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Festő és modelljei

Der Maler und seine Modelle

3



Ökörre emlékezők

Erinnerung an einen Ochsen
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Baromra támaszkodó

Auf ein Tier gestützt
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Négy Vikt6ria

Vier Viktorien

6



Falusi utcajelenet

DorfstraBenszene
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Révület

Verzückung
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Ifjúság vénség

Jugend und Alter
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Falusi madonna

Dorfmadonna
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Háromkirályok

Diedrei Könige
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A vak leány álma

Traum des blinden Miidchens
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Pamlagon ülők

Aut dem Sota sitzend
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Városi utcajelenet

StadtstraBenszene
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Különös müterem

Seltsames Atelier
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Gémeskútnál

Am Ziehbrunnen
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Képcsarnokban

ln der Bilderhalle
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Árny ablakkal - schallen mil f ens
lef
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Benéző - Der Fenstergucker
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Háborús történetek - Kriegsgeschichten
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Improvizác ió - Improv isation
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Kassák- illusztráci6k - lIIustrationen zu Kassák

22



Kassák illusztrációk - lIIustrationen zu Kassák
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Illusztrációk - IlIustrationen
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IllUSztrációk - IIlustrationen

25



Illusztrációk - IlIustrationen
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Gabonaföld va rjakkal - Getreidefeld mit Kráhen
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A KIÁLLÍTOTf MűvEK JEGYZÉKE

28
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BELLA JANOS
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Versek
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ESC> LENNÉK

Júli usi langy melegben
Sűtkéreznl szottyan kedvem
lenn a kertbe n.

Hogyha lenn a napsugára
égi hin tán csókkat várna.
lelrepOlnék mint a pára!

Csodaeget - ha telértem,
1arlsznyárnba szeené m lel
és eső lennék:
termékeny!
1958.

NÉGYSOROSOK

Nem a nők,

hanem a köllők

csabüouaz
a Szerele rrrel

Ökölnyire
zsuqo rodtá f Hazám,
hogy elférhess
Szfvemben.

Fává s vtrággá lellek
kiket Imádtam:
Termő fává
és fonnyadó vtrággá.

Akikne k nmosn szavuk hazug,
azoknak van ma Igazuk,
és akik ma Igazal szélna k
azoknak fog hinni a holnap!
19 5 8.

33



34

Balla az ész, szfv a nyele.
Nem Illik bele.
veeeösemvele:
ráment az élelem lele!
1959.

A 115ZTA ÚR FELÉ

Legkedve sebb szfnem a fehér.
Legkedvesebb verse m
a soha meg nem írott
tiszta papfrra elképzelt Szonell!

Csillagok, melyek találkoznak
de köztük ezer éva tiszta úr...
Csak ök tudnák egymást bölcsen üdvözölnl
De nem bölcseb b-e az örök hallgatás?

Az ember hús, vér, ldegszlta,
kovácsolt értelem,
törékeny lélek.
Pap/rjalnk kuszált pIszkozatok,
kezdőbetű és pont a vég után.

Ám legyen! ha másként lenni
nem rendeltetett:
Irott paplrJap én eleresztelekl

Homokzsákjal után öltönyét
aggatja ny szorgalommal magáról
a léghajÓS,
útban a tiszta űr felé.
1960.
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CSAK EMLÉKEZEM

Mint huszartlszteKVHágosnál
kardjaikba dőltek,

tenyerembe wQom arcomat.
Élve VIselem magamona földet.

Az életet nem nyertem én se kockán.
Mutasd csak fel két kezed anyám:
A kJlúgozotlat! Hús olaJJal mosnám
és kócos fejem be léhajtanárn

Ma mutassunk lel mindent, ami lá ]!
Én felemelem huszonöt éveme1!

Már nem vagyok J6,
nem ls vétkezem.
Már nem lázadok,
csak emlékezem.
1960.

FERKÓ

Ferkó még mindig a parkba n éjSZakázik
ónöoye gyürött, mint a homloka.
Álmá ban olykor számháborúI JátSZIk..

Nyelvet nem tanul. FelsJtI a régit
Nincs szava a szökökúíhoz sem.
Nincs dme, postája. A nevét sem értik.

xatapos urak, szemcveoesdámál<
az Adrtára suhannak Ilyenkor.
Ofelgyűri a centeuóje ez érét.

Tenyérnyi sebhely a bokáJa rö'ött..
Napba néz fáradt hunyorgassa1.
Zsebében kutat és köhög. ..
1960.
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MÁR EZER NAPJA

Már ezer napja nincs Hazám.
Ezer napja váram a poslát naponta .
Ezer levelet Irtam meg azóta,
minden nap egyel gondolatban
és havonta egyel Igazán.

Ezerszer ezetenern ujra
és ierreuern ezerszer magam.
Ezer kölötü szurdokolja
naponta szivem, szám, agyarn

S Igy eresentett tetováltan
három dögávet vonszetok
Lerogyok egy velközőbárba n,

Iszok s tetemet beecerc ic
1961.

FÖLDES-SZOBÁNKBAN

Földes-szobánkban
a ezennyes lalaJVÍz
felbuzogo lt.
Az urak tet őt Igértek
csepergős napJainkra,
pedig a Földet
és a Napol
kellett volna megreperáln1.

Hét szomjas szem kutatta a fényt.
Hét éhes száj harapott
a dohOslelkIJ rcst- revecöre.
mert a kéménybe
Észak dühös szele fuJt
és a falakon kivirágzott a szik.



Megb arnul! arany keretben
a meg1akUlI szűz

rartorta átdöfOUszIvét,
Poros szalmazs ákon aludt a ház népe,
és földes szobánkban
8 SZeMyes talajvfz felbJz ogotl.
1961.

RJNGASS El

Csak félófányt nyuga lom
Percei< lassu csobogása.
Az ége képz elt alakOn
a 1eman6 Nap cs illogása.
TÓObet most nem ls akllrok.
RIngass el hÚVOS alkonyal,
vel ed már tJgOJ vagyok."
1962.

KEGYELEM

Min tha kirakatba léVOdlem volna,
úgy néznek rám 82 emberek.
Üveg mögöl! mogorva
VásztJósló szemek.

Máskor viszont rám kl sem néz,
hlába dörOrnböIOk. 82 ovegen.
Mlnden ld siet. Te ls elmé sz.
azt sem mondod. hogy: lÜrelem.

Ilyen módon )átszadoznak
napok nap lAán el vel em.
Mlndenl eM.sznek, rriI semhoznal<,
TetemtOlsteri K&gyeIem
1971.
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FALU EZÜSTÖS GLÓRIÁVAL

Sárba merGIteka házak.
Az utak láthatatlanok.
Az önmagát ringató alázat
honol ott

Már már Idegölő ez a Csen d
Hol van a béres ostora?
A lelök felett békesség leng,
a Hold ezüstös pora.

VIaszsárgán és szőrösen.

ma éJJel még aludni látod
azokat, akJklángvörösen
megváuJál< holnap a VIlágot
197Lszep\.

VIGYÁZZATOK RÁM

Hazámban német túrtstak ént
töltök két é...061 két hete t
MIóta Igy és meddig még?
Nem számolom az éveket.

Habár a német föld megért ,
kenyeret ad s majd eltemet,
de am/g élek vert aranyként
ön ömaz anyanyelvemetl

Mert örülni és verset Imi
és sfrnl ls csak ezen tudok..
Csak anyámnyelvén iuoom lelrnl:
Vigyázza tok rám ,csillagaid
1972.



APÁM SíRKÖVÉRE

Olya n súlyos volt a
teher , ml váll am nyomta.
hogy mikor lalettem
felfelé Jebegtem.
1983.

A SZ6UTÁS NAPJA: FEBR.22.

"Fiam Jani!" - szó ll! az ég.
"In maradnI, akarsz e még?"

' Uraságnak, hogy ha nincsen
kifogása. személyerrea,
úgy maradnék - hála lsten
Jór meg vagyok elégedve!"
1986.1ebf .22.

NÉGYSOROSOK

Hazát elhagynI
nem gyönYÖl'úség,
akkor sem, ha ml odaköt
csupa keserűség.

Öregasszony megy az úton,
cipeli a r öaseeévét.
Nehéz, de én azl ls uocm
nem csak ezért megy ö hétrét
1986 .augusztus
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MEZiTLÁB

Mezi tláb, ta lpig feketében,
halad a tarlőn édesanyám.
Megy, megy mélt6ságte l]esen
és egyszer csak elnyeli a fény.
1987.aug.23.

GABONAFÓLD. VARJAKKAL
(VAN GOGH-NAK)

Kérges kezek
fagyverkeznel<,

gabonát varjak eszlkJ
- Fognak kasz át
és a vasát

élesre verlk s tenne

Fegyver dörren!
Varjú röppen

kalászról az ég felé.
Torkán akad

a búzamagI
Fes tő halálát lelé!

Mert nem lehel
többó képet.

mini ez festenie már
emberkéznekI
MIre kész lett,

állt az éroozatcnar!
1989.máJus 29.



BUJA BURJÁNZÁS

Buja bu rjánzá sa minden n övényeknek. .
Harsány ébredés e arvö terrrésaetne k
Vrg ncancs ésa állatnak, embernek
IIJaknak, véneknek.

Betegek ágyakból lrrvnáron kIkelnek,
napos udvarokonárnyékOkba ülnek.
Rozsdás szerszarrox ls mind elökerü lnek
és k1 fényesQlne l<.

Setét téli ruhák test től lekE!rQlnek,
helyet adván annál lengébbnek, könnyöbbnek.
Női karok, corrock emlők meglel'ld Olnek
Jelt adván hfmüknek.

Olykor lányok legény ölbe beleülnek,
$zere lmeskedésbe ls belemerülnek.
Sz akad rájUk talá n könnyen önkJvület
S tehe rbe kerűlnek.

Hamáron egyszer öK level összeszűrnek,
összeszürnl ök azt többször !<ényszerOlnel<.
tuaté re bódltő VIrágnak meg fűnek

újfent közösülnek.

vannek-e kik ennek ellene szegülnek?
mondVán, hogy 6k ett ör rrent eeülnek
FérjheZnem mennek, meg nem nős ül nek

egyedül őszOlnak

Aki k öneorcéccset párzási elkerülnek,
egys zer ancentó álomba merülnek,
Álomkápeknek ők gyakorta örülnek
és fel ls hevCilnek.

Ha kl kirá ly, avagy Vatikánban pápa ,
nincs kl eeeuo-eröeeaciax eüentálrna.
Hercegnő, ki rálynő kellem ét kltárla,
ha besü l tavas z i éjnek holdsugárjal

4 1
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Mert e lágy tavaszi erőszak IstenI!
nem lehet ellene akármit ls te-nn
kezében Játékszer mindenki: kis semmi,
Önkén t és örömmel kell hát veje mennI.
1989. Június

A VALÓ MOvÉSZI MÁSA
(SZ.E-NEK)

Noha már odakin t hull a hó,
készülgel belül a való
művész i mása,

hogy abból, ml szép volt és ml Jó
legyen a papíron mutató -
ba maradásai

1989. novz-t

25 ÉV ELÓTII PISZKOZAT NYOMÁN
A \/llág arca rámflnlorodott
és nyelvi,iket öltötték felém a tárgyal<.
Cserben hagytak az erényelm ls
és köröt tem cigánykereket hánytak,
16tágast álltak.

őse volt.

PIros és sárga levelekket
lövöldözött a szél.

Jó lenne huszonöt évet
V1sszavágtatnl az Idöbe nl
- gondoltam,
vagy valamire várni
Izgalottani



Ily gondol atok közepetta
toppant be hozzám az lsten.
Székemre ült, lvotl baromból.
Körülnézett. ·MehetOnk. ..•
rrcnc te szórakozollan.
1989.dac.l4.

APÁM

Gyomán, az állomáson várt,
amkor Budapestről

hajnalban megérkeztern

Nem tucva mikor Jövök,
várt minden vonatnat
több mint egy hete már.

Mikor megtUdtam, sfrtarn
<5 mcsolyogva legyintett
36 éve ennek.

Állnak az énemáson ma ls,
ha ritkán Gyomára érsezem
Állnak. de nem Ismernek.
1990 .jan.28.

MIT ÉR A VÉGES?

Mikor a Jó már önmagának terhe,
mert nem áll ellentétben semmivel ,
és nem tudja ml a célja, ml a terve,
nem tudja mit, ni végett , mivel?
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Akkor a Jóság már nem ember i,
magában e miaU érték1elenl
MIt ér a véges, ha nem lenne neki
kedve határtalan, vágya véglel en?
1990.ápr.

HÖLDERLIN

Mire a gondola t nála lelszínre ér,
márls zuhan az ellenkezöjébe.
AmIkOl Szen t Józanságról beszél,
Szenl ÓrGlel jut az eszébe,
melynek vizébe lejet
cs éktól részegOI1 hatlyók merítenek.

És amikor szembe jösz vale s észrevesz,
elJ'! szegény koldUst lát szembe Jönni ő.

Koldust , de klt "Fenség"-nek nevez
s minden szava bocsánatkérő.

"MOy kellemes egy Idő" • mondogatja,
miközben benne a lombokat szaggatja
a szé l és dideregnek a zászl6k1
1990. áprllls 12.

Angyalok

Az angyalok
nem Járnak gyalog .
Nemülnek
és nem állnak,
csak repülnek,
csak szá llnak,
hegedülnek,
muzsiká lnak.



Az angyalok ten érek
Néha fezz árn ls betérnek
utctérnek bevárnak
De velem ök nem élnek,
fgy velem nem ls halnak,
ha hálnak., alakot cserélnek

Soká maradni félnek..
Verset sosem Írnak,
mert ök serrrnllyen nyelven
beszélgetni nem ludnak.,
csak néznek és mulatnak
arra, ron muszáj lennem.

Az angyalok sokan vannak,
de csak hárman maradnak
egy ember közelében.
De a háromb6I ls csak egy ,
aki hozzánk közel megy,
s effi'Teközelebb egészen!
1990. május za

ANGYALOK MÁR

Letarolt füstölgő csatatéren.
telkek lebegnek hófehéren.
Melyik klé? Ne kérdezzétek;
Angyalok már, egyformán szépek..
1990 .

NÉGYSOROS

Kenyérszeleltellngderékban
a fának tetejébe mászni,
hOl finom eprekböl elég van,
nap, mint nap megvacsoráznl.
1990. JUlius 30.
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SZÓLJ RÁM, SZERELEM!

Néha. valami
Ismeretlen okból
mély naacatasba zuhanok
Nincs szavam
Semmihe z sem már ,
S oly mlnde gy, minden olyankor.

Talán halálomat PfóbálgatOlTl?

SZÓlj rám, Szereleml
1990.szept. 13.

OKTÓBER

Oldóber másodi \< fele.
Halad az év hazatele.
Lehull a fáima\<levele,
azzal van a környék tele.

Október második lele.
Süvit a felkelés szele,
s miként a fáknak levele,

lehull az Önkény ! Le veret

O ldóber második fele.
Lesz, aki megszakad bele!
Lesz, aki elmegy másfelel
lste n vele, lsten veret

1990.oldóber 16.

EMELD FEL SZOLGÁDATI

Meglehet, e lég gya kran éheztem .
Meglehet, hogy külsöleg szegény
embert Ismertelek meg énbennem,
pedig nagyon gazdag vonarn én.



Nekem nyIlt minden Szépség és Jóság.
Már-már káprázott tőle szemern
Nekem termett nap, mint nap Méltóság
Volt hál étkem és voll ékszerern

Énbelőlem nem beszélt hazugság,
nem kellett becsapni másokat.
Emelt fővel jérnenam az utcát,
éveket tekintve ls sokat.

Kérdezték ls: "Mit keres ez Itten,
ahová csak rang és név Jöhet?"
És én adtam, el sohasemvenern
pénzét s becsületét senkinek.

Majd, ha a Nagy-BIró elé Jutok,
mentegetőzni nem kell nekem.
De lábához búnbánattal hullok
"Emeld fel szolgádat .reteneror
1990. október 19.
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