
Vörös István versei elé

Költői pályakezdés annyiféle van, ahány költő. Vörös István nem tartozik azok sorába, akiket
formai készségük, ügyességük, valamely ismert versíró stílusába való beleélő képességük hoz a
felszínre. Ezt a tizennyolc éves fiatalembert gondolatainak eredetisége, fogalmazásmódjának lé
nyegre törő keresetlensége teszi méltóvá figyelmünkre.

1964-ben született Budapesten ; jelenleg a gimnázium negyedik osztályát végzi, érettségire ké
szül. Érdeklődésének homlokterében sokáig a természettudományok álltak, a művészetck közül
az avantgard mozgalmak, elsősorbana szürrealizmus gyakorolt rá hatást. A lírában Nagy Lász
ló, Pilinszky János, Kormos István és Weöres Sándor. a filmművészetben Huszárik, Pasolini,
Wajda, Fellini filmjei állnak hozzá közel. Ez azért scm mellékes, mert a versírás mellett amatőr
filmezéssel is foglalkozik.

.Percekig folyik / a szó a csapból/aztán elzárják / és hörögve / égő vízzé változik,' a hadarás"
- írja az Őszinteség című versében. Általában két jelenség összekapcsolása teszi megjelenítő ere
jűvé és véglegessé a verseit. Nem szimbólumokat keres, nem jelképeket használ; a sajátosban fel
ismeri annak másságát is - gyakran groteszk társítással mélyíti el a köznapi élményt az áttétele
sebb, mégis kézzelfogható értelmezés felé.

"Keményen / neki az éjszakának / gyufákat gyújtogat link ... " ~- mintha az emben lét tragiko
mikuma fogalmazódna meg - némi őniróniával >- ezekben a sorokban. Természetesen nem ez az
egyetlen módszere, sokféle verstípussal kísérletezik. De akármilyen utat próbál, legjobb versein
mindig átüt egy kutató fiatal elme elfogulatlan világlátása. a szavak anyagúból maradandót for
málni képes tehetsége.
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VÖRÖS ISTVÁN versei

Szent Sebestyén

A hit felmérhetetlensége
a vér képletei,
a pogányok felcserélhetősége

a sebek tételei

A nyilak
II matematika és a halál

rideg
ágyui felé jórditott

sebek
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Gondolat és kiáltás

Ha megszabadithutnám
a gondolatokat
a szavak salakjatol .

Ha lefejthetném d hangokrál
a levegő véresre beszélt
sziivctét

A fájdalmat bclegiingyöliim
a kiáltásba

Harc

keményen,
neki az éjszakának
gyufakat gyujtogotunk
s a körmünkre égett
csillagok kiizt
angyalként elkúrhozunk


