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A SzqfeadVal M!i 1 nkAsegy etem kiadása

Pannónia Grafikai Műintézet nyomása —  Szabadka



Ki fogja felmérni 
e fordított világot

elúszik a tér 
és szilárd az idő 
az élok meghaltak 
és a holtak élnek

a szétosztott magány 
közösségbe omlóik

■nézed ami n&nos 
a jövő már elmúlt 
minek a logika 
az álmok fenekén

hogy tudod elérni 
a nincs magasságot

újság eszi a szavakat 
lépteket á semmi 
koporsóval próbálsz 
időt teremteni.

1968



Milyen a lélek 
szemüvege

ha az ember 
mégis költő

ha a mosoly 
befele néz

s a külvilág 
távolodóik

a jó szavak 
ruhája csend

és csak a vers 
gondolkodik

a létezés 
néha ének

a csend nyelvén 
szóló dallam

a bensőség 
öltözékét

felakasztod 
a kilincsre

ha az ajtók 
bezárulnak

köszöntenek 
az ablakok.

1965



BALL A LÁSZLÓ

A kéz a gerinc az agy 
hogyan lesz végül ember

ha kérdezed önmagad 
a világ sem felel 
te vagy a kérdés 
és te vagy a gyakorlat

lépcsők fogalmak tények 
hogy lesznek emberi világ

a kérdések mindig 
az embert keresik 
aki' ma van vagy lehet 
reneszánsz eszmény

megalkotni önmagadat 
magadért másokért

kérdezel és felelsz 
egész életeddel 
kérdés és gyakorlat 
és növekvő ember

a kéz a gerinc az agy 
ez t«e vagy növekvő ember.

1968



BANYAI JÁNOS

Oxfordi fiú 
a birkák közt 
mire nézed 
e világot

esszé a monoklid 
regény a szivarod 
s álomvilágod 
füst és árnyék

hajladozva 
és rezzenve 
végletek 
vonalán 
egy pillanat 
ízében
mered az időt

és ami* van 
néha semmi 
bár a semmi 
fogalomként 
agyadban ül

Oxfordi fiú 
a biTteák közt 
honnan szívod 
fel az időt.

1966



BOGDANFI SÁNDOR

Tüskéből rózsát 
sebekből virágot 
mások közönyéből 
vidító derűt

fordíts egyet 
e világon 
ez a színe 
oly unalmas

meg nem írt 
könyveid 
körülfogj áK 
képzeleted

beteg szív és 
fanyar mosoly 
fogják a ceruzád 
lehet-e nevetni

milyen árnyak 
lógnak rajtad 
ugorj egyet 
hogy könnyebb légy.

1967



Azt hittem hogy 
könyv a feje 
és a keze 
élő tollszár

de a tollszár 
csupa várág 
az az almafák 
ízét rejti

feje tapint 
ujja érez 
és a szeme 
csak álmodik 

az ablakból 
hogyha kinéz 
belvilágba 
lép az eszme

néha pedig 
félre löki 
a katedrát 
mint a jó diák 

keze alatt 
az írógép 
zümmög akár 
a méhecske

a polcokon 
puha csendben 
Pázmány apánk 
Lendült nézi

papír felett 
töpreng a toll 
csillagokról 
álmodozik.

1964



Elmondtad-e 
valakinek 
hogy a magány 
egyik arca 
mazochista 
esztétika

éjjel a könyvek
tövisekké válnak 
és a kenyér 
uborka lesz

ha nem táplál 
az álmok kenyere 
lázasan tántorogsz 
a nincs és a van között 
s hasztalan üt fejbe 
Hegel logikája

ember ó ember 
műiden nadrágban 
üres csontok vannak 
és a koponyák is 
hasztalan várják 
Hamlet sírásóját

remény-e a gyertya 
tavasz-e az eső 
és a gólya megeszik-e 
minden kígyót békát

ne kérdezd a kérdést 
te vagy a felelet 
csak izzó fejjel 
emészthetsz szerelmet.



A jó bíró 
ha csúfot űz 
az életünk nevet

a tragikum nyersen 
eszi a szerelmet

hallgat az élet 
beszél a toll 
és a törvény az üt

bölcs rabbi vagy bíró 
csúfolódhat aki iró

az ütés az hallgat 
csak a jóság beszél 
s te vagy a nevetés

csúfold e világot 
s lesz helyed mindenütt.

1968



BRINDZA KAROLY

Milyen lehet 
a forradalmár 
békés öregkora

az eszméket 
hogyan lehet 
(nyugdíjazni

régi sztrájkok 
kemény börtönök 
lángoló évek

mért nyugtalan 
ez a béke 
négy fal között

kinek lehet 
mindezt elmondani 
emlékezés nélkül

ás hogy lehet 
megtörni az 
idő fogát.

1968



BURANY NÁNDOR

Félénk mosoly 
és lassú léptek 
de a gondolat 
ugrásra kész

ha az élet 
csapda és vereség 
a gondolat 
hogyan győzhet

felépített 
álmaidat 
hová viszi 
ez a sodrás

ha az élet 
vonaglik is 
romokon dis 
lehet írni

két tenyér közt 
a verejték 
s a gondolat
vonaglása

kiszenvedni 
a győzelmet 
a csillogó 
gondolatat.

1968



Pipacs az aszfalton 
búzakalász a háztetőn 
és a kanca
benn ül a kocsmában

jajgató kocsmák és 
énekes temetők 
farsangja ez 
ebek harmincadján

miről énekeljen 
a csizma az asztalon 
vagy bírálja 
a virágok életét

holdkóros életben 
vigaidmaik a holtak 
a nappal az részeg 
s a holdfény vigyorog.

1966



Kövér bánatok 
nevelhetnek 
csak az örömök 
neveletlenek

ecsetkezű
íródeák
tenyeredből
kihullanak
a szivárvány
iiróniák

a tárgyak 
világa
semmibe hull 
a színek 
és szavak 
árnyéka 
mihez is 
hasonul

nézed a világot 
s a szemed menekül 
a rejtett 
fogalmak közé 
s agyadból nézed 
a tárgyak ostromát

kövér bánatok 
szerethetnek 
csak az örömök 
nem felelnek.

1966



Miért szereted 
a színek és vonalak 
örök hullámzását 
magad körül

s a messzi álmokat 
az életnél is jobban

az elsuhanó (nők 
csalóka mosolyát 
Botticelli tavaszát 
és Bosch édenkertjét

milyen színpadot 
érzel magad körül

a sok díszlet 
álarc és parádé 
nem rejti el 
az örök törvényt

a szépség és igazság 
mindig meztelen

feltárni és elrejteni 
egyaránt művészet 
játék és varázslat 
minden ami múlik.

1966



Domonkos testvér 
hogyan kísért 
a művészet ördöge

széttört trombiták 
és tövises rímek közt 
cserepek és téglák 
kötik az életünk

a polgári élet
hatalmas szemétdomb
autóroncsok
és fazekak
sikoltanak
egy üveg tejért

az élet unalom 
a szépség hazudik 
és az álmok 
álmatlanok

lendülj eszme 
és üvölts fájdalom 
sikoltsanak 
a hortyogók

Domonkos testvér 
ne vessél keresztet 
olyan szép rajtad 
az ördögi arc.

1968



FARKAS NÁNDOR

Ütés után 
lehámlik a dísz 
a külső forma 
csillogása

mire tanít 
a fájdalom

a sima arc 
eltakarhat 
de a ráncok 
megszólalnak

megérzed-é 
benn az időt

halkul a szó 
csak a tenyér 
melegsége 
beszédesebb

s vigasz a szó 
bor és kenyér.

1968



Magányos jegenyék 
testvére
áthajolsz a lassú 
őszbe

fűzfákkal siratni 
az időt
csak a múlás 
az ami él

a magány az nem lát 
embert
csak az üres időt 
vonszolja

cseréld ki az 
évszakokat 
cseréld ki az 
életedet

kihez szólhat 
a költészet 
a kopárság 
csendje felett

magányos jegenyék 
testvére 
milyen tavaszt 
felelsz az őszre.

1963



GAJDOS TIBOR

Hogyan lehet az ember 
hallgatag és szerény 
hogyha forradalmár

hogy agitál
a csend és gondolat 
a koponya 
könyvtárában

milyen lehet 
a türelem 
a lázas időben

kinek beszélsz 
ha mindenütt 
régi barátok 
árnya kísért

benned a csend 
szívként dobogja 
lelkiismeret.

1968



Már ismerjük 
a bajazzók 
kulissza mosolyát 

és a mosoly 
hullámait

a nagy játék 
félőn elbújt 
a kuckóba

hókusz-pókusz 
minden szépség

a fintorgást 
minden lélek 
zsebredugja 

előhúzza 
s visszadugja

botladozunk 
a bensőség 
göröngyein

teszem veszem 
ez a játék

bohóckodunk 
kis emberek 
nadrágjában

de ott is csak 
dilettánsok

fintorgásod 
a mi bérünk 
de hogyan kell 

e fizetést 
zsebredugm.



GULYÁS JÓZSEF

Ha a krumpliföldből 
kikelnek az árnyak 
elfogy a kenyered 
minit a gyertya lángja

a nincs világ súlya 
nyomja majd a vál'Lad 
s úgy nézel a holdra 
mint <a -szalonnára

csa>k a »kutya beszél 
ha az ember disznó 
álmot és örömet 
nem hoz a kiapanyél

mikor ad az élet 
könyvet és kenyeret 
nézed eiz éjszaikát 
akár a temetőt

a gyümölcsre gondolsz 
de osak varjakat lá t*  
s a derűs ég alatt 
fojtogat a bánat.

1967



HERCEG JÁNOS

Foltozgatod 
az életed 
mint a félénk 
iszabólegény

innen i»s onnan is 
rád les a félelem 
a tanyai kutyák 
ugatják a holdat

vialóság-e 
vagy rémület 
e tótága« 
tanyavilág

képzeleted 
délibábja 
felszívja 
a holdfényt

hát kivel is 
vdftaitkozol 
e bolondos 
éjszafkában

árnyaikat fenyegetsz 
fellegieket álmodsz 
itt nem találsz napfényt 
se szép délibábot.

1967



JUHÁSZ GÉZA

Másnak hordja 
a (kenyeret 
•szaladgál és 
beszél a faliaknak

emberiségét
idomítja
a sok fogaskerék

könyveket eszik 
beníbe a gond 
keze mégi s 
szivárványt öűiel

kis emberke 
a nagy bábuik között 
de a* szíve 
fecskéknek dobog

taz álmokat mándág 
kenyérnek véld 
és hallgatja 
a méhek dalát.

1964



Görbe vonalak 
•görbe uit»ak 
hegyes koponyák 
édes butaságok

ebben a csúf 
csavargyárban 
c*gy jó bagót 
sem lehet tekerni

micsoda élvezet 
ez a tarka élet 
kórság a szerelem 
s nem hiszi a marha

szívdöglesztő 
minden tavasz 
s a szemétdombon 
virágaik a tök

döglött macska 
asz árokba' 
az istenit 
a szátokba
lóghatsz a kötélen 
de nem 'leszel száraz 
megöntöz egy kutya 
és oda a bánat
ilyen a világunk 
eszi ils a fene 
nem is kell rajzolná 
csupa karikatúra.
1968



KOLOZSI TIBOR

Kinek nyújtod 
a férfikor virágait 
hallgatásod 
jelzi a gyümölcsöt

és ŝzeretnél 
már élni is 
annyi üres év után

és nemcsiak olvasni 
adni is könyveket 
hogy kevesebb legyen 
máshol is a magány

lehet hogy sejted 
valahol a titkot 
az élet az kezdet

és elmondod 
valakinek 
ha a szavak 
galambok lesznek.

1967



KOPECZKY LÁSZLÓ

Kutyából macskát 
cipőből kanakut 
és az asszonytnépből 
egy furcsa madarait

ágén tisztelt 
Kópé urnám 
hát milyen is 
ez a világ

ptitncéhen a kémény 
és úsztük a padLás 
a mieamyorszájg pedig 
csak kutyaugatás

az emberiek 
fejükön szaliadoaik 
szerelmet keresve 
bolháira akadniaik

mire jutunk 
Kópé uram

okos kutyák 
s bölcs kandúrok 
világa ez 
hisz te mondod 
a macska is ember

és az ember 
Kópé uram 
az miféle ifiazék 
és ki főzi bemne 
a maga levesét



okos a nevetés 
és kerge az ember 
kedves Kópé uram 
háít ml1 van itt rendben.

1%3



LADIK KATALIN

Salvador Dali 
cirmos lánya 
a te lelked 
macsikéit játszik

a szép cicáik 
virágot eszinek 
is a lelikükbe 
holdfény csorog

szived tükre 
a tejecs'ke 
és te mégtiis 
tükröt iszol

az éjszaka 
k-iis mancsain 
sóhajtás 
lépeget

zöld szemében 
kuncog a vers 
finom szőre 
oly érzelmes

míg a lámpák 
nyú j tóeikodnak 
keservesen 
nyávog a szerelem.

1966



LÉVAY ENDRE

Mindig csak kezdeni 
ahogy a tavasz 
ahogy az álom 
ahogy a remény

és minden kezdet 
fiatalít
az idő léptein

csaik egyetlen könyvet 
a jóság és értelem 
az emberi fájdalom 
emberi szavát

hát mit adhatsz 
e szegény kezekkel 
e sivár világnak

adni és adni 
hogy gazdagabb légy 
aki nem adhat 
az öreg ós szegény.

1968



Mineík a kapuja 
ez a homlok

mosoly mögött 
a szorongás 
(könyvek istán (kapkod

kételyeid 
őrázihetik 
a halp'iJac 
iszép nyuilait

a gondoláit kilép 
a sziklák peremén 
s röptében ús 
butkást érez

mesék völgye 
s fogalmak sziklái 
rejtik a homlok 
magas (kapuját

hajnalba (rejted 
a mély gondot 
álmodnak-e 
az ösztön léptei.

1964



MAJTÉNYI MIHÁLY

Kocsma vagy kávéhláz 
mimdegy-e világnak 
pipaifüisit és 'boonszag 
támolyog az éjben

ki tanyája 
ez a nyárfás 
keresd Mihály 
a gazdádat 
hortyogn-aik 
a lelkek

kocsma vagy kávéház 
nem taMLsz itt öeníkit 
üres asztaloknak 
szónokol a pip ád

amíg mesélsz (nekünk 
benéznék az árnyaik 
az ablak üvegén 
megállt-e az idő

te osaik p'ipálj Mihály 
vaigy ha szávairoaöl 
itt az is egyre megy 
parancsolj a csendnek

a koporsós 
elment mulatozna 
és a temetőiben 
szerelmesek vannak.

1967



Milyen az élet 
a növekvő dinamika 

ha göröngyös 
és rossz az út

•milyen, hidat 
épít a cselekvés 

az em berek 
és tények között

■megórzed-e 
a vereség árnyékát 

mindem tetted 
és sikered mögött

miiilyen időben 
lép a cselekvés 

'ha a tudat 
a múltba néz

milyen szikrák 
pattanónak fel

-az erő és anyag 
örök harcában

az élet az kérdez 
te pedig »tudod 

a cselekvés az 
egyetlen felelet,

1968



A homokos idő 
eszi a szavakét 
és az embereket 
a beniziin és a füst

miiért iszorít a 
szerénység hétköznapja

elnézheted 
az életed 
tenyered közt 
nincsen kalász

de szíven üt 
a goed s a kín

és hinni fogsz 
a kemény (sósavakban 
csont a toliad 
vér a tintád

a holtakból <is 
a sikolyt kiírnád.

1966



Hirdetni a itudást 
és mámdiltg kérdezmii 
az iisazsás 
miért féDedímetes

milyen rabbi lemnél 
Marx és Fneud »között

»fehér (köpenyben 
e iszürke világban 
ikimek adagolod 
a test vigaszát

miit felednek könyveidre 
a rácsok és iszögeisdirótiok

milyen árnyak kérdőjelét 
érzed a vál'ladotn 
csupa seb az élet 
s a gyógyulás az fáj

de crabbi kall Henned 
Mairx és Fireud között.

1968



PAP JÓZSEF

A 'szürke színt 
fehérbe bújtatod 

s a félelem 
sötét mariad

ikits örömök piru'lááit 
másnak adagolod 

és téged elkerül 
a boldog részegség

csak képtelen 
helyzetekkel 

bizonyítod 
az életed

jneményeid 
halványodnak 

az életük 
csak aiszpirin

<a szívnek kenyeret 
a kezeknek álmot

s a múlásnak adjad 
aszpáfrin életed

fehér ruhában 
ml üs az élet

neked is fekete 
minden félelem.

1964



Mi lehet
a komédiás bánata 
a ragyogó 
díszleteik mögött

asz életben 
nincs több szavalás 
egy mozdulat 
egész somsakat lezár

otít a fényben 
eltűnnek a .ráncok 
a komédiás 
az időből tólép

nincsen idő 
csaik örök emberi 
fájdalom 
és ritka komédia

lezárhatod 
az összes kapuikat 
e négy fal között 
mos»t miniden így marad.

1968



'Nagy lármát osap 
és darabszám 
eladja a csendet 

de mosolyog 
mart zsebében 
őrzi a nyugalmat

ülhetne szépben 
de viszi a lába 
•kergeti a szék

batyu az élete 
könyvtár a szobája 
a tenyere kártya

kutyákkal beszél 
emberekre hallgat 
de magában morog 

újságot eszik 
és fekete levest 
ceruzát dohányzik

ha elalszik 
■bárányok közt 
virágot áruil

füvek nyelvén 
politizál
érzi a gyümölcsöt.

1963



Két színpad közt 
hová hajlik 
a ifesíto eosete

itt a játék 
s ott a mámor

a díszletek 
és a maszkok 
levedlenek

homok csurog 
iaz időire

a szlinak dis 
a változás 
lépései

és lepereg 
a forma ás

s időtlenül 
elmosódik 
mtaden vonal.

1968



Egy mozdulat ébredése 
a fej sej lő gondolatig

ha elindul a kéz 
gyakorlatot teremteni 
érzdk-e tagjaid 
a tudat hatalmát

beszélhetsz lassan 
az emberek nyelvén

nemcsak tárgyak és tények 
fogják össze e világjot 
az eszme csiak emberi arc 
világba néz és érzi a (kínt

és benned a nyelv 
testrész és igondolat

ha tégla és homok 
az emberi szó 
jelzák-e életed ' 
az épülő falak*

1968



ROMHANYI IB I

A szerelem 
játékait 
előveszed 
a színpadon

s otthon megüt 
egy tokánál

átérzed a 
nagy szeretem 
minden lázát 
e hullámait

s mi jut ebből 
az életben

kis életed 
szürkeségét 
csaik a színpad 
szépfogetd

és kem ed
iazt amd nincs.

1968.



1.
Egy vonal elindul 
álmokat koresmi 

játékot talál és 
kalandos keszesket

a múlás cseppjei 
•kerestük a formát

a nők és gyermekek 
időben tfíirdcsiefc

csillagok tájaim 
bolyong a szerelem

a művészet gyermek 
vagy (nőarcú álom

az élet ízeit 
féltfiaik keresik 

ölelő mozdultat 
a színek lényege.

2.
Képtelen jelek 
s üres formák 
világa ez

a (kérdések 
csak félelmet 
virágzanak

•képtelenség 
képlete ez 
s minden játék 

a művészet 
félő arcát 
rejtegeti.



A szemüveg mögött 
megbúvik az ember 
egyre ikiisebb 
és csendesebb 
csak a fénye nő

fénytelen világban 
a szürkeség arat 
egy kis csenddel 
etesd iaz álmaid

döglött kutyát 
voanszoü aiz értelem 
a szépség mögött 
patkányok vannak

eszmék közül 
könyvekbe lépsz 
hallgatásod 
csupa gyöngy betű

való élet 
talán raünos is 
az álmokból 
táplálkozunk.

1964



SZILAGYI GÁBOR

Milyen lovat 
adsz a logikának

számtanid; az időt 
s önteni a teret 
a tárgyakból kifacsarni 
a színt és szerelmet

vörös az égbolt 
és fekete a vér

ha bonokós lesz 
a ifekete toll 
jiajduil a seb 
és minden ág

csak a tángyak állják 
a vonadak hatalmát

fekete lesz 
a mosolyod 
és a szavad 
isikoltó ág.

1968



TOLNAI OTTO

Patkányok hercege 
hajnali lélek 
kitől loptad 
ezt az ifjúságot

fehér szavad 
famentes papír 
«az éjszaka lépte 
tiszta nyomdafesték

minden kutya 
poflgár lehet 
de a macskák 
rózsákat •ősznek

a neonlámpák 
titkos szerelme 
verseket szül 
és didergést
ölelheted 
karcsú dereikukat 
az élet úgyis 
imbolygó marad
tiszteld te is 
e neon világot 
az ebeiknél úgyis 
kutyább nem leszel
hány haJiál 
irigyli mosolyod 
-szemtelen éveid 
kaktuszokat esznek.



Töredékeik 
és tervek közt 
eltűnik a homlo] 
*s a kéznek is 
csak morzsa jut

hát hová is 
botladozol 
lim -lom ok és 
roncsok között

m íg másokat 
útra vezetsz 
eltörik a 
szemüveged

és íme a 
perspektíva 
ócskavason 
holdfény ragyog

ki vezetett 
e vidéűore 
vajon hová is 
ándiiJtáil

részegség ez 
vaigy csak álom 
isaikiál üvölt 
a szeméttel 
beborított 
é jje li utcákon.



URBAN JÁNOS

Szerénység 
szorgalom 
hallgatás 
— f elöljetek 
egy sikolyra

mit ér a jóság 
a papiros felett

ki az aki 
kezünk fogja 
s mát ér a gondolat 
a igierinc 
sikolya alatt

mért szenveded 
e világot

a gondodat 
elszáll 
a homlok 
behorpad

és végül is
nem találsz szavakat.

1968



UTASI CSABA

Bogaraik és 
os&llaigok közt 
ikirnök a lábán 
járod az időt

s milyen tény 
a ikezed dolga

mát ad a kéz 
•gyakorlata 
és ia szemed 
távlat-e már

is milyen ütés 
a fogalom

vajon 'kit fogsz 
megkérdezni 
a fát vagy az 
egész erdőt

s felel-e a 
tárgyak csendje

a józanság 
hideg iszony 
s a lázálom 
égő csontváz.

1968



Derűs homlok 
jó  bajuisz ós 
beszélgető pipa 
s a ikeze töprengés

a lap megjelenik 
mert ilyen a rend 
ezért felel a 
pdpás szerkesztő

hiány ciceró 
itt az öröm 
is a szívverés 
miért petit

mindéin baj társ 
pontos rovat 
csak a nők a 
sajtóhibáik

a friss újság 
mámort lehel 
jó kenyérszag 
éjféltájban

te csalk Lajos 
ültesd a betűiket 
e virágos kertben 
még álom is terem.

1965



Hetyke dac és 
félénk kétely 
nagy tervek 
a kis kanálban

mekkorát lépsz 
az időben

ne hidd hogy a tér 
az agy területe 
a gondolat 
mindig idő

felrúgod-e 
a látszat csapdáit

a tartalom 
mindig mélység 
s ellenáll a 
gyorsaságnak

megérzed-e a kudarc 
és félelem hatalmát

s az eredmény 
az út végién 
nem a remény 
arcát festi.

1968



lm. meixioráiam 
1967. nov. 21.

Kinjak adjuk 
ezt a osendet 
lépteid, után

a szünek 
és vonalak 
(suttogása 
milyen sikolyt 
rejteget
bőrünkrő l 
Lelhámliik 
a  nesz
isáífcoiitá kezek 
ágai 
tszökoek 
az éjbe
növekvő 
árnyékod 
kérdőjel 
a vállunk 
•felett
a semmi 
értelmét 
keressük 
iajz elmúlás 
habjaiban
•ki adja meg 
a távozás 
értelmét



a csend'ben 
(növékszi'k 
az ősz

a sákoltó 
ágak 
jeleire 
felelhet-e 
a félelem 
és fájdalom.



VIRÁG MIHÁLY

A játékmester 
felemeli ikezét 
és elindudnak 
a nagy fogalmak 
álarcot keresni

a sors és szenvedély 
keresik az embert

a rendező 
rendetlenül él 
és ia rend 
osak színpadi 
játékszabály

széjpek a díszletek 
de hol van az ember

és a szavaik 
mindig szavak 
a hiányzó 
szép értelem 
álarcai.
1968



Miilyen fúga 
ez az élet 
hol a tém a 
és motívum

ba&ztaLain írod 
a varázságét 
B—A—C—H 
a négy betűre 
nem indul dallam

a vonósok 
fefrhőkbe bújtak 
s minden fuvola 
megtört gerinc

a tárgyaik világa 
nem ad hangszereiket 
a hangszereik 
a bánig koporsói

tények és tárgyak 
riadt karmestere 
hol az arcod a 
félelem mögött.

1966



ZÁKÁNY ANTAL

Egy kóbor kutya 
csootot keresett 
s megette a 
perspektívát

íme a kukutyin 
zabot kell hegyezni

zsákot cipelsz 
nehéz a lábod 
és agyon nyom 
a sóhávaital

a kolbász végiét 
megette a fene

a padláson íróiad 
álmodik a penész 
ügyes pókok szövik 
a denevérek álmát

sánta szamár sánta ló 
beteg költő mire jó

jaj de iszép az élet 
csak nem 'lehet kapná 
ingyen van a kötél 
és dárga a koporsó

van egy ki«s életed 
és három zsák kórság

énekelj hát költő 
jobb ez minit a morgás 
verkli ez a népdal 
forgatja a kórság.



E versesköyv 50 író portréját tar
talmazza. Célom az volt, hogy e port
résorozaton keresztül korom szellemi, 
lelki, egyéni tipológiáját vázoljam fel 
A versforma itt elsősorban csak esz- 
köz arra), hogy egy ilyen tömörített és 
stilizált formában vallomásokat és ta
nulmányvázlatokat adjak azokról a 
kortársaimról, akiket az elmúlt évek 
folyamán sikerült jobban megismer
nem.

írás közben arra törekedtem, hogy 
a szabályos arckép formai igénye mi
nél távolabb legyen tőlem. Senkiről 
sem írtam ódái hangú magasztalást. 
Még ott is, ahol valami látszólag kel
lemeset vagy szépet mondok, ott is 
minden esetben csak az ironikus mel
lékíz jelzi, hogy ez a hangnem is a 
játékosság és irónia eszköze. Ez az 
ironikus mellékíz a versek nagy részé
nél pedig előtérbe kerül.

A legnagyobb nehézséget az okozta, 
hogy minden egyes portré más élet, 
más körülmények, célok és eredmé
nyek összetételét kell hogy felmutassa. 
Minden egyes vállalkozás tehát a töb
bihez nem hasonlítható új feladat volt. 
És minden új feladat új hangnemet, 
új stílust és beállítottságot igényelt

Ezek a nehézségek olyan nagyok 
voltak, hogy számos kísérletem és ter
vem befejezetlen marad% s így a ter
vezett portrésorozatból még hiányzik 
vagy 10 olyan vers, amelynek az ere



deti terv szerint itt volna a helye. Hogy 
e kezdeti tervekből később mit sike
rül megvalósítani, azt még nem tudom.

Ez az arcképsorozat tehát koránt
sem lép fel azzal az igénnyel, hogy 
vajdasági kortársaim teljes arcképcsar
nokát tárja fel. írás közben a legfon
tosabb kritériumom az volt, hogy csak 
azokról írtam, akikhez az elmúlt évek 
során emberközelbe kerültem, és ily 
módon kialakult bennem egy elkép
zelés.

Élő személyekről és kortársakról 
írtam. És e tekintetben csak egy kivé
tel van. Vinkler Imre váratlan és tra
gikus halála nekrológgá változtatta a 
róla már korábban felvázolt verset 
így a már megkezdett és másképpen 
elképzelt strófák öngyilkosságának nap
ján sirató énekké alakultak át.

E verskönyv megírása számomra 
alkalom és kötelességvállalás volt. így 
igyekeztem leróni a magam adóját er
ről a korról és az emberekről, akik 
között élek.

Szabadka, 1968 szeptemberében.

Dési Ábel



1. Ács József
2. Ács Károly
3. Ballá László
4. Bányai János
5. Bogdánfi Sándor
6. Bori Imre
7. Bosnyák István
8. Braun István
9. Brindza Károly

10. Burány Nándor
11. Csépe Imre
12. Deák Ferenc
13. Dévics Imre
14. Domonkos István
15. Farkas Nándor
16. Fehér Ferenc
17. Gajdos Tibor
18. Gál László
19. Gulyás József
20. Herceg János
21. Juhász Géza
22. Kaupert Pál
23. Kolozsi Tibor
24. Kopeczíky László
25. Ladik Katalin
26. Lévay Endre
27. Major Nándor
28. Majtényi Mihály
29. Nagy Ferenc



30. Németh István
31. Palics Miklós
32. Pap József
33. Pataki László
34. Pet'koivios Kálmán
35. Petrik Pál
36. Rehák László
37. Romhányi Ibi
38. Sáfrány Imre
39. Szeli István
40. Szilágyi Gábor
41. Tolnai Ottó
42. Tornáin László
43. Urbáin János
44. Utasi Csaba
45. Vébel Lajos
46. Végei László
47. Vdmíkler Imre
48. Virág Mihály
49. Vukovics Géza;
50. Zákány Anitái



É L E T J E L  M I N I A T Ű R Ö K

1. L é v a y  Endre:

Ül LÉLEKINDULAS

2- S á f r á n y  Imre:

ZSOMBÉKOK
(Vallomás Vinkler Imre 
művészetéről)

3. Dés i  Ábel:

KORTARSAIM
(Versciklus)

E l ő k é s z ü l e t b e n :

K o l o z s i  Tibor:

ŐRTŰZ FÉNYÉBEN  

(Szabadikai folyóiratok és könyvek)

D ér Zoltán:

AZ ELSŐ MŰHELY  
(Kosztolányi Dezső önképzőköri 

61 évei)



B a l á z s  G. Árpád:

BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)

D é v i c s  Imre 

NAPÓRA
(A Képzőművészeti Találkozó opusa)








