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I. Bevezetés 

Szakdolgozatomban Vári Fábián László munkásságát és egyik megjelent kötetét 

fogom tanulmányozni. Pontosabban Vári Fábián László magánmitológiájának a 

kiteljesedését az Ereimben az idő című kötetében. 

 Vári Fábián László Tiszaújlaki születésű jelenleg Vári lakosú kortársíró. Pályafutását 

már a középiskolában elkezdte, bár akkor még nem nagy sikerrel, nagyobb ismeretséget az 

Ungvári Állami egyetemen szerzett magának. Ott a Forrás Stúdió tagja volt, amiért később 

ki is rúgták az egyetemről. Ekkor 2 év katonai szolgálat várt rá, majd nyolc év szilencium. 

Ő az egyetlen olyan költő, aki ilyen későn jelentkezett kötettel.  

2015-ben jelent meg az Ereimben az idő című válogatott versekkel telerakott költeménye. A 

kötet négy nagy ciklusra bontható: 

I. Az alagút végén, amely a véges emberi élet utolsó fázisáról beszél. Arról az utolsó 

fázisról, mikor már készül utolsót ütni az óra és a lélek is készül a távozásra 

II. Halál ellen ciklus a megtartó, az életnek értelmet adó tapasztalatok önmeggyőző 

kimondása. 

III. A Lágyabb énekek, melyben lágyabb hangvételű versek találhatóak. 

IV. Versek a Lúdas Matyiból versciklus a mindenkori ember életszeretetét, életélvezetét 

önti formába. 

Ezek a versek azzal a lényegi kérdéssel függenek össze, hogy mit lát és érzékel a világból 

az, aki nem a párádisumnak házoában született. 

 Szakdolgozatomban ezekből a kisebb információkból kiindulva fogom elemezni a 

kötetet és magánmitológiájának kiteljesedését bebizonyítani a kötetben található 

verseken keresztül.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

II. Vári Fábián László élete és munkássága, költészetének jellegzetességei 

1951. március 16-án született Tiszaújlakon. 1976 óta pedig mezőváriban él. 1958-65 

között végezte el Általános iskolás tanulmányait Tiszaújlakon. Majd 1968-ban 

leérettségizett Nagyszőlősön. 1968-72 között az Ungvári Állami Egyetem filológiai Karán 

folytatta tanulmányait, ám a kárpátaljai magyarság akkor bontakozó polgárjogi 

mozgalmában való részvételéért a 7. szemeszter végén kizárták az egyetemről. Négy 

hónapon keresztül rakodómunkás a tiszaújlaki cipőgyárban, egészen a katonai behívó 

kézhezvételéig. Majd két év sorkatonai szolgálatot követően folytatta egyetemi tanulmányait 

levelező tagozaton.1 

1978-ban oklevelet kapott. 1974-76 között a beregszászi kísérleti üzemben kap állást, 

ahol exportmérnök, de a valóságban plakátfestő. 1976-1999 között a mezővári 

középiskolában tanít magyar nyelvet és irodalmat. 1986-ban pedig az Ungvári Nemzeti 

Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének aspiránsa lesz. 1987-ben kandidátusi 

alapvizsgát tesz francia nyelvből. 1999-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Magyar Nyelv- és Irodalom Tanszéken óraadó tanár. 2008-ban ugyan itt tanszéki 

docens lesz. 2007-ben Doktori fokozat summa cum laude minősítést kap a Debreceni 

Egyetem Néprajzi Tanszéken. 2013-ban nyugdíjba vonul.2 

Több díjban is részesül, többek között kilencek díjban 1983-ban, Pro Cultura 

Hungarica 1991-ben, Magyar művészeti díj (1992), Berzsenyi-díj (1993), Kemény 

Zsigmond-díj (1998), Bethlen Gábor-díj (2001), József Attila-díj (2003), A Lakiteleki 

Népfőiskola Kölcsey-díja (2003), Balassi Bálint emlékkard (2004), Bartók Béla-emlékdíj 

(2006), Ratkó József-díj (2007), Vár-díj (2009), Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 

(2011), Kölcsey-emlékpalett (2014), Bárka-díj (2015).3 

Vári Fábián László Kárpátalján él és alkot, a kortárs magyar líra összmagyar érvényű 

alkotója. Hagyományőrző értéktanúsító és értékállító alkotója ő. Költészete az ősi, mitikus 

egyéni és közösségi léttapasztalatoktól a legmodernebb valóságelemekből is építkező 

apokaliptikus víziókig ívelően keresi a személyiséget és a közösséget korunkban egyaránt 

megtartó erőket.4 

                                                           
1 Papp Endre: Vári Fábián László 2016, Magyar Művészeti Akadémia 2016 

2 Papp Endre: I.m: Magyar Művészeti Akadémia 2016 

3 Papp Endre: I.m: Magyar Művészeti Akadémia 2016 

4 Elek Tibor: A romlással szembenézve. Vári Fábián László költői pályája, Együtt, 2014, (16. évf.) 1. sz. 
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Pályájának első évtizedeiben inkább csak a kárpátaljai nemzetiségi sors- és 

feladatvállalás és a kisebbségi jogfosztottság élményét pedig áttételesen, s gyakran a 

történelmi szerep- és helyzetidézésekkel, metaforikus képalkotással kifejező verseivel 

keltett figyelmet. Mára már nyilvánvaló, hogy költészete valójában ennél jóval tágabb 

ölelésű és egyetemesebb érvényű.5 

 Indulása egybeesik a kárpátaljai magyar irodalom kibontakozásával a hatvanas évek 

végén. Ez inspirációja és része annak a folyamatnak, mely a Trianon utáni 

legviszontagságosabb, legtragikusabb sorsot megélt kisebbségi magyar lakosság nemzeti 

öntudatára ébredt.6 

Az Ungvári Állami Egyetem induló magyar nyelv és irodalom tanszékének diákjai 

az Együtt című diáklap megszűnése után a Forrás Stúdióban folytatta költői pályáját. A 

csoport törekvéseikben hasonló célokat fogalmaztak meg, mint a Magyarországi Kilencek 

és a Kapuállítóban jelentkező erdélyi nemzedéktársaik.7 

A Forrás Stúdió tagjai és Kovács Vilmos közösen fogalmazták meg a kisebbségi 

önismeret feladatköreit és demográfiai, néprajzi anyaggyűjtést kezdtek. Majd a sanyarú 

közállapotokról is készítettek két beadványt, amely az állami és pártszervekhez is eljutott. 

1971 őszén megjelent Balla László Elinegenedés? című durva szakmai bírálata, amely a 

Forrás Stúdió halálos ítélete volt.8 

Vári Fábián Lászlót ezután kicsapták az Ungvári Állami Egyetemről, majd 4 hónap 

gyári munkán volt. Májustól kezdve kétéves katonai szolgálatra ítélték s ezt még egy 8 éves 

szilencium is megtetézte.9 

Első kötetei is csak húsz évvel indulása után jelenhettek meg a rendszerváltást 

követően Széphistóriák (1991) és Kivont kardok közt (1992) címmel.10 

A kortárs magyar irodalomban teljesen egyedülálló az ilyen hosszúra nyúlt kezdés, 

melynek eredménye pedig Vári Fábián László költészetének karakterét és látásmódját, 

                                                           
5 Elek Tibor: A romlással szembenézve. Vári Fábián László költői pályája, Együtt, 2014, 16 évfolyam 1 azám 

6 Elek Tibor: I.m: Együtt, 2014, 16 évfolyam 1 szám 

7 Iván Zsuzsanna: Ugocsában Itthon vagyunk: Vári Fábián László költészetéről, Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség, Ungvár, 2001. 

8 Kűrti László: Sebek a versek testén: Beszélgetés Vári Fábián Lászlóval, Magyar Napló XXVIII. évfolyam 

9 Elek Tibor: I.m: Együtt, 2014, 16 évfolyam 1 szám 

10 Elek Tibor: I.m: Együtt, 2014, 16 évfolyam 1 szám 
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illetve beszédmódjáttematikai vonzalmait és poétikai törekvéseit, jellegadóverstípusait első 

kötetei is felmutatják máig szóló érvénnyel.11 

Korai verseiben is megfigyelhető a népköltészet archaikus, ősi tudás 

szemléletformáló hatása. A népdalok észjárásának, formavilágának, sűrített 

beszédmódjának és szűrrealista jellegű képalkotásának közvetlenebb tapasztalata is.12 

Több költeményében is felbukkan a balladai motívumok és hangvétel hatása, pl: a 

klasszikus balladára hivatkozó Görög Szép Katáért című költeménye vagy a Jézus 

feltámadását felidéző Sírfelirat-ban.13 

Ráolvasások, rigmusok hangulatát idézi és elrepít a varázslatok titkos világába a 

Mese című verse. A boszorkányidéző varázsigéinek segítségével pedig részeseivé válhatunk 

mi is egy korabeli elképzelt esőidéző sámán szertartásnak.14 

Történelmi verseket felölelő ciklus a Kivont kardok között című kötete. Majtény, 

útban Törökország felé, Mikes Kelemen, Félegyházától Segesvárig – ennek a négy versnek 

sorrendje is megegyezik, ám nem véletlenül. Ez a folyamatosság erősíti a folyamatot.15 

 Az Útban Törökország felé című verse Vári Fábián Lászlónak a gyújtópontja, mivel 

született hátmegettiségben, elszakítottságban, Babilonba hajtottságban, tehát őt is 

deportálták csak szovjet módra. Bárhogy is készült fel és vizsgázott az Ungvári Állami 

Egyetemen, mindig kirúgták, majd bevonultatták „lánctalpas huszárnak / Európába-

messzire.”16 

 Vári Fábián László motívumkincsében nagy szerepet játszanak a bibliai motívumok 

is, melyek szerves részét képezik költeményeinek: a keresztre feszítés, „Végtagjainkba 

szegeket / veret az evangélium”, a kezét mosó Pilátus, az árbóckereszt, amely az ártatlan 

                                                           
11 Elek Tibor: A romlással szembenézve: Vári Fábián László költői pályája, Együtt, 2014, 16 évfolyam 1 szám 

12 Elek Tibor: I.m: Együtt, 2014, 16 évfolyam 1 szám 

13 Iván Zsuzsanna: Ugocsában itthon vagyunk: Vári Fábián László költészetéről, Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség, Ungvár, 2001. 

14 Iván Zsuzsanna: I.m: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2001. 

15 Iván Zsuzsanna: I.m: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2001. 

16 Bakajsza András: Kiárvultan, mégis hitben. Költő a Kárpátalján. Vári Fábián László, Szabolcs-Szatmár-

Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet, 2002. (37.évf.) 3. sz.  
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áldozat gondolatát idézi fel és végül az Úr asztalától való kirekesztettség „Úr asztalánál nem 

várnak ránk”, mind a magárahagyatottság, az árvaság gondolatát jelképezik.17 

1944 őszén Kárpátalján megszűnt a háború, de Európa még hangos volt a fegyverek 

zajától. A magyarságot megroppantani kívánó megpróbáltatások csak úgy jöttek egymás 

után.  A sztálinisták a magyarság bűnösségét hangoztatták, s a kárpátaljai magyarságot a 

teljes jogfosztottságba kényszerítették. A hatalom rettegett az őslakos magyarok feltételezett 

ellenállásától, ezért a magyar területeken bevezették a kollektív büntetés elvét.18 

A népírtást két központilag jóváhagyott parancs tette gyakorlottá. Az első parancs a 

0036-os számú határozat volt, amely kimondta, hogy „számtalan településen katonaköteles 

magyar és német nemzetiségű személyek élnek, akiket, csakúgy, mint az ellenség katonáit is, 

le kell tartóztatni és fogolytáborba küldeni”. Ehhez jött a városparancsnokság 2. számú 

parancsa.  A túlélők szerint a hatóságok a begyűjtés alatt azzal a hazugsággal hitegették az 

embereket, hogy „ideiglenes három napos munkáról” van szó és iratkozzanak fel a listára.19 

 A háború, a szovjetizálás hatalmas veszteséget okozott a vidék szellemi életében. A 

szovjethatalom erőszakkal számolta fel a magyarságintézményeket, a kultúrát terjesztő 

magyar szervezeteket, a gimnáziumokat és a hírlap- és könyvkiadást. Nem csak lapokat és 

iskolákat tiltottak be, hanem könyvtárakat és színházakat is, illetve könyveket is égettek el.20 

A vidékünkön élő alkotók közül sokak emigráltak Magyarországra és a környező 

országokba. Sokakat hurcoltak meg koholt vádak alapján, illetve sokan jó ideig vagy életük 

végéig letették a tollat és elhallgattak.21 

 A szabadság hiánya Kárpátalján évtizedekig gátolta a magyar irodalmi élet 

kialakulását. A második világháború utáni helyi kultúrában és irodalmiságban Kovács 

Vilmos, majd a Forrás Stúdió kipótolta ezt az űrt, amelynek sivárságát csak kiemeli az addigi 

regnáló Balla László szemléleti, politikaitehertételt jelentő költői munkássága. Kovács 

Vilmos és a Forrás Stúdió fiataljainak tenni akarását a hatvanas évek közepétől ugyan az az 

                                                           
17 Iván Zsuzsanna: I.m: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2001. 

18 Dupka György: Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján, Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest 2017 

19 Dupka György: I.m:Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest 2017 

20 Dupka György: I.m: Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest 2017 

21 Dupka György: I.m: Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest 2017 
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cél motiválta, amely a tehetséggel párosulva a nemzetrész eszméltetésére irányult, annak 

ellenére, hogy ez szemben állt a hivatalos kultúrvezetés törekvéseivel.22 

 Vári Fábián László leszögezi az Együtt című folyóiratban közölt Vásártér című 

életrajzi ihletettségű regénye bevezetőjében, hogy az egyéni életpályákból és 

tapasztalatokból nem lesz történelem. Tudjuk, hogy a történelemkutatás egyik forrása az oral 

history, és a túlélők visszaemlékezéseik feljegyzése igen nagy adalékul szolgálhatnak a 

kutatásban. Ennek egyik nagyszerű példája a sztálini elhurcolások időszakának kutatása, 

ahol a túlélők visszaemlékezéseit lejegyezték, és napvilágot is látott a Vándorolnak a 

kárpátaljai túlélők és a meggyalázott holtak című könyv, valamint a lágerköltészetet 

bemutató költemények.23 

 Nem csak a történetírás számára lehetnek hasznosak az egyéni tapasztalatok és 

élmények. Van, aki a családi legendárium történeteit leírja szépirodalmi jelleggel, bemutatva 

egy-egy elődje rendíthetetlen erkölcsi tartását, ezzel az olvasó számára példát mutatva és 

lelki erőt adva.24 

 Vári Fábián László műveiben többször említést tesz édesapjáról, akinek az 

apamotívum többször megjelenik gondolkodásában és világlátásában. A Jég és korbács 

című vers szintén tanúskodik az atyai ráhatás szellemi-erkölcsi hagyatékáról, illetve arról, 

hogy a költő mennyire jártas a régi népi műveltségen.  Vári Fábián László így ír édesapjáról: 

„Kiválaszt és levág / öt szál aranyvesszőt / egy fénylő vakond- / túrásánál megáll. / Korbácsot 

szerkeszt, / ha kardot ne adhat, / s én állok vacogva / az álmainál.”25 

 Az aranyvesszőből font korbács motívum mit jelenthet itt, mit kap általa a vacogva 

strázsló fiú az apjától öröklött értékrendnél? A népi bölcsességekhez kell fordulni, hogy erre 

megkapjuk a választ, írja Marcsák Gergely. Rengeteg népmesének ismert motívuma az 

aranyvessző, amelynek csapása csodákra, varázslatokra képes. Lehetővé teszi az egyszerű 

ember számára a gazdagságot, az elérhetetlen helyekre való eljutást, élővé teszi a kővé 

változott királyfit, a népballadák árvái kezében pedig a halott édesanyjuk megszólaltatását 

                                                           
22 Nagy Gábor: A történelmi emlékezet, mit megtartó erő Vári Fábián László költészetében, Magyar Napló, 

2005. (17. évf.) 1. sz. 

23 Marcsák Gergely: A sztálini elhurcolások témája Vári Fábián László műveiben, Együtt, 2016, (18. évf.) 6. 

sz.  

24 Marcsák Gergely: I.m: Együtt, 2016, (18. évf.) 6. sz. 

25 Marcsák Gergely: I.m: Együtt, 2016, (18.évf.) 6. sz. 
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teszi lehetővé.  Az aranyvessző jelentését pedig tovább tágítja a következő bukovinai székely 

karácsonyi kántáló dal: „Paradicsom közepibe’ / Aranyszőnyeg leterítve; / Azon vagyon 

rengő bölcső, / abba’ fekszik az úr jézus. / Bal kezibe’ aranyalma, / Jobb kezibe’ 

aranyvessző.” Ez pedig Jézus születésének üzenetét hordozza, az igazak reményét.26 

 Vári Fábián László az édesapja raboskodásáról prózai műveiben és líráiban, illetve 

interjúbeszélgetéseiben szól részletesen.  Fábián László raboskodása a szolyvai 

gyűjtőtáborban kezdődött.  Vári Fábián László egy Kozma Lászlónak adott interjúban 

elmondja, hogy sokan meghaltak ott, sokan a járványokban vesztették életüket, sokan a rossz 

táplálkozás, a nem megfelelő munkakörülmények miatt. Illetve voltak, akik a téli fagyok 

miatt vesztették életüket. Voltak közölük, akiket rögtön Ukrajna belső területeire 

irányítottak, de őket csak hónapokkal később vitték tovább, mert a táborban tífuszjárvány 

tört ki.27 

 1945. február 23-án a szovjet hadsereg naptját ünnepelték, s ekkor Fábián László 

szökést kísérelt meg a szolyvai lágerből. Ám a szökési kísérlet kudarcba fulladt és a 

foglyokat elkapták, kihallgatták és megverték. Majd két év szenvedés után hazatért Fábián 

László a családjához.28 

 Vári Fábián László megidézi hozzátartozói elvesztését egyes verseiben, ám a költő 

lírai nyelvének   és motívumvilágának összetettsége nem engedi a versek egysíkú olvadását, 

ezért azokat nem tudjuk egyetlen történelmi szituációhoz kötni. Ezt nagyon jól szemlélteti a 

Változatok a halotti beszédre című verse, amelyben beszél a kárpátaljai magyar közösség 

tragédiájáról, de a költői törekvés históriákat és évezredes népi műveltséget behozva túllép 

a történetiségen.29 

 A Még ma éjjel című verse két tanulsággal is szolgál számunkra. A negyvenes-

ötvenes évek lágertragédiáit mélyen tükrözi felénk, illetve bemutatja milyen intenzíven hat 

mindenkire a málenykij robot feldolgozatlan traumája.30 

                                                           
26 Marcsák Gergely: A Sztálini elhurcolások témája Vári Fábián László Műveiben, Együtt, 2016, (18. évf.) 

6.sz. 

27Marcsák Gergely: I.m: Együtt, 2016, (18. évf.) 6. sz. 

28Marcsák Gergely: I.m: Együtt, 2016, (18. évf.)6. sz. 

29Marcsák Gergely: I.m: Együtt, 2016, (18. évf.) 6. sz. 

30Marcsák Gergely: I.m: Együtt, 2016, (18. évf.) 6. sz. 
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 Vári Fábián László a kárpátaljai magyarság legjelentősebb élő költője. Ő a közössége 

iránt érzett felelősségtudata vezérelte, hogy a magas művészet szintjén tolmácsolni tudja 

szülőföldje kultúráját, történelmének alakulását.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31Marcsák Gergely: Marcsák Gergely: A Sztálini elhurcolások témája Vári Fábián László Műveiben, Együtt, 

2016, (18. évf.) 6. sz. 
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II.1. A Forrás Stúdió szerepe a kárpátaljai magyar irodalomi élet 

alakulásában 

A kárpátaljai magyar irodalom múltját szemlélni megrendülés nélkül nagyon nehéz. 

De nem csak a múltját, hanem a jelenét is nehéz megrendülés nélkül szemlélni. Négy 

évtizeddel ezelőtt nem nagyon volt Kárpátalján irodalom, mára pedig már azt olvashatjuk, 

hogy Kárpátalján nem nagyon van irodalom.32 

Elek Tibor szerint az irodalom lét és nemléte már régebben és ma is szoros 

összefüggésben volt és van is a Trianon óta tragikus sorsú nemzetrész gazdasági, társadalmi, 

politikai, kulturális, mentális állapotával. A kilencvenes éveknek már számos kiadványa és 

önálló tanulmánya beszámolt erről.33 

1998-ban jelent meg a Kárpátaljai Minerva című kiadványsorozat, amely a humán 

tudományosság fórumaként határozta meg magát. A lap szerkesztőbizottsága Lator László, 

Soós Kálmán, S. Benedek András, Udvari István, Vári Fábián László, felelős kiadója pedig 

S. Benedek András.34 

Az Ungvári Állami Egyetem magyar tanszékének irodalmi körében 1967-ben 

jelentkezett az Együtt című gépiratos hatalomnak nem tetsző lapban, majd a Kárpáti Igaz 

Szóban, a Kárpátontúli Ifjúság című Komszomol-lapban az a fiatalokból álló csoport, amely 

Forrás Stúdióként működött 1969 és 1971 között, melynek tagjai Balla Gyula, Balla Teréz, 

Balogh Balázs, Benedek András, Dupka György, Fábián László, Ferenczi Tihamér, Fodor 

Géza, Füzesi Magda, Punykó Mária, Zselicki József. Számukra a nemzetiségi 

azonosságtudat megteremtése és a kissebségi önismeret elmélyítésé volt a céljuk.35 

A csoport szándékait felkarolta és támogatta Kovács Vilmos, akinek szintén ebben 

az időben jelentkeztek és erősödtek fel műveiben hasonló törekvések. A kissebségi 

önismeret feladatköreit fogalmazták meg közösen, illetve demográfiai, néprajzi 

                                                           
32 Elek Tibor: Mi Volt a Forrás a kárpátaljai magyar irodalomban? In: 

http://epa.oszk.hu/00300/00381/00030/elek.htm (Hozzáférés időpontja: 2019.04.05) 

33 Elek Tibor: I.m: http://epa.oszk.hu/00300/00381/00030/elek.htm (Hozzáférés időpontja: 2019.04.05) 

34 Elek Tibor: I.m: http://epa.oszk.hu/00300/00381/00030/elek.htm (Hozzáférés időpontja: 2019.04.05) 

35 Elek Tibor: I.m: http://epa.oszk.hu/00300/00381/00030/elek.htm (Hozzáférés időpontja: 2019.04.05) 
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anyaggyűjtést is végeztek. Majd beadványokat készítettek a legfelsőbb állami és 

pártszerveknek címezve arról a sanyarú szellemi közállapotokról.36 

A tagok írásaiból kisugárzott a balladák komor fensége, a kurucság nyelvének ereje, 

a kissebségbe szakadt magyarság iránt érzett felelősségtudat. így határolódtak el a Stálin-

csasztuskák hatalomhoz simuló verseitől.37 

 A Forrás Stúdióra emlékező különszám korabeli írásokat és magán gyűjteményekből 

előkerült fotókat tesz közzé. Az írásokat nézve kitűnik, hogy az elhallgattatás az úgymond 

szocialista univerzum egészére kiterjedt.38 

 A szovjethatalom helyi képviselői ellenérzéseket viseltettek a kisebbségi öntudatra 

ébresztés, a nemzeti azonosságtudat-teremtés irodalmi és más formáival, s végül 1971-72-

ben adminisztatív eszközzel lehetetlenné tették a Forrás Stúdió munkáját, ezzel 

megakadályozva a kárpátaljai magyar irodalom kibontakozásának lendületét, ezzel tagjainak 

írói pályáját derékba törve.39 

 A kárpáti Igaz Szóban közzétett Elidegenedés? című harcos hangvételű bírálatnak 

lavinaszerű következményei voltak 1971. augusztus 20-án. A megtorlás áldozatai hamar 

ismerté váltak. Kovács Vilmost, S. Benedek Andrást, és a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség későbbi elnökét Fodó Sándort elbocsátották egyetemi tanári állásából. Vári 

Fábián Lászlót pedig kicsapták az Ungvári Állami Egyetemről. Négy hónapos gyári munka, 

majd májustól kétéves katonai szolgálat várt Vári Fábián Lászlóra, s mindezeket megtetézte 

még nyolc év szilencium.40 

 

 

 

                                                           
36 Elek Tibor: Mi volt a Forrás a kárpátaljai magyar irodalomban? In: 

http://epa.oszk.hu/00300/00381/00030/elek.htm (Hozzáférés időpontja: 2019.04.05) 

37 Dupka György: Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján, Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest 2017 

38 Tóth István: Forrás Stúdió: a legitim magyar politizálás előzménye Kárpátalján 

http://epa.oszk.hu/00400/00462/00002/11.htm  (Hozzáférés dátuma: 2019. 04.05) 

39 Elek Tibor: I.m: http://epa.oszk.hu/00300/00381/00030/elek.htm (Hozzáférés időpontja: 2019.04.05) 

40 Kűrti László: Sebek a versek Testén: Beszélgetés Vári Fábián Lászlóval In: Magyar Napló XXVIII. 

Évfolyam 2016 szeptember 



16 
 

III. Vári Fábián László: Ereimben az idő c. befogadástörténete 

Mit is jelent valójában az idő? Minden korszakban máshogy fogják fel az időt, a lét 

fogalmát. A magyar katolikus lexikonban így olvashatunk az időről: az idő lét dimenziója, a 

létezőket járulékosan meghatározó kategória. A görögök különbséget tettek a khronosz és a 

kairosz között. Fogalmilag azonban különbséget kell tenni a fizikailag mérhető tartam 

khronosz és valaminek az aktualitását magában foglaló kairosz között. Az általános 

szóhasználatban részben megszemélyesített fogalom, mely „eljön”, „elment”, „el fog 

érkezni” stb., részben tárgy, amit az ember „eltölt", „kitölt”, régiesen: „múlat”. A régi 

magyar nyelvben  a szó gyöke az egyszerű i, í, vagy ü, ű hang, mely  maga is változást, 

mozgást fejezett ki.41 

 Khronosz az ókori görög szóhasználatban jelentette a folyamatban lévő időt, a múlt, 

jelen és jövő egymásutánját. Rövidebb, hosszabb időszakot, dátumszerű határidőt, 

időpontot. A görög mitológiában Kronosz egy isten. Fiának, Zeusznak leányai a hórák, akik 

az idő múlásával változatlan rendben ismétlődő természet őrei voltak.42 

 A Szentírásban Isten teremtette az időt az ember számára, amikor elválasztotta 

egymástól a napokat. A héber igeragozás nem ismeri a múlt, jelen és jövő időt, csak a beszélő 

helyzetéből megítélt befejezett vagy befejezetlen cselekvést. Ennek ellenére Izráel egész 

vallása a történelmi eseményekre támaszkodik, tehát létezik valamilyen megkülönböztetése 

a jelennek, múltnak és jövőnek. Izráel az időt nem visszatérő történések szerint fogta föl, 

mint környezetének mitológiai vallásai, s nem is tisztán egyenes vonalúan.43 

Az időbeli művészetek közé sorolják az irodalmat. Az időbeliséget a 

képzőművészetben úgymond virtuális időben, tehát a műalkotás belső, nem valóságos, csak 

szuggerált idejében reprezentálják, a valóság pedig azokat a termékeny pillanatait 

reprezentálja az időnek, amely a történet pillanatait magába foglalja, múltat és a jövőt 

egyaránt. Addig az irodalomban az idő magában a folyamatosságban jelentkezik. 

                                                           
41 1Magyar Katolikus Lexikon > I > idő In: http://lexikon.katolikus.hu/I/id%C5%91.html (Keresés időpontja: 

2019. április 14) 

42 1Magyar Katolikus Lexikon > I > idő In: http://lexikon.katolikus.hu/I/id%C5%91.html (Keresés időpontja: 

2019. április 14) 

43 1Magyar Katolikus Lexikon > I > idő In: http://lexikon.katolikus.hu/I/id%C5%91.html (Keresés időpontja: 

2019. április 14) 
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Közvetlenül az irodalomban sem jelenik meg a valóság reális ideje, hanem a reális idő 

átformálódik. 44 

Egyes műfajok időkeretei nagyon jól meghatározhatók a népköltészetben. 

Kifejezetten a múltban játszódik az epikus műfajok közül a történeti ének és az történeti 

monda. Ezekkel a műfajokkal szembeállítható az epikus ének és a ballada, melyek szintén a 

múltat idézik, de ez nincs határozottan kifejezve. A hiedelemmonda a jelenhez közelít, sőt 

néhány fajtája csak a jelenhez tartozik. A mese időtlen, előadásmódja általános, határozatlan, 

de mivel epikus jellegű, ezért a múltra vonatkoztatható. A mítosz mindenképpen egy 

múltbéli történetet tartalmaz. Ezt a megoldást követi voltaképpen a példázat és a legenda, 

melyek műfajánál megfigyelhető a jelenre mutató ábrázolásmód. 45 

 Vári Fábián László költészete nagy tekintélyt tulajdonít az általa választott 

hagyományoknak, ugyanis rá épít és ebből merít majd erőt. Beépülés veszi kezdetét annak a 

párbeszédnek során, melyet a költő a szélesebb értelemben vett költői tradícióval folytat. 

Azokat az elemeket, motívumokat és versformákat, melyet saját szövegvilágában helyez el, 

a népköltészeten, legendákon, mítoszokon, a Bibliában, a magyar történelmen át, mind-mind 

a hagyományból helyezi át és igazítja magához és ahhoz a korhoz, amelyben él. 46 

 2010-benjelent meg a Jég és korbács címet viselő verseskötete, melynek a végén 

közölt beszélgetésben a „Verset, ne ocsmány varangyot!” van egy fontos recepció mely jól 

szemlélteti a költő viszonyulását a hagyományhoz. A költő úgy véli, hogy az alkotómunkája 

közben korok és világok vándora” és a vándor nem csupán idegenként jár az ismeretlenben, 

hanem tanulmányozza azt, felfedezi és elsajátít, ezzel sajáttá teheti a korok és világok 

elhagyatottnak, kihűltnek tűnő szemléletét, poétikáját. 47 

Vári Fábián László egyik korábbi kötetét, a Jég és korbácsot, ha összehasonlítjuk az 

Ereimben az idővel, akkor már első olvasásra megállapítható az, hogy a Jég és korbácsban 

a pusztulás motívuma van jelen és kerül a középpontba. Az Ereimben az idő című kötetében 

pedig az idővel való szembesülés képzete irányítja a figyelmet a versekre. 48 

                                                           
44 Kolosi Tamás: Idő, In: Világirodalmi lexikon, főszerkesztő: Király István, 4. kötet, Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 1975, 727-729 

45 Voigt Vilmos: Idő, In: Világirodalmi lexikon, főszerkesztő: Király István, 4. kötet, Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 1975, 729-730. 

46 Csordás László: Szembesülve az idővel, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz 

47 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz 

48 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz 
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Az eredetmagyarázó- és családtörténeti elbeszélés típusának az összekapcsolása a 

címadó verse a kötetnek, az Ereimben az idő. Az objektív idő kereteiből kiemeli az első 

három versszakban található lírai ént egy hasonlat által és egy ködös mítoszi időbe helyezi: 

„Oly vén vagyok már, mint a tenger.” Majd a hasonlattal azonosulva kezdi el magyarázni 

saját eredetét. 49 

 Pap Endre szerint az Ereimben az idő című kötet a költői „beérés” kötetének is 

nevezhető, mivel letisztult, sajáttá formált hang, szemléleti bölcsesség, arányosság és 

kedvteli poétai játék jellemzi. Rengeteg személyes vallomás teszi olyan „Vári Fábián-

ossá”.50 

 Az említett kötet borítóján Orosz István grafikáiból összeállított munkát láthatunk 

Szita Barnabás szerkesztésében. A borítóképen szabályos mértani testeket láthatunk a 

háttérben, majd az előtérben egy női kéz egy férfikéz pulzusán tartja ujjait, akinek a 

tenyerében egy Möbius-szalag tekereg. A költő nevét és a kötet címét egy szürke sáv 

tartalmazza, melyben láthatunk még egy a bolygónkra utaló emberi agyat, illetve a borító 

jobb szélén egy üstököst. A borító tömény információjú vizuális nyelve eléggé sokatmondó 

és eligazító a válogatott verseket tartalmazó kötet életvilágáról – Olvashatjuk Mayer 

Erzsébet írásából.51 

 „Együtt van jelen a makrokozmosz és a mikrokozmosz, mint ahogy a szabályos, 

statikus mértani testek az univerzum mozgásának kitett szabálytalan térbeli idomaival, majd 

mindezek analógiájára megjelenik a karórán a szabályosan és mechanikusan mérhető idő, 

mint ahogy a Möbius-szalag által jelzett relatív idő, a pulzus pedig az egyes ember személyes 

idejét mutatja. Mindez visszautal a kötet címére, hangsúlyozva az idő személyességét, az ég 

és föld tehát Vári Fábián kötetében egy óraszerkezetre jár, még akkor is, ha más időpontot 

és más tartamot mutat.”52 

A kötetben található válogatott versek pedig azzal a lényegi kérdéssel függenek 

össze, hogy mit lát és mit érzékel a világból az az ember, aki nem a „párádisumnak 

házoában” született. A versek összeállításának rendje is ehhez igazodik. A kötetben négy 

ciklusba sorolódnak a művek. A kötet nyitó része, Az alagút végén, amely a véges emberi 

                                                           
49 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz 

50 Papp Endre: I.m: Kortárs, 2016, (60. évf.) 4. sz. 

51 Mayer Erzsébet: A jégviharral büntetett mező (Vári Fábián László: Ereimben az idő), Hitel, 2017, (30. évf.) 

3. sz. 

52 Mayer Erzsébet: A Jégviharral büntetett mező (Vári Fábián László: Ereimben az idő), Hitel, 2017, (30. évf.) 

3. sz. 118o. 
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élet utolsó fázisáról beszél, amikor utolsót készül ütni az a bizonyos óra, s a lélek pedig 

készül a testünkből való távozásra.53 

 A Következő rész a Halál ellen ciklus a megtartó, az életnek értelmet adó 

tapasztalatok önmeggyőző kimondása. A harmadik és negyedik ciklusok a Lágyabb énekek 

és a Versek a Lúdas Matyiból verscsoportok, amely a mindenkori ember életszeretetét, 

életélvezetét önti formába.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Mayer Erzsébet: I.m: Hitel, 2017, (30. évf.) 3. sz. 

54 Mayer Erzsébet: A jégviharral büntetett mező (Vári Fábián László: Ereimben az idő), Hitel, 2017, (30. évf.) 

3. sz. 
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III. A magánmitológia kiteljesedése Vári Fábián László Ereimben az idő 

című verseskötetében 

III.1 Az alagút végén ciklus 

Az alagút végén 

Az Ereimben az idő című kötet négy ciklusra bontható. A kötet első ciklusa, ahogyan 

a kötetet nyitó vers is az Alagút végén címet viseli. Ezzel egy régi irodalmi toposzt elevenít 

fel és értelmez újra a költő.55 

Vári Fábián László versvilágát nagyon sok minden jellemzi. Jellemzi a verstan 

pontos ismerete és felhasználása, a kulturált hang és hagyomány ismerete. Az Ereimben az 

idő című kötete mindezt a tragikus és komikus elemek gazdagságával és vegyítésével 

igazolja mindezt. Van benne keserűség, fájdalom, de ezek feloldása jelenvaló.56 Az alagút 

végén című verse így fejezi ki mindezt:  

„Az alagút végén 

hideg lesz nagyon. 

Szellőt, madarat 

nem ringat a lomb. 

Az égen fóka- 

nyájak legelésznek, 

a bronzba hűlt hold 

nyakukban kolomp.” 

Ezek a sorok máris fölmutatják a vers jellegzetes hangját és irányultságát. 

Természetesen azt is, hogy ahogyan a költő és a hétköznapi emberek egyaránt nem 

menekülhetnek el a múló idő fogvatartó erejétől.57 

Már maga a verscím is valaminek a végét jelenti, az alagút végét, amely egy 

vacogtató és egyben reménytelen világvégét mutat meg. Egy olyan végállapotot, ahol a 

lelkek fázva összegömbölyödnek:58  

„Itt végképp véget 

                                                           
55 Csordás László: Szembesülve az idővel, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz. 

56 Bakonyi István: Akinek a verseit mondani kell (Vári Fábián László: Ereimben az idő), Együtt. 2016. (18. 

évf.) 2. sz. 

57 Bakonyi István: I.m: Együtt, 2016, (18. évf.) 2. sz. 

58 Papp Endre: Helyére kerül minden (Vári Fábián László: Ereimben az idő) Kortárs, 2016. (60. évf.) 4. sz. 
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ér az ember útja: 

az árnyak fázva 

összegömbölyödnek.” 

Itt az ember a saját útjának a végéhez ér. Egy átalakuláson megy keresztül, de 

védekezni próbál utolsó mozdulataival is. 59 

Van élet, állítja a költő a versben, bár ezzel ellentétben a versben nem a meleg fény 

várja az alagút végére érő személyt, hanem hideg és a természet kiüresedése: 

 

„Az alagút végén 

hideg lesz nagyon. 

Szellőt, madarat 

nem ringat a lomb.” 

 Az élet végéhez érve pedig a lélek árnyék-létében még összegömbölyödik, ezzel a 

halál és a születés előtti pillanatokat egymáshoz hasonlóvá válnak. Ahogyan a méhben lévő 

magzat is összegömbölyödik ugyan úgy az alagútból kiérő ember védekező reflexe is az 

összegömbölyödés, ezáltal összefonódik a két pillanat. De nem lesznek azonosak, mivel az 

útjának végéhez érő ember már komoly, feldolgozásra váró, de megismerhetetlen múlttal 

rendelkezik. Ezért idézi fel a vers utolsó előtti két sorában Thomas Mann József és testvérei 

című regény tetralógiájának sorait: 60 

„Valóban mélységes 

mély a múltnak kútja.” 

A múltmegismerésének és feltárásának szándéka hívja elő a teremtés-, eredet- és 

családtörténetek különféle változatait.61 

Az egész vers, mint egy jóslatként hangzana el. Már maga a cím is mintha egy jóslatot 

takarna. Egy olyan jóslat, mely az élet végét jelzi, hogy egyszer mindennek vége, a sors 

mindenkit utolér, nem lehet kibújni előle. 

 A cím takarja a vers tartalmát, tehát témamegjelölő. Takarja azt a mögöttes tartalmat, 

s mély gondolatot, melyet később a versek sorai között tapasztalunk.  

A vers 16 soros, melynek tagolódása 8 – 8 sorra van felosztva, tehát két versszakra.  

A versben sorátlépések vannak, a költő a megkezdett mondatot sorokkal később fejezi be:   

                                                           
59 Csordás László: Szembesülve az idővel, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz. 

60 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz. 

61 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz. 
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„Az égen fóka- 

nyájak legelésznek, 

a bronzban hűlt hold 

nyakukban kolomp.” 

A mondatok és gondolatmenetük meglehetősen rövidek, bár a rövid gondolatmenet 

mögött sokkal nagyobb és bővebb mögöttes tartalom és mondanivaló van, mely 

gondolkodásra kényszeríti az olvasót.  

 

Ereimben az idő 

A kötet címadó verse az Ereimben az idő, az eredetmagyarázó- és családtörténeti 

elbeszélés típusának összekapcsolása. A vers első három versszakában a lírai én saját korát 

emeli ki az objektív idő kötetéből egy hasonlat által és a ködös mítoszi időbe helyezi: 62 

„Oly vén vagyok már, mint a tenger.” 

  Majd a saját eredettörténetét a hasonlattal azonosulva magyarázza. Így ősei nem 

különülnek el a természeti képződményektől: 63 

„Anyám szikla volt, apám szél.” 

 Ezzel igazolva azt, hogy a lírai én nem választható el az örök változástól, szinte a 

része annak, ahogyan az átalakulásnak és az állandóságnak is: 64 

„Anyám elfogyván sivatag lett. 

Lépek rajta, mégsem lelem.” 

„Apám nélkül egy holt víz a tenger, 

ezért nem szűnhet ő soha.” 

Majd nemsokkal fény derül arra, hogy min is alapul ez a hasonlat, mivel a lírai én 

sorra a „váltott gyerek” jellemzőit ismeri fel saját magán. Bár a gyermekek már megtaláltál 

párjukat, akik létre hozzák másukat, ezzel biztosítva a családtörténet folytatását. Bár mégis 

a bizonytalanságot lehet felfedezni az utolsó két strófában. Véletlen felveti az ember és a 

Föld sorsszerűségében, hogy hiába próbálja magát bárki is bebiztosítani, a végzet máskép 

rendeltetett el és mindenkit utolér.65 

                                                           
62 Csordás László: Szembesülve az idővel, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz.  

63 Csordás László: Szembesülve az idővel, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz. 

64 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz. 

65 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17.évf.) 6. sz. 
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A vers címe, ahogyan a kötet címe is, Ereimben az idő. Mint tudjuk az ereinkben vér 

folyik, nem pedig idő. Miért használja a költő mégis az idő szót a vér helyet? Hogy is 

használhatja a vérre az idő metaforát? A válasz a verssorok között keresendő. 

Mint tudjuk az időt a görögök a lét dimenziójával azonosították. Az emberi lét pedig véges, 

tehát nem örökkévaló. Így létünk időhöz van kötve. Az ereinkben csordogáló vér pedig 

szintén hatalmas szerepet tölt be életünkben, mivel a vérkeringés a szervezetünkben számos 

életfunkcióért felelős. Ha összehasonlítjuk az időt és a vért arra a következtetésre jutunk, 

hogy mindkét elemtől egyformán függünk. A költő ez így viszi bele a versbe: 

„Ereimben az idő zizeg csak, 

vésztartalékra hűtve a vér.” 

A versszak elején leírja, hogy ő már olyan vén, mint a tenger, illetve, hogy anyja 

szikla volt, apja pedig szél. Ezzel azt igazolja, ahogy fentebb is írva van, hogy az idő végzete 

elől nem menekülhet el senki sem, még ő sem, ugyanis a végzet mindenkit utolér:  

„S mikor a lámpa utolsót villan, 

unottan lecsapja valaki.” 

 A verscím műfajjelölő, fedi azt, amiről a versben szó lesz. És már a cím is felveti azt 

a kérdést, hogy a költő miért az idővel helyettesíti a vért.  

Maga a vers 7 versszakos, 4 - 4 sorával tagolva. Nincs benne sorátlépés, a gondolatok be 

vannak fejezve. A rímképletek különbözőek. Az első és második és az ötödik versszak 

rímképlete ugyan az: a, a, b, a.  A harmadik versszakban keresztrím található: a, b, a, b. 

Aztán a. b, b, b, a negyedik versszak rímképlete. A hatodik és hetedik versszakok, pedig 

szintén keresztrímek: a, b, a, b. 

 

Fekete rímek 

A Fekete rímek című verse Babits Mihály Fekete ország című versére megírt alkotás. 

Babits Mihály Fekete országa egyszerre egy logikus álom és egy fantasztikus szimbolika. 

Az első három sor szerzői közlés egy lidércnyomásos álomról, s majd a következő 33 sor 

maga a nyomasztó álomlátás. Ebben a megálmodott országból eltűnnek a színek és a 

változatosság, s mintha ebben az örökös változatlanságban idő sem lenne, s a létezés 

megszűnt volna. A „fekete” szóval alkotott szókapcsolatok egymásra halmozása meglepően 

merész, lüktető ismétlése a belső izgalom fokozódásának sokkszerű hatását közvetíti. Nem 



24 
 

csak a fény hiánya miatt van a feketeség, mivel nemcsak kívül a felszínen fekete minden, 

hanem teljesen, „csontig, velőig fekete”.66 

Az álomban a feketeség nem is egyszerűen szín, hanem morális állapot, amely 

belülről árad.  Ennek az anyagnak a lényege a „rejtett lelke” fekete, tehát gonosz, átjáró, 

ijesztő és fenyegető. Az anyagot és a világot átjáró, minden részletét átszövő gonoszság 

fölfedezésének riadt látomása váltja ki a vers végén a rémületet önálló sorba kerülő „jaj” 

szavát, melyet már csak ijedt dadogásként követ háromszor a fekete szó.67 

Vári Fábián László Fekete rímek versében szintén minden fekete, kivéve egy dolgot: 

„…csak a Megváltó öt sebe tiszta.” 

Hiába ez a világ, ahol minden fekete, minden velejéig fekete, még a lelkünk is, de 

van valaki, aki nem fekete és az nem más, mint Jézus Krisztus a hófehér galamb, aki vár a 

kereszten: 

„hófehér galamb vár a kereszten 

fekete lelkem hozzá eresztem.” 

Vári Fábián László elismeri, hogy nem csak a körülötte dolgok feketék, hanem az ő 

lelke is, melyet hozzá ereszt.  

Az a bizonyos „jaj” szó amelyik Babits versében elhangzik, megjelenik Vári Fábián 

versében is: 

„fekete éjre fekete hajnal 

fekete kakas fekete jajjal” 

Míg Babits versében az a bizonyos „fekete” szó, egymás után háromszor elhangzik 

refrén szerűen különböző helyeken, addig Vári Fábián versében nincs ilyen refrénszerű 

ismétlés. 

A cím témamegjelölő, pontosan fedi a vers tartalmát. A mű négy hosszabb versszakra 

van felosztva, melyek hossza tíz-tíz sor. Minden egyes versszak rímképlete ugyan az: 

párosrím: a, a, b, b, c, c, e, e, f, f. A versszakokban nincs központozás, csak egy-egy versszak 

végén egy pont. Tehát az egész versszak egy hatalmas mondat, mely tele van fekete 

szópárokkal. 

 

                                                           
66 Babits Mihály: Fekete ország In: http://www.kronikanova.hu/raadas11/kn_0032_095-100.pdf (Hozzáférés 

dátuma: 2019. 04.20) 

67 Babits Mihály: Fekete ország In: http://www.kronikanova.hu/raadas11/kn_0032_095-100.pdf (Hozzáférés 

dátuma: 2019. 04.20) 
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A Gikhon partjain 

A Gikhon partjain című verse világteremtés mozzanatát idézi meg.68 A vers világa a 

bibliai édenkertbe vezet vissza minket. A Gikhon az a név, amely a négy paradicsombéli 

folyó egyikét takarja, melyről Mózes első könyvében olvashatunk róla a teremtés résznél, 

bár más írásmódban bukkan fel.69 

„A második folyónak Gihón a neve. Ez megkerüli Kús egész földjét.” (2 Mózes 2:13)70 

olvashatunk róla a Károli fordítású Bibliában.  

A bibliai teremtésmítosznak fontos ez a folyó, amely bőséghez és jóléthez járul hozzá 

az öntözés által. Vári Fábián László ehhez a hagyományhoz nyúl vissza versében, de mikor 

az emberiség szempontjából lényeges fordulópontot tételez fel, akkor tovább is írja azt és a 

Gikhon partjainál című versben az idő kimérésére utal:  

„ott méretett ki a korszakok hossza, 

akkor zizegett fel 

az idő szíve.” 

A költő a szentséget profán módon ellenpontozza, mivel az első versszakban a jövő 

programozójaként jelenik meg a világot teremtő Úr. Ez antropomorfizmus, mivel emberi 

tulajdonsággal ruházza fel azt, aki ember feletti erővel rendelkezik.71 

Az idők során sokféleképpen ábrázolták Istent, most miért ne lehetne a 21. században 

egy programozó, aki saját maga észleli a „durva hibát” főművében? Ennek a durva hibának 

már megvannak az előzményei a kortárs populáris kultúrában.72 

Tehát a költő a teremtett világ tökéletlenségére utal a következő verssorokkal:  

„Az idő vén malma leállt egy percre- 

a program észlelte 

a durva hibát.” 

Majd mindezt a vers befejezésében oldja fel:  

„Hát újból az igére fordult a nyelve, 

s elküldte a földre 

                                                           
68 Bakonyi István: Akinek a verseit mondani kell (Vári Fábián László: Ereimben az idő) Együtt, 2016, (18. 

évf.) 2. sz. 

69 Csordás László: Szembesülve az idővel, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Együtt, 2015. (17. évf.) 6. sz. 

70 Biblia Károli Gáspár fordítása, Magyar Bibliatársulat, Kálvin János Kiadó, Budapest 2011 6.o 

71 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17. évf) 6. sz. 

72 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz. 
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az Úr a fiát.” 

 A sorok sokatmondók, a hibát a fiúnak kell kijavítania, ami, mint tudjuk nem mással, 

mint a kereszthalállal történt meg. Nem más idéződik meg, mint a megváltás reménye és 

annak csodás áldozata.73 

A versben megelevenedik a bűnbeesés is, amit az első emberpár követett el Ádám és 

Éva:  

„De már az első korszakváltó este 

ember bitangolt 

A védett birtokon.” 

Mint tudjuk a bűnbeesés után az Úr kiűzte őket az édenkertből és angyalokat állított 

annak bejáratai elé. A költő így írja versbe ezt a pillanatot: 

„Megmozdult Isten szemében a tenger, 

felfakadt a föld 

a Gikhonpartjain.” 

Ettől a bűnbeeséstől romlott meg a világ és kellett az Úrnak ezt a hibát kijavítani 

azzal, hogy egyetlen fiát Jézus Krisztust elküldi közénk, hogy kereszthalálával megváltsa a 

világot és kijavítsa ezt a hatalmas nagy hibát. 

A vers címe helyszínmegjelölő. Az édenkert második folyójának Gikhonnak a 

partjait jelöli és az ott végbement dolgokat: a teremtést, a bűnbeesést. 

A vers hossza 12 versszak, melynek hosszai 3 sor. A versszakok tagoltatásai elég 

érdekesek. Egy hosszabb és két rövidebb sorból áll.  

Annak ellenére, hogy a versszakok külön vannak tagolva a versben, mégis az első 

négy versszakban két versszak alkot egyet. Ezt nemcsak a vers rímképlete mutatja, hanem a 

vers tagoltsága, központozása is. Az első versszak rímképlete a,a,b a második versszak a 

folytatása tartalmilag is és rímképletileg is: b, a, a. Ez a tagoltság még visszatér a hetedik és 

nyolcadik versszakban. A vers ötödik hatodik, kilencedik, tizedik versszakaiban már nincs 

így. Ott egy versszak egy teljes gondolatmenetet zár le és nem viszi át egy másik versszakba.   

 

 

 

                                                           
73 Csordás László: Szembesülve az idővel, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz. 
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A földről régóta 

A költő egy őszéjjeli álommal kezdi a verset, amely megkörnyékezte őt, és ő elteszi 

magát nyugovóra, melyet így fogalmaz meg: 

„takarékra kényszerítem pulzusom” 

Azt állítja a második versszakban, hogy: 

„embernek lenni semmiség 

lélekként látni borzalom 

a cinke bársonyos fejét 

hogy veri szét az ablakon 

áthevül felszáll kis szobánk 

lélekstátuszom felcserélem 

legyek imbolygó gyertyaláng 

szemöldököd zárójelében” 

Vári Fábián László szerint jobb embernek lenni, mint lélekként látni. Ebben teljesen 

igaza van, ugyanis itt a halálra céloz. Jobb míg az ember a testében van, mert ha lélekké 

válik, akkor onnan már nincs vissza út. 

 A harmadik versszakba így ír magáról:  

„dacember voltam valaha 

most gyökerem valami rágja 

fogd vissza halálhíremet 

teremtőm ne terhelj jobban 

rakd meg szögekkel szívemet 

mielőtt utolsót robban” 

 Vári Fábián könyörög az Úrnak, hogy ne terhelje jobban, rakja meg szívét szögekkel, 

még mielőtt utolsót robbanna. A következő sorokban így ír a halálról: 

„ha már a halál megszagol 

hiába minden áhítat 

csontra vetkezett rád hajol 

testnedveivel átitat 

bénult szádon csak dől a hab 

szobád hajnalra megtelik 

e tajtékra bíztad magad? 
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jó utat hát a tengerig” 

 

Itt azt írja a költő, hogyha már a halál megszagol, tehát közel van, érezzük a jelenlétét, 

akkor már hiába az áhítat, mert ha itt az idő, akkor itt az idő, nem lehet halasztást kérni. Majd 

elköszön azzal a mondattal, hogy „jó utat hát - a tengerig”, Az ötödik részben leírja, hogy 

mennyire csönd van, temető fegyelemhez hasonlítja ezt a csöndet: 

„csönd van temető – fegyelem 

vigyázz-ban ezernyi csónak” 

Majd egyszer csak halálverbunk dobjai szólnak, s fölkiált: 

„menekülj barna galambom 

itt fejedről lehull a párta” 

Ezután egy dühöngő kecske szelleme jár szarvára felkapja a hantokat a csontokat 

pedig szerteszét rázza. Az utolsó részben pedig a költő egy űrleányért kiált, akinek csak 

hozzá lesz köze. De mindhiába: 

„vonyíthatok az űrbe fel 

milyen lehetett emberül 

a Földről régóta semmi jel” 

 A vers 6 részre van felosztva, de egy egységet alkot. Semmi központozás nincs a 

versben, illetve sorátlépések vannak benne. A cím „A földről régóta” egyszer szerepel a 

versben a legvégén: „A földről régóta semmi jel. 

 

Már ma éjjel 

Vári Fábián László költészetében visszatérő mozzanat a szülők emléke s azok 

felidézése. A kötet címadó versén kívül is megtalálhatóak ezek a mozzanatok, mint a Már 

ma éjjel című versében.74 

Már a vers elejét ezzel a rossz emlékkel kezdi: 

„Tíz éve nem lelem apámat, 

s anyám is bolyong öt kis éve. 

Lidércfelleg nyomja a mellem, 

cserepesedik holdam fénye. 

                                                           
74 Bakonyi István: Akinek a verseit mondani kell, Vári Fábián László: Ereimben az idő Együtt, 2016. (18. évf.) 

2. sz. 
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Nem tudhatom hová lehetek. 

Talán magamon kívül voltam, 

mikor a kocsi megjött értük. 

Szólj, aki láttad őket holtan.” 

Itt a személyes fájdalmak átalakulnak, kitágulnak történelmi, és még kozmikus 

körökig.75 

A vers második versszakában a költő leírja, hogy keresi szüleit:  

„Nagydonbásztól Krasznojárszkig 

felszámolok minden gulág-telket, 

felforgatom az éjszakákat: 

Laci és Márta hol lehettek?” 

Mint tudjuk a költő életrajzából, hogy szüleit a szovjet időkben elhurcolták gulág 

munkatáborokba.  

Gulág a szovjetrendszer idején létrehozott kegyetlenül szigorú kénszermunkatábor.76  

A vers egy igazi drámát hordoz magában. Egy túlvilági látogatásnak leszünk a kísérői 

a versben, ahol a fiú találkozni akar elhunyt szüleivel. Olyan Vári Fábián-os a bekopogtatás:  

„A csillagkapu alatt megállok, 

Mutassátok mi van mögötte?” 

De nagyon durván rászólnak: „Kuss legyen már!”, mivel az égben is razzia van, mert egy 

nyíri zsivány épp elkötötte az Isten lovát – „micsoda akasztófahumor!” -Írja Papp Endre.77 

Milyen érdekes az a bizonyos bekopogtatás. Miért pont egy csillagkapu mögött áll 

meg a költő, és az alatt akar találkozni szüleivel? Nem véletlen. Ez egy utalás a szovjet 

unióra, hiszen annak „címere középpontjában a föld állt rajta keresztben aranyszínű sarló 

kalapács, ami a munkások és a parasztok hatalmát jelképezi, s fölötte a földet beragyogó 

                                                           
75 Bakonyi István: Akinek a verseit mondani kell, Vári Fábián László: Ereimben az idő Együtt, 2016. (18. évf.) 

2. sz. 

76 Wikiszótár: Gulág szó jelentése In: https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Gul%C3%A1g (Keresés 

időpontja 2019. április 20) 

77 Papp Endre: Helyére kerül végül minden, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Kortárs, 2016. (60. évf.) 4. 

sz. 
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vörös csillag, az elérendő célt a kommunizmust jelképezve.”78 Innen jön az a bizonyos 

csillagkapu metafora.  

Aztán mégis megtörténi a várva várt találkozás, amely teljes döbbenetet okoz:  

„megláthatom, ha azt akartam, 

apám s anyám rabruhában.” 

 A szülőknek örök sorsa a rabság, s a szovjet munkatáborban kenyérsorban álnak az 

„üdvözültek”. Itt az anya vak jósként szörnyűséget jövendöl a fiának, s félti őt azoktól, akik 

az életére törnek, s egy jó tanáccsal látja el őt:  

„De imádkozz, mert már ma éjjel 

elkérhetik a lelkedet!” 

S mást nem is tehet a költő, csak azt, hogy megfogadja szülője tanácsát.79 

A vers címe témamegjelölő, Már ma éjjel, utal valamire, arra, hogy mi fog történni ma 

éjszaka. A költő már régóta nem találja édesapját és édesanyját. Ma éjjel végre eljön az az 

éjszaka, mikor megláthatja őket egy céda álom keretében:  

„Tudatom tompul, most hagy cserben, 

Mellém fekszik egy céda álom.” 

 Ám a cím magában a versben is megismétlődik. Pontosabban az utolsó versszakban, 

mikor édesanyja szörnyű jóslatot tár fel elé, s félve inti fiát, hogy vigyázzon: 

„De imádkozz, mert már ma éjjel 

elkérhetik a lelkedet!” 

De vajon kik ellen inti őket? Kik lehetnek azok a bizonyos üldözői? Vári Fábián László 

életrajzából megtudjuk, hogy a szovjetrendszer ideje alatt nemcsak a szüleit hurcolták el. 

Egyetemista korában őt is úgymond üldözték a költeményei miatt. Két év katonai szolgálatra 

hívták el, illetve nyolc évet költői szilenciumban kellett töltenie – tudjuk meg egyik 

interjújából, melyet Kürti László készített vele.80 

                                                           
78 Wikipédia: Szovjetunió címere In: https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Szovjetuni%C3%B3_c%C3%ADmere 

(Keresés időpontja: 2019. április 20) 

79 Papp Endre: Helyére kerül végül minden, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Kortárs, 2016. (60. évf.) 4. 

sz. 

80 Kűrti László: Sebek a versek Testén: Beszélgetés Vári Fábián Lászlóval In: Magyar Napló XXVIII. 

Évfolyam 2016 szeptember 
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A költemény egy önvallomás, a költő egyes szám első személyben beszél, tehát a saját 

nézőpontjából. Elmondja, hogyan vesztette el szüleit és hogy már mióta keresi őket, míg 

végül eljön az a pillanat, hogy találkozhasson velük. 

 A vers 5 versszak hosszúságú. A versszakok 8 sorosak. Nincsenek sorátlépések, a 

sorok egész gondolatmenetet alkotnak, nincs bennük megszakítás, gondolatmenetük 

folytonos. A rímek minden versszakban máshogyan csengenek össze. Az első versszakban 

a rímképlet: a, b, b, b, b, a, c, a. A második versszak rímképlete pedig: a, b, c, b, c, e, c, e. A 

harmadik versszak rímképlete kicsit hasonlít az elsőéhez: a, b, c, b, c, c, c, c. A negyedik 

versszak rímképlete eléggé érdekes, mivel ez végig keresztrím: a, b, a, b, c, e, c, e. Az utolsó 

versszak rímképlete pedig: a, b, a, b, a, b, b, b. 

 

Aztán visszatért 

Az Aztán visszatért című vers párversként állítható a Már ma éjjel mellé. Itt a költő 

egy régi harminckilences márciusi árvíz rossz emlékéből növeszti fel az életben maradásért 

folytatott harc vízióját. Az irgalmatlan pusztításban a nagyapa és az anya haláltusája 

elevenedik meg előttünk. A költő a tragédia fokozásához „kivállóan” ért – olvashatjuk Papp 

Endre írásában.81 

És mi is a túlélés távlata? A következő verssorok: 82 

„Anyám felsírt, a sodrony nyiszorgott. 

Aztán visszatért belé a lélek… 

Maradék élete kilenc nap kóma. 

Már csak a viszontlátástól félek.” 

 Már a vers első soraiban a tragédiáról olvashatunk:  

„Lenyugvó anyám két tenyerét 

rövidlátó szemére rakva 

elfirhangozta magát az éjtől, 

és megindult a vaságy alatta." 

                                                           
81 Papp Endre: Helyére kerül végül minden, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Kortárs, 2016. (60. évf.) 4. 

sz. 

82 Papp Endre: I.m: Kortárs, 2016, (60. évf.) 4. sz. 
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Éppen csak hogy édesanyja lefeküdt aludni, máris jött a hatalmas árvíz és megindult a vaságy 

alatta. A második versszakban folytatja családi drámáját és leírja, hogy a P. nagyapját 

hogyan érte a tragédia: 

„P. nagyapám hegyelt a bakon 

szabóollóját csattogtatva, 

nyerített a vén vasnyoszoly, 

s poroszkálásból átváltott trappba.” 

 Teljesen váratlanul és felkészületlenül érte őket a katasztrófa. 

 A harmadik versszakban nagyon érdekesen írja le a költő az árvíz további folyamatát. 

Szinte elénk vetíti azt a szörnyű képet: 

„Végigügettek két temetőn, 

helyet kerestek, majdani fészket. 

A vágóhíd előtt horkant fel a ló. 

a halál állt ott. Szemébe néztek.” 

Leírja, hogy szülei szembenéztek a halállal, mindezt eléggé érdekes metaforával, egy 

ló horkantásával. Köztudott dolog, hogy a ló csak akkor horkant, ha ideges, illetve, ha fél. 

Itt a költő a szülei félelmét egy ló horkantás metaforával fejezi ki, a víz sodrását pedig egy 

vágóhíddal. És a halál állt ott, akivel szembe néztek. Amit még szintén leírt, az az, hogy:  

„Végigügettek két temetőn, 

helyet kerestek, majdani fészket.” 

Az ötödikversszakban így fogalmaz a költő:  

„súlyos holtakat cipelt a hátán 

harminckilenc márciusában.” 

Majd a hatodik versszakot így folytatja:  

„A családtagokat egybekötötték – 

ne maradjon urától az asszony. 

Az Esthajnal, ha fel merne jönni, 

mindannyiuk felett virrasszon.” 

Nagyon szomorú és tragikus képeket vetít elénk a költő. Itt megint egy érdekes 

metaforát használ, mégpedig az esthajnalcsillagot, melynek jelentése tudatában még 

borzalmasabb értelmezést kap a vers.  

Az Esthajnalcsillag különböző kultúrákban különböző dolgot jelentett, de két fő 

jelentése minden kultúrában ott van. Egyes kultúrák a szerelem istenének tekintették, míg 

másik a háború istenének. Voltak olyan kultúrák, ahol a kettőt együttesen jelentette.  Mai 
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értelmében az esthajnalcsillag vagy szerencsét jelent, vagy útmutatóként is használják. A 

harmadik jelentése az nem más, mint a szerencsétlenség, ami a versben is jelen van.83 A 

költő tehát nem véletlenül használja ezt a képet e szerencsétlenség kapcsán.  

Édesanyja és nagyapja haláltusát vívnak a versben, harcolnak az életben maradásért 

és ennek a képét vetíti elénk Vári Fábián László. Ezt a szomorú és tragikus képet. 

 

Végül 

A végül című versében, mint Balassi-reinkarnációja szól: 84 

„Egyik fejem babám ölében, 

másik egy török kopja hegyén. 

Esztergom alatt jó négyszáz éve  

egyszer már elestem én.” 

 Tudjuk, hogy Balassi Esztergom vára alatt vesztette életét, egy gyalogosroham 

során.85 Vári Fábián László úgy írja ezt a verset, mintha ő maga lenne Balassi, már magát a 

halálesetet úgy fogalmazza meg, hogy Balassi testéből beszél, hogy „négyszáz éve egyszer 

már elestem én.” 

Majd a vers második versszakában így ír a költő: 

„Buta beszéd, csak nyelvem porzik, 

csak a hasadó elme sikolt.” 

 Mintha egy-kettőre visszatért volna a költő úgymond „tiszta tudata” s észhez tér, csak 

„Buta beszéd”. De a második sorba eléggé érdekesen fogalmaz: „csak a hasadó elme sikolt”, 

mintha tényleg ki akarna törni a tudatalattijából Balassi és újjászületni benne. De nem csak 

az elme hasad, hanem hasad vele együtt a hajnal, s a kárpit is, de ez „kell a kutyának”. 

 A harmadik versszakban az ítélet lovának eljöveteléről ír: 

„Ha majd az ítélet lova táncol, 

s felbúg a kürt takarodóra,  

egymás ölébe buknak a tornyok, 

                                                           
83KultúrPara: Vénusz az Esthajnalcsillag In: https://kulturpara.blog.hu/2018/02/17/venusz_az_esthajnalcsillag 

(keresés időpontja: 2019. április 20) 

84 Papp Endre: Helyére kerül végül minden, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Kortárs, 2016. (60. évf.) 4. 

sz. 

85 Wikipédia: Babits Mihály: https://hu.wikipedia.org/wiki/Babits_Mih%C3%A1ly  (Hozzáférés dátuma: 

2019.05.03) 
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s az ember arccal a hóra.” 

 Majd eljön az az idő, mikor összeomlanak a tornyok, s az embernek is vége lesz. 

Ekkor jön el az ítélet lovasa, s felbúgnak a kűrtök a takarodóra. Szerinte ekkor kerül majd 

helyére minden, a legvégém: 

„Helyére kerül végül minden, 

végül – tán nem lesz tűzözön. 

Végül egy öngyilkos függőcinke 

megürült házába költözöm.” 

 Annak ellenére, hogy helyére kerül végül minden, kicsit eléggé ijesztő és 

furcsa a vers utolsó két sora „Végül egy öngyilkos függőcinke megürült házába költözöm.” 

Papp Endre szerint Erósz és Thanatosz labdázik a koponyákkal, s már a kezdetektől ezek a 

líra távlatai.86 Thanatosz a görög mitológiában a halál megtestesítője, s az ember személyes 

életében a halálérzetet jelenti.87 

A vers négy versszakból áll, melyek négy-négy sorosak. A költő két személyben 

szólal meg. Elsőnek Balassi személyében, másodjára, pedig már saját személyében. Tehát a 

vers egy szerepvers. A vers rímképlete végig keresztrím: a, b, a, b.  

 

Ráolvasás 

A 

FÖLD 

FOGANT 

É L E T E T 

MIKÉNT AZT 

ISTEN AKARTA 

ÉLET KELTETTE 

NEMEK SZERELMÉT 

SZERELEM TÁPLÁLTA 

SZÉP VÁLTOZÓ VILÁGÁT 

A VÁLTOZÓ VILÁGBAN 

                                                           
86 Papp Endre: Helyére kerül végül minden, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Kortárs, 2016. (60. évf.) 4. 

sz. 

87 Wikipédia: Thanatosz: https://hu.wikipedia.org/wiki/Thanatosz (Hozzáférés dátuma: 2019. 05.03) 
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ELFAJZOTT SZERELEM 

NEM TUDHAT NEMZENI 

KÉPTELEN SZÜLNI 

FIÁT FELFALJA 

MEGRONTJA 

LÁNYÁT 

KÍNOK 

NÉLKÜL 

HOZZA 

VILÁGRA 

RENDELT 

HALÁLÁT* 

*„Aki e nyílhegyet magának megszerzi, fölmondja a reggeli-esteli imával, annak magva 

sohase szakadjon, lánya ne legyen se meddő, se céda, lábas jószági hízzanak kövérre! 

Földjének halmai-völgyei láttán gondoljon egyre csak szerelmes párjára, s arra, hogy 

tudhattak ezt-azt a vének.” 

Vári Fábián Lászlónak a Ráolvasás című verse egy képvers. A vers egy nyílhegyet 

ábrázol mely egy ráolvasást tartalmaz. A nyílhegy alatt egy magyarázatot találunk, ami azt 

írja, hogy az, aki ezt a nyílhegyet megszerzi és fölmondja a reggeli és esti imával, azt jó 

dolgok fogják érni, vagyis a költő jókívánságai:  

„…annak magva sohase szakadjon, lánya n elegen se meddő, se céda, lábas jószágai 

hízzanak kövérre! Földjének halmai-völgyei láttán gondoljon egyre csak szerelmes párjára, 

s arra, hogy tudhattak ezt-azt a vének.” 

De miért pont egy nyílhegyet ábrázol az a bizonyos képvers? A nyílhegy jelentését 

többféleképpen értelmezik. Az egyik jelentése, hogy valaki hirtelen nyilat ereszt az emberre. 

Mind a mai napig elterjedt hiedelem, hogy az emberre betegséget lehet hozni misztikus 

módon, tehát nyilat lőni ki.88  Különböző hiedelmekben változó a nyílhegy pozitív és negatív 

jelentése.  Így a vers címe is értelmet nyer: Ráolvasás. Csak itt a szóban forgó jelentés nem 

negatív, hanem pozitív. A költő jókívánságokat küld a nyílhegyével és el akarja űzni a 

rosszat az olvasó körül.  

  

                                                           
88 Matrózvár: Obi ugor nép, művészet díszítőelemek, motívumok és azok jelentése. In: 

http://www.matrozvar.hu/Ugor_mintak.html  (2019.05.04) 
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 A költő a képverset a születéssel kezdi:  

„A 

Föld 

Fogant 

Életet 

Miként azt 

Isten akarta 

Élet keltette 

Nemek szerelmét 

Szerelem táplálta 

Szép változó világát” 

 Ezek a sorok a nyíl hegyét alkotják. A költő leírja a fogantatást és hogy ez Isten 

akarata ezért életre keltette a nemek szerelmét, mely táplálta a szép változó világát. Ez után 

a szerelem megromlik és elfajul és így ír róla a költő: 

„A változó világban 

Elfajzott szerelem 

Nem tudhat nemzeni 

Képtelen szülni 

Fiát felfalja 

Megrontja 

Lányát 

Kínok 

Nélkül 

Hozza 

Világra 

Rendelt  

Halálát” 

 Úgy fogalmaz a költő, hogy a változó világban a szerelem megromlik. Ez egy nagyon 

szép utalás a mai világra, melyben nagyon sok emberi kapcsolat romlik meg. És mivel az 

„elfajzott szerelem” képtelen szülni, ezért fiát felfalja, lányát megrontja, aki kínok nélkül 

hozza világra a rendelt halálát. Tehát a pusztulást fogalmazza meg a nyílhegy második 

felében.  
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III.2 Halál ellen ciklus 

Ítélet után 

Az Ítélet után című versét S. Benedek Andrásnak a régi barátjának ajánlotta. Ez a 

vers egy közös sors lírai foglalata. „Kozmikus, keresztényi, mitikus és misztikus motívumok 

egymásba szövésével eleveníti fel a háború, a rabság, a kényszerű elfojtottság és hallgatás 

időszakát. „89 

Vári Fábián László és S. Benedek András nagyon jó barátok voltak, egy lapnál dolgoztak és 

„küzdöttek” az akkori szovjetrendszer ellen. Eben a versben állít emléket ezeknek az 

éveknek. 

 A verset máris a végítélettel kezdi: 

„A bolygók összecsapnak egyszer. 

Testvértűz ég és föld között. 

Hiába sírdogál az ember, 

Isten halálnak öltözött.” 

 A Bibliából tudhatjuk, hogy mikor eljön az ítélet napja, akkor a Teremtő eljön és 

igazságot tesz a földön. A Jelenések könyvéből olvashatjuk ezeket a dolgokat, amiket Vári 

Fábián leír az első versszakban és „hiába sírdogál az ember, Isten halálnak öltözött.” Tehát 

mindenkit elítél hite szerint. Ez a versszak viszont nem csak azt a világvégét jelenti, amelyről 

a Biblia ír. Viszont azt is tudjuk, hogy a szovjet unió ideje alatt rengeteg magyart és svábot 

hurcoltak el munkatáborokba – köztük Vári Fábián László szüleit is -, s rengetegen 

vesztették életüket, a szörnyű, kegyetlen bánásmód miatt. A vers fedheti az ide elhurcolt 

emberek érzelmeinek leplét is. Ők is érezhették a halál jelenlétét, a világ végét, s érezték 

úgy, hogy „Isten halálnak öltözött”. Vári Fábián László életéből tudjuk, hogy a 

szovjetrendszerben katonai szolgálatra ítélték versei miatt. Ezeket a katonai éveket a Tábori 

posta című visszaemlékezés regényében írja meg. Ebből a regényből megtudhatjuk, hogy 

milyen volt a katonai szolgálat, illetve, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenéznie 

magyarként. Itt felteszi Vári Fábián László magának a kérdést: „Mert, hogy kerül egy 

magyar anya fia a szovjet hadseregbe, s ha már egyszer homlokára vette a vörös csillagot, 

                                                           
89 Papp Endre: Helyére kerül végül minden, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Kortárs, 2016. (60. évf.) 4. 

sz. 
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miért pont német földön kell védenie a szovjet hazát?” 90 Így az első versszakban leírt 

világvége jelentheti azt is, hogy a költő a katonai megpróbáltatásai alatt érezte úgy, hogy 

neki már itt a vég.  A második versszak folytatása is ezt támasztja alá: 

„Eszünkbe jut az anyánk kínja 

s embriókorunk álmai. 

Nagyanyánk Jézust krisztust hívja 

fogoly fiát kiváltani.” 

 Azt írja a költő, hogy embriókorunk álmai eszünkbe jut és anyánk kínja. Az 

embernek a halálérzet közeli pillanatokban jut eszébe ilyesmi. A következő két sorban pedig 

a nagyanyja hívja Jézus Krisztust, fogoly fiát kiváltani. Ezzel a katonaságban töltött éveire 

utalva, hogy nagyanyja imádkozott az Úrhoz, hogy ő, tehát Vári Fábián László hazajöjjön a 

katonaságból. A következő sorokat pedig így folytatja: 

„Nem temet és nem sirat senki, 

nem rendel dőre számvetést. 

 Itt azt állítja, hogy senki nem siratja és nem temeti őt, ezzel azt mondva, hogy 

családtagjai tudták, vagy legalábbis érezték, hogy vissza fog térni hozzájuk.  

 A vers végén bizakodva tekint a jövőre, s elmondja, hogy már sokszor voltak olyan 

helyzetben, hogy penge állt a nyakuknak, de azóta szívük kőkemény, és újra „lüktetni kezd 

a költemény” tehát az a sok megtorlás és hallgatás sem akadályozhatja meg azt, hogy 

elhallgassanak, ugyanis ezekben az években szerzi meg azokat az élettapasztalatokat, 

amelyek meghatározzák világnézetét, a diktatórikus berendezkedéshez, a kárpátaljai 

kisebbségekhez, az egyetemes magyar kultúra bizonyos hagyományaihoz való viszonyát.  

A vers címe nagyon jól fedi a vers tartalmát, tehát műfajmegjelölő. Az Ítélet után 

kétértelmű. Mutat arra az ítéletre, melyet Vári Fábián László kapott a szovjet időben, illetve 

arra az ítéletre, melyet a Teremtő hoz el mikor eljön az ideje. S az első versszak is ezt a 

kétféle jelentést hordozza magában. 

 A költő egyes szám első személyben beszél, saját szemszögéből meséli el a dolgokat, 

amelyeket átélt. 

 A vers hossza öt versszak, melyeknek hossza négy-négy sor. Az első három 

versszak rímképlete keresztrím: a, b, a, b. A negyedik versszak rímképlete: a, a, a, a, tehát 

párosrímek. Az utolsó versszak pedig szintén keresztrím: a, b, a, b. 

                                                           
90 Csordás László: Katonának lenni idegenben: Vári Fábián László: Tábori posta (Szovjet mundérban 

Poroszföldön), Hitel, 2012, 25.évf. 3 szám 
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Sikoly és sóhaj 

A Sikoly és sóhaj című verset Vári Fábián László egy kárpátaljáról feltörekvő 

festőnek, Kutlán Andrásnak ajánlotta. A népdal formai hagyományára hagyatkozó, de a mai 

pokoli hatásait verselő első egységet egy léthelyzetjelentés követi:91 

„Csörtet már felém 

a sebzett vadkan.” 

S egy barátnak szóló kiszólással zárul a vers a népballadák sejtelmes, borzongató 

világát felelevenítve:92 

„Hajamnak helyén bozót, ha lenne, 

fekete holló fészkelne benne. 

Hollónak torka csőre lesz töltve, 

aki csak hallja, lúdbőrzik tőle. 

Sikoly és sóhaj a Tiszaháton.  

Ezt tedd a képre, Bandi barátom.” 

Az első sort úgy kezdi meg a költő, hogy: 

„Cirkuszi sátrát az idő bontja” 

Az időt, mint valami komolytalan, vicces, komikus dolognak állítva be, aminek 

éppen most jár le az ideje. Az idő lebontja azt a cirkuszi sátrát, tehát elmúlnak az úgynevezett 

„boldog szép napok” és komorabb napok köszöntenek be. De ha megnézzük a következő 

utalást a versben, a cirkuszi sátrát bontó időt vehetjük ironikus hangnemben is, ezzel 

komikus jelentés helyett sokkal komolyabbat kapva: 

„Nézem az eget háttal a napnak: 

a jelek újabb romlást mutatnak. 

Azt írja a költő, hogy a jelek újabb romlást mutatnak. Tehát ezelőtt is romlás volt. S 

most újra romlás közeledik. Azt is megtudhatjuk a versből, hogy milyen romlás sújt le most: 

 

„Ki belegondol, bele is szédül. 

Itt lenn és ott fenn államcsíny készül, 

                                                           
91 Papp Endre: Helyére kerül végül minden, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Kortárs, 2016. (60. évf.) 4. 

sz. 

92 Papp Endre: Helyére kerül végül minden, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Kortárs, 2016. (60. évf.) 4. 

sz. 
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a hírhozó angyal forgószél foglya, 

ájultra pörgeti, pokolra dobja.” 

A hírt egy hírmondó angyal hozza, aki ájultan a pokolra zuhan. A pokol, ahová kerül 

annak a füstje a költőre is rászáll, s sípol a Sátán, majd megnyílik a föld: 

„Pokolfüst bűze, korma is száll rám, 

lukas tüdővel sípol a Sátán, 

nyílik a föld…halottaim látom.  

A verejték rám fagy. Az lesz kabátom.” 

Elég ijesztő a kép, amit a költő elénk vetít. Senki sem akarna egy ilyen látvánnyal 

találkozni még álmában sem. A költő a föld megnyílására a halottjait láttja. A víz kapja el, 

ami rá is fagy, ezáltal egy kabátot alkotva.  

A vers egy elég ijesztő látképet takar. Mégis miért ír egy ilyet Vári Fábián László a 

barátjának? Azért, mert festő. Annak ellenére, hogy ezek a leírt dolgok milyen ijesztőek, 

annak ellenére elég szépen mutatnának vászonon. Az egész költemény végén így ír: 

„Ezt tedd a képre Bandi barátom.” 

Miért pont egy ilyen látványt nyújtó ötletet ad Bandi barátjának Vári Fábián László? 

Illetve, ha a sorok mögé nézünk, ebben a versben szintén előjönnek elhunyt családtagjai: 

„nyílik a föld…halottaim látom.”  

A vers három szakaszra van felbontva. Az első szakaszban három darab versszak van 

melyek hossza 4 sor. A versszakok rímképlete a következő: a, a, b, b. Tehát párosrímek. A 

vers második szakaszában elég érdekes a versszakok tagolódása. Kettő versszakból áll, 

melyek hat-hat sorból állnak. Az első versszak rímképlete: a, b, c, b, a, d. A második versszak 

rímképlete: a, b, c, c, d, c. Sorátlépések vannak a versben. 

„Valakit áltat, 

valakit bőszít, 

rám mutat, ágyát  

kínálja. Nem kell!” 

 

Az Úr kegyelméből 

Vári Fábián László Az Úr kegyelméből című verset Utassy József emlékére írta. 

A verset egy monológgal kezdi:  

„Árnyékomra lefekszem, 

elférek rajt’ egyedül. 
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Ennyi helyem se lesz majd,  

ha napom alámerül.” 

 A költő azt mondja, ha napja alámerül, tehát eljön az ideje, hogy lelke elhagyja testét, 

ennyi helye sem lesz majd, mint most. A vers alcíme is nem véletlenül az „Előragyog majd 

az idő…” címet viseli. A költő ez után tovább folytatja mondanivalóját: 

„Múltam is idetelepszik,  

elém tolja noteszem. 

A hold rásegít szépen, 

dolgaink összevetem.” 

 A „Múltam is idetelepszik, elém tolja noteszem” soron a költő arra gondol, hogy leül 

és előveszi emlékeit és elmereng: 

„Ósetét idők ölében  

rengett s bölcső velünk, 

hamis csillagra révedt 

fényre szomjazó szemünk.” 

 Az első két sort úgy lehet értelmezni, minthogy sötét idők voltak azok, mikor még 

csak rengett a bölcső velük. Ahogyan felnőttek, szemük rossz csillagra tévedett. Ezekkel a 

sorokkal szovjetrendszer borzalmaira utalva. Majd utal a katonaságban eltöltött éveire is: 

„De olykor fényrobbanások  

lyuggatták az eget át, 

dezertálhassanak a lelkek – 

kiábrándult katonák.” 

 Az eget lyuggató fényrobbanások lehetnek puska elsülések, illetve ágyú elsülések, 

melyeket a katonaságban töltött évei alatt tapasztalhatott. Majd a lelkeket kiábrándult 

katonáknak nevezi, akik kiábrándultak a szovjetrendszer vezetéséből. A következő 

versszakban a halálhoz szól: 

„Halál, hol a fullánkod,  

hol a te pillangókésed? 

Csak tehetném bár, hogy kardom 

összemérhetném veled!” 

 A katonaságban eltöltött évei alatt, illetve a sok megpróbáltatástól lelkileg 

megerősödött a költő, s a halállal kötekszik, s kérdőre vonja, hogy most hol a fullánkja? Csak 

tehetné meg, hogy kardját összeméri vele. Az utolsó versszakban elmondja, hogy az a csillag 

is épp így akarná, amelyik Rédics fölött most följő. Majd ezzel a két sorral zárja versét: 



42 
 

„Pihenj, Utassy Jóska: 

az Úr kegyelméből KÖLTŐ.” 

 Milyen gyönyörű búcsúszó barátjától, aki az Úr kegyelméből KÖLTŐ.  

 

Vers a halál ellen 

A verset Vári Fábián László a hetvenéves Hajdú Lajosnak írja a verset. Bárnem sok 

vigaszt ad a riasztó halál ellen. 93 

  A vers elején a költő visszanyúl hun őseinkig, mivel azt írja Hajdú Lajosnak: 

„Össze rezdül a lomb, 

lepereg hímpora,  

megsuhog fölötted 

a kunok ostora” 

Ezzel utalva arra, hogy Hajdú Lajos eléggé idős és közel jár hozzá a halál, szinte 

megsuhogtatja őt a Hunok ostora. A második versszakban csak fokozza ezeket az érzéseket 

és inti a költő Hajdú Lajost, hogy:  

„mérlegeld: mi légyen 

az utolsó szavad?” 

Ezután egy Kócsag lány lép elé, aki a csőrével szájába nyúl. Vári Fábián sajnálja őt, 

mert állítása szerint, neki már alkonyul. S erre felkiált majd: 

„mert szívedig hatol 

a kemény csontcsipesz. 

Hörgöd: Uram, Uram! 

Sikoltod: Jaj, mi lesz? 

Itt a költő a Kócsag lány alatt a halált érti, s mintha leírná Hajdú Lajos sorsát. Hogy 

mi vár majd rá. Eljön érte a halál, Kócsag lány képében. 

 

Változatok a halotti beszédre 

A vers az első magyar nyelvű fennmaradt szövegemlékünk a Halotti beszéd 

átköltése, melyet a Költő Zoltán fiának írt. Az átkötések a versben évszázadokat ívelnek át, 

                                                           
93 Papp Endre: Helyére kerül végül minden, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Kortárs, 2016. (60. évf.) 4. 

sz. 
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miközben párbeszédet teremt a régi és mai világ között. A 20. században készült több olyan 

maradandónak bizonyult átdolgozás is, amely egyenes vagy átvitt értelemben, de halotti 

beszédnek nevezhető. Ide kapcsolódik Vári Fábián László, aki több szálon is követi a 

szövegemléket. Konkrétabban Kosztolányi, Márai és Bella Dezső halotti beszédét. Márai 

Sándor Halotti beszédével az is rokonítja, hogy mindkét szöveg erőteljesen ajánlja fel az 

életrajzi olvasás lehetőségét, így egymás között is nagyon könnyen vonható párhuzamba. 

Márai az emigráns helyzetről ír, míg Vári Fábián László a kárpátaljai kissebségi 

léthelyzetből tekint a magyar kultúrára, és onnan próbálja meg a múltból származó elemekre 

hagyatkozva leírni saját emlékezetét.94 

Vári Fábián Változatok a halotti beszédre című verse nem az egyházi értelemben vett 

temetési beszéd, így aligha tekinthető átköltésnek. A költemény sokkal inkább ráírás vagy 

inkább a palimpszesz technikával elkészített mű. A versben még helyenként található a 

halotti beszédnek a magyar irodalomhoz köthető jegyei. Műfajilag pedig már látomással, 

családtörténeti elbeszéléssel, leltárral, vallomással és ezek változataival találkozhatunk.95 

Ezt támasztja alá a vers címadásának a szándéka is. A költő, aki végigtekint 

családfáján és ősei múltján, fiához szól és igyekszik tudatosítani fiában és saját magában, 

hogy ez ilyenféle „históriák” nem üdvtörténetként érnek véget. A versben a jelen 

távlatnélküliségével, víziók, fátumok, torzképek formájában jelenik meg az önsorsrontás, a 

meddőség, a nyelvváltás és országvesztés emléke.  S hiába szeretne ő valami szebbet vagy 

jobbat alkotni, ha ezek tudatában nem képes létrehozni a vágyott alkotást, s ezek jelennek 

meg csak:96 

„A papíron vérszennyes piktogrammok – 

enerváltvers-abortátumok” 

 A vers négy nagyobb szerkezeti egységre bomlik. Az első egység a legrövidebb, csak 

egy hosszabb versszakból áll. A második szerkezeti egység pedig a leghosszabb. A verset 

Zoltán fiának írta, neki magyarázza el családfáját, mely széthullott az idők alatt. 

A vers legelején egy amazoni erdők fogyásához hasonlítja családfájának ledőlését: 

„Elfogynak az amazoni erdők, 

a büszke családfák rendre ledőlnek.” 

                                                           
94 Csordás László: Szembesülve az idővel, Vári Fábián László: Ereimben az idő, Együtt, 2015. (17. évf.) 6. sz 

95 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz. 

96 Csordás László: I.m: Együtt, 2015, (17. évf.) 6. sz. 
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Ez után így folytatja a verset: 

Ereszakadt, vérző kábelkötegek 

a gyökerek – végeik szikrázva ölnek,  

behálózzák a levegő eget, majd  

villámként vágnak vissza a fába.” 

A gyökereket ereszakadt, vérző kábelkötegekhez hasonlítja, ezzel utalva a 

későbbiekre, melyekben arról ír, hogy családja milyen nagy volt, de mégis mindhiába. 

„Később a kolera portyázott erre, 

a család harmadát szekérre rakta. 

Ekkor kezdett a törzs revesedni, 

íme az írás kibontott akta.” 

A következő versszakban leírja, hogy apai nagyapja viszont kitett magáért, de 

mindhiába mert e pompás vérörökséget fiai ezt mind elpazarolták:  

„Apai nagyapám kitett magáért,  

két fészekalja utódot nemzett. 

Öt fiút csak a megmaradásért, 

három lányt halott hős fia helyett. 

Jaj, hogy e pompás vérörökséget 

fiai jórészt elpazarolták! 

Segített benne Prága és Moszkva, 

s egy reggel nem volt már Magyarország.” 

Milyen szomorú, hogy egy ilyen nagy vérörökséggel rendelkező család így 

meghanyatlott s hogy nevük lobogója már csak félárbócon van. E történetek leírása után így 

fordul Zoltán fiához: 

„Jöjj, fiam, lássad: így fest az ábra. 

A históriák így érnek véget. 

Az íveket az Úr angyala írja, 

de sokra a Sátán lehel rá pecsétet.” 

 Ezzel azt mondva, hogy a sorsunkat az Úr írja meg és az ő akaratából születünk meg, 

de megadja a szabad akaratot az embernek. Az ember saját maga alakítja sorsát, hogy melyik 

oldal mellett dönt. Él e azzal a lehetőségekkel, amelyet az Úr adott neki, vagy inkább hagyja, 

hogy a Sátán nyomja rá pecsétjét a sorsára.  
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 A negyedik részt úgy kezdi a költő, hogy emlékszik és emlékezni is fog még akkor 

is, mikor már máshol fog járni. De amíg itt van, addig még álmodja, öleli e világot, míg le 

nem hull porba. Mellkasa mélyén reng a lélek, melyet még a legnagyobb mikroszkopikus 

kamera sem lát, mert azt csak vérrel lehet látni. Ezért szívének falába mártja a tollát. Szívét 

lelkét beleteszi azírásba.  
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Összefoglaló 

Az Ereimben az idő című kötetben Vári Fábián László egy sajátos rendszert foglal 

magába, melyben megírja saját sorsát, így tehát kiteljesedhet a magánmitológiája. A kötet 

nyitó verse az Alagút végén egy elmélkedés, azt a témát feszegeti, hogy mi várható a halál 

után. A kötetben leírja a teremtés „mozzanatait” is. A Gikhon partjain című versében leírja 

a teremtést, a bűnbeesést, és Krisztus eljövetelét, hogy kijavítsa mindazt, amit az ember 

megrontott. Erre a Fekete rímek című versben is utalást tesz, melyben leírja a világ 

romlottságát, hogy minden fekete, kivéve azt a hófehér galambot, amely miértünk jött le e 

fekete világba. Ezek mellett a versek mellett leírja saját eredetét, sorsát, küzdelmeit, melyet 

az Ereimben az idő, című eredetmagyarázó és családtörténeti elbeszéléssel kezd meg. Itt 

ködös mítoszi időbe helyezi az objektív idő kötelékéből kiragadott lírai én saját korát. A 

sorsát és megpróbáltatásait a Már ma éjjel című versében folytatja. Itt látomás szerűen 

találkozik elhunyt szüleivel, akik még mindig raboskodnak, s édesanyja baljós jóslatot közöl 

vele. Családtragédiáját az Aztán visszatért című versében folytatja, melyben egy 

harminckilences márciusi árvíz pillanatait írja meg, s az életben maradásért folytatott harc 

tragikus emlékeit idézi fel. Majd a Végül című versében Balassi reinkarnációjaként jelenik 

meg és szól a vers első versszakában, majd visszatér saját tudata, s úgy folytatja a verset. 

Sorsa az Ítélet után című versében folytatódik, melyet S. Benedek Andrásnak ír. Ez a vers 

egy közös sors lírai foglalata. Feleleveníti a háború, a rabság, a kényszerű elfojtottság és 

hallgatás időszakát. Majd családfáját mondja el a Változatok a halotti beszédre című 

versében, melyet Zoltán fiának írt. Leírja elődjeit, hogy milyen nagy családból származik, s 

hogyan került „félárbócra nevük lobogója”. Hogy az a sok fájdalmas emlékek miként 

szorítják szívét.  

Mintha csak egy görög mitológiai személy életét szemlélnénk. Kezdődik a 

megteremtéssel, majd a családi tragédiákkal, megpróbáltatásokkal folytatódik. Vári Fábián 

László ebben a kötetében megírja kiteljesedett magánmitológiáját, a teremtéstől kezdve 

azokon a nehéz megpróbáltatásokon át, melyet mind átkellett élnie. Nagyon jól versbe 

foglalja ezeket a dolgokat, s írja le.  

A mitológiának egyik nagyon fontos alapköve az idő, ami a költő műveiben is 

megjelenik. Megjelenik a múló idő, mellyel közli, hogy az idő múlandó, s még őrajta sem 

fog, tehát ő is változik ezáltal. Az időt a költő a vérrel hasonlítja össze a kötetben, ezáltal 

utalva az elődjeire, s utódaira. A kötet első két részében saját sorsát írja le, s felmenői sorsát. 

Miként hatott rájuk az idő, hogyan változott meg az idő által a világuk. 
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Резюме 

У збірці Ласло Варі Фабіана «Ereimben az idő» письменник пише про свою долю,  

У збірці «Ereimben az idő» Ласло Варі Фабіана включає  він пише свою власну долю, 

таким чином відкриває приватну міфологію. Перший вірш у збірці «Alagút végén» у 

якому розповідаєтьсяб що яке буде життя після смерті. У збірці також описані 

"моменти" творіння. У своєму вірші «Gikhon partjain» він описує створення, падіння 

в гріхи, прихід Христа, щоб виправити все, що людина зіпсувала. Вона також 

посилається на це в чорних римах, які описують погіршення світової ситуації, що все 

чорне, за винятком білосніжного голуба, до якого ми прийшли в цей чорний світ. На 

додаток до цих віршів, він описує своє власне походження, долю і боротьбу, які 

починаються з розповіді  про сімейну історію в«Ereimben az idő»  . Тут він ставить 

ліричне «я», витягнуте з зв'язку об'єктивного часу, в таємничий час міфу. Він 

продовжує свою долю і випробування у своїй поемі « Már ma éjjel ». Тут він зустрічає 

своїх померлих батьків, які досі раби, і його мати повідомляє йому про зловісне 

передбачення. Він продовжує свою сімейну трагедію у вірші " Aztán visszatért ", в 

якому він пише моменти повені які були дев'ятого березня, викликаючи трагічні 

спогади про боротьбу за виживання. Його доля продовжується у вірші «Ítélet után», 

написаного для Андраш Бенедек. Це вірш ліричної розетки спільної долі. Вона 

відроджує період війни, рабства, примусових репресій і мовчання. Потім він 

розповідає про своїх рідних у вірші  « Változatok a halotti beszédre », яких він написав 

синові Золтану. Він описує своїх попередників, наскільки велика родина, і як вони 

отримали прапор своїх напівмайстрів. Скільки болючих спогадів штовхає його серце. 

Немов дивимося на життя грецької міфологічної особи. Вона починається зі 

створення, а потім продовжується сімейними трагедіями і випробуваннями. У цьому 

збірці Ласло Варі Фабіан пише про свою завершену приватну міфологію, від 

створення до складних випробувань, які всі пережили. Він дуже добре вкладає ці речі 

в вірші і описує їх. 

Одним з найважливіших фундаментів міфології є час, який з'являється у творах поета. 

З'являється майбутній час, який говорить про те, що час проходить, і він міняється з 

часом. Поет порівнює час з кров'ю в тому обсязі, маючи на увазі своїх попередників і 

його наступників. У перших двох частинах тому він описує свою долю . Як вплинув 

на них час, як змінився їхній світ з часом. 
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