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KEDVES OLVASÓ! 

Nem egyszerű, pontosan körülhatárolható egy költő fel-
adata modern, folyamatosan átalakulóban lévő világunkban. 
Amíg a korábbi évszázadokban az irodalom a szórakoztatás 
eszköze legalább annyira volt, mint az önkifejezésé, mon-
danom sem kell, hogy a technikai vívmányoknak köszönhe-
tően az írott szó – legalábbis esztétikai értelemben – az 
utóbbi évtizedekben egyértelműen háttérbe szorult. Sokan 
ezt már egyfajta hattyúdalként értékelik, és megkérdőjelezik 
az írás létjogosultságát, de néhányan – köztük én is – in-
kább a változást, nem pedig a hanyatlást szeretnénk felfe-
dezni. 

Miért ragadnak az emberek még mindig tollat a XXI. 
században? El fog-e, el kell-e, hogy tűnjön egyszer valóban a 
költészet az életünkből? Számtalan hasonló problémát 
lehetne még boncolgatni, s bár e kötetnek alapvetően nem 
ez a célja, úgy gondolom, valamennyire mégis segíthet köze-
lebb jutni a válaszokhoz. Hiszen a költészet nem csak ott, 
és akkor nyilvánul meg, amikor gondolatainkat verses for-
mába öntjük: amikor el-elmerengünk az éjszakai vonaton, 
amikor meghallunk egy ismerős melódiát, látunk egy arcot, 
megérzünk egy vízcseppet a bőrön – ezek az egyszeri be-
nyomások mind mind megmozgathatják bennünk a képze-
let és az érzelmek csalóka játékát, amelyet méltán nevezhe-
tünk költészetnek. 

A szerzőt is ezek a soha vissza nem térő, az emberi lé-
lekben tomboló hullámhegyek és hullámvölgyek indították 
el azon a hihetetlen utazáson, amelyre most szeretné magá-
val hívni az Olvasót – hiszen ha nem is tudjuk teljes egészé-



 

ben érzéseinket reprodukálni, a líra egy örökös harc és 
kísérlet arra, hogy sikerüljön legalább a töredékét megmenti 
annak, amit külön-külön megértünk, és felfogunk a való-
ságból. 

A kötet nem véletlenül Két világ határán című verse után 
kapta a nevét: hiszen ez az a fő gondolatmenet, amely a 
művek túlnyomó részét áthatja, vagyis a kettősség, a gyötrő-
dés, a dilemma és az ambivalencia, emellett a hontalanság, 
a kétely, a sodródás, az útkeresés is olyan fontos alapmotí-
vumok, amelyek úgy vélem, nemcsak e sorok írójának 
sorsát határozzák meg, hanem minden ember életében 
általában bekövetkezik egy olyan periódus, amikor ezek a 
hangulati elemek dominálnak. 

Stílus tekintetében is két malomkő között őrlődnek az 
alkotások: alapvetően szokatlan és vakmerő, rapszodikus 
képeket igyekeznek felvonultatni a művek, ugyanakkor úgy 
gondolom, egy formailag kötött, klasszikus töltetet is pró-
bálnak tükrözni, mintegy ezzel is kifejezve egyfajta lázadást, 
vagyis a jelenkor töredezettségével szemben a Rend és a 
Káosz oszthatatlan egységét. 

Összesen nyolc ciklusba rendeződnek e kötet versei, 
amelyek között a sorsfejtegetéseken, hitvallásokon és szám-
vetéseken túl (Legénybúcsú, Harc az Anyagvilággal, Volare, 
Szentek és ördögök, Paranoid) helyet kapnak régi és új 
szerelmek (Artemisz oltárára, A baziliszkusz tekintete), 
végül pedig, mintegy mozaikkockákként vázolnak fel né-
hány jelenetet a korábbi témakörök közül a rövidebb terje-
delmű, négysoros, vagy éppen epigramma-jellegű alkotások 
(Szirmok és szilánkok). 

Az, hogy e ciklusok hogyan tevődnek össze, azonban tel-
jesen szubjektív: e művek csak lazán kapcsolódnak egy-
máshoz, így pusztán önkényes alapon, mintegy „a rend 
kedvéért” volt szükség e felosztásra. Nem az a fő tehát, 
hogy a szerző mit, hogyan látott, hanem, hogy te, kedves 
Olvasó, akinek ezúton is köszönöm, hogy egyáltalán ke-
zedbe vetted ezt a könyvet, hogyan fogod megélni e lírai 
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Évezredes napló 

Voltam már idegen és voltam már földi lény, 
voltam már mammutfa és hajladozó, kis növény, 
voltam már annyi szín, annyi illat, annyi íz, 
hogy rejtély, mindez teher-e, vagy mulatságos harci dísz. 
 
Voltam már öreg, és voltam már fiatal, 
ki felhevült ódákat a jövendőbe szaval, 
majd mikor görnyedten, fehéren megremeg, 
a ráncos tűzben ifjú erény gőgjétől lesz beteg. 
 
Voltam már hatalmas, és voltam én már gyenge, 
ki a széles világot keskeny völgybe tette, 
s ott habár izzónyelű jogarral őrködik, 
odakünn a démonai kátránnyal öntözik. 
 
Voltam már éber, és örökös álmodó, 
másoknak életébe égi mannát hozó, 
máskor meg nyughatatlan, acsarkodó vadkan, 
s a kínálkozó perceket mindig futni hagytam. 
 
Voltam már őszinte, és voltam én már hazug, 
hogy megnyíljanak előttem a másvilági kapuk, 
ha viszont az igazságot erősen markoltam, 
a szabadságot mély üregek gyomrába hantoltam. 
 
Voltam én már tengerekkel viaskodó férfi, 
ki tűzokádó szablyájával becsületét védi, 
s voltam már a sötétben halkan síró lányka, 
aki bátor megmentőjét könnyes arccal várja. 
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Voltam már pogány, és voltam már zarándok, 
meg sorsokat felboncoló, mindentudó látnok, 
kinek háborodott régóta már görcsberándult hite, 
s néha-néha ver csak egyet dallamtalan szíve. 
 
Voltam már szerelmes, és voltam én már bolond, 
ki minden éjjel acélkeblű városokban bolyong, 
ám nyájas, szoros börtönéből nem tud menekülni, 
s visszazárják pirkadatra remények közt ülni. 
 
Voltam már barát, és voltam rút ellenség, 
kinek bűneire nincsen több szánakozó mentség, 
mert amikor vérbe nyomom lángban úszó fejemet, 
talán csak egy higgadt csókért játszom üres szerepet. 
 
Voltam tiltott talányokat kioldozó gondolat, 
ki fénylő szikrát kíváncsi bölcsességekkel fogad, 
s voltam züllödt zsivány, ki csak porban tivornyázik, 
ki az utcákon vándorolva olcsó létért fázik, 
 
S voltam már magányos, és voltam gyűlölt tömeg, 
melyet hullámsírba terel minden érceshangú szöveg, 
meg voltam én már ember, és voltam gyötört állat, 
nem is sejtvén, melyik akart kacskaringós vágyat, 
 
s voltam élő, táncolván már fátyollombos ligetben, 
s voltam halott, taposván már Sztüxként habzó vizekben, 
de nem súgá meg egyik sem, akármit próbáltam, 
hogy mi vagyok, s leszek végül e keringő sodrásban. 

2015. augusztus 26. 


