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SZÍNEK 

 
A színélmény kapcsolódik a ritmushoz, éppen olyan absztrakt, mint a zenei 

élmény, a vers kiinduló pontjául szolgálhat. A színélmény tehát nemcsak a festé-
szethez kapcsolódhat, a ritmus még szét nem váló egységében többféle absztrak-
ció is találkozhat. 

 
Ikon 

 

A barnaság föléd hajol, 
A kékség lágyan ringat.  
Bíbor alkony-sötét ragyog 
Szegélyén titkainknak. 

A fájdalom aranyba foly, 
Ezüst sugár a kín csak, 
A koronád, a koronád 
A töviságú csillag. 

 
Paletta 

 

Az egész paletta a tiéd lett, 
Használj sárgát és halványkéket. 
Pasztellszínt, lilát, hófehéret 
És zöldet, hol árnyéka mélyebb 
A lombos fának vagy pataknak — 
Piros kavicsát fesd aranynak. 
Ezüstjét suhanó halaknak, 

Átmenetét az árnyalatnak. 
A szürkét oldjad ragyogásba, 
Hogy derüljön a köd homálya. 
Az életet, egymásba olvad, 
Tavaszi zöldjét egy bokornak 
S ahogy szétfut az első árnyék, 
Halvány bimbó, nem virágzás még. 

 
A kámi arborétum 
 

Ki csiholta ezt a ligetet, 
A foszforeszkáló rügyeket. 
Hogy mind, egyszerre lobban lángra 
Bíbor, lila és aranysárga. 
 

A fenti versben a „lobban lángra — aranysárga” szétsugárzó rím, a felelő egy 
szótaggal hosszabb, az „sr” kapcsolat hangátvetés. 
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Bucsecs 
 

Piros, barna, zöld kő: 
Úgy mondják: örökre 
Idefagyott a hajdanvolt  
Királynő könnye. 
 
Bejárta gyönyörű országát, 
Az erdős hegyet és a völgyet, 
Sejtelem sóhajtása szállt át, 
Akkor ejtette ezt a könnyet. 

Évszázadok teltek azóta, 
Dördült az ég, a föld is vérzett, 
A piros könnyek egybefolytak, 
Patak zuhogott ránk, a végzet. 
 
De mondják: a királynő könnye 
Zöldjét is őrzi a reménynek. 
És barnaságában megújul 
Lezúzott törzse erdejének. 

 
A konglomerátumok gömb alakú, az idők során összecementálódott színes 

kövekből álló képződmények, melyek Erdélyben több helyen is megtalálhatóak. 
A vers keletkezése egy hirtelen felismerés, asszociáció, a könnycsepp és a kong-
lomerátum alakjának hasonlósága, és a sokféle szín, mely ezekben a képződmé-
nyekben megjelenik..  

 
ELVONT ÉS KONKRÉT 

 
A vers alapeszméje, kiindulópontja egy belső összhang, egy ritmus, egy gon-

dolat, melyet nem is lehet külön megfogalmazni, hiszen megvalósulása maga a 
nyelvi kifejeződés, a vers. Az olvasó útja fordított, a nyelvi megvalósulás, szavak, 
szóképek felől közelít, juthat el a gondolati lényegig. A versnek több rétege van, 
ahhoz, hogy a legbelsőig hatolhassunk, ismerni kell a költő személyes szimbó-
lumrendszerét, motívumait, mert nem csak a szimbolistáknak vannak szimbólu-
mai. Az elvont talán nem is a megfelelő kifejezés, a vers kiindulópontja megha-
ladja a tárgyi világot, nem elvonatkoztatásból jön létre, hanem szinte létrehozza a 
konkrét képeket, világot teremt, ahogyan Csokonai is mondja. A példaként ho-
zott alábbi vers a sűrűség fogalmából, vagy inkább érzetéből keletkezett, ennek 
kifejeződése a fű és a köd. Az elsődleges érzet, gondolat tehát egy elvont eszme, 
mely mágnesként vonzza a szóképeket, az élményeket, a tárgyi valóságot. Ami 
nagyon is realitás, egy hegycsúcsról végignézve láttam ezeket a fölszálló hajnali 
párákat.  

 
Sűrűség 

 

Emelkedik a csupa-sűrű: 
Tavaszi vetés, zöldellő fű. 
Hűvös tavakról, mint a köd száll, 

Magból indul a zsendülő szár. 
És a hajnali fény-titokban 
A vizek tükrén végiglobban. 
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A második két sor asszonánc, az „sz” alliterációjával. A záró két sor négy szó-
tagú rím, az azonosság kifejeződése. 

 
Szél 

 

Úgy keresd Istent, mint a fák 
Tágulva élik a csodát. 
Mint sóhajtása könnyű szélnek, 
Az egész erdőn szerteszéled. 

Gyertyaláng 
 

Ennyi volt az Isten, 
Tágas arany-termek. 
Apró gyertya lángja 
Lobogva szétterjed. 

 
Gyűrűzések 

 
Isten, ki a víz tükrére 
Szórsz aranyló csöppeket. 
Tovaterjed hitünk fénye, 
Átjárja a gyökeret. 
Titkon növő gyűrűjébe 

Foglaljon fatörzseket. 
Rajzolódjon, felhőn égve 
Hit, remény és szeretet. 
Így kapcsolja össze végre 
Az emberi szíveket. 

 
A fenti versek a kiterjedés eszméjéből keletkeztek. Valami, ami tágul, ami 

szétfut, hogy a versben konkrét képekké váljon: a szél, a fatörzs évgyűrűi, a pa-
takba hulló esőcsepp nyomán keletkező hullámok. Az elsődleges azonban az el-
vont eszme, amely hasonlatokban, metaforákban mintegy megteremti ezeket a 
valóságokat.  

 
FILOZÓFIA 

 
Az elvont és a konkrét elemzésekor megjelenő szempontok már a filozófiai 

elvontság felé mutatnak. A filozófia létezésünk nagy kérdéseivel foglalkozik. 
Azonban nemcsak tudomány, hanem az ember, aki gondolkodik, filozofál, mi-
közben számára egyszer csak véget ér az, amiről gondolkodik. Úgy tűnik azon-
ban, hogy a gondolkodásban van valami örök, hogy amit az emberi kultúra létre-
hozott, nem veszhet el, és nem veszhet el az egyén sem. A filozófiáról szóló vers 
az alábbi példákban az absztrakt filozófia megszemélyesítése, aki maga a filozó-
fus. Ez is jelzi a gondolat útját az absztrakciótól a stilisztikai eszközökön át a 
megszemélyesítésig, és a versbeli megszólalásig. 

 
Platón és Szókratész 

 
Raffaello festménye 

 

Egyikük a csillagokba nézett, 
A szellem-ujj fellegekbe nőtt. 
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— Igazságát keressed a résznek, 
Hogy megleld a töretlen egészet, 
Szól a másik: — Fontosabb a föld! 
 
S míg figyel a tanítvány-sereg, 
A kétely bokrán harmatcsepp pereg. 
Egyszerre tükröz földet és eget. 

 
Antinómiák 

 

És igen, az antinómiák 
Akhilleusz és a teknősbéka. 
A rejtvény vajon utolérheti? 
Pedig egészen másról van szó: 
Mely tovafut, a pillanatról 
És, hogy ott vagy-e, ahol vagy, 
Azonos vagy-e önmagaddal. 
A célod, mely előtted léptet 

Egy mozdulat csak, hogy beérjed, 
De az órák percre hasadnak, 
Szilánkjára a pillanatnak. 
Végtelen rét, egyszerre nyitnak, 
Varázsütésre elvirítnak. 
Akhilleusz futása béna 
És tovább lép a teknősbéka. 

 
Kant 

 

Kanti alkony. Bíboros lilák 
Fény-keretben a kategóriák. 
Sötét ködön áttörjön a lényeg, 
Fátyol-felleg szivárványa fénylett. 
Ezernyi csepp, mely széthull és pereg, 
De tükrözi a végső lényeget. 

Mint egy prizmán, hasad a világ, 
De örökek a kategóriák. 
S formát ölt a képlékeny anyag 
A kelyhedben, kristály akarat. 
Csillagfénnyel, míg feléje indulsz, 
Felszikrázzon az Imperatívusz. 

 
Ágoston 

 
A Filozófus — így szól a legenda — 
Egyszer kisétált a tengerpartra. 
Agyában forgatott ezerféle dolgot. 
Ilyeneket: hogyan lehet boldog 
Az ember, ha parányi léte 
Kialszik, mint pernye feketesége. 
Hogyan örök, ami széjjelpattan, 
Mi a lényeg elszálló szavakban. 
Létezik-e egyetlen Igazság, 
Miben állhat az emberi nagyság, 
A marék por, amely égre törne, 
Bilincsébe van zárva örökre? 
Amely kering a széthulló anyagban, 

Hogyan lehet a Lélek halhatatlan? 
Anyag-ruháját mintegy visszaöltve 
A végső Egység a Káoszt legyőzze.  
Azt kereste: az Egyetlen Egyet, 
A semmiből ki világot teremtett. 
És legnagyobb titkát a Szeretetnek, 
A Jóságnak, amely véle egy lett. 
S amely végül a világra kiárad, 
Háromban Egyet, és Egyben a Hármat. 
Így ballagott az Óceánnak partján. 
A lágy habok a sziklát ostromolván: 
Apró hullám, s széthullott az Okság 
És lábai a homokot taposták. 
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Egy könnyű szél a nyomait befújta 
És csak ment és nem lelt rá az Útra. 
És ahogy ment, egyszerre észrevette,  
Hogy egy gyermek csészével vizet merne 
Tenger partján egy apró mélyedésbe. 
Szétfut a víz, s üres a gödör mélye. 
S ahogy nézte, elfogta a részvét. 
A gyermek újratöltötte a csészét. 
 
Kezét szelíden a vállára tette 
És a munka céljáról kérdezgette. 
Csengő hangon a gyermek felelte: 
— Ez a célom, nem tart kevesebbre, 
Hogy a zúgó Óceánt kimerjem 
E gödörbe, melyet készítettem. — 
Gondolkozott: hogyan magyarázza, 
Hiszen végtelen a tenger árja, 
A gyermeknek, hogy a munkája meddő… 

De csengő hangon újra megfelelt ő: 
 
— Munkámat én hamarabb bevégzem,  
Mint Isten titkát megfejthesd egészen. 
Mert elmédbe oltotta a vágyat:  
Keresd őt, hogy végül megtaláljad 
A szándék, amely megfogan szívedbe. 
Maga az út, és ő készítette. 
Mert önmagát átadta előbb 
S úgy teremtett téged, keresőt. 
Mert ne feledd: bár célja van az útnak, 
Ő az Út is, életedben új nap. 
És ki vágyat a szívedbe olta:  
Nem keresnéd, ha tiéd nem volna. 
 
És egy hullám a homokra görgött, 
Csapásával megtölté a gödröt. 

 
Aqinói Tamás himnusza 

 

Mit Tamás zeng, az a himnusz, 
Nem lehet, hogy meg nem indulsz, 
S el nem indulsz Ővele. 
Bármi teher, bármi bú nyom, 
Nyomában a keresztúton 
Mégis remény tölthet el. 
 

Megváltása dús ígéret, 
Koronája tövisének 
Érintésén hit fakad. 
Földi ésszel meg sem érted, 
Érted hal az örök élet, 
Bűntelen lesz áldozat. 

Csak, amit a szíved sejthet, 
Az hoz üdvösséget, enyhet, 
Meghajolva elfogadd. 
Ő is hajlott a kereszttel, 
Váltságát hogy így vehesd el, 
Örömébe így fogad. 
 

Hozzá térni sose késő, 
S az ítélet, az a végső, 
Könnyű lesz, mint hópehely. 
Minden bűn, gyarlóság, vétek 
Vak fellegként szerteszéled, 
Sugarában olvad el. 

 
Szentháromság 

 

A világnak szétosztotta 
Bor, s kenyérben önmagát. 
Mert testévé lesz az ostya, 
És a bor vérére vált. 
Életét így sokszorozza, 
Ki legyőzte a halált. 
Keresztjén az ember sorsa 
Megváltásra így talált. 

S mert igéje rendelé így, 
Valódi az ostya-test. 
Kegyelme a szívben érik,  
Gyümölcsöt hoz a kereszt. 
Feltámadjon a remény, hit, 
S vigasztaló szeretet. 
Kehely tükrözi a vérit, 
Aki értünk szenvedett.
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Szentháromság súlyos titka, 
Hogy a Három mégis Egy. 
S eggyé fogad — így tanítja, 
Ha veszed a kenyeret. 
Örök-Egybe térjen vissza, 
Ki testével egy lehet. 
S borban a kegyelmet issza, 
Ki e földön vétkezett. 

 
Metafizika 

 

Bolberitz Pál 
 

Kerestelek a metafizika tételeiben 
s Te szelíden suttogtad: — Igen. 
Ott vagyok, ahol a szikrázó anyag 
ívén a fűszálak meghajlanak. 
Ahol az apró madárka szárnya rebben, 
a legnagyobban és a legkisebben. 

Ahogy szétfutnak a láva-gyűrűzések 
s a parányi forrás hűvösében. 
A buborékban, mely ezüstösen végig 
fut a mélyből, s felszínén elenyészik. 
Roppant törzseknek hallszik roppanása 
a szellőben, mely a fenyőerdőt járja.

 
Bizonyság 

 

Bizonyság? A létezés maga 
A nap egyetlen aranysugara. 
Megérinti az apró bibét. 
Virágpor hull, csillag-hópihék. 

Mi az, ami lelkedben fakad — 
Ércekbe zárt kristály-akarat. 
Mely feltöri vak héját a létnek 
S pillantásod öntudatra ébred.

 
Hiszem 

 

Hiszem, hogy van egy Isten, 
Ki végül egy velem. 
Őbenne forr a Minden, 
Csillagpont-végtelen. 
 
És vonzásába ő fog, 
És bennem ő kering. 
A tettemben végső ok, 
Szemedből rám tekint. 
 
Hiszem, hogy van egy Isten, 
Ki megóv és vezet. 
Ki kézen fog szelíden, 
S vihara zúgva zeng. 

Akiben fénysugár ég,  
Ki végső hatalom. 
Aki a cél s a szándék 
A keresztutakon. 
 
Akiben egybeömlik 
A bánat és öröm. 
Hegyeket rengető hit 
És halk virágözön. 
 
Hiszem, hogy van egy Isten, 
Egy végső akarat. 
A szűk ösvény a szirten, 
Mely szabadságot ad. 
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Ki kemény, mint a kőfal, 
És aki befogad. 
Rigóban rezzenő dal, 
És lávazuhatag. 

Akihez sose késő  
És fényívébe von — 
Hiszem, hogy van egy végső 
Feloldó hatalom. 

 
Esztétikai előadás 

 

Nézem az anyukát: 
Jegyzetel. 
Babája szavamtól 
Szunnyad el. 
 

Esztétika? Ennyit  
Ér a szó, 
Hogy a kisbabának 
Altató. 
 

És hogy kettejükhöz 
Van közöm, 
Szótalan szavakkal 
Köszönöm. 

Látom, már egy oldalt 
Teleírt, 
Kisfia hangommal 
Álmodik. 
 

Álma csupa fény és 
Csupa csönd 
És most hárman írjuk 
A jövőt. 
 

Jövőt, ami arany 
Gondolat, 
Melyben szó és álom 
Sorsot ad. 

 

Az anyuka szeme 
Mint a nap, 
Felragyog a kéklő 
Irkalap. 

 
MEGISMERÉS 

 
A költészet nem csupán elvonatkoztatás, hanem előzetes ismeret, az elvont felől 

induló megközelítés, a teremtés mozzanatának felismerése. Nem képzelgés, hanem a 
megismerés sajátos formája. Mintha a konkrét költői képeket is egy előzetes ismeret 
vonzaná magához, egységbe rendezve a világ dolgait, érzékeltetve a dolgok mögöt-
tes jelentését, de konkrét vonatkozásait is. Az alakzatok, trópusok közvetíthetik ezt a 
sajátos megismerési formát, képesek a jelentések bővítésére, párhuzamba állítására, 
ezzel kiegészítik, elmélyítik a fogalmi jelentést. 

 
Lényeg 

 

Légy, mint a lámpafény, 
De nem, amely lecsavarva ég. 
A lényeget add teljes sugárral, 
Magasfeszültség áramával. 

Mező 
 

Szellő-szavad üzenete ring. 
Nyílik örök törvényed szerint, 
Ezer szirom egyetlen virág: 
A kegyelem úgy ragyogja át.
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Érintés 
 

Páncélja nélkül a csigát, 
Ahogy megérint a világ. 
S lelked is, rezzenő ideg, 
Válaszként úgy érinti meg. 
Csupa csillogás, csupa szem, 
Csupa érzékeny érzelem. 
És üzenet a fény, a hő, 
A rezdülés, a levegő. 
Erdőt borzol, ha elsuhan 
A láthatatlan szél-futam. 
S a végtelen csendjébe nő 
A fű, az alig rezdülő. 
Kérdés, mely rögtön válaszol, 
Ahogyan egymásba hatol. 
Kérdéseim, mint gyökerek, 

Úgy szövik át a csöndedet. 
Fény-gömbök apró ágain 
S bimbózik fenn a drága szín. 
Hallgatom virágok neszét, 
Mint csupa titkos párbeszéd. 
Távolból megindul a sóhaj 
S mint csillogást, magába foglal. 
Ahogy a harmat cseppje gyűl, 
A párákból jegecesül. 
Mi láthatatlan, hirtelen 
Megfakad, világít, terem. 
Tudod-e, honnan ért ide 
A léted apró fényíve? 
És világokon hajlik át 
A csupa érzékeny világ. 

 
Ércek 

 

Évmilliók, jegecesedések, 
A föld álmából születnek az ércek. 
Mint a fehér hókristály, lebeg 

Keringő só, kéklő tengerek. 
És a mélyben szikrázó érc-eren 
Megcsillan a születő értelem.

 
Teljesség 

 

A lámpát, amely vakító titok 
Azt hiszed, hogy átvilágítod? 

Az óra üt, a percet méri ő, 
De mérhető-e maga az idő? 

 
Forgács pattan, vagy szikráját érzed — 
Átfoghatod-e a teljességet? 

 
Mécsvilág 

 

Mint egyetlen gondolat csak, 
Lámpád égve úgy marad. 
Messze világít az ablak, 
Sugároz a gondolat. 
 
Ablakodnak csillanását 
Nézi-e túl valaki? 
Gondolatod csillagmását 
Látod-e kigyúlani? 
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A hetedik napon 
 

A hetedik napon megpihent — 
Így mondják. De életteli csend 
Zúgott föl a rengetegből akkor, 
Fények cikáztak forgó csillagokból, 
S a réteket betölti szava, 
Mint születő virágok illata. 
E bőség végül önmagára ébred, 
Rámutasson pontjára a Középnek. 

Legyen látás, amely visszahajlik, 
Fül, mely felfog szellőt, egy sóhajnyit. 
Különválik érdes és a sima, 
Szikla pattan, ha az ujj tapintja. 
Megnyílik a szomjazó ajak, 
Amelynek az ízek vallanak. 
A lélekbe beoltja a vágyat: 
Add, Uram, hogy halljalak és lássak. 

 
Érzékelés 

 

A szél csak ennyi: a levegő 
Egyenetlen fölmelegedése. 
A virágillat: részecskék csupán 
Szüntelenül szóródva a térbe. 
 
De amikor összerendezed 
Titkos útján az érzékelésnek, 
Önmagánál minden több lehet, 
Isten felé emeli a lélek. 
Szellőt érzel, tavasz-leheletet, 
És szívedben szétárad a béke. 

 
Titok 

 

Amit mindenki lát: 
Az én titkom a világ. 
 
Ujjadon átcsorog, 
Legyintsz: csupán homok. 
 
Titkom a tiszta szó, 
Ami nyilvánvaló. 

Rügyként mely egyre nő 
A felismerhető. 
 
Ágon a csönd-sóhaj 
Virágzó körvonal. 
 
Mely azért fényesebb 
Talán, hogy észrevedd. 

 
A világ 

 

A világ, mint színes 
Selyem 
Hajlik virágon és 
Levelen. 

 

Szélben lobog, mint a  
Pántlikák. 
Összefogod, mégsem 
A világ. 
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Szárnyán a szellőnek 
Ellebeg, 
Széles vászna kéklő 
Tengerek. 

Nem találod, bárhol 
Keresed 
Csak egy szálat, nem a  
Szövetet. 

 
Ki gyújtja az égbolt 
Csillagát? 
Ruháján egy ránc csak 
A világ. 

 
Vázlat 

 

Ki rajzolta az első lovat, 
Barlangfalra a bölénybikát? 
Ki tervezte a kőlapokat, 
S mit őriznek az apró csigát? 
Kié a páfrány művészi rajza, 
Mely ráhajlik az ősi Halra? 
Sziklát farag, s márványszobrot később – 
Ki tartja a szelet és a vésőt? 
Festővázlat vagy mintás fakéreg:  
A teremtésben örök-egy a lélek. 

 
Lényeg 

 

Energia, fémek párája csak: 
Távolabbra suhan az anyag. 
Elérheted végső lényegét? 
Széjjelfoszlik, ha érintenéd. 
Mi mozgatja? Egy végső akarat? 
Gyémántkemény, és tovább nem hasad. 
Az életünk tűnő árny csupán, 
Elfutó rajz homályos burán. 
Öröm, bánat száll és kavarog, 
Ki őrzi meg a pillanatot?  
Míg sugárzik a fényen túli fény, 
A Szeretet a világ üvegén. 

 


