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Mi a vers?
A vers a lélek sóhajtozása, egy kiszakadt sóhaj. A vers a lélek szavakba szőtt
kitárulkozása.
Ez a szavakba bújt sóhaj szubjektív,
határtalan és végtelen, múltba tekint és
jövőbe lát, szépséget hord és fájdalmat
szorít, könnyet sirat és gyönyört csókol,
drámaiságot hordoz, cseppre tekint és
világot lát.
Külön szeretném kiemelni, hogy a
legszebb versek mögött vagy a versekben igen komoly drámai erők feszülnek.
Talán nem túlzás azt mondani, hogy nagy
vers drámai erők nélkül aligha létezik.
Ezt a sóhajt hol az ösztön, hol a ráció
formálja szavakká, sorokká, versekké.
A szavak egymás mellé fűzése, versszerű sorokba szedése persze még nem
vers. Az alkotó érzésvilága, képessége,
teremtő ereje emeli fel ezeket a szavakat
egy magasabb régióba, a költészet világába, abba a világba, ahol képeket szül a
szó, ahol szabadon szárnyal a szép, ahol
értelmet kap a csend, ahol a zene szólamain száll és megtisztul az ember.
Mert a vers nemcsak érzéseket, gondolatokat röpít, hanem hangokat fúj,
muzsikál, zenél is.
Az igazi versnek dallama is van.
A kötött szótagszám, a hosszú és rö5

vid, a magas és mély hangzású szavak
váltakozása, a rímek csengése, a harmóniát teremtő lüktető erő úgy sodor magával, mint a lemenő nap alatt szóló gregorián ének. Szárnyal és visz bennünket,
megemeli lelkünket és szívünket.
Ez a vers igazi értelme és ereje.

A vers mindenkihez szól
A vers mindenkihez szól, mindenkinek mond valamit, mert a vers annyiféle,
ahányan olvassák. Hogy kinek, mi tetszik, vagy kinek mért tetszik egy költemény, az majdnem mindegy.
A fontos az, hogy valami megragadja,
hogy a vers kapcsolatot teremtsen a hallgató érzéseivel, hogy otthonra találjon az
olvasó, a hallgató szívében.
A vers a lélek sóhajtozása, egyedi és
egyéni, a legszubjektívebb valami.
Az a forrás persze, amiből táplálkozik,
amiből fakad az nagyon is valóságos. Az
élet, a halál, a szerelem, a magány, a
szépség, a csúfság, a természet, a világ,
nagyon is objektív. A valóság köre azonban szűkebb és tágabb, attól függően,
hogy a szerelemről vagy a világ dolgairól
szól.
De sajátos, egyéni ízt, színt, képi világot kap a sorokba szedett élet, amikor
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átszűrődik a költő lelki világán, ahogy
sóhajként kiszakad az író lelkéből.
Ahogy József Attila írta: „ A vers azé,
ki szívem versbe kérte és nekem elég a
barátság érte. "

Miért ír verset az ember?
Miért ír verset az ember, azt pontosan
nem tudom. De az biztos, hogy sokféle
oka, eredője lehet annak, hogy valaki a
közlésnek, az érintkezésnek, az önkifejezésnek ezt a módját választja. Bizonyára koronként, alkotónként és a lelki állapottól függően más és más lehet ez az
indok.
Van, aki csak kedveskedni, szép szavakkal hódítani akar, van, aki egy megkapó érzést, pillanatot szeretne megörökíteni, rácsodálkozni a szépre, vallani,
vallomást tenni.
Én például az unokák nekem készített
szép rajzait szerettem volna verssel
viszonozni.
Ebből a szándékomból ugyan nem sok
minden valósult meg, de ez a próbálkozás egy olyan gátat szabadított fel bennem, olyan indíttatást adott, ami aztán
több száz vers világra jöttét segítette elő.
Ma pedig már valami furcsa kényszer,
indulat szüli a verseimet. Úgy érzem, le
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kell írni, ki kell mondani a bennem
gyürkőző érzéseket, gondolatokat. Ez a
kibeszélő vágy, ez a másokra is hatni
akaró megkönnyebbülés, ez a testi és
lelki megtisztulás a verseim forrása, a
megszólalás igazi oka.
A vers az érzelmek otthona és tárháza.
A versben elsősorban az érzelmekről van
szó, hiszen a vers a lélek sóhajtozása,
egyfajta lélegzetvétel. Természetes tehát,
hogy az érzésem feszeng, lélegzik, amikor szerelmet vallok, amikor önmagamat
marcangolom, amikor eltávozott édesanyámat siratom, vagy amikor az elmúlás
sötét színeit festem. De nemcsak ilyenkor. Az érzelem dominál akkor is, amikor
túllépek önző világunkon, amikor a természeti erőkről, a tárgyiasult világról
szólok.
Ezek az érzelmi kitörések, áramlások
persze a versírás könnyebb módját adják,
amikor csak keretet, formát kell teremteni a sodró érzéseknek.
Az persze, hogy ez a folyamat, ez a
költői képpé formálás hogyan sikerül,
vagyis hogy milyen művek születnek, az
már a tehetségtől függ.
De nemcsak belső kitörésekből, felfakadó buzgárokból születhet a vers, nemcsak utat kell nyitni a feszítő erőknek.
Van amikor a környezetből, a külvilágból ért hatás vált ki, indít el valamit
bennem, ami aztán verssé formálódik.
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Ez a versírás nehezebb része, hiszen itt
nemcsak lázba, tűzbe kell hozni a
teremtő vágyat, hanem meg kell találni
azt az adekvát képi világot, azt a formát
és tartalmat, amely az olvasó számára is
felidézhetővé, átélhetővé teszi mindazt,
ami átfutott rajtam, ami írásra késztetett.
Hogy a belső indíték vagy a külső
hatás lesz az a forrás, amelyből kibomlik
a vers, az majdnem mindegy. A vers így
is, úgy is csak akkor születik meg, ha
olyan hőfokon formálódnak a verssorok,
olyan magasságokba emelkednek a
gondolatok, a költői képek, amelyekben
sűrítve ugyan, de mégis sajátosan egyedi
és egyéni hang, vagyis az én hangom
szólal meg.
A vers azonban nemcsak az érzések
tárháza, az érzelmi hullámok sodrása. A
vers egyfajta teremtés, alkotás is. A versszerű, rímes sorokból, versszakokból
ugyanis még nem lesz vers. A kitörő vagy
kiszabaduló érzést meg kell formázni, föl
kell építeni, önálló életet élő műalkotássá
kell érlelni, akárcsak egy szobrot vagy
egy zeneművet.
A teremtő erő, a tehetség tehát igen
fontos része a versírásnak. E nélkül, vagyis az alkotás öröme és gyönyörűsége
nélkül nem születhet, nem születik meg a
vers sem belső, sem külső erők ösztönzésére, nyomására. Hogy ez a teremtés
miként sikerült, hogy verseim valóban
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élik-e önálló életüket, verssé váltak-e,
annak eldöntése azonban már az olvasók
dolga.
A szerző
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Markolom az időt
Markolom az időt,
de nem tudom forgatni,
nem tudom a lelkét
hozzám szorongatni,
nem tudom mért szalad
hulló csillagokkal
s mért fújja az átkot
tűzpiros torokkal.
Markolom az időt
felsíró romokkal
s csókolom a múltat
a hazug szavakkal.
Kergetem az álmot
a kopasz faágon,
az estékre szálló
csábos csalfaságon.
Markolom az időt
s keresem a szépet,
keresem az elveszett
igaz emberséget.
Keresem a jót,
a jobbra csábítót,
keresem a csókban
a tisztán hangzó szót.
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Markolom az időt
s féltő szemmel nézem,
hogy görget a sors
a rettegő réten,
hogy önti belém
a csend nyomorát,
rothadó vermek
bűzölgő illatát.
Markolom az időt,
de kiszökik kezemből
s kéjesen felfalja
a múló esztendőt,
felfalja a lelket,
a szorongó embert,
felfalja a szavakban
álmodozó szentet.
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Csak te vagy ott
Csak te vagy ott
a csillogó fényben,
zöldellő bokrokban,
a pipacsos réten,
te vagy az estében,
kenyérvágó késben,
te vagy a kandalló
csüngő melegében,
te vagy a beszédben,
az esti mesékben,
te vagy a szívem
szomorú lelkében,
te vagy mindenütt,
amerre csak nézek,
amerre a szellő
szálldogál a szélben,
te vagy mindenütt,
amerre csak járok,
amerre a szárnyaidon
tehozzád felszállok.
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Miért szeretlek …?
Vallomás Debrecennek
Miért szeretlek, nem is tudom,
talán mert itt élek
s itt nézem a hajnalt
a csillagos égen,
itt nézem minden nap,
hogy ragyogsz a fényben
és fürdeted magadat
emberi mértékben.
Látom, ahogy lépkedsz
egyre magasabbra
és emeled vágyaid
hosszú távlatokba.
Otthont teremtesz
egyre több embernek,
szárnyaló szárnyalást
az isteni szellemnek
Féltő gonddal figyelsz
a mindennapokra,
a házra, a tájra,
a szálló vadlibákra,
a kézműves mesterek
csodás csodájára,
az utcán száguldó
tüzes napsugárra.
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Szeretlek, mert
őrzöd a múltad,
a lantok lelkében
megszólaló sóhajt,
a kulacsból kiömlő
vérpezsdítő bordalt,
a századokat összekötő
szellemi párbajt.
Szeretlek, mert
közel vagy a nyájhoz,
a hortobágyi puszta
végtelen síkjához,
a vágtató ménes
dübörgő hangjához,
a csillogó délibáb
mosolygós arcához.
Szeretlek, mert
ringatod az estét
és titokban vallatod
a csillagok lelkét
s nézed, hogy a fényben,
a korom sötétben
merre forog a föld
a jövő tengerében.
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Szeretlek, mert
szülöd az álmot
s magadhoz öleled
a másfajta világot,
az óceánt, a távolt,
az őskori kánont,
a nagy falak között
megszületett mámort.
Szeretlek, mert szépülsz,
szépülsz, mint az élet,
szeretlek,
mert hozzád köt az élet.
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Csak szépet álmodhatsz
Marikának
Csak szépet álmodhatsz
a hosszú éjszakában,
mikor csókot adsz
a fénylő napsugárban,
mikor átöleled
az esti csillagot
és a lányoknak adod
a csodás holnapot.
Csak szépet álmodhatsz
a hosszú éjszakában,
mikor kibontod a fényt
az alvó napsugárban,
mikor szóval ösztönzöd
a nyíló vadvirágot
s öledbe kapod
a hulló holdvilágot.
Csak szépet álmodhatsz
a hosszú éjszakában,
mikor megrakod a házat
csábos finomsággal,
mikor lelkedben is
lángot vet a fény
és az egekbe száll
a szerető remény.
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Milyen lesz majd az a világ?
Milyen lesz majd az a világ,
amely csókban ébred
és szárnyaival fölszáll velünk
a napsugaras égre,
megfürdeti a lelkünket,
tiszta fehér fényben
és teleönti a szívünket
mennyei szépséggel,
megszorítja a kezünket
az igaz hit szavával
és utat nyit a világra
a templomok tornyával,
barátságban élünk majd
a szabad szárnyú széllel
és békét fújunk trombitánkon
mindenfajta népnek?
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Csábítom a napot
Csábítom a napot
a hajnal ölébe,
a szegény emberek
üres tenyerébe,
csábítom az égre,
a szöllő fürtjére,
csábítom a szélbe,
messzi tengerkékre,
csábítom a havas
hideg hegyvidékre,
csábítom a mélybe,
fuldokló sötétbe,
ezeregy éjszaka
végtelen végére,
csábítom reggelre,
csábítom délre,
csábítom egész nap
az arató népre,
csábítom a föld
gyönyörűségére.
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De jó is volt régen
De jó is volt régen
kisgyermeknek lenni,
faluszéli házban
zsíros kenyért enni.
Játszottunk egész nap,
faltuk a fürge fényt,
pillangókkal kergettük
a végtelen reményt.
Réten és legelőn
tücsköket kerestünk
s ugró lábaikra
virágszirmot tettünk.
Ha melegen sütött
a déli nap kazánja,
glottgatyánkat dobtuk
a tócsa partjára.
Fürödtünk egy nagyot
zöldbéka módjára
s fittyet se hánytunk
a nap sugarára.
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Darabokra törtek
Darabokra törtek
a hajdani álmok,
csak szikrák csüngenek
hosszú éjszakákon.
Ködbe burkoltuk
a messzi tegnapot,
hajdan ránk mosolygó
szerelmes csillagot.
Mégsem sír itt senki,
mintha május volna,
és az éjszakákra
csak sötét borulna.
Így hamar kihűlnek
a forró éjszakák
és csendbe fulladnak
a bátor paripák.
Mintha lélek nélkül
szaladnánk a szélben
s pocsolyába dobnánk
a fájó emléket.

25

Vajon meddig lehet?
Vajon meddig lehet
a szavakat forgatni
és a szép szavakból
faszobrot faragni,
a jámbor hallgatókat
hóbuckán terelni
s a ledobott semmin
csócsálva csámcsongni?
Vajon meddig lehet
etetni a népet
s hulló csillagokból
pergetni a mézet,
betömni a száját

sovány csirkenyakkal
s győztes dalt dalolni
hangos hangszórókkal?
Vajon meddig lehet
hazudni a szépet
s mindig mást mondani,
mint amit kéne,
mindig átforgatni
a szellőt a szélbe
és a szellő szárnyán
felszállni az égbe?
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Büszke lehetsz rá
Büszke lehetsz rá,
hogy védted a szépet
és szárnyakon szálltál
a magasságos égre,
hogy feltúrtad a földet,
búzaszemet szedtél
és a csillagok közt
új utat kerestél,
hogy tornyokat emeltél
felhők közelében
és friss cseppet ejtettél
a tudás tengerébe,
hogy kerested a jót
a szavak sűrűjében
és új hitet öntöttél
az emberek szívébe.
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Ne nézd szótlanul
Ne nézd szótlanul
ha verik az estét,
a magányos emberek
otthoni keresztjét,
ha megzavarják
a szótlan szent misét,
a hithű emberek
reggeli kenyerét.
Ne nézd szótlanul
a fájdalmas estét,
ha palánkhoz verik
az újszülött fecskét,
ha bottal kergetik
a megrokkant embert
és sírjában gyalázzák
az istenhez szállt lelket.
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Csillagos égen
Csillagos égen
csatangol a fény
s viszi a markában
a biztató reményt.
Viszi a titkot,
a kidobott poklot,
viszi az egeken
fölkapkodott csókot.
De visz éltető erőt
és nagy diófaverőt,
álmokban gyürkőző
cirkuszi kardnyelőt.
Viszi a bánatot,
a lehullott tegnapot
és viszi a lelkünkben
születő holnapot.

29

Óh, te szépséges, zöldellő tavasz
Óh, te szépséges, zöldellő tavasz,
bontsd ki szárnyaidat a kék egek alatt,
repülj földeken át, mint a gólyamadár
s vidd a szebb napokat a fészked alá!
Vidd a virágok ezernyi illatát,
vidd a napsugarak kibomló csillagát,
vidd az erdők susogó dallamát,
vidd a születés csodás himnuszát!
Mondd el mindenütt, amerre csak jársz,
hogy újra itt van a mesélő messiás,
hogy újra itt van a tisztaság szelleme
és a bűnbocsánat utolsó ideje!
Mondd el azt is a didergő népnek,
hogy vége lesz a fázós rettegésnek,
hogy virág nyílik a lecsurgó fényben
és örömóda szól majd odafent az égen!
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A fájdalom szorongatja
A fájdalom szorongatja
meztelen szívemet
és időtlen időkig
a holnapot lesem.
Részeg hittel kergetem
a szertefoszlott álmot,
de száraz fű sarjad
a szomorú tájon.
Füstös dalok énekelnek
a csend illatában
s kavargó szél fürdik
a sűrű éjszakában.
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Itt ólálkodik már
Itt ólálkodik már
a szálldogáló este,
teregeti szárnyát
az alvó gyermekre.
Bársonyba bújt lelkét
kiszórja a tájra
és bölcsőket ringat
a hosszú éjszakában.

Hangtalanul hallgat a csend
Hangtalanul hallgat a csend
és ringatja az álmom
s fölriaszt a fájdalom
a messzi óceánon.
Szürke sirályok csapkodnak
a kőkemény hullámon,
sóvárgó álmom visszatér
a kéklő óceánon.
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Mindig szorítottad
Édesanyámnak
Mindig szorítottad
magadhoz a szépet,
könnyek közt toltad el
a csúnya meséket.
Fogtad a kezünket
és vezettél a réten
s kergettük a lepkét
zöldellő ösvényen.
Röpködő madarak
daloltak az égen,
te csendben ragyogtál
táncoló napfényben.
Talán most te dalolsz
s táncolsz fent az égen
és sírdogálsz magadban,
amikor ránk nézel.
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Csak egy percre állj meg!
Katalin köszöntése
2012. június 28.

Csak egy percre állj meg
és nézz körül a fényben
s nézd, hogy hallgat a csend
a zaj tengerében!
Hallgat a csend,
csak a szél susog
s köröttünk a csendben
a világ forog.
Azt súgja a csend,
hogy lüktet az ég,
hogy futnak a percek
a sors mezején,
hogy illatot öntenek
a virágzó fák
és forognak a szerencse karikák,
hogy minden rohan, robog
szalad a föld felett,
csak Te vagy némán
és csendben
egy kóválygó fellegen.
Nem is tudod most,
merre visz az út,
milyen lesz a hajnal,
ha lassú lábon fut,
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ha nem kerget az idő
a sűrű napokon
és nem csörög a csengő
a fáradt csillagon.
Hisz eddig csak azt tudtad,
hogy menni, menni kell,
futni a nap után
és újra futni kell,
hogy bontani, bontani
a szellem szárnyait
és szívvel gyógyítgatni
az átkok romjait,
hogy vágni tiszta fényt,
szőni szép mesét
és korongon forgatni
a születő reményt,
hogy tüzes kohókban
őrizni a múltat
s üllők vasán verni
a születő újat.
Verni, verni, verni
az új harmóniát,
a szívekből fakadó
szentséges szárnyalást,
hogy kíváncsi szemekben
a holnap csillogjon
s a holnap fényében
az ember ragyogjon.
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Állj meg most egy percre,
állj meg és ne sírjál,
engedd magadhoz
a jóság illatát,
gondolj a fényre,
a csillagos estékre,
gondolj az emberek
köszönő lelkére,
gondolj társaidra,
kikkel hegyet másztál,
kikkel a semmiből
nagy tornyokat raktál,
kikkel borús napon
napsugarat szórtál
akikkel együtt
örültél és sírtál.
Most, hogy leteszed a lantot,
csak a szépet vidd a vállaidon,
csak azt vidd magaddal,
ami csillagot szór,
ami lelkedben
hangosan szól.
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Búcsúzó üzenet
A volt kollégáknak
Süssön rátok a nap
és bontson sok virágot,
adjon nektek a sors
csodálatos álmot:
gyermeket, szerelmet
és sok boldogságot.
Hadd zörögjön tovább
ez a kis szekér
s vigye mindenhová
az éltető reményt,
hadd szórja szét
a szépség szellemét,
az alkotás,
a teremtés gyönyörét.
Hadd kiáltson jajt,
ha fájó sebet lát,
ha sorstalan embereket
teremt a világ.
Szóljon szép szavakkal
a jóság hajnalán
és ölelje magához
az isteni csodát.
Teremtsen újat,
szívbe markolót,
embernek tetsző
égi csillagot.
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Egyedül maradtam
Egyedül maradtam a bajban,
a rám csurgó hűvös hajnalban,
nézem a szobám ablakán
múltam lehulló csillagát.
Távolban reklámok villognak,
vetkőző világok csábulnak
s tépik szét az éjszakát,
az eltévedt holdsugárt.
Amott a sűrű fellegen
a sorsom úszik csendesen
és szorítgatom kedvesen
a markomba hulló perceket.
A felkelő nap ragyogott
s a földön gyorsan átfutott,
felkarolta a tegnapot
és lekapkodta a csillagot.
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Úgy tűnik, hogy szertefoszlott
Úgy tűnik, hogy szertefoszlott
a fáklyalángos álom,
mert hideget szorongattunk
a tűzbe mártott lángon.
Nem tudtuk a lelkünket
virágokra fűzni,
a fájdalmas kínokat
könnyen elfeledni
és a tépett tisztaságot
az arcunkra venni.
Nem tudtuk a könnyeinket
kuncogva temetni,
a sápadt reggeleket
napfényre forgatni,
és a hazug hitvallókat
templomba kergetni.
Nem tudtuk a szent miséket
a szívünkbe zárni,
mert a kereszt árnyékában
rongyokban kell járni
és az éhes estéket
a jég hátán zabálni.
Úgy tűnik, hogy szertefoszlott
a fáklyalángos álom,
mert zord hidegben megfagytak
a megálmodott álmok.
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De sokat fáradtál
Hadházy Évának
De sokat fáradtál
az elszaladt nyáron,
raktad a köveket
a családi házon.
Kiskerted aljába
virágokat vettél
s lányaid ölébe
napsugarat szedtél.
A hajnallal együtt
markoltad a reggelt
s az emberek között
szórtad szét a lelked.
Mint egy hegyi pásztor,
terelted a nyájat
s öntötted rájuk
a szebbnél szebb csodákat.
Jártátok a várost,
a történelmi házsort
és faltátok a szellemekből
kiszabadult mámort.
Az estéket ma is
ölelkezve nézed
és csillagokra kötöd
a legszebb emléket.
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Nem tudtuk eddig
Nem tudtuk eddig,
milyen a tömeg,
milyen az erő
ha utcára megy,
ha kitépi lelkét
békés otthonából
és ökölbe szorítja
az elveszített álmot,
ha kézzel kiássa
a gödrös templomárkot
és szentekhez hajítja
a festett délibábot,
ha lángoló tüzeket gyújt
véres utcabálon
és feltöri a vasat
a szétszakított láncon.
Nem tudtuk eddig,
milyen a tömeg,
ha utcára viszi
az ösztönöket
s otthon felejti
az illemeket,
ha borba önti
a fájó emléket,
az elszenvedett
bántó sérelmet,
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ha gyűlöletbe fojtja
a kemény durvaságot
és erejét adja
az esti romboláshoz,
ha földre taszítja
a kőbe vésett szobrot
és letapossa
a virágból szőtt csokrot.
Nem tudtuk eddig,
milyen a tömeg,
ha utcán fogja meg
a lelkeket,
ha zászlókat lenget
szent helyeken
és táborokba küldi
az embereket,
ha marokra fogja
a fegyvereket,
s az elvett jogért
bombázza
a szentségeket.
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Meddig tépdesik még?
Meddig tépdesik még
a szépség szálait,
a romlatlan természet
ősi vágyait?
Meddig dobnak gáncsot
a másfajta népnek,
a forró napsütésben
pásztorkodó égen?
Meddig kergetik még
a hites híveket,
az isten markában
született szenteket?
Meddig szorongatják
a hajnali csendet,
a sorstalan sorsból
felszabadult embert?
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Nem is tudom, milyen volt
Nem is tudom, milyen volt,
mikor megfogtad kezem,
csak valami szorongatott
és játszadozott velem.
Édes zsibongás volt bennem
s gyorsan terjedt szerte szét,
és sóhajokba szorította
a fölizzott percek gyermekét.
Aztán szép lassan megpihentek
a felgyorsult atomok
és átölelt egy melegség
a földre szállt csillagon.
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Ki mondja meg?
Ki mondja meg,
hogy merre van
és melyik az igaz,
melyik az a forrás,
amelyik tiszta
vizet ad,
melyik az a csillag,
amelyik életre mutat
és melyik az a szent,
amelyik istentől fogant?
Hiszen ma már
mindent mondanak,
délibábos égre csábítanak,
szavakra szórják a szavakat
és szatócsokban is gyártják
a szent fogalmakat.
Ki mondja meg hát,
merre van
és melyik az igaz,
melyik teremt
szép napot,
és gyújt ott fent
fényes csillagot,
melyik szeret igazán
és nyit virágot
az élet ablakán?
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Kergetik az álmot
Egyre többen vannak
szorongató sorsban,
tépelődő vággyal,
éhező gyomorral.
Járják az utcákat,
kergetik az álmot
s féldecibe öntik
a fojtó szabadságot.
Nincs markukban semmi,
lelkük is kiszáradt,
csak csüngenek csórón
a poros pusztában.
És ha dideregve
egy boltba betérnek,
kiutálják őket
a kidobott szemétre.
Nincs már idejük se,
kihűltek a percek,
farkasoknak is szebb
a kivilágos reggel.
S amikor az idő
fölöttük megáll,
elkaparják őket
a sötét éjszakán.
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Ne engedd!
Ne engedd, hogy szétszaggassák
a sűrű szavakat
és hordókban görgessék
az üres mondatokat!
Ne engedd, hogy elkergessék
a szabad szájú álmot
és rozsdás lelkű nyájakból
hozzanak barátot!
Ne engedd, hogy kivágják
a kemény tölgyfákat
és helyükre dugjanak
nyálas nyárfaágat!
Ne engedd, hogy kidőlt pajtákban
rakjanak új fészket
és döglött darazsaknak
kavarják a mézet!
Ne engedd, hogy kitépjék
a fénylő csillagot
és felhőkbe zárják
a születő holnapot!
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Olyan jó kettesben
Olyan jó kettesben,
mikor este járunk
és a kockaköveket
magunk mögé hányjuk.
Nézzük és csodáljuk
a sütkérező napot,
ahogy magához öleli
a fénylő csillagot.
Csendben, szótlanul is
beszélünk egymással
s harcolunk keményen
a világ gondjával.
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Markold meg a szelet
Markold meg a szelet,
ha belefúj a szélbe,
ha felkapja a szellőt
forró napsütésben,
ha port kavar az égen
felhők tenyerében
és nem hoz friss levegőt
a zöld mezejű rétre.
Markold meg a szelet
friss tüdejű szélben,
ülj fel a hátára
nagy erejű széllel,
kapjátok kapára
a szomjazó földet,
hozzatok nagy esőt
orkán-szerű szélben.
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Nehezen járnak már
Nehezen járnak már
a megkopott házban
és a meggyengült
halvány holdvilágban.
Minden mozdulatuk
az idő szavába vág
s az égiektől
kérnek biztatást.
Sokféle fájdalom
rángatja már őket
s orvostól orvosig
terjed csak az élet.
A sötétség szele is
húzza a lelküket,
és sikoltva marja
törékeny kedvüket.
És mégis boldogok,
ha rájuk süt a nap
s szabadon szállnak
a felhőtlen ég alatt.
Századokat visznek
a messzi távolba
és ifjú csókot hoznak
remegő markukban.
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Hol vannak már?
Hol vannak már
a hajdani álmok,
batyus ballagások,
az utcabeli srácok?
Hol vannak már
a megcsalt vágyak,
a görnyedő éjszakák
és a hempergő ágyak?
Hol vannak már
az őrző angyalok,
a jó borban zengő
igazi bordalok?
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Lángra lobbant a tüzes nyár
Lángra lobbant a tüzes nyár,
égeti a fejszét
s földfutóvá kergeti
a menekülő estét.
Nincs út itt már semerre,
mindenütt a tűz ég,
recseg, ropog a fájdalom
a sötétség füstjén.
Csak a hajnal harmata
hoz majd új világot,
bont ki barna bimbókat
a földbe bújt faágon.
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Mintha bánatomat …
Mintha bánatomat
kergetné az idő,
borongós cseppekben
hull a csendes eső.
Sehol egy napsugár,
sehol egy szikra fény,
csak a szennyes, szürke
felhőcsonk beszél.
Nem is beszéd ez már,
inkább csak siralom,
könnyes búcsúzás
egy elfáradt napon.
Én is csak töprengek
a múló perceken,
a semmiben csüngő
kopottas fellegen.
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Vajon kit kergetett?
Vajon kit kergetett
ez a nagy vihar
s mért volt olyan dühös,
mint a cápahal?
Mért tépte szét
a szabadság szálait
s mért verte jégesővel
a gazdák barmait?
Mért dobott lángot
szalmatetős házra,
a szegény parasztok
egyetlen csókjára?
Mért csapta agyon
a remény vágyait
s döntötte romba
milliók álmait?
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Temetgetem vágyaimat
Temetgetem vágyaimat
alvó éjszakákon
és felsírnak az ölemben
a sápadt hóvirágok.
Szaggatják a lelkemet
a fölriadt álmok
s keresik a múltjukat
az elsüllyedt világon.
Vad csókjaim reszketnek
parázna sötétben
és szétszórják a szirmaikat
gyönyörbe hulló holdfényben.
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Sötét este volt a világ
Sötét este volt a világ,
morzsákból raktunk falatot
és a zúzmarás, hideg télben
alig nyitottunk ablakot.
Cseppenként csaltuk az estét
s félve néztük a csillagot,
remegve vártuk minden éjjel
a bombát bontó csapatot.
Harang helyett ágyúk tüze
zengte a zúgó dallamot
s vérben fürdő emberroncsok
nyögve nyelték az új napot.
Rom feküdt a romok hátán,
s porolták a porszagot
s a romok közt szédelegtek
az otthontalan asszonyok.
Embereket zártak körbe
és raktak rájuk csillagot,
s végtelenbe dobták őket
egy feljajduló hajnalon.
Nem is hittük, hogy valaha
napsugár lesz majd a fényben
s szörnyek helyett madár repül
odafent a kéklő égen.
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Jó lenne embernek lenni
Jó lenne embernek lenni
és mindig embernek maradni,
megfogni a másik kezét,
megölelni fázós lelkét,
szétverni a csúnya álmot
s fölrakni egy új világot,
forgatni a szép szavakat,
bámulni a csillagokat,
járni esténként az erdőt
s karon fogni a friss szellőt,
hallgatni a tiszta zenét
és megmászni az isten hitét.
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Mennyien vannak már
Mennyien vannak már
szétlőtt roncsok között,
meggyalázott porral
a poklok fölött.
Szívják magukba
a szörnyű estéket,
a mindent felfaló
embertelenséget.
Kábultan járnak
és nézik a rémet,
a földre esett
széthulló szépséget.
Szárnyatlan repkednek,
fürdenek a fényben,
rózsaszín szoknyában
táncolnak a réten.
Felhőket forgatnak,
csillagokat tépnek
és sírva vígadnak
a kifeszített égen.
Keresik magukat
a végtelen térben
és elsüllyednek
egy maroknyi vérben.
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Óh, te messze szálló
Óh, te messze szálló
szép gólyamadár,
vidd el sóhajunkat
a tengereken át,
vidd el vágyainkat,
széttört álmainkat
és meséld el ott
dicső harcainkat.
Mondd el ott a népnek,
a sámán vezérnek,
hogy él itt egy nemzet
a gólyafészek mellett,
itt, ahol a hegyek
az egekhez érnek
és a búzaföldekből
színaranyat mérnek.
Mondd el azt is kérlek
a hírvivő szélnek,
hányszor virrasztottunk
csillagtalan éjjel,
hányszor tépdesték meg
a kerti virágot
és csalták a csaliba
a megszökött álmot.
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Hányszor verték meg
a ránk szakadt hajnalt,
a cseppekben csurgó
szánakozó víg dalt,
hányszor sirattuk el
az elveszett reményt,
hőseinkről szóló
igazmondó regét.
Itt, ahol évezredek
szálltak el a fényben
és hősi halottak
fúltak meg a vérben,
itt, ahol hazát
teremtett egy nép
és harcok harcaival
védte meg nevét.
Mondd el azt is büszkén
a távoli népnek,
hogy szétszaggatjuk majd
a ránk aggatott féket,
hogy fölrakjuk a házat,
a vasba öntött várat,
a jövőnket őrző
égi palotákat.
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Aludj békésen
Aludj békésen,
aludj csak tovább,
álmodban sződd meg
a legújabb csodát.
Röpítsd fel az égre
a forró vágyakat,
a mennyekben születő
szentséges szavakat.
Tépd le a fényből
a holnapi mesét,
az emberek vágyait
görgető reményt.
Hozd le a földre
az aranysisakot,
a fehér fényt fakasztó
tüzes csillagot.
Hozd le az éhezők
búza kenyerét,
az alkotó ember
teremtő erejét.
Hozd le a békét,
a csendes estét,
hozd le az emberek
megváltó keresztjét.
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RÉSZLETEK A MEGJELENT
ÉS AZ ELHANGZOTT
KRITIKÁKBÓL
Bögre Zoltán
„Tar Károly tizedik verskötete, a
„Tépázott gyönyörben” a belső vallomás
hangsúlyozására s a kimondatlan romantikus vágyak kicsíráztatására vállalkozott. A versek a múlt-jövő poros köntösében mutatják meg az emberi magányosságból fakadó „tépázott gyönyör”
fájdalmas hagyományait, miközben feltárják a fűcsomók között elrejtett apró
kívánságokat, titkokat, vagy éppen a csillagokkal eggyé váló, megfoghatatlan
álmokat.”
Debrecen 2005. VII. 13. 12 old.
Vitéz Ferenc
„Bármelyik könyvet bárhol ütjük fel,
olyan érzésünk támad, mintha népdalokat olvasnánk. Ezt azonban nem elmarasztásként írom, hanem az elismerés
szavával. …
S meri vállalni, hogy nemcsak a népdalokból merít, hanem a népiek öröksége
is táplálja. Talán nem véletlen, hogy a
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hátsó borítón olvasható rövid útmutatásokban (vallomásokban) ott olvassuk
Wass Albert és Sinka István nevét. …
Nem lenne hiteles a modernkedés Tar
Károly tollából. A visszatérő, nyugodt
szerelem-érzés tolmácsolásához egyébként is az egynemű hang illik."
Néző Pont II. évf.
2007. máj.-jún. 377. old.
Bögre Zoltán
„Mint minden költő életében, az ő
világában is meghatározóak voltak a szerelmes versek, a párjához való kötődés
szavakba öntése. Egyszersmind lendületes hévvel beszél költeményeiben a
rendszer-változással felbukkanó gerinctelen „csinovnyikok” s a hajlongó kenyérlesők iránti megvetéséről.”
Debrecen 2006. VI. 28. 11 old.
Lakner Lajos
„Ha a versek témáját nézzük, akkor
úgy látom, hogy alapvetően vallomásos
költészetről van szó, ami nagyon fontos
…, hiszen manapság nagyon ritkán mernek az emberek személyesen vallani.
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Általában a szerepek mögé bújnak. …
Nagyon fontosak ezekben a versekben
az érzések és az érzelmek. Alapvetően
ezek adják meg a versek hangulatát, a
mozgató erejét. Ez az a közeg, ami miatt
sokkal inkább képesek vagyunk verseihez közeledni. Ezek révén újraélhetjük
azokat az élményeket, amelyeket a költő
költészete segítségével lehetővé tesz
számunkra. … A verseknél különös
hangsúllyal esik latba az emlékezés… Ez
a költészet arra tanít, hogy … meg kell
próbálni megtartani azokat az emlékeket,
amelyekből így vagy úgy, de mégis csak
felépült a személyiségünk.”
Elhangzott Tar Károly:
Szép szóval köszönöm című
verskötetének
2009. ápr. 6-i bemutatóján.
Vitéz Ferenc
Tar Károly: Szép szóval köszönöm
„Tar Károly ugyan alapvetően megmarad személyes élményköreinél –
szerelemnél, családnál, természetnél,
avagy a természeti allegóriák embersorsokra vetítésénél – még sem nevezhető
alanyi költészetnek az övé, hiszen mindig mögötte van egy kisebb vagy nagyobb közösség, üzenetei túlnőnek a sze85

mélyes érzelmi érdekszférán (még szerelmes versei esetében is), az emlékezés
alaphelyzete pedig eleve átfogja az időt,
történelmet (benne sorsokat) idéz meg. A
költő úgynevezett „magánügyei” tehát
egyúttal közügyek is.”
Néző Pont IV. évf. 2009. máj. 535. old.
Ujváry Zoltán
„Tar Károly elsősorban alanyi költő:
verseiben azokat az élményeket, benyomásokat, gondolatokat és érzéseket fogalmazza meg, melyek az ő életének
mozzanatairól számolnak be. Ez a lírai
énközpontúság jellemzi őt akkor is, ha
természetről, a szerelemről énekel, vagy
az emlékeket, a régi időket, a szülőket
és a gyermekkort idézi föl, mellette
azonban – és főleg az utóbbi versekben –
egyre erősebben reflektál az őt körbe
vevő, számára sokszor idegenné váló
világ történéseire, vagy újabb kifejezési
anyagként megjelenik költői palettáján a
történelmi emlékezet hangja is.
Az alanyi költői karakter azonban
mások számára is hiteles és érdeklődésre
számot tartó lírai jellemet formál. Az
egyes szám első személyű vallomás vagy
a megszólítás nem csupán Tar Károlynak
az elmúlt s jelen időhöz szóló monológ86

jának része, hanem mindig egy közösség
nevében is szól. Ezt a hangot erősíti föl a
gyakran népköltészeti ihletésre megformált lírai darabok sora, amelyekben a
hagyományos, magyaros ütemhangsúlyokhoz illő képi megoldásokat alkalmazza. …
A tízszótagos sorváltozatok az Angelus című versben, a 8 - és 7 - szótagos
váltások (A vihart hozó égen) szintén a
népdalok egyszerű és nemes hangját
idézik föl, de még a gondolati líra felé
közelítő, az ütemezés helyett a gondolatok és érzések belső ritmikájára figyelő
Holló László arcképei is szervesen illeszkedik a népi képalkotás és a dalokra
jellemző lírai elbeszélésmód hagyományaihoz. …
Tar Károly e megoldásokat nemcsak
az érzelmekkel fűtött természeti képekkel, hanem a rímtechnikával és a refrénszerű, vagy arra emlékeztető ismétlésekkel, az értelmi és érzelmi árnyalást
egyaránt szolgáló keretzárásokkal is
hangsúlyozza.
S ahogyan Holló László képei és Tar
Károly versei egymás mellé kerülnek
(avagy egymásra találnak)… párbeszédet folytatnak egymással, ... költeménynyé változik a kép, festménnyé íródik a
vers. Nemcsak Tar Károly költészete
gazdagodott itt újabb árnyalattal, de
Holló László művészete is egy más han87

gulati érzelmi kiterjedést, mondhatni,
egy újabb életet kapott.”
Tar Károly: A szépség csodája című
kötetének előszavából
Debrecen, 2009. 6. old.
Vitéz Ferenc
„A tűnt idők nyomában című kötetet
lapozgatva, a kor helyett írhatnánk korosztályt, a mai korban élő hetveneseket.
Hiszen mind a klasszikus (gyakran népdalhangú, de nemes csengésű) verseszmény, mind a világhoz fordulás, abban
pedig a hit … s mind a már eltávozott
művészbarátok (például Bényi Árpád,
Szesztay Zsolt) emlékének adózó versek
révén a mai öregek tudása, világlátása és
helykeresése tükröződik vissza a sorokban. … Az ellesett hangulatokba Tar
Károly képes filozófiai (vagy erkölcsi)
mondanivalót sűríteni. A búcsúzásban búcsúztatásban bár ott van a fájdalom,
ám nem hagyja el a költőt a szépség megújulás-reménye. ... S közben tiltakozik is:
nem a múltért, hanem a jövőért! ”
Néző Pont V. évf. 2010. ápr. - máj. 196. old.
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Vitéz Ferenc
Tar Károly: Mikor hosszú útról
„A költő … érzi, hogy költészetével
egy tradicionálisabb líraeszményt képvisel, melyben meghatározó a dalforma,
az érzés naiv tisztasága, … intelmeit is
úgy fogalmazza meg, mint egy sokat
megélt bölcs, akiben ugyanakkor soha
nem szűnt meg a gyermeklét csodája.”
Néző Pont VII. évf. 2012. aug. 253. old.
Vitéz Ferenc
Tar Károly: Szólj tisztán és hangosan
„ … ha a versformákat és a népdalritmust nem is fogja már megújítani a
szerző, … költői képei merészebbek és
eredetibbek, érzéki hatásukban is markánsabbak lettek … Ebből a több mint
félszáz versből azonban megint van néhány életműdarab (Óh, te puszta, poros
álom, a Mindig magasabbra, a Csak
nézem és tépem vagy a De sokan várják
már, Lecsengett csók ma már, Imádkozom én istenem), melyek formaújító
munkák és a töredék formában vagy a
vizuális képben adnak hiteles tükröt
lélekről és korról.”
Néző Pont VIII. évf. 2013. máj.-jún. 239. old.
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Lehet, hogy furcsa és
szokatlan, ha egy szerző
verskötetében nem csak
költeménye, hanem a versről
alkotott véleménye is
olvasható.
Én azonban úgy vélem, hogy az
írás vége felé vagy végén,
huszonnégy verskötet után
már összegezhetem és
elmondhatom
a versről, a versírásról
alkotott
saját véleményemet
és tapasztalatomat is.

