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MOTTÓ

Bűnös a kő, ha ráharapsz? 
És a villám, ha fába csap? 
S ha jég veri el a vetést,
Kié a bűn s a büntetés?

(Köln, 1999. III. 2 .)





(RÉGIÚJ)





A RÖGÖK SZONETTJE

Származunk a Nap arany ködéből: 
testünk alatt sejtjük még a vulkánt.
Közben oly sok eső és por hullt ránk -  
fojtott vágyunk csak lidércként kél föl.

Arcunkon sok év hagyott barázdát -  
megvénült, és semmit sem tapasztalt.
Majd az ember jött ekével s karddal: 
vas kellett, hát lettek kohók, tárnák.

Mink pedig maradtunk, amik voltunk: 
füijtojást és cséplőgépet hordunk, 
odaadjuk, amit méhünk termett,

eltűijük az éhet és a szomjat,
nem panaszkodunk, ha ránk taposnak,
s mi csinálunk mégis történelmet.

(Szabadka, 1946. ápr.-Újvidék, 1992. IV. 15.)



ÜNNEPRE

Ha az időnek szárnyai nőnek, 
hogyha megroggyan minden szilárdság, 
ha célok, utak sorra bedőlnek, 
ha reménységünk kudarcra váltják

irigy erők és gonosz étvágyak -  
legyünk mi együtt, összeborulva, 
és szeretetből építsünk gátat 
a jónak. Nőjünk a múltra újra!

Nem baj, ha ing a föld is alattunk, 
nem baj, ha ránk tör a baj özönnel; 
az a fő, hogy mi így összetartunk, 
s bírjuk erővel, győzzük örömmel.

íme, előttünk megint egy szép nap, 
emlékezések s várások napja.
Boldog, ki rejtett kincséből részt kap, 
mert csak így igaz: adva és kapva.

Én egyszer csúnyán eltévelyedtem, 
rontó lidércek húztak a lápba. 
Összevéreztem agyam és szívem: 
visszatérek most -  verve -  a várba.

Szerelmetes vár ez a mi várunk, 
kapuja óv és ölel a kője.
Őhozzá mindig visszatalálunk, 
bármilyen messze kerüljünk tőle.

Mert: „Erős várunk nékünk az Isten!” 
ezzel a hittel éltek és haltak 
elődjeink: hát most is segítsen 
megmaradni embernek, magyarnak...

(Szabadka, 1946. XI. 19,-ÚJvidék, 1994. Vm. 10.)



HEGYEK KÖZÖTT

Hegyek közt élve, 
hegyről lenézve, 
hegyre szegezve, 
szirtté hegyezve

álmaim álma 
valóra válna 
s nagyot teremne -  
embert a hegyre.

(Jezersko, 1947. VIII. 18.)



SZÁZ-SZÁZÖTVEN

Százötven évre lépek bátran, 
mint piramisra hág a hangya.
Ilyen magaséin még nem jártam, 
és hebegek csak kifulladva:

a kicsiségem, nép, ne nézd le, 
aki voltál eszme és fegyver, 
s fentről néztél a kicsi égre, 
mely nagy azóta förtelemmel.

A szabadságot mellre szívtad, 
te vén negyvennyolc-nagyapó, 
és megmaradtál fiatalnak.
Minket lehúz a kor... Hahó,

tomboljatok csak, mai kornak 
beteggé kergült fiai, 
igyátok ízét csóknak, szónak -  
kuijantástokban visszarí

szép, nagy zengéssel, mint a kürt, 
híja a régi negyvennyolcnak.
Aztán aludni... Elfeküdt 
az emlék. Álmunkba baktatnak

a kokárdáik s indulók. Pihenünk.

(Bélgrád, 1948. in. 15-Köln, 1998. ül. 2.)



SESTTNA A HITRŐL

A valóságból épp elég, ma nékem 
és értem szóljon nyíló énekem, 
amely gyötrött mosolyt sírásba szépít, 
vigasztal, és a könnyben kelt hitet, 
mint tükröt nap felé, úgy tartja Isten 
arcához, s benne ring nyugodt halál.

Egy ember lépett elém, mint halál,
csörgött ajkán az ige: „íme, nékem
nincs húsom már, s számomra nincsen Isten,
hogy csontjaimból fejjen énekem
vak dallamához lendítő hitet,
mely elfelejtet és magára szépít,

s egy percre ép hüvelybe visszaszépít...
Ó, roskadó test, gyáva csont-halál!
Fiam, te csak higgy szépet és hitet, 
nem én akartam, a sors, hogy se nékem, 
se búmnak, mely hamuzza énekem, 
ne éljenek. Kegyetlen, hittem Isten!...”

A csontváz elcsikorgott. Boldog Isten, 
világod börtön lett; hiába szépít 
harmóniát beléje énekem, 
s borzongató kalandot a halál...
Jaj, adjatok szabad fényt árva nékem, 
való-nem-ölt hitet, hitet, hitet!

És este lett. Harang himbált hitet, 
s a börtönablaknál megállt az Isten.



Csak szólni kéne, igen, úgy tűnt nékem, 
csak felkiáltni, s már örökké szépít, 
s az éjbe belefullad a halál, 
s testét dobálja szilaj énekem.
De nem jött szó a számra. Énekem 
bennem zihált; tátogtam, és hitet 
nem lengetett az éj. Sötét halál, 
vakondsors, gonosz űr, közömbös Isten! 
Akár fügét, zamatja bévül szépít, 
s a szavaim távol hívások nékem.

Ne higgyél nékem, hidd el énekem: 
szavakkal szépít meghibbant hitet, 
hogy él az Isten és nincsen halál.

(Belgrád, 1948. V. 10.)



KARÁCSONYI BALLADA

Gyors légy ma, s pontos, képzelet,
Ez nem regös, régi karácsony:
Kopogd le (rövid üzenet!),
Hogy a sürgönydrót belefájjon:

A kis katonát temetik.
Meghalt, mint ahogy mások élnek. 
Kopogd csak: m-e-g-h-a-l-t. (Stop.) Pedig 
Gyerek volt még, alig húszéves.

Gyerek volt, anyja kisfia,
S apjának titkolt büszkesége.
Háta mögött az iskola
Még be se csukódott, s most -  vége.

Elment: derékszíj, tőr, bakancs,
S a fegyver: félig-meddig játék.
Derékba törve ott maradt.
És még nem is sóhajtott lányért.

Ment, mert azt mondták: menni kell, 
Vagy nem is mondtak semmit -  vitték. 
Ha tudja, hova viszik el,
Talán még felkiált: Segítség!

De hát azt hitte, hazatér,
Még akkor, hogy búcsút intett.
Rossz parancs? Téves csatatér?
Vagy mind a kettő? Most már mindegy...



Őneki mindegy. Temetik.
Meghalt, mint ahogy mások élnek.
Hogy támasszam fel? Nem segít 
sürgöny-képzelet, kép-igézet.

S mért ballada e kis eset,
S hogy megesett, mért épp karácsony? 
Hogy tegyen róla, ki tehet,
És aki látni akar, lásson.

(Bdgrád, 1948. XE. 23-Újvidék, 1991. XU. 9.)



TÉRBEN ÉS IDŐBEN

Csodálkozó hazugság 
gonosz hullámán buksz át, 
és megejtik a kedved 
gúnyos, merev keservek.

Valahol messze élnek 
a gyerekkori fények, 
de egy szigorú rektor 
mordul rád, a jelenkor.

És elhurcol hazulról 
vonat és vers és újság, 
és a csendedben gúny szól: 
csodálkozó hazugság.

A távolságot mérem 
a kuszán verő éren: 
szeretnék hazamenni, 
s mindent, mindent feledni.

Veszekedő vágyakkal 
meguntam a csatákat, 
a forma összeszabdal, 
s megfoltoz az alázat.

És megtelít a lényeg, 
s már éppen csak hogy élek, 
s ha csodálkoztok rajtam, 
egy kicsit én akartam.



ÜZENET ODAÁTRÓL

Hát így vagyunk. És különben se másképp. 
Cigányélet. Elgurult lázsiás nép.
Éji homály után éjhomály-játék.

Nem vakság ez; kegyelmesebb a vakság.
Ez a kinyílt szem, amikor megcsalták 
a látást, és a napjainkra mart vád

kemény karcai helyett elmosódott 
fantomok felhőkontyába fogódzott, 
s részegen játssza a bolond, hogy boldog.

Ó, hazug mámor, bús józanodások, 
pár feldöbbenő pillanat, egy kár volt 
sóhaj, s a gyötrő érzés, hogy talán jobb

ez is, csak ha nem kéne tudni róla, 
s látni, hogy valami gyűlölt cikomya 
fonódik kígyós iszonnyal a szóra,

mely rólunk s kínunkról akart üzenni. 
Fojtogat ez, s míg görcs gúzsol, ezernyi 
vád kérdi vissza: ennyi, hát csak ennyi?

Mégis üzenni kell, ha nem is ér túl 
szív és bilincs határán, hol a vér hull 
és ránk hull vissza, de fő, hogy megindul,

mert tudnotok kell rólunk, akik vagytok 
itt künn s ott benn... Mert erősek a kapcsok: 
mi így szenvedjük, ti meg úgy a poklot.

(Újvidék, 1951. XI. 4.-1991.)



KÍVÁNSÁGOK

Elhatároztam, hogy szép csoda az élet, 
azonfölül, hogy én magam is remélek. 
Elhatároztam, hogy ezentúl csak áldok, 
játszva és komolyan, ahogy kell, kívánok:

anyának gyereket, anyát a gyereknek, 
egymást azoknak, akik nagyon szeretnek, 
az ekének, hogy a földbe mélyre vájjon, 
a földnek, hogy a szántás azért se fájjon,

fognak, hogy harapjon csurranó barackba, 
a gyümölcsnek, hogy megmaradjon zamatja, 
a lábnak lépni simára sepert járdát, 
és a járdának, hogy lábujjhegyen jáiják,

halásznak halat, a halnak rést a hálón, 
álmatlannak, hogy ne kerülje az álom, 
álomszuszéknak: süssön nap a hasára, 
a napnak meg, hogy sose süssön hiába.

A költőnek legyen szállása a földön, 
hogy ne mindig fenn a holdon sündörögjön, 
a feje fölött legyen végre tető is, 
de csorogjon be egy kicsit az esővíz,

hogy földi magát túlontúl el ne bízza 
és hogy a vágya mindig maradjon tiszta.



KÓSZA. SOROK 
1955 MÁJUSÁN

Tíz év előtt írtam először verset 
(akkor még nem ismertem a szerelmet). 
Tíz év. Tíz május. Tíz évgyűrű a fán. 
Most már ismerem. Igazán.

Tíz év előtt, májusban, mit csináltam? 
Virágot néztem és lányt néztem. 
Vártam.
Mit is? Hogy egyszer legyen valakim. 
Asszony. A magányomra rím.

Tíz év után. Május van újra. Még egy. 
Virágot nézek s asszonyt nézek. Értek. 
Május. Asszony. Ölében kicsi lány. 
Igen: tíz évgyűrű a fán.

(Újvidék, 1955. IV. 26.)



(ZÁR ALATT)





Blazse Koneszki (1921-1993) 

FOHÁSZ

A hőbörgőktől ments meg, Uram, engem: 
a gonoszságuk épp elég büntetésnek. 
Fölösleges nekem is ítélkeznem, 
hisz alig-alig élnek.

Azt képzelik, hogy vezetésre születtek, 
mint Mózes és a próféták, 
de uralkodni magukon sem képesek, 
úgy cipelik bűneik kölöncét.

Add meg, Uram, hogy minél kevesebbet 
kerüljek az útjukba: 
ahol ők balra mennek, 
én menjek jobbra.

(Újvidék, 1988. újév)



KI MIT CSINÁLT ÁLMÁBAN

A felnőttek gyerekük verték 
A gyerekek észre se vették 
Hogy ez álom: ők csak játszottak 
Önfeledten mint a halottak

(,Újvidék, 1988. VIII. 11.)



UTÁN

Felébredek. Órám ketyeg.
Hét óra lesz. Háromnegyed. 
Rőten izzik a romnegyed. 
Honnan jövök? Hová megyek?

{Újvidék, 1988. IX. 7.)



F. F.-NEK

Ünneplő társának mit mondhat a kortárs? 
Csak sújtson a fejsze, pattogjon a forgács, 
Te légy az, ami vagy, maradj, aki voltál, s 
díszítse homlokod minden rákarcolt ránc, 
mint házad homlokát a faragott tornác.

(Kanizsa, 1988. IX. 8.)



Francé Prešeren (1800-1849)

POHÁRKÖSZÖNTŐ
A régi szlovén költő verse 
a független Szlovénia himnusza lett.

Barátaim, soha ennyit 
s ily édest nem termett a hegy:

tűz-bora eret pezsdít, 
világosít szívet, szemet, 

hol sötét 
kétely élt, 

csüggedt kebelbe tölt reményt.

Kupám kire ürítsem 
hangos éljen!-nel legelébb?

A hont éltesse Isten, 
éltesse soká a szlovént, 

s mindenütt 
egybegyült 

testvérünk, kit egy anya szült!

Elleneinket sújtsa 
mennykő gyanánt a népharag, 

mint apáinké, újra 
legyen az otthonunk szabad; 

úgy feszítsd 
izmaid,

hulljon, mi gúzsolt, a bilincs!

Egység, boldogság, béke 
jó barátként üljön közénk!

A szlávok nemzetsége 
alkosson egyetlen füzért, 

s tisztelet
becsület, 

mint egykoron, jussunk leend.



Isten tartson, Szlovénhon 
lányai, sok nemes virág! 

Nincs a föld kerekén hon, 
mely ennyi szép gyümölcsöt ád; 

új fiák 
hajtsanak 

belőletek: jó honfiak!

Ifjaink, ím, reátok 
teli kupám most emelem!

Őrizzétek a lángot, 
mit gyújtott a honszerelem; 

minden hív, 
ifjú szív 

dobbanjon, ha a haza hív!

Éljenek mind a népek, 
s hivén higgyék: eljő a nap, 

s elűzi a sötétet, 
nem lesz több civódás, harag, 

csak rokon, 
s nem szurony: 

jó szomszéd a határokon.

És legvégül, barátim, 
értünk csendüljön poharunk, 
és nyújtsunk parolát mind, 
kik szívünkben jót akarunk! 

Éljenek 
mindenek, 

ahol vagyunk jó emberek!



RIGMUSOK SZÜLETÉSNAPRA
(A hatvanéves Bori Imrének)

Öcsémuram, Bori Imre!
Rá se ránts a jámbor rímre, 
Sánta lábra, logikára:
Kijött előbb? Ki utána?
Az az egy év s egynéhány nap 
Mit sem számit: én bevárlak! 
Különben is: bátynak, öcsnek 
Öregebb az, aki bülcsebb... 
Kritikus úr, tanár bácsi,
Neked nem kell magyarázni, 
Hogy a költő örök gyerek;
Azt lesi: szeret? nem szeret?
Úgy ítélj hát (s ez a lényeg!)
Hogy túléljem, és túléljed!

(Újvidék, 1989. XII. 27.)



Miodrag Pavlovié (1928)

ÖRÖK KÖLTÖZKÖDŐK

Sárviskótól veremlakásig 
putritól kunyhóig-kalyibáig 
cserélgetünk tűzhelyet, hamut, varjút. 
Esküdözünk a cigányéletünkre, 
hogy most aztán megmaradunk itt, ahová érkeztünk, 
mégis tovább költözünk oda, ahol még nem voltunk. 
Esküdözünk, hogy egyszer majd visszatérünk 
a küszöbhöz, amelyről föl kellett szedelőzködnünk.

(Újvidék, 1990. IV. 8.)



NYUGDÍJAS LÉTIGÉK

Lötyögsz. Motyogsz. Rötyögsz. 

(Kanizsa, 1990. IX  13.)



Gojko Đogo (1940)

OVIDIUS TOMIBAN

Ki akkor élte a maga idejét, 
az ő születésnapját ünnepelte.
Te nem élted a magad idejét
-  az ő végét vártad.

így aztán a te időd elmúlt örökre.
Mert ez az ő ideje volt, 
és jobb lett volna nem is élned, 
mint hogy az ő idejében élj.

Éltek a kukák és szarháziak,
a küldöncök és csahosok, léhűtők és csúszómászók,
kullancsok, tetvek és mindenféle férgek,
éltek mindazok, akik boldogok voltak,
hogy az ő idejében élhetnek,
csak te nem.

Nem él az, ki azzal tölti az idejét, 
hogy valakinek a végét váija.
Ha a napokat számlálod, 
önmagadra számolsz.

Oly sok keresztből lett tantusz, 
szakadt csizmák, szent könyvek, 
koronák, jogarok rohadnak múzeumban
-  egy nap majd az ő csillaga is 
lehullik,



és a gyerekek ujjal böködik 
a vitrinbe tett párna 
mennyei plüssén.
Csakhogy neked mi hasznod ebből? 
Azok, akik jönnek, azt sem tudják majd, 
hogy a császárnak 
patái voltak és patkói.

(Újvidék, 1991. I. 23.)



APOKRIF ÉNEK 91. HÚSVÉTJÁRA

Voltál Péter,
voltál Pilátus -  

járulhatsz-e még 
Úrasztalához?

Júdás is voltál
(hisz túlélted!) -  

sohasem lesz már 
békességed.

De egy valaki
még megválthat: 

az, aki meghalt 
és föltámadt.

Borulj hát le
ismét és ismét: 

ahány nagypéntek, 
annyi húsvét...

(Újvidék, 1991. III. 27.)



ABÖREK

Börekesnél friss börek, 
meglátja egy kis öreg, 
kérdezi a börekest: 
„Mondja, és nem öreg ez?” 
„Öreg? ... Ejnye, öregem, 
messze földön
-  éppen mert friss -  
híres az én börekem!”

Megkóstolta az öreg: 
„Csakugyan jó. Emberek, 
ez ám a börek!”
S befalta a böreket, 
sört ivott rá, hideget, _ 
és -  börek! börek! -  
berekedt.

(Belgrád, 1991. V. 25.)



ÉHES LÓ ZABBAL ÁLMODIK

Hiába minden abrakadabra: 
ma is elmaradt abrakadagja. 
Csak vágyakozhat arra a zabra... 
Marad az álom, marad a zabla.

(Újvidék, 1991. V. 30.)



Francé Filipić (1919)

VALSE TRISTE

Kanizsa, 
elérhetetlen 
szerelmem, 
rémítő látomásban 
sorakoznak előttem 
sorsod rémképei: 
város
a halál jelével.
Ereszek röppennek föl 
a falak fölé, 
mint riadt madarak, 
eső lóg
lucskos tincsekben 
a kitépett ablakokra, 
varjúcsőr tép 
az asztalon felejtett 
szeletlen 
kenyérbe,
lángjukba dőlnek nagy fénnyel
a haldokló fák
parkodban.
A Tisza megfordult 
a város kapuja előtt, 
vissza a forrása felé, 
ahonnan sok száz éve 
életre varázsolta 
a bűvös pálca, 
az emberek szétszaladtak 
minden égtáj felé,



s messze a láthatáron, 
iszonyú diadaltüzek 
gyúlnak.
Én pedig oly keményen hittem 
a holnapi napban, 
s hogy találkozom veled,
Kanizsa,
elérhetetlen
szerelmem,
Kanizsa.

Ljubljana, 1991. szeptember 5-én 
(Kanizsa, 1991. IX. 12.)



August Šenoa (1838-1881)

EURÓPA NAGYSÁM...
(Részlet a Gabelai villámfény c. poémából)

Messze földön csend van és sötét,
Néma éj borult a világra.
Európa lehunyta szemét,
Elnehezült lomha pillája.
Nyitott ablakán félhold süt be,
Lágy selymen pihan öreg csontja,
S a kultúráról -  Isten uccse! -  
Legbékésebb álmát álmodja.

Süket csend. -  De valami dörrent!
Dél felöl villanás!
Európa felrezzen: „Mi volt ez?
Kitört az Etna? Ég a ház?”

„Európa nagysám!” visszhangzik,
„Tévedni tetszik, nem ég zeneg.
Két régi ellen újra bajt vív,
Fegyverdörgés kelti kegyedet!”
„Semmi több?” az öreg hölgy legyint, 
„Vakond lakmázik kertemen.
A haramiák tort ülnek megint!
Jó éjt! mondom -  és csend legyen!”

„Semmi több, jó nagysám, épp semmi?” 
Dörgi rá a világ szelleme.
„Ide tessék pillantást vetni!”
S a véres égaljt jajszó tölti be...



„Hát semmi több? Valóban semmi több? 
Európa nagysám, hát ez nem elég? 
Kegyednek több a kaffogó kis dög 
Ölében; arra pazarolja kegyét?!
Kegyed szent könyvek malasztját hozza 
Emberevőknek a vadonba; 
szerecsen gyereket fürdet, ápol,
Bár fintorog kissé a szagától -
Itt meg, hol az árva (testvére,vér szerint)
Poklokat járva nyelheti a kínt,
Hol a szegény rab, mint legdrágább kincsét, 
Csak a sír partján veszti el bilincsét,
Hol a nép csupán számba vett barom,
Hol karó, kaloda a jutalom,
Hol ára nincs a verejtéknek, vérnek,
Hol az ember csak taposni való féreg,
S buja erőszak zsákmánya a nő,
Hol a fiaknak szűk a temető,
Hol bemocskolnak mindent, ami jó,
S torát üli hiéna, skorpió:
Itt csak egy jó éjt -  és ez az egész?!

Ó, ismerem én kegyedet, igen:
A lehelete síri doh s penész.
És iszapos a vér ereiben.
Tudom, kegyed nagy városokat épít, 
hegyet tarol, új hegyet formál;
Tengert csapol, folyót eltérít,
Villám és gőz kegyednek szolgál.
Utakat vág az örök jégbe,
Üstököst új pályán vezet,
Nem hagy veszni egy porszemcsét se,
A kőből is facsar levet;
Könnyűszerrel dönt palotákat,



Könyvekből épít barikádot,
Szuronyt kovácsol milliószám,
Tenger fölé emel hidat,
Légbe száll, tengerfenéken kószál,
S egy ősembercsonton hajba kap.

De itt, hol eleven kín nyöszörög,
Egy jó éjt -  és semmi több!
Tudásának, dicsőségének 
Egész világ hajt főt és térdet.
Mert kegyedből, mint a napból -  mondják -  
Sugárzik: ész, béke, szabadság!
De hazudnak -  a kegyed bibliája 
Csupán zizegő papiros bankó,
Egyazon szagtól fut össze nyála s vágya,
És csak az étvágya nem múlandó.
Azám, az Antikrisztus kegyednél a pap,
És istene -  az acél. Ha jó: ágyúnak.

Méghogy kegyed mentené meg e népet? 
Nagysám! Kegyed? -  Hisz a nyomába se léphet.”

(Újvidék, 1991. IX. 25.)



Gustav Krklec (1899-1977) 

FÉLELEM

Halott az ég. Üres. Madártalan. Tar.
A mezőkön elhalt az aratódal.

Sarló se cseng, az ért kalász kiperdül. 
Borul a nap, az egész tájra csend ül.

A csobogó forrás megállt magától. 
Mindent ellep valami szürke fátyol.

Konyul az erdő, a dús fű megtöpped, 
szörnyű sejtelem tölti ki a csöndet.

S a győztes, ki jő talpig fegyverben 
e holt földön, árnyékától is retten.

(Újvidék, 1991. X. 4.)



„HIMNUSZ"

Szánd meg, Isten, a magyart! A 
Seggét szaros gatya marta,
S másképpen is tépte balsors. 
De hát ha egyszer magyar volt... 
Előbb bőgött, aztán hagyta,
Mint afféle jámbor fajta, 
így lett végül néma magyar,
S nemsokára: HEMA MAIJAP.

(Újvidék, 1991. XI. 19.)



ÚJMAGYAR MARÓTI-SIRALOM
(Eredeti olvasat szerint)

Valék írástudatlan.
Mást írástul gebedek, 
Éjjel-nappal gépelek.
Választ világomtul -  
Kubát, Forumomtul,
Ézes Magyar Szómtül.
Ó, én ézes uradom,
Eggyen egy Radomanom!
Síró fiad tekincsed,
Bújábul kimencsed!
Szemem könnyel árad,
Nagy sok bötütül fárad.
Te agyad találattya,
Én szüvem alélattya.
Világ világa,
Slobodan virága!
Keserűen kínzatul,
Vasszegekkel veretül.
Uh nekem, én uram,
Ézesebb méztül!
Szégyenül szépségűd,
Vér helött víz ül.
Siralmam, fohászatom -  
Ki benn vala, kiül 
Én jonhomnak bel búja,
Nem hűl, ám hülül.
Végy, Kubát, engömet, 
Eggyetlenem éljen,
Maraggyon Radoman,
Kit világ féllyen!



Ó, igaz Sztálin úrnak 
Bezzeg szava éré;
Én érzem e bunkót,
Kit néha igére.
Tüled válnom.
Nem illy válással,
Hol így kínzassad 
Fiad lemondással.
Kubát, mit tész,
Törvéntelen,
Posztom így nem 
Élvezhetem.
Fogva, huszkodva,
Öklelve, kötve 
Ülöd.
Kegyelmezzetek posztomnak,
Ne légy kegyelem magamnak,
Avagy halat farkával 
Elvirát Jóskával 
Egyenbelül ögyétek!

(Apokrif feljegyzés a huszadik század végéről) 

(Újvidék, 1991. XII. 11.)



ÚJÉVI KÖRTELEFON

Öcsém, a német üzletember 
Bécsben vagy Budapesten, 
húgom -  az Angol-Iráni Banknál, 
nővérem, a horvát méregkeverő 
(a Pliva gyár nyugdíjasa) 
a zágrábi légópincében, 
apánk, az erdélyi góbé 
és szabadkai kiiptalakó 
meg én itt Újvidéken, 
kiérdemesült Anonymus, 
az Újmagyar Siralom 
névtelen szerzője
-  szépen szétszórt bennünket 
a sors szeszélye, bizony,
Ahasvér népét se különben! -  
egyszerre nyúlunk a kagylóért 
(Újév táján ez előfordul!), 
egyszerre ejtjük le csalódottan: 
foglalt... már megint foglalt...
Persze, hisz én hívom Pestet,
Pest Londont vagy Szabadkát,
London meg Újvidéket,
de én már átváltottam Zágrábra,
Zágrábot viszont végképp nem kapni, 
így tárcsázunk bőszen, reménytelen, 
mindinkább elárvulva 
ebben a távközlési rengetegben.
Ki-ki idegesen szorongatja 
a maga kis bűvös ládáját: 
hátha végül mégis kicsenget, 
és megszólal az ismert, kedves hang: Halló!



De nem, csak az unalmas, lelketlen csipogás: 
tí-tí-tí-tí-tí - foglalt. Újra meg újra.
Ez a süket újévi körtelefon.
B.ú.é.k.! -  mondom a csipogó gépbe, 
és leteszem a kagylót.
B.ú.é.k! -  mondom immár magamnak, 
hisz úgyis önmagunkkal társalgunk naphosszat 
Londonban, Bécsben, Zágrábban, Újvidéken, 
s a szabadkai kripta mélyén...

(Újvidék, 1991. XII. 27.)



25 KISEBBSÉGI EPIGRAMMA
EPIGRAMMA, KŐ HELYETT PORBA 

A Magyar Szónak

Nem szálltunk sasként magas égre, de hasra se estünk. 
Úti göröngyök közt fénylik a porban a Szó.

(1992.1. 26.)

EGY UTCATÁBLA LEVÉTELÉRE

Nem nevedet: teredet vették csak, mint ahogy adták. 
Engem név nélkül vár terem: ölnyi verem.

(1992. I. 31.)

RÉGI BARÁTAIMNAK, AKIK MÁR NEM IS 
KÖSZÖNNEK

Úgy, szót váltani is rühellünk, régi barátok?
Hűlő vér ütemét fájva dobolja a szív.

(1992. II. 1.)

HAJTÓVADÁSZAT KÖLTŐKRE
Csorba Béla letartóztatására

Rajta, vadász, fogd-vágd! Ha ki nem készíted a költőt,
Ő szerkeszt ki... Oda -  bőrrel együtt -  a pofád!

(1992. II. 8.)

A JÓSÁG HATÁRAI

Méghogy békés álmot kívánjunk a gonosznak? 
Álmunkban se leszünk ennyire jó balekok!

(1992. II. 10.)



JÖTTMENTEK

Én volnék idegen jöttment jöttment idegennek?
Ő jött, s én megyek; ő elszelel, én maradok.

(1992. II. 11.)

EGY KIS TÖRTÉNELEM

Nándor, Szendrő, Ó-Pozsazsin, Kevevára, Galambóc, 
Valkó, Újlak, Eszék, Bács, Böki, Száta, Boró;
Tinnin, Zengg, Kapronca, Verőce, Szabács, Haram, Erdőd -  
ősi magyar várak? Á, dehogy! Új krajinák...

(1992. II. 21.)

BOLDOG HULLA.

Gyújtogatónk tüzet olt, mosolyát próbálja a gyilkos.
Jó, hogy meghaltam! -  mondja a hulla. S örül.

(1992. II. 22.)

VESZÉLYEZTETETTSÉG

Csitt! Gondolni se merd, hogy holmi veszély fenyegetne! 
Míg sziszeg a kése, csak feni; nincs nyakadon.

(1992. II. 27.)

SZÓJÁTÉKOK JÓZSEF-NAPRA

Jó seb -  jó só. Jó szóval szót érteni könnyű.
Szólj rám, Jóskám: volt itt Joszif is, Josip is!



A RÓMAI SÁNCOKON
Jung Károlynak

Itt élünk; szemközt a limes; már-már limesen túl. 
Barbárnak finomak, rómainak büdösek.
Megvet a római úr, és vak dühvei üldöz a barbár; 
mit tehetünk: a hazánk itt. Ideát s odaát.

(1992. IV. 8.)

MÓRÁK ÉS MORÁLOK
Deák Ferencnek

Nem érzed magadat kevesebbnek? Kellemes érzés... 
Cinkossággal ezért -  túl magas ár! -  ne fizess!
(Rossz vers -  nem tagadom: rövid első szótaga sántít 
egy mora híján; vajh jobb-e a dupla morál?)

(1992. VIII. 2.-1992. XI. 16.)

FÉLRENÉZŐ

Érzékeny hóhér: ha lehet, nem néz a szemébe 
áldozatának, míg lopva kitolja szemét.

(1992. IX. 27.)

AZ ÜLÉSTEREM SARKÁBAN

Hadd húzom meg itt magam egy kicsit. Egy szavamat se 
halljátok, fiaim. Gyűjtöm a csöndrevalót.

(1992. XI. 7.)

A TUDOMÁNY DIADALA ÉS CSŐDJE
Szeli Istvánnak

Hallom, már palacsintát is tud sütni, tanár úr...
Néha egy-egy odaég? Hászen ez is tudomány.



KÖZÖNY

Régi hely, új nép; ismerkedjünk? Jó, de mi végre? 
Inkább, mint a Duna(Tisza): elfolyik, úgy marad itt.

(1993. I: 13. - IX. 10.)

KÖLTŐÜNNEPLÉS

Szép, szép, városom, ím, a halott költőkre te gondolsz. 
Hát az élőre? Férgek egyék meg előbb?

(1993. III. 28.)

OPTIMIZMUS

Nézzük csak, mire keltünk? Szerda. Van kenyerünk? Van. 
Reggeli tej? Szűkén. Semmi baj. Éppen elég.
Holnap már jön a nyugdíj. Holnapután, ha előbb nem. 
Biztos, mint a halál: holnap-e? Holnapután?

(1993. VII. 14.)

PAPÍRHIÁNY -  PAPÍRBŐSÉG

Újságot nyomtattok, vagy pénzt -  affene bánja!
Úgy teletömtétek rossz papirossal a szánk.

(1993. VIII. 14.)
ANYANYELV

Drága magyar szó. Jó anya. Nyelvünk. Művelem én is. 
S engemet ő művel: nélküle néma a mű.



PASSEPARTOUT
Az Újvidéki Színháznak

így helyes: énnekem immár meghívó soha nem kell; 
láthatatlanul is ott leszek én veletek -  
tapsolok és fütyülök, ha jót mondtok, vagy esetleg 
botlik a nyelvetek, és torkotok összeszorul...
Édes mákony a szép szó, fél lépés a haláltól.
Hívtok, nem hívtok: vár a szabadjegyem.

(1994. I. 28.)

MÉG EGY VIRÁGZÓ MANDULAFÁRÓL

Én is meglestem, csak ötszáz évvel utána.
Éppen olyan gyerekes, éppen olyan gyönyörű 
nyújtózással emelte magasba virágait, éppoly 
bátor volt, s botor is, mint az a messzi előd.
Mit se tanult, és mindent tud. Tanulója lehetnék. 
Ötszáz éve tudom: végét járja a tél.

(1994. III. 11.)
SOMOGYI SOMFA

Berzsenyi Dániel úr kertjében a somfa virágzik. 
Rögzítem csak a tényt: hátha ez egyszer igaz.
Sándor, József... Mért ne virágzana somfa Somogybán? 
Távol tombol a vész, itt meg e’: sárgul a som.
Fölfordult a világom, kell bele kis bizonyosság: 
búra bor, ágra virág; így van-e, Dániel úr?

(Nikla, 1994. III. 21.)
FOKOZÁS

Bőndőr Pálnak

Sok? Nem. Több. Sokkal többet bír bajban az ember. 
Legtöbb: béklyózd! Kín fojtsa fokozva a kínt.



NYÖGDÍJ

„Téged is lefizettek, hisz díjjal tömi szádat 
állami íróként állami céhed; igaz?
Mert ha valóban így van, vissza kelletik adnod; 
addig csak ne papolj! Egy szavadat se hiszem!” 
így a jóakaró bírálat; bíz nem esik jól...
Nincs is védekezés ellene: néma vagyok.
Ámde magamban csak füstölgők: mégse igazság -  
más csúfsága miatt arcomon égjen a bőr?
Égjen, igen! S nyögdíjként -  bár nem is állami pénzből -  
(két nyugdíjra való) nyűjem el ezt a „babért”!

(1994. IV. 22.)



HÍV A MÉLY

Vérzik a fény és 
forrón havaz 
Széles a mély és 
szűk a magas

Gyere a mélybe 
fáj a magas 
Ne nézz a fénybe 
foglya maradsz

Ég a magas és 
hűvös a mély 
Végre hazaérsz 
gyere ne félj

(Újvidék, 1992. VIII.



SZELÍD ÁTOK

Isten legyen hozzájuk irgalmas, 
kik hadakkal tiporják e földet, 
kik dölyfükben dühvei öldökölnek, 
kiknek az sem elég, ha főt hajtasz -

mindenestül fejedet akarják...
Mert egyetlen érvük: tőr és csóva, 
Csak gonosszal sújthatsz a gonoszra; 
jussuk bosszú, gazságuk igazság,

s már te is csak olyan vagy, akár ők: 
bosszuló gyűlölség megszállottja. 
Egyazon pokolnak vár a bugyra,
Mint a gyilkost, ki álmodban rád tört.

És te, kedves, méltóbb áldozatra 
vélem egykor mért is szövetkeztél? 
Vérünkből mi termett: átkozott vér, 
ha a gonosz áradat elmossa.

Mert így kell az út végére érni: 
észbe véve, hogy hiába éltünk, 
sírni és reszketni érted, értünk, 
nő a nőben, s férfiban a férfi,

mint ha együtt hál bárány és farkas... 
Mert kiontva száll fejükre vérem, 
s megbocsáthat bárki már, de én nem 
Isten legyen hozzájuk irgalmas!



Dobriša Cesarić (1902-1980) 

FELHŐ

A város fölött észrevétlen
-  Senki sem látta odalentről -  
Megjelent az alkonyi égen 
Egy felhő.

Magas szelekben ringatózott,
És hirtelen izzani kezdett.
De hiába: a földi dolgok 
Lekötötték a földi embert.

S loholt mindenki, dolgát tette: 
Hatalomért, pénzért, kenyérért,
Őt meg az égen véreztette 
A szépség.

Mind följebb szállt, még látható volt, 
S mint az Isten, elérhetetlen.
Magas szelekben ringatózott,
S szétszéledt a magas szelekben.

(Újvidéki 1992. XII. 12.)



ELLENFELHŐ

Az emberekre észrevétlen
-  Senki sem látta odafentről -  
Ráfeküdt súlyosan, sötéten 
Egy felhő.

Véres habokban hengergőzött,
És egyre csúfabb, rémesebb lett.
De hiába: az égi gőzök
Még elkápráztatták az embert.

S szállottak volna mind repesve, 
kapkodták a mannát, malasztot, 
Ő meg csak nőtt, dagadó szennye 
Marasztott.

Győzhetetlen lett, mint az ördög, 
S mint a pokol, változhatatlan. 
Véres habokban hengergőzött,
S elmerült a véres habokban.

(Újvidék, 1992. XII. 16.)



INFLÁCIÓ

A pénz a pénz a pénz 
Enyém tiéd miénk 
Mikor meddig miért 
Semmikor semmiért 
Semeddig sem elég 
Amennyit eddig ért 
Holnapra már felét 
Holnapután szemét 
Se enyém se tiéd 
Emléke sem miénk 
Árnyékpénz, mesepénz 
A pénz a pénz a pénz

(Újvidék, 1992. XII. 18.)



BOLDOGSÁG
Első versem mintájára

Boldog vagyok, poklok 
torkában is boldog.
Utam végén hordom békén 
a rám szabott sorsot.

Nincs apám, nincs anyám, 
halott mind a kettő.
Hogy nem vagyok mégsem árva? 
Tudja a Teremtő...

Ha rám nyit a reggel 
asszonyszeretettel, 
s ha elnyugszik, félnem többé 
a haláltól sem kell.

Ezért vagyok boldog, 
ez tartja a lelkem; 
ezért könnyű ezt az árnyék- 
világot viselnem.

(Újvidék, 1993. I. 18-19.)



HANGYÁK
A kőltőfejedelem 
hazahozatalának hírére

Éji had a dicsőség útján: 
így indultak, sötéten, szótlan. 
Harcolnak majd, mint az oroszlán, 
Sötét, idegen hangyabolyban.

Ahol járnak, temető marad,
Ki ellenállt, halomra ölték; 
Összeszedik halottaikat,
És minden kincset, minden nőstényt.

Majd hazatérnek nyugodtan, mint 
A folyóvíz, szerteáradva -  
Míg nyugaton vérbe hanyatlik 
A dicsőség nagy, szörnyű napja.

(Újvidék, 1993. IV. 8.)



Mák Dizdar

AZ ÖTÖDIK TANÚ VALLOMÁSA

Hogy is mondj cím el töviről hegyire
Elég az hozzá Épp indulóban voltunk
A legvénebb vének s a legapróbb gyerekek
Kíséretében Az asszonyok még elmorzsoltak egy imát
A szent szűz és a kisded előtt Szóval
Indultunk volna Akkor elhangzott az Átok és kitört a Vita
Ma sem tudni Ki kezdte Ki
szólt bele Ki tüzelte föl Ki
Folytatta
Csak Emlékszem Mintha az imént lett volna
Az Északi azt mondta Északon
A legjobb a haljárás Mire a Déli
Hogy Északon azt sem tudják mi fán terem a hal
Hogy Nyár-e vagy Tél-e
Hogy hal-e vagy él-e
Eleinte a Nyugatiak csak mosolyogtak vagy fintorogtak 
A Keletiek meg bölcsen pöfékeltek 
De aztán a tromfjaikkal 

. Az se egérfing
Ők is csak előjöttek
Az istókját hát nem minálunk hát nem nekünk kél 
hamarabb a Nap
Hát az istókját nem a mi Napunk megy le hamarabb 
És nekiláttam én is a fehér holló 
Hogy kifejtsem Mennyire fontos De nem fontos 
Mennyire fontos
Hogy a Föld forog-e önmaga körül 
Vagy Önmaga forog a Nap körül 
És mennyire fontos ez a mi Tengerünk



A tenger Meg a part Az apállyal Meg a dagállyal 
Meg a Halakkal a tengerben
Hogy kifejtsem Megkíséreltem Higgyétek el Okosan
És okosan meg dörén Még jobban összezavartam
Míg végül fogtam a fejem és kivágtam
A vörös falon át az olajfaligetbe
Ezen a nyavalyás ablakon át
A két tenyerembe
De a vita nem szűnt meg
Sőt még hevesebb lett
A férgek és a mérgek
A délkörökig értek
A reggelek s az esték
Egymást keresztezték
És kitűnt hogy fölös Szenvedély
Nemcsak a Keletiben forr s a hatalom
Nem alszik Sőt ott is van
Hol nem vetették A homokban
A fövényben a fűrészporban
És ahol van Van ezerféle
Ahány égalj és vérmérséklet
Utánajárni mindenik ténynek
Komoly Fauna dús Flóra
Ős tenyészet De itt is van ám
Különbség Egyazon ég boltozatán
A Délnyugat nem csupán Délnyugat
Mert az egyik Nyugati a másik Déli
Délnyugat És éppúgy Északon
Meg Keleten nem mind Északkelet
Ha Északkeletnek képzeled
Mert létezik egy Északi
És egy Keleti
Északkelet
És így tovább



Magasan 
Lejjebb 
Közelebb 
Messzebb 
A régi Attikától 
az új
Matematikáig

Hogy végül is mi történt
Biztosan hallottátok Ne ismételjem
Volt aki a Pokolban kötött ki Más a Mennyben
Valakinek csak a fejét törték
Valakinek bokáját
Elkorhadtak a bárkáik
A hálókat egerek rágták
így most csak téblábolunk tétlen
Mécses nélkül
Mezítláb
Esőben
Szélben

(Újvidék, 1993. június)



DANTE
(Részlet)

A mi poklunk nem igazi. -  Luciferünk 
Nem háromfejű, szárnyas rém, ki fogával 
Ropogtatja a Júdás meztelen testét;

A mi sátánunk kicsiny, szürke, civódó,
És a mi poklunk csatakos sakálverem,
De bugyrok nélkül, hol bűnösök jajongnak,

Árkok és hidak, és Dis városa nélkül, 
Melynek falai vörös fényt vetítenek 
Az alvilági sötét folyó vizére.

Törpe ördögök, siralmas pokol-odú,
Apró vadakkal tele, mik sose látják 
Gerüónt, hallják Cerberus ugatását.

A mi poklunkban olyan bűnösök laknak, 
Kiket sosem ért dicséret, sem szidalom, 
Rosszban parányok, szánalmasak a jóban.

Vámpír, boszorkány, sokféle démonocska 
Szaladgál benne, kis tolvajokat zargat 
Egy zugból másik zugba, s rabok csordája

Fetreng a sárban, mit önmaga okádott,
Míg fölötte a meg nem értett, meddő 
Szabadság suhan át, mint dús hímport sodró

Szél borzongatja a holt bugájú nádast. 

(Újvidpk, 1993. VII. 18.)



CSALÁDI PORTRÉK

APA

Hadd mondom el, ez nem lehet tabu: 
SENKI SEM ISMERI -  vedd Bibliád! -  
A FIÚT, CSAK AZ ATYA, S AZ ATYÁT 
SEM ISMERI SENKI, CSAK A FIÚ...

Tündérmosolyú, boszorkányfogú 
Erdélyed -  hiába ültetted át 
Fenyőcsemetéit -  csinált világ!
Por temeti, szétszórja háború.

Unokád horvát, osztrák, fél magyar -  
Fél angol, világnyelveken hadar. 
Szabadka neki csak egy állomás,

Vagy tán egy furcsa városnév csupán.. 
Jól játszottál, de vesztettél, Apám!
Hol a sírod? S házadra ki vigyáz?

(Újvidék, 1993. XI. 12.)



Rosszkor jöttem a világra, tudom. 
Rossz világra. Rosszabb nem is lehet. 
Sátáni ötlet: megváltani? Ezt?
Öncélú jóság, facér szánalom...

De kihívásként, bűnt is vállalón, 
Törvényen kívül, mint az emberek, 
Végigélni egy ilyen életet,
Kereszt helyett batyuval vállamon -

Bizony mondom: még hiúbb gondolat! 
Fordíthatom bármerre arcomat, 
Mindenütt csak őt látom, az Atyát,

Amint véreres, fáradt, isteni 
Szemeit aggódón rám szegezi,
Mintha kérdné: „Te sem bírod tovább?”

(Újvidék, 1993. XII. 9.)



ANYÁK

Az egyik megszült: vérben, verítékben,
Mint ahogy Jézust szülte Mária,
Mert Isten fia az emberfia,
Mikor világra jön, s hogy aztán mégsem

Lesz messiás, abban az anyja vétlen...
A másik fölnevelt. „Ez is csoda?” -  
Kérdezheted. És: „Nagy história!” -  
Legyinthetsz rá. Joggal. De nekem éppen

Ez volt a legfontosabb: kifürkészni 
Az anya mibenlétét: hogy a „Rézi”
Ne rémisszen, ha sivít: „Fuss, Kató!”

Nos tehát: lábra áll? Vagy szárnyra kelhet? 
Tudnia kell, mi ez, míg toll vált pelyhet: 
Hattyúk tava, vagy kacsaúsztató?

(Újvidék, 1993. VIII. 13.)



Nézzük egymást, ahogy még sohasem. 
Nem is nézés ez már: fölismerés,
Mint mikor az ember tükörbe néz,
És aki visszanéz rá: idegen...

De meghökkenni sincs időd, hiszen 
Ahogy kacsint -  tréfa az egész! -, 
rögtön ráismersz: Te vagy az, csibész! 
Mit látok rajtad? -  s ennek fele sem

Tréfa immár -  mit is? A múltamat?
Az időt, mely visszafelé halad,
S melyben akár öcséd is lehetek?

És te rajtam? Apánktól örökölt,
De összedúlt vonásaim mögött 
A fölvigyorgó, torz halálfejet?

(Újvidék, 1993. IX. 3.)



SZARAJEVÓ

Lehet, hogy ez nem vers, de legalább kimondom, amit érzek. 
Forradalom kellene most de kihűltek mára, akik forrók voltak. 
Mikor a vérző, megerőszakolt föld segítségért könyörög 
Európához,

amelyben hitt, ők ásítoznak.
Mikor a világ államfériai az aljasságot választják, nincs hang, 

amely ezt nevén nevezné.
Hazug volt hát az ifjúság lázadása, mely a világ megváltására 
készült,

s e nagy nemzedék most önmaga fölött ítélkezik.
Amikor lepereg róla a haldoklók jajszava, mert hogy csak a 
sötét

barbárok gyilkolják egymást 
És a jóllakottak élete többet ér az éhezők életénél.
Most kiderül, hogy ez az ő Európájuk hamis látszat volt 
csupán,

mert a hite és talpköve hiábavalóság.
És a hiábavalóság, ahogy a próféták hirdették volt, hiábava
lóságot szül,

és ők megint olyanok lesznek, mint a vágóhídra terelt 
barmok
Hogy végül megremegenek, és rádöbbenjenek az utolsó 
pillanatban,

hogy ettől fogva a szó: Szarajevó az ő saját fiaik halálát 
jelenti, és az ő saját lányaik megbecstelenítését 

Erre készüljenek, míg egyre bizonygatják maguknak:
JVIi legalább biztonságban vagyunk”, közben már érik bennük 
a vég,

hogy megsemmisítse őket.
(Berkeley, 1993 augusztusában)
(Újvidék, 1993. DL 2.)



TUDÓS ÉRTEKEZÉS

Hátul hűltünk 
szembe sültünk:
A TUDÓSSAL
Szembesültünk.
Hasonlatok
Hasogattak
Úgy untatott
Hason-hanyatt.
Se sült se hűlt 
Tudományban 
Meggebedünk 
Podagrában.

(Kishegyes, 1993. IX. 24.)



ADVENT

Jó hírt hozok tinektek, emberek
Örömhírt hozok: nem kell félnetek
Tárjatok ki ajtót és ablakot
Hol bagoly bú, denevér gond lakott
Nyissátok meg a lélek termeit
Készüljetek fel: vendég érkezik
Rég várt vendég; illőn fogadni kell
Az örvendő szív énekeivel
-  Nem pompával, mely a hazugoké -
Azt terítvén a lábai elé
Szőnyeg helyett, virágpázsit helyett
Gyümölcs helyett, mit nem teremhetett
Tiprott kertünk, mert elrabolta vad
Önzés, rossz szándék, gyilkos indulat
Kínáljuk korty vizünket, maradék
Mosolyunkat, a megmentett reményt
S aki eljő, majd meg fog érteni
Fagyott kezünket megmelengeti
És megerősít és felbátorít
Hogy elfogadjuk ajándékait
Hogy tudjuk: hozzánk jött, s velünk marad
S amit ő ad, abból mindenki kap...

Nagy ünnep lészen, úgy készüljetek 
Az Ember Fia lesz itt köztetek!

(Újvidék, 1993. XII. 18.)



BANÁLIS IDILL 
1994 JANUÁRJÁBAN

Üres bolt előtt hosszú sorban 
Birkatürelmű öregek.
Lerágott csontért vicsorogva 
Két borzas kutya ölre megy.

A költő, versét félretéve,
Ujjait fújja; fúj a szél.
Ez már nem hasonlít a télre; 
Hamisítatlanul: a tél.

Hőköl a szív, a dühös vadkan; 
egész más mesébe való. 
Vattaszerű homály az agyban: 
kint is, bent is szitál a hó.

(Újvidék, 1994. I. 21.)



ALIBI-HAIKU

Milyen könnyebbség.
Most nem kell gondolkodnom. 
Most verset írok.

(Újvidék, 1994. II. 11.)



ÚJ VERSEIM ELÉ
(Ajánlás helyett)

Alig-létben aUg-versek 
Árvácskáim eleresztlek 
Ne sírjatok jó helyi lesztek 
Temetőben sírkeresztek

(Újvidék. 1994. VT. 30.)



SÁRGA IDILL
(Az újvidéki strandon)

Sárga homok és sárga Nap 
Sárga hulla a híd alatt 
Mint egy nagy tuskó fönnakadt 
Mintha mondaná: ússzanak

Akik akarnak ő marad 
Körötte közömbös halak 
Fölötte gyűl a sárga hab 
Alatta híg sárga iszap

Amely majd puha ágyat ad 
Szétszóródó csontjainak 
Ha a hús róla leszakad 
S csak a pőre csontváz marad...

De kihalásszák földagadt 
Hasába vad kampó akad 
És máris ott fekszik a part 
Fövenyén: lucskos rongydarab

Napozók Víg gyerekcsapat 
Fortyog a Duna Zsong a strand 
Sárga homok és sárga Nap 
Sárga hulla a híd alatt

(Újvidék, 1994. VIII. 16.)



EREDET

Nagyapám anyja 
Só-őr Ács Anna 

(Gyöngyösiné lett 
S Tordán font fészket 
Százfelé széledt 
Nagy nemzetségnek) 

Nagyanyád apja 
Hedrehely papja

(Körmendy névnek 
Nyert dicsőséget 
S lányának német 
Birtokos férjet)

Dehogy is tudták 
Hogy veszi útját 
Vérüknek vére 
s a síkra érve

Hol csobban össze 
két folyóközbe 
Tápláló sok ág 
Erdély Somogyság

S termő Baranya 
Sara-aranya

(Még egy nagy sváb raj 
Sok fia-lánya 
Szívós munkás faj 
Anyám családja)



Forrón bugyogva 
Míg egybegyúrja 

(Furcsa amalgám 
Vörösmart martján 
Torzsán Szabadkán 
Tündér boszorkány)

Amiből lettünk 
S amivé kettőnk 
Sorsa kovácsolt 
Haászok Kovácsok

S így folytatódik 
Késő utódig 
Vak véletlen és 
Bölcs elrendelés!

(Újvidék, 1994. VIII. 16.)



A TÁBORNOK

Ide áll is, oda áll is. 
Semmiképp sem ideális. 
Akármennyit povedál is: 
Hazudik a generális.

(Újvidék, 1994. X. 10.)



TÁVOZÓBAN
(Pap J. brémai halkuira)

I

Oda készülök
én is, hol nem ért senki,
és senki sem bánt...

II

Vagy nincs igazam? 
Itthon sem értenének, 
akik bántanak?

III

Ne áltasd magad!
Idegenség, bántalom 
benned van. Punktum.

(Újvidék, 1994. dec.-1995. máj.)



ÖREG KÖLTŐ BÁNATA ÉS VIGASZA

Rághatod a tollad, körmöd, 
Késő már a csúcsra törnöd. 
Bármennyire akarsz is, 
Elmarad a katarzis.

Ha ez elég vigasznak:
Magaddal még kibaszhatsz. 
Bekerülhetsz hébe-hóba 
Bökversként a Magyar Szóba...

(Újvidék, 1994. XII. 7.)



A SZÓ JUBILEUMÁRA

Csak így kurtán per Szó 
Szólítunk s ez nagy szó. 
Olasz volnál: Presto? 
Avagy német: Alsó?

Örülünk, ha felszó- 
Lalsz, szidunk, ha alszó’... 
Ha kell bors, ha kell só: 
Kelesztő-marasztó

Újságunk, Magyar Szó!

(Újvidék, 1994. XII. 12.)



ÚJÉWÁRÁS

Tél van, hideg van, hisz ez természetes. 
Napfényt sötét éjben -  ugyan ki keres?
Azt mondták ott fönn: ne féljünk, semmi vész, 
Csak egy kis türelem -  ennyi az egész.
Várunk tehát. Mert várni jó, várni szép.
Várni csakugyan jól megtanult e nép.
S hálásnak lenni, ha kivár valamit,
Mi másnak csak úgy, magától adatik:
Egy meleg szoba télen, meleg ebéd,
Kevés világosság, ha sok a sötét.
S mindig több ebből, s amabból kevesebb; 
Mért ne legyen rosszabb, ha jobb nem lehet? 
Miért is fáznál, ha azt mondják, ne fázz;
Jobb is, ha táncolsz, mint ha kiver a frász. 
Boldog új évet! -  Kívánni tán szabad?
Igen, de csak ha jól viseled magad.
Ha szépen fázol, békén vakoskodol,
És legfőképpen: ha nem okoskodol!

így várakozunk gondolattalanul,
Míg megjön az új év. Vagy az űr kigyúl...

(Újvidék, 1994. XII. 29.)



(ÚJRÉGI)





ÉVEK ÉS PERCEK

Ma séta közben megtorpantam 
(hol is járhattam gondolatban?): 
két lepke billegett az úton, 
élet s hálád közt feleúton.

Az egyik még csupa élet volt: 
szárnya, potroha egyetlen csók. 
Egyetlen láng. Boldogan szállna, 
ha engedné elpilledt párja.

Az már alig élt. El-elbágyadt.
Csak elaludni érzett vágyat.
Tán korábban jött néhány perccel, 
és most száz évvel előbb ment el...

Rád gondoltam. Hogy sürögsz most 
a váülad egész világot visz. 
Újrakezdeni -  neked semmi... 
jó lenne mindig veled lenni!

S eszembe jutott: te sem vagy már 
az, aki nekem mindig voltál. 
Bánkódtam minden évünkért, és 
szívembe befészkelt a féltés.

Mért nem születtél harminchatban? 
Akkor még nem is lennél hatvan... 
s ötvenkettőben? Tizenhat se.
De akkor vajon rám akadsz-e

azon a forró, nyári esten?
Vagy csak véletlen éri testem 
sikló tested áramütése, 
és futsz tovább jövőd elébe?



Hány év is hátra? hány előre?
Bízzuk inkább a Teremtőre...
Lassíts kissé, s én majd követlek: 
váijuk a következő percet.

(Trusetal, Thüringia, 1995. augusztusa)



ÁLMATLANSÁG

Hallatlan!
röhög a rekeszizom 
kínjában:

Hajnalban 
fölözött tejet iszom 
findzsában.

(Köln, 1996. I. 13.)



KÖSZÖNTŐ P. J.-NEK

Ma született hetven éve, s 
éppúgy vérez, éppúgy érez.
Sors! Figyeld: zsong, mint a méhes 
légy kegyelmes a szívéhez!

(Köln, 1996. III. 10.)



FINNUGOR NÓMENKLATÚRA

Osztják, zűrjén, lív és vót 
meg ahány rokon nép volt, 
mutatóba ha maradt:
Kainak mondja a halat.
Vogul, mordvin, votják, lapp -  
ezekért se kántál pap.
Van még magyar, finn és észt 
boldogítani nyelvészt: 
hány rokon szó? Hány közös gyök? 
Kulmu=hamu, pelto=föld. Rög.

(Köln, 1996. VI. 14.)



AJÁNDÉKOZÁS IDEJE

Carmen, azaz Frau Haas,
A hátán egy egész ház,
Két vállán két Mikulás, 
Zsákjába nyúl, pelyhet ráz.

Arany pehely, ajándék,
Hozzád ér, s a halánték 
Már nem lüktet. Tovább lép: 
Ragyog az egész Maarweg,

Csillagot hány egész Köln, 
Ünnepelni előjön.
Talán biz az öreg Föld 
Ettől ilyen örökzöld,

Ettől ilyen színpompás... 
Kiürült a tarisznyád,
A lábadon alig állsz: 
Lepihenhetsz, Frau Haas!

(Kőin, Maarweg, 1996. XI. 26.)



MINDENNAPI KENYERÜNK

Ettél földet? Éreztél agyagot 
fogaid közt, érdes nyelved alatt? 
Köptél-e porba, majd labdaccsá gyúrva 
Szopogattad a nyers ízű sarat?

Milyen táplálói Hogy szívja gyökér, 
Csámcsogja féreg, gurgulyázza mag; 
Mohón és lassan, kortyban és falatban 
Mind vesz belőle, és mindnek marad.

A homok az más. Az zúzott kavics,
Nem omlik el a szájban: csikorog.
Sok kis kristálya az ínyedet bántja. 
Vicsorgássá toralja mosolyod.

Földet egyél! Hullának az való,
Vagy hullajelöltnek -  hisz egyremegy. 
Földdé válsz úgyis. Még ha belefúlsz is: 
Egyél földet. Az legyen kenyered.

(Kőin, 1997. XII. 10.)



MESSZIRŐL, HAZA
K. Z. barátomnak

Felejtett árva 
Itt mint pusztába 
Csak remete módra 
Tengek, nem élek... " 

(Balassi)

Isten éltessen, te 
nagy honismerő, 
esküdni tényekre 
otthon is merő, 
ahol pedig egyre 
hív a temető, 
s a történelemre 
kóró, dudva nő...

Te, magyarnak bolgár, 
s bolgárnak magyar, 
nyakas álompolgár, 
ki bont, ás, kapar, 
míg a szétdúlt oltár 
összeáll, s a fal 
a föld alól formál 
várat egyhamar,

hogy benépesítsék 
új s új seregek, 
s ne legyen ellenség, 
amit bevehet, 
mert nem bástya, mellvéd, 
és nem fegyverek 
tartják, csak a nyelv és 
a jó emlékezet...



Én, felejtett árva, 
s önként hontalan, 
itt, mint a pusztába 
hullatom szavam:
Élj, barátom, s tárd a 
kincsed okosan: 
hogy ne vesszen kárba 
salak és arany!

(Köln, 1998. IV. 28.)



KÖLNI MINIATŰRÖK

PARKBAN, ÉJJEL

Ti dús lombok 
megvadíttok, 
s csak búsongok, 
csak vonítok...

KÖLNI DÓM, PÜNKÖSD

Mint a kutyus, lábát emelve 
ide is, oda is cseppent, 
a turista -  lencséje lesben -  
meg-megáll, villant, továbbmegy.

(1998. május)



GYÁSZ
(egysoros)

Villámcsapás. Fájdalom-földelés. 

(Köln, 1998. VI. 5.)



KOLDUSÉNEK MARADÉKÉRT
Bogdán Józsefnek

Adjatok, jó népek,
Morzsát, maradékot!
-  Szól a koldusének -  
Darab kenyérvéget,
Ha az sincsen, szép szót...

Maradék reményt vagy 
Maradék szavakat
-  Szól a koldusének -  
Szegény Maradéknak 
Az is alig maradt.

A legszegényebbek 
A lelki szegények
-  Szól a koldusének -  
Öntsön belénk lelket 
A maradék lélek!

Mert ez is Maradék:
A konok maradás
-  Szól a koldusének -  
Magyarul mondhasd még 
A megmaradt imát.

Nyelvet cseréljen az.
Aki hitet cserél!
-  Szól a koldusének -  
S fordítva is igaz:
Hitet a nyelvedért!



Adjatok, adjatok,
Mit ti is kaptatok
-  Szól a koldusének -  
Mit ősötök hagyott 
Élő örökségnek,

S immár a tiétek 
Ingyen, ajándékba
-  Szól a koldusének -  
Maradékként féltett 
Maradéki példa.

(Köln-Újvidék-Kanizsa, 1998. szeptember)



MAGYAR LECKE

Durva darabontok 
ropogtatják csontod 
kurucok, labancok 
fogják a grabancod 
vonszolnak, cibálnak 
s egyre kiabálnak: 
a szíved! a májad! 
ne sajnáld! ne bánjad! 
a hátad, a talpad 
csak emeld! csak tartsad! 
mit sziszegsz? mit jajgatsz? 
deres kell, kaloda 
ide meg amoda 
kujtorgó magyarnak...

(Köln, 1998. XI. 6.)



ÖT BÁNAT

Ötig számolni mindenki tud.
Öt az én bánatom, 
akárhogy számolom.

EGY

Mért van életem csak egy,
s mért kell egyazon testben leélnem?
Mért nem lehetek kettő vagy három,
mint három kalász egy száron,
mint három fohász,
vagy három átok a szájon,
mint három álomra
egy hajnal?
Mért kell egyedül lennem magammal? 

KETTŐ

Mért nem lehetünk ketten egyek, 
ha már az Isten egymásnak teremtett? 
Egy szív, egy szándék, egy lehelet, 
mint egy az ég,
és minden kérdésre egy a felelet. 
Legfeljebb csak felezheted: 
a fele nekem, a fele neked...
Mért nem lehetsz én,
ha már nélküled nem lehetek?



Mért nincs nekem, 
mint mindenkinek, 
egy hely, hol otthon lehetek?
Mért kell a nevem másképpen írnom, 
mért kell tagadnom anyanyelvemet?
Jó, hát a madarakkal élek, 
ingyen, mint Isten madarai, 
de hiszen ők is haza-hazaszállnak... 
Nekem mért kell
futó turistaként látnom csak a hazámat? 

NÉGY

Tettem-e jót valaha is én?
Voltam-e bárkinek is 
igazán hasznos?
Vállaltam-e poloskairtást,
vagy a kezeim mostam, mint más?
Éltem. Henyéltem. Csak ennyi.
Lesz-e időm s erőm bármit is jóvátenni?

ÖT

(utolsó bánatom -  a költői tehetetlenség -  
elmondására már nem érkezem; 
maradjon csak így, pontokkal jelezve...)

(Köln, 1998. november-december)



KÖLNI KOMÉDIÁSOK

Mit pikulálsz, pikulás? 
Elment már a Mikulás, 
elmegy a kis Jézus is, 
hóval, jéggel búcsúzik.
Hát te meg mit spekulálsz? 
Menj békével, pikulás!

(1998. XII. 13.)



ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 1999-RE
Pap Jóskáéknak

Bort, búzát, békességet. 
Csúf napokra szép estéket, 
Sok örömet, kevés mérget, 
Egészségből elégségest, 
Diótokba kevés férgest, 
Unokákból egész méhest!

(Köln, 1998. XII. 21.)



A FURULYA FÁJDALMA
(Az anyag panaszaiból)

A furulyának fáj, hogyha fújják, 
leharapná a zenész nyolc ujját, 
mikor a sebeit tapogatja, 
és átjáija a halál huzatja, 
mikor az a gyűlölt száj rálehel, 
csak jajgatni kell, csak csuklani kell...

Hát nem elég már meg is születni, 
éltető ágról lemetéltetni, 
és kifúratni, átlyuggattatni, 
gonosz mérgekben megpácoltatni? 
aztán csak vinnyogni, vigyorogni, 
jó háziállattá nyomorodni.

Rabszolgasors ez, néma, kegyetlen, 
emberi ésszel megfejthetetlen: 
mindig mélyebbre rejti titkát, 
s ugyanoly mélyen fáj -  tán még inkább 
ami néha fellázad a rabban: 
egy merész álom, egy szabad dallam...

Gondold meg, művész: ez a szerszámod! 
Nem mindegy, hogy örök kínra szánod, 
vagy vigaszul magad dúdolsz neki, 
hisz a zenét még mindig szereti... 
Egyazon bánat mindegyik bánat -  
Sajnáld meg néha a furulyádat!

(Köln, 1998. XII. 28.)



PÁRBESZÉD A MAGYAR KÖLTÉSZETTEL

Érdekes, hogy így, távozóban, 
mennyire körülvesz a múltam.
Utánam nyúl, így, porba hulltan, 
akivel egyszer is kezet fogtam.

Magyar költők. Jó ismerősök.
Rám mosolyognak. Kezemet rázzák.
Miért nem írtak, magyarázzák.
„De most ugorj fel. Épp kávét főzök”

-  mondják meggyőzőn a kagylóba.
Gyanút fogok: túl sokan vannak.
És mind egyszerre. Mit akarnak?
Vagy már én is meghaltam volna?

Itt vannak mind (könnyön át?) egybefolyva: 
Illyés prófétapóza,
Weöres véres bohóca,
Pilinszky érzékeny orra, 
ahogy az öröklétet szimatolja, 
ahogy Nemes Nagy hangja felcsattan 
egy-egy kérdő-kiáltó félmondatban:
„Ki ad kinek? Mit ad? Vagy ez nem az? 
Egyik sem az a másik?
Mire a lét alatti lét?
Miről beszélsz?
Hogy mondjam el? Tartsd magad.”

És Kálnoky, az álcás Kálnoky,
akiről kiderült, hogy nem is kálnoki,
mert sose látta Káinok faragott haranglábát,



s így nem is lógathatta le párkányáról a lábát.
És Nagy László, a sánta vőlegény,
és Devecseri vállán a bőregér,
ahogy eszelősen rázza, rázza,
míg futunk bele a nagy orosz éjszakába.

S egy pillanatra csak: Garai
(vagy Simon?) visegrádi kertjében a nagy tök,
amint ránk vigyorok a gaz közt,
s már elvesznek a költő szavai,
pedig valami fontosat akart mondani.
De mondja helyette Szilágyi Domi,
a szótlan figyelő,
ciki nálam is magasabban lakott
(ebben is messze elhagyott),
mintha lakása romjai alól
bukkanna elő,
pedig ez már nem ő,
hanem a fia: „Kényszerleszállás!”

Zuhanunk együtt. S itt, már a porban: 
Lesállás. A hazaiak. Testvéreim a toliban.
Gál Laci, Fehér és Tóth Feri.
Zákány Anti és Laták Pista.
Sziveri Jancsi és Koncz Pista.
Az utópista.

Kölnben vagyok? Vagy talán Kanizsán?
Költők között? Kísértetek között?
Könyvért nyúlok. Túl sok a por. Azám: 
ez Szabadka. A messzi.
Az Elköltözött. Az egyetlen hazám.

(Köln, 1999. III. 2.)



SZABADKA-ÓDA
(töredék)

Voltál Szabadkán kisgyerek, iskolás, 
aztán hiába telt csak az életed; 

hatszáz évéhez hetven éved
annyi se, mint buborék a mennyhez.

Mégis te volnál részese egymagad
-  túszként? tanúként? -  ennek az egyszeri, 

egy füst alatt csapdát, kibúvót
nyújtani képes előadásnak,

bármeddig élsz is -  u u  -  u  -
—  u —  - u u - u -

—  u - u - u ---
-  u u -  u  Szabadka lelke.

Mindent eszedben tartasz: ahogy föláll, 
s megdől, de többé vissza nem áll soha; 

a pillanatban múlt, jövő van,
épp csak a most, a jelen hiányzik...

----u ------ u u - u -
----u ------- u u - u -

—  u - u - u ---
- u u - u u - u - y

(Újvidék, 1991. VIII. 6.-Köln, 1999. III. 3.)



UTÓSZÓ

Az 1988-ban megjelent Összes versek kiegészítése, 
illetve folytatása ez a kötet. Akkor azzal a tudattal 
tettem pontot verseim végére, hogy valóban nincs 
több költői mondanivalóm, „lezárhatom” az élet
művet, amely, lám, önmagától is befejeződött. 
Belátom, hogy tévedtem. Voltaképpen gyávaság volt 
ez az önkényes lépés: magamat próbáltam menteni, 
távol tartani attól az óhatatlanul bekövetkező 
pillanattól, amikor a kezem alól kikerülő szöveg már 
nem lesz az ellenőrzésem alatt, amikor már képtelen 
leszek eldönteni, mi jó és mi rossz abban, amit 
csinálok, meddig az enyém, meddig vagyok én 
benne, és mikor válik formátlan anyaggá.

Hát ez nem ment, és jó, hogy nem ment! Az ember 
nem demiurgosz, még kevésbé vindikálhatja 
magának a Teremtő szerepét: esendő, gyönge, 
bizonytalanságok közt vergődő, gyarló, halandó 
lény, nem élet és halál ura, nem a Sors beavatottja, 
és dehogyis irányítója. S mint ahogy nem 
ismerhetem földi létem határait, nem rendel- 
kezhetem szuverén módon a művemmel sem: írom, 
amíg írnom adatik, és befejezem vagy abbahagyom, 
ha úgy rendeltetett...

Lám, a dacos (és gyáva) elhatározás 10-12 éve mit 
sem ért: az öregséggel együtt fokozódó létbizony
talanság a délszláv belháború és erőszak éveiben 
nem tudott elhallgattatni; versek akartak lenni a 
könnyből és vérből, még a kényszerű semmit
tevésből is. sőt, amikor az ember már összeroppanni 
látszott, s az idegroncs az önkéntes számkive- 
tettséget választotta, a messzi, Rajna-parti



azilumban is versek akartak lenni, s olykor-olykor 
lettek is talán -  magyar versek és vajdasági magyar 
versek, azért is.

És alakultak, módosultak, helyet változtattak, új 
időalakokat vettek fel a már megírtak, már kötetbe 
gyűjtöttek, vagy kötetből kihagyottak is. Legtöbbjük 
az Összes versekben megjelent, s némelyiken alig 
változtattam, de minden új szövegváltozat megta
lálható ebben a kötetben. Könyvem első része 
trégiúj) ezeket tartalmazza. Persze, van köztük olyan 
is, ami eddig nem jelent meg, vagy olyan változtatást 
eszközöltem rajta, hogy gyakorlatilag új versnek 
számít. Például, mindjárt a legelső [A rögök 
szonettjét, amely legrégibb verseim közé számít, 
valójában első szonettkoszorúm [A rögök vallanak) 
elődarabja, de csak legutóbb került elő egy hányódó 
diákköri füzetből. Egy másik (Ünnepre) „családi 
használatra” készült (apám stigmatikus napját, 
november 19-ét jelölte), de a kilencvenes években 
közösségi konnotációkat fedeztem fel benne; kis 
módosítással „hazafias vers” lett belőle. A harmadik 
[Száz-százötven) a márciusi forradalom századik 
évfordulójára íródott 1948-ban, s ötven évvel 
később, szinte csak az évszámok megváltozta
tásával, már a 150. évfordulót jelölhettem vele. Még 
egy kihagyott vers (Karácsonyi ballada) megírá
séikor, 1948-ban, talán egy Csang Kai-sek katonát 
örökített meg, annyira hiteltelenül, hogy soha, sehol 
sem közöltem, de 91-ben, a horvátországi hábo
rúban elesett kiskatona sorsában mégis meglelte 
igazi tárgyát és rendeltetését. Az Üzenet odaátról a 
Rákosi-korszak magyarját szólaltatta meg, de 91-re 
már a határ innenső feléről küldte üzenetét: itt volt 
az „odaát”. És így tovább: a figyelmes olvasónak



csak fel kell lapoznia a megfelelő verset az 
Összeében, s azonnal észlelheti a változásokat. 
Ezért itt, gondolom, mellőzhetem a további 
magyarázatokat.

A kötet második részében {zár alatt) az Összes 
versek után írt munkáim találhatók, a korábban 
alkalmazott elv szerint: szigorú időrendben és 
kihagyások nélkül. Ezeknél főleg az epigrammák és 
a fordítások igényelnének kommentárt, s annak 
idején, megjelenésükkor, kommentáltam is mindet. 
Ezúttal talán elég, ha megkérem az olvasót: tekintse 
e verseket, fordításokat egyfajta háborús napló 
részeinek, s ha szaggatottnak, hiányosnak találja, 
ne úja mindenestül a költő rovására.

A harmadik rész (újrégi) versei már fokozottabban 
a fent említett „bizonytalansági zónában” helyez
kednek el: mint ahogy magammal sem tudok 
egészen elszámolni, ezeket is csak jegyzem, néha 
idegenkedve, néha csodálkozva, hogy, lám, még 
mindig jönnek és vannak, a megtapasztalt kiűzetés, 
földönfutás, félemigráció, vagy pontosabban: a 
megosztott lét termékei (Maradék-versemet például 
Kölnben kezdtem el, Újvidéken folytattam, és 
Kanizsán fejeztem be, Bogdán Józsefnek, a perem- 
magyarság nagy költőjének ajánlva; szántszán
dékkal neki, mert a vers a református Maradékot 
siratja és magasztalja, ő pedig az észak-bánáti 
katolikus magyar maradékért küzd és vérez. A  
Koldusének Maradékért végül is Kölnben jelent 
meg, az ottani Protestáns Híradó szerkesztőjének 
ilyen kísérő sorsaival: „..Ács Károly eme versét első 
közlésre lapunknak szánta. Szívesen közöljük, 
hiszen úgy érezzük, hogy ez a »maradék« nekünk is 
példa lehet, még akkor is, ha itt nem a nyers



erőszak veszélyezteti megmaradásunkat, túl
élésünket. Reméljük, hogy sokunkra is vonatkozik: 
az »időnkénti magyar istentiszteletek tartják 
bennünk a lelket«...” (Elnézést a hosszú idézetért, de 
úgy érzem, egy vers példáján talán jobban meg 
tudom értetni: milyen bonyolult áttételeken kell 
átbukdácsolnom, hogy itt is, ott is vajdasági magyar 
költő maradhassak. De az vagyok, csak az lehetek -  
talán ez is kitetszik a fenti példából...). Minden
esetre, az Összes versek szellemében, hiánytalanul 
közlöm ezt az „újrégi” verstermést is, még ha 
majdnem biztos is vagyok benne, hogy jó néhányat 
ki kellett volna rostálnom belőle... Mindegy, majd 
elvégzik helyettem mások, ahogy illik, mint ahogy 
könyvem/művem lezárását is az utókorra bízom. 
Legyen hozzá kegyetlen és kíméletes...

♦

írtam e sorokat a szabadkai korzó sarkán, 
barátom lakásán, házamból kirekesztve, kölcsön
kapott írógépen, de azért mégis Szabadkán, 
bombázásból, megalázásból ocsúdó városomban, 
ahol első verseim születtek, és ahová most, a pálya 
végén, jelképesen és valóságosan is visszatérnek.

Szabadkán, 1999. július 13-án
ÁCS Károly
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Az Összes verseit 1988-ban lezáró Ács Károly azt 
vallotta, hogy az életműhöz nincs mit hozzátennie. Aztán 
mégis új versek születtek, és összeállt az új kötet, az 
Összes verseket kiegészítő, a három részre osztott vers- 
gyűjtemény. A  „műves" költőnek kikiáltott Ács Károly 
most is hű maradt állandó jelzőjéhez, a gondos kötet
kompozíció ezt bizonyítja. Ritkán adatik meg a költő 
számára az újraolvasás, a teljes költői opus áttekintésének 
lehetősége, illetve a kihagyás, a javítás, a kommentár, 
vagyis a felülbírálás, az önkritika öröme. Sőt egy régi vers 
is előkerült, A rögök szonettje, amely a kötet nyitódarabja 
lett, s amely ironikus „nem panaszkodunk" gesztusával 
adja meg a panaszdalok hangulatát, ez igazolja a 
létjogosultságukat.

Ács Károly a biztonságot, az otthont, a jelent 
hiányolja, a fölfordult világot megtapasztaló költői én 
vesztességélménye tárul elénk. Csakhogy itt nem a mű
vész, hanem a szerszám — a furulya —, az anyag panaszai 
törnek elő, a dallamhiány ugyanis a furulyának fáj.

Az első tíz év verseit az összeomlás panasz
énekei, ironikus és szatirikus „szabad dallamai" követik, az 
aligversek, főként a kisebbségi epigrammák és a haiku: a 
bánat a versek kulcsszava is lehetne, a várakozás adventi 
jellegű, az ünnephez kapcsolódik.

1995-ben kezdődik az ovidiusi száműzetés idősza
ka, ellenben a Németországban élő vajdasági költő 
„önként hontalan", ő nem bujdosó, hanem „kujtorgó 
magyar", aki Balassi versrészletével rokon módon vall 
bánatáról: a jelen és a nyelv hiányáról, a kölni ünnep 
hamisságáról, a kísérletekről, ő már onnan üzen haza. A  
töredék a „műves" műfajává válik. A  száműzetés versei 
csendes, „elnémuló" művek, panaszelfojtások.

Az Ács Károly Összes verseit kiegészítő kötet 
megjelenése költészetünk jelentős eseményének ígérkezik.

HÓZSA Éva


