnak: 
a könnyűvérűek fehérneműje összefér 
az ártatlansággal, s néven nevezhető,
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aki velünk él, az áruló szennytől fél, 
csak az izzadt, könnyes zsebkendő 
takarhat el mindent, amit takarhat, 
kiterítve sejtető ölelés, szenvedély 
fényénél sütkérezik békével a harag.

Áztató

Ez a világot sorvasztó, áztató 
aszály, kemény időket altató 
ámítás, úgyis eljön a kaszás, 
a csonttestű, meztelen pajtás.

Mond, miért, kiért a szárazság? 
Minek, kinek az a másvilág?
Itt a csöpp házunk, kicsi városunk, 
az ég szerelmére hiába várunk.

Elmosták, tiszta minden pohár, 
valami pénz mindig visszajár, 
csak pótolni kell azt a keveset.

A terhes, nagy esőzések alatt 
máris kisütött vidáman a nap, 
kétszer kettő a három forduló, 
micsoda isteni ez a búáztató, 
az öröm édes csókja már fölment, 
ázunk, csorog belőlünk a jókedv.

Vér színű Ölelés

Az életem mindenre elég, 
apró, intelmes eszmecserét 
figyelt felettem a hűvös ég, 
számon kértem a vakszerencsét, 
lábujj hegyen lestem jöttét.
A semmihez más mi kell még? 
Hozzád szegődtem, messzeség, 
amit felfoghat még az ész,
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bőrömön a bélyegvas sütés; 
így vagyok, ahogyan lettem, 
megjelöl az áramló jelen: 
benn az ősi tiszteletadás, 
kívül nyüszítő harc a láz.
Voltam békítés, majd tilalom, 
lázadó lábnyomom itt hagyom, 
így lesz a részekből egész, 
összetartja a formáló kéz, 
mondja el a szólító száj, 
a tegnap ma is holnapra vár, 
szivárványszínben a színvak 
mások között magában bízhat; 
a tétlen szerelemben fogant 
találkozások tüze ellobbant, 
kicsordul a könnyem, vérem, 
indulás lett visszatértem.
Vigyél csak, végemncs utam, 
süketként ér, akkordfutam, 
a magatartás mindig éber, 
számontartását itt remélem, 
nem tömött erszény, üres zseb 
szabdalja széjjel a türelmet, 
nem a cincogó osztálybéke 
horpadt mellem rozsdás vértje, 
levetem az adok vaksötét, 
mindent megbékítő köntösét, 
a körülállök mozdulata elér, 
vérszínű ölelésre hull a fény, 
küzdelem közben lesz, ki fölment, 
s elpdhen szívemben a közrend.
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OLDOTT IGAZSÁGGAL





Százszorszép

Szarvas Gábor emlékének

Virágom! Virágom, 
százszorszép virágom, 
itt nyílik a tájon, 
megszépül a számon.

Megszépül a tájon, 
kinyílott a számon, 
virágom, virágom, 
százszorszép virágom.

Szívem szép gyökere, 
érlelj szót örökre, 
nyelvemben számon kért 
virágom, százszorszép.

Virágom számon kért, 
nyelvemben százszorszép 
szívem mély gyökere, 
érlelj szót örökre.

Kertemben, rétemen, 
virulj a mesénkben, 
balladánk, őserőnk, 
jó napunk felköszönt.

Jó napunk, őserőnk, 
balladáink felköszönt, 
virulj a mesénkben, 
kertemben, rétemen.

Százszorszép küzdelem!
Díszítsd fel ünnepem, 
színekben összegyűlt, 
versemben mondafürt.
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Versemben összegyűlt 
színekben mondafürt, 
százszorszép küzdelem, 
díszítsd fel ünnepem.

Anyanyelvem

Anyámnak anyja adott ízes igét,
Csengjen dallamosan az érces szó,
Így csókolta meleg szívébe szívét 
Vígan a köszöntő, búsan a búcsúzó.

Ismerős ős ajkával nekem hozta 
A századok mesélő kincsét anyám,
Legyek halk őseim énekes utóda,
S nyíljon szép magyar szóra a szám.

Áldott ajkamról fölröppen azóta 
A hajnalt ébresztő, az esti altató,
Ösbékéről á népek te t̂v ércsók ja,
Harcban a jelszó, békességben a jó.

Lázadó szívemből új vágyak kelnek,
Buzdító, nyugtató szép szavú hősök,
S ölelkeznek kincsén az anyanyelvnek,
Mint fegyvereikkel a harcoló ősök.

Anyámat anyja, engem anyám tanított 
Dalos, harcos, édes magyar nyelvre, 
Megölelem versben a jóságos tanítót,
Ki féltett szívét csókolta szívembe.

A tudáshoz
Az adai Cseh Károly iskolának

Emelj fel minket, tudás!
Emelj fel úgy, mint édesanya gyermekét, 
Tudni, látni, érezni szeretnénk a fényt, 
Kutatni a mindenség értelmét, titkát,
Érteni a zsongó százszorszép harmóniát.
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Szépíts meg minket, tudás!
Szépíts meg miniket, mint őszt a nyár, 
Miiként a Ítéli tisztaságát védi a táj,
Nyílt homlokunkon sugárzó évszakok 
Idézzék a teremtő, érett korszakot.

Békíts meg minket, tudás!
Pékíts minket, mint békét féltő őrszem, 
Figyelj ránk kamaszos játékunk közben, 
Mikor eszét veszti az áruló önteltség,
Ne borítsa el nyugtalanság az elménk.

Vértezz fel minket, tudás!
Vértezz fel, mert a butaság szertelen,
Védj a babona átokvert haramiái ellen, 
Helytállni, alkotni emel fel <a század, 
Pajzsunk mezején a béke forrása árad.

Nyugtass meg minket, tudás! 
Nyugtass a bölcsek halk nyugalmával,
Ne vesszünk el a ricsajos, vad árban; 
Tisztán, mint felnőtt, emberi értelem, 
Mutassuk fel, mily csodás a végtelen.

Fogadj be minket, tudás!
Fogadjatok be engem, iaz öreg diákot, 
Gyermekszívű betűk, hangjegyek, számok, 
Szólok, miként gyermek anyját szólítja: 
Jöttem, köszöntünk, embert formáló iskola.

Ezen a kőkemény földön

A  negyvenéves Hídnak

Ássunk,
ha erőnkből futja, telik, 
és ha kedvünk kerekedik* 
ássunk
a tévedt folyóknak medret, 
hömpölyögjön a jókedved, 
ássunk.
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Mi bánt? Vigye el az ördög! 
Csöndes sírkertben sírgödröt 
ássunk?
Némán, tenni kell valamit, 
és meggyőződésünk szerint 
ássunk
estétől kora reggelig,
majd lesznek, akik meglesik,
ássunk
itt, miit sem törődve mással, 
mélyen, az ásónk nyomában 
ássunk,
újabb és még újabb nyomot 
(elhantolt, ébredő századok), 
ássunk,
minket letűnt évezredek 
bűne, kincse érdekelhet, 
ássunk
bátrain, ha már semmi másért, 
akkor a nagy okulásért 
ássunk,
egyszer majd csak rátalálunk, 
láttunk és tudatosan lássunk, 
ássunk
ezen a kőkemény földön 
s a messzeségben odafönn 
ássunk,
tartsunk tenyéren ma mindent, 
a munkáink mentsen fel minket, 
ássunk,
le a végtelen elevenig, 
ahol a győzelmet rejtik, 
ássunk
foggal, körömmel óriás árkot. 
Gyerünk! Nos hát, mire vártok? 
Ássunk
temétni véres csatabárdot, 
ha zúg testvérgyilkos átok. 
Ássunk
s a termő magvakat szórják, 
kiknek az osztályharc valóság, 
ássunk,
úgy, mint kik örökkön élnek, 
munkánk forró időt érlelt.



Mérleg
Csépe Imre emlékére

Árad a perc megint:
eltemettünk
magunk közül valakit,
tekintetünk
mélyén foszló vakhit,
sóhajtásunk ízében
bú, keserűség lapít.

Csak semmi rettenet, 
semmi borzadály, 
kissé metsző lehelet:
— választott a halál —, 
az idő topog veled, 
állsz nyílt sorompónál.

Míg éles a tekintet, 
míg jól hallod, 
jeladás hívott, intett, 
még ökölbe tarthatod 
bánatod, dühöd, szíved 
lator perce élkopott.

Láthatod, hisz érzed: 
jeltelen sorrend, 
fakón fájnak, kik élnek, 
elment, univerzum lett, 
ránk maradt a mérleg: 
kegyelettiszta tekintet.

Járása útját
Dr. Kinka Ferenc barátomnak

Fakult árnyalatok alatt, 
a részeg, meleg szélben, 
levegő híján hallgasd: 
a percek sűrű bozótjában 
bujkál, fut szívverésem, 
mint sértett, nemes vad.
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Száguld, horkan! Ha kifárad, 
lassít, majd csörtet tovább, 
menekül, nyugodni nem tér, 
■a tisztáson dobban igazán; 
kihagy, csitítaná vágtát 
a veirejtékre pályázott vér.

Oldott igazsággal, csellel 
keresgéled járása útját, 
lélegzetnyi idő az óra, 
a fehérségek sötét vizén 
jó szélt feszített vitorlád 
hozzon éber vigasztalóra.

Képeslap Opatijából

Gábor fiamnak

Ma még nem pihenhetnek el a versek, 
vagyok emlék, amíg el nem felednek, 
megtörténhet: utca viseli nevemet, 
lesz, ki belém lapoz, olvas, azon nevet: 
évente Opatijában éltem néhány hetet, 
meglesni, miként fészkel az öröklét, 
közben nincs kinek jó napot köszönnék, 
magányomban magamtól kérdezem, érzem: 
ez a jelen. A tenger nem végtelen, 
az életet hiszem, lehet, nincs igazam, 
tenyeremben kortynyi víz — ihatatlan, 
mégis élet, éltet, legyőzhetetlen.

Levél
Ú jévre  D. J.-nefc

Korunk, az idő-krónikás, 
velünk játszik. Komédiás.
Amit tőle kaptam, loptam, 
vád, dicséret — megosztottam.
Légy velünk, szerencsekerék:
— Ezerkilencszázhetvenhét! —
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Az utókor, a jelenkor, 
felsebbzett vállainkon 
őrölhet az ellenszélben.
A kérdést te, én megértem, 
a válasz így lett nehezebb, 
velünk meg sem köszönheted, 
mi az igaz, mi a kaland, 
mi a múlandó, mi ami marad. 
Tisza vergődő vizében 
folyik el a történelem: 
régi, új és újabb a rend, 
teremtő szívvel köszöntelek, 
nyugtalan, viharvert vándor, 
az évválasztó határról.

Itt a világ
J. G.-nefc barátsággal

Bátrakkal verekszel! Némán és keményen, 
előtted vad rengeteg, utánad kísértet...
A sorfal között egymásért egymás ellen, 
az érdek, közérdek távolságát kimérted.

Hordozod a jelent a valóság pilláiban, 
korodban régtől érett kazlak alszanak, 
kék vérű haliakkal hömpölyög a folyam 
előtted, s virágmagvakat szórat a harag.

Itt a világ! Vedd elő, mint ácsok a mércét, 
arányérzéked! Hány láb alattunk a föld? 
Tudnunk illene végre, mennyi itt az érték: 
a jobbaknál a kiváló dolgokat köszöntsd.

Veszély setteng. A múlandó látszatigazság 
fényszórója pásztázta be a látóhatárt...
Rejtett kátyúk borítják oldalt a taligánk, 
mi gyalog sebbel jutunk az úton tovább.

Az éjszakák hallgatásával emlékezünk, 
tőlünk még kérdezhet történelmet a reggel, 
megroggyant szobrok talpazatába véshetjük:
A valóság fényében formálódik az értelem.
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Szívünkben a féltés

Tisztára meszelted 
az öreg házunkat, 
több lett a kívánság: 
tetszetjük magunkat 
s idézzük a múltat.

Jóakarat anyánk, 
tiszta köznapokra 
nevelted fiaidat: 
legyen mindig ünnep 
az életízü becsület.

Szívünkben a féltést 
dédelgetjük magunk, 
tudunk hinni abban: 
szerencsecsillagod 
pelyhes fészket rakott.

Kezed nyomán érnek 
a fán a gyümölcsök, 
termőföldben a gyökér, 
úgy ragyog a szemed, 
te vagy a napmeleg.

Csak a nekünk őrzött 
útmutató szeretetben 
maradj még nappalunk, 
napjaid ízes kenyerek, 
kiknek adtál életet.

Napfolt

Emlékeim színével 
nézem az eget.
Valaki sír.
Sír egy kisgyerek. 
Könnyeiben csöpp a bánat, 
az őszi magasságból 
mit is láthat,
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szemén a fátyol 
mindent eltakar, 
anyja sem tudja, 
fiacskája mit akar, 
csak sír a gyerek, 
sír fájdalmasan 
és végzetesen, 
mint felnőttek 
a temetésen.

Az utcán végig 
részvét vagy harag 
sajnálattal kíséri 
hangos útjukat.

Mennek a végtelennek, 
a messzi hazáig, 
egymással, kettesben 
(tegnaptól a máig.

Olyanok itt a földön, 
anya és a kisgyerek, 
mint odafenn az égen 
napsugáron a fellegek.

Emlékezet

A  József Attila-évfordulón

Az osztályharc követeként 
mutattad fel nekünk 
a tudatos költeményt.
Szavaid szívünkben 
harminchétben: Nagyon fáj, 
kilencszáznegyvenben 
a Híd-könyvtár versei voltál, 
s maradtál örökre velünk: 
harcunk költője, forradalmár.
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Aki veled előrenéz, 
valakinek háttal áll, 
nyomorúságunk mellett 
ajtót nyitottál, 
kitódultunk. Kiáltás:
Levegőt! Másként a rendet!
A Tiszánál, Dunánál 
hírül vett, szavadban értett 
itt ez az alföldi táj; 
éreztük, ami neked, 
nekünk is nagyon fáj.

A napot békítő évek 
szeme ránk mered: 
szétmorzsolt könny volt, 
feltépett seb lett az élet.
A rád szabadult csörtetésben 
megérint közelséged: 
a vélt bűneid elől 
ki, miként adna menedéket. 
Megérted: nem az isten — 
a világ népe felmentett.
Nem új számodra, tudom, 
a sokféle, kiosztott szerep, 
hetvenötödik születésnapodon, 
ki él, ma veled lehet, 
sokak között az elevenek 
szépen fel is köszöntenek; 
engem a proletár tömegben 
útra bocsátott az emlékezet.

Varázsvárban
Dedikációim dr. R. M .-nek tiszteletiéi

I.

Értelmes, szép szemek pillantásában 
örökkön élnek az alföldi jelenések, 
a honvágy hangja hívogató elégiával
— a tengert elhagyó bűvölettel —, 
fedetlen érzéseink nem elkésett 
köznapok már ünnepálmú könyvemben.



II.

Diuna, Tisza közé szorult szívem, 
itt élsz, szülőföldversek medrében; 
szólít szerelem, álom, az intelem, 
távolban, közelben, békétlen, szépen. 
Akarod? Szóra bírhat csillagod, 
megörökítő halk versed vagyok. 
Gyöngyszem, vendégként szeress, 
az űrben Földünk is társat keres.

67





ÉRETT IDŐ





A szélcsend megelőzte

Nem, nem a szél kezdte, 
a közérzet, a történelem tanúi 
mindenkor igazolják: 
a szélcsend megelőzte, 
jelezte, valami készül, 
az elvakult égtájon 
a villám, a mennydörgés 
vad viharba kényszerül, 
valahol végül megérzed: közeleg 
az idők terméketlen porát 
felkavaró, eget tépázó förgeteg. 
Bármikor, bárhol, bármerre jársz 
felismered, veled az önérzet, 
a figyelmeztető szélcsend.

Az érett idő magvából

A legyőzhetetlen kovácsüllőn 
szót fogad a vörös izzó vas, 
pörölycsapások szikráiban 
él a vidámság, muzsikájából 
útba igazító hangra hallgass.

Halkabbak lettek a harsonák, 
nekik a tartozásuk maradt, 
nézd: az ünneplő sokaság 
diadalát a hallgatag arcú 
kemény kovácsok uralják.

Az érett idő magvából 
kalapálnak biztos kenyeret, 
másba nem, csak a maguk 
erejében hisznek, s az igaz 
ütések gerincében kimértek.
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Az emelkedő mellkas mögött 
dobog az ébren tartó ének, 
a lecsorgó sós verejtékben 
simulnak széjjel a vasszálkák, 
ők így akarják a békességet.

Szempilláim között a jelen

Felgyújtotta a szemem az éjszaka? 
Folyondárbozótja a szavaknak, 
pernyéje emberi melegségnek, 
az ellobbant lángoknak hamva, 
mi teremtett ilyenre tégedet, 
földetlen, megtépázott éjszaka?

Ki teremtett lezuhant meséket?
Itt bent figyelek az osztozókra. 
Tapintásommal végre elérlek, 
a kimért, megfontolt forradalmak 
szerelmes szeretése, megbolygatva, 
újra eszméli hívó hangodat.

A sötétségben miként látok fényt? 
Estétől reggelig engem figyel 
sarló alakzatú hold odafönt, 
minden világrészen a csillagok, 
a forduló, lomha, fekete föld 
mögött vörösbe öltöző nappalok.

Az arcod én formálom, virradat! 
Védjél meg, meggyízű reménység, 
látom magam az eltűnt időben
— az éjben a végtelent éreztem —, 
s szempillám között őrzöm a jelent, 
a holnap hőse az érett értelem.

Füstszínben

Ebben a században 
az első, 
a leghosszabb,
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négy évig tartott.
A szuronyrohamnak 
»acélíze volt.

A második?
Farkasüvöltések,
itigrdstorok,
táborok tébolya;
gyermekeink
majd úgy emlegetik:
Hirosima.

A harmadik? ... 
Babérkoszorú: 
fa füstszínű galamb 
vadrozmaring 
lilakék fényében 
kering.

Ma még
a forgalom farkasszeme 
vöröset villant, 
sejtelme, látomása 
a megfogant 
világbékére pillant.

Előre elkészített híradás

Kipróbálták, amijük van, 
úgy hírlik,
ami kell, mindenük megvan.

Az időzített jelszavak, 
úgy hírlik,
mindig pontosan robbannak.

Az űrben, földkerekségen 
úgy hírlik:
vértben, vasban állnak készen.

Békesség: palota, vár, odú!
Ügy hírlik,
váratlan lesz majd háború.



Tűz és játék! Szól a látnok.
Ügy hírlik,
nincsenek ősi szabályok.

Elvétve nem lesz veszteség.
Ügy hírlik:
a végsőkig apró perc elég.

A kérdés most: Ki mit tehet? 
Ügy hírlik:
vésztőkké! vesznek a győztesek.

Szivárvány

Vannak, akik 
valamit,
vagy nem tesznek semmit,
vannak, akik
megteszik
alkonyalttól reggelig.

Vannak, akik 
szeretik,
ha enni kér a vendég, 
vannak, akik 
nem tűrik,
ha munkásuk enne még.

Vannak, akik 
úgy hiszik, 
jó a teljes közösség, 
vannak, akik 
felmérik:
miért nincsen öröklét.

Vannak, akik 
kísértik,
de félnek és nem merik, 
vannak, akik 
megteszik,
és a játszmát megnyerik.
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Vannak, akik 
ismerik,
milyen kínzó a magány, 
vannak, akik 
nem értik, 
ki miit szeret a hazán.

Vannak, akik 
remegik,
s fogukhoz verik a garast,
vannak, akik
eltűrik,
ha kutya koldusba harap.

Vannak, akik 
kitöltik
összegre az utalványt, 
vannak, akik 
kérlelik
esténként az utcalányt.

Vannak, akik 
megérzik:
ünnep, az út néptelen, 
vannak, akik 
megnézik,
ki ül tétlen odafenn.

Vannak, akik 
leteszik,
mondván: mindenből elég,
vannak, akik
keresik,
hol a végső menedék.

Vannak, akik 
jelölik
a felejtett sírmezőt, 
vannak, akik 
kérlelik
a megtorló haderőt.
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Vannak, akik 
úgy érzik,
még vannak elnyomottak,
vannak, akik
szervezik
a vörös forradalmat.

Vannak, aMk 
elhiszik,
így is, meg úgy is lehet, 
vannak, akik 
átérzik:
nincs más, csak a becsület.

Hagyaték

A sápadt ég úszik, lebeg 
a széjjel futó utak felett, 
didereg a munkánk napja, 
nyárból talán csók maradna, 
ha a szélvert, vad színeket 
tépnék, vinnék a fellegek.

S valaki a felhők alól 
szúrós ezüstfényről dalol, 
jegek éle metszi ajkát, 
megtorpannak urak, szolgák: 
hol az ország, hol »az isten, 
amikor már ember nincsen!

Nincsen ember, nincsen állat, 
dögtemetők, sírok állnak: 
szarusodik varjak csőre, 
rést kopognak halott kőbe, 
ki őrzi meg, mily tekintet 
ködéből jött tiszta embert.

Véres világ zord jeleiit 
roppant felhőkkel üzenik 
a győzőknek, a vesztesnek:
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ki nyújt lombot s rang jelet, 
kié lesz a világ, a föld, 
ki az, aki szót örökölt?

Ki az, aki dalol, szaval, 
újra hív az ősi dalban?
Csák egy szóban, halkan, élve 
suttogja el: a világbéke ... 
Csupán ennyit, semmi többet, 
s hantolja el a merénylőket.

Szoborszó

A csönd végtelen falát 
csak a hang zúzza be, 
mindegy, hogy vad paripák 
dobaja döngeti a földet, 
mindegy, hogy bús áriát 
énekel az, aki szenved, 
mindegy, hogy faldöntő dalt 
riváUtak hajdan a kürtök, 
mindegy, hogy jóvátett átkot 
szórt az, aki még gyűlölt, 
mindegy, hogy a szerelmek 
vallomása sejtéssel titok, 
mindegy, hogy az intelem 
kiért, milyen jóra hivatott, 
hang legyen: tiszta, szoborszó, 
szívvel érett emberi élet, 
munka, öröm, vád vagy sirató, 
csak hang legyen — győzelem — 
túl a bolygók atom-csöndjén,
'túl a vakító pusztaságon,
— hang —, ébredő hang legyen 
az arcrejtő kétkedők fülében, 
riasztó jelként lebegjen 
az elvakultak szeme tükrén, 
szó legyen, őrt álló értelem, 
ha búvik a csöndsettengő rém; 
s míg a csermely íze csobog,



az érlelő nyár termést álmodik, 
muzsikáljanak citerák, dobok, 
harsonák hangja, koldusremény, 
s mint e versteljes látomások, 
nőjön fel emberöltő vándorig 
koruník szép dallama: a gondozott 
gyárduda s a békés pásztorsíp.

Látomás a fennsíkon

Az idő fecskéi 
röppennek, 
szárnyukkal 
szántják az álom 
s az ébrenlét partjait.

Megsuhint 
a partszegély 
ködös áramlata, 
borzongok, 
húz a mélység, 
zuhanok,
érzem a valóság fészkét.

A  gerincem Itönik, 
az izmom szakad, 
mellkasomban a szív, 
szememben a fény 
nem hódol be; 
a jeladás kényszerének 
örvénylése a vérem, 
nyelvemen orkán 
vergődik.

S kitapintom 
a megfoghatatlant, 
a döntő pillanatból 
majd felvergődik, 
mint borús égen a nap.
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Emberek jönnek

Báránybőrbe bujdokol. 
Nyugtalanító.
Valami kórusból 
a hangadó
régi lármája fenyeget, 
és vigyorog.

A legelemibb dolgok, 
észreveszed, 
olcsón nem adhatod 
az életed.

A ránk maradt lelencek 
fölriadnak, 
döngeti a földet 
az indulat,
hűvösen állnak a névtelen 
emlékkövek.

Az örök békesség vértjében 
emberek jönnek.

Nézem őket; megszoktam
időszerűségük
cselekedetét e korban,
dicséretük
nem az én dolgom,
csupáncsak elmondom,
mert jobban hangzik,
mint a tűrő hallgaltás,
szemlátomást
pernye lesz a parázs,
s ne szólj mást,
ha régiek lármája fenyeget:
a békesség
vértjében emberek jönnek.
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Vándorvilág

Mennek, 
világgá vertek, 
hurcolja, viszi őket 
az önmagát sodró tömeg.

Változtatni
akarnak,
talán 'a nehézségi erőn: 
kapaszkodva állni a lejtőn.

A legelsők, 
a másodikak, 
de megannyi hanyadik 
jámborként megy, csatlakozik.

Többen egyszerre 
vagy egyedül, 
a nem várt esőcseppek 
hívatlanul megérkeznek.

Űj városok, 
újabb ígéret 
területein színes térkép, 
hontalanságban menedék.

Majd egy ház,
meg az autó,
meg a nyelvekre száradt,
ki nem köpött, tüzes vádak.

A körmök, 
az izmok,
a látleletet teremtő, 
kínt megváltó emberöltő.

Akinek sikerül...
És akinek nem?
Megannyi vergődés alatt 
az élet apáitlan marad.



A legnehezebb, 
a legpiszkosabb 
küzdelem, teljes sebesség 
s a meghasonlott magas ég.

Arcom

A látszat tükrét 
tartották elébem: 
ez a tested, a véred, 
elhittem, nem hálttem, 
földrengés az ének.

Visszhangzott messziről 
roppanása térnek ... 
öntelt gúny, szidalom, 
sötét lelkek éltek 
gerinctört hátamon.

Lépteimet hallgatom 
Tisza termő útján, 
egyenlő napszakok, 
láthatár a munkám, 
napfényért alkotok.

Meghalni igazként 
a hangok tüzében: 
osztályleszámolás; 
borzongó közelségben 
felröppent vallomás.

Arcomat mutatom 
árnyékos napfényben, 
a csönd szilánkra tört, 
légy a menedékem, 
fölszántott anyaföld.
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Vérpiros ének

Hűvös beszédek, hallgatag szívek, 
lehunytt pilláim örvénye hívogat, 
az évek barázdáin ül az enyészet, 
s a négy világtáj tüskés iszonyat.

Merre az út az idő emésztő tüzéből? 
Milyen csók őrzi az örök gyermekkort? 
Ó értelem, tiszta emberi ölelésből 
merre nyílik ma fényvirágos égbolt?

A messzi távolok, ha szertehordják 
a halál orgiáján kifosztott meséket, 
magyar rapszódiák ütemes akkordját 
halk elégiákba temetik a nemzedékek.

Ne haljanak meg lelkemben a versek, 
ha meghalnak az elhagyatott költők, 
ne halják meg szerelemmel, ha temetnek 
bennem költőt a népek és a költők.

Ne múljon el kegyetlen szívemben 
'túlválági hordárként a vérpiros ének, 
babért nem látott tájon, szírieken, 
viharok hangjában maradjon élő idézet.

Révnél

örvénylésre
evezett,
holdvilággal
elveszett.

Révészálom, 
kompkötél, 
napról vízen 
földig ér.

82



Darázsdongás, 
hajókürt, 
komor időnk 
kompra ült.

Felkelő nap 
fényt kötött 
ébredező 
rév fölött.

Verdes a szél 
éktelen, 
fényesedik 
két szemem.

Nem más ez még, 
értelem: 
lesz virágzás 
végtelen.
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PUSZTATÓ





Múltam,

Égett a bőröm, 
a korbácsolás után 
szóltak:
összetévesztettek, 
de azért a hallgatást 
rám szabták, 
illendően viseljem, 
amit kaptam 
nevenincs emberektől.

Bujdosás

Felettem saskeselyű 
kering, lebeg, 
nem hiába,
éles szeme az ingoványt 
ismeri jobban nálam, 
a legvastagabb nádszál 
rej tekében
farkasbőrben a halál; 
merre hallik a kuvik, 
elkerülném hangját, 
ne találjon rám, 
a menekülők raja 
a Tnindenséggel 
magamra hagyott.

Éhség

A reggel anyatejjel 
aludt még velem, 
a dél odaült 
az asztalomhoz, 
várt, én is vártam,
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enni akartam, 
inni is jó lett volna, 
megértettük egymást, 
elment a délután, 
este nem vacsoráztam.

Némaság 

A csönd
hozzám lopódzott, 
hallgatom, 
nem szól semmit, 
munkát kérek, 
nem magamn-aik, 
nekem van kenyerem, 
mindenkor megosztom, 
csak legyen kivel; 
elment, munkát keres, 
öregségemre vigyáz, 
nehogy lármázzak.

Tisztálkodás

Jól érzem magam, 
mint meztelen nap 
a felhőtlen égen, 
megjelentem, 
nézem, tekintélyek; 
senki meg nem ismer, 
a jó összeköttetésben 
nem emlékszik rám, 
forduljak máshoz; 
a fákon kapaszkodik 
lassan iaz ellenszél, 
begombolkozott a város, 
szívem lassú ütemre 
kalapálja hitelét 
az elbocsátott szónak, 
szerencsés halászok 
talán megtalálják, 
választóvízben fürdik.
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Üdvözlet

A távolság, 
közelség között, 
a jelen fésűje 
kaparja fejem 
tisztára, 
kortársaim, 
az idő tükréből 
visszatekint 
folyamszabályzó 
gondolatom.

Nyitott tenyér

Végeredményben 
be is engedhetném őket, 
ajándék nélkül 
legalább köszönnének, 
mást mit árthatnak, 
a lelkesedésemből, 
hallgatag lophatnak, 
nem tehetek róla: 
két vége él a botnak, 
a sok süket nem ért, 
aki kap, az oszthat, 
a vakok fel sem néznek, 
mindenki önmagáért van; 
én időnként felveszem 
a köztudat színét, 
barna bánattal kaptam, 
s bevallom eredendő bűnöm, 
a mályvagyökér hitem, 
hozzám indult lábnyomok, 
elébetek viszem szívem, 
szép helyre érkezhetnétek, 
ha mernétek, beléphetnétek 
soraim harcmezejére hősnek.
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Ostromállapot

Betörni valahova, 
kitömi valahonnan 
idő kérdése, 
előttem rácsok, 
helyzetismeret híján 
kívül, belül vagyok, 
verssorokban 
ostromállapot, 
vasgerendákból strófák 
mögöttem,
pontosan múlnak az órák 
percei igazamért, 
az időm beérett, 
a kíváncsiság vádja 
már megérintétte 
felmentésemet.

Jó hallgatni

Megszöktette a horizont 
testmeleg csillagom, 
az időmúlás tetten ér, 
szempillám az altatóm, 
takarítónőm a szél, 
mosónőm a zápor, 
égitestből van a fény, 
éhség a szakácsom, 
pusztató a mosdató, 
megfürdeti a hangom, 
felhőkből a takaró, 
álmaimra hajtom, 
irgalomból nem érzem, 
merre tart az égbolt, 
jó hallgatni, merészen, 
láthatárom gond volt.
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Pásztázó

Nyugtalan tavasz, 
részeg nyár, 
józan ősz 
mentén, 
elbujdosott 
századok 
éveiben 
kutatok, 
játékom 
merülő idő, 
kavargó szél 
arcul csap, 
lélegzetemben 
szabadság
gondolat, 
tekintetemben 
évezred
alkonyat, 
nemesfém 
nyűgével 
pányvázza 
hangomat.

Kenyeres pajtásaim

Megfontolandó, 
mit itegyek, 
bármennyire 
szükséges 
a magatartás, 
este fáradtan 
arra 'gondolok, 
meddig jut el 
ilyen ütemben 
a szívverésem, 
mikor veri el 
védtelen önmagát, 
észrevétlen, 
mikor a legjobb
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kenyérrel megdobni 
azt, aki követ vár, 
itt, a futóhomokra 
épült városban; 
házat építeni, 
keresztül-kasul 
múlton, jelenen 
áthaladva, végül 
éiikezzetek meg, 
kenyeres pajtásaim, 
szívverésemig, 
a földkerekség 
legárvább helyén, 
városunkban.

Árajánlat

Olcsónak tűnik, 
semmiségnek 
a boldog béke, 
amíg a tűzcsóvák 
lobbanva égnek, 
valamit adni kellene 
érte cserébe, 
többet fizetni 
valutában, 
gabona árában: 
értékkel az értéket, 
valahogy mégiscsak 
drágább legyen 
az emberi élet.

Tetten ért tükörkép

Nem a békesség, 
nem a tétlen jóság 
hozta a jelenig 
az időben fogant 
szirmos életet,
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a folyó mellé 
hosszan települtek 
jó földjeim, 
a Tisza ismeri 
a környék által 
titkon rábízott 
történelem 
szennyesét; 
még szerencse, 
esővel jár a szél, 
a nagyvizek felé 
kerekedik kedve, 
a megmentett érték 
feledés arányában 
növekszik felénk, 
a megbékélésben 
tetten ért érték 
a bárányfelhőket 
úsztató tükörkép.

Visszanéző nap

Csábos szelek loholtak 
előre, és máris zuhogott, 
kopogtatta az ablakokat, 
verte a tetőt, a lombot.

Egyszerre szakadt le az ég 
förgeltege, a felforgató szél 
elfújt minden jószerencsét 
az érett nyár kellős közepén.

A földlakók elszántsága mögött 
a viharok sebei sajognak, 
a könnyes alkonyatba öltözött 
vidékre visszanéz a régi nap.
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Áradáskor

Lassan jöttek, 
láttam. Most nézem: 
máris mennének.
Halkan, észrevétlen 
cinkosom a folyam, 
hallgat rám:
Sodorjál, víz, víz, 
gyöngék a horgonyok, 
a mozdulatlanság 
az én zátonyom.
Erőm az ismeretlenség, 
hitem az áradás, 
lapul a cserjés, 
a bozót, a gyalogakác; 
a hullámokkal habzik, 
tajtékzik a tánc ...
Jöttek, mennek, 
meztelen kézzel intenek, 
integetnek; kik elmennék, 
mlindig visszajönnek. 
Apadás, áradás, 
veletek ítántorgok, 
a halhatatlanság felé 
örvénylő hullámokon 
nincsenek lábnyomok.

Pillanat

A fűzöld partról 
látszik,
a hajó faránál 
formásabb a fara, 
széláramláskor, 
habverő indulattal 
magára hagyatva 
néz a ladikra, 
valakihez elindulna, 
nem tud evezni.



Minek a karja? 
Kiért a melle? 
Formás a fara! 
Ki úszik el vele?

Becsületszó

A bort, az ennivalót, 
a minden jót kifizetted, 
számítanák rá, 
a költségeket fizetni kell, 
a számadás, a számontartás 
téged ismer el, 
kinek szava helyett 
pénze van
a bankban, zsebében. 
Fizethetsz csekkel.
Köszönet, nagyon szépen, 
a becsületszóra 
bőszülten felesel.

Emlék

A sínek mellett 
annyi a mezei virág, 
a város hulladéka, 
hogy észre sem veszik, 
ott maradt valakinek 
a cipője, kalapja, 
arról beszélnek csak: 
a mentőautóban 
arcára fagyott a mosoly.

Csalétek

Elhisszük: 
nem a mi bőrünk 
játéka 
a csalétek,

95



aki bekapja, 
utóélete
másnak emlékérem.

Vád

A búcsúszavak
elárultak,
nem tettél
őszinte vallomást,
bizonyítékok
hiányában
senki sem hiszi el
szegénységgel,
tisztességgel,
engedelmességgel
vádolt létezésedet.

Fürdetés

Fönt magára öltötte 
a sötétebb felhőt, 
élvezi az alkonyatot, 
lehet, hogy benne fürdiik; 
kiloccsan, aléltan csorog, 
esik a vonzóerőn végig, 
a hanyatt fektetett vidék 
úszik a mindenség alatt, 
szivárvány szövi színeit, 
csírába cseperedik a mag, 
látszik, megtisztálkodott: 
üdén ragyog a lebukó nap,

Tűzijáték

Az ellentétek 
ölelkezéséből született, 
cikázott,
ágyékon találta a hegyláncot,



zengett utána az ég, 
moraj lőtt a völgy, 
emlékezetes látvány 
a kettényüt tölgy 
villámcsapáskor.

Üjhold

Ne aludjatok, 
az éjre akasztotta 
lámpáját az égbolt, 
sarlóalakja
kévébe rakja a sötétet; 
az éden buja rétjén 
ártatlan fényvárók 
cirógassátok áhítattal 
a forgandó szerencsét, 
arcán csókoljátok 
hajnalig a jelent, 
a holnapot simogatja 
szívetekben a világrend.

97



TARTALOM

SZÉ L  C IR Ó G A T
Szerelem ..........................................................................................  7
Nőnapi köszöntő .............................................................................. 7
Arcunk fölött .................................................................................  7
Szél cirógat ..................................................................................... 8
Szépítő ..............................................................................................  9
Pihenés ............................................................................................  10
Mindennapi üdvözlet ................................................................... 10
Az ártatlanság nyara ..................................................................... 11
Szükségállapot .................................................................................  12
Alkonyi fény ...................................................................................  12
Alkalom ............................................................................................  13
Eltévedt vasárnap ..........................................................................  14
Add meg nekem .............................................................................. 15
Szólítalak ......................................................................................... 16
Tékozlás ............................................................................................ 16
Hűvös köszöntő ...............................................................................  17
Békülés ............................................................................................ 18
Megmaradni ..................................................................................... 18
Szederindák ..................................................................................... 19
Várakozás ........................................................................................  20
Emlék virrad .................................................................................  21
Töretlen állunk .............................................................................  22
Tűzgerjeszítés ................................................................................... 23

Ú T IR Á N Y

Napszínű láthatár ..........................................................................  27
Osztás ...............................................................................................  28
Tiszánál ............................................................................................ 29
Útirány ............................................................................................ 30
Búzaföldön ......................................................................................  31
Halászok napja ...............................................................................  31
Rezgőnyárfa ..................................................................................... 32
ítéletidő ............................................................................................ 33
Mozdulatod őre .............................................................................  34
Számontartás ................................................................................... 35
A  három meggyfa legendája ........................................................ 36
Vérbetűk 1941-ben .......................................................................... 37
Gyász ...............................................................................................  37
Emlékműre ......................................................................................  38

A R A N Y N A P

Csillagképben ................................................................................... 43
Aranynap ..........................................................................................  44
A z idő megjelölése ........................................................................  44

98



Táncban ............................................................................................  45
Köszöntő ..........................................................................................  46
Lakoma ............................................................................................  47
Farsang után ...................................................................................  48
Napforduló ......................................................................................  48
Fölfedezés ........................................................................................  49
Indulatfonat ..................................................................................... 50
Sütkérezés ........................................................................................  51
Áztató ...............................................................................................  52
Vérszínű ö le lé s .................................................................................  52

O LDOTT IG A Z S Á G G A L
Százszorszép ................................................................................... 57
Anyanyelvem ...................................................................................  58
A  itudáshoz ..................................................................................... 58
Ezen a kőkemény földön ...............................................................  59
Mérleg .............................................................................................. 61
Járása útját ..................................................................................... 61
Képeslap Opatijából ......................................................................  62
Levél .................................................................................................  62
Itt a  világ ........................................................................................  63
Szívünkben a féltés ......................................................................  64
Napfolt .............................................................................................. 64
Emlékezet ........................................................................................  65
Varázsvárban ...................................................................................  66

ÉRETT IDŐ

A  szélcsend megelőzte ................................................................... 71
Az érett idő magvából ................................................................... 71
Szempilláim között a j e le n ...........................................................  72
Füstszínben ..................................................................................... 72
Előre elkészített híradás ...............................................................  73
Szivárvány ......................................................................................  74
Hagyalték ..........................................................................................  76
Szoborszó ........................................................................................  77
Látomás a fennsíkon ......................................................................  78
Emberek jönnek .............................................................................. 79
Vándorvilág ..................................................................................... 80
Arcom ................................................................................................ 81
Vérpiros ének .................................................................................  82
Révnél .............................................................................................. 82

PU SZTA TÓ

Múltam ............................................................................................  87
Bujdosás ..........................................................................................  87
Éhség ................................................................................................ 87
N ém aság ............................................................................................  88
Tisztálkodás ..................................................................................... 88
Üdvözlet ............................................................................................  89
Nyitott tenyér .................................................................................  89
Ostromállapot .................................................................................  90
Jó hallgatni ..................................................................................... 90
Pásztázó ..........................................................................................  91

99



Kenyeres pajtásaim ......................................................................  91
Árajánlat ........................................................................................... 92
Tetten ént tükörkép ......................................................................  92
Visszanéző n a p .................................................................................  93
Áradáskor ........................................................................................  94
Pillanat ............................................................................................  94
Becsületszó ....................................................................................... 95
Emlék ................................................................................................ 96
Csalétek ............................................................................................  95
Vád ...................................................................................................  96
Fürdetés ............................................................................................  96
Tűzijáték ..........................................................................................  96
Ú jh o ld ................................................................................................ 97

A  szabadkai Veljko Vlahović Munkásegyetem kiadása 
Felelős kiadó: Ilija Burzan igazgató 

Szerkeszti: Biacsi Antal, Dér Zoltán, Guzsvány Mária,
Lévay Endre, Urbán János 
Szerkesztő: Dr. Juhász Géza 

A  fedéltervet és a felvételeket Urbán F. Gábor készítette 
Megjelent 300 példányban, 6,25 (A/5) ív terjedelemben 

A  V S Z A T  Oktatás-, Tudomány- és Művelődésügyi Titkárságának 
413-671/1981. X II. 29. sz. alatti véleményezése alapján mentes az 

általános forgalmi adó alól.
Készült a szabadkai Minerva Könyvkiadó és Nyomdaipari 

Munkaszervezet nyomdájában.



U R B Á N  JÁNO S M ÜV E I

Verseskötetek

Élet jel. Szabadka, 1953 
Álmok a Tiszánál. Szabadka, 1955 
Fölszakadnak a felhők. Szabadka, 1958 
Fanyar szüret. Újvidék, 1962

Elbeszéléskötetek

Koldusjáték. Újvidék, 1960 
Átkelés. Újvidék, 1966 
Obale pod suncem. Szabadka, 1976 
Kőposta. Újvidék. 1977 
Holdudvar, Újvidék, 1981

Színpadi művek

Bagolyvár. Színmű két felvonásban. Népkör, 1952 
Népi ünnepek —  ünnepi munkásszokások. Élet jel, 

1963
Letopis partije (L. Merkoviótyal és R. Zdralé- 

val). Szabadkai Népszínház, 1969

Kantáta
A  tudáshoz (Varga Péterrel). Szabadkai Nép

színház, 1972

Gyermeknovellák

Ajándék. Újvidék, 1972 
Sziromfészek. Szabadka, 1979

Forradalmár portrék

Csuzdi Ferenc élete. Újvidék, 1965 
Haláltépett élet. Szabadka, 1973 
Fáklyafényben. Újvidék, 1974 
Östehetség. Újvidék, 1977

Munkásmozgalmi krónikák

Tűzsziget I. Újvidék, 1967 
Plameno ostrvo I. Újvidék, 1967 
Izabrani spisi —  Válogatott írások (V. Milinnel 

és Farkas Nándorral). Ú jvidék 1978 
Tűzsziget II. Újvidék, 1980 
Plameno ostrvo II. Újvidék, 1980




