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V A L A K I 

Valaki: felém jött az éjszaka messziről, 
és megcsókolta borús homlokom. 
Fehér ruhában, fekete szemmel, szomorún, 
És én az eget néztem, és szemem 
ott csüggött a sok sápadt csillagon... 

Valaki: régi-régi emlék volt, bús emlék, 
lány volt, ki szeretett s kit szerettem... 
És szomorú idők ásta sírból föltámadt, 
és visszatért hozzám, vissza hozzám, 
A régen-múltból, messzi messzünnen . . . 

Valaki: nagyon-nagyon hosszan nézett engem; 
de megváltoztál régi víg legény . . . 
Ó, mikor is volt, szentem, milyen rég lehetett... 
Hullott a könnyem, hullott zokogón. 
És egy könny csillogott a lány szemén. 

Szabadka, ltU. október 27. 



K I VAGYOK ÉN? . 

K i vagyok én? Bohóc, kötéltáncos, 
csörgősipkás, tarka komédiás; 
táncos a szívem, szédelgő, pártos, 
fáj minden, mert f a . . . és én a Driász. 

Halk, enyhe szó énfelém ne szálljon, 
se gőgös tekintet, vad és kemény; 
. . . Ó, ülni szeretnék patak-árkon, 
merengni szőke leány kék szemén. 

Szeretnék hinni, szeretnék várn i . . . 
De — jaj — átkok, orkánok ragadnak. 
Kötéltáncos (— ó, hazátlan királyfi —), 
vallj, vallj, lelkem: idegen vagy, rab vagy. 



BÁNATOS ÉJSZAKÁK 

Ó, őszi éjszakák, 
ó, éjszakai hazaballagások . . . 

még zúg fülemben víg társak zaja, 
mint régi-régi virágnyílások 
számban megmaradt ízes illata . . . 

Ó, őszi éjszakák, 
ó, éjszakai hazaballagások . . . 

ó, álmok, suták, bolondok, furcsák, 
ó, látomások, messzi látók . . . 
ó, vágyak, borúsak, tivornyázók . . . 

ó, messziről intő kósza alakok . . . 
ó, félig eldúdolt, suttogó dalok . . . 
ó, parázna kéjek, beteg bánatok . . . 
ó, őrült, síró, rángó kacajok.. . 

Ó, utcalányok, 
forró ölű nászok, 

ó, pénzen megvett gyilkos karolások. . . 
sóhajba ölt sok vágy, sok átok . . . 

ó , őszi éjszakák, ó, éjszakai hazaballagások . . . 



MÁRIA, LÉGHAJÓNK KÉSZEN VÁR 

Mária, hercegnőm, léghajónk készen vár, 
szállj rá, s szárnyaljunk oda, hol minden dalc 
minden lila, buja és vidám . . . 
Jöjj, hercegnőm, jöjj, Máriám! 

Irigy rongyaid tépd le, 
Napot vakítson mezítelen tested! 
Figyelj, fülelj a Mélybe! 
Tivornyája zeng rőt, részeg tüzeknek; 
lángok égnek, égetnek testünkben. 

Szent madarunk, ím, felkészülten. 

Mária, a testem ég, 
Mária, most mi se fék, 
most minden, minden enyém; 
enyém fény és messzeség; 
minden titkok most rabjaim, 
fényt sugárzanak arcaim. 
Most kacagok, most dalolok, 
Mária, Mária, 
a legszebb, legszebb én vagyok. 

Lázad a Vágy, Vágyért hozzád kiált. 
Volt-é isten, valaha isten, 
k i istenebbet, égibbet muzsikált?! 
Hogy cibálja, bontja a szél bomlott hajad?! 
Hogy kéjeleg forró testeden a szél?! 



Élet után sóhajtnak most a sírok, 
hallod, holtakban is lázad most a vér! 
Szédül az Élet: öröklétért vívok, 
akarom, lánggá elemésszen a kéj . . . 
Szállunk, két örök és büszke úr, 
egy öntésünkre Holnap, Ma, Múlt 
rengő ölünkbe bábként lehull! 
Sors ellen így csak hős titánok szállnak, 
és fénylőbb még soha nem volt a lét; 
kacajt az Életnek, dalt a Halálnak; 
küldünk feléjük boldog, víg evőét! 



I Z E N A VÁNDOR 

Ó, emberek, ó, zajos, zúgó sok milliónyi ember! 
Túl határokon, országokon át 
egy vándor bolyong imbolygón köztetek . . . 
jár, jár, megáll, és megy tovább, 
ó, nézzétek a föld e fáradt vándorát, 
úgy sírnak, panaszolnak azok a szemek: 
sehol, soha otthon, mindig idegenek . . . 

Egy vándor bolyong imbolygón köztetek, 
űzi, hajszolja bánata és lelke, 
valamit keres, valahol pihenést . . . 
Szelíd, mosolyos hegyek, zöld lankák, alvó rónák: 
minden messziség ott ködlik őbenne: 
Ó, cifra, táncos, víg embertömeg: ó, látva nézd! 

Egy-egy virágot elhoz mindenünnét, 
de néki oly fájó, oly fájó minden virág, 
és minden emlék sötét színbe vész; 
. . . Egy vándor bolyong imbolygón köztetek, 
távoli a szíve, s a legbúsabb igát, 
a Távol igáját zokogja, és távolba néz . . . 

Örök magányos, örök otthontalan, 
otthont kutat, otthonra vágy szegény .. . 
örök magányos, örök otthontalan, 
és fején fájón ömlik szét titkos, szent, messzi fény .. . 
Sír lelkében egy pártalan, lángos szerelem, 
szerelem, mely mindenütt idegen, 
mindennek idegen: 
örök magányos, örök otthontalan. 



ÜJ ZARATHUSTRA 

Immár megállok. Hiába volt minden: 
az álarc, a póz, a dal, a szín. . . 
Az én életem nem foghatja senki, 
olyan az, mint a sín, 
mely más világokba nyúlik el; 
emberen túl s messzi... 

Fölszedem sátorfám, s lantom fölviszem. 
Hegyre szállok. Távol, magos hegyre. 
S a magamé leszek. 
Hétzáras lakat lesz a lelkemen, 
s bús tévelygéseimen nevetek. 

Mert immár megállok, mert immár tudom: 
Én Én vagyok. Páratlan, magányos Egy. 
Idegen s távoli mindenkitől. 
Egy menekvésem, egyetlen menedékem 
verejték-kővel rakott magos, magányos Hegy. 



TESTVERTELEN TESTVÉREK 

Asszonyvágyak és férfivágyak 
csapdosnak vergődve kö rü l . . . 
Soha egymásra nem találnak, 
csak nehéz szárnyú sóhajok szállnak, 
senki se örül. 

Kivetve mind a végtelen Űrbe, 
lázasan kereng, hörögve kutat; 
gyötrődőn hullva száz pokolbünbe, 
egyet vágynak; keresik az utat. 

De senki sincs, k i vágypárját meglelje, 
szomjasan, a szomjtól megrészegedve 
zsongnak, forrnak epedve . . . 

Égő szemek, dülledten vágyók, 
lángoló jajként járják a távolt 
— jaj, a Látnók, hol késik a Látnók! 

. . . Milliónyi testvér, és mind testvértelen, 
s csapdosnak, hullnak vergődve véresen. 



HÁLAADÁS DIONÜSZOSZNAK 

Dionüszosz, trák hegyek boldog istene, 
oly édes a szőlő buggyanó leve: 

Köszönöm, hogy megihletted az ajkamat, 
köszönöm az Életet és kacajomat. 

Sírtam, s homlokomon halál borúja volt, 
és irigyeltem, k i már távol van: a holt. 

Sóhajaimból ősznek fontam koszorút; 
halovány szeretőmnek vallottam a Bút. 

Köszönöm, hogy bánatkriptámat földúltad, 
s megtanítottál: élők soha nem múlnak. 

Megmutattad, hogy szép a kékellő azúr, 
és könnyet nem hullat sohase igaz úr. 

Megtanítottál: nincsen Jó és nincs Gonosz; 
minden csak Élet és milMó húrú koboz. 

Megvilágítottad, hogy csak szó Lét s Halál; 
szimbóluma a szépnek szenny és rózsaszál. 

Meghallattad ősi voltom mély, nagy dalát: 
évmillióknak hordom jaj — s akaratát. 

Megláttattad: csillag és örvény: ez minden: 
evőé! boldog, dicső, nagy, örök isten! 



TÁVOLI PARTOK 

Boldogok, akik vonatra ülnek, 
és vitetnek messzi, új világokba; 
boldogok, kiknek vizek kékülnek 
és vizek ringnak szendén hullámozva. 

Ő, én is mennék . . . könnyű jachton 
keletre, délre, távol tájakra; 
Szüzek és rózsák minden parton, 
és szépségek, kik hívnak sóhajtva. 

Jónok szent földjét, Hellászt bebarangolnám, 
megcsókolnám minden ó kövét, emlékét; 
új, víg aoidosz, Aphroditét dalolnám, 
s zöld olajfa hűsén imádnálak, kék Ég! 

És rohannék tovább . . . röpítene jachtom, 
Szajna kéjpartja, Róma, Tokió, Peking! 
Bús Gangesz s Velence, gyönyört zengő asszony . . . 
Boldogságtól — úgy-é — sírnának szemeink. 

Ó, partok, virágok, egek, lányok! 
Átölelni mindent, mint Poszeidón a tengert! 
Minden világot karomba zárok, 
s vágyva imádlak, ó, Élet, ó, fénylő istenkert! 



VlG VÁNDOROK DALA 

Megyünk, megyünk, meg-meg is állunk, 
pajtás, mi soha el nem válunk! 
Dallal köszöntünk minden szépet, 
kis szőlőlét mindig találunk, 
vígan valljuk: evőé, Élet! 

Szeretjük a muzsikás alkonyt, 
a csöndes éjet, a szép asszonyt; 
se búnk, se könnyünk, mit se félek, 
mosolyt vet felénk, mi másnak zord; 
mi daloljuk: evőé, Élet! 

Izmos a lelkünk, mellünk feszül, 
gátnak, viharnak ellenszegül. 
Enyém a Holnap, mert Mának élek, 
balga bolond, k i könnyekben ül, 
s nem kacagja: evőé, Élet! 



RELIEF EGY ÚJ TEMPLOM OLTÁRÁRA 

Boltozatos magasban, hiszékeny 
[szemnek tévesztőn közel, 

de tudósok tudják, hogy képzeletgyőző távol, 
rendezetlen és ritkán, a levegőben 

[tétován függnek tűzcseppek, 
és levágyódón, vágyódást, fájdalmat 

[oltón egy vérben vigyorgó szemöldök. 

— Csodálatos: vannak ősz, ragyogó tekintetű férfiak, 
s ők e rendezetlenség félelmes alapjait és erőit értik, 
ök, e világfeletti férfiak, ilyenkor éjszaka 

[sóvár és irigy szemekkel lesnek; 
szemük számukra szentély; 

[nem csupán bölcs horoszkópjaik, 
idegeik is, ezek a robbanásig tűzteli, ingerlékeny erők, 
lángként kergülve ujjongnak láthatatlan magasságokban. 

Ilyenkor, éjszaka, ó, balga, ó, gyermek, ó, édes, sokszínű 
[körülmények soklázú panorámáját ihatod. 

Nyughatsz — közel a Nap az Aequatorhoz —, 
[könyökölhetsz Gizeh Szfinxje előtt, 

s a boszuló rejtvény adótól te 
[csikarhatsz őszi rejtvény oldást — 

Részese lehetsz fetrengtető vagy 
[halk szépségek koralltornyának, 

mert ha van öled, bűnösen ért az Éj, 
[buján belőle bő forrást csapolni — 

Szerezz szeretőt, és rohanj vele k i , el, messzi a maszatos, 
[zsivajgó kőszörnyeteg gyomrából, 

s álljatok meg bódulatot tajtékzó, 
[árnyékokat ringató mezők talaján — 



Több szépség, csókok bús kéjénél sokkal több: 
[megállni lángittas hámor előtt, 

és éltetni istenizmokkal az irtózatos, 
[falánk tűznyelveket — 

Ám — vágyaidnak áldozz — s látó szem 
[káprázatba kábul látván nőt, 

Mert üdítő, mint forrásvíz, és titka tengerként: 
[feneketlen és rejtelem teljes — 

Szólaltasd szívedben léttelen jövendő feltörő élni-óhaját, 
és csókold érte melled, szeresd lágyékod és — 

[férfi testvérem — ó, örvendezz! 

Idézheted évmilliók nagy hatalmú isteneit és héroszait, 
és akaratod mindenen nyílként átröppenhet, 

[továbbröppenhet... 
Kilőtt nyíl! Érzitek a végtelen, láthatatlan karokat? 

Én papír fölé hajolva és jótékony 
[tintámmal betelni nem tudván, 

látószerveim szelíden meresztem sercegő tollhegyemre. 
És papirosomon egy grafikus rajz körvonalait látom: 
Egy űr, se feneke, se teteje, se belseje, se külseje — 
Egy űr, Űr — 
És otromba hegy emelkedik magasba — 
Emelkedik mindig magasabbra, még, még magasabbra — 
Sötét — Sötét — Sötét — 
Űr — 
Néma — Merev — Mozdulatlan — 
Oroszlánfej bukkan ki a hegy csúcsán, 
Zöld tűzben villámolnak szemei s hatalmas 

[és rengő sörényű, 
de karcsú és nyúlánk . . . 



Nyomorult szem! és nem is oroszlán, párduc ez! 
íme táncol, táncol, táncol — 
Táncol tántorgó mámorban, hörgő ujjongásban . . . 
És nem is párduc! Isten ez! 

Levegőtlen, mellszorító csend — 
Csend — Csend — 
K i hallotta már üvölteni a Csendet? 
A Csend üvölt. Évbilliók mélységeit üvölti, 
évbilliók tusait, elvérzéseit és poklait — 

Egyedül: én és a párduc, az isten. 
Sikongó jaj! Nincs köröttem, s alattam, 

[se fölöttem semmi! 
Egyedül: én és a párduc, az isten, 
és az üvöltő Csend súlya, borzalmas fojtása. 
Semmi, Or, Semmi! Mihez tapadhat hörgő testem?! 

Táncoló alakjából villámként világít zöld szeme — 
És Or — 
Semmi, Csak — Semmi. 
Nyögök. Fetrengésem lázba gyúl s lobbant 

[táncra a láz — 
Mellrobbantó, szétvető, kedvdobott izmok — 
szárnyas szaladás — 
A párduc, az isten felé! Röpítő tánckedv! 
Vele táncolni, 
vele énekelni, 
Ó, tánc, ó, tánc, ó, tánc! 



1916-BAN 

Tág, színtelen, nagy udvar és rácsok 
és ölő szerszámok és egyformába öltözött, 
furcsán s következetesen hadonászó tagok. 
(Távoli s magába merült, magas, érces ímennyhajlat, 
s irigyen eszmélnek fásodott érzékek: 
Az nem hallja rekedt, fuldokló ordítozását: 
egy-kettő . . . egy-kettő) 

Este: feketébe kényszerülnek dolgok, testek, mozdulatok, 
csoportba vasalt masszából kiválhat az 

[egy-ember egyként, 
és négy falak között árvult priccsekre fény bágyad . . . 

Minden fej horgadt, tétovázó szemek, 
lengő, ingatag léptek — az udvar kövén kopog sok 

[rozsdás vasszeg — 
hej! haj! joj! 

Szél fúj. Csendes, mélyedt morgás: október . . . 
Ürült ólak, emberre fájó asszony, erős földszagok, 
otthon, komák, melegség . . . 

Ellenség! 
Fanyar, törődött testek, de olykor megráng egy-egy váll. 

Tra-ra tra-ra tra-ra tra-ra . . . 



VILLAMOS HALÁL ÉLETE 

Testem kilábalt gitárból, nikotinból, noblesse-ből, 
és frissülten már tépést férceit templomkákra — 

Szabad — 

(Teremtenek a szemeim). 

A tenger színsujtásos, riongó boszorkánybőrére 
éj-víziómat csörögve kiszalajtom. 

Éj-víziómban: ezüstfelhős asszonyai a Földnek. 

Asszonyai a Földnek, piramisépítők, piramiskövek. 
Ő ott: 

Az Ő nyakán a Hold s mint kis ékkő, 
az ő dereka földre nem férő, 
jaj! (pihenés) Hangyább hangyák! 
haja világ viharainak üvöltéséből megfont: 

Kell! 
Éj-víziómban: Föld ezüstfelhős asszonyai, fáklyát 

[lengetve őt énekeljétek. 
Mezítelen! Cimbalommal, síppal, dobbal, 

[hegedűvel •— hangzivatar! 

Én állok s állok s áldok s várom a beteljesülő életem 

(Teremtenek a szemeim.) 



HALDOKLÓ BENTNÉMULT SZAVAI 

Élet, élet, é l e t . . . 
Selyem redöiből kivetkezem 
(élet, élet, Testem) 
Testem, testem, testem . . . 
tetteim ina, vágyaim kelyhe 
(elmúlsz, elmúlsz, Elfelejtem . . . ) 
(Elfelejtem, elfelejtem, elfelejtem . . . ) 
Zavarnak zűrös messzijébe hullasz 
(hullasz, hullasz, Nem tudlak.) 

Szeretlek. Ez sors-kényszer-parancs. 
Fukar, rossz, ínséges voltál. 
Rossz mellkasod, náthás orrod, ványadt izmaid, 

[lusta zsigerek . . . 
Kint vihar buzdult, hányszor vicsorogtalak! 
Szél zúgásával széllé szakadni éheztem. 
. . . Te éjfélindulót doboltál, gaz dobon jajt doboltál, 
Testem. 

De: új zeneserkentések pattogzása fülemben . . . 
most... most... szalad a négy fal, távolabb, széjjelebb, 
és könnyebben, teltebben lélegzek.. . 
O t t . . . negyek gerincén a Nap káncs-dagálya 

[mint pávatollak. 
Csillám, csilla, szikrázó! 
Megyek, jövök, hohó . . . 
O t t . . . egy madárcsőr hajol a Földre 
s ragadja . . . Ez táplál! 
Megyek, jövök . . . 
O t t . . . hogy zeng, harsog . . . szent, részeg orgona! 
Orkánzó orgona, világnagy őrjöngő dervis! 
Megyek . . . megyek . . . 



Valahány világ: én éltetek, 
Valahány vágy: én kezeskedek, 

Jövök . . . megyek... 

Belezáporlom vérem a Vérbe . . . 

Élet, élet, é l e t . . . 



RAJTUNK A SOR! 
(Liebknecht Károlynak és Luxemburg Rózának) 

Pribék-magukra már nem húzhatnak kámzsát! 

Orgyilkosok! 

Avató ünnepe vérnek! 

Proletáröklökben fel vonaglik a düh! 
Dacban, ütésben égnek! 

Rajtunk a sor! 

Leszünk! 

Kell: hát rombolók! Gyilkosok! 

Hadd mossa miénkké utcáikat a vérük! 

Miénk az utca, a gyárak, a föld! 









ASZTALI KÖSZÖNTŐ 

Öreg szomorú cselédek, 
ők tanítottak: 
vétek, fiam, vétek 
nem csókkal fölvenni, 
ha földre hull kenyér. 

Öreg szomorú cselédek, 
azóta holtak: 
szívem fölvegyétek, 
s tudjátok szeretni, 
mert hát ez is kenyér. 

öreg szomorú cselédek, 
ma se tudok jobbat: 
szívem falat étek, 
ha mellé térdelni 
s tudsz csókolni, testvér. 

Öreg szomorú cselédek, 
holnap, majd holnap: 
mind megyünk felétek, 
s egymást hűn fölszedni 
még it t kell, ez estén. 



HARAGOK TŰZVÉSZE 

Haragok tűzvésze bíratlan száguld, 
az én két szemem bűnös-e, testvérek? 
bűnös a két szemem, hogy csudára ámult? 

De jött és föld tántorgó izzásában 
ujjongva, sírva megtámadt az ének, 
ha százszor is tűzben, ha százszor is hiában. 

Okádja föld, és én mégis kiáltom, 
zeng a szó és vár szárnyát szálló népet, 
kincsét, hogy fogják szállatos testvérszárnyon. 

Énekelek szerelmet, Istent, lelket, 
s mint a hármat lángjában kemencének, 
őriz az angyal, míg tüzek be nem teltek. 



MESSZE ERDŐK MÉLY ZÚGÁSA 

Messze erdők mély zúgása benned, 
arcod halvány; hol az én arcom? 
Hol a völgy, mely derűd fölitta? 
Rablott pataknak moraját hallom. 

Kő hordozza a süketségálcát, 
s szemedben véreznek kérdő csendek: 
Száz halálút; ki igazítja? 
Fáknak lombja ős titkot renget. 

Állj, most ne sírj. Belém torkollt az út, 
csillagos sebeink vigyázzák. 
Szíven vert az örömparittya, 
szűzen riasztom hajnalod szárnyát, 

s nyílnak az éjben szent fehér kapuk. 



FAKÓ LÁNGKÉNT 

Fakó lángként vonaglik arcom, nézd, 
szívem testembe mérget sugároz, 
nincs csak egy sarka is, hol béke él, 
mint pestissel rémlésbe tiprott város: 
ó, vedd kezedbe, cseréld ki szívem, 
nézd, gonosz álmú tűz, harc és fekély. 

Vágyam bősz angyalként véres jelt rak, 
mint Egyiptomnak rettent éjjelén, 
nincs hova térnem, esdő jaj vagyok, 
percről perc halálok dúlt fergetegén; 
ó, vedd kezedbe, cseréld k i szívem, 
a tiéd nyugodt, hivő és ragyog. 

Fényelj fel, mosd el a sövénylő átkot, 
vér szikrázik a támolygó porban, 
égre fájok rogyva visszaverten, 
szentség, bárány, jöjj, jöjj, itt pokol van; 
ó, vedd kezedbe, cseréld ki szívem, 
temesd, s támadjon fel a szívedben. 



ÉJJELI LEPKE 

Éjjeli lepke száll a kezedre. 
Hulltam erőtlen át az öledre. 
Sötét űz engem. 

Jöttem a fénybe, künn nesze sincsen, 
ő re a csendnek, állj fel e szívben. 
Te vagy a lelkem. 

Künn halál les éji falat állva. 
Reszketek árnytól védtelen árva. 
Tart öled engem? 



HÓ ESETT A NYÁRON. 

Hó esett a nyáron, 
fekete virágon 
fehér pihék ültek. 

És tűntek és tűntek,, 
szívembe merültek, 
nagyon megijedtem. 

Sírni is dermedtem. 
Reszkető kezedben 
szívem nem találtam. 

Nem tudom, hol álltam,, 
idegenben jártam; 
hó esett a nyáron-. 



TÉGED EZER ARCÁN 

Téged ezer arcán a fénynek nem talállak, 
sötét is idézve nem lebegi árnyad, 
nem vagy te titok, 
és nem vagy te nap, 
és nem vagy te az, akinek látnak. 
Nincs kép és szín, és nincsen illat, 
mely példáz, rokonod volna, társad. 

Árván vagy rejtett szívembe rögződve, 
ajkam dúlt íjáról sövénnyé hull a szó, 
vagy melléd esik, 
mert nincs hozzád hasonló. 
Feléd nyújtódó karjaim hegyén 
fenn árva fájdalom napja kel, 
s bénasággal tüzel síró nyelvemre. 
K i minden harcban veled táborozom, 
ki tiéd, hogy nincs is, 
hogy én te vagyok: 
földem, hazám, otthonom, hol is én hontalan vagyok. 

Nem látod meg kincsek kincse fényed; 
szüntelen sugárzásod szívem titka 
örökre, 
téged magaddal meg nem áldhatlak. 
A nekem néma világ ködén: fénylőn egyetlen testvér. 
Szólaló testedre szaggatott szívemben 
megzsibong mennyei kínoknak dús kara; 
csodatelítő valóság. 
Tapadó, támolygó tűzzel takarlak: 
a te neved a kimondhatatlan. 



H A J N A L I VARÁZSNAK 

Hajnali varázsnak aranyló almája 
lángol titkos ízed szívem látomása 
elvitted a kezem elvitted a szemem 
ujjaim sugara szemem sóhajtása 
veled marad immár s nem lehet elmennem. 

Szomorú vagyok rád szívós lehelettel 
gyökérvert lábakkal s holdul te kelsz esttel 
babonázó csendben felhők felett csillogsz 
verőfényben vízen villogsz hívó testtel 
bűbájos füveknek gyenge szálain fogsz. 

S nem lehet elmennem. Fényeid befontak 
mozdulatlan mélyben engem föld nem forgat 
hálát hajló hegyek mindenek megálltak 
madarak inem szállnak áll nap és áll holnap 
vont öleim völgyek a hulltodra várnak. 



ISTEN DÜS SZIVÉNEK 

Isten dús szívének kicsiny kertecskeje, 
Istenem, Istenem, hogy menjek feléje? 
Mellé ha borulnék, talán rálehelek, 
nem földi a módja égi rejtekeknek. 
Simításom súlya bajt támaszt füvére, 
örömem nyers hozzá, riad szűzi fénye. 

Méhszárny-könnyen lépjek, fohász legyen álltam, 
mellemnek lármáját szelídre vigyázzam, 
csengő titkú csendben szemem ne mozduljon, 
betelt, békélt kézzel nincs már miért nyúlnom. 
Isten szíve tárult, verj gyökeret percre, 
kivirágzott Isten, ráhullok kebledre. 



A L L E L U J A 

Most már: mindig, mindig.! 
Mert égi kötél 
kondította, hogy találkoztunk, 
szíveink harangját; 
Alleluja. 

És már nincs más hang, 
mert a két harangot 
tüzes angyalok keze őrzi, 
s erőtlen pernye a perc: 
Alleluja. 

Mi jól ölelünk. 
Halál harangja nem kondulhat. 
Szállatos halál 
hazavisz újra: 
Alleluja. 



E L KELL MINDIG M E N N I . 

El kell mindig menni. 
Kenyeret megszegni, 
reszketve szegtem meg. 
Végig együtt enni 
megadatik nékünk? 
De azért ne nézzünk 
most se szomorúan. 
Majd csak hazaérünk, 
s nem kell mindig menni, 
kenyeret se szegni. 
Halálos hozsannám, 
jó téged szeretni, 
s akarom menésed, 
s i t t minden vetésed 
sápadt fényben várja 
-áldott megjövésed. 



LESZ-E MÉG FÉNY 

Lesz-e még fény halott szemekbe? 
lesz-e zengés csuklott ütembe? 

Lesz-e felelő, ki kérdezte? 
lesz-e lelő, ki elvesztette? 

Lesz-e anyjánál még az árva? 
lesz-e kötelünk fénybe váltva? 

Lesz-e egyszer sose volt este? 
lesz-e szent kút minden mély sebbe? 

Lesz-e, lesz-e jajoknak csendje? 
lesz-e, lesz-e közel a messze? 



FEJED KÖRÜL VÁGYAIM 

Fejed körül vágyaim sugárzó dísze, 
ínyeden sírásom édesre vált íze — 
átfog a karom. 

Virulj, viríts, estém tárt hajnala benned, 
vércseppjeim arcodon rózsákká kelnek — 
véres, szép dalom. 

Csukló lábaim ormok fényébe visznek, 
szállsz, ragyogsz felettem ronthatatlan hitnek — 
áldott irgalom. 



ISTEN SZOMJÚ FÁJÁN 

Isten szomjú fáján virág virítottál. 
Isten szomjú fáján legszomorúbb voltál. 

Szívem hozzád húztad, titok fehér kelyhe, 
gyere, gyere hozzám telő szerelemre. 

Isten szomjú fája a te termő anyád, 
földre pergő könnyed marad örök arád. 

Letéptelek téged, gyere, gyere velem, 
szél rázza árva fám, szomorú szerelem. 

Szerelemnek fáján virág nem virítsz te, 
Isten szomjú fája erősebben hív-e? 

Szíved ha szívemen: a fa fölénk hajol, 
Isten szomjú fája, te bizony ott lakol. 

Jaj, ne hagyj, ha küldlek, jaj, gyere, ha hívlak, 
nyílj ki, szólalj, szóljál: íme megtanítlak. 

Szomorúság fáján én is rég szomjaztam, 
száz szél sodró szárnyán érted ragadtattam. 

Isten szomjú fáján virág hogyha voltál, 
szomjú szomorúság, szívemnek most szolgálj. 



AZ Ó R Á K V A L A H O L 

Az órák valahol megszakadtak, 
a szavak valahol elakadtak, 
kik voltak kettő, biztos eggyé fogytak: 
szép a nem nyugvó nap. 

És jó: hunyt szemmel fényes jót látni, 
így menni, érkezést nem i t t várni, 
kidőlni, kelni s mégse kell sajnálni: 
jó vigasz így fájni. 

Külön került kezeink egymásban, 
távol két szívünk egy dobogásban, 
lakásunk is van egyazon jó házban: 
síró Isten vágyban. 



MINDIG ÓTA REÁD VÁRTAM 

Mindig óta reád vártam. 
Soha tőled el nem váltam; 
könnyem jó íze te voltál, 
s töredelmemben az oltár. 

Tenger felett hű sirályok, 
tőled nemcsak el nem válok; 
szárnyam törtem, part mögöttem, 
ha mi kötött, szétkötöztem. 

Semmit én meg nem tartottam, 
szívem, sorsom reád hagytam; 
szálló szállás, éber hálás, 
izzó út, te, gyönyör-párás. 



A KÉT KAROM MA TÉKOZLÓAN. 

A két karom ma tékozlóan fut szét. 

így volt: 
Rossz szürke napra gyúltál, hamvas felleg, 
neveztelek téged édes szerelmemnek. 
Eléd borultam, érted voltak a lettek, 
izzó térdeplőmnek színed előtt a kertek, 
s a percek száz neveddel énekeltek; 
láng a fülemben, szálltál szemembe 
és minden volt fényesség-öltözött... 
Ragyogó lélek ragyogott a felleg. 

De íme így lett: 
a tűzből előbb szemérmes híre 
s a hírre hozzám ő tért, a fényességes: a csend, 
és éreztem: mind az izzó kert, 
a felleg csak életet pattantó sírbolt, 
és csak színe készülő csillagokban kerekedő igaz 

[csodának: 
új fényrengésben új vizek forrásai támadának. 
Szerelemnek immár nem nevezlek. 

Mondtalak téged felleges fénynek, 
immár tudom: át dehogy érlek! 
mondtalak magast ringó mélységnek, 
veszteglő gyengét hívogató végnek; 

kenyérnek, földnek szállt holdas galambnak . . . 
Be is beröpülted útját nagy távolnak, 
ma messze nézek, s mint imát mondom: vagy! 



És köszönöm, hogy átragyogtad a szerelmet, 
és köszönöm, hogy szárnyad hivön hordozott, 
és köszönöm, hogy lettem látója új egeknek, 
és köszönöm, hogy lelkünk lebegő lelkével 
égbe szálló füsttel alázva áldozok. 

S a két karom ma tékozlóan fut szét, 

ó, felleg, lélek, reggel, ó, te, ó, csendesség! 



URAM, JÉZUS 

Uram, Jézus, nincs ujja kezemnek, és nem tudom a 
temérdeket megfogni. 

Vak tétovázás világtalanjában tapogatózom, és gyakran. 
ó, gyakran süket fölött zengenek angyalaid; 

árva súlytalant minden szél cafattá foszthat. S most 
sebeim küldöm sorakozni, 

töredelemben mentsék, mily kevés a hit, s féljék az 
utak titkos fonatjait: 

akinek semmije nincs, mert nekem semmim sincs, 
annak minden, jó vagy Te, Isten, megadatik. 

Téged magasztal, mikor sorakozott sebeim mécsénél 
virrasztva áldom, mint áldást, kedvesem; 

egész volt a sötét, s ő hozzám engedte kezét, és 
szemem lett, hogy szégyellnem kell a kincseimet; 

láttam a földet, hogy jó, a félelmes embereket, hogy 
atyafit ér közön-rögön a kezem, 

ki országutak hempergetett szamárkórója, világod 
most termetesen roskadó zöldben öleli meg; 

husángolt szívemmel hírlem, értlek: adatott 
mennyeknek országa mindenkinek! 

Ha szemem őt fogja, lelkem Veled ittasul. Számon 
kéred-e szóm, Jézus-jóság? 

Ó, Uram, utolsó sebes szívű embernek még nem vetettek 
drágalátosabb ágyat, mint karjával nekem ő, 

s könyörgök, nemde minden csókok drága lábaid 
fáradt porát tisztábbra mossák, 

és az én szerelmem az nem bűn, én szeretek, s örök 
keresztedhez Neked az új erő. 

Utolsó ítélet ünnepe, ó, Uram, szívemben: föltámadás,. 
mert nincs temető! 



Ő vetett térdre, mert megtagadott anyám csúfolt arcát 
könnyben hordozom, 

ő vezetett, s én szorongva lesem, hogy szívéről mikor 
rügyezik fel Istennek új fia; 

s az én özvegy-péterfillérem: én magam, életem, hogy 
örvendezőn én azt, Uram, őelé hozom, 

én nem vagyok, bennem Feléd a föld rajong, s ő úgy 
lobog rám, mint áldozás, ima, 

hétkínú anyádat, a keresztet s mindent megláttam az ő 
lábainál . . . Üdvözlégy, Mária! 



F E H É R MONDJA 

(Fehér mondja:) 

Nincs enyhülés, csak alázat és út van 
és jól van. 

És alázatban jó könny, könnyes csók van. 

És úton járók, kiknek terhe van. 

És jól van, ha titok világánál két szem néha 

[egymásba lát. 

És néha utas, kinek kevéssé megtölthetem poharát. 

És két szomjazó, egymást szomjjal látjuk. 
És együtt megyünk egymásnak, hogy találjuk 
az alázatot, az utast és italt. 

És Ludjuk és mondjuk: van, ki lát. 

Az Ö nevében mondjuk: jól van. 



BOLDOG, KIHEZ AZ ÚR ANGYALA ELJÖTT 

Boldog, kihez az Úr angyala eljött, 
ave Mária! 
dicsér a tested, lelked méha, a föld, 
s Rád eped mind a hontalan rossz fia. 

Boldog a föld, mert Te leánya lettél, 
áldott Mária! 
boldog a szem, melyet Te megejtettél 
s az ajak, melyen a Te neved ima. 

Boldog az asszony, mert gyökered benne,, 
sudár Mária! 
szentelt a szív, szent lett a szerelemre, 
és fénybe fürösztöd, örök égi fa. 

Boldog a férfi, mert vagy szolgálója, 
csendes Mária! 
mert rejtett égnek lett az áldozója, 
ha létbe szökken dús emberi csíra. 

Boldog a fű, a fa, mert megszületett, 
szülő Mária! 
tiszta az állat, mert szád rálehellett, 
s táplált Téged, titkok nyílt lilioma. 

Boldog a kő, mert rajta megpihentél, 
űzött Mária! 
boldog, ki örül, mert Te örvendeztél, 
s boldog, ki sír, mert Te is álltál sírva.. 

Boldog, boldog Temiattad az élet, 
anya Mária! 
boldog a halál, mert fiad feléledt, 
s Te borulsz majd mindünkre, égi fa. 



JAJSZÓVAL KÖSZÖNTLEK 

Jajszóval köszöntlek, testvérem. 
Nem tudok vigasztalódni, 
meztelen az én tenyerem, 
és hiába terítem a töméntelen ég alá. 
Rettenetes bőgéssel csavarodik lábamra a föld, 
és te és mind a testvérem: 
hosszú sorok, mint az örvényben, sápadnak, 
és elfogyott a hús az ő karjukról. 
Tántorogva 

indulóban a hegyek, 
szakadóban a felhők, 
a fenevadak hőkölt ijedten az erdő bokrai közt 

bújnak, és félnek szemüket az emberi hajlékokra vetni; 
iszonyú, iszonyú, iszonyú! 

A tenger, mint a véres moslék, 
már-már elönti a tornyos sziszegő földet, 
mert a nagy vizet medréből kiszorítják 
a holtak! 
S vacognak a csillagok a készülő temetéstől. 



SZÁRNYÁRA VETT A BÉKE 

Kiserkent vesztő 
békétlen vérem; 
szeressed, ó, Uram, 
minden ellenségem. 

Sokfelé szálltam, 
rosszul repdestem! 
Megbújnék most Nálad, 
szánod, ugye, vesztem. 

Irdatlan hevem 
lett rám hullt parázs, 
s hamvadt, étlen hagyott 
a sok színes kalász. 

S én már köszönöm, 
s így, így kell lenni; 
sok cserélt hit után 
repesek betelni. 

Sírni nem szabad, 
kérni, se várni, 
azt tudom csak: Te vagy. 
így kell Feléd szállni. 

Picinyül minden, 
nagy békéd lebeg: 
ütés, áldás mind egy. 
Azt tudjam: van kezed. 



A GAZDÁTLAN VILÁG 

Jaj, i t t de nagy készül! 
Lángban áll a pajta, 
világnak hét sarka. 

Bőgtünk, döftünk, dőltünk, 
bíztunk a kuvaszba, 
vacog most a farka. 

No most híres kuvasz! 
Sehol se a gazda, 
s voníthatsz a napra. 

Szép eszed kicsi lett! 
nincs, csak tűz hatalma 
s minden: űzött vadja. 

Széles az országút, 
k i erre, ki arra, 
Űristen sok barma! 



ÚJ VITÉZI ÉNEK 

Híres, régi világ, 
édes bús daliák, 
tündökletes szépek, 
ős, birkózó népek, 
tüköri a napnak, 
daloltjai dalnak, 
hej! már nem maradtak, 
csak sírok maradtak, 
s meztelen unokák. 

Meztelen unokák 
meztelen a próbát 
idézik porondra; 
a kavargó porba 
minden meggomolyog. 
Szörnyed a szív, dobog, 
hej! biz nagy-nagy dolog, 
minden sarok ropog, 
s fusson, ki merre lát. 

Fusson, ki merre lát, 
fegyverét, páncélját 
ki-ki törje össze, 
s így szálljunk a pörbe. 
Minden bor átkozott, 
minden dal kárhozott, 
hej! bármint csillogott 
s idején jót hozott: 
most felejtés nem kell. 



Most felejtés nem kell, 
emlékezés sem kell, 
s a vigaszt is lökjük, 
heg ha vön, betörjük. 
Híres régi világ, 
így mondunk új imát: 
hej! aki nekivág, 
nincs annál szebb virág, 
mint bokrétás sebek. 

Szent bokrétás sebek, 
éber meztelenek; 
ezek imádkoznak, 
ezek világolnak. 
Szívósan virrasztunk, 
kínnal itattatunk, 
hej! ősi szép napunk 
majd ránk nyit szebb kapunk: 
küszöbön az Isten! 



ÖSZI HULLÓ LEVELEKTŐL HALLOTTAM 

(Őszi hulló levelektől hallottam:) 

Isten, a titkod végtelen, 
mi hullunk, fogyunk védtelen, 
s dicsérünk Téged. 

Erőnk sápad, erős a szél, 
nem tudjuk, mért kell ez a bér, 
s áld a Te néped. 

Sorsunkat szél, föld se tudja, 
csak elfordult a nap útja, 
s megyünk Elébed. 

Te tudod. Lét, halál Tiéd, 
mi halunk, s él a messzi ég. 
Szent, örök ének. 



ADJON ISTEN 

Adjon Isten, adjon, 
sok virág fakadjon, 
szép virág, jó virág; 
nem látjuk a kertünk, 
de magjaink vetjük, 
s elmúlik e világ. 

Elmúlik e világ, 
bánatok és hibák, 
szárba szökken a mag; 
sétáló angyalok, 
ahol jobb nap ragyog, 
várják: múljon harag. 

Várják: múljon harag, 
szirmok hullhassanak, 
holtat is riasszon; 
meglátjuk a kertünk; 
meg is ölelkezzünk, 
adjon Isten, adjon. 



SZAMÁRIA KÜTJÁNÁL 

Ma hallottam a testvéremet. 
Már nem tud panaszolni, 
és nem tud lenyugodni 
a kereszted árnyékában, Uram. 

Ma láttam, még csak nem is akar. 
Űj Golgotára készül 
nagy szívvel és merészül 
ölni, hogy legyen paradicsom. 

Ma mondta: és nem, én nem iszom, 
csak a harc veszett zaját, 
s hallom csak testvér jaját, 
s míg van jaj, hit kell, irgalmatlan. 

Ma bánattól sírva fakadtam, 
s csak hallom, látom: kín, vér, 
s ki ölni ment, a testvér, 
a bűnös, jaj, tudom, jobb, mint én. 

Érted, érte és értünk mindért 
én csak sírok halálig, 
mert csak Te nem, a másik, 
s én is mindig bűnözünk, Uram. 



ÁLMOMBAN 

I. 

ÁLmomban mindenek sötétültek, dúltak, 
csak én álltam éppen, zsoltározva Űrnak. 

Fekete erdőben fehér imadár a fán, 
még az is elszédült testvér föld jajszaván. 

Csak én nem szédültem, nekem nem volt szabad, 
fakadtak ajkamról hivő, biztos szavak. 

Fehér madár vére fára, földre csurgott, 
fekete erdőben piros eső hullott. 

Piros eső alatt én Istent daloltam, 
daloltam, s esőben piros véres voltam. 

Fekete erdőnek sehol se volt vége, 
s mint a kínzott pille markoló tenyérbe, 

vergődtem hiába, szorított, nem hagyott 
az Isten, s daloltam, s mind a fa jajgatott. 

Fekete erdőben fű, rög tántorodva 
vérbe sercent, vérrel fel a csillagokba. 

Csikorgott a kínnak nyögő káromlása, 
csak énbennem nem dúlt kínuk hitvallása. 



Csak én nem véreztem, tőlük voltam véres, 
zuhogott a piros, és mint a fekélyes 

sikoltottam: mégis vagyok testvéretek, 
s véretek vérem, vérem a véretek. 

Álmomban mindenek sötétültek, dúltak, 
csak én álltam éppen, zsoltározva Űrnak. 

II. 

..Az éjjeli látások miatt való gondolataim között . . 
Jób könyve IV. 13. 

Mely bűnért, mely bűnért? kérdezte az asszony. 
Nem tudom, mondtam. 
Az ő keze pedig kietlenül csapkodott, 
fogával a földnek esett, 
s csecsemők lázas fejei csüggtek rá a csillagokból 

[az égen. 
Nem elég? nem elég? kérdezte az asszony. 
Nem tudom, mondtam, 
s mikor a vágott kisdedfejekkel tűzdelt ég 
rázuhant, és ő mint tüzes lepedőben, 
mint az elvérző barom kúszott a falak alatt: 

ki kedve? ki kedve? kérdezte az asszony. 
Nem tudom, mondtam, 
s a füvek a tűzben elszáradtak, 
és csillagnyi vonitó szájak estek az asszony felszakadt 

[mellének, 
s izzó fürtbe csüngtek testéről, amint vonszolta. 



Atyafi? atyafi? kérdezte az asszony. 
Nem tudom, mondtam, 
látva, hogy sziklák zárták a falak kapuit, 
s mögöttük szüreti cimbalom, síp, dob, 
s az égről ott hold sütött rakott kertekre. 

Falra! falra! sikoltott az asszony. 
Nem tudom, mondtam; 
Száradt füvek, fák, csontok fáklyás seregbe keltek. 
Nagy félelem és rettegés jöve rám futván utánuk; 
a parittyákból csecsemők fejeit lődözték, 
fogak csikorgása, vérnek zúdulása kérdezett. 



CSENDES ESTI IMÁDSÁG 

Fázott szívem hivőn vallja, 
él égben mindünknek atyja, 
szédülőknek ott a sarka, 
esőknek tenyerét tartja, 
merülőknek ő a partja, 
s nincs bánatja, nincs haragja. 

Fázva, szédülve, merülve, 
jó neveddel csendesülve, 
ne féljek a kemény széltől, 
ne ijedjek havas éjtől, 
testvéreim szeméi lássam, 
tisztán, ne nappali lázban. 
Te csukjad le a szememet. 
Te nyiss kaput a lelkemnek, 
amit sírtam, vígan lássam, 
mit kerestem, megtaláljam. 

A futók ugye célt érnek? 
a bujdosók hazatérnek? 
a harcosok ugye győznek? 
s nincs ellenség, ugye nincsen, 
farkas testvére az őznek. 

Csodás, titkos, igaz Isten, 
a halottak ugye élnek? 
a némák ugye beszélnek? 
a vakok ugye mind látnak? 
siketek hallón imádnak? 
A rabok ugye vidámak, 
szép, végtelen mezőn járnak, 
az éhesek ugye esznek? 
a fázok meg melegesznek? 



Édes, édes a kereszten, 
Szőlő vagy Te szent gerezden, 
ugye véred szelíd mámor? 
ugye nincsen valóbb álom? 
ugye csend van, ugye béke? 
Minden vágynak elesége, 
minden éjnek fényessége, 
minden napnak csillagfénye, 
halottaknak boldogsága, 
jók szíves találkozása. 
Jó éjjelünk, jó hajnalunk 
Te vagy, s hála, mink vagyunk, 
s béke a földön, ámen. 



JÉZUS SZEMÉÉRT 

Hallgass meg, Jézus, házam nem lelem, 
és nyújts mannát, mert nincsen kenyerem, 
s mint ki árokba esett részegen. 

Szeretnék lakni téres szemedben, 
ott a könny lebke párává lebben, 
s áldó hídul fénylik a testvérek elé. 

Szeretnék békén a völgybe látni, 
s látni: mint szöknek titkos kalászok 
rossz magjainkból jó öled köré. 

Ó, édes, komoly, szent messzi ablak, 
szegény könnyekkel lennről mosdatlak. 
Ugye nekem is híd lesz párájuk? 

Hallgass meg, Jézus, mély ez az árok, 
de Te vagy vára, kiknek nincs váruk, 
ó, mannánk, nyisd ki nekünk a szemed. 



S Z E G É N Y S Á R K Á N Y 

Szegény sárkány, 
fejeimet hiába vagdosom, 
jegy hulló fejem helye nyit hétbe, 
s kúszik kínom kereszted tövébe, 
s a talpat, mit én vertem át, 
nyaldosom: 
Nézz, nézz a szegény gyilkosra, 
nézz az irgalmatlan harcosra, 
a rettenetes ítélőre, 
ki ecetes spongyát nyújtatott, 
ki ezer torkon kacagott, 
mikor a hangod hallatott: 
ó, szomjazom! 

•Ó, nézd! 
nem vagyunk ellenek, 
kezeim, kik keltek Ellened, 
az én testem karmolták; 
,ó, nézd! 
kövek ködéből, 
szakadék pereméről, 
kínba némuló tömlöcös éjem teljéből 
rettegek Hozzád: 
ó, szomjazom! 

Ujjaim nem ismerik egymást, 
s magányos ízek harca: a testem, 
árulás az ölelése, 
kővé lesz, parittyakővé, 
botránykővé kalásza, vére, 
5 kínra új kín ajz. 



S ha jaj-veretten 
egy-egy szemem magát kivájja,, 
egy-egy karom magát levágja, 
vért síró reszkető vakodnak 
akkor sincs öledbe érése; 
megfeszíttettél, 
megfeszíttettünk, 
egy a testünk, 
együtt feszültünk . . . 
Ó, Isten, ki mentél fel az égbe,. 
szegény sárkányod 
szaggatott, bűnös testének 
csöppnyi helyén sincs, 
nincs, nincs, nincs béke! 
Ó, szomjazom! 

Ó, ne kelljen hasmánt kúsznom 
s véres halálig! 
ó, oldd meg az átkot, 
Te segíts, én bénán kiáltok; 
kezeimben kezed szunnyad, 
fejeimben tövised uszít, 
kezeim keresztjéről emeld fel a kezed. 
fejeim töviséből simuljon ki fejed, 
és lehelj rám, 
mert elhangzik a lelkem. 
Ó, szomjazom, szomjazom!. 



CIRÓGATÓ SZÉLLEL 

Cirógató széllel 
keserves kevéssel 
sem szolgálhatok már. 

Irtóztató éjjel 
feltorlódó vérrel 
te már megáldoztál. 

Fény lett már a fényjel. 
Csillagkereséssel 
haimar készen voltál. 

Várással, kéréssel 
beteltél s egy éjjel 
elhamvadt egy oltár. 

Oltár, hol reménnyel, 
rosszért könnyes vérrel 
nem áldozhatok már. 

Sírással, felessel 
nem nézett nézéssel 
it t maradtam, s most már 

cirógató széllel 
keserves kevéssel 
sem szolgálhatok már. 



SIETŐS VOLT DOLGOD 

Sietős volt dolgod, el se búcsúzhattál, 
már amoda néztél, mikor kezet adtál. 

Forduló szemedben arcomat nem láttam, 
fakuló ajkadon választ nem találtam. 

Megyek én, elmegyek, kereszt alá ülök, 
nem felel, térdelek, sírok, esküdözök. 

Jaj, már mit is tegyek, ha csak sírni tudok, 
s csak úgy kergettetve, úttalan csak futok. 

Halál, élet kerget? Kell az én testvérem, 
mégse csak nem hiszem, hogy utol nem érem. 

Elkopik a láb is, kifogy majd a szemem, 
bizony, bizony, Isten, én majd megkeresem. 

A porban porommal, égben az egemmel, 
s tartom addig kezed elhagyott kezemmel. 



I S T E N E M 

Istenem, 
az eső esik, 
föld alatt sok halott fekszik. 

Istenem, 
az eső felett 
mért takarnak a fellegek? 

Istenem, 
a karom rövid, 
nem ér oda Hozzád fölig. 

Istenem, 
a szemem nem lát, 
temetőt lát, halottat lát. 

Istenem, 
a szívem fekszik, 
minden esőcsepp ráesik. 

Istenem, 
fáj s bűnöm bánom, 
s mindenkinek szívét szánom. 



VISSZASZÓL KÖNNYESEN 

Visszaszól könnyesen 
kezes bárány hangján 
elhallatszó hangom. 

Nem hullámzik partom 
s mindig mellem balján 
megállasz csendesen. 

Föld már el nem szalad 
s egyedül nem vagyok 
soha most már nem én. 

S ha az éj félelmén 
beléd kapaszkodók 
érzem: ott lenn dagad 

a föld a nagy párna 
s fejemet hűn várja. 
Szelíd együtt-álma 

lesz még mindenkinek. 



ISTEN VELED 

Isten veled. 
Szegény emberek 
sokat adhatnak útravalónak. 

Isten velem. 
Sírodon terem 
sok szomjas virág, s ragyog a jó nap. 

Isten jót ad. 
Közel a holtak, 
s addig fáj meg fél a szegény ember. 

Isten szeret. 
Hát Isten veled, 
s én, vándor, őrzöm útravalómat, 

míg egyszer ott ülünk mellé ketten, 
ketten, ezren és ezren és ezren: 
minden, mind a szegény ember. 









TE SOHASE L Á T O T T I D E G E N EMBER 

Te sohase látott, idegen ember, 
Édes testvérem vagy te nékem. 
Talán semmiben se hasonlítunk, 
Talán te olyan kövér vagy, mint én sovány, 
És egész máson jár az eszed, mint amerre az én 

[szemem néz, 
S tréfára veszed, mit én komolyan mondok, 
De lásd be, ha most mint két kisgyerek találkoznánk, 
Kicsit meglepődnél ugyan, de hamar hinnél nekem, 
És azért igaz, hogy mégis testvérek vagyunk mi ketten, 
Mégis: 
Mert neked is volt anyád, és te is meg fogsz halni, 
És biztosan sírtál már te is, mint én, 
S emlékezz csak rá, neked is voltak pillanataid, 
Mikor megbántad, mint én, hogy kemény szót 

[szóltál lágy helyett. 
És biztosan te is már ténferegtél kókadt fejjel, 
S érezted magad oly elhagyatottnak, mint 

[egyetlen könnycsepp 
Köre hullva. 
Ha így egymásra gondolunk, magunkra is gondolunk, 
Az én holnapi napomról nem tudok többet, mint rólad. 
Csak Isten tudja, mi vár még ránk, halálunk órája 

[biztosan vár, 
Szeretnék neked addig sok vigasztalót adni, 
Már azért is, mert hidd el, olyan kenyér ez az enyém, 
Ha megoszthatom: több lesz. 
S ha szegény is vagyok, hidd el, én már ná lam 

[szegényebbtől is 



Sok jóban részesültem. 
Rosszul tennénk, hidd el, ha elmennénk egymás mellett. 
Untatott, csúnya arccal. 
Inkább nézzük meg jól egymást, aztán ne felejts 

[el mindjárt. 
Talán épp mi ketten fogunk meghalni egyazon percben, 
S holmi jelről egymásra ismerő leikeink együtt 

[tehetik meg 
Isten elé útjukat. 



ÉDEN EMLÉKE 

Emlékszel-e rá, ó, kedvesem, mondd? 
A régi-régi erdőre? 
Édes erdő, édes, 
Susogó szellőre? 
Áhítat harmatja 
Hullt minden bokorra, 
Hallgató hajnalra, 
Hallgató magadra. 
Emlékszel-e rá, fényt sajgott a lomb? 

Már én se tudom jól, azt se, hol volt? 
De ma zúg, idezúg a csendje, 
Reánk kitévedtekre. 
Egymást most is szeretjük, 
Egymást mindig szerettük; 
De akkor sose sírtunk, 
És nem is nevettünk. 
Nem hívtuk egymást szóval, 
Mert egyszer egymást megöleltük. 
S azóta csak gyökereztünk, 
Egy öleléstől együtt lettünk. 
Édes erdő, édes, 
Csak tartott s engedtük. 
ölelt és ringatott, 
Emlékszel-e rá? ott éj sose volt. 

Emlékszel: a fákról az égi bolt 
Könyöködig lehajolt, 
S ha néha felhő arra járt, 
Felnéztünk, s már sugárba vált, 
S ha egy levél hullni talált, 
Áldó kéz nyúlt és fogta át; 



Pedig a föld csendes volt, csendes, 
Nem ütné benne meg magát. 
Kedves, ó, kedves, emlékszel-e, mondd? 
A z ó t a nem értem én: mi az, hogy holt? 
Nem ér tem: mér t fáj a szívem, 
És sebet, éjet, rémet nem értek, 
S nem értem, honnan a vétkem? 
Hiszen erdő volt, volt édes erdő, 
És csak rá emlékszem. 
Emlékszel-e rá, ó, kedvesem, mondd? 



SZÜLETÉSNAPODRA 
M-nek 

Hajnalra csak felébredtem, 
Bűvölt szemmel nem értettem: 
Mikor termett az én kertem? 
Ennyi, ennyi rózsa, rózsa, 
Fehér, piros, ennyi rózsa. 

Alszol, hallgatsz itt mellettem. 
Bámulok, hogy felébredtem, 
Nevetek, sírok ijedten: 
Itt vagy, vagy rózsa, rózsa, 
Elborító kegyelemben. 

Fehér, piros, ennyi rózsa 
Csak enyém lett, nem ültettem, 
Nem öntöztem, angyal hozta, 
S piros, mint a bárány vére, 
Fehér, mint az éj reménye. 

Remény s kezem megfoghatja, 
Fény és torkom lehajthatja, 
Lélek s ujjam tapinthatja, 
Ennyi, ennyi rózsa, rózsa, 
ó , én, Isten dús adósa! 



KARÁCSONYI VÍZIÓ 

Dörren az utca száz háza, 
Rémület Sámsona rázza; 
Jajüvöltő torzonborz fejjel 
Száguld a hold. 
Most? Most törik össze az utca kövén? 

De jajt üvölt, házat, velőt ráz, 
Tántorgó házakkal cikcakkoz; 
Dobált véres labdák a csillagok, 
Görög a hold zuhanva. 
Csak esne, csak esne le már! 

De véres, óriás labda csak görög, 
Karácsony éjféli víg nép 
Feje fölött vagy lába között? 
Visszafénylik minden ablakba, 
S feldőlnek a karácsonyfák! 

Felnőttek hátrálva hátrébb nyomulnak 
Szörnyű kórusba innen is, onnan is, 
Pendelyes gyerekek egyenként ezerén 
Egyszerre felbukkannak, 
És ezerhangú panasszal sírnak 
És sírnak. 



És úgy, éppúgy állnak tolongva 
Egyik a másik mellett, 
Jajongva, mint az a tábor, a másik, amott! 
És mennél hangosabb a sírás, 
Ott némább, sápadtabb a csend, 
És nő, még mindig nő a sírás, 
önnön hangjukat hallják a némák. 

Ez éjjel minden felnőtt meghalt 
A városban 
A rémülettől, 
És hajnalra csupa fehér, pendelyes gyerek 
Ébredt a régi ágyakban. 



A M E G T A N U L T A L Á Z A T 

I . 

(Hallgassátok, ha csendben vagytok, 
Hiszen néha nagy erdő is csendes; 
Lássátok, ha sötétben ültök, 
Hisz egyszer-kétszer mindenki vesztes. 
S akkor meghalljátok, bizony láthatnátok, 
Csillagos vonóval fölöttünk angyalok, 
S angyalok éneklik, angyalok a kottát:) 

Gyertek, gyertek, tudjuk, tudjátok, 
Szíveink vékája kezünk; 
És megfagy magában, k i elrejti tüzét, 
És tudjuk egymásról: éhezünk. 
Gyertek, ágyazzunk rózsából ágyat, 
Kenyérjó harmat a szó, ha lágy, 
Ritkítsuk az erdőt, 
Gyertek, és nyílnak 
Szép hívó házak, 
Hisz jó az alázat, 
S mindnyájan szűkiben vigasznak, 
Sír bennünk a világosság. 

(Jaj, ne szaladj el, hallgassad!) 



Házak elmaradnak, emberek elhalnak, 
Törpülnek hajdani hegyek, 
És tűnik minden, és nem maradnak, 
Csak te maradsz meg s a sebek. 

És sebek alatt jól megtanulsz 
Szelíden felelni haragra, 
S megcsodálni még gyengék szívét is, 
Mert ébredni mernek új napra. 

III . 

Nem hazulról jön a hívó szó, 
Mindig messzebbre megyünk; 
Mindig messzebbre és messzebbre 
Csal, hogy közelebb legyünk. 

Menjünk utána az idegenbe, 
Hiszen idegenből kelünk, 
S nem veszthet hazát a bujdosó, 
A fájdalom itt marad velünk. 

IV. 

Ha halott hallgatja, 
Csend jön a szavakba: 
Hogyha fa, hát sorsa 
Széledni avarba. 



Tüzek ellobognak, 
S csillagok csillannak: 
Civódó szót hagyjak, 
Állandót akarjak. 

Uram, adj bizalmat, 
Tűrést, nyugodalmat; 
S amint Te rám adtad 
Magnak édes sorsát: 

A jó szív erős szív, 
Mag legyek a földben, 
Vidám az erős szív, 
Felnő harmatkönnyben. 

V. 

A párom édes Or ölét kívánja, 
Nehéz a távol, enyhülés jó volna; 
Vakációt Őrért az Ürtól lopna, 
Hisz aztán visszajönne bűnét bánva. 

Kicsit kifogna, lenn maradjon árnya, 
Kicsit csillaggá tűnne égi boltra, 
Kicsit kicsit az Isten átkarolja, 
Hogy elfelejtse: él a föld, a járma. 

De jaj, nem és nem, nem lehet kifogni, 
Percet se bírsz a messzi Űrlól lopni, 
Csak alvó nád tud Űr taván elúszni. 
Mert tüstént, párom, jármod felcsörögne, 
Nem hagyhatod, míg élsz, hisz mindörökre 
Az Űr elébe néked kell elhúzni. 



Akartam ezt is, akartam azt is, 
Voltam már csak csók, voltam már kard is 
Ígértem azt is, elhagytam ezt is, 
Soknak drága kincs, másoknak pestis. 

Csak Istennek egy, mindig Előtte. 
Ő látott engem mindig vetkőzve, 
Ő sajnált engem s nem utált engem, 
Mikor utáltak, s én se szerettem. 

Ő tudott mindig minden bűnömben, 
Álló óra volt minden időmben, 
S vágyam nem aludt, mikor aludtam, 
S házát kerestem minden kapukban. 

Nem teljesül bár embernek kedve, 
S fáj kezünk kezektől eleresztve, 
Azért mindenét senki se veszti, 
Szem elől Isten sohasem ereszti. 

VII . 

Égre néz az árva, 
Hetedhét határba 
Nincs hová térnie. 
Az erdők vadjának, 
Az ég madarának 
Lakása van fészkibe. 



Lát az Isten, árva, 
Hetedhét határba 
El nem tévedsz Előle. 
Hogyha nincs lakásod, 
Neki vagy lakása, 
Gondot viselj Felőle. 

Ö sosem hibázott, 
S mégis vígan éri be 
Szegényes lakással 
Árvájának szívibe. 

VI I I . 

Kezem követ ne vessen, 
Szétfeszüljön csendesen, 
Meghajtsam fejemet. 

Rossz szó esik, rám essen, 
Haragosom szeressem, 
Majd szeret ő is engem. 

S mindig Rá emlékezzem, 
Kitől egyszer kereszten 
Megáldattak mindenek: 

Ég és föld és minden ember. 

IX. 

Csend ez az este 
És csend ez a hold. 



A belakatolt ajtó zajtalan lebben, 
Tárt tenyeremben csillag figyelte: 
Kiszállt-e mind a 
Benne gyűlt bánat, 
Zárt, bosszús árny? 

S én a tenyerem, 
Mintha szárny volna, 
Ügy feszítettem. 

Csend ez az este, 
És csend ez a hold. 

Nyitva most, nyitva mind a kalitka! 
A csillagok csendje lehajolt, 
S mint szívek mosolyba forduló búja, 
Simulva ölelkeztek halkan 
Lelkem és ruházó teste. 

Boldog, kinek a batyuja 
Mint a fény, könnyű! 
Kit Isten rabolt k i : 
Megállt és nem gondolt, 
Semmire se gondolt. 
Ki félne mostan? 

Csend ez az este, 
És csend ez a hold, 
Mint az Ö keresztje. 

X. 

Élet, élet, átjáróház. 
Csukd be végre kapudat! 
Elég már az emlékekből, 
Állj meg, állj meg, pillanat! 



Régen, régen így szóltam már, 
S én nyargaltam száz utat; 
Lóhalálba, emlék-válva 
Hagytam el száz kapukat. 

Most már hegynek fel visz az út, 
Lépést megyek s nehezen; 
Mindig jobban egymagamban 
S nézek elém csendesen. 

Minden ház út lesz utcára, 
S minden utca az útra; 
S néz egy szem, mint tüzes fáklya, 
És le-lecsap rám búgva. 

Süt és éget, minden elhal, 
Csak Ő nem: a Unszoló, 
A Mindig-Mindent-Keveslő, 
Semmit-Meg-Nem-Sokalló. 

XI . 

„Más a magvető és más az arató" 

Látod, hat látod a b ú c s ú t u d o m á n y á t , 
[azt is megtanulod, 

Igaz, nem könnyű, de bizony ki nem bújsz alóla, 
És nem is rejtőzhetsz el előle, 
Megkeres, és szomorú tüzű betűit rávési szíved falára. 

Tűnik a káprázat vigasza, már a csalódás is tilalmas, 
Csak az csalódik, ki csalta magát. 
Ne keseregj, inkább búcsúzz a vágytól, mellyel 

[az estét várnád. 



Esti ágyadban pedig a hajnali napra ha készülsz, 
Már tervvel, reménnyel ilyenre, olyanra ne fesd ki, 
Tanuld meg: búcsút kell venni, mert kettő az: 
Más, örökké más, amit te kívánsz, és más a hajnali nap.. 
Kettő a kettő, nem egy. 

Búcsúzz! búcsúzz! búcsúzz! 
Balga nagy dölyf az csupán, ha óhajtásod kívánod, 
Mint a lovast a lóra, világok hátára ültetni. 
Szállj le a magas lórul. Ülj ki az útra; 
Okultan nézd a világok meg nem zabolázható tengereit: 
Fényből az egyik, vízből a másik, közéjük összedermedve 
A szigorú föld. Ocsúdj fel, hajtsd le fejed, 
Szüntelen tartsd szem előtt a szíved falára vésett 

[szomorú tüzű betűket; 
Írva áll: Nem fordítod te meg Göncöl szekerének rúdját, 
De tiéd a szíved, s csak a szíved, vigyázz! 
Össze ne törje a tüzes véső, a tanító bánat! 

XI I . 

Csintalan csillámló harmat villan. 
Bólongó fűszálon 
Csillan és villan 
Aranysugár szálon, 
Azután elillan. 

De hűtelen, hűtlen az élet! 
A tegnapi ma már tegnap, 
S a holnapot épp hogy elérted, 
Holnapután már tegnap. 



A mái te holnapra ő lesz, 
A mái én holnapra régi; 
Illan a pillanat, s övez 
Oj színnel, és sír az a régi. 

Emlék és emlék és emlék, 
És hallgatva csillog a harmat; 
Ó, kényszerű tövis hűtlenség, 
Ó, hűséges csendes halottak. 

Csintalan csillámló harmat villan. 
De egyszer mind a szín elillan, 
És leszek én is meztelen 
Hűtlenséghez hűtlen, hű jelen. 



IDEI TÉLI VALLOMÁSOK 

1. Arról, hogy irigy vagyok az idei télre 

Még február van, s már hosszúk a nappalok. 
Idén valaki jó szellem keze megfogta szívét a télnek. 
Gyengéd tavaszi szelek csiklandozzák a világ bőrét, 
S az ég feltakarta kékjét, úgy várja maradak, 
Rügyek, vízből kukkantó halak és vadak 
Csodálkozó, bohókás szemét. 

És engem is csiklandoz, cirógat, és én bújok. 
Fekete szememre, kék menny, ne várj! 
Már nem merem felemelni pillámat, 
Emberszemben emberek laknak. 
Éhes, holt s öldöklő emberek ünneprontó 
Karja lehúzná lábát a lebegő létnek. 

El kell bújnom, 
Mert nem enyém ez az örömbe bódult engesztelődés. 
Hazátlanok mind és vigasztalanok mind, 
Kiknek nyelvét értem, 
S köztük is árva 
Lopott vággyal pislantok az idegen szomszédságra, 
Szomszédaimra, a vízre és fákra, földre és égre, 
Lakóikra és a zümmögő kegyetlen vidám fényre. 
És irigylem a tél szívétől a jó szellem kezét. 

2. Arról, hogy irigy vagyok a régi költőkre 

Régi költök még beszélgettek a fákkal. 
Én meg épp szóba elegyednék a fákkal; 
S tüstént felakasztott emberek lába lógáz a gyönyörű 
Lombok közül. 



Régi költők! Nekik lehetett bűntelenül álmuk, 
S szent, istenek áldotta magányuk, 
És édes vizű szökőkút volt lelkükben a szépség. 
Én keserűn freccsenő sós tengerben gázolok magam, 

Magamban s nem egyedül. Mindenhová 
[követnek idegenek, 

Csapzottan, mintha mindnyájukat mérges kígyó 
[marta volna meg. 

Kérdőre vonnak minden rezzenésért. 
Maradni s elfutni se közülük nem tudok. 

Holott — ó, régi költök, életnek hajnali óramutatói, 
Megcsókolt szívűek, szép szépítő szeműek, 
Nagyok és hűek! — 
Ti se voltatok szomjasabbak a fényre, 
A mindent aranyba, ezüstbe mosdató, füröszlő kékre, 
Mint én, ki életemet adnám egy nevetésért. 

3. .Arról, hogyan vesztettem el mindent 

Leragadt a lábam, mert a I I I . emeletről 
Épp az orrom elé dobta magát le 
Hetvenéves, szelíd arcú, nagyapámféle ember. 

Nem bírok rajta keresztüllépni. Ha más 
[semmi baj se volna, 

Ebből biztos: pribékkézre jutott Isten, 
S a holdból sugarak képiben bús vére csurog le. 

Ó, hetvenéves, jó nagyapó! Én még 20, 30, 40, 
Vagy ki tudja, hány évet éljek, 
Mikor őneki sok lett a még lerovandó néhány? 



Űgy lesz. De ha még hetvenet élek is, 
És nő is a szívem, s épül is örök csillaggá szemem, 
Ezt a földet, melyik lekövetelte nagyapó vérét, 

Már eztán én hogy is simogathatnám meg? 

4. Arról, hogy mégis szeretnék költővé lenni 

írva áll, hogy ősöm tusakodott 
Idegennel egyedül éjszaka mindaddig 
Mígnem meghajnallanék 
És bár kiiszamodék az ő csípőjének forgócsontja 
Nem bocsátotta el az idegent 
Míg meg nem áldotta őt 
S mint tanúsító Szentírás őrzi 
Mondta: Diadalmas voltál Isten ellen. 
Ez így történt Jákobbal. 

Éjszaka egyedül én is akarok tusát 
Elhalt ígéretek feketült csontjaival beborított 
Földön panasz, újabb feketedett csont 
Ne legyek; legyek életre gyűjtő 
Megtartó követeket küldő 
És lássam meg ragyogó arccal 
Áldást harmatozó hajnalomat. 

Mert költővé szeretnék lenni! 
Lenni erős, vidám szavak legeltetője 
És erős falú karám építője 
Mely földön álljon és erősebb legyen 
Mint a föld és biztos egyszerű jelen legyen 
Hogy láttam színről színre láttam a Lebírhatatlant 
És nem halék meg. 



NEM TUDTAM 

Nem tudtam, hogy ember szíve ekkorákat fájhat. 
Most már ezt is kitanultam. 
Ennyi tudománnyal minden mámor túlontúl könnyű, 
Karom pedig túl nehéz már, akármiért nem 

[nyújtom már, 
Annyiszor volt megrakodva, s mint más szén 
Hamuvá égve szürkéllik alattam, 
Sokféle örömök sok csillogó gyémánt pohara. 

Nem lelkesít barátok terített tenyere, 
Ezernyi jójuk is egyszer megromlik — én 

[ettem kenyerük, 
S mikor legjobb ízű lett volna, kiverték számból, 
Nem ők, csak ők is, és halál és sors változás 

[gyűlölt szabálya, 
S most rám zuhant, megmaradt, amit nem tudtam: 
Ember szíve ekkorákat fájhat. 

De most már ezt is kitanultam. 
Most már a fájás ostromolva arányos írra vágyik. 
Volna-e valami kis rész, sugár holmi csillagból 
Csipetnyi örökkévalóság, 
Mely nem átallna látogatva rácseppenni számra? 
Ő, add magad szememnek, mozdulatlan égbolt, 
Csak mozdulatlanon tudnék megpihenni! 
De nem látok mást, mint tűnő csillagokat 

[és futó felhőket. 



A C S I L L A G O K B A L L A D Á J A 

Előjött ez éjszaka, nagyot sivalkodott az éjszaka 
Ejjaha, ejjaha! 
Csillagokból szoros koszorú volt a fején 
Ejjaha, ejjaha! 

Hatodnap előjött az ember, és szembekerült, 
Szembekerült az éjszakával, 
Felment a magos hegyek csúcsára 
Ejjaha, ejjaha! 
Csillagokból szoros koszorú volt az éjszaka fején, 
De a legmagosabb hegycsúcsok se hozták közelebb 
Ejjaha, ejjaha! 
Nagyot sivalkodott, ohajja, ohajja! 
Nagy sötét tarisznyában lakunk, 
Akárhol járunk, ohajja, ohajja! 
Adtál csillagot, hogy ne legyen éjjel, 
És nagy sötét tarisznyában lakunk, 
És körmünk és csókunk se foszlatja széjjel 
Ohajja, ohajja! 

Előjött az éjszaka, nagyot sivalkodott az éjszaka 
Ejjaha, ejjaha! 
Felbomlott koszorúja, örökégő tövisek 
Bomlott koszorúja és szoros a tarisznya, 
Ohajja, ohajja, sötét a tarisznya. 
Adtál csillagot éjszakának. 



SZÖVETSÉGES H A L Á L 
(Édesanyámnak, két sir fölött) 

Ha kifogysz vigaszaidból, emlékezz meg a szövetségről: 
Tartós, mint a halál, s hiába kurjongat dühöket az élet, 
Ez a szövetség áll. Hiába .kurjongat dühöket az élet. 
El nem hessegeti a felhők felett okos szemekkel ülő 
Behúzott szárnyú csendet, és nincs teher, 

[mely mélyebbre 
Görnyesztheti az embert, mint épp a földig. S a 

[föld hűséges, 
A föld elvégzi a többit. Nem szab ki szabályt, 
Nem ír ki parancsot, nem tűz k i kerítést, 
Nem nézi az arcot, Elég az, hogy valaki kidőlt 
— Mindegy, őt ölték vagy ő ölt —, 
A föld béke, nem megy ugyan senki elébe, 
De ha ki ráhull — nincs az a fáradt s nincs az a bánat, 
Kit elpihentetni sokall. Szépen kinyújtóztat 
S elrejt ember, szél, hó, tűz, vér elől, 
Aztán a felhők fölül kibontja hatalmas szárnyát 
A csend, és hozzád nem enged semmi zajt, 
A föld pedig szelíd füvekkel födözi el nyomát fiának, 
A ráhullott vadnak, s ki annyi füvet felperzselt, 
És annyi sebet vert föld bőrére, 
Nem játszotta el a föld kegyét. Nem játszhatta el, 
Mert szent szövetség, hogy mindent elronthat, 
Tiporhat, rémíthet az ember — de egy 

[maradjon oltalomnak, 
Szabad és biztos menedéknek: okos szemű, 

[hatalmas szárnyú 
Csend alatt a föld. Hiába kurjongat dühöket az élet, 
Mint halál, tartós a szövetség, s határt szab 

[a sarcoltatónak. 



MARGINÁLIÁK 

I . 

„És ha így esküsznek is: Él az Or! bizony hamisan esküsznek." 
Jeremiás 5. 2. 

Éjjelek árkában piros források nyargalnak, 
Bevillannak baljós fényükkel álmaimba, 
Ne vígy minket a kísértetbe! 

A nappalok is, ők se jobbak éjszakánál. 
Az ablakok alatt behavazott emberek, 
Csúfolja őket a rózsaujjú hajnal. 

Nem látszanak a sugárba szökő templomok, 
A csillagok fényének mesélő melege kihűlt, 
Eltakarják az arcokat a zászlók, 
Zászlónyél lesz az erdő minden fája . . . 

Szabad-e most a r r ó l a fáról szólni? 
Ne vígy minket a kísértetbe!.. . 
Mert kicsoda mondhatná ki Nevedet? 
És Melletted ki merhetne lándzsát törni? 
Hogy Te is egy légy a sok zászlók között? 

Éjjelek árkában piros források 
Nyargalózva fúródnak füvek, nyögő rögök rostjai közé. 
Ki tudja majd lemosni a fák gyökerét? 
S a havak rontását ki gyógyítja meg? 
Lehet-e még? Valaha lehet-e még? 
Ne vígy minket a kísértetbe! 



„Midőn új házat építesz, a födélnek csinálj 
védíalat körös-körül; hogy vér ne ontassék 
házadban, és vétkes ne légy, ha valaki meg
csuszamodván, onnan leesik." 

Mózes V. 22. 8. 

Új házon dolgozunk, mert a régi ránk omlik. 
A régit vér árán rakták, 
A régi kövei közül bosszúién szivárog 
Életre pirulva a megalvadt vér. 

Üj házon dolgozunk. Ki-ki maga szerszámával 
Segíti régi omlását. A födélnek, az újnak 
Védíalat is akarunk körös-körül, 
Hogy senki le ne zuhanjon, és többé ne ontassék vér. 

Űj házon dolgozunk. Mikor a régi készült, 
Akkor is új házat akartunk, s azóta öltünk, 
Meghaltunk, és már megint i t t vagyunk és dolgozunk 
Arcunk izzadságával, s vétkesek vagyunk 

Éppúgy, mint voltunk — mért? mért? mért? 

I I I . 

„Ne add ura kezébe a szolgát, ki hozzád szalad" 
Mózes V. 23. 15. 

Mért? Mért? Mért-szóval szaladok 
Mennyei, Hozzád, s mutatok hátra 
Ezerfejü uramra, a világra, 
S kérem, hogy ments meg vak kezeiből. 

S tőled is szaladok vissza az uramhoz: 
Szolgád szeretnék lenni, mert uram vagy, 
De mit tegyek, hogy többé ne szaladjak 
S mást felejtsek. Melyikötök kötöz meg szakaszthatatlan? 



Vagy tán ti ketten futkosó fölöttem 
Mosolygó két labdázó összenéztek? 
S így készül új szó, mit ezredévek véstek, 
Szent volt ezereket meghazudtoló? 

Jaj a dobottnak, csak önszíve lármás, 
S nem lát s nem hall, tél-túl bukdos, kereng; 
Csak annyit tud, hogy nem, ez nem a csend, 
És titkos, szótlan urak kezében sorsa. 

IV. 

„Mert ki tudhatja az emberek közül az Isten 
tanácsát? vagy ki gondolhatja el, mit akar az 
Isten?" 

Bölcsesség könyve 9. 13. 

Az Isten tanácsát s mit akar az Isten, 
Nem tudom. De nagy, nagy fölség lehet, 
Kit titkaiban megrabolni máig se bírtak, 
K i áldja, kit áld s megveri, kit megver. 

Nem a csorda csillagok pásztorát, 
Nem a föld óriás gyúróját, 
Nem a tengerek határa szabóját 
Keresem. Vannak, amik vannak, 

S a csillagok csordája csillagok csordája, 
Föld a föld, s a tenger még nem nyelte el, 
S lehet mind csak egy álom álomképe, 
S elfújja egy reggel. De Őt kergetem, 

Öt, ki mártja szívem mézbe s epébe, 
S akarja cibálni és tépni tépve, 
S mégis meg tudja tartani egészbe, 
S ily kínos csodában szent kedvét leli. 



„Mert mint a porszem a mérleg nyelén, olyan 
előtted a föld kereksége lés mint a hajnali har-
matctöpp, mely a földre hull." 

Bölcsesség könyve 11. 23. 

Megszakadtunk s csak egy harmatcsöppel birkóztunk. 
Csak egy porszemmel csatázunk, s a mérleg, 
A mérleg ezerévi halálokra még csak meg se rezzen, 
Két serpenyője mozdulatlan, s mi hullunk, hullunk. 

Harmatcsöpp himbál bennünket, 
S mi véljük, hogy mi járunk, 
S drágállunk egy vércsöppet, s a vércsöpp, 
Mekkora egy vércsöpp? 
Kelt-e csak egy gyenge szelecskét 
Torok, ha halált ordít? 

Régen volt: mélységek üres kínjára felhők feleltek, 
S a földet, mint egy harmatcseppet, lehullatták. 
Ráismertek, felhők? Felhők fölül tán olyan, mint volt, 
De mirajtunk: föld, hüsíthetetlen sors vénje, 
És tükrözi a mozdíthatatlan mérleget, 
És nem tükrözi anyját, a mennyei világot. 

VI . 

„Tapogatjuk, mint a vakok a falt és mint 
akiknek szemek nincsen: a képen tapogatunk, 
megütközünk délben is, mint e?tve; kietlen 
helyeken vagyunk, mint a halottak!" 

Ézsaiás 59. 10. 

A. karok végéről leverődtek az öklök, 
És síratlan csonka kar-csutkák 
Szakadtig döngetik tovább a falat. 
Mint a hurok, nyakukon a sötétség, 
Kimerednek a szemek: világosságért. 



Gőzölgő, lázas, birkózó daganatba 
Sötétült testek, már nevük is elvész. 
Nagy felejtés órája rajtuk, és zuhannak, 
És felkelnek, és dagadva döngetnek tovább 
Zúzott öklök, szívük, izmuk piros tócsája fölött. 

Élők, kik csak a halált próbálták, 
Míg élnek, élet feni rajtuk gúnyját. 
Irtó irtózat, hetedhéti túlról 
Mint csúfolásra hangzik át egy-egy hang 
Ibolyákról és fehér galambok dicséretét szóló. 

VII . 

„Jól tudod te magad, hogy én nem vagyok 
gonosz ember: mégis mindazonáltal nincsen, 
ami kezedből kiszabadíthatna." 

Jób könyve 10. 7. 

Jól tudod te magad: mióta szemem lát, 
Szemem kinyitottam, látni parancsoltam, 
S nem kérdeztem sokat, én is köztük voltam, 
Sorsosnak álltam ott, hol sorssal verekedtek, 
S ott volt az én öklöm az egy nagy ökölben, 
S nem voltam utolsó világütközetben. 

S aztán, tudod, kiálltam a sorból s nem féltem, 
S nem mértem, bírom-e majd a hűtlenséget, 
S bírom-e majd, hogy minden népek 
öklei közt, ökleiért legyek magam tenyér, 
S rád néző, haszontalan dermedet, 
Magamban megállják zászlótalan és hűtlen. 

Jól tudod te magad: hátra se néztem. 
Életre-halálra mentem s hozzád jöttem. 
Csúfszó, zokszó, szitok követ s tán érdemlem, 
De Te akartad, hogy mindent elhagyjak, 
És most nem engedsz és nem marasztasz, 
S nincs hová futnom, hazátlanul két világban. 



, ,Es levek olyan, mint a siket ember, kinek az 
ö szájában nincsen feddés. Mert én téged vár
talak, Uram!" 

Zsoltár könyve 38. 15. 

Kit feddhetnék? Mit tagadok? 
Nem siket az én fülem, „és levek 
Olyan, mint a siket ember". 
És fogaimmal levegőt harapok, 
És a mindenkinél rosszabb én vagyok, 
Mert n^m megyek senkivel, 
És nincs felelnem semmivel, 
Mert én téged vártalak. 
Zörgő szörnyű éjszakákon 
Dühödten józan nappalokon, 
Süvítő szélárvaságban, 
Számban száraz irtózással, 
Gyürkőzve bennem lázadással, 
Én téged vártalak, Uram! 
Jaj, ha elmentél mellettem, 
S én meg se láttalak. 

IX. 

„Világ teremtésétől fogva nem hallottak, és 
fülökbe nem ment, szem nem látott más Is
tent te kívüled, ki így cselekednék azzal, aki 
őtet várja." 

Ézsaiás 64. 4. 

Éjjel is nem jön békesség szememre, 
Mert fénytelen és íz nélkül való -álom 
Alighogy bedugja fülem s pillámra zuhan: 
Alszik Isten — riadok —, s nem merek aludni én. 



Rácsok mögül szemek szúrnak az éjbe, 
Csecsszopók eltolják csitító anyjuk emlőjét, 
A föld alól felzihálnak megtöretett csontok: 
Átkozd meg az Alvót, s halj meg. 

Csupa kérdés: még mindig várod? 
Láz már a föld, betegség a harmat, 
Méreg a búza s füstölnek az erdők fái. .. 
így még soha más Istent nem vártak. 

X. 

Szabadíts meg engem a vértől, óh, Isten, én 
ldvességemnek Istene", és az én nyelvem nagy 
örömmel hirdeti a te igazságodat." 

Zsoltár könyve 51. 16. 

Gyönyörűség éneke vagy Te, üdvösségé, énekek éneke, 
S nem volna szó, mely nem szállna magától 
Fényed fényletni Neved köré. 
De siratatlan szavak szárnyát most veri tűs piros zápor. 
És kiverte őket száz dühödt tábor, 
Most nincs idvesség, és minden fölé 
Szüntelen szitálnak piros hegyű tűk. 

Tudom: senki sem szabadít meg a vértől, 
Mert nem szabadíthat senki, csak Te, 
Mert csak Te vagy a túlsó, a Tiszta, 
Reményeink dúcából kiröpült már mind a galamb, 
Egy se jött vissza, Te csak Te vagy, 
örömmondó olajág, Te vagy... Jaj, nem vagy, 
S nem szabad dicsérni, nyelvem ínyemhez tapad. 



Honnan vegyek szívet most dicsérni? 
Ki vagyok én, hogy még szólni is tudjak? 
Kinek nevében és kit áldhatok? 
Nincs itt, ki izsóppal fejérítsen földet, 
És nincs, ki megállást ad a nyargaltaknak, 
És nincs erősség, mely elföd, oltalmaz, 
Mert nincs már a földön semmi hatalmas. 

Sűrülve szüntelen szitál tus piros zápor. 

XI . 

,,Nemde nem közelvalo Isten vagyok-é én? azt 
mondja az Űr, és nem messzevaló Isten-é?" 

Jeremiás 23. 28. 

Közelvalo, k i elől nem futhatok el, 
És messzevaló, kit el nem ér a szó. 
És megbéklyózó és mindig megcsendülő, 
Ha felejtésért emelem karom. 

Szeretnem kell őt gyűlölet tüzével, 
És minden perlésem sóvár vallomás, 
És nincsen szóm, mely nem az ő szava 
Ennenmagához. S leheletem lopás. 

Őt lopom meg, árnyékát, ha sírok, 
Közelvalo ő, és senki sincs távolabb; 
Nem áll utamba, s nem is jön elébem, 
És mielőtt kimondanám, tudja a szómat. 



„Vajon futhatnak-é a lovak a kősziklán? vagy 
£elszánthatja-é azt valaki ökrökön?" 

Ámos 6. 12. 

„A lovak nem futhatnak a kősziklán, 
És a kősziklát ökör nem szánthatja fel. 
És az én fogam ne törne bele? 
Hal helyett kígyót, manna helyett követ 
Találtunk, s mi készítsük jóság illatát? 
Vernek bennünket, s még mi verjük mellünket? 
Régi mécs mellé üljünk tétlenül körbe, 
Fejünk felett pedig lánggal ég tetőnk? 
Sírjanak értünk az angyalok, ha vannak, 
S ha van még könnyük, a mi szemünk száraz, 
Száraz, mint hústalan csontjaink. 
Megtagadjuk a sírokat, az eleven sebek vezérek, 
Az eleven sebek az ordítok . . . " Én, csak én hallgatok, 
És leszek a kőszikla cinkosa, és hazuggá lenne, 
Ki énrnellettem tenne tanúságot. 

XI I I . 

„Es megszégyenülnek a látók és megpirulnak 
a jövendőmondók és bedugják mindnyájan az 
ö szájukat: mivelhogy nem lészen Istentől 
semmi feleletek." 

Mikeás 3. 7 

Ök nem hallják hallgatásod s az én szavam, a rémület 
Nem világít. Fénnyel ámítnak víg holnapot jóslók, 
Víg holnapot, melyért ma-vert sebek olcsók, 
S holnappal, holnappal töltenek be ma-szomjas fület. 



Méltán szidnak engem, hogy rémületem nem vigasz. 
Nekem meg holnapjuk nem vigasz, nem hajnal. 
Ma-napot nem gyógyít, nem gyógyít csak a 

[tüstént angyal, 
S ma csak a rémület dúlt szava igaz. 

Meggyülöltem már minden jövendőt. 
Mi is jövendők voltunk tegnapi pokolnak, 
S énnekem ma a mai pokolban 
Nem kellenek vér-áron vett, ígért, víg leendők. 

Jövendő a jövendőké. 
Mai harsona mért értük harsan? 
Tán hogy ne halljuk, hogy nincs balzsam, 
S minden ma-nap így tesz mindörökké? 

Ó, gyűlölt kések, t i holnapért pirosak, 
Ó, Isten is, ki fényhideg magasban 
Szenvtelen bölcs, száz év meg se csappan . . . 
Ó, ember, Isten, emberhez de rosszak! 

Isten! Isten! K i remél még emberbe? 
Csillagok döntik el föld és ember sorsát, 
S csillagok, föld, ember mind csak egy nagy ország. 
Te ráérsz, és míg a Te szód nem tel be, 

Vérben pirulunk, és nincs felelet. 







A LÉLEK IMÁJA 

Leveledzö fáknak gyémánt a harmatja, 
befalazott lelkem szabadult patakba, 
villózva, villongva téved hegybe-völgybe, 
töltsd be, töltsd be, töltsd be, 
én Istenem, tölts be 
tenger sugaradhoz drága poharadba. 

És este, ha csillagok eltikkadt szája 
poharadból fényt kér sütni éjszakába, 
csókjukkal engem is igyanak szomjasak, 
s bízzanak, hincs harag, 
Istenem, nyíljanak 
éjszaka dűli szemek értem is hálára. 



SZERETNÉK FELKELNI 

Szeretnék felkelni, 
szeretnék maradni, 
szeretnék elmenni, 
szeretnék meghalni. 

Szeretnék, szeretnék 
röpülni, zuhanni, 
lángimát rebegnék, 
szerteszét szakadni. 

Szeretnék ölelve, 
szeretnék zokogva, 
csókot minden ölre 
halálba lobogva. 

Bécs, 1923 aug. 



MIT SZÖT SZÓLJAK MOSTAN? 

Mit szót szóljak mostan? 
Hol van az a szó, 
amit ha meg nem lelek, 
s a kard, melynek tárt mellel 
ha neki nem esek, 
lehet: szörnyet halok. 

Mert kifutottak üregeikből 
nyüzsgő hadban a szemek, 
égszínkékes éj vidéki szemek, 
kigyúltak, élesek és zúgnak, 
és körülgyűrűznek megijedtet, 
s nincs feneke a kútnak. 

Reszket a föld, mint a bokor, 
és szél szorongat lombokat, 
sokat kellene kitalálni, 
és megállni és bevárni. 
De én csak elrejtem arcomat, 

s a kakas mindig harmadszor kukorékol. 

Bécs, 1S23 augusztusa 



JÜDÁS KERESZTJE ALATT 

Ó, piros bíbor levelek, 
embervágy, jóság, mindenek, 
csak tépjenek, csak essetek. 

Ragyogásunk lett vaksötét, 
kopasztott törzs sírja ködét, 
s fagyölelés a messzeség. 

A levelek lehullhatnak, 
a színek megfakulhatnak: 
álljuk baját minden jajnak. 

Kopasztott törzs, könny és semmi, 
most kelünk fel hitet tenni: 
ölőnkben testvért szeretni. 

Vért izzad a kéreg kínban, 
halunk pokoltól lebírtan, 
de szívünkben szent üdv-hír van. 

Áldás-válik, ami ütés, 
jó a harc és jó a tűrés, 
minden ma már csak épülés. 

Ö, piros bíbor levelek, 
csak tépienek, csak essetek: 
felgyújtjátok a szíveket. 



CSEND 

Testem dárda átszegezte, 
leplem áldott sötét este, 
s csend a szívem befedezte. 

Sose látott fényességgel, 
sose sejtett békességgel 
kelt hold szívem a sötétben. 

Tárul elém titkok rendje, 
könnyek, kelyhek, tüzek zengve, 
s vágyak s minden be nem teltje. 

Szitok mélye hü szelídség, 
ajándék, ami irigység, 
s marad arcom derűs mindég. 

Áldok áldást, áldok átkot, 
mert hogy él, mindenkit bántott, 
minden szívet jajjal szántott. 

Minden enyém szeretetben, 
nincs rossz, mitől szemem rebben, 
jó ég minden gyökerekben. 

Szívem a sötétben: kelt hold, 
jósággal így telt még nem volt, 
igyátok vérét, íztelt bort. 



HALOTT VAN A HÁZBAN 

Kihunyt lángú lámpa, 
hangvesztett a hárfa: 
sötétre lát szemem. 

Gyökérfosztott bús fa 
testem földre húzza, 
egy kékre vált tetem. 

Kondul, olyan hideg, 
szeme, füle siket: 
szívem vak, vert terem. 

Didergek koldulón, 
tépázok a húron: 
tüzes seb a fejem. 

Rezgések és árnyak, 
falak, szegek fáznak: 
feltámad-e? Lesem. 



T E É R T E D 

Megáldom illatos kezed 
megáldom a fényes szemed 
megáldom a tündöklő arcod 
megáldom a messzült partot 
megáldom a rózsagödrű vállad 
megáldom a könnyemtől harmatos lábad 
megáldom a dús tűzmézű kelyhed 
— bűnöm bocsánata minden derűs perced — 
áldom minden ajándékozottad 
áldom minden csókját a boldognak 
és csókolásoddal az én arcom szépül 
a mosolygásoddal az én lelkem békül 
forró susogásod a fejemre szellő 
minden gyönyöröd énbennem dalra zengő 
megáldom kezemmel meghajtott térddel nézlek 
áldott a vezeklés sírni égni teérted. 



PACSÍRTASZÓ HALÁLÁN 

Pacsírtaszó halálán, tömzsi bokrok s lombok vállán 
Fehér hideg karokkal csupált maradék zöldet a szél, 
Nyomorék öregek vaoka halálnak sűrű rémeit zizegte, 
S te, gyenge csontú csecsemő, huszonhét éve sikoltva 
Szakadtál k i a csend rejtelmének csorbátlan házából. 

Huszonhatszor jött azóta hozzád tél, tavasz, nyár, ősz, 
Havak és nyarak esték és verték szíved piros 

[tépett gyökerét, 
S le nem törték, s egy ősszel, halavány csillagok idején 
Én is jöttem eléd, háborgó, kiszorult ember, 
S szíved piros tépett gyökerét könnyes gyönyörrel 

[pólyáltam 
[koldus rongyaimba. 

Téltől télig vergődött s viadalra nem volt lusta a szíved. 
S hiába: a pacsirtaszó ma is halott. Ma is sírhatnék, 

[mint 27 éve. 
Megnőttek anyányi karjaid, s most is dideregsz magadba. 
De ma már nem sírsz, sejtő szemed arra alá süllyeszted: 
Ha minden halálra sebzett is, a bátor halálig bátor. 

De csak a bátor. Én látom: k i mozdul, sebre lép, 
Mert minden rögön egy seb ég, s fáj a remény 

[is, a messze, az ég, 
Mert minden rögön egy seb ég, s fáj a remény is, 
Hol, remény szerint, se holt, se szél, se seb. Fáj, mert 

[a föld nem ég, 
S mert a föld szeret, s az ember nem feled. 
Tán égbe tűnt el a pacsirtaszó is? S November megint 
Már nyeregbe ült; mikor olt el eltaposva minket is? 



Én kérdek, te bátor, te már nem kérdesz, mert 
[már nem sírsz. 

November, május: állasz elébe, futó homok az életidő, 
S elföd-e ma, holnap takar-e be, nem bánja, 

[nem lesi szemed; 
Én csak nézlek, látlak, féllek és csodállak: 
Piros, tépett gyökerű szíved vigasztalja az örök Isten. 
Szolgálni, szeretni, fájni Ö küldte mulandó szívünket. 

S te szólsz: az ő dolga, máért. 

Bécs, 1923 nou.—1924. aug. 



S Z I V E M ÉS MAGAM SZÁZ K É Z Z E L 
OSZTOTTAM . . . 

Szívem és magam száz kézzel osztottam, 
s most fázós koldus őszi alkonyatban, 
hogy fátyol mögül csillog a felület, 
hogy fárad a ló s már csak lépésben üget, 
elborult szemmel, kitárt karral állok: 
nincs kit ölelnem. Jaj, Hozzád kiáltok. 

Én istenem, mindeneket megtartó! 
Én akartam, hogy vesszen kapu, ajtó! 
De nem lehet bűn, hogy nagyon szerettem, 
az nem lehet bűn, hogy nyom a keresztem, 
bősz korbácsként vert engem minden utam, 
Te utad kerestem, kell legyen, tudtam. 

Erőt adj! Lám, gyenge, esendő vagyok, 
nehéz a derű, élőn alázatod, 
lm megérkeztem; de arcom visszanéz, 
kéne mégis, mégis egy emberi kéz, 
mert mégis nehéz az ólmos ég alatt; 
jaj, elbírlak-e? hogy megtaláltalak. 



A HALGATÓZÓ 

Hova, hova, t i betűk hosszú karavánja, 
Vezetőtök volnék, és én kérdem: hova? 
De ifjú fejjel mért volnék bölcsebb porban játszó 

[dédapám látta fáknál? 
Kérdezetlenül küldettek mái öreg fák le a 

[kemény rögök közé 
Meggyökerezni, hajtani s hullatni lombot. 
S nem kérdik, minek, s nem kérik a zsoldot. 
Lehet, hogy titkon a föld akar valamit, 
Lehet, hogy a földdel akar valamit 
A titok, mely a széllel magvakat hordat szét, 
Csírát és halált. Én éjjelenként sokszor hallgatózom, 
S ki felül kerül, az mindig ő, a minden titkok 

[lelke, a mindig győző, 
A csend, a dús, a biztos, a nem kíváncsi, 
Ráérő és mit se kívánó, 
Mert nincs virrasztás, melynek a vége nem álom, 
Nincs az a lárma, melyet ne követne a csend. 
Túl szobám falán s benn a szobámban. 
Tőle súlyos kezem ím a fehér lapon, 
Halántékom lüktet, ver a szívem! — A csend 
Fénylik a fák levelén. A tengerekre most rásüt a hold, 
A börtönökben hallják rabok egymás szívét dobogni, 
S ő, csak ő nyugodtan dús és mozdulatlan, 
Mintha tudná, mit a fák és én és tán ő maga se tud. 



TÚL A NAPPAL KERÍTÉSÉN 

Átszivárog a nappal magas kerítésén az este, 
Szürke a teste, s távolból hordott szimatoktól talányos. 
Este az ember moccan, kimoccan, s nem marad 

[meg semmi határos. 
Este más színben áll elé a múlt nappali düh, s múlt 

[már a nappali gyász, 
S mint háborgó ifjút idős jó barát, 
Este túllátón nézi az ember azt is, mi jó volt, 

[azt is, mi fájt. 
Este érzi, hogy bár vérzi a tövis és töri a járom, 
És tépné a vágy, és rossz még az is, mi jó, 
Mégis mint kinek rejtett ó titkot súgtak fülébe, 
Fellélegzik, megderül arca, és érzi, szíve 

[felenged szívében. 
Ellát tán oda, hol bölcsője sudár fa volt még 

[s ringott a szélben? 
Vagy oda, hol már mese lesz süket mai harca? 
0 se tudja. Mert dolgok s szavak, mint a víz 
Elfolynak, s honosán ivódnak a csendbe, 
Míg sajdul a menny, e csak csillagok lakta 

[rengeteg város, 
S bámul az este, a távolból hordott szimatoktól talányos. 



KARJAID KÖZT, KEDVES 

Körtefa virágzik, zsongó aranyméhek, 
Vagyok-e még én? Tavaszi hajnalban, 
Tavaszi zavarban visszakaptam szívem, 
Vissza istenemtől, vissza sebeimtől. 
Lebegőn csillog most boldog bárányfelhő, 
S adom körtefának, adom nektek, méhek, 
Neked is, madárfütty, neked is, friss szellő 
Neked, zöld szemű rög, neked, ágyas kékség. 
Búbatyuim hullnak, fénymezőn ébredtem, 
Körtefa virágzik, zsongó aranyméhek. 
Kukacok a földben, vadak az erdőben, 
Vizek víg halai, halihó, halljátok, 
Tavaszi hajnalban, zavar a zavarban 
— Most vagyok csak én —, én is feltámadtam. 
Karjaid közt, kedves, ébredtem hajnalban. 



BORZONGÁS 

Minden a régi, föld és víz és ég, 
S te felragyogsz, gyümölcse láthatatlan lombnak. 
Fádnak törzsét rejti messzeség, 
Gyökered titkos mélyekben hallgat, 
Csak elém álltál itt, te csudaszép. 
Most ébred szemem, s ájuló ínyemen, 
Hogy van irgalom, érzem az ízét, 
Áldom a földet, ilyen ízt terem! 
Ő, életem, ugye, hogy szent a szép? 
Csak el ne szállj, csak maradj itt velem! 

Bécs, 1S26. febr. 



MESSZI SZOMSZÉDAINK 

Teremtő gyűrű Isten ujján: tél, tavasz, nyár, ősz 
Ős-álom-sűrűből keltve rendre bejárják a földet, 
ím, most ifjan nyújtózik, dobban, s már idáig harsan 
A csendfelverő, a tájra új tájat varázsló tavasz. 

Mért lehet szélnek, madárnak, rögnek, 
S még nekik is, súllyá süllyedt szikláknak, csiklandva 
Elébe borzongni s vígan együtt derülni, 
Mért rekedt kívül az ember, s lett bús ólálkodó? 

Csak az emberrel nem súg össze, csak vele nem 
[vált lelket se fa, se szél, 

Pedig mi is, mi is a földé, csak gyökerük szakadt 
Vándor fák vagyunk, szívünk nőtt, melyet 

[nem illethet nap, hó, 
S csak nézzük, mint forog Isten ujján a teremtő gyűrű. 
Vizek, színek s ők mind a bongó, viháncoló, 

[zsongó csodalények, 
Szomszédaink ők, és milyen messzik mégis! 
Mellettünk élnek a hajrázó, dagadt vad vizek, 
De bánják is ők, nem ás látják az idegent, 

[ki sírva fakadt a parton. 

Csak az ember nem hivatalos az örök ütemű 
[szabad lakodalmas táncba, 

Csak ő énekel napról, tavaszról, égről, 
[s csak hozzá nap, tavasz, 
[ég nem jön közelebb, 

Éneketeti a vágy, de mit ér! Még ha 
[meg is lékelné szívét, 

Buggyan a bús vér, de benn marad a bánat. 
Bécs, 1926. febr. 



ESTE A KEVRINA ULICABAN 

A hegyek hátáról letörött a fény, 
S még a nyári lágy gyenge szél is 
Hideg távolok leheletét hozza. 
Lelkem most szegény és meztelen, 
Szegény most Isten is, 
S most nyári éjjel is idáig fázik. 
Szegény, szegény, 
És szegény a kutya is lenn az udvarban, 
Kikötötték a szegény háziak, 
Nyújtogatja szép hosszú fejét, 
S míg a keserű sötétség 
A szomszéd, házközi szegény török temető 
Fehér turbános kövein legelget, 
ö vonít. 
ő is, szegény, a szegény árvult csillag árva lakója, 
A föld lakója, melyre nem hull manna, 
Fölötte is a horpadt égi boltról 
Csak millió tüzes öklök tűznek, 
Nem fenyegetőn, nem biztatón, 
Nem is tudnak rólunk. Nem tudnak róla, 
Hogy villanva vágnak bele a szegény, 
Messzi vidékről városba tévedt, 
Fel-felcsörömpölő kicsi patakba, 
Mely mint a megölt koldusok vére 
Sír, lázong és nyög ablakunk alatt. 
Lásd, kedves, csak mert téged látlak, látok. 
Sarkamig ér a fájás, ha felnézek rád, 



Te édes szegény, te — te, hogy kerültél ide? 
Ezt kérdem én, én tőled, a fák a földtől, 
Ezt kérdi, ami hallgat, ezt kérdi, ami szól. 
Mind eltévedtünk, szétzüllött csorda 
A föld, a háziak szép fejű kutyája, te, a patak és én. 
Meztelen, átlátszó, takarótlan 
Most mind a titok, mind a közeli, távoli világ! 
Oly meztelen a lelkem, kedves! takarj be, add ide szád 

Szarajevó, 1926. július 



SZARAJEVÓI VERS 

Reggeltől estélig, 
Estétől hajnalig köszvényes lábakkal 

[megy it t óra után óra. 
Kavanák tövében csak a patakok sietnek, 
Az öregemberek a füvön ülnek, 
Most még fa alatt, hogy védje őket a nevető naptól, 
De tudják, hogy már serdül a hegyek fái közt 
A rabló ősz. 

Hórihorgas legények előtt bólogat ballagó törpe kis ló, 
Hátán fakötegek, s így megy nap nap után, 
Viszi a fát a városi népnek, okos a kis ló, 
Tudja a szűk utcák lejtős, kanyargós útjait, s 

[tudja, kell vinni a fát, 
A városiaknak kell, hogy megfőzhessék az ebédet. 
Nem irigyli egymást kis ló és nagy gazda, 
Egyiknek vágni kell, másiknak vinni a fát, 
S nem vón mit enni, ha nem vón fa s a fáért pénz, 
S embernek, kis lónak koplalni fáj. 

Gondolnak valamit, ahogy így mennek, elöl a kis 
[ló, hátrébb az ember? 

Csendesek, mint az ablaktalan, piszkos, szomorú házak. 
Mi lesz, ha egyszer megbetegszik a kis ló, 
Mi lesz, ha egyszer megbetegszik az ember? 
Mert itt a halál is köszvényes, 
Lassan érkezik el, csak lassan a beteghez. 



Az öregemberek a füvön ülnek. 
Éppígy keresztbe tett lábakkal ültek apáink is, ők, 
Kik most fehér turbános kövek alatt 

[pihengetik a földet, 
így ültek ők is, kicsit tompán, kicsit éhesen, 

[kicsit ámulva rajt, 
Hogy lám, fogynak s nem fogynak el az öregek, nem 

[az ifjak, nem az órák,. 
S nem fogynak el a szegények s nem az okos 

[kis ló, és hogy a fák 
Fogyhatatlanul nőnek, és senki se unja meg nap nap 

[után megenni ebédjét, 
Tavasszal nyárra, nyáron őszre, ősszel télre, 
S télen tél végére vagy a halálra várni. 

Szarajevó, 1926. aug. 



BOSNYÁK HEGYEK TÖVÉBEN 

Csüggő ólombuckák az égen, 
Hamuszíne lett már a napnak, 
Itt gubbasztok hegynek tövében, 
Árnyak közt árnyéka magamnak. 

A kosztosod volnék, Isten, 
S bár bőségben sose tartottál, 
Volt morzsa-hit, fény, s ez volt minden, 
De most egész betakaróztál. 

Hogy tárult eléd a karom, 
Fel a tefeléd, mint ahogy tűz ég, 
S lettem hűtlen külön fájdalom, 
Hűtlenné tett a hozzád-hűség. 

Most nincs kenyere ikosztosodnak, 
Egy-egy éhes csáp minden ujjam. 
Igazuk lesz az okosoknak, 
Fejet hajtsak: hát megtanultam, 

Megtanultam, egy a kenyér, 
S aranybúza a földön nő csak, 
Istentől megcsalt árva személy, 
Hullok lábához okosoknak? 

De nem bírom a kenyerük enni, 
Tíz nyitott szájjal halok éhen, 
Mert nem tud az már visszamenni, 
K i élt veled közös kenyéren. 



Fenn ólombuckák halmosodnak, 
Sajogj, sajgass bár elrejtőzve, 
"Ha nincs kenyér, az éhséget hagyd, 
Áldom, hogyha veled köt össze. 

Jó Isten, csak el ne szakadjon, 
Mim marad, ha szent semmim vesztem? 
Ha még sötét sincs, mint virradjon? 
Ha nem is volnál, ne eressz el! 

:Szara)evó, 1926. szept. 



FÉLVE KEZDÜNK KÖRÜLNÉZNI 

Mindig tovább. Meddig? Hova? 
Mégse elég? Mint a sebek, 
Tűnő határkövek fájnak, 
Hagyott határ, otthon másnak. 
Ami tartott, eleresztett, 
Mennyi ház, mi elmaradt! 
Minden hazák múlttá vesztek. 
Mit kergetünk? K i kergetett? 
De messzire elkergetett! 
Ez az iram már-már szédít, 
Lelhetjük-e utunk végit? 
Félve kezdünk körülnézni, 
Túl-túl távol hagytunk mindent! 
Jó volna már meg is állni, 
S kicsit békén meghajtani 
Lázas, lázadt fejeinket. 
De nincs otthon és nincs ünnep, 
Minden kies virágágyak, 
Ahol mások megpihennek, 
Minket csak még messzebb űznek. 
Félve kezdünk körülnézni, 
S már csak te vagy, szomjas szívünk,. 
Már csak te vagy, nem-idegen, 
Mindent, mindent te nyeltél el, 
Hazát, pártot, annyi istent, 
S mindenért csak szomjad adtad, 
Számkivetett számkivetőnk, 
Kergetett vad, te kergetőnk. 



HUSZONNYOLCADIK SZÜLETÉSNAPOMON 

A bosnyák őszt, hát azt is megláttam. 
Bús hegyek fölött ég piros Venus csillag, 
S éppily piros volt zúgó Duna fölött 
Az őszön rég, hogy elsőt sikoltottam 
A nagy föld legsiketebb: dús bácskai darabján. 
Mit tudja Venus, mennyire nem mindegy 
Bosznia, Bácska, London avagy Pest! 
Ma hullott levelek csendje talpam alatt, 
Szép, messzi, okos csillag, taníts engemet. 
Im hallgatok már, ki hajdan kürtöt fújtam, 
Élők közt is tudom mindig, hogy sírokon járok, 
S átokra sose, ám imára is szűkebben mérem a szót. 
Hullajtva éveim, sóhajtalan megyek, 
Megyek, megyek, megyek, mint három királyok, 
Mert küldve lettem — csakhogy én nem tudom, hová, 
S ó, Venus csillag, bizony nem sima az út. 
Huszonnyolcadik évem most bosnyák ősz viszi, 
Béke vele, mint más szegény falevél, 
Szelíden feküdjön oda az aranyló többi mellé, 
Csillagok bűvében, csillag alatt élt s halt meg, mint 

[minden, 

S ember szájából csak a csendes szó igaz. 

Szarajevó, 1916. oht. 



RÁRÉMÜLTEM É J J E L . 

Rárémültem éjjel huszonnyolc évemre, 
Mint éjjel idegen ijed idegenre. 
Ez vagyok? Ez lettem? 
Semmi, mit én tettem, semmi, mit akartam. 
Északra jutottam, holott délnek mentem. 
Nem én, más valaki, valaki más volt itt. 

K i volt én? k i a más? S melyik a második? 
Az-e, aki lázadt, az-e, aki térdelt? 
A kezem csak úgy tett, mint a lázadóké, 
A térdem csak úgy tett, mint imádkozóké, 
Én, én voltam ketten, ketten voltam mindig, 
Csendben zaj, csend zajban, 
S hitt a halk árvaság, ha harsogtam karban. 

Rád rémültem éjjel, én életem éje. 
Rejtett seb fakadt fel, s hogy kicsurrant vére, 
Tudom már borzadtan: 
Szent közös kenyeret aki úgy esengtem, 
Világvesztve sajgók, s örökké így ketten 
Magamban. 

istt 



A Z A V A T O T T M I H A S Z N A 

Keres-e Ő is, akit keresünk? 
Vagy keresett, s csak meg nem talált? 
Vagy sose keresett, hanem csak elvesztett, 
S megmaradt tengere, csillagi, fái közt, 
Észre se vette, hogy minket az úton 
Valahol, valaha leejtett? 
Mert ki tudja, k i ő, ki tudja, merre jár? 
Tengertúli parton, túl hetedhét országon, 
S el is felejtett árva emberország? 
Itten azért mégis dobolnak, 
Túl sokat dobolnak; 
Feledtek felejtik, hogy nincs mért csatázni, 
Mikor a győzésnek csak csata a díja. 
Tán holt már a király, s itt még toboroznak, 
S nincs hova vezetni a sok sehonnai 
Bitang sorba vesztett szegény katonákat. 
Hiába lármáznak, dobolnak, hajráznak: 
Hogyha nincsen barát, kiért meghalni jó, 
Nem lehet ellenség, kivel csatázni jó. 
Hiába a lárma, minket elfeledtek, 
S kiket elfeledtek, sose felejthetnek, 
Kiket elvesztettek, mindig újra vesznek. 
Furcsa sejtelmek 
Éle suhog a szélben, 
És éjjel, lehajló fejjel 
Bús tüzekbe bámul szeme 
Avatott mihaszna embernek. 

Szarajevó, 1926 



RÉGI KERT ÉJJEL 

Régi kertnek romló kerítése 
Kéri holdat kerülje el, 
Azért ilyen csendes mostan, 
Azért ilyen békülten bús 
Ma éjjel ez a kicsi nagyvilág. 

A felhők csöpp lármát se csapnak, 
Kopasz fák alszanak a hóban, 
Bámultában a lenge szél megállt. 
Jókat dobog az ember halk szíve, 
S a csavargó megsimogatja botja kampóját. 

Szarajevó, 1927. január 



HISZ AZ ISTEN 

Istenem tudom hogyha bennem 
Hitem néznéd s mérlegre tennéd 
Hivők közé nem számlálnál 
Istenem tudom eldobtál volna 
Rég 
Ha épp te Isten Isten nem volnál 
Ki hitetlenben is hisz. 
Titkaid már nem is kérdem 
Szavaid már nem is értem 
Rossz vagyok én mindenképpen 
Csak hiszem hogy mégis 
Él isten ki bennem is még hisz. 

Graz, 1927. V. 5. 



C S I L L A G O K F U V A L L A T A 

Csillag-bölcsesség: nem feleselni, 
Megfutni a futást, 
Ahogy az út termi. 
Hát én, kisléptű lény, sokat mért kérdezzek?.' 
Vagyok, aki vagyok. Hórihorgas ábra 
Szálló madár szemén, 
Elsuhanó árnyék békés kövek színén. 
Aki kihajított, tudja, hova céloz, 
Amit összekuszált, majd kiigazítja, 
Mikor, hová, hogyan, az az utak titka: 
Nem tudom, hol vagyok, 
De mert sehol senki, alighanem messze. 
Ezredét elvesztett árva egy katona, 
Már csak titkos úrtól fogadok parancsot,. 
S rohantukban megcsapják arcom 
Fuvallatukkal csillagok. 

Bécs, 1927. aug. 



T E SEGÍTS M E G 

Föld, csak te lelked megbúsíthatatlan, 
Lombbal, ezüstvizekkel illantod, 
Náddal suttogod széjjel a megtölthetetlen űrbe, 
Csak te lehetsz segítőm, föld, már csak te, 
Mert rád nézve, rólad magamra, s megértettem, 
Más írja, nem én az életem útját, 
íródik, s nem tudom, szeszélyes száz cikcakkja 
Hová tart. 

Rajtakaptam magam, 
Meztelen vagyok, mint bármely patakod, 
S bár sokat, de többet nem tudok. Egyszer 
Páncélba öltöztem s fegyvert imarkoltam, 
Szép, igaz volt a zászló, piros, s én esküdtem rá, 
És lám, nem úgy lett: minden páncélom 
Leolvadt rólam, tenyérré tárult kezemből kihullt 

[a fegyver, 
Mert harcokon túli vágy sütött át. 
Harcokon túli vágy sütött át, 
így hívtam: Isten, hívtam így is: Ember. 
Rég volt. Ma már nevet se tudok, még egy név se 

[maradt meg. 
Hogy volna gyenge bástyám. Meztelen vagyok 

[s egyedül. 



Te segíts meg, föld, nyújtom magam, 
Én, húsba-vérbe zárt burkos csillag-üzenet feléd, 
Üzenet neked, üzenet magamnak is. Minden életórám 
Egy-egy cikcakk, s én csak lesem, 
Böngészem tág szemmel, titkos furcsa kusza betűim 
Nyilandó szép értelme sejlik-e, látszik-e már? 
Nem adom meg magam, kell, hogy még meglássék, 
Mert fohászos szem nem csügghet hiába rajtad, 
S hinni akarok a felnevető szent világosságban, 
Igazadban, te megbúsíthatatlan, ős-bizodalmú föld. 



EMLÉKEZÉS: 1914—1918-RA 1928-BÖL 

I . 

1914-ben 
A rémület ütötte össze a cintányérokat 
Falvak és fényes városok 
Véres porba hajtott fejjel 
Álomnak is őrületes 
Irtózatos csodát láttak. 
Mint ócska falábú csendberi csücsült az Isten 
És pöffeszkedve és kurjongatva 
Lebírhatatlan gazdátlan fenevad 
Tette fel fejére világbíró hatalom koronáját. 
Dühöngve tiport mezőn, falun, városon, 
A tengereken és a levegőn is úr volt 
S véres porba hajtott fejjel 
Más minden, minden hallgatott. 

I I . 

Fölbujtó csendjükkel őrt állnak a holtak 
Hangos halberdót egyik se kiált 
Mert túl urak már ők a szálló-szűnő szóhoz 
Voltak s nincsenek: s nincs az az élő 
Ki túlkiálthatná ami ebben hallgat. 
Legyilkolhatatlan konok bujtogatok. 



Fellódult ökle a mit-tegyek görcsét fájta 
S istenibb, emberibb Istent idézett. 
Isten — rázta öklét — verd meg Istent. 
Mint szegény ördög a kegyes mannán 
Pufókra hízott angyalok köre közepén: 
Egyedül-egyedül állt a marcangolt ember. 
Mert tavaszi az este s cip-cirip! 
Cip-cirip! — ciripelt a tücsök 
A zöldült szép földön, az ég széttoldalt kékje alatt. 
Jóízű békés szellőcske himbálta a fákat. 
Szelíd, jó vizek fodrozó tükörén 
Elégült csillagok már halványan mosódtak. 
Egyedül-egyedül állt a marcangolt ember 
És nem volt kinek fejéhez vágni 
Letiprott, pimasz, lihegő életét. 

rv. 

Csak zászlók, zászlók, zászlók. 
Ellopták az égtől, tűztől, rózsától, a lányok nyári 

[ruhájáról 
A színeket. 
Mindent elloptak a csatáknak. 
A harangokat, hogy ágyúknak adják. 
Ellopták az ifjakat, hogy katonákká gyúrják őket. 
Ellopták az anyák csókját. 
Házunk födelét fölülünk, párnánkat fejünk alól. 
Idegen földekre hajtottak minket. 
Mindenünket ellopták. 
Ellopták az én-t, ellopták a te-t, 
Mindenünkért egy zászlót adtak. 



Jó út helyett, csók helyett, kenyér helyett, ital helyett, 
Krisztus helyett zászlót. 
Katonának vittek minket. 

V. 

Hiszen igaz: mind a földeken 
Fű nő, süpped a sírok dombja, 
S kéklik az ég, nevető arany élet, 
S volt véres lankákon újra nő búza. 
A föld csak föld, csak ontódó életnedv, 
Sebezhetetlen, bármit dúlnak rajta, 
És baráttalan a múlt, mint a megholt ember. 
Igaz, igaz, da nem igaz ember az, 
Aki felejt, mert az ember felejtése gyilkos. 
Az ember, k i felejt: vak és csak 
Az irgalmatlan emlékező lát mát és elkövetkezőt. 
A hűlt sebeket mécsekké gyullasztja, 
S a felsistergő lékelt porladt homlokok 
Fölidézik, ráigézik léha küszöbökre 
Jós borzalomnak fényes, szigorú angyalát. 



JÓ SZOMORÚ ÓRÁK 

Ezek is szépek, a szomorú órák, 
Lassan csobbanó fáradt folyókák 
Verdesik a bágyadt szürkéllő partot. 

Ha most kést rántna valaki ránk, 
Hűvös mosollyal rebbennénk rá: 
Furcsa egy földi! ez még tán hiszi, 
Hogy meghalni fáj. 

Szállt a szél, s mint madárnak 
Kalitkája, szűk volt neki a tér, 
Csapkodott s most huny beteg-unottan. 

Jól van. Jók ezek a szomorú órák, 
Fel fájdul tőlük, 
Kis alkukon s járt utakon túlra nyílik 
Szomjas szemünk, 
S mint szüléje madárfiókát 
Csodás csőrével etet-itat, 
Vágyódót vággyal a vágy. 

Sv. Ivan, ISzí. ápr. 



PRÖZA VERSBEN 

(Rapszódia) 

invokáció 

Lélek vagy képzelet vagy ész — akárhogy hívnak, 
Ne gubbassz s ne gubózd be már tovább magad. 
Sánta angyal, hékás, vágj neki, menj, csatangolj, 
Vesd bele magad titkok zúgó vetésébe, 
S vesd oda magad. Robbanásteli robbanó az idő. 
Lám, széjjelnyitom széles kapuvá szemem: 
Kicsoda, micsoda nem fér be rajta! 
Lám, fojtott mellel fennen figyelek: 
Hol a csend, melyet így meg nem hallok? 
Neszelő csend vagyok, széles kapu szemem, 
Szálló szállás, tág és nem válogatós vendégfogadó. 
Különvárosok és hősök és évszakok és csókok, 
Minden a nap alatt s minden szemem kerítésén túli, 
megyek hozzátok, elétek, tessék, tessék besétálni. 
Szűk vagyok én magamnak magam, 
Miként a világ se fér el a világban, 
Óriás a világ, és óriást akar. 
Indulj hát, hékás, nem vagy elég tiszta, 
S nem elég szennvezett se. Hooy megmosódgass. 
Tisztulj meg előbb tisztaságodtól, mint szennvedtől ds. 
Sánta angyalnál többet ér egy ép, egésszé vert, tágas 

[ember.. 
Menj világgá. 



Pitypalatty, pitypalatty, fürjmadár, fürjecske, 
Gingalang, gingalang. mesék harangszava, 
Melegzöld fák tövén ibolya tavasszal, 
És süt a nap, himnusz a nap, 
Himnusz, mely felmagasztalja a földet. 
A parasztok nekigyürkőznek a munkának, 
Örülnek, hogy elmúlt a téli unalom, 
a falusi szegénység is örül: megkezdődik a munka, 
Megint lesz pénz húsra, patikára és ruhára is talán. 
A városi proletár gondja: hátha, 
Hátha ezúttal mégis építkeznek, 
S több városi proletár összenéz: hátha, 
Hátha ez a tavasz a mi tavaszunk lesz. 
A vaj ízén megérzik a sarjú fű szaga, 
Gondtalan, komoly pofával kérődzik a tehén, 
a vonat ablaka mögött felsikolt egy gyerek: 
Mennyi pipacs, piros, piros, piros! 
A mama csendre inti, mert a fülkében 
Egy bácsi alszik, tekintélyes, a haja ketté van választva, 
És rá van írva a hasán keresztbe tett drágakőgyűrűs 

[kezére, 
És rá van írva a jól vasalt nadrágja élére, 
És rá van írva látható girbe-gurba vonalakkal 
A homlokára, hogy álmában és ébren 
Nem tud, nem hisz, nem lát szebb virágot, 
Mint a négylevelű lóhere. 

n. 

A Sing-Sing börtön lakói vajon 
Bűnükként fogiák-e meggyónni holnap reggel 
Parázna álmaikat a papinak? 
Lehet-e a Sing-Sing börtön papja tisztességes ember? 



Eszébe jut-e a papnak is néha az Isten? 
A hasfelmetsző Jack a villamosszéken 
Megkérdezte a Tisztelendő urat erről, 
És folytatta: lelkiatyám, aggaszt a kétség, 
Hogy nem tévesen ülök-e én a székben ö n helyett? 
Lelkiatyám, ö n becsületes családapa, 
És mégis szívében csak a mégylevelü lóhere vágya 

[virágzott 
Mikor zászlókra mutatva néhány év előtt 
Biztatott engem és Manhattan minden legényét, 
Hogy hasakat metsszek, lábakat törjek, tüdőket 

[lőjek meg. 
Kérem, világítsa meg tévelygő, sötét lelkemet, 
Mért nem volt bűn 1916-ban, 
Ami bűn 1928-ban? 
Lelkiatyám, az igazság birtokában szeretném 
Bűnös lelkem szegény testemtől kivillanyoztatni. 
— így szólt Jack a villamosszékből, 
De a lágyszívű pap még e konok bűnösnek 
Az Ür elé villanyzott lelkéért is csendes imát mondott. 

I I I . 

Tavasz van. Ilyenkor legszebb a holdvilág. 
A parkokban ilyenkor újítják fel a hajléktalanok 
Régi örök Istennők boldog titkos szertartásait. 
A kisebb zálogházak már nem fogadják el a télikabátokat, 
De a drága prémeket megbízható szűcsök 
Veszik gondjaikba. A tüdőbetegeket is jó volna 
Ilyenkor veszedelmes tavaszkor gondjába bízni, 
Noha ez ellen tiltakoznának a temetkezési vállalatok. 
Ilyenkor tavasszal a dalmát partokon már nyár van, 
Megindul az idegenforgalom. 



Szegény dalmát paraszt ül a kecskéje mellett 
[a köves hegyen, 

És elgondolkozik, hogy kereshetné meg a sok pénzt 
[a kivándorláshoz, 

Milyen jó az amerikaiaknak, kik eljöhetnek 
[Dalmáciába, 

Milyen rossz a dalmátnak, hogy nem mehet el 
[Amerikába. 

Elsötétülne a levegő, ha egy percre láthatóvá válna, 
Mennyi vágy fut összevissza a távolokon át. 
Már a léghajók közlekedési útján is törvény 

[őrzi a rendet, 
Csak a vágyak szállnak fittyet hányva, egymást 

[keresztezve 
Amerika és Dalmácia között. 
Jó volna, ha lehetne kormánytanácsos vagy 

[pályafelügyelő, 
I t t is megbízni szigorú rendtartással, 
Mert ez a szabályozatlan nagy összevisszaság 
Amerika és Dalmácia közt közeli karambollal fenyeget. 

IV. 

Kis kockázat, nagy haszon. 
És a rosszul betonozott ház betemet 
Egy tucat, két tucat szegény ördögöt, 
Akik szédítő épületvázak tetejére 
Másztak fel, hogy elérjék a magasba tett 
Kenyeret, 
A peches vállalkozó alig bírt kievickélni. 
A konkurrencia föluszította a csahos sajtót, 
A hatóságok is kellemetlenkedtek, 



Ugyanakkor, mert baj tetéz bajt, 
A vállalkozó kisfia torokgyulladást kapott, 
Ugyanakkor eltűnt a házból két ezüstkanál, 
Ugyanakkor megtudta, hogy felesége megcsalja, 
Óvatos barátai elkerülték. 
Donec eris jelix multos numerabis amicos. 
Ismételte magában, mert eszébe jutott a latintanára, 
A kis satnya, kopasz, a felemelt ujjával. 
Egész meghatottan ült le kisfia betegágyára, 
És teljes szívéből tört ki a sóhaj: Bizony, 
Nincs igazság a földön, gyermekem, 
S ritka lesz maholnap a jó, mint a fehér holló. 

V. 

Ágrólszakadt István is ott hűlt a tucat halottak között. 
Az építőmunkások a malteros munkásruháikban 
Elöntötték a koporsók mögött az utcát. 
Pap nem volt, harang nem zúgott, 
S a tömeget, még a halottakat is 
Legelöl az élen felemelt piros vérszínű zászló vezette. 
Mindjárt a tizenkét koporsó után tizenkét asszony, 
Mindegyik egy-két gyereket is vezetett vagy vitt, 
Csak özvegy Ágrólszakadt Istvánné ment domborodó 

[hassal, 
Nem volt még ideje megszülni ifjú Istvánt, gyerekét, 
S nézte a kétoldalt sorfalat álló délceg rendőröket, 
Kik hideg rosszkedvvel figyelték a zavaró sötét tömeget. 
Kiürültek az utcák, csak az úttest közepén 
Hömpölygött némán az emberáradat, 
Még a boltosok is aggódva húzták le a vasredőnyöket. 
Nézd, Ágrólszakadt szegény Istvánné, nézd, 
Az elakadt autók utasai, a szép nagy házak lakói, 



A csukott kapuk, nézd, a meredő rendőrök, 
Terád, k i apró, kis, keserű gondolatokat forgatsz 
Kettős s kettősen gyászos szívedben, 
Nézd, Terád ez a város, ahol élsz, dolgozol, vásárolsz, 
ölelsz, alszol, felkelsz, ahol majd szülsz, 
Nézd, Terád ez a város Ágrólszakadt szegény 

[Istvánné úgy néz, 
Mintha farkas volnál, valami erdőből jött 
Farkascsordával az emberek utcái közé rontott. 
Csak a város szélén, kinn a temetőben torladt meg 
Az áradat, s akkor szakított bele a csendbe 
Az első ordítás: Vérért vért! 
Százados harag ért percnyi szelephez, 
Százados fulladt sírás és düh száz és ezer torokból, 
Éltet, abcugol, fenyeget, jajgat az emberrengeteg. 
Közben sietve kapálták a koporsókra a földet, 
De Ágrólszakadt szomorú Istvánné fülébe 
Lágyan bújtak meg a vérrel hintett zúgó vad szavak; 
Mint erős kezű testvéri jóság búgó cirógatása 
Melegítették fel riadt, kettőért riadt, kettőért 

[árva kis szívét. 
Özvegy Ágrólszakadt Istvánné keveset értett a szóból, 
Csak egyszerre, mintha a föld, az ég, a város 

[szólna helyette. 
S érezte gyenge dereka körül, 
Hogy támasztják, tartják ezek a kékruhás ezer idegenek, 
Ezek a malteros, zord, angyali rongyosok, 
Kik szépen, bátran énekelnek a tucat halottak 

[sírjai fölött, 
És csodálkozott a meglepett öreg nénikén, 
Aki, imint felriasztott nyulacska, rémülten bámult és 

[szaladt, szaladt ki , 
El kedves halottja sírjától, haza a veszélyes aljnép elől. 



Angyali rongyosok. Bizony, ez több a szónál. 
Húshagyó Janika álmában az angyalok 
Mint folt hátán folt köntösben és lyukas bocskorokban 
Tapossák a csillaggrádicsos mennyeket. 
Húshagyó Janika nem tudna barátkozni 
Az angyalokkal, ha olyan bíboros, pomádés 

[szépség volnának, 
Mint gyárosék gyerekei, kik fehér póni lovon trappolnak 

[el a vasúti őrház mögött. 
Istent is jól ismeri Janika. Isten az angyalokkal 

[játszó Jézus apja, 
És az Isten sohase iszik, nem veri Máriát. 
És ha vonatok sietnek el a háza mellett, 
Az utasok rohannak mind az ablakba, 
És ők szalutálnak előtte, 
És éjszaka a vonatok megállnak mind, 
Hogy váltóbeállításra ne kelljen éjszaka felkelni. 

VII . 

Ugord át a rút árnyékokat, rágalom sötétítette el velük 
A testek szabad hívó sugárzását. 
ölelj meg, angyalom, csak magadnak, csak nekem higgy, 
Ez az egész ránk aggatott, gonosszá aggott, 
Életnek csúfolt gyalázat, a kócos gondok, rongy bú, 
Űzött harcok csak makacsul tapadó ruhák, 
S mint a ruhánk, úgy hullnak rólunk, lemállnak rólunk, 

[mert forrók vagyunk, 
ős olvasztó tűztől forró két eggyé ölelkező, 
Egymásra nevető meztelen testünk. 
Angyalom! a madarak, a bogarak, a fák, a föld, 



Kedves fejű kutyánk is, valljuk be, szívünkhöz 
Közelebb állt, mint azok, akik már emberek 

[börtöne fölött 
Karddal és pénzeszsákkal pöffedten trónolnak. 
De meztelenségünk e percben meztelenségükkel, 
Még velük is együtt vagyunk, mert állnak. 
S mert élünk mámorosan és alázatos nevetéssel, 
Meztelenül ős olvasztó tűzben, mint a madarak, 
Mint a felhők, mint a farkasok — mint az élők! 
Se világ, se harc, se osztályok, se népek, 
Két eggyé ölelkező test csak a legnagyobbról tud, 
Csak a legnagyobbról, mert még a csillagokról sem, 
A napról se, a városokról meg egyáltalán nem, 
Csak a legnagyobbról tud, mely örök mélyekből 
Zuhog fel s zuhog át rajtunk, 
S ragad magához, s két testünk két 

[összeforró égő szárny 
Csodalény, mítosz 
Két lebegő szárnnyal, izzón csillogó 

[örök tengerek fölött. 

— így szavalt a költő. Egyszóval — jegyezte meg 
[erre a salgótarjáni proli, 

Aki épp akkor indult le a szénbányába, 
A szénbányába hajnalban jó mélyen 

[a tavaszi föld alá —, 
Egyszóval a költő, aki madárra, bankárra, felhőre s 

[katonatisztre gondol, 
Sőt csillagokra s fákra is, a költő elfelejtette 

[a bányamunkást, 
K i estére oly fáradt, hogy kevesebb a bogárnál, 

[sőt a földnél is, 
És szomorú tuskóként esik le az ágyra. Pedig 

[egyébként úgy emlékszem, 
[hogy a költőnek igaza van. 



A csokoládészagú cukrászdában a kiszolgáló 
[csinos kisasszonyok 

Nem szeretik a cukrot, nem kívánják meg a 
[legezüstpapirosabb, 

Leghivalkodóbban drága édes csemegét se. 
A csinos kisasszonyok mosolygó képpel 

[szolgálnak ki mégis, 
Úgy tesznek, mintha ők is igen finomnak , 

[tartanák a cukrot, 
Amit ünnepélyesen szép papírzacskókba 
Választékos mozdulatokkal csomagolnak be, s úgy 

[nyújtanak át a vevőnek, 
Mint önértékében bízó költő a szép és gonddal 

[megszerkesztett verset. 
Ó, csinos bécsi kisasszony, 1 862 468 Bécs 

[lakosainak száma, 
De közülük egymillió nőre csak 862 468 férfi jut. 
A szegény kisasszony a 137 532 nő közül való, 
Egy a 137 532 közül, akikre már Bécsben 

[nem jutott férfi. 
Hát ő hogy ugorja a rút árnyékokat? 
Hogyan, mikor ott szerepel százharminchétötharmickettő 

[között? 
A csinos bécsi kisasszony férjet, gyereket szeretne, 
És a csokoládészagú cukrászdában mint jó 

[megjelenésű leány 
Selyemharisnyában, magas sarkú cipőben 

[tipeg-topog, mosolyog, 
És férj helyett beérné tán már szeretővel is. 
Aki üzletzárás után várna rá a villamosmegállónál. 



Ó, Mária, tengernek csillaga, 
Ó, Mária, békesség gyémánt tornya, 
Az áldás átok. 
Ó, Mária, te boldog, fájó asszony, 
Te élő fiad láttad a kereszten, 
A miénk 
Meg se születhet, 
Mert ki gépeli akkor az üzleti leveleket, 
Ki árusít akkor a kalapszalonokban, 
Mikor a kövek nem válnak kenyérré, 
S még a köveket is csak pénzért adják? 
Teneked volt kiért imádkozzál, 
S volt ki előtt magadba ölni jajt, 
Mi csak magunkért imádkozhatnánk, 
De nem imádkozhat a reménytelen. 
Ó, Mária, jóság, jazz-bandes éjben is csillag, 
Túl távol az ég, melynek csillaga vagy. 

X. 

Csodálatosság csendje csókolt meg, 
Alszol, barátom. Az előbb még zakatolt 
Agyad, még százcsomós sűrű hálóban 
Fickándoztál marcangoló száz gonddal, 
S most szabad vagy. Folyammá párásodott a világ, 
És lecsapódott a békés Semmibe, 
Alszol, barátom. 



így szavalt a költő átvirrasztott éjszakában, 
Meghatódottan dúdolva pihenő alvókról, 
Kiket a palotákban, útszélen, poloskás börtönben vagy 
Anyjuk mellén lepett meg az álom. 
Hajnali két óra volt, s a városokban még dolgoztak 
A reggeli újságot gyártó rotációs gépek, 
S a nyomdák előtt topognak már teherautók sofőréi. 

XI . 

Már jönnek a tasakos rikkancsok is és kiszámolják 
[nekik, 

Gyakorlott, fekete ujjú, ásító emberek számolják 
[ki nekik 

Az imént összehajtogatott, tapadó újságokat. 
A rikkancs aiem holmi frisslábú, huncut kölyök, 
Túl vidám ez a rikkancs név a hatvanéves nénikéhez,. 
Túl vidám ez a rikkancs név a műgégés rokkanthoz, 
Rokkant, rikkancs, nehéz ám a rikoltás 
Hangos villamos, süketítő autórohanás mentén, 
Mikor hozzá még az embernek gége helyett cső van a 

[torkában 
Mert a bestiális honhaza 1917-ben hőssé avatta, 
S nehéz ám a rikoltás, ha hatvanéves a néni, 
És huszonöt éve szolgálja torkával a kiadó rt.-t 

[és az utcát. 
De meg azonkívül alig is érdemes most már, 
Csak számon tartott csendes kuncsaftok vannak. 
Hej — sóhajtott a nénike —, a háború, mikor a 

[háború volt,. 



Tudja, rokkant úr, akkor érdemes volt, 
Az igen, a sok rendkívüli, szétkapkodták a lapot, 
Boldog volt, aki kapott — de ma? 
Hej — sóhajtott a nénike, és szép emlékeibe merült el 
—, Belgrád, Mazuri-tavak, Mame, Doberdo — 
És szédítő számokat mondott. 
A műgégés rokkant bánkódó szívébe pedig 

[beosont a vágy, 
Hogy megérné ő is egyszer jó idők felvirradtát, 
Hogy boldoggá tenné, kinek ő drága pénzért 
A rendkívüli kiadásból egyet-egyet eladna. 
Igen, igen — szólt —, ma már nincsenek szenzációk, 
Még a háború után volt valami, forradalmak, miegymás, 
De aztán az is elmúlt, s azonkívül akkor még 

[kórházban feküdtem. 
S most meg már rend és béke van. 

XI I . 

K i látta már elmúlni a tavaszt? A tél elmúlik, 
Elmúlik az ősz is, de a tavasz csak diadalt ül a nyárban, 
És ezernyi érett gyümölccsel, búzatengerek 

[büszke énekében 
Az undok mulandóság szemébe nevet. 
A parasztok már alig szürkéllő hajnalban felkeltik 

[a béreseket, 
Tőgyes, hallgatag tehéndámák rátartin és álmosan, 
Gondolattól felhőzetlen nyugalommal vonulnak fel, 
Mint holmi királyi udvarhölgyek csoportja udvari 

[szertartásoknál. 
Várja a csordát a harmatos, dús községi legelő, 
Fújja a kürtöt a pásztor, a rongyos, karikás ostoros 

[főudvarmester, 
Nyílnak a kapuk, előcammog s gyorsan gyűl a 

[lomha nyáj. 



Idill ez, kérem, iöbb ezer éves falusi idill, 
Csak kár, hogy a szomszédban, vonaton félórányira 

[innen, 
Ott van a város, a gyümölcstelen, a füstös és éhes, 
Hol tej nélkül nőnek fel csenevész gyerekek, 
Oda űzte el a zsíros, fukar falu a sovány szegényeit. 
K i látta már elmúlni a tavaszt? 0, barátaim, 
Tudnék szebb idillt. Ha egyszer a tőgyes, rátarti 
Lomha tehéndémákat nyolc-tíz szegény béres 
Innen a falunkból szép csordában lehajtaná 

[a város piacára, 
És a város szurtos kölykei, lányai fejnék őket vidáman 
Ragyogó, gyorsain telő sajtárokba, 
És körül mosolygó apák ás anyák, szent, finom 

[rendőrkordon 
Élvezné s őrizné az éhesek jogát. 
K i látta már elmúlni a tavaszt? — kérdezte ismételten 

[a furfangos költő, 
És az egyszer kivételesen a költővel egyetértőn nevettek 

[a város és falu 
Szegényei, akik különben nem értik a tréfát, 
És egyébként is az idillek iránt nem épp fogékonyak. 

X I I I . 

Egy-egy házfödél alatt néha barátok is laknak, 
De minden jobb háznak födele alatt legalább 

[két ellenség. 
Hogy egy ízléstelen példát mondjak: az új szobalány, 
Miközben nyájas arccal várja úrnője parancsát, 
Gondolatban, magában ilyesfélén szól hozzá: 



„Ugyan kérem, tisztelt borotvált szemöldökű hölgy, 
Ne izgassa föl magát. Az egész csak tréfa, 
Azonkívül tehát kellemes a kertre nyíló 

[hálószobában minden, 
Csak épp hiába nyomja meg a villanycsengő gombját, 
Csak az ajtó maradt 24 órára zárva, 
És a kulcs a szobalány zsebében marad. 
Tisztelt hölgy, felesleges, mert nem vezet célra 
A toporzékolás, a lárma, 
24 óra tartamára nem hagyhatja el szobáját. 
Hogy máért? Azért, mert ma a szobalány az erősebb. 
Két hónapig feküdt fapriccsen börtönben, 
Kettő hónap egy lopott lepedőért, 
S az ő ellopott két hónapjáért viszont 
Egy napot mindenáron el akar lopni öntől. 
Miféle szobalány? Csak szobalány, 
Mint ahogy ön csak úrnő, 
Az első úrnő, aki a céda cselédnek börtönbüntetése 

[kitöltése után 
Keze közé akadt. 
A férj úton, ö n még aludt, ő megfordította a kulcsot, 
És zsebre dugta, s elment. 
Nem bánja, ha holnap... lesz, ami lesz." 
Hogy de ez abszurdum, hallatlan, ö n semmit se tett? 
Biztosan, de viszont biztosan van némi igazság 
Az aljas szobalány okoskodásában is. 
Hogy t i . hadd kóstolják meg az ártatlanok is 
Visszhangtalanságát s legalább halvány ízét a keserű, 

[süket börtönnek. 
Tehát ne izgassa fel magát. Ismétlem, az egész 

[csak ordináré tréfa, 
És új szobalányának romlott fantáziája, miközben 

[autójába segíti önt. 



Két hónappal az ezüstlakodalma előtt 
Este kinyitotta a gázcsapot a húsz éve közbecsülésben álló 
Gipőkereskedő, lelkes cionista és nemrég még milliomos, 
A sikált konyhaasztalon két karjára hajtott fejjel 
Találta meg reggel rokonai látogatásából hazatért 
Mit sem sejtő, szerencsétlen hitvese. 
Mór, Mór, kiáltozott, Mór azonban a halottak 

[szokása szerint 
Semmit se hallott, legalábbis a halottak szokása szerint 
Ügy tett, mint aká semmit se hall. Nosza jöt az orvos, 
A mentők, mentek a sürgönyök, s jöttek-mentek 

[az újságírók, 
És egy órával később rádió-hírszolgálat harsányan 

[kiáltotta szét az éterbe 
A hírt, hogy a húsz éve közbecsülésben álló stb. stb. 
Az újságok mély megdöbbenésről írtak, 
De igazság szerint általában senki se döbbent meg, 
S a beavatottak meg éppen nem, 
Mert már hetek óta tudták, hogy baj van Köpecen, 
S az özvegy, kezében a búcsúlevéllel, állt még, 
Mikor megjelentek szép számmal egyéb közbecsülésben 

[álló sápadt férfiak, 
Tönk szélén álló hitelezők, 
Igyekeztek az arcukra ráírni, hogy meg 

[vannak illetődve, 
De jöttek, hogy megmentsék, mit menteni lehet; 
Gondolatban számoltak, vitatkoztak és haragudtak 

[a megboldogultra, 
Direkt bosszantó volt, hogy az ott a bonctani intézetben 
Mindent itthagyva fölényesen fekszik a 

[márványasztalon. 
Egyik különösen elkeseredett Közbecsülésben Álló 

[hangosan ki is mondta. 
Ez erkölcstelen elintézése a kötelezettségeknek! 



Ó, Theofil, te filantróp, ki vigyáz a rendőrökre? 
Mostanában minden nagyobb városban látni 
A léhűtő, gyanúsan csontos arcú rongyosokat, 
Komótosan üldögélnek a poros városi parkok padjain, 
Némelyik szájában pipa, de csak akkor kerül 

[bele dohány, 
Ha arramenő úr eldobja vagy könnyelmű mozdulattal 
A bokrok közé hajítja el maradék cigarettacsutkáját. 
Mostoha Isten madarai ők (hivatalosan: munkanélküliek), 
Nem vetnek, nem aratnak és nem is gondoskodnak 
A holnapi napról; mostoha Isten szomorú, gubbasztó 

[madarai ők, 
Nomádok a város jól épített magas házai között, 
Koplalóművészek, akiket senki se néz meg, 
Süttetik magukat a nappal, gondolkozniuk felesleges, 
Minden tudnivalójukat tudják, látván, 
Hogy itt ülnek a városban, s nem kellenek senkinek, 
És néha egész tisztán, érthetően hallani vélik 
A csukott kapuk, a fényes boltok és komor város 

[néma intelmét: 
„Kérem, önök csak gondot okoznak a hatóságoknak, 
önök feleslegesek, önök egy megoldhatatlan probléma, 
Minden hely foglalt, 
Ne makacskodjanak, haljanak meg, haljanak meg." 
De .komótosan a dacnak csak üldögélnek, egymáshoz 

[se szólnak, 
Ha lenyugszik a nap, a bokrok alá rejtőznek 
A rendőrök elől, kiket zsebeikben töltött revolverrel 
Időnként kiküldenek vadászatra e szívós életű sötét 

[tanyázok közé. 
Ó, Theofil, ó, Theofil, k i vigyáz a rendőrökre? 



Nyáron könnyebben kel fel hajnalban az ember, 
Már világos van négykor, és a madarak énekelnek. 
Az államügyész már be is állította a vekkerórát, 
Odatette az éjjeliszekrényre és vetkőzni kezdett, 
Korábban akart lefeküdni — ekkor csöngettek, 
És jött a hír, hogy ez esetben a példa nem fog riasztani,. 
Ti. Meghalt a gálád. Meg. Kifogott az államügyészen, 
A bírón, az újságírókon, az egész közönségen, 
Holott a fogházorvos naponta kétszer is meglátogatta, 
S nem kímélve a fáradságot, számolta figyelmesen 

[a pulzusát, 
S mintha fizető páciense volna, fecskendezte belé az 

[éltető kámfort. 
„Ütött a tizenkettedik óra. Mi lesz az államhatalommal, 
Ha ez így tart? Múlt héten a m. kir. rendőrség 

[folyosójáról 
Az emeletről ugrott k i a halál cinkos karjai közé 
Egy kommunista, most meg egy halálraítéltet 
Pár órával a kivégzés előtt szöktet meg a halál. 
Semmi jó se származhatik a rendre, ha így 
Büntetlenül fricskát lehet adni a törvény tisztes orrára, 
Mely kéthetes tárgyaláson, íme, hiába szaglált. 
Micsoda vicc az, kérem, hogy például harmincéves 

[korában 
Életfogytiglani fegyházra ítélnek valakit, 
S az illető fogja magát, s meghal élete delén, 
Mondjuk a negyvenedik évben, noha pedig írva áll, 
Az ember élete éveinek száma hetven? 
Hogy lehesen óvni rendet, törvénytekintélyt, 

[közbiztonságot, 
Ha valaki így mirnikszdirniksz elbliccelhet 30 esztendőt? 
Elég baj, hogy a társadalom legrosszabb ellenségét is 
Egyetlen akasztás után már többé büntetni nem lehet, 
S az illetékes hatóságok kénytelenek a sír széléről 

[visszafordulnia 



Jöjjön el a te országod! egy ország legyen ez és a túlvilág. 
Az állam szent akaratának ne szabjon határt 
A gáláddal a levet összeszűrő cinkos halál, 
S miként a földön, úgy a mennyben is 
Tartassák tiszteletben s hajtassék végre az 

[államügyész rendelete, 
Hiszen csupán ez hiányzik még ahhoz, 
Hogy Leibnitznek hiánytalanul igaza legyen. Ámen." 
Egyébként, mint magánember, az államügyész 

[másokkal együtt 
örült neki, hogy nem kell hajnalban felkelni. 

XVII . 

(Intermezzo) 

Illés barlangjának csendje. 

Nem, nem, nem, 
Nem, nem, nem, 
Se Istenben, se emberben, 
Se a filozófiában, se a technikában, 
Se a barátaimban, se feltámadásban, 
Se a feleségemben, se a munkámban. 

És tudsz, lehet így élni? 
Szeretem, hogy élek. 
Szeretem, hogy nyár van. 
Szeretem, hogy látok. 
Boldog vagyok, mert vagyok, reménytelen vagyok, 

[mert vagyok, mert 
Szeretem az életet, és mégis meg fogok halni. 
Lám, ha egy sóhaj kiröpül a nyitott ablakon, 
A júliusi napban fázós szürke 
Fátyol ereszkedik a karcsú fákra. 



Élő lomb vagy, meleg testű madár, 
Közelebb áll szívemhez, 
Csodákat ajándékozóbb, 
Szentebb szolidaritás, 
Mint egy túli, százszor jó Isten. 

Ki vagy te, ki így szól? 

Te vagyok — mondta valaki, 
És csend, mint Illés barlangjában. 

XVIII . 

A gabonakereskedő kiment hajnalban a parkba. 

„Humbug az egész. Mindenki úgy tesz, 
Mint aki a kígyó fejére készül tenni sarkát, 
Csinnadratta, csinnadratta, 
összecsődül a nép tenni és nézni a vajúdó csodát. 
A vége egy parlamenti szónoklat, 
Vagy ötpercentes bérjavítás, új kollektív szerződés, 
A madarak tovább is kalitkában maradnak, 
A pálinkát tovább mérik ki, 
Lenin mauzóleuma mellett pálinkát mérnek, 
A bányákban még mindig nem süt a nap, 
A katonákat tovább egzecíroztatják, 
Isten éltesse, tisztelt világforradalom!" 
„Elvtárs, micsoda beszéd ez? Európa proletárjai 
Cserbenhagyták az orosz testvéreket, 
S azok — mit tehetnek egyebet —, ellenséges gyűrű 

[szorongatja őket, 
Csak lassan, teknősbéka tempóban mehetnek előre, 
És akárhogy is; (kiradírozni már nem lehet, 
Hogy voltak és hej! állják ám a sarat! lesznek i s . . . " 



Miit povedálnak? Mi közük Oroszországhoz, 
Ki hallott olyat, két éhes ember, munkanélküli 

[éhenkórászok, 
Hiányzik a betevő falatjuk itt Cegléden, és Európáért 
Meg a Lenin mauzóleumáért fáj a fejük? 
És hozzá még úgy tűzbe jönnek, mintha családi 

[ügyükről 
Vagy tőzsdei árfolyamokról volna szó . . . 
Így szólt harmadiknak, de csak magában 
Az ideges gabonakereskedő, k i üzleti gondjai miatt 
Álmatlanul töltött megint egy éjszakát, 
S kiment hajnalban sétálni a parkba. 

XIX. 

„De hiszen még egy bugylibicskát is felvesz az ember 
[a sárból . . ." 

„Barátom, ha bugylibicska volnál, 
Ja, ha bugylibicska volnál, 
Bugylibicska — na igen, az más, 
Falun még mindig használják szalonnaevéshez, 
Vasárnapi virtusos késeléshez, 
Tudniillik a szegényebbek még használják, 
De téged mire lehet használni? 
Miért érj te valamit? Hogy húszéves vagy, mondod? 
Mi hasznom a húszéves fekete szemedből? 
Mi hasznom a húszéves erős melledből? 
Mi hasznom az állítólag halhatatlan lelkedből? 
Amennyire mindez fontos neked, 
Annyira érdektelen az én számomra; 
Elég mindenkinek a maga baja, 
őszintén szólva szeretnélek már lerázni, 
Maflán, értetlenül bámulsz rám. 
No ne tartóztass már tovább, 



Végeredményben én értem a felháborodásod, 
A te helyedben valószínűleg én is fel volnék háborodva, 
De de jacto én az én helyemben vagyok, 
És egyáltalán nem használhatlak, menj utadra. 
Nincs? Nincs utad? Még utad sincs? 
Hát akkor menj úttalanságodra, 
És vigaszul hidd el: majd csak lesz valahogy, 
Ügy még sose volt, hogy sehogy se lett volna, 
S az őszinte szó arannyal fölér." 

XX. 

A falu borbélya is holnap leteszi a borotvát, 
Elmegy aratni. A szállásra magával viszi 
Feleségét, két gyerekét és a maláriáját is, 
Melyet még az orosz fogságban szerzett. 
35 éves ő, de egész kopasz, 
Fejtífusza is volt, és kihullt a haja. 
Derék ember volna, ha nem volna hibája, 
Ezt ő is tudja, és ezért zengő szóval 
Dicséri az aratás egészséges örömeit. 
Kettőkor kel az ember, pohár tejet iszák, 
Délig munkában, s akkor szalonnát pirít, 
Utána megint földbe ásott köcsögből friss hideg tejet, 
Tejet és tejet, és aztán, ha már nem oly hév a nap, 
Űjra munkába világos éjszakáig. 
Nézd, csupa rajongás a borbély. 
Kérem — mondja —, ez egészség, ez természet, ez élet! 
(És szép kereset is: egész évre van kenyér.) 
Vizeskék szeme csillog a falu borbélyának, 
Most nem emlékszik a világháborúra, 
Nem a hadifogságra, még a borotvát is 
Csak szórakozottan tartja kezében — Rousseau álmát 

[álmodja, 
És dől belőle messziről rossz pálinkaszag. 



Én is kicsit a falu borbélya vagyok, és te és a 
[harmadik szomszéd is, 

De általában ilyen köztudomású dolgok 
Senkit se érdekelnek, még csak annyira se, mint 
A népszövetségnek júliusi ülésszaka Genfben. 
Amerikában strandkirálynőt választanak, 
A kies Bezdánban is — Bécsben befejezték a 

[műjég-korcsolyapálya 
[építését, 

Hogy nyáron is lehessen korcsolyázni. 
A képeslapok a primadonnák fényképét hozzák, 
Fürdődresszben a homokban, levegőben és vízen. 
A cselédlányokkal nem lehet bírni, 
Mind bolond aratás idején, 
De a gyávábbak a télre való tekintettel 
Nem mernek felmondani, 
Noha álmaikba is belekattog a cséplőgép. 
A félmeztelen mozdonyvezető poklot hallucinál 
A kazán mellett, és mégse félnek vonatra ülni 
Az üdülők, kiket követ a zord unalom, 
És a betegek, kiket-hajszol hiú remény. 
„A halottakat gyorsan el kell temetni, 
Mert a kánikulában már első nap büdösek." 
Ezt, mindig csak ezt hajtogatja Steimhofban 
Egy szegény tébolyodott bankigazgató, 
Aki azonban még most is hangoztatja, 
Hogy ezen a világon úgy van minden rendben, 

[ahogy van. 
Minden második szava: természetes, természetes. 



Meghalt a derék, öreg börtönőr, meghalt Kulcsár bácsi. 
Huszonkilenc esztendeig éberen töltött élete 
Legnagyobb részét csörgő kulcscsomó muzsikája 

[mellett élte, 
És később már annyira megszokta tekintélyét, 
Hogy nem is volt rá büszke, mikor a börtön folyosóján 
Önérzetesen és fenyegetőn kongtak kemény léptei. 
Közben hosszú fehér bajusza nőtt, hét gyereke született, 
A két legkisebb meghalt, a legidősebb azonban rendőr, 
És ha ők ketten az uniformisban délcegen egymás 

[mellett haladtak, 
Peckes, de komoly járásuk, kip-kop kip^kop, 
Nyugalom, biztonság, bizalom taktusától feszült. 
Meghalt a derék öreg börtönőr, s ha maradék 
Négy gyermeke is, mint a legidősebb, el lett 

[volna már látva, 
Egész nyugodtan halt volna meg. Tisztelte a törvényt, 
Őrizte a törvény ellenségeit, s feljebbvalói becsültek; 
Elvette tehát erényei jutalmát. Elégedett volt, 
És még halálos ágyán se jutott percre se eszébe, 
Hogy huszonkilenc esztendeig őrizvén a rabokat, 
Élete nagyobb részét ő is rabként börtönben élte. 
Nyár volt, mikor meghalt. Egy húsz évre elítélt rab 
Unalmában kiszámította, hogy hány ezerszer 
Forgathatta meg zárjában a kulcsot 
Huszonkilenc esztendő alatt boldogult Kulcsár bácsi. 

XXII I . 

A víziló nem öszvér, és viszont. 
Különösen az utóbbit szeretném némileg hangsúlyozni 
A prokuristákkal, igazgatókkal és egyéb 
Soknevű civil káplárokkal szemben. 



Csak öszvér az öszvér, Isten látja lelkem. 
(Ámbár Isten jól tenné, ha testem is kicsit, 
Legalábbis valamivel többre taksálná.) 
Megfoghatatlan, hogy a költők 
Csodálatos magosságok titkaiba akarják 
Beavatni a prokuristákat és igazgatókat, 
Mikor még ez egyszerű alapigazságok 
Kezdeténél se tartanak. Istenem, 
Emeld fel magadhoz a főnökök szívét, 
Ti. a királyok szíve már kevésbé aktuális. 
Most pedig menjünk aludni. 
Én, szegény lojális kis hivatalnok elmondtam esti imám, 
Jó éjszakát, rendőrfőnök úr, 
Jó éjszakát, gyárigazgató úr, 
Jó éjszakát, irodafőnök úr, 
Jó éjszakát, minden ellenségem, 
Jó éjszakát, egyházam felkent papjai, 
Kik bajnoki harcot vívtok, 
S bőven álltok, derék pillérek, a sötét, falánk 

[tömegek közepett. 
Teljesítettem ím keresztényi kötelességem, 
Imádkoztam azokért, akiket üldöznek. 
De jó, hogy eszembe jutott! az állami 
ítéletvégrehajtó — őt majdnem kifelejtettem, 
Adj Isten neki is jó éjszakát, 
És oltalmazd meg minden általán 
Veszélyeztetett szép világod többi derék pillérét mind, 
Még a náthától is ebben a már egészségtelen őszies 

[időben. Ámen." 

Epilógus 

Szívemre teszem kezem, bár az ilyen patetikus 
Mozdulatok nevetségesek, s némi joggal gyanúsak, 
De mit tegyen az ember, mikor úgysincs nyomatéka 

[a szónak? 



Szívemre teszem tehát kezem, és úgy mondom: 
Higgyétek el, hogy üres a szomorú szív, 
Higgyetek nekem, a szomorúságnak nincs szárnya, 
A szomorúság az a megátkozott kígyó, 
K i hasán kúszik, és port eszik, és ellenség. 
Vigyázzatok, ma a szomorúság alattomos, 
Vigyázzatok, meg akar marni, le akar teperni, 
Hogy lehulljon követelő kezetek, amit még feltart 

[a remény. 
Siessetek, siessetek, 
Nem gondoltátok már t i is a gondolatot, 
Hogy egy perccel örökre le lehet késni mindent, mint 

[egy vonatot? 
Akit megmart a szomorúság, lehet szívében szent, 
De üres kezű szent, k i már dacra, haragra lágy. 
Szívemre teszem kezem: áldott s Istennel teltebb 
Egy sztrájkoló inasgyerek keserű kis szívének kedve is, 
Ki nem tud róla, mi a káosz, 
K i nem kérdi, kétli: szül-e majd csillagot, 
Csak azt mondja: mi ifjúmunkások — és fenyegetőn 

[nevet. 



KAROD ÖLELT 

örül a felhő átragyogó napnak, 
De jó reszketni így karod között, 
Hullni, elveszni, lenni vetkőzött, 
Gyönyör-legyőzött, meztelen, testetlen, 
Fénybe aléló fénytüzes lehelet. 

Ajkad lehel, s leheleted leszek, 
Karod ölel, s ölel rám alakot, 
Künn dördülhetnek mennyköves sorsok, 
S szent sóhajok taraja eget verhet, 
Én, csillogó, boldog elorzott, róluk nem tudok. 

Mint mikor szikrázó szűz havas tetőkön 
Átsuhan fönt szálló galambraj árnya; 
Sors, sóhaj, árny nyomot se hagy, 
Karod ölel, és csak a fényesség van, 
Most nem vagyok, most örülök, most te vagy. 



M I 

Éveim vastagodó könyvébe 
Minden lapra új nagy értelemmel 
Űjra és újra beírod neved. 
Már csak benned ismerek magamra, 
Ujjam hegye is rólad beszél, 
A gondolatot előtted gondolom, 
És amit látok szépet: szemed utánikívánkozik, 
Fényes és szigorú szemed után. 
Már minden egy útba torkoll, 
Csak egy út vezet már hozzám: te. 

Nem tudom, vár-e bolyongó, fáradt lélekre 
Tündöklő mennynek nyitott kapuja, 
Én nem tudom. És mégse félek, 
Mert éveim vastagodó könyvébe 
Oj szót írtál be, s örök már az új szó: a „mi". 
Engem is jelent a te neved, 
Az éveim már a te éveid, 
Féltem, míg életem csak enyém volt, 
De most az én hajam is végigsimítja 
Komoly hajadonhoz felemelt kezed. 



ZSIDÓK ISTENE SZAVÁVAL 

Ha lesz, <kit ez vigasztal, hadd álljon it t megírva, 
Hogy engem se kérd az ördög se: hogy vagy? 
De azért súlyával fogva a szót: köszönöm, megvagyok. 
Köszönöm bizony, s megvagyok bizony, 
Zsidók istene szép szavával: vagyok, aki vagyok. 
S ebből élek. Lehet: ez másnak éhhalálhoz se volna elég, 
S én — naphosszat egyedül, akárcsak az idő — 
Élek, élem magam. Megvagyok. 

Szebb volna dicsekvő, dölyfös legénykedés, 
Hetvankedőn félszemre vágott kalap, 
De mit tegyek! az igaz szó az én barátom. 
Megvagyok hát, s nem csattanok épp k i 
Pirospozsgás, ujjés boldogságtól... 
Tán nincs is borkóstoló, ki olyan jártas az ízekben, 
Mint én a zamat nélkül való napokban. 
Ó, csodálatos, hányféleképp keserűek a napok! 
Olykor egy utolsó meggebedés gyönyörpárás színekben 

[kísért, 
S rajongást ébreszt. 
Valljuk be, szó, ami sző, nincs, ami oly fárasztó, mint élni, 
Az az egyszerű igazság, hogy nincs út és nincs útitárs. 
S tán minden cserélhető, de nem a cipelnivalóink. 
Ha lesz, kit éz vigasztal, íme írva áll itt, 
Engem se kérd az ördög se: mit teszek? 
Hogy vagyok? — s vagyok s teszek s orrindent, jaj, saját 

[kontóra, 
Sokszor buta, néha okos szót is váltok magammal 
Istenről, szerelemről, kutyákról és forradalomról, 
S nincs semmim több. 

Sv. Ivan, 1930. márc. 



VERSEK ÉS VERSEK 

Versek és versek, s nem szökkennek karokká, 
Nem keményednek megtartó marokká, 
Hogy elérhetném, üstökön ragadhatnám, 
Velük a barna nagy földet, és mind a lányok, 
Mind a fiúk futó víg lábát elkaphatnám velük, 
Napfénnyel versenyt csókolni rózsás lábikrákon a port. 
Versek, csak versek kelnek kezem alól, 
Ki jóllakathatlan kedvvel harapnék faló fogakkal, 
Világok húsába szeretnék beleharapni, 
S való csillaggá valaholi örök égre 
Felröpíteni, feltűzni egy-egy ragyogó hálám. 
Versek, versek, lám, az órák némák, 
Ám veszettül izmos legények s kemény zárt sorokban 
Robognak előre, rengetik s temetik múlttá a mát. 
Versek, versek, lám, a fák gyümölcsöt, lombot, 
A népek városokat, falvakat, az életek életet, 
ízeset, hangosat, színeset, foghatót hajtanak, 
S jaj nekem, kinek kalapácsom, kardom, karom, házam, 
Kenyerem, mámorom, lángom szó lesz, csak szó! 
Áradat a való, s ha bajt szül a jó, de jót vet a baj. 
Csak duzzadni, duskálón duzzadni akar az ár, 
Az élő, a teremtő élet. Versek, versek, 
Kapzsibban, mint t i , életet nem imád élő, 
Tobzódva adni s habzsolva falni jobban, mint én, k i 

[szeretne? 
S versek nem szökkentek mégse karokká, 
Versek, mégse csukódtok szorító marokká, 
Bűnvallón, csüggedt fejjel, mint vértelen árnyak álltok 
Világok áradt, hús-vér, dús, büszke színe előtt. 



RETTENETES HÜ SZOMORÜ. 

Jó volna boldog Istent hinni 
Szép mosollyal gaz csomókat oldót 
Poklokat oltót 
És elébe vinni 
A jajgatva is derűt prófétáló 
Verten verő iszonyodott szívünket 

Jó volna boldog Istent hinni 
Oly riasztó a fájdalmas Isten 
Akinek nincsen 
Csak szíve és sírni 
Tudott csak látván a Várost 
És fagyott sikoly kereszten a teste 

Jó volna boldog Istent hinni 
De szeretni csak Téged lehet 
Sok földi gyerek 
Kínt gyűlölők 'mind imi 
Boldog Istent szeretnének hinni 
S nem lehet elfutni Tőled Te 

Rettenetes hű Mindhalálig Szomorú. 



FUTKOSÖ CSONKA HOLD 

Nem érem utol azt, ami fáj, 
Kerget engem, kergetem őt, 
Kerge kergetőzés, 
Futkosó, csonka hold. 

Eggyé és kerekké válni, 
Mért nem lehet színültig telnem? 
Nincs fájás egy, mely más mindenit megöl, 
S elterpedtelőn, ragyogón 
Teret, szájt, szemet, szívet betöltőn? 

Sose forraszt eggyé, 
Sose forr eggyé 
"Velem, ami fáj. 



SZELÍD SZÓ 

Már mindent betemet a hó. 
Szelíd szó, te szegény, 
Szelíd szó, te didergő, 
Hol egy szöglet, hol te megbújhatnál? 
Más madarakkal délre nem szállhattál? 

Már mindent betemet a hó. 
Ma fehér, holnap piros lesz a hó. 
Mit ér a nap, hogyha te fázol? 
Mit ér a föld, a hős, a győzelem, 
Mit ér, ha útján terajtad gázol? 

Vallok én, k i harcos harci sorban, 
Utánad vágyom, csak téged szeretlek, 
Bősz trombitazengés, fegyvercsörgés közt 
Óvó, síró tenyérrel nyúlok utánad, 
S lengő hars zászlók között 

Gyenge szárnyad suhogását lesem. 

Moszkva, 193*. }ebr. S. 



EPILÓGUS 

Költő szerettem volna lenni, 
Szüretre érni, szüretre hívni 
Öreg koldust és ifjú lázadót 
S meg még a gazdag svihákot is, 
Lányt, asszonyt, minden földlakót 
Meghívni dalra, vendégelni, 
Jók, rosszak, tessék szüretelni, 
Hisz született tékozló a szív, 
S megrészegít, ki részegem! 
Mint tőkén a duzzadó fürtök, 
Eseng, esenget nehéz gazdagságom: 
Hát nincs, nincs nekem kegyelem? 
Hol késtek, jertek, szedjetek meg! 
Ez az a segély, amiért fájok.. . 
Költő szerettem volna lenni, 
De nincs, ki jönne szüretelni, 
S arany levél sötéten fonnyad, 
Dudva, gaz veri fel a nem használt utat, 
Ivó nélkül kiszárad a kutad. 
Sorvad, 
Huny a tűz, ha nincs, ki melegedvén szítja.. 
Mi leszek, mi lettem? 
Se lant, se parittya, 
Csak kóbor jómadár. 
Kinek nincsen hova menni, 
Kinek nincsen miért lenni, 
Világ annak kalitka. 

2936 



SOK SZÓ UTÁN 

Hol ér véget az, ami én voltam, 
S hol kezdődnek a többi csillagok? 
Egy szót kerestem mindig életemben, 
S ezer tettem ez egy szóról dadog. 

Mondtam Istent s mondtam zászlót, harcot, 
Szerelmet, vágyat, békét — szegény ember! 
Mennyi sok szó, s csak egyet akartam: 
Helyet szívekben, helyet szívemben. 

Évek múlnak. Nem tíz, nem húsz tavasz 
Rózsáinak hullott már porba szirma, 
S csak lesem, hogy majd kinyílik egyszer 
A szó, mely nélkül nem szállhatok sírba, 

Az én szavam, mely túléli életem. 



NEM TUDLAK MEGSZOKNI 

Megszoktam hét nyelven dadogni, 
S hallgatni épp csak magamén; 
Lenni hazátlan, tűrve nem tűrt idegen. 
S mit véremmel tápláltam én, 
Láttam reményt elhamuhodni. 
Halottat egyre többet temettem, 
S megszoktam, megszoktam. 

Világ szent szíve! hangom érte vív, 
S nem hangzik túl szűk szobámon; 
Ez fáj, de fájni megszokik a szív. 
S a gond, piszok gond, mit bánom! 
Mint más a bőrét, megszoktam rongyait. 
A rám dobott kő már csak mint kis kavics 
Lepattan, megszoktam, megszoktam. 

De rózsa, magányos egy rózsa 
Gazdátlan gaz életemben, 
Te méze ínyemnek, édenem illata, 
Szárnyam! Torz sorsom tartó sorsosa, 
Éjjel-nappal mellettem, bennem, 
Ki vagyok Isten elvetélt fattya; 
Nem tudlak megszokni. 

Nem tudlak, nem tudlak megszokni, 
Pacsirtaszó, te, vak éjjel. 
Poklom koncertjén mámorhegedűm, 
Foglak, s nem tudom felfogni, 
Hogy vagy, s nekem, én, énértem. 
Mint első nap, nézlek, féllek gyermekül, 
S csodálkozva fogok meghalni. 

Jóm, ó, Jó, nem tudlak megszokni. 



HARMINCNYOLC ÉV 

Harrnincinyolc év már nem gyerekjáték, 
Van már mit látnod, hogyha hátranézel, 
Csodákkal nem áltat már a távol, 
Tudod a határt, melyen túl nem érsz el. 

Már vagy, k i vagy, nem leszel boldogabb. 
Neked ezeregy éj már nem mesél. 
Nincs varázs. Kemény, világos a nap, 
Ládd, ideje elkezdeni, temessél. 

Temesd el világkergető vágyad, 
Magyarnak hazátlan, s még nem is zsidó, 
Költő, kit egy nép se vall fiának — 
Ha meggebedsz, nem lesz majd ribillió. 

Ügy, fiam, úgy, nincs néped és nincs pártod. 
Mit csaljuk egymást? Otthon nincs sehol. 
Te már a lelked másra át nem váltod, 
Csordátlan barom, ki árván bandukol. 

Vörös a zászló, a zászlód vörös? 
De hogy hullnál bőgve annak ölébe, 
Ki szeretett, mindig, halálos keresztig, 
S bornak nyújtotta s méreg lett a vére! 

Ez vagy te. Járt úton is úttalan. 
Ez is maradsz. S bár úgy tész s úgy kell tenned, 
Mintha nem tudnád, de bizony tudod: 
Minden zászlóknál tudsz te eggyel szebbet. 



Láttad, milyen a cél, ha elérik, 
örülsz, hogy elérték — ám feledni, 
Hogy még szebbnek, milyen szépnek vártad . . . 
Nem tudod, és egyre tanulsz temetni. 

Végén még hős leszel, halni se félsz, 
Illőn, higgadtan, férfiként mégy el; 
Nem fogja tudni, csak egy, csak egy asszony: 
Egy kisfiú sírt benned minden éjjel. 

Moszkva, 1938. szcpt. 20. 



HOLNAP 

Szalkszentmártonban, 
Bácskában vagy Badacsonyban, 
Valahol 
Már bizton él, 
Tán már iskolába jár 
A kisfiú vagy a leány, 
K i majd boldogabb időkben s tán 
Azon a Pesten, 
Mely után nekem csak fájhat a szívem, 
Ül majd udvaros lámpafényben, 
Nagy asztalnál, 
Lapok, nyomtatott sorok 
S hányatott kéziratok erdejében 
Keresi majd rég fűnőtte utaimat, 
S gyűlölni fog vagy magvitat majd, 
Vagy szid, vagy szeret, vagy megró, vagy megvéd, 
De felgyújtja rajtam a lelkét, 
S ég majd, mint égtem, míg éltem, én. 

Moszkva, 1936. okt. 26. 



MOSZKVAI ESTE 

Ez is elmúlt. Egy .kirándulás, 
Emlék, ami jön utána, 
Előre tudom. Láz, újra láz, 
Várakozás, s a vége, hogy hiába, 
Hiába ez is, hiába, mert nincs 
Teljesülés, csak kitartó vágy. 
örökbe kaptam, mint a vérem, 
S örökbe hagyom — ez lesz a bérem, 
S hallom késői unokák 
Hörgő kínját, s az öklöket 
Látom, s fejem meghajtom, 
Mintha unokám volnék s ősöm, 
Nézem bánatom, kivérzett öklöm, 
S áldom a vágyat, s állom a sorsam: 
Indulni s partot nem érni, 
Feszülni hídként — és nincs túlsó part, 
Esztelenül kinyújtott karral éíni. 



VAN Ü G Y . 

Tudod, van úgy, hogy az óra 
Oly lassan jár, mint mikor találkozóra 
Siettél s vártál, vártál — 
Oly lassan jár néha az óra, holott senkit se vársz, 
Lassan, lassan jár, 
S te úgy érzed, valaki vár, mindenki vár valakit 
Találkozón, 
S mindenki helyett leszel egyszerre türelmetlen, 
Türelmetlen — és egyszerre fáradt, 
S rnint máskor jó falat láttán nyálad, 
Szájadban úgy fut most össze a bánat 
Homokos és savanykás íze, 
S mintha mindezt már egyszer élted volna, 
S mintha minden, mi még hátra volna, 
Ami még rád vár, ami majd lesz, 
Unt mese volna, százegyszer hallott 
Skála, műt a kislány a zongorán 
Mindennap a füledbe gyakorlott, 
És mintha rávertek volna, fáj a szíved, s az arcod 
Dermedt maszkként érzed csontodon. 



SZŰZI IFJAN 

Mennyi múlt! S lám, jóban fürösztő válladon 
Szűzi ifjan ébred minden reggel. 
Hány ezer napja, hány ezer éve? 
Szívem mindig meg újra úgy rebben, 
Mint mikor először lobbantál szemembe. 

Ez a sok dobogásban sokat fájt szívem, 
Higgyem, hogy egyszer csak végsőt dobban? 
De csodálkozva halnék meg, édes! 
Ámulnék, számról a szájad hol van, 
Hol késik csodád, a csak győztes azóta, 

Hogy lobbant először hatalmad szemembe. 

Párizs, 1937. nov. 28. 



PÁRIZS SE PÁRIZS 

Lehetett volna szép is, jó is, 
Csak épp há minden másképp volna, 
De minden úgy van, ahogyan van, 
Köpök vagy sírok, hull csak porba. 

Gázolnak s még csak nem is látják. 
Be jó volna részegnek lenni! 
De eszem virraszt és rám olvas: 
Hazátlan rongy vagy, senki, semmi. 

Páriának Párizs se Párizs. 
Sose érti, akinek sorsa, 
Hogy mért épp én . . . De mért ne én? 
S úgy döglök meg majd csodálkozva. 

Párizs, 1938. ápr. 9. 



KOLDUS, LÁMPÁS A B L A K ALATT 

Fáj karomnak, hogy nem ölelt téged, 
És fáj szememnek, hogy téged nem lát, 
Vágyam őrjíti volt részegséged, 
Mit más ajkáról szítt 
Csóktanuló tizennyolc éves szád. 

Távoli part! És nincs, nincs oda híd! 
Nincs! És nincs! S mint éhes kósza koldus, 
K i életében nem volt soha víg, 
Néz lámpás ablakot, 
S kifesti magának, mint él a dús: 

Gyermeklánytestedről úgy álmodok 
Én irigy álmot, vérem mérgezőt. 
Lépted, sarkad a fülembe kopog, 
Nyár, s mégy, most mégy felé, 
S körmöd is él, mint sose azelőtt, 

Körmödig érzed: övé vagy, övé, 
Mint harmat napé, mint földé a mag. 
Ő tán még nem hitt: eljön, nem jön-é? 
S melled már neki nyílt 
Fénylő bimbókkal, s a fényes hajad 

Minden gyökere vágy kapni az írt: 
Leheletét s az idegen erőt, 
Mely titkot tép, mint Krisztus keze s í r t . . . 
Jaj, kifosztott koldus, 
Nem álltál soha így színem előtt! 



Ő, áhított, ó, elrabolt nagy juss! 
Nem én karomtól lett tiéd karod, 
S meg nem látom én soha boldog, bús, 
Első, erős, szabad, 
Magad köszönő asszonymosolyod. 

Hiába mondod, i t t vagy, tartalak! 
Mit mástól kaptál, én vesztettem el. 
S a csókod néha szívembe harap: 
őtőle tanultad. 
Múlt mámor éget, ha égsz is velem! 



HÓNAPOS SZOBÁK 

Reménynek szárnyát lelkem elvesztette, 
De megtanult térdelni. Lelkem térden áll 
E hóhérzajban, hogy megjött az este, 
S a csend feltámad. Gyógyszer, hűs ezüstkanál 
Lázas szájban, neved magába már, te szép, 

Te, ó, te! Négy fal, bent ágy, ócska asztal, 
Papír, papír, könyv. Fönt kis villanykörte ég. 
E hónapos szobánkba bús malaszttal 
Húsz vándor év száz hónapos szobája lép, 
S mindenben, hol mindenütt! mint most, velem, te jó, 

Te, ó, te! Sátoros vert élet holdja, 
Vallásom, vétkem, üdvöm! Bőség, életkút! 
Leheleted száztorkú szomjam oltja, 
S két kis melled két nászra hívó édes húg, 
Szűz fészkem, száz szerelem, száz nő vagy te Egy, 

Te, ó, te! Itt s húsz év óta mellettem. 
Hallod, csend van. Az én lelkem most megy, bolyong 
Őserdőmben, benned. S fejem kezedben. 
Életem csak véres, csúfolt, mihaszna rongy, 
S imádom, mert tiéd, s mert nincs másod, te dús. 

Szarajevó, 1940. febr. 



V I R R A S Z T O K 

Virrasztok, mintha volna mit várnom, 
Holott, szegény fejem, csak kerül az álom. 
És szólok, mintha volna, aki hallgat, 
Szállnak az éjben felrebbent varjak, 
Mint léghuzat száz résen, süvölt be a sötét: 
Levette rólam az Isten a kezét. 

Szarajevó, 1940. ápr. 3. 



MINT FENT A HOLD 

Nem egy csapásra, csak mint fent a hold, 
Fogyott s elfogyott, ami miatt jó volt 
Élni, írni, beszélni itt — 
Elfogyott, s a szélütött föld áll. 
Ma már 'reménynek híre se hallik. 
Meghalni jobb, ha élni kár. 

Szarajevó, 1M0. ápr. 3. 



KIS DAL 

Elment az én rózsám idegen országba, 
Nem méhettem vele és nem is utána. 

Elment az én rózsám. Megyek én is, megyek, 
„Föld alatt'' jó ország, ott nincsenek hegyek, 

Ott nincsenek jegyek, hajó, vonat, határ, 
Hazakapja párját ott, aki hazavár. 

Szarajevó, 1940. ápr. 3. 



J A J K I Á L T Á S 

Tapadjunk össze, sírva tapadjunk, 
Szentségtörő vad őrület 
Szállta meg kezed, kezemet, 
Tapadjunk, ments meg, mentsük meg egymástf 

Romboló angyal jár minket körül, 
S viharja véres zavarba 
Kavarja, hogy legyilkolja 
Szívem szívét, szíved szívót: múltunk. 

Rémület szent villámfénye! 
Nem hűlhető együtt-lázba, 
Haláltalan tapadásba 
Tapadjunk össze, őrült tékozlók, 

Vonagló szívek, magunk gyilkolok. 



GYŐZTESEK ÖNTELI MÁMORA. 

Győztesek ön teli mámora, érte beteg cserepes szám! 
Bíbor ital! ha csak egyszer ízlelni szabadna nekem, 
Kelyhed egyetlenegyszer nekem is diadalmas örömmel 
Emelnem adódna, 
Egy korty, csak egy! S ára ha lenne a még azon percben 
Cseppenként elfolyó vérem, 
Hála piros szirmai, csóközön, mintha csak 
Csókolnék, míg halálba fogyok, 
Boldogan esnének cseppjei porodra, föld! 
Szűnne pörünk, öled úgy nyílna feledni elébem, 
Mintha te mostoha nem, sohasem, csak anyám, 
Jó szeretőm s más soha nem voltál volna. 

De győztesek üdve, feledő pihenés, te, 
Mért hogy öreg fejem egy haja szála se ismer? 
Láttam is, álltam is harcot, nem egyet, 
De ünnepi trombita, dob ha diadalt harsant, 
Egyszeriben valamint aki álmodik, álmodott, 
Ébredek, s mindig erősen a bánat ős .küszöbére szögezve, 
Vesztesek, mindég a ímegsebezettek alomja mellett, 
Győzelem alja, tiport, lihegő kíntetves alom. 
Győzelem! egyszer adódna! nekem is ütne egy óra, 
De győzni ha van, k i siratja, mit ér? 

Kíntetves almon, alul, legalul, 
Kudarc! kiáltom minden győzelemre, 
S esztelen, én, csak az egyre, enyémre repesek 
Várva — az egyre, mely mindeneké leszen, 



Nem ököl, de öröm tenger nagy tenyere, 
S fűszál se sehol, mely elhervadna miatta. 
Győztesek önteli mámora, érte eped cserepes szám! 
S nincs pihenés! örök, Éden után égő szomjammal 
Csak csúfol minden ital. Diadaltalan minden harcom 
S a remény! Röhögő ostoros szajha 
Tart rabul, küld, uszít, s újra meg újra csak fáj. 



ÓDA A F A J D A L O M H O Z 

Állok a parton, még állok, 
Szenny véres hulláma viszi roncsaid, 
Templom, életem hajléka, isten s ifjúság! 
Már rég bús, félszeg, utolsó remények, 
Ök is, súlyos kövekként, látom, merülnek. 
Kifordítom minden zsebem a szélnek: 
Morzsa se maradt. Fussak? 
Nincs hova. S úgysincs már miért. 

Romjaiból fennmaradt rom, még állok 
Mégis. Mit tart fel, izzó üszök, ki mért nem alszom? 
Ó, fájdalom, te megmaradt maró kincsem, 
Fájatod, mi van, fájatod, mi nincsen, 
Mint maga Isten, erős vagy! hü vagy! 
Talán megölsz, de szép már csak te vagy, 
Legszebbem! S nincs, k i tőlem elragadhat. 
Szorítlak, szoríts vágyőrző nászban. 

Fájj. Míg fáj, mi van, s míg fáj, mi nincsen, 
Tanút, zálogot tartok. Templom, büszke hajlék, 
Isten, ifjúság — megcsúfoltak, elsodortak, 
Minden veszve, de fényetek őrzi bíbor fájdalom. 
Szennyel és bilinccsel, csúf, csúf, zászlórongyokkal. 
Minden romokkal dacolva épen éltek bennem, 
Továbbéltek! Fájdalom, te titkos Túlélő, 
Tilos eltilthatatlan, te, fájdalom, fájj! 



Szoríts, szorítlak, gyászgyőző nászban 
Kísértet, követ, rettenetes angyal — 
Jákob ősömmel virradatig tusakodtál, 
S lett hajnal. Ma csak magány, jaj és éj van, 
S tán hajnal nincs is. De vagy, te vagy! 
S romjaim élő romja, csak általad állok, 
Szíved verésétől ver csak még vert szívem. 

Drvar, 1941. JúUus 1—3. 



VALLOMÁS 

Már annyi part elmaradt mögöttem, 
S hányszor dobtam magam zászlós lángokba, 
Hogy együtt égjek — s csonkulva, törötten 
Megmaradtam, mint külön, veres üszök, 
Se láng, se hang. Önizzásába veszve, 
A világkóbor lelke, jaj! varázslat foglya, 
önálma várába befalazott tücsök. 

Drvar, 3942. jan. 9. 



VÁNDORBOTOM MEG-MEGTORPAN 

Valószínűtlen vagyok. Még a nyelv is, melyen kiáltok, 
S egyáltalán, 
Lesz negyed századja már, hogy kalásznak hívták a 

[kalászt, 
Lánynak a lányt s lángnak a lángot, mit láttam. 
Föld helyett emlék az, min azóta állok. 
Negyed századja lesz, hogy emlékekből élek, 
S máig nem ért utol árnyas újító feledés. 
Emlék a remény s a bánat, miért vérzem, 
Emlék a foglalat s életem, mely mint ékszer 
Hőben, fagyban, porban töretlen egy s egész, 
Furcsa magamnak is már legfurcsább talány. 

Vándorbotom ím meg-megtorpan: 
Koldusgazdám, kérdi, s ha rosszul emlékszel? 
Koldusgazdám, kérdi, s ha jól is emlékszel, 
Van-e még minek, van-e még ma már? 
Rég volt voltak, miket te érzel, 
S kikre vágyva vert szíved, szíved dobban, 
Hozzád nekik közük se lesz talán. 
Nem csak emlék-e, emlék-vaklárma 
Őrzött őrződ: hazád, házad? 
Reá az életet tetted, 

S tán sose volt, nincs álhír, káprázat . . . 

Vándorbotom már meg-megtorpan. 
Bosansko Grahovo—Knín, 1942. Július 



KÖSZÖNET 

Sem szívviharban, sem más fájdalomban 
A múlható múltat nem ismerém, 
Heg sose támad éveim sebén, 
S ki halni tudna, nincs olyan halottam. 

A pillanat szárnyát ha én megfogjam, 
Pillangóból pók lesz varázs cselén; 
Megőszült az aranyhajú remény, 
Szemében vesztes bánat és iszony van. 

Ne hidd, hogy sírok. Ami meggyötört, 
Kín, mint gyönyör győzelmes dalba tört, 
Hétköznap .is vasárnap így gyúlt százszor. 

Kancsóm ma is színültig töjti vágybor. 
Jó nem, de gazdag volt hozzám e föld, 
S a vágy túléli azt, mi összetört. 

Knin, 1942. Július 



SZEMED 

Színét se tudom. Néha barna, 
S olykor mint mély erdők, mohazöld. 
Sárgán is láttam és súlyos sötéten, 
Fájni is fáradtan, akár a föld. 

Csókolja szám, s el mégse érem. 
S rám ha tárja fényes kapuját, 
Látom múltjaid: ősök s lányka benne, 
S börtönök, tájak, fájt arcok, ruhák, 

S nézem, s női, s van ezernyi terme, 
Lakókkal, kik színem Se látták. 
Kizárt vagyok. Kint csókom, s kint, k i nézem. 
Kövült pilláid bús parton bástyák, 

S állják ostromló tenger szívverésem. 

Knin, 1942. november 10. 



HA EGYSZERRE 

Látod, látod, mire jutottál, 
Élted tetted rám, elbarangoltál. 
Bánatok álltak, haramiák lesbe, 
Mégis kézen fogtál, büszkén mosolyogtál. 
Erdőirtó mosoly, remény sütött benne. 

Más, százszor erősebb, lehet néha gyenge, 
Csak neked, szegényem, már a sorsod egyre 
Ügy menni, mintha sohase fáradnál, 
Mintha szent szíved még kicsit se rettegne. 
Erdőirtó mosoly, fényesebb a napnál. 

Szemed mélyén évek s tükör van elrejtve. 
Tükröm tükre is, mert lelked lelkem lelke. 
Ne nézz a szemembe. Árvát látnál, árva, 
Síró lelnék sírót, s jaj, ha már egyszerre 
Erdőirtó mosoly nem csalna, lefájna, 

Kiáltva dermednénk be a rengetegbe. 

Knin, 19Í2. nov. 24. 



REJTS EL 

Semmi se történt. Asztalnál ültünk, 
Kis asztalunknál egymással szemben, 
Ketten. Fejünk fölött szótlan villanylámpa 
— Ügy, mint szemem más szobákban látta, 
Ha titok-sajdultan be-belestem 
Nyáron a házak nyitott ablakán. 

Semmi se történt, s döbbentő talány 
Lett, és fájt, s először láttam: lám, it t 
Kis asztalunknál ülünk és ketten 
— Riad a szívem, ámul és retten. 
A biztonság csak elszunnyadt pánik, 
Nyitja szemét, s színt vállnak a valók. 

Semmi se történt. Röppentek a szók, 
Tündöklő, lélek-hímporos lepkék, 
Leheleted hűs méz ízét hozva 
— S mint akit kés szúr hátba, orozva, 
Eszméltem rá, hogy ez, ez már emlék. 
Sikló perc, s úgy zúg, mint egy óceán. 

Semmi se történt, s vonaglott a szám. 
Utol hogy érném, mit el sem érek? 
Nem tudom, minket mi hozott össze, 
S ha tán kámennél, hogy visszajössz-e. 
Szüntelen hullámzó messzeségek 
S halál portyáznak falban, küszöbön. 

Semmi se .történt. Rejts el, gyönyöröm. 

Knln, 1942. dec. 4. 



HOTEL SUMARTIN 

Anno Domini 1942 

Ne higgyetek a nappalnak! 
A nappal lárma. S a lárma 

hazugság. Nappal vannak, akik köszönnek, s vannak, 
akik nem köszönnek egymásnak. Nappal szövetsége
sek és ellenszövetségesek viszik a szót. 

Hazugság a szó. 
Nappal kártyázók ülik körül az asz

talokat, mint emberek, akiknek még van nyerni- és még 
van vesztenivalójuk. 

S hazugság a kártya. 
A fiatalok vidámak, és a gye

rekek játszanak. S hazugság, hogy a fiatalok fiatalok. 
Hazugság, hogy a gyerekek még gyerekek. Itt hazudik 
a nappal. Nappal it t mindenki hazudik. Hazudik magá
nak, hazudnak egymásnak. 

Azzal csapja be magát mindenki, hogy fontossá teszi 
magának azt, ami mindegy neki. A nappal it t egyetlen 
álarcosbál — álarcosbál fazekak körül, álarcosbál a 
kártyaasztalok körül, álarcosbál a folyosókon. 

Ne higgyetek a nappalnak! 
Ne higgyetek a karbidlámpák fényének! 

Ha 
kigyulladnak a karbidlámpák, s az emberek az asztal 
mellett elfoglalják vacsorázóhelyüket, .minden hasonlít 
az egykori estékhez. Az estékhez, melyek megenyhítően 
koronázták be a munkás napot. Azt hihetnéd, ez is csak 
egy azok közül az elmúlt hajdani esték közül. Ha nem 
látsz többet, mint amit a szemed lát, úgy tűnik, mintha 
családok ülnének, csakugyan családok ülnek az aszta
loknál. Nevetést is hallasz, civódó szót is, tányércsö-
römpölést, gyerekhangokat, és embereket látsz emelt 
fejjel. Ha nem látsz többet, mint amit a szemed lát, if-



jakat láthatsz és fiatal lányokat. S hogy minden ha
sonlítson az élethez, még harmonika is szól, és táncolni 
is látsz. Mintha egy volna az elmúlt, hajdani esték kö
zül. Elfelejthetnéd, hogy hazudik a szemed. Elfelejt
hetnéd, hogy hazudsz. 

És hazudsz. 
Hazudsz, hogy elfelejthessed, hogy ha

zudsz. Egész nap hazudsz, mert félsz az órától, mikor 
nem süt a nap, s a karbidlámpák is kialszanak, s a kü
szöbödön lehulló álarccal egyedül vagy a sötét szo
bádban. 

Megvesztegethetetlen. Ott az éjszaka megvesztegethe-
tetlen. 

Nagy, sötét és rettenetesen csendes. Ha hango-
sabb volna, nem hallanád tulajdon szíved. De oly csen
des, hogy hallanod kell a szíved dobogását. Oly rette
netesen csendes, hogy hallanod kell azoknak a szívek
nek csendjét, akik egykor a tiéddel együtt dobogtak, 
s ma már némák. 

Megvesztegethetetlen. Az éjszaka megvesztegethetet
len. 

Farkasszemet néz veled. Hiába hunyod be a sze
med. Ott van a behunyt szemed mögött is. S hiába szé
dülsz a fájdalomtól, eszméletnél vagy, nem zuhanhatsz 
eszméletlenül. S bánatok, óriás pókok bújnak elő, s te
lepednek a melledre, s isszák a szíved vérét. Iszákos 
pókok. 

Az éjszaka faggat, az éjszaka vallat, és te faggatod 
az éjszakát. Faggatod: hol van apád, hol anyád hol a 
fiad, hol a testvéred, hol a barátod. K i hallotta, hallotta-e 
valaki utolsó sóhajukat? Vagy most, míg itt fekszel, ők 
valahol még vergődnek — vérbe borultan vagy elborult 
elmével — vagy még mindig töretlen derékkal? 

Megvesztegethetetlen. 
Az éjszaka rettenetesen csendes. 

S rettenetesen hosszú az éjszaka. S rettenetesen nem fe
lel. Csak faggat. S csak hagyja, hogy faggasd. 



S az if
jak, akiknek arca az este nevetést, és akiknek lába este 
táncot hazudott, hiába kérdik: mért nem ölelhetnek 
lányt? Hiába kérdik, hogy mért nem élhetik életüket 
ölelve, munkálkodva és harcolva. 

S a gyerekek, még a 
kicsi gyerekek álmaiban is vértől maszatos kezekkel 
járnak fel-alá még a jó angyalok is, hogy elragadják 
őket kiszámíthatatlan mély idegenbe, messze a mamától. 

S reggel. 
Ha reggel megvirrad a reggel, az ember le

mossa igazi arcát, és magára ölti a maszkot. És megin
dul a szóbeszéd. Ételről, italról, hírekről, kártyáról. Sok 
beszéd. Épp csak az éjszakáról nincs szó. S vannak, 
akik köszönnek, s akik nem köszönnek egymásnak. 
Utánozzák tovább az élőket. Hazudnak egymásnak, hogy 
hazudni tudjanak maguknak. 



HONTALAN 

Tudod, hogy mit láttáim? Csillagot az égen. 
Villogó csillagok, megátkozott csókok, 
Vágyva elindultak, fájva fennakadtak, 
Nem találnak soha mindörökké ajkat, 
Kit csókolhatnának, kin hamvvá halnának. 

Tudod, hogy mit láttam? Habzó, dühödt tengert, 
Partjait verdesöt, mindig visszavertet, 
Millió rab karral láncokat csörgetőt, 
Megváltóját hívót, vad széllel ordítót, 
Rengő rengeteget, betelést epedőt. 

Tudod, hogy mit láttam? Tengerparton álltam, 
Kitártam két karom, s ki éhes szám, szemem, 
S nem felelt az éjjel, hegyek nem moccantak. 
Szombattalan Isten! fű, kő illatoznak, 
Szíven ver, hogy élek, szíven fájnak fények 

S hazám, mit nem lelek, s hogy hontalan a vágy. 

Sumartin, 1943. május 21. 



A N N Y I F E L É 

Annyifelé fáj a szívem, 
S egymással perlő vágyaktól dúltan 
Állok egy helyben, égek, meggyúltam. 
Sikoltok lángjaim közt, árva. 

Százfelé húzva, nyúlva, fájva, 
Hűtlen, ha futnék, s hűtlen, hogy állok. 
Százféle lángom s egy se, mely átfog, 
Mindegyik csak egy, s egyik se én. 

Isten hidege. 
Megvesz a hideg. 

Megdermedek erdőm égő közepén. 

Brlog—Topusko, 1943. okt.-nov. 



SEMPER EADEM 

Régi-régi szekérbe fogva, 
Réti úton két régi ló. 
Régi a csillagtalan éj is. 
Régi a rablók tanyája, 
Az erdő s az erdőszegély is. 

Hol vagyok én? 

Százados sötét, zörög a szekér 
S a szekéren horpadt kofferek 
Hátán támolygó tornyok: 
Batyuk, batyuk s batyuk tetején 
S oldalt s köztük fázva, rázva 
Ülünk, csúszunk ők, te — én. 

Hol vagyok én? Én vagyok én? 

Réges-régi szekérbe fogva 
Igazi két ló s nem csak árnyék 
Az ősi úton. Igazi erdő 
S az ő feltámadt emléke 
Zúgnak. Eggyé dagadnak 
Élő s kísértet. 

Ki , ki vagyok én? 



Régi a csillagtalan éj, 
S régi, hogy sehol világos ablak, 
S szívembe régi szív zakatol fel 
Szívekből, kik rég elporladtak. 
S ez iszony, s számon a meztelen sikoly, 
Kit hősen-gyáván, mint rég, elharaplak . . . 

Nem én, s én mégis. 
Régi az erdő s az erdőszegély is. 

Zagorje—Topusko, 1943. oJct.-nou. 







Úgy teszünk, mint akd még lesve 
Életet, indulást várhat. 
Útjaink előlünk szállnak. 
Nagy sír a menny, s alvadt vér az este. 

Angyalunk elakadt valahol 
Régóta, nagyon és messze. 
Mint mi, már ő is tán veszve. 
Romok közt rekedt rémület csahol. 

Vera, 19M január hónapjában 



A SZÁZ SÖTÉTBEN 

Meddig még ez a kín, meddig még a csaló 
Fél hittel magának reményt hazudó harc? 
Mért csallak, Istenem? Istenem, mért csalsz? 
Nincs vigasztaló. 

Münt megláncolt kuvasz az iszonyú holdra, 
Bennem a. száz sötét vonít s incselegnek 
Sebeimmel árnyak. Már nem szeretlek. 
Vagy szívem holtja. 

Túl fölséges voltál, túl véres, túl örök. 
Sose merengtem el, mosolyogva úgy rád, 
Mint kedvesem lábára. Voltál csak bús vád, 
Sose víg kölyök. 

Nem számon kérek én, csak a száz sötétben 
Sebeimmel árnyak incselegnek, s vallok. 
Meztelen lettem, mint a törött kardok. 
Tán ezért éltem? 

Vera, I9«. január 



VÉGSZÓ 

Mint kit (meg vizes kötéllel vernek, 
Úgy sajogtat, s nem is néha, 
Vad élet, miit már régóta élek; 
Senkivel sorsot mégse cserélek, 
Fájás elől fut, k i léha, 
Seb s öröm, én eggyé szeretlek. 

Száz üdvösséggel fölérő sírás, 
Vágyak, élő húsban kések, 
Sebek, kik létem mély, néma kútja; 
Távolba vagy közeit nézzek, 
Éveim rendje duzzadva zúgja, 
Hogy bús lehet dús, s hogy élni láz. 

Te is, édes fájom, borús angyal, 
Mint te, ki üdv? s mint te, ki fáj? 
Van seb, van gyönyör, hol te nem lakol? 
De hová élő szem le nem hatol, 
Hol koldus mindenki s király, 
Ott arcod örök aTany hajnal. 

Babinpotok—Zbjeg, íebruár 



PARTIZÁN HADIKÓRHÁZ NO. 9. 

Hallgatag fák árnya alszik puha havon. 
Csomagol már a tél. Itt-ott völgyben, hegyen 
Meztelen hever már víg szűz, barna tavasz. 
Panasz csak az ember. Kékbe nyílt ég alatt, 
Hol fák árnya alszik maradt fényes havon, 
Házak füstoszlopok, s 'ki él, az meglakol, 
A halál lett isten, s élni alig szabad. 

Hallgatag fák árnya, s vér hallgat a havon, 
Vadon ez itt, néma, csak karom kiabál, 
Szabály ellen vágyva, ölelésre fájva 
S árva, csak én hallom. S néha süket éjen, 
Ha kint a fák állnak keményen hallgatag, 
És sor ökrös szekér hoz roncsolt ifjakat, 
Rossz látomásként áll elém önszemélyem. 

Hallgatag fák között ha vérük kicsordul, 
Kordun, Lika, Boszna — i t t van, kiért, miért, 
A célt, tömör testét, tapintja mind a k é z . . . 
Jaj, és — élek? Élnek-e még, kikért fáj karom? 
Ös, erős fák között hazátlan szél vagyok, 
Egész nagyvilágé s világtól elhagyott, 
Fantom nyelven süvölt fantom népnek dalom. 

Zbjeg, l$ii, március 15. 



L E S Z 

Lesz az ég megint egyszer kék, 
Lesz szívem megint egyszer bátor, 
Búm száz súlya illó lepkék, 
S lelkem csendes, mint láthatáron 
Bárányfelhő. Lesz csak emlék, 
Hogy félek, s látni fogom, látom. 
Mit soha csak nem is sejték: 
Nem volt hajótörés magányom, 
S hol vergődöm, a vágyvert zátony 
Csak óvó fészek, s az esték 
— Süket, süket, hideg esték! 
Mikor lakatolt szótól számon 
Vérem buggyan —, ó, ez esték 
Fátyol voltak csak, rejtő fátyol, 
S hív, i t t áll, szűz meztelen álom, 
S kik egymást keresték, lestek, 
Csendbe forrunk üdvözült nászon. 

Zb}eg, 19Í4. április 



ÜJRA EGY NAPNYI ÉLET . 

Újra egy napnyi élet útra kelt. 
Mögém múlott, omlott sötétbe, 
S mint friss halott körül a csend, 
Döbbenő fák közt óriást lépve, 
A kemény este szemembe vert, 
S elhűlt lelkem sírva kérdi: 
Újra egy napnyi élet útra kelt? 

Borzongok, bőröm a halált érzi. 
Bennem a csüggedt élet hátranéz, 
S mit nem értett, most se érti. 
Fák közt a csend már sűrű, mint a méz, 
Fent fényét ős csillag vérzi, 
S néma a vágy, nem moccan a zár. 
Borzongok, bőröm a halált érzi, 

S mi valaha fájt, örökre fáj. 

Zb)eg, 1914. ápr. 



GYERMEKSÉG SIRATÁSA 

Hogy buzgott a könny, hogy tudtam sírni bátran! 
Hivőn, hívón és mindig fennhanggal, 
S ha árva voltam, mint Jézus a halálban, 
Kiáltottam, mert vártam: meghallja majd angyal, 
S mert hall, meghallgat. Ó, hangban varázs van, 
Irt adat, öleltet, késlelőt sarkall. 
Gyermek sír, mert remél. S hogy sírtál, hívtál bátran! 

S ma hallgatok. Száraz szem s lát hideg éjbe, 
Dermedt, nyárs bennem bánat, vágy, iszony. 
Agg lett a szó, s ha mégis kiáltna égre, 
Fent csillagok öntelt fénytánca foly. 
Kőből minden isten, s átfogott térde 
Nem rezzen. Mindig magadban iszol. 
Lehullt, zuhant a remény rémülten az éjbe. 

Radatouiéi, 19ii. szeptember 



HAJTOM ÖLEDBE 

Hajtom öledbe őszülő fejem. 
A gyermek nem halt meg, oltalmat keres, 
Bár rég tudom, hogy nincsen menhelyem, 
S hogy nem terem vén, mély sebekre fű. 
A gyermek tovább él. Te száznevű, 
Húg, anya, nap, csend, csillag — Te szeress, 
S bár rég tudom, hogy nincsen menhelyem, 
S hogy nem terem vén, mély sebekre fű, 
A tudás daróc, de szemed selyem, 
S a gyermek nem hal meg, csended nedű. 
Szomjam, mely el-elbarangolni kerget, 
Ős vad erdőkből verve, sebezve, 
Szomjam húz hozzád vissza. Eresszed, 
Ereszd őszülő fejem öledbe. 
A gyermek néz rád, oltalmat keres. 
Ki szeret, annak Istennek kell lenni, 
S a levél, mely zörgő falombról hull 
Remegve, tétován, fázva — erősebb nálam. 
Hiába, ha már nem szeretsz szeretni, 
A könny nem kér, véresen kicsordul. 
Hajtom öledbe őszülő fejem. 

liaáatoviéi, 19H. október 3. 



1944. SZEPTEMBER 7. 

Lobban öröm, hegy-völgy ma hadaknak elébe kigyullad, 
Zeng a harang, milljók vert szíve zúg diadalt! 
Győzni be szép! mámorban nyúl ki ezernyi ezer kar, 
Évekig ért türelem, vágynak az óra ma év. 
Csillag, ötágú, üdv! Volt tömlöc-vágy, ma vihar vagy, 
Űr urakon, sújtó fény, lehe lánc-letörő! 
Vélnéd, vad csata dúl, tör térbe a szívbeli lárma, 
Puska ropog, bombák! szűk az örömnek a föld. 
Árva f i , tiprott, évekig állta a birkot a szörnnyel, 
S száz csoda! nem mese! győz s nyer fölséges arát. 
Győz az igazság! s ujjong újra a gyermek a népben, 
Nagy szavak, áldott méz, édes az íze megint. 
Még nem volt álom soha szebb, mint szép a való ma, 
Térden a hóhér, s áll, tart pallost az elítélt. 
Hát te, te, szívem, öreg kuvasz, ős búd lánca kötötten, 
Fájdulsz, húz súly, állsz elfacsarodva . . . Miért? 
írva vagyon Lázárról: . . . „S felkele s jára." Ma én is, 
Holtjaiból k i felállt, néppel együtt vagyok egy, 
Egy — s mégis külön. Ó, fény, fény, szabad élet, 

[arany nap, 
Sajgóbban, mint én, volt-e, ki fájt, epedett? 
„S felkele s j á r a . . . " de Lázár én, állok s a halálba 
Hátratekint a szemem. Már oda nem hat e fény! 
Mint a sötét földet beborítja a zöld, ha tavasz van, 
Mártír csontoktól sírva fehér az az éj. 
Csillag, ötágú, üdv! De irigye vagyok ma magamnak, 
Hátratekint a szemem. Moccanj, nagy temető! 
Nem moccan soha már, s én élek. Jaj, t i halottak! 
Milljók nem tudják meg soha: múlt a pokol. 
Én élek, de azok . . . ma s örökre őrzik a rémet: 
Víg sintér vigyorát. így tört éjbe szemük. 
Radatoviéi—LeSóe, 1944. szept.—dec. 15. 



TUDOD, M I L Y E N . 

Tudod, milyen, ha régi lelked fáj? 
Fázol, s kavargós őszi nyirkos ködben 
Csikordul, hallod, messze öreg zár. 
Számolod éveid, maholnap ötven. 
Mint a vak, k i tétován botorkál 
S nem lel utat — nincs út, mely te utad. 
Ó, végtelen, hol akár börtönben, 
A láb mozoghat, s nem jut ki, tovább. 
Az élet, mint egy sóhaj, el nem röppen, 
De mint bilincs, egyre mélyebbre vág 
Húsba. S nem oltják szomjad száz kutak, 
S hasztalan, hogy vártál szép csodára: 
Csak remények halnak, nem hal a vágy. 
Halsz, temetsz egyre: ez élet ára, 
S nem tud meghalni halottad egy se: 
Látogatja embert száz régi lelke. 
Tudod, milyen, ha régi lelked fáj? 

LeSée, 1944. december 19. 



NE HIGGY, CSAK MESÉKNEK 

Rád bárki néz most, összetéveszt könnyen. 
Mi ez? Fehér színt hint hajad közé, 
Rajzol rád ráncot is, fáradt jel döbben 
Ajkad mézes sarkán — s elbújt hátad mögé. 

A pajkos kópé! s les huncutul engem, 
Les téged — lám, mint őszülő, no lám, 
Olyan vagy. Mint a sok más furcsa ember, 
Olyan vagy. Ám látok én. Kicsi lány, 

Riadt én lelkem, szűzszemű szép őzem, 
Csak el ne hidd, játék ez, csak csalás! 
Szemembe nézz, simulj hozzám erősen, 
S nevetve hull a tréfás rossz varázs. 

Hazugság minden, s ne higgy, csak meséknek, 
Hajad mámor, sötétebb, mint szemem, 
őrzök gyermeklányt biztos öröklétnek, 
Csillag, mesém, túlélő életem. 

19U 



HEGETLEN PIROS SEBEKKEL 

A nappalok mind süketebbek, 
S óráik közt, mánt idegen városban 
Hontalan lebzselő, kószálok. 
Ám éjjel eljönnek hozzám legjobbjaim, 
Öreg fájdalmak, elvérzett vágyak, cudarul csúfolt, 

[vert remények, 
Meg sose holt holtak, 
Már csak lassan, de még egyre sokasodó halk, 
Kitudott, érdemes társaság. 
Csupa ismerős. Legtitkosabb gyökerük íze számban, 
Hogy volna másképp! szívemből nőttek, 
S benne is temetődtek, 
S a sírban, csak a sírban nincs felejtés. 
Kísértetnek mért mondják a halottat? 
Kísért az élet, s csak az élet kísért 
Felejtéssel. 
A lárma s bárgyú feledés vértelen árnya fölött 
Nem feledő feledettek, sose holt holtjaim 
Szép, hegetlen piros sebekkel örök virágzón, 
Ösá kert susogó cédrusai, ők állnak. 



SZERETTÉL 

Szerettél. Telt ezer dús óra zengi: 
Szeretni jó, könnyű, áldott öröm. 
De sors is, mit többé k i nem töröl 
Évek nyers mancsa, és isten se, senki. 

Szerettél. Szádból csókos szám üzen ki, 
Titkunktól rózsás rajtad kis köröm, 
Pórus pórussal postákat közöl. 
Két test határát át kóstolt fény lengi. 

Szeretsz-e még? S mert kérdem, jaj, tudom, 
Múlttá lehet múlt, és marad halál csak, 
Férgek, rohadt szenny, romlás lakta rom. 

S mint kis vad farkasfalka ért utol, 
Sikoltva rémült vén karomba zárlak: 
Halál! — S ő lassan, untán bandukol. 

Vcliko LeSte, ms. jan. i—4. 



ÉLETBE BETÉVEDŐ CSEND 

Betévedt csendé a dal, hogyha dal. 
Az élet csupa cél, hazug, szaval, 
Csend, havas csúcs, céltalan a halál. 

Van vándor, kitől nem tágít a táj. 
Gyógyíthatatlan égbolt fölötte, 
Nem nevet rá út, ködből megy ködbe. 

Vón ezer karja, csak éhes a vágy, 
S céltalan, mint célok s a balgaság. 
S kit megölelsz, át azt se öleled. 

Vádolnod nincs kit. Aki él, temet. 
Halál illette, céltalan a dal, 
S csenddé fáj, mint dúló csaták s magam. 

Veliko LeSée, 1945 íebr. elején 



ELÉRHETETLEN 

Megin útra — mindig újra útra. 
Életünk, mint száműzött csillagok, 
És dacosan és mégis úgy ragyog, 
Kicsapott pályán vágyban elzúgva, 
Hogy túlvilágol szabálysalakot. 

Törvénye önkény, s rendje nem a rend, 
Nincsen keret, hová beleférne, 
Mint vadgalamb, ha vijjog a vércse, 
Száll előre, mit ölelne: a csend. 
Vakon ég el önpazarló fénybe 

Éhes vágytól vágyba visszavert. 

Veliho Lelte, 1HS. március U. 



MINT T A V A S S Z A L F Á K L E V E L E . 

Mint tavasszal fák levele 
Zöld nedvvel, 
Sarkamtól fölig megteltem 
Sűrű fájdalommal. 
Halottaim, hogy egyre ne számoljam, 
Romok közt árva oszlop egymagamban, 
Csontvérhús pellengér, 
Csók kellene, mely magam elől rejt el, 
Csók, ezer csók, mely befonna, mint meleg fény, 
Benőne 
Millió rám forradó ajkforróság. 

Ó, csók! ó, csók! nincs, mit nem csóktól kaptam. 
Csók óta tudom ajkammal az ajkam. 
Szemem se volt, míg be nem hunyatta 
Ajakos szeme Egyetlennek, Jómnak. 
Csók csókolt egésszé, aki voltam csonka, 
S most, mint ezer torokból bőgő csorda 
Sivatagban, 
Hallom ezer önlelkem, 
Ezer a szomjan szomjtól reszkető testem 
E hórihorgas árva sötét egyben. 

S emlékszem. Mintha emlékeznék 
A csókra, mely anyámban létre fakasztott, 
Melybe évezrek rejtették 
Melegét ősök hajtott testének, 



Ezeregy anyáim pelyhes forró ölének — 
Csókok fakasztotta csók fakasztott, 
Seregnyi ajak ízét rejtő ének — 
A nap is nem csókolja a földet? 
S az ég csendje nem a csókváró tetem? 
S mert emlékszik csontom, vérem a rendre, 
Fázik a húsom, fázik ma kezem, 
Mind a tíz ujjam fázik meztelen, 
S didereg mind a szál hajam — mert szavam 
És testemnek ami pórusa van, az csók, 
Csóktalan csók — sajgó száj, 
Éheztetett árva ajak, 
S a szemem két nagy tépett seb, 
Feltépve sötéten kérdi: hol a csók? 
Kéken vagy sötéten minden szem kérdi, 
Mert minden fázik csóktalan élni, 
Mindenki bennem, énbennem fázik. 

Csóktakarót hív a lehelet, 
S a kő is, a dermedt, olvadni akar, 
Bennem a teremtés fázik. 
Minden zavar, s az erdei avar, 
Mit vihar kavar, s a nyögő fák 
S a patak csókról zúg, csókot kerget, 
S maguk a vad hadak 
Csak keresett, elmaradt csókért lázadók, 
S tengeren a nagy bábelhajók 
Száznyelvű utasát mind csók küldte, 
Mind csókot visz tovább, mind csókért megy, 
Csókért rossz, csókért jó, csókért sír, 
S minden sír csókok sírja. 

Mint tavasszal fák levele 
Zöld nedvvel, 
Sarkamtól fölig megteltem 
Sűrű fájdalommal. 



Halottaim énbennem dideregnek, 
S csók kellene, csókok, amik elrejtnek, 
Csók, ezer csók, mely befonna, mint meleg fény, 
Apa, húg, anya, testvér 
Helyett csók, 
Millió rám forradó ajkforróság. 
Csókba haljak, csók, csókkal betakart testté, 
Testévé visszaváltott, testté szabadult lélek. 

Zágráb, IMS. október 4. 



TAVASZI SZÉL 

Tudod, milyen az? Angyalom, segíts, kérne a vén kamasz. 
Szólni szeretnék. Kimondani. Feltépni, 
Mint sötét függönyt, éjeim álmatlan csendjét 
S nappali álmok osapdás, százhurkú szövevényét. 
De bandita áldozat mellén, rajtam némaság térdel. 
Nincs menekvés. Kiáltni fél a kiáltás, és nyár 

[múlik, ősz, tél, 
S most megint tavasz — ó, szél, tavaszi szél! 
Kérdem magamtól: mondd, mit akarsz? 
Mit akarhatnék, hisz áldva-verve fölig telt 
Élet az enyém. Több nem fér bele. Rend kell csak, rend! 
S bár nincs az a csend, mely nekem már nem hangos, 
Túl hangos — futok előle és a zaj meg sehol nem 
Oly vad, hogy nem .olvad átfájva rajta a csend. 
S mint lantos, régmúltak vak lantosa, 
Kinek elömlik múlt, jelen s leendő határa, 
Minden határ, s kit meg nem csal már halál, 
S más látszat se — ajkam parazsát süstörgőn 
Oltaná dal, s micsoda dal! — S bandita 
Áldozat mellén, rajtam vas némaság 
Vas térde. Bárcsak volnék, s bár volnék 
Régmúlt lantos! De ínyemben a tavasz, 
Mint ízes falat, s látó szememben milljó 
Világú ember városai aszúért nyúló 
Tornyaival. Part vagyok én, s ami hullám, 
Az engem csapkod, s minden hullám, 
S én ütemükre rengek. Semmit meg nem tartok. 
S ki tarthat engem? Szólni szeretnék. 
Kimondani. Sötét szemem szemedbe tenni, 
És sírni, hogy szemed nem az én szemem, 
De látom: ahány szem, annyi varázs és simogatások. 



Ó, átok! Angyalom, hát nincs rend, láz van csak, tavasz, 
Csak hullámok? Csak tótágast álló isten, s neve 

[összevissza? 
S én? Én sem vagyok én? Én nem vagyok én, 
S ki vall, hamisan vall. Csak hallgatva igaz 
Az igaz, ó, jaj, ellhallgatva mindent s magáimat. 
Szeretlek, mint rab szabadulást s halál az életet 
S fuldokló a büszke hidat. S tán nem is szeretlek, 
Tán senki és senkit se szeret, csak tavaszi szélt, tavaszt. 
Tudod, milyen az? Angyalom, szeress ősz fejű kamaszt. 

Zágráb, J9Í6. február 7. 



EZ AZ AZ ÓRA 

Este és csend, mint papíron 'kezed árnyéka 
Csendes. Kettő híján ötven évtől nehéz 
Homlokot tart tenyered. Nyirkos béka 
Hidegével lepett meg s ül békés közönnyel 
Borzongatva bőröd nyakcsigolyádon... 
Kicsoda? Fáradtság? Vágyaid hullája? Vénség? 
Hogy hívják? Mit bánod! Kint tavasz, 
S míg élettől forrongó földeken sarjadzik, 
Érik a vetés, kettő híján ötven évtől nehéz 
Szívedből rád néz szúrva a kérdés: minek? 
Minek? Minek? Minek? Minek? 
Volt apád s volt anyád, s nincsenek, 
Ha rájuk gondolsz, kést látsz fenni, bunkót látsz, 
Röhejt, vérest, és sikolyt hallsz, é lest . . . 
Volt apád s volt anyád, s nincsenek. 
Volt testvéred, három, soha már hangjuk 
Nevedet nem mondja. Holtak csendjétől 
Csendes a csended. Dermedt szívedből 
Szúr rád a kérdés: minek? minek? minek? 
S immár feleled kékülő szájjal: minek? 
Volt egy asszony, több mint halál s élet, 
Föld volt a föld, mert ő állt rajta, 
S rossz szíved jókat, új eget dobogott, 
Mert ő akarta s adta, neked ő adta 
A fény zengését, mert a hangja szólt, 
A mézes álmot, vihar-dacost, a válla, 
A válla, hogyha fejednek volt párna, 



S most árva vagy, csak most, most vagy árva, 
Holtak árvája, élő tékozló ja . .. 
Most jó már. Csend lett, mely nem fér szegény szóba, 
Este lett, csend, mdnt papíron kezed árnyéka 
Csendes. Úgy fáj, hogy már túlnő rajtad 
S hallgat minden, mint kő a kőben. Ez az az óra. 
De fel se vesz, útszélen felejt tán már a halál is. 

Zágráb, 1H6. április i. 



MINT MIKOR. 

Mint mikor kezéről rabnak 
Álmában lehull a bilincs, 
S zord ajtók, csikorgó kilincs 
Csak alvó mása, csak csalnak, 

Várom, lesz, hogy semmi se fáj, 
Szép kezek fogják kezemet, 
S dühödt halál, ki ölbe vett, 
Kiderül, álarc volt csupán, 

Fiatal anyám öle volt, 
Szép, forró száj, vidám fogak. 
Én hittem el gyilkosokat? 
Mese, vad mese, hol nem volt, 

Rőt holdban, bizony így és úgy . . . 
De tudom, rémszó, babona 
A gáz s az SS katona, 
Ki vén zsidók képébe rúg. 

S nem is értem, hogy hihettem, 
Hogy van oly árva ég alatt, 
Kinek semmije se marad, 
Szem csak száraz rémületben. 



Gonosz mese, őrült dajka, 
Majd hazajön s rászól anyám, 
S ő mond mesét — s lebben határ, 
S nevet hajnal szófogadva. 

Lehet minden, csak nem, mi van. 
Majd, majd kiderül a csalás, 
Most. . . most... lám, láz volt, csak varázs. 
Anyám, mért vársz s nem költesz fel? 

Túl rég sír fiad álmaiban. 

Zágráb, 1M6. febr. 



MEZTELEN 

S mert a halál nem ott kezdődik, 
Ahol az élet véget ér, 
Halál és élet kergetőzik, 
Közös játék, közös kenyér. 

Minden falat falat halál is, 
S hol csók csattan, halál leseng; 
Kicsit halál legforróbb száj is, 
Hol dal kél, vég már benne zeng. 

Halálok dús tenyésztő ágya. 
Ó, élet, halni nem szűnő 
Víg halhatatlan. Fáj, úgy fáj a 
Törvényed. Mért nem sír a kő? 

Ha tudna sírni, biztos sírna, 
Hogy van. Mert van, mért nem ujjong? 
Füstölg a föld, s kifosztó kínba 
Forrasztva olvaszt, kötve old. 

Szerelmekben s fegyvert forgatva, 
Halált gyakorló torna tart; 
Hűtlent játszunk száz-száz alakba, 
S minden hullám egy ősi part. 

S mert éltem hűen, már nem félek, 
Csak fázom, mint ki meztelen, 
S új lázban tárul régi kéjnek, 
ölelj, halál, s maradj velem. 

Zágráb, 1946. március 17. 



MEGLEPTÉL 

Már-már az ember elfelejti, 
Víz hogy lehel, fák boldog zöldjét, 
Hogy kék az ég, 
S hogy Isten csend. 

Már-már az ember elfelejti. 
Ügy nézek, mint ki emlékre lát, 
Tapintá ujjam 
Nap sugarát. 

Hűtőd két rossz, lázvert szemem, 
Árnyék csókja, legédesebb. 
Gyógyuljak meg, 
Csend — meglepett lárma. 

Nem is tudtam, mennyi a lárma 
Fülemben és szememben. 
Már-már az ember elfelejti, 
Milyen, ha nem fájna. 

Nem vágy dala egyetlen dal, 
Lám, doboghat szív békét, 
Csókolhat csendet, 
És van, ó, van kék ég. 

Zágráb, 19tt. május to. 



HA EGYSZER MÉG 

Ha egyszer még meglepne, csendes óra, 
Szelíd, mint nyárvégen bíborban 
Halállal nászra készülő lombok — 
Nem azt figyelnéd, mit s mit nem mondok, 
Rám néznél csak, s látnád: szegény. Alkony van 
És könny, ezt látnád. Látnád: vágya csavargója 
Csúfolt kifosztottan, dideregve tűzök égnek, 
Élő pellengér. 
És látnál — ha látnál! — százszor tékozlót, 
Látnád, hogy hasztalan vagyok hazug kifosztott, 
K i nem fogytam vágyból, kifogyni mégse tudtam 
Látnád: szegény. Mert oly tékozló, ki meg nem tér, 
Megtérő nem lett és sosem lesz, 
Kolduskincsét, vert szívét még egyre kínálja, 
S hogy simogassák, nyújtja ősz kölyök fejét, 
örök szerelmes. 
Vén tékozló fiú. Bizserget mindhalálig, 
Hív, ami örvény, hív nem próbált úttalan út. 
Nem habzsolt ajkaktól hegetlen seb szájam, 
Égő tíz gyertya, vágytól láng tíz ujjam. 
Nem oltja el bánat, vihar se, csók se, csak ég. 
Minden valóból vágy, fényből sötét 
Szólít el tékozlón és hűtelen; 
Otthont pusztító hű álmával, 
Nyíltan is hazug, rossz s mindig igaz. 
Ha egyszer még meglepne csendes óra, 
Szelíd, látnál. Látnál s tán megrémülnél, 
S lehet, meg nem bocsátnál, 
De látnád: korbácsos vágya kóbor fattya 
Gyökeredzik hűbben minden 'boldog fáknál. 

Zágráb, 1M6. április—május 



SZERESS 

Láss belém. Nem mondom, hogy szívemben 
Alvó gyermek boldog békéje leng, 
ő , nem! minden lakja, csak éppen semmi rend. 
Szeress, kérlek, mert meg nem érdemlem. 

Hogyha nem te, hát k i legyen erőm? 
S ha még te sem, én magam hogy szeressem? 
Ki az, aki engem el ne eresszen, 
Ha te sem ragyogsz rám hivőn és merőn? 

Nézem a tengert, s látlak megint csak téged. 
Szeretnék lenni hold, mely simogat 
Fénykönnyű kézzel, súgva titkokat, 
És levetve minden szemérmet és féket. 

Opatija, 1946. szept. 11. 



BOLDOGSÁG S Z E N T J O G Á T Ó L . 

Boldogság szent jogától senki el nern üthet, 
Boldog én is, leszek én ds boldog, s miért ne lennék, 
Mikor e dús földön halál is csak virulni tanít, 
S éltető nap, csillagok szép szeme beszélik rá az élőt: 
Szívd be mélyen az örömitalú levegőt, áldj, építs, szeress.. 

Boldog én is, leszek én is boldog, s rrtíórt ne lennék? 
Csak épp egy szál, semmi, csak egy szál angyalka 
Kell angyalok ama seregéből, mely, még emlékszem, 

[csak úgy nyüzsgött 
Ifjú útjaim mentén. Csak egy szál a seregből, egy szál,. 
Hogy elhessentse nevető szárnnyal lehetetlen, 

[elfajzott sötétem, 
És mint záporban mosdott akácfa derül ősi zöldben, 
Derülve lássam egem, s hogy asztalomnál ülnek, 

[de mind, 
Kiknek ott a helye: így két testvérem meg 

[bárányka húgom,. 
Kikre ráfogják, hogy már nincsenek, mert holtak. 

Lehetetlen, elfajzott sötétem, oszolj! S ím itt 
[van apám is, 

Ki ha próbált szigorú lenni, egy szómra velem 
[nevetett magán 

Szelíden, s anyám heves, fekete szeme süt rám sűrű, ősz 
Szemöldök alól. I t t vannak ők, kiket mételyezett 

[képzeletem 
örökké úgy láttat: fegyveres, durva legények előttük, 
S ők, a szelídek, félájultan szorongva szennyes, 

[zsúfolt vagonban, 
Fehér hajuknál fehérebb arccal, halálig 

[értetlen riadtan — 



Zápor ím elmúlt, friss zöldben derül, biztat az élet! 
Én, a mindig rendetlen, csak keveset, nem várok 

[semmi többet, 
Épp csak a rendet. Azt, mi ígértetett, úgy, 

[mint taníttatott. 
Boldogság szent jogától senki el nem üthet, 
Boldog én is, leszek én is boldog, s miért ne lennék? 
Leszek én is, csak épp szép karéjban lássam is, fogjam, 

[<mi bennem kerekül, 
Kiknek szívemben mindigre terítve, helyük 

[hiába ne várjon, 
Legyen, ami van. Mért csak szívemben ülnek 

[halottak, élők együtt? 
Hol késtek, elpártolt barátok? Helyetek hűn vár vissza, 
S t i mind, 'kiket szeretek, ha azt hitték, szűk nekik 

[a hely együtt, 
Most látjátok, tágas, nagy asztal, mindenki helye helyén 
S feneketlen a hordó, akár a magas ég nevető kékje — 
Szerény vagyok én, csak az kell, ami van, ami lehet. 
Csak az kell, hogy tűnj, vessz már, (káprázat, 

[haragtajtékos lehetetlen. 

JBted, 1947. Július 3. 



A TÓ 

Mentek mellette ifjak és leányok, 
Énekeltek éveik édes öröméről 
Gondtalan bokákkal. Árnyaik, 
Parton tűnő alakjuk átsuhant a tavon. 
Már messze járnak. A tó az elmúltak 
S az ég csendjével magának maradt. 

Bled, 1947. júl. 5. 



L E N I N SZAVA 

Jóízű, mint a kenyér, 
És szelíd, mint az anyánk tenyere, 
És biztos magában, mint a nap az égen, 
És nyílt, .mint túltelt szívből kibuggyant szó. 

Vannak, kiknek halálnál keserűbb, 
Haragosabb minden fergetegnél, 
Kérlelhetetlenebb, mint a hulló bomba, 
Sötétség, átok, méreg, irtózat. 

Mert éheseknek, mint a jó kenyér, 
Mert pontos felelet, mint ital szomjasnak, 
Mert egyszerű, mint a tiszta öröm, 
Mert lefoghatatlan, mint téllel a tavasz, 

És megmásíthatatlan, mint az utolsó szó, 
És ahová ér, ígéret virágzik mostoha földön, 
És ahol megáll, beteljesül, ami még sose volt, 
És megtudja az ember: milyen szép az ember. 

Vannak, kiknek ezért csúf a föld, 
Elvérzett remények hulláitól sötét, 
Fenyegetés, hogy vidám anyák szülnek, 
S száz véres határ száz boldog kapocs. 

Hatalmas szó! Évezredek ökle döngette ki , 
Évezredek rabjai börtönök kapuján, 
S most édes ének, szabad, szakadatlan, 
És lefoghatatlan, mint a megérkezett tavasz. 



POÉMA A P Á R T R Ó L 

Ha hallgatnék is, ha mind hallgatnánk, i t t helyettünk 
még a kövek ás egyet beszélnének; 

Aki i t t hazudni próbálna, ráolvasnák a hazugságot 
falu és város, hegyek és völgyek, úttalan erdők, árkok 
és folyók. 

Itt, ebben az országban a kő is tanú: harcod tanúja, 
hűséged tanúja, hited tanúja — és erődé. 

Itt, ebben az országban nincs az a szöglet, ahol Te 
néni indítottál fel szívet és gondolatot, ahol nem Te 
tanítottál meglátni testvért a testvérben, ölelni közeli 
s távoli testvért, ahol nem Te tanítottál irgalmatlan ököl
lel ütni, elszántan halni, elszántan élni, sohase félni, sose 
kifáradni, és mindig és mindig hinni. 

Te, Te, a Párt. 

Ha hallgatnék is, ha .mind hallgatnánk, maga az, hogy 
vagyok, hogy vagyunk, nem egyet, nem Rólad beszél-e? 

Lehetnénk-e itt, ha Te nem lettél volna, ha Te nem 
volnál? 

Lehetünk-e mások, mint hűek Tehozzád és Tőled 
elválaszthatatlanok, holott úgy élsz bennünk olthatatla
nul, mint műben a mester, mint hő a napban, s mint 
forradalom az élő gondolatban? 

It t ez országban minden gyűlöletet és gyanút szított, 
dühöt és pusztulást, csak átkot — s i t t dühből és tűzből 
testvériség termett, népek áldott szerelme, szeretet láng
ja termett, mert Te teremtetted. 

Halálból élet, sírásból bátorság, rabságból szabadság, 
megfciprott űzöttből harcos és győző lett — ez történt, 
ezzé lettünk, mert Te a miénk voltál, mert mi a Tiéd 
lettünk, 

Tiéd, Tiéd, ó, Párt! 



Elfeledjem? Megtagadjam? Megtagadjam a fényt a 
szememben? Az erőt karomban? Szárnyát tépjem ki lel
kemnek? 

Gyűjthet zordonnál zordabb felleget kék egünkre 
vad szél, lehet még hegyeket is elmozdítani helyükből. 

S aki hatalmas, haragját árnyékként boríthatja rá 
egész nagy országra, 

Ámde nincs hatalom, mely meg nem törik, ha egyet 
akar: azt, hogy ne tudjam, amit tudok. 

Amit tudok, azt tudom, s az ellen hiába szó, hiába 
szitok s minden egek dörgése. 

Amit tudok, azt tudom, s még ha akarnám se téphe
tem ki magamból. 

Nincs, aki el tudná venni tőlem ezt, amit tudok. 
Elfeledjem? Megtagadjam? Szavam csak szó maradna, 

hazug szó, s nem változna, hogy tudom, 
Én, mi mind, a föld maga i t t tudja, millió szem látta, 

millió kéz fogta, és látja és tapintja, millió tüdő lélegzi 
az életet, az újat, a merészet, a rettenthetetlen szépet, 

Művünkben művedet, Párt. 

Ez a mi földünk ma sem paradicsom, de a miénk. 
Sok még a seb rajt, kezünk is sokszor még kontár, 

és sok jó még csak vágy. 
De ami tegnap még csak szándék és vágy volt, ma 

már büszke valóság. 
S így lesz holnapi tett, ami ma még csak szándék és 

vágy. 
Mert ahogy tegnap tudtunk nem fukarkodni a vérrel, 
Ma se számoljuk orcánk verejtékét, s elmossuk, mos

suk, 
Míg el nem tűnnek a mezsgyék a szántóföldjeinkről. 
Egyre sűrűbben szökkennek magasba gyárak kémé

nyei, 
Szaporodnak a hatalmas s kezünknek engedelmes ba

ráti gépek, 
Házakon, iskolákon új piros tetők nevetnek és a min

dig diadalmasabb ének, a Terv győztes éneke, a Te 
éneked, 



Milliók szívének szíve, szívünk, ó, Párt. 

K i rád emel kezet, engem, minket, népünket üti ar
cul, 

S csúfolja véren váltott jogunkat, jogunkat a jók, a jó 
harcosainak szeretetére. 

Ki Téged gyaláz, az önmagát gyalázza, a jók har
cának célját, 

Ki Néked vet gáncsot, a jövőnek állja útját, 
A megállíthatatlannak, a biztosnak, ki t senki meg nem 

ijeszthet. 
A szép, a testvéri, a világot átfogó, népeket eggyé öle

lő jövő megy velünk, megy bennünk előre, 
Ö, ő visszhangzóik, ha ifjaink, lányaink tömött sorok

ban mennek földet felásni, síneket rakni, vetni, aratni, 
föld mélyéből szenet, ércet felhozni, s építeni új fal
vakat, új városokat, 

Ö, ő, a jövő énekel itt, ha a csákányok zuhognak, a 
jövő énekel i t t minden kalapácsütésben, s a fekete be
tűk rengetegéből s ezer és tízezer új könyvből a jövő 
világos szeme néz vissza i t t tanuló férfi-, nő- és gyer
mekszemekbe. 

S jelen és jövő neve e népnek nyelvén egy szó, egyet
len szó, mely egyszerre jelent nehéz harcot és boldog 
győzelmet. 

Jelen s jövő neve a mi nyelvünkön: Párt. 

1949. június 



M É L Y S É G E K F Ö L Ö T T 

Néz a szem. Beléje senki se lát. 
Mondhat sokat s mégis mindent elhallgat. 
Szőlőszedő leányok éneke 
S a meztelen talpak, mik a bort kitaposták: 
Pincék hűs mélyén pókhálós butéliák örök titka marad. 

Néz a szem. Beléje senki se lát. 
A tekintet néma, mint az ujjak, 
Melyek a kedves édes testét, fegyver hideg vasát, 
M i mindent vágytak, fájtak, tapintottak! 
Csendes, teljesen, teljesen csendes a tekintet. 

Rejtett máglya hője. Titkos, mint zárkákat 
Világtól elválasztó kőszívű falak. 
S hallgat a tekintet, mint gyűrött ágy, 
Mely le, a mútlba merült szobában magára maradt, 
Hogy bús szeretők — még egy öleléssel — elbúcsúztanak. 

Néz a szem. S benne, tenger mélye mélyébe 
Temetett terembe, örök sötétbe hullt lomtár, 
Tört hajók, roncsok, minden, irrit osztott 
És elvett és rontott — mit csak eléd agyalt az ős kontár., 
Az élet — szörnyek is, mikkel rettentett 

oldhatatlan súllyal hallgatnak benn, odalenn. 
S mégse telik be, néz és egyre néz a szem. 
S mert drága vértől piros kések pokla, 
Martalóc tivornya süvít be álmodba, 
Testvér! osók az, ha két tekintet bízón összeér, 

Győztes zendülők csókja szakadék fölött. 

Volosko, 1950. augusztus 



SZÁMONKÉRÉS 

I 

Tájkép, mely fogy, mely elfogyott, belőle én, 
Csak én maradtam meg. Én s felperzselt házak 
Szagának emlékével kisértő régmúlt remény 
Megcsúfolt árnya. Ó, apám, anyám, bátyám, 
Öcsém s húgom! mind, mind elvesztettem, 
De volt, de élt, mint élnek halhatatlan lázak, 
Mint az a láz melyet titkos szó úgy szólít: élet — 
Volt mégis élet, mert voltál remény, 
S mi lettél? Szégyen, átkozott sötétség és mocsok, 
Csillagból vágyak legszebbjének vádja, 
Nem szárny, de súly, mocsár, mely óriás 
És dögletes, sivár hazugság fészke, fullasztó gyalázat. 
Sosem még, sosem még így nem csalt meg csillag! 
Remény torz árnya. Hunyt szemem pilláin csontvázak 
Nehéz emléke csügg: akasztott bajtársak bitón. 
S ha felnyitom szemem, látom, ki mindent nem látok, 
Tájkép, mely fogy, mely elfogyott, s mint szép virágok 
Ősszel, hulltak le sárba szent, vérrel táplált csillagok. 

n 

Halál, meg újra és ismét halál. Meggyűlik. 
Torlódik. Zúg. Álmatlan szél 
Szakadatlan sanyargat fákat és tengert 
S ágyában embert. Sebes minden rajtad, 
Sziszegő kígyók megmartak 



S a nevük: Nincs. Nincs. Nincs. 
Nincs, mert kit megöltek: nincs, 
S ki túlélte a megöltet s a megölteket, 
Sírok halmán árván álló, az, csak az 
Tudja, hogy malomkő súlya nyakon 
Tehernek könnyebb, mint az a lerázhatatlan, 
Mint az a szakadatlanul zajtalan Nincs. 
Halál, meg újra és ismét halál. Dördülő déli fénynél 
Diadalmasabb egykori fény kihűlt ürege. 
A már megszólíthatatlant szólítod, s hiába. 
Hiába szólongatod. Hiába szólsz. A Nincs válasza: nincs. 
A Nincs nem lát, nem hall — csak te látod, hallod, 
Látod, hogy mit nem látsz, s hallod, hogy néma lett. 
S holtak hűlt helye könyörtelen, mint a gyémánt 

[közöny, 
ó, mint a gyémánt közöny és az álmatlan éj. 

Dubrovnik, 1951. szept. 27. 



APÁM 

A vers az vers, de van követel s van tartozik rovat, 
s ez az élet. A vers az vers, s az élet az komoly, 
szigorú és kemény, nem lágyul el és nem ismer tréfát. 
Nem mondom, édes fiam, lehet, sőt hasznos, ha az ember 
mellékesen és nem túlzottan szórakozik is: 
a korcsolyázás például egészséges sport, s a versírás is, 
a versírás is kellemes és nem ártalmas időtöltés. 
Ha szabad óráidban űzöd, mért ne? Vannak, 
vannak különböző passziók, amikben emberek kedvüket 

[lelik, 
a passziók! Ügy képzelem, az jó lehet, úgy értem, 

[kellemes, 
kellemes pauza, az kellemes lehet, s a célja biztosan az,, 
hogy az ember pihenten, friss erővel, komolyan folytassa, 
a komoly életét, mely nem tud versekről s nem ismer 

[tréfát. 
Van követel s van tartozik rovat: ez az igazság, 
s ez az igazi, s ezért az ember nem lehet eléggé 

[elővigyázatos, 
számító és ugyanakkor, adott esetben néha ez is kell: 
megfontoltan bátor, ésszerű kockázattól vissza nem 

[riadó. 
Mert sokszor merni kell, hogy az ember nyerni tudjon.. 
A vers az vers. Az élet azonban, édes fiam, az élet! 
Kellemetlenség és veszteség, sajnos, együtt járnak vele:. 
S épp ezért erélyesen, leleményesen és állhatatos 

[komolysággal 
dolgozni kell, szerezni, megalapozni a biztonságod úgy, 
hogy, édes fiam, ha baj ds érne, ne válthasson k i 

[megrendülést.. 
Ez az. Ez a legfontosabb. A baj se lehessen baj. 
A vers az vers, de van követel s van tartozik rovat r 



s ami neon szoroz és nem oszt, az lehet ugyan, hogy 
[mint kellem és szívügy van, 

de az életben, mely nem ismer tréfát, édes fiam, nincs. 

Meggyőződése volt, hogy ez a meggyőződése, s hogy 
csak fecseg vagy hazudik, aki mást mond, 

csak épp lehet, hogy valaki, mint én is, még nem 
tanulta meg, azért apja az ember a fiának, hogy ideje
korán óvja ábrándtól, és védtelenből felvértezetté tegye 

józansággal, a kemény és tapintható igazság tudásával. 
Meggyőződése volt, hogy csak a józan, a kemény és 

tapintható igazság igaz és szükséges. 
A meggyőződése szigorú volt, de ő maga — nem, 
nem láttam embert, nem láttam még egy embert, 
akinek oly kevés köze lett volna a meggyőződéséhez, 

mint neki, aki az apám volt, 
s aki kevésbé idegen lett volna a komoly életben, 

melyben, azt hitte, ő hitte, hogy otthonosan mozog, 
s hitte azért, mert nem is tudta, sohase tudta, hogy 

milyen az, 
ha valaki a komoly életben csakugyan igazán otthonos. 
Hontalan, aki honára esküszik! S bár elhiszi s magya

rázza, hogy a tavasz is csak közgazdasági szempontból 
fontos, 

öreg arca mosolyában annyi a napfény, hogy alig 
rügyező gyümölcsfáknak is tőle virágba kellene fakadni. 

A szigorú életről szólt, s ha rám nézett, elfordítottam 
tekintetem, mert szégyellnem kellett magamat, 

magas homloka alatt a két szomorú barna szeme nem 
•is szem volt, 

csak ellágyult, nézésbe öltözött gyengéd gyönyör, 
megindult, fényes és tartós simogatás, 

engemet magam és minden rossz elől rejtegető. 
Hosszú ujjai közt a tollal s kissé oldalt haitva feiét, 
hajszálfinom betűkkel úgy írta a kenderről s kócról, 

vételről s adásról az irodai leveleket, 
mintha megilletődötten verseket írna, holott a vers 

az vers s az élet az komoly. 



Ha igaz is volna, hogy a kiontott vér az égre kiált, 
az ő kiontott vére akkor is hallgatna, 
hallgatna, hallgat rémült csodálkozással, a csodál

kozással, 
melytől megdermed a sikoly, mielőtt még áttörne az 

árva magányon, 
az ő magányán, mely számomra hallhatóan mindig is 

hallgatott a betűi, a hangja, az arca, a mosolya és a 
szeme 

és a félreértés mögött, melyben élt. 

1957 



A S Z E R E N C S E ELÉGIÁJA 

Ó, ha énekelni tudnék! ha tudnék, ahogy nem tudok! 
torkomból létrát énekelnék ki, égig érőt és báránysze-

mü angyalokat 
rája, s énekelnék addig, míg csak szavamra le nem 

ereszkednének 
(tehozzád, Kedves, hogy letöröljék arcodról a keserű 

okosság évgyűrűit, 
s csilingelne a nevetésed, mint verőfényben a tiszta 

vizek fodrai. 
Vén nyakigláb ember, hej, táncolni ha tudnék úgy, 

ahogy nem tudok 
— s ha felejteni úgy tudnék, ahogy tudni soha meg 

nem tanultam —, 
bizony eltáncolnám neked, fejem hátraszegve, súlyta

lan vállal, 
földet épp csak érintő friss lábbal, bizony így vénen 

is eltáncolnám 
a felejtés, a mindig elölről kezdés, a fennen lebegő 

szitakötő-
lelkem, eltáncolnám előtted, érted a gondtalan, a 

mindig új pillanat fénylő csodáját, 
én, a szerencsés, aki, lám, túlélt két világvészes 

háborút, 
köztük forradalmat, fehér terrort, hosszú, hosszú 

hazátlan bujdosást, 
s még a Népek őrült Tanítója, a veszett nagy bajuszú 

vad 
árnyékában is megmaradt épnek és énnek. Szeren

csém, dicsérlek, holtomig dicsérlek, 

dicsérnélek. De bátyám és én, a nagyfiúk s húgom 
és kdsöcsém, a kicsik, 



négyen voltunk kerek egy világ. Négyen. S ma négyen 
emlékeznénk 

Rózáira, a kicsi gombosi szolgálólányra, frissen kivál
tott cselédkönyvvel, kezében apró batyuval szegődött 
el hozzánk, az apatini nagykapus úri házba, maga is 
riadt gyerek a gyerekek mellé. 

S ha vacsora után a naccsága és az úr sorba megsi
mogatták s megcsókolták a gyerekeket, bennünket, 

s elmentek a híres Lindenmayer vendéglőbe, Rozál 
vigyázott ránk, 

ő fektetett ágyba, betakart, s mezítláb és bő, piros 
alsószoknyában velünk maradt, a négy gyerekkel a 
négy ággyal. Rozál vigyázott ránk. Székre állt, hogy 
mélyen lecsavarja a függő petróleumlámpa lángját, 

s a homályban s a hirtelen csendben Rozál is titkon 
szorongva nézte, hogy a falon mint ingának és nőnek 
az árnyak. S kint a sötétben a széltől zörgött az ablak, 
s az udvarban mintha zúgolódnának a fák. 

A függőlámpa lángja már csak méccsé vált, és Rozál 
rámeredve, suttogva kísértetekről mesélt. 

„Bizisten, igaz, bizisten, hisz egész Gombos tudja. 
Ügy, úgy, ahogy mondom." 

(Sugdosott a hazajáró lélekről, a szép szál gombosi 
legényről, táncban érte a kés halálos szúrása. De a 
kiontott vér az égre kiált. S a szépen faragott nyelű, 
amerikai, hosszú, éles késsel szívében lett hazajáró 
lélek, s meg-megkopogtatta pont éjfélkor a hűtlen sze
retője ablakát — áll még ma is Gomboson az a ház, 
tulajdon szemével láthatja mindenki —, kopogtatta nap 
nap után éjfélkor ablakát, míg aztán el is vette magához, 
maga mellé tette a sírba — a lány sikolyát a temetőből 
még a Dunán is hallották a halászok.) 

Beszélt Rozál, s el-elszorult a torka. Kint a sötétben s 
fönt a padláson lidércek lépkedtek, s a meg-megroppanó, 
lehallatszó neszekben fogukat fenték settengő rémek. 
Tőlük nem véd meg nagykapu, bezárt ajtó, se retesz, se 
semmi lakat, egyesegyedül angyalok serege, hogyha v i -



gyázva őrt áll, angyal, jó angyal, őrizz meg minket! 
S a bátyám, a húgom, a kisöcsém és én, mi moccanni 
se mertünk. 

Rozál ült a mécsnyi lámpa alatt a szoba közepén, őt 
néztük. S ő is fülelt, mint mi, a veszélyes csendre. 

S én vártam, hogy induljon mezítláb és lábujjhegyen 
ágytól ágyig, 

míg legelőbb kisöcsém, majd bátyám s húgom is 
sorban el nem aludtak. 

Akkor én szepegve felsírtam, míg csak tüstént fölém 
nem hajolt, és szorító karokkal nevetve nem ölelt édes, 
égetett mandula illatú kemény melléhez, 

s huncutul, mintha csiklandanák, s maga is álmosan 
súgta: 

Csitt, 
aludj, édes komiszom — s nevetett egyre. Tán mégis 

inkább a napfényben hitt és nem a rémekben, amikről 
titokban, nekünk cinkosoknak — a naccsága s az úr meg 
ne tudja! — borzadozva mesélt. 

Hajdani kicsi Rozál, élsz-e? Kék-e még a szemed? 
Vagy talán nem jól emlékszem, nem is volt kék? 

Mulaszt az ember! 
Elfelejtettem megkérdezni három testvéremet, hogy 

jól emlékszem-e, csakugyan kék volt-e a piros alsószok
nyás kicsi Rozál szeme? 

Mulaszt az ember! Nem tudhatom meg, soha többé 
biztosan tudni nem fogom. 

Nincs már meg a bátyám, nincs már meg a húgom, 
nincs már meg az öcsém, nevükre is alig emlékszik 
már más, mint én. Porrá lettek a farkas halál vad fog
sorai közt. 

Csak magamagamat faggathatom. Magamat, a S7eren-
csést, az egyetlen emlékezőt, hajdani kerek egy világból 
letört, vénhedt csonk, szerencsés én, meg csak én ma
radtam. 

Ó, ha énekelni tudnék! ha tudnék, ahogy nem tudok! 
Látod, Egyetlen Kedves, ha énekelni tudnék, ó, hogy 

énekelnék! 



de hogy daloljon az, aki szerencsés, és annyi sírra me
red, látod, Egyetlen Kedves, lehúzza az ember vállát, 
ha nincs kit faggatnia, 

lehúzza az ember vállát, ha emléket már csak ma
gából idézhet. 

Hiába voltunk négyen — Artúr, Boriska, Gyula és én 
—, s hiába voltunk hatan — mert volt nekünk apánk 
•is és anyánk —, 

hiába, immár egy szál szerencsés, egymagam tudom 
csak, hogy nincsenek többé. 

Kérésre, sírásra süket, mulató hóhérok parancsolták, 
s úgy mentek sárgán, sírva s kinevetve a halálba, ne
ked édesek, ketten, ütlegelt, taszított, ámulva rémült 
öregek. 

Ó, Rozál, hajdani, talán mégis kék szemű, kicsi pesz-
tonka és minden más szentek, 

a kiontott vér dehogyis kiált az égre, hallgat a k i 
ontott vér, 

mint maga ez az iszákos, aki még csak nem is cudar, 
csak föld. 

Látod, Egyetlenem, ahogy fogynak az évek, egyre több 
a kegyetlen csoda, egyre kegyetlenebbek a csodák, a 
szerencse csodája. 

Soha már nem csattan fel többé a Rozál huncut ne
vetése. 

Fogynak az évek. Egyre nagyobb, egyre komorabb az 
én csodálkozásom. 

A mesebeli rémek, amikkel egykor iszonyodva ál
modtam, és amik egvkor, ébredés után, csak fényesebbé 
tették a szemembe sütő napot, 

a rémek többé már nem szétfoszló káprázat. Egy tál
ból esznek velem, 

s mint éber ujjammal az asztal lapját, úgy tapintom 
őket, kezem mozgásában a súlyuk, szememben laknak, 

és a betűket rovó tollam árnyékában a villanyfénynél 
a sima papíron. 



Ó, a csoda! Egyre több a kegyetlen csoda 
és az elviselhetetlen, amivel a szerencsés nyomorultan 

úgy megfér, mintha sose látott volna feléje táruló, ége
tett mandula illatú, jól szorító, rossz elől, mintha a rossz 
csak tréfa volna, nevetve rejtő kicsi Rózáit, bátor rozáli 
karokat. 







JÖ B E S Z É L G E T É S 

AMIBEN HISZEL . . . 

Amiben hiszel, akit szeretsz s ami vagy: .mindig ve
szélyben van. 

Amiben hiszel, akit szeretsz s ami vagy, azt mindig 
újra meg kell mentened lomha lankadástól, bánattól, 
kérdések buja folyondár ától: magadtól. 

Jól kell beszélgetni. Jól beszélgetve — akár baráttal, 
akár ellenséggel — magammal ás beszélgetek, sokszemé-
lyű magammal. 

Én is és az is, aki hozzám szól, nemcsak egymással 
váltunk szót, ha jól beszélgetünk. Szót váltva, én is és 
az is, aiki hozzám szól, mindegyikünk a maga sokszemé-
lyű külön sokaságával kerül szembe. 

Tudom igenjeimet, és tudom, mire mondok nemet, 
Az igen és a nem megharcolt harcok utolsó szava. 

Igen és nem mögött mindig csatatér rejlik sebesült s 
megölt áldozatainkkal. 

Az igen és a nem egyszerű. Ám semmi se oly kevéssé 
egyszerű, mint eljutni az igenhez és a nemhez, az 
enyémhez. 

Minden igen és nem, amit 5 mond, kivel beszélek, 
és amit én mondok, kevesebb és több, mint én vagy ő 
— nincs az az igen és nincs az a nem, melybe beleférne 
az egész ember, s melyet az ember egészen kitöltené. 

Nem könnyű jól beszélgetni, harc a jó beszélgetés. 
Nem könnyű élni, mert még könnyen élni se egy

szerű. Nemcsak az égnek, az alvilágnak is vámnak csil
lagjai, 

Egyszerű volna élni, ha igenünk és nemünk körül, 
igenünk és nemünk fölött és alatt nem nyüzsögnének 



trópusi vegetáció buja bőségével őserdei árnyak, ős
erdő tele sűrű folyondárral, bozóttal, ingovánnyal és 
őserdő titokzatosan éhes szemekkel, amik — alvilágunk 
csillagjai — villognak a súlyos éjszakákban. 

Jól beszélgetve — akár baráttal, akár ellenséggel — 
mozdul a csatatér. 

Halottakról kiderül, hogy tetszhalottak voltak, s élők
ről, kiket addig bizakodón mosolygósnak láttunk, kide
rül, hogy csak illedelmesek voltak, de már régóta csöp-
penként elvéreztek bennünk. 

Jól beszélgetni veszedelem. 
Jól beszélgetni jó, mert a veszedelem nem az élet, 

hanem a megalkuvás ellen bizonyít. Amiben hiszel, akit 
szeretsz s ami vagy: mindig veszélyben van. S mindig 
újra bátornak kell lenned, vakmerőnek és magányos
nak, .mint magányos a földön az ember. 

Jól beszélgetni? No jó! De mi van a csenddel? Hatal
mas kék ég ünnepével déli órában mozdulatlan kék tó 
fölött? 

A csendről, melyben semmit se tudunk, és melyben 
sejtelem, emlék és ráismerés minden, a csendről, a szép
ség csendjéről nem tudsz? 

BÁRMIRŐL SZÓL SZAVAD . . . 

Bármiről szól a szavad, átszivárog, átüt rajta, mint el
vérző sebesült kötésén a vér, 

bármiről szól a szavad, fájdalomról beszél. 
Miért? 
Mért nem ragyog a te tájaidon nyugodt és megnyug

tató csillagok fénye? 
Bármiről szól a szavad, hangod sorvasztó forró szél le

heletét idézi, 



s még a fiatal lányok nevetése is, ha te szólsz róla, 
lázhoz hasonlít, fogvacogtatóhoz, valami mindent átjáró 
hideglelésben. 

Hát nem tudsz a szépségről, mely mosolyog, és telis-
-tele örvendező, nagy szemű csodálkozással? 

Hát nem tudsz a szépségről, mely gyanútlan, akár a 
halovány Emberfia, aki gondtalanul lépett rá a nagy 
kék vízre, és nem merült el, hanem kimagasodva jár 
tovább a színén? 

a csodatévő szépségről, mely oly meggyőzően magától 
értetődő, mint az anya simogató keze gyermeke arcán, 
vagy a szerelmesek gyönyöre, ha összeér az ajkuk — 
a szépség csodájáról nem tudsz? 

Nem tudsz a szépségről, mely maga körül csendet, 
minden gondolat fölé a csendet teríti? 

BÁRMIRŐL SZÓL A SZAVAM.. . 

Bármiről szól a szavam, a távolságról szól, 
arról, hogy messze az a szépség, mely maga körül 

csendet terít, minden gondolat fölé a csendet teríti, 
bármiről szól a szavam, a lélekké vált kőről, a meg

igézett igéről, a szóról van szó, mely testet öltött, szű-
zit, tündöklőt, 

bármiről szól szavam, a csend sóhajt, 
bármiről szól szavam, a szépség csendjéről van szó, 
mindig róla, mindig arról, hogy róla nincs szó, 
mindig, mindig, mindig miatta, s arról, hogy messze 

van, arról, hogy nincs jelen, 
arról, hogy jelen van, mint kenyér az éhesek szemé

ben, és mint a béke igazsága a háború tűzvészén bor
zadó szóban. 

Miatta, általa, érte, a csend miatt, a csend által, a 
csendért történik, hogy nem szólhat a szavam másról, 
mint a kínról, a harcról, a lázról, 



azaz a fájdalomról, mely tőle elválaszt. 
Nem szólhat a szavam másról, mint a csendről, 
arról, hogy nincs a csend, 
a csendről, hogy nincs, hogy nincs a csend, melyben 

hallhatóvá válna a múló pillanat suhanása, a csodál
kozó szemek és a kék ég rebbent hallgatása. 

Bármiről szól a szavam, az én szavamat nem én dik
tálom. 

Az én szavam? Az ón szavam enyém, enyém, de nem 
másképp, mint ahogy ez az idő, melyben élek, az én 
időm, 

s mint ahogy a sorsom az én sorsom. 

MINDIG ÁMULTAM . . . 

Mindig ámultam, mindig ámulok azon, hogy ajándé
kok milyen garmadáját onthatja pőrén üres kéz, 

mindig ámultam, mindig újra elámulok azon, hogy 
miképp lehet egyetlen tekintet talánytalan, egyszerű 
szava csudatévő, 

s köszönöm rossz sorsomnak, mely máig megmentett, 
megmentett attól, hogy ne szoruljak másokra, 
sőt elbutulván valaha is elfelejtsem, hogy jő megkapni 

azt, ami kijár, 
de ami a legjobb, 
a legjobb, az mindig ajándék, mint maga az, hogy 

lettem. 
Köszönöm rossz sorsomnak, hogy nem hagyott békén, 
hogy messze elkergetett, messze azoktól, kiknél akku

rátus rendben minden kérdésre számozott fiókban már 
a kérdés előtt is megvan a kész felelet, 

s köszönöm, hogy sose lehettem, sose voltam költő 
úgy, hogy sírokon játszadozva beérjem szép halottak 
elhangzott szép szavával, 

köszönet rossz sorsomnak, 



köszönöm, rossz szép sorsomnak köszönöm, hogy a csak 
egyszer élőkkel csak egyszer élve, mióta élek s míg élek, 
borzongat nézés, látás és kérdés, 

és a vágy, hogy ajándékká legyen az én szavam, az 
én életem is, melyet annyi kéz, szem, szó, annyi verej
ték, vér, könny és csók dúsan megajándékozott. 

MONDJÁK, A DALNAK SZÁRNYA VAN . . . 

Mondják, a dalnak szárnya van. S úgy is van. 
S ha nem úgy van, hát úgy kellene lenni, 
hogy szárnya legyen, ha dal. Szárnya legyen, 
vakmerő, szabadító, bűvös, mely egy csapással 
nem sejtett gondtalan csillagok szabad magasába ra

gad el. 
Ó, nem sejtett, gondtalan csillagok, nyűgtelen messze

ség! 
Határtalan! Határtalanba mint hull le, mint olvad 

fel, mint foszlik szét, mint illan, mint tűnik el minden, 
ami mérték, parancs, súly, nem és igen közt ellentét 
fájdalma! 

Nem mámor, mert hisz nincs józanság, s nem öröm, 
mert hisz nincs bánat, 

csak élő élet, izzó sugárzás és a szó, a szó, a szó ti t
kokat oldó világos ünnepe, világosság ünnepe. 

Ifjúság? Mi az, hogy ifjúság, amikor nincs öregség? 
És áldott ütemre ütem diadalt ül az idő babonáján, 
az anyám csitri lányka, s fogócskát játszik velem, 
kisfiú, kisfiam most az apám, s én megsimogatom a 

fejét, s ő mosolyog rám — 
lám, milyen rendben van minden, 
ha egyszer végre megszégyenülten elmarad tőlünk 

törvény süket önkénye, a vak való szabálya, 



s a szárny, a dallá vált vágy szárnya, a vakmerő, a 
szabadító, a bűvös, gondtalan csillagok magasába ragad 
el! 

Elragad, s hóhér föld, hóhér órák, mi magunk is hó
hérok, 

kitárul ölelő karunk, s ha elhallatszana hozzánk a ne
vünk, 

hiába hangzana, nem ismernénk rá, meg se rezzen
nénk, mint ahogy tengerek se hallják a szellőt. 

Csak dal tudja a tenger igaz nevét s az én igaz ne
vemet, 

a dal, mely vár, hogy megszólaljon — a dal, mely 
reám, az én erőmre vár, az én hangomra, 

a dal, melynek szárnya lenne, mely az én dalom len
ne, ha nem volna hóhér a föld és az órák. 

VENÜLÖ FEJEMMEL . . . 

Vénülő fejemmel vagyok, mint nyurga kamasz. 
Szinte még el se készült, vagy épp hogy felvettem s 

már ki is nőttem a minap rám szabott ruhát. 
Tegnap még szép volt, mértékre készült, mára már 

nem illik rám, 
karomnak mára már rövid, vállban már szűk, kikí

vánkozik belőle kezem-lábam. Hű csak magamhoz ma
radtam. 

Állhatatlant hiába öltöztetnek, 
állhatatlan vagyok, akár a gondolat, mely mindig ma

gán túlra mutat, s nem nyíl, mely célba találva megáll. 
Hej, öregember, megszőve már, kész már halotti lep

led, 
mely rendet csinálón majd betakarja végső rendbe 

dermedt tetemed, és te, 
te továbbra is, még mindig békétlen ágaskodsz, ahol 

kerítés áll eléd, 



csak ágaskodsz meg újra, mintha nem 'is az utolsó' 
percek csöppjei volnának hátra az egykori tele pohár
ból. 

Hej, öregember, nem gondolod-e, ideje volna már bő
rödbe férni, 

illő ernyedten, illőn vágytalan rendes öregnek lenni? 
Ideje volna, fogytán pohárnak, ideje bizony! 
De mit tegyek? 
Aki rossz diák volt, megmaradt rossz diáknak. 
Sose tanulta, sose tanulja meg a leckét, megleckéz-

hetetlen. 
Aki sose volt, nem lesz az sohasem rendes, jó ta

nuló! 
Nem lesz sose jó tanuló, 
s a végén, bizonyítványosztás napján, nézd, 
napjaid, éveid hosszú során, napjaid, éveid hosszú so

rával magad írtad meg a bizonyítványt, most, ha né
zed s böngészed betűit, mit olvasol ki belőlük, mást, 
mint egyet: 

a tanuló nem tanult, javíthatatlannak bizonyult, min
dig telhetetlen, otthon otthontalan, 

s halálig kereste, amit rendes ember soha el nem ve
szít: magát a világban, a világot magában. 

S mit talált? Mindig megtalálta valami, ami fájt. 

TÖBB MINT TIZENÖTEZER NAPJA. . . 

Szeretnék messzire menni, elmenni messzire: ide k i 
a ház elé, s hátrahagyni fenn a szobában asztalom, ka
lapom meg kabátom mellett azt a különös embert, aki 
már több mint fél század óta még álmomban se hagy 
békén, 

az embert, akivel fél század óta sikertelenül igyek
szem barátságot kötni, 



az embert, k i több mint tizenötezer nap óta az én 
kezemmel tesz-vesz, poharamból iszik, tüdőmmel lé
legzik, 

miatta s tőle nincs egy szabad percem, 
s változatlanul torlaszolja el előlem az utat, 
az utat, mely nem az enyém, s mely megszabadít

hatna, 
az utat, mely egyedül vezethetne el engem messzire, 

boldog messzire: ide k i a ház elé, 
hogy elvegyüljetek a fákkal, a borzongó füvekkel ós 

a föld emléktelen lélegzetével. 
Több mint tizenötezer nap óta a zsarnok éjjel-nappal 

fogva tart, 
s a bűvszere, mellyel megbűvöl, az ő titka, 
ó, az én titkom titka! — nem a remény, nem az öröm. 

hanem az izzás, a szomj, 
a szem, az ajk, az ujjaim éhsége, az illatokkal és 

hangokkal be nem telő, jóllakhatatlan éhség fájdalma, 
s a különös ember, •rabtartóm tudja, hogy hanyatt-

-homlok futnék el a szabadság elől, mely megfosztana 
attól, ami kötve tart. 

SÖTÉT A B L A K . . . 

Sötét ablak. Hol a lakója? Tán elment, vagy tán 
útban van hazafelé, 

tán el se ment, ül fönn a sötétben, mered maga elé, 
bánattól ernyedten tán el is aludt, 

tán ébren van, s titkos jelt ad a sötét ablakkal — 
tán meghalt, és azért nincs, aki világosságot gyújtson. 

Sötét ablak. Alatta csilingel a villamoskocsi. Autó is 
tülköl, amint fényesen tovarohan. Alatta kopognak fá
radt meg könnyebb léptű, tán találkára siető lábak. Van 
Ttódorgó is, aki épp csak felnéz rá, majd megy tovább. 



A sötét ablak, akár a tejút csillagjai, távoli, némán 
magamba taszítva hagyott, magamra egészen. 

A DIADALBAN NEM A DIADAL . . . 

A diadalban nem a diadal a legszebb. 
K i mindenkit, mi mindent nem láttam győzni! 
Győztesek láttán hányszor eszembe nem jutott az 

Örült Gyermek Poéta férfi-szava: les s a l e t é s de 
l a g l o i r e . . . 

Bizony, sok diadalnál szebb az élet száraz kenyéren 
és vízen, 

szebb és győzhetetlenebb. 
Hányszor nem láttam harcost, ki az ő tiszta dalával 

szívében legyőzte a tunya Megszokás minden alattomos 
cselét, 

le az undok csúszómászó hétfejű sárkányt: a Kis Gon
dok szörnyű óriás férgét, 

s úgy gázolt át — szivében az ő tiszta dalával — a 
ronda Kényelem lankasztó mocsarán, hogy még csak 
észre se vette, mint ásít rá híva, marasztalva — 

Hányszor nem láttam hőst tiszta dallal a szívében, 
tiszta dal hősét! 

De aztán! de aztán . . . megszólalt a diadal harsonája, 
győzött a hős, 

s a győzelemmel vesztette el minden megnyert csa
táját, 

a győzelemtől sorvadt el, némult el szívében az ő 
tiszta dala. 

Már csak a harsona szólt. 
A győzelmével vesztette el a minden megnyert csa

tája gyújtotta reményt, 
győzelmével elsápadt a remény, s hogy áthaladt a di

adalkapun, 



mint megvert sereg széledt szét, hullt el hűlve, ami 
hit és mámor, szűzi fény kelt addig a nyomában. 

Alattomos a diadal, és félelmes, mint a vak törvény. 

ÖRÖMÖM A HARCOS. . . 

örömöm a harcos, akit nem győzött le győzelme. 
Számban szép álmaim s ígéretes mesék feledett üde íze 
az ö neve. 

Mások szemében falvak a falvak s városok a váro
sok, da az ő szeme lát, látta, 

hogy falvak s városok embernek sivatag, sakálok les
helye, sakálok prédája, 

ő látta, hogy sötét van, vihar sötétsége, vihar sü
ketsége. 

S elindult. Szólt benne s vitte magányos tiszta dala, 
mely falvakról, városokról szólt, 

emberi falvakról, emberek városairól, földről, mely 
emberi. 

Mások is indultak harcba, s félúton, a csak szívük
ben élő dallal véreztek el letiporva, 

s ha nem ők, akkor a dal vérzett el, elvérzett a di
adalukon, 

akkor vérzett el, mikor győztesen milliók ajkán har
sant fel az, ami benn a hős szívében sugaras tiszta dal 
volt a győzelem előtt, 

világölelő szent lázú, szárnyas zsoltár, 
s a győzelemmel szürkülő buta parádés indulóvá vált. 
örömöm a harcos, aki győzött, és szívében tisztán, 

úgy óvta meg az ő sajgó, nagy vágyú, világölelő, tiszta 
dalát, 

mint amilyen volt, mikor elindult a harcba egyma
gában, 

szembe a sakálszemektől villogó városokkal, szembe 
sötét falvakkal és süket viharral. 



Ellenség csatakiáltása zűrzavarában éppúgy, mint 
győzelme harsogó harsonái ünnepén, ő megmaradt, aki 
volt, 

a különös dallal szívében, a dallal, mely kék egek 
tiszta fénye után fáj, 

kék egek tiszta fényét áhítja emberi földre s a sze
mekbe, 

ő megmaradt, aki volt, az ő sértetlen nagy vágyú 
dalával szívében, 

a különös dallal, melyben virraszt a harcos külön és 
titkos magánya, milliók sajgó magányával, szabad tá
volokkal, a maga csillagával tele, fájó, forró magány. 

Kővé válik, önmaga szobra lesz a hős, 'ki hűtlenül 
hátranéz. 

örömöm a harcos, aki mindig mintha ma először in
dulna, és hű magányával 

élén jár idők kapuját döngető remények nyüzsgő se
regének, 

tudja, 
hogy szép álmok, ígéretes mesék és cél ízével akar

nak megtelni a lomha hétköznapok. 

OTT KEZDŐDIK A KÖLTŐ . . . 

Ott kezdődik a költő, amikor elcsuklik a hang. 
Ott kezdődik a költő, ahol meztelen az ember, 
ott, ahol az ember ajkán, mint a sikoly, csupaszul 

meztelen a szó. 
Ott kezdődik a költő, ahol véget ér henye álom és 

langy sírás, 
ott, ahol a szó erősebb annál, aki kimondja, 
ott, ahol a szó, akár az orkán, nem választhat, le

gyen-e vagy ne, 



ott, ott kezdődik a költő. Ott, amikor sorsom éjbe 
mártott süket sziklakövén 

véres a körmöm, és nincs leheletnyi szellő se, hogy 
hűtse égő, kőkarmolt homlokom, s a pária, 

minden földi állat közt egyedül árva, minden tör
vény fattya, én, az ember, 

sorsom éjbe mártott süket sziklakövén világok ma
gányos fattya, nyomorék, én mégis büszke szót váltok 
süket csillagokkal, 

sajgó tenyeremből meg, ó, én, elvarázsolt varázsló! 
sajgó tenyeremből, ni! fel-felszállnak bizton csapkodó 

győztes szárnyakkal 
az édes öröm, a remény s az éneklő vágy tündöklő 

tollú madarai. 
Mert ott kezdődik a költő, amikor elcsuklik a hang. 

LEGJELENVALÓBB JELEN V A G Y . . . 

Legjelenvalóbb jelen vagy — és emlék, mely már 
előre fáj. 

Hallom a lélegzeted, s föléd hajolva, míg hallgatom, 
olybá tűnök magamnak, mint a balga, aki tengeren túl 
járó lábak neszét akarná fülelve kilesni. 

Szólnék hozzád. Soha még ennyi mondani- s kér
deznivalóm nem volt. 

Szólnék hozzád. De mielőtt csak hang is hagyná el 
ajkam, 

hallom, amint tántorogva bukik közénk tompa zuha
nással követem, melyet feléd küldenék, a szó. 

Mint érdes, szűk bilincs bokán és csuklón, szorít, és 
torkomat is szorítja ez a csend. 

Csontomig harap a világ hidege — 
fázom, mintha ez a vak, ez az eltévedt, ez a keserű éj 

ravatal volna, 
s rajta az édes, égi nap a betakart, megdermedt halott. 



NEM LÁTTA MEG. 

Nem látta még a napot az, aki nem lakta még az; 
engesztelhetetlen sötét magány barlangját. 

Kiáltás eszelős, visszhangtalan csendjét aki nem pró
bálta, 

az nem tudja, hogy megmámorosíthatnak bízó ember
szemek, 

amikor tágulva ragyogják rád vissza szavad vilá
gosságát. 

Dicsértessék a magány, mert nélküle nincs harsogó, 
mély, közös áradás. 

Dicsértessék a hazátlanság. Akit nem kínzott, mint a 
nyavalyatörés, akinek ébren s álomban nem fájt, hogy 
hiába kereste, haza nem lesz annak hazája. 

Sekély a dühös dühe, elillan, de áldott a szelíd, aki üt. 
Csak ha vállával vakmerő vágyak tündöklő menny

boltját támasztva, ütésre a szelíd emeli öklét, 
akkor, csak akkor válik áldott ítéletté a harc. 
Áldottak az örömtelenek. Csak az örömtelen az öröm

nek hű, halálig hű, hivő vőlegénye. 

HATAN V A G Y O K . . . 

Hatan vagyok. Halott bátyám, öcsém és húgom. És 
apám és anyám, akiket megöltek. 

Százan vagyok. Százan és száznál többen vannak, 
kiknek arcát láttam, kezét fogtam s akik, mindegyik 
a maga hangián, szólít engem néven. 

Ma nincs arcuk, kezük, s az 6 hangjuk többé nem 
szólít. A nevüket is már csak én tudom. 

Szavuknak szólója, szószóló lettem. 
A hű szót dicsérem, a hű szót kell megtalálnom, hogy 

el ne veszítsem magamat s azokat, akik velem vesznek-



ADÓS VAGYOK. 

Adós vagyok. Halottakkal vagyok adósa az élőknek. 
A halottaim addig meg nem halnak, amíg élek. 
Akkor fognak meghalni, ha már én se leszek, akit éj

szakánként álmában még mindig élőkként látogatnak. 
Nem halnak meg, mert álomból ébredve minden reggel 

újra eltemetem őket. 
Ha egy reggel én se fogok többé fölébredni, akkor 

aztán nem lesz többé senki, aki sajogva eszméljen rá, 
hogy csalt az álom. Akkor nem lesz kivel folytatniuk 
az életüket, mely utolérhetetlen és elveszthetetlen tá
volban abbamaradt. 

De amíg én élek, addig a halottaim meg nem hal
nak. Sokan vannak. Vannak sokan, akik nincsenek. Nin
csenek, de nagyon vannak, amíg én vagyok. 

Ha nem lesz, akinek minden reggel újra el kell te
metnie őket, akkor elmúlik a múlt — múltként is el
múlik. 

Sok halott hal meg a halottal. 
Szembeszegzem a szót a ninccsel, a hű szót, az élő 

szót, az őrzőt — a halottak élő szavát, szavam, a hű 
szót a hűtlen ninccsel. 

Adós vagyok. 

A SZÓ D O L G A . . . 

A szó dolga nem az, hogy versenyre keljen a lár
mával, 

nem az a dolga, hogy megpróbálja túlrikoltani l i 
hegő zenészek, e föld fiai zaj- és jaj-zivatarának kar
mester nélkül maradt gigászi szerszámait. 

A szó dolga, hogy pőrén felidézze a pőre csendet. 
A szó körül, mint szerényen remegő dicsfény, csend 

sugárzik, 



csendet gyűrűzik, csendet gyűjt maga köré a szó. 
A szó megáll, s előle, a szó elől némulva futamodik 

meg rossz mása: a ripacs szólam s a ringy-rongy tere
iére, 

a szó megáll — nem mint felséges úr, hisz nincs jo
gara, hadserege, bíborpalástja — 

pőre a szó, meztelenül csak van, 
és csak megáll, mert febukkant, mint ahogy egy

szerre megtorpanton felhorgad elfelejtett, meg nem fej
tett ősi talány, 

a szó megáll, elcsodálkoztató csodálkozó, 
és minden ereje a pőre csend, lentről, mélyből, mesz-

szi mélyekből felhozott csend, 
bomba szét nem veti, tank el nem tiporja, sebezhe

tetlen az egyszer kimondott szó és a csendje, 
és az ő csendjében, dőre lármázok, meghalljuk egy

más és a világ pőre csendjét 
és a vágyat, melyet szóvá, rebbenő szóvá kell tenni, 

hogy tömör testté váljék. 

MINDIG ÉHES V O L T A M . . . 

Mindig éhes voltam — legtöbbször kenyérre s hozzá 
igazságra, tettre, mindig szép szerelemre és szépségre 
és jó szóra, és sokszor úgy egyszerűen nyugalomra vol
tam éhes, 

s mindig éhes maradtam — az éhségtől nem lehet 
engem elválasztani, egy velem, mint ahogy egy a ke
zem és a tenyerem, 

és tudom, szemfényvesztés, hogy vannak jóllakottak. 
Az elfojtott sikoly nem hallatszik, s k i kell lesnie az 

embert annak, aki meg akarja látni. Mint akinek ta
lálkája van, mindent eldöntő találkája — akit vár, nem 
ígérte biztosra, hogy eljön, de, mondta talán, hátha, ha 
lehet — 



s mint aki találkára megy, s vár, áll az ember kima
gasodva, minden másra süketen, csak a várt léptek 
koppanása neszére fülelve, áll megfeszült inakkal, fü
lelésben megfeszülő nyakkal, mint aki röpülni kész — 

s így lesz este. S az ember most már hallja, hogy 
lármás az utca, nem áll már kimagasodva, lehajlik a 
feje, 

hallja már az utca lármáját, nincs már mit fülelve 
várnia, 

nincs már miért felpillantania, áll. Mert aki van, an
nak lennie kell valahol, 

áll, mert úgy, oly végleg el van felejtve, mint haszon
talan holmi, melyet nem keres, aki elvesztette, 

áll, úgy, oly végleg elfelejtve, mint egy név, mely
nek hallatán már senkinek se jut semmi az eszébe, 

áll — s aztán elindul. Csak ezért, mert nem lehet 
mindig egy helyben állni, 

határozottan lép ki s megy. S csak ő tudja, hogy csak 
azért megy, mert nincs már mit várnia, megy, mert 
nincs már iránya, nincs útja, nincs dolga. 

A nagyváros utcái este pazar, vidám színfoltok moz
gása. Pazar, vidám színfoltok közt mozgó színfolt, ő is 
olyannak látszik, mint a többi, s a többi olyannak lát
szik, mint ő az utca pazar, vidám színfoltforgatagában. 

Az elfojtott sikoly nem hallatszik, s az ember nem 
látszik. Ahogy nem látszanak az utcán a börtönfalak 
mögött elvesző rabok. 

HA NEM TUDNÁM... 

Ha nem tudnám, hogy őserdőben élek, emlékeztetnek 
rá este a nagyváros pazar fényben pompázó utcái. 

S ha este a nagyváros pazar fényében pompázó utcá
inak álarcos rendje elfeledtetné velem, hoey villany
fényes utamat sötét zugok és barlangok szegélyezik 



üldözött üldözőkkel, zsákmányra leső, zsákmányukat 
féltő, zsákmányukat őrző dühökkel, 

emlékeztetnek rá a járókelők, akik egymás mellett 
mímelt biztonsággal haladnak el 

és közönnyel — mindenkinek megvan a magam dol
ga —, közönnyel, mint az óramutató a számjelek fölött. 

Még ha ismerősök is és köszöntik is egymást, és össze 
is érintik kezüket, sőt bele is karolnak egymásba, 

arcuk — arcukat nézem, az arcokat, s tudom a ma
gam arcát, a magamét is! —, 

arcuk, még ha egymásra mosolyognak is: csukott ka
pu, rés nyílik, hogy gyorsan becsapódjék, 

mert félelmes az élő. Félelmes, mert félelmet rejte
get, s félelmes, mert félelmet ébreszt, 

s legfélelmetesebb az ember, mert legsebezhetőbb, 
minden állatok közt csak rajta üthet sebet, gyógyítha
tatlant a kimondott szó. 

Félelmes az ember, mert kitűnő modorral vagy ká
romkodva, hallgatva vagy tárgyilagosan beszélgetve 

rejtegeti friss konok sebek, mindig sajgó hegek és 
bevallhatatlan benső éjek titkát. 

Nézem az arcokat, s tudom a magam arcát, a maga
mét is! 

Nézem az arcokat, s látom, megvan minden ok a pá
nikra, de senki se sikolt. Sikoltani kellene, sikoltani, 
ahogy még senki se sikoltott. 

Nézem az arcokat és azt, hogy nem látok senkit, aki 
már csodálkozni tudna 

(csodálkozni oly értetlenül, mint élő a halálon), 
megállna s megállítaná a járókelőket az ő csodálko

zása, megállítaná őket ez a csodálkozás a jó hírrel, a 
legjobbal, ami elhangzott, mióta hírek járnak őserdő
ben, a hírrel, 

hogy lehet ember, már lehet ember, aki nincs résen, 
nincsenek kulcsok a zsebében, mindene van, és semmi
jét se félti, 



és már mem tudja megérteni azokat, akik félnek, 
csodálkozik (mint élő a halálon), hogy mit csodálkoz

nak rajta azért, mert se titka, se félelme, 
csodálkozik, mert hiszen csak nem élünk őserdőben 

— ugye? 

U G Y E . . . 

Ugye, egyetlen angyali ökölcsapásra széttört az ar
cokra kövesedéit közöny, 

ugye, eljött a szélvész, szélvész járt itt , és lesodorta 
a vállakról, elsodorta a koporsók öröklött súlyát, 

ugye, vágtatva, uccu neki, vágtatva költözött el, ta
karodik a sárga lidérc, az Irigység, vele a sanda Óva
tosság, s nyomukban sunyi, dühös, keserű Félelmek 
vörhenyes uszálya — 

ugye, egyszerre mennyi a fény a levegőben, hogy 
szívja be a szabad tüdő! mennyi a fény a szemekben! 

ugye, tegnapi kapzsi kezek és görcskínzott öklök mind 
remegnek simogatás és ajándékozás boldog vágya friss 
örömében, 

ugye, ami kapu, ajtó, ablak, az mind szélesen tárva, 
és heves énekszó, szabad folyókról, hívó tengerről s 

fájó szerelemről szóló énekszó, 
ugye, heves, igaz énekszó kavarja fel és söpri maga 

előtt, söpri ki a Városból a százados, lomhán felgyü
lemlett hazugság és minden titkok tapadó piszkát, sze
metjét 

(micsoda sötét hegv s a világos ének elől mégis szinte 
röpül, mint méregzöld buborék!) 

ugye, nyoma se maradt, nyoma se marad? 
S ugye, most már sírni is szép? sírni az embernek 

fájó emberen, szerelem múlásán s a halál törvényén, 
ugye, most már sírástól is. haláltól is az élet lesz 

izzóbb, az élő lesz élőbb, adóbb, pazarabb? 



HÁROM KIRÁLYOK. 

Három királyok kincsekkel rakottan, arannyal, tem-
jénnel, mirrhával, imint az öszvér megrakodva járnak 
járatlan utakon, 

elátkozott három királyok, hiába szitkozódnak, hiába, 
hogy már minden árok hívja őket, mintha puha ágy 
volna, nem pihenhetnek meg, 

nem és nem, mindig megrakodva, nagy sietséggel siet
ve a Kisdedet kell keresniük, 

hogy nagy örömmel örvendezve leborulván, tisztessé
get tehetnének meki, 

s megajándékozhatnák nehéz kincsükkel, arannyal, 
temjennel, mirrhával! 

Három királyok, mint az öszvér megrakodva, fáradt
ságtól tántorogva elátkozottan keresik a Kisdedet, 

keressük csak a Kisdedet, keressük, a Kisdedet, aki
nek mindenünket odaadhatnánk, akinek ajándék lenne 
ajándékunk, aki aranyunkat aranyként fogadná el — 
kegyesen kifosztana. 

Három királyok, haszontalan koldus csavargók va
gyunk, amíg nagy örömmel örvendezve valakiért ki 
nem foszthatjuk magunkat. 

Ezért az éjszakák, ó, mennyi éjszakai bolyongás csil
lagtalan mezőkön, szakadékok között, leragadó szem
mel, 

ezért a kincskeresés s a cipekedés lázas szívvel s ros
kadozó térddel! 

S azért mondom: fene egye a munkát, ó, de fertelmes! 
S azért mondom: ó, áldott átkom, nincs gyönyörűbb! 
Van-e butább, mint ez az élet, három királyok? 
S van-e az égvilágon, három királyok, még valami, 
ami úgy sugározna be percet s éveket fénnyel, érte

lemmel, 
mint ez a buta, buta élet, három királyok? 
Százszoros igazság, hogy nincs nálam szomorúbb 

állat, 



és százszoros igazság, hogy nincs, k i nálam jobban 
tudná bódító üdvösség minden mézét, illatát, mámorát. 

S azért mondom, hogy nincs, ki nálam éhesebb volna, 
s aki olyan dőrén jóllakathatatlan, mint az én éhes tíz 

ujjam, 
•mint én, aki mindig szítná a tüzet, tüzet akar, égbe 

nyitó tüzet, 
és nincs, aki olyan kevéssel beérné, mint én, 
mint én, aki beérem kevesebbel a kevésnél, 
s k i egyetlen szál gyertya fényénél betelve virág

szelíden 
s ámult hálásan hajtja fejét oda a csendes homály hűs 

tenyerének. 
Három királyok kincsekkel rakottan, kincseket ke

resve . . . 

MEGHALNI NEHÉZ . . . 

Meghalni nehéz. Temetni, csak temetni nehezebb. 
Tiszta mnámor könnyűvé teszi harcban a halált. 
Ám ha temetni kell, túlélni — nincs, ami enyhíti, 
nincs, ami elhomályosítja a pallosként fénylő fáj

dalmat. 
S ez így van jól. 
Keményre edzett és éles 
a fájdalom, riasztón fénylik, belefénylik a nappal 

szürkeségébe, és belefényldk éle az alvásra hunyt sze
mekbe, s nincs az a sötét zug, melyet fel nem sebez. 

S ez így van jól. 
Aki úgy él, hogy felejt, az áruló. 
Árva kín. árva seb, árva vér az, amit eltékozol. 
Ö, tékozló az, aki a feledés vásárán elkótvavetyéli 

az eltemetettek, a sírók rábízott fénylő fájdalmát. 
Én azonban zsugori vagyok. 



Eltemetettek minden vágyának, sápadásuknak, ha-
lálhörgésüknek hűséges, zsugori őre, 

árva kín, árva seb, árva vér féltékeny számon tar
tója, rettenetes, zsugori nábob, élő temető, pazarló élő, 

így vagyok élethez hű. S ez így van jól. 

RINGATJA A NÁDAT.. . 

Ringatja a nádat a szellő, édes az édes csókja, és ke
serű a halál — így van, mióta nád, szellő, csók és ha
lál van, 

s így lesz, míg csak nád, szellő, csók és halál lesz. 
Lobbant s kialszik örök csillagok alatt gyufaszál láng

ja. A pillanatban, míg el nem égett, azt álmodta, hogy 
több, mint koldus pillanat lángocskája, máglyaüzenet
nek, fáklyának, pusztító s termelő tűznek vélte magát, 

fuvallatra kialudt, mintha sose fel se lobbant, sose 
égett s perzselt volna. 

Ringatja a nádat a szellő, édes az édes csókja, és ke
serű a halál — ó, tiszta tények méltósággal teljes nyu
godt egyszerűsége! 

Ha megáll az óramutató, ha összetörik, vagy ha az 
óra összevissza ver is — ha minden óramutató meg is 
áll a földön, 

az idő múlik, s nappalt éjszaka s hajnalt nappal kö
vet. 

Ringatja a nádat a szellő, édes az édes csókja, és ke
serű a halál. 

Éhes embernek, igaz, minden bölcsesség foglalatja jó 
karéj kenyér, de a szó több a szónál, 

ellobban a gyufaszál lángja, látó szemmel nézni, ó, 
nézni és álmodni! s itthagyni egy saját szót, élő szót 
arról, aki voltam ember, s arról, amit láttam 

emberként közömbös örök csillagok alatt! 



NEM AFFÉLE HUNCUT. 

Nem afféle huncut sátánka, aki csak incselkedik, és 
szeret tavaszi szélben cicázni lányok libbenő szoknyá
jával, 

hanem gorillaképű szörny, öreg az ördög, 
öreg, mint a föld az igazi ördög. 
Nemegyszer szembetalálkozom vele, felbukkan úton-

-útfélen, 
néha utánamlopódzik a kapun, be a szobámba, 
szívesen elüldögél az ágyam szélén az ágyilámpa fé

nyénél, de szívesen akkor is, ha eloltom a lámpát. 
Ha könyvet olvasok vagy előttem papír s a kezemben 

toll, 
világos nappal is néha, mint megannyi ablakból me

red rám a sorakozó betűkből. 
Szólni kellene hozzá. Nem érti az emberi szót. 
Bunkót kellene ráfogni, husángot, nekimenni, agyon

ütni — de ő az erősebb, öreg, mint a föld, 
s egyébként is, ha rá is vetném magam, hogy ökölre 

menjek vele, még meg se érintettem, s már kisiklott a 
kezem alól, mintha nem is lenne, 

nincs. 
Olykor rajongok, vagyok boldog is néha, sokszor sí

rok, s tudom azt is, hogy milyen az őrjöngő fájdalom, 
de az ördög, a gorillaképű szörny (öreg, mint a föld) 
néz engem, s a szeme csak két mély, üres lyuk, 
mint a falban kampósszögek sebhelye, 
vagy mint két egymás mellett frissen ásott sírgödör. 
Gonosz? Zabál és túlél mindent, és — lám — ásít és 

van. 
Igazi ördög, öreg, mint a föld. 



KIGYÜLÓ LÁMPA... 

Kigyúló lámpa a sötétséget vérzi meg, a szó meg a 
csenden ejt sebet. 

Vérzik és sebez, ami él. Érthetetlen törvények tája
ira tett kiránduláson vesz részt, aki él. 

Az ajak, melyhez ajkam áhítva tapad, ha leválik aj
kamról, 

kitaszít az idegen dolgok dermesztő fagyába. 
Amíg nem próbáltam meg a bódulat boldog izzását, 

nem hittem, hogy ennyire fázhat ember. 
Érthetetlen törvények tájaira tett kiránduláson vesz 

részt, aki él. 
Nem fáj úgy senki, mint aki boldoggá tesz. Igaz-e, 

édes? S mégis, ha a kő boldog állapota az egyetlen le
hetséges boldogság, akaTsz-e boldog lenni? 

Érthetetlenek érthetetlen tájakon érthetetlen törvé
nyek alávetettjei, vérzünk és sebezünk, mert élünk — 
vérzünk és sebezünk, 

s álmok tömör kontinense várossal, utcákkal s külö
nös fényben mozgó ismerős és ismeretlen lényekkel 

az ébredés, minden ébredés orvul támadó földlöké
sére tántorogva omlik be s válik /talányos, távoli pusz
tasággá. 

Ezerszer temetünk, ezerszer halunk meg — ó, de iz
galmas, ó, de érthetetlen, szörnyű és gyönyörű —, s 
még énekelni is tudunk, csodás kirándulók! 





UTÓSZÓ, JEGYZETEK 





SINKÓ ERVIN KÖLTÉSZETÉRŐL 

1. 

Sinkó Ervin életművének középpontja: költészete. A 
látható életműben háttérben áll ugyan, hiszen a vers 
igézetében írói pályájának első tíz esztendeje alakult 
csupán, amikor két verseskönyve is megjelent, a felsza
badulás után azonban nem költőként af f irmálódott, hanem 
regény- és tanulmányíróként, munkássága pedig a napló 
műfaját éppen úgy magába foglalja, mint az iroda
lomtörténeti monográfiát, a lapokban, folyóiratokban 
meg-megjelenő versei azonban csak kísérői erőteljes írói 
jelen valóságának. Ám mind nyilvánvalóbbá válik, hogy 
művészi világképének szövete lírai, hogy a „költői" kér
désköre ott van egész világa tengelyében. Ezt felismerni 
ösztönöz végletes szubjektivizmusa is, amely a versek
ben természetes kifejezési formáját találta meg — már 
a kezdő költő fiatal volta következtében — a kordivat 
szellemében. A versek tükrében tetszelgő költőt látjuk, 
akire (akárcsak a naplókból) a lírai hős eszménye néz
hetett vissza, semmitől sem zavartatva, sőt egészen köz
vetlen módon is, nem kényszerítve a versben vallomást 
tevőt, hogy önkoréból kilépve, a „világgal" találja ma
gát szembe. Egy művelt úrifiú próbálgatja a versek el
ső sorozataiban a neki alkalmas magatartásformát és 
szerepet, a sajátos kivételességet keresi, hogy megkü
lönböztető jegyként belépője lehessen az akkori Sza
badka „művészi" köreibe. Kétségtelen, hogy egy kis 
Narcissus keresi helyét, amikor csokorba gyűjti a tízes 
évek érzelemképleteit, amikor a szabadkai Munkás
otthonba kezd járni, egyszerre engedelmeskedve kor
parancsnak és az apai ház elleni lázadás kényszerének 



— s évtizedek múltán (1928-as önéletrajzában) jó szív
vel emlegetheti Singer Bernátnak, a szabadkai rabbi
nak és Forgács Dezsőnek, a munkásvezérnek a nevét 
(az Optimistákban) a szabadkai munkásokéval együtt 
(a Szemben a bíróval című vallomásában 1935-ben) —, 
vagy amikor „idegen" voltára hivatkozva ennek külö
nösséget, „átkozottságot" illatozó virágát tűzi gomblyu
kába. Másként nem is történhetett. A tehetséges és 
érzékeny, korán megért, prófétai ihletű tizenéves Sinkó 
Ervinnek csak fel kellett markolnia a korszak kínálta 
olvasmányokat, és 'kiválogatni közülük, ami szenvedé
lyét táplálhatta. Már a Nyugat szabadkai visszhangjai 
is elegendőek lehettek, hogy a gimnáziummal hadako
zó és azt meggyűlölő ifjú lelkét elbűvöljék. S az Ady-él-
mény is több csatornán érkezhetett: egyszerre lehet gon
dolni Forgács Dezső és Loósz István nevére is, aki 1914-
-ben Szabadkán ad ki egy Ady-könyvet. Azután ott van 
György Mátyás, akinek verseskönyvét, a Ligeiát, a Nyu
gat adja ki 1914-ben; 1915-ben Szabadkán van Balázs 
Béla, „élni" tanítani a művészettel kacérkodókat. A f i 
atal Sinkó nyilván a peremén mozgott ezeknek a szel
lemi köröknek, de hogy szubjektivizmusának kialaku
lására hatást gyakoroltak, bizonyosra vehető, még ak
kor is, ha a tizennyolc éves korában megjelent szabad
kai verseskönyve, az Éjszakák és hajnalok, ebből alig 
mutat valamit. De Sinkó további útjának kezdetei már 
felraizolódnak: György Mátyás és Balázs Béla neve leg
alább olyan fontos ebből a szempontból, mint azoké, 
akiket önéletrajzi vallomásaiban emleget: „Haeckel és 
Marx és Ibsen és Wedekind és Arcübasev és Bakunin 
és Zola és Szabó Ervin és Wilhelm Oswald és Oscar 
Wilde és Bemard Shaw és Strindberg és Baudelaire és 
Ady, és mindenek felett Nietzsche, és természetesen 
Max Stirner, nem annvira külön-kíilön. mint valami 
lázas egvvelegben..." (Utolsó beszélgetés). Ezek a ne
vek a XX. század első két évtizedének magvarországi 
szellemiségében adva voltak, a oolgári Én-tudat akkor 
modem talaját képezték, s nyilvánvalóan hozzájárultak 



mind Sinkó gondolkodása, mind pedig lírai énje for
málódásához — a költőnek lírai önmagáról kialakuló 
képéhez kölcsönözve vonásokat. 

Ez a „lázas egyvelegben" mutatkozó érzelemkép 
nem volt szokatlan vagy ismeretlen a tízes évek Sza
badkájának utcáin s lakásaiban. Sinkó Ervin előtt egy 
évtizeddel Kosztolányi Dezső és Csáth Géza tüntetett 
művész voltával, és hordozta körül a művészet jegyese
ként felkentségének jelvényeit. Egészen frissen pedig 
egy Somlyó Zoltán és egy Gyóni Géza lehetett a példa, 
Somlyó közvetlenül az „átkozott költő" magatartásával 
is. Sinkó Ervin ezekben a tanulóévekben kész érzelem
képleteket kapott tehát, amelyeket az elégedetlenség 
egészen oldott volta vett körül, és a Sinkó-versek rendre 
a lelki nyugtalanságokat, az elvágyódást, a bánatot, a 
vágy lázadását és a mámort éneklik ki. Az Életről van 
szó, amelynek ábécéjét a tízes évek első felében Ady 
Endrétől tanulta énre összpontosuló vetületében, hogy 
a maga élete váljék majd számára költőileg elsőrendűen 
fontossá, üdvösségkeresése útvesztőit is bebarangolva. 
Egyelőre a „minden ellen lázadó gyerekember" ver
seit írja, aki olvasmány-reminiszcenciákat kever való
ságos élete költői értelmezéseivel. Mímelt mámorok és 
mímelt bánatok költője, aki a „vesztett élet vesztett 
ígéretét" siratja, mielőtt még a valósággal szembenézhe
tett volna, még szinte a gyerekszoba fülledt zártságában, 
öreges pózokban tetszeleg, s elég egy Adyt utánzó 
dedikációját olvasni, hogy kitessék, mennyire irreális 
még lírai hőseszménye: „Az Emlékezéseket Máriának 
ajánlom és akarom, hogy értse és szeresse az elmúltat 
és a verseket, mert ha az Emlékezések ma már évezre
desen távoliak is, mégis valamikor az enyémként éltek, 
nagyon-nagyon szerettem és minden idegenségtől szenny-
telenül." Ellenben szinte természetesen következik, 
hogy emleget „halott-bús" egyedüllétet, önmagát „szé
dült, elernyedt, távolos" jelzőkkel illeti, hogy „kis 
sikolyokról", „fáradt szemről", „beteg és bánatos szív
ről" beszél, mely „halott-fekete" is, ugyanakkor „fájón 



ver", és „szomjas lelket", „halálos csöndességet" idéz. 
Majd a versek egy másik sorozatában azt állítja, hogy 
„fénylőbb még soha nem volt a lét", és így kiált fel: 

Ö, megváltás, ó világosság, 
ó, kárpótlás, ó, zene-ország . . . " 

(A nagy csók) 

:S pogány mámorokról álmodik: 

. . . Sarkamban az Ősz, fölmenekülünk oda 
— Nyár papja vagyok s az maradva hűn 
mi két víg pogány, két gőgös, örök Soha 

átölelkezünk, vad csókban, küzdő daccal 
egymást ölelve zuhanjon testünk . . . 
S harsogjon zengő, boldog mámor-dal! 

(Öszi ének) 

Vagy: 

. . . Ida hegyén legeltetni a nyájam 
És volnék szép, erős hellén férfi; 
És szépségemmel sugárzón, lágyan 
Aphroditét hinném megigézni.. . 

(Ének a tudás sírverméből) 

Életképzete itt még komplex fogalom, szólaltassa meg 
akár a „Halál, Magány, Élet" motívumait, akár a „Derű, 
Hajnal, Lány, Élet" motívumsort, amely veszteségeit 
jelzi az „Altatóének magamnak" című verse tanúsága 
szerint. Nem kétséges, az „esztétikai kultúra" talaján 
áll, amikor valóságos érzéseit és észleleteit átképezi és 
költői magatartásformájává alakítja, azzal a megszorí
tással, hogy szándéka szerint nem az „irodalomra", ha
nem az „életre" figyel a költői viselkedése, aiwre Ady 
Endre költészete éppen úgy biztatta, mint Nietzsche 
lelkesen olvasott szövegei. A vers már ezekben a korai 



években is csak kifejezés, a vallomás lehetősége, még 
ha befolyásoló erejének látjuk hatását a költői én voná
saim, azoknak az érzelmi és hangulati nyomatékoknak 
a révén, amelyek olvasmányaiból én-kultuszába beszü-
remkedtek, és telítették azt a lelki fülledtséget, amely
nek burkában eredendően is mozgott. Jellegzetesen 
„dekadens", századvégi módon ernyedt érzelmességről 
van szó, amely termékeny talajt kínált a lelki szenve
déseknek és a „boros éjszakák" borongós kedve kife
jezésének: 

Elvágyódom innét testetlen Magasba 
színek, fény és illatok közé; 
a Szépséggel szeretnék szent nászban élni, 
végtelen, végtelen — örökké. 

Élni zenés, álom-ködös, 
tündérkertes, dús, dalos vidéken . . . 

És beletemetkezni a színekbe, 
a zenékbe és mámor-illatokba; 
élni lendülve mindenek fölé, 
élni dalolva és mindig csak dalolva . . . 

(Vágy az ég fölé) 

Művészetté párolt életről van a fiatal Sinkónál szó, 
s az „élet" 'is művészi öröksége, amely daoolni engedi 
a profán hétköznapi élettel, a mindennapokkal. Nem 
is kereshetjük tehát közvetlen reflexeit verseiben. Sinkó 
„külön világának" ekkoriban készülnek első kerítései. Űj 
Zarathustraként él Szabadkán e versek tükrében, ami
kor jellemezni akarja magát, és Ady Endre verséből 
kéri kölcsön a képzeteket. Az Ady-hatások ősrétege 
üzen az ilyen sorokból: 



Mert immár megállok, mert immár tudom: 
Én Egy vagyok. Páratlan, magányos Egy. 
Idegen s távoli mindenkitől. 
Egy menekvésem, egyetlen menedékem 
verejték-kővel rakott magos, magányos Hegy. 

(Új Zarathustra) 

Itt, ezen a ponton Sinkó Ervin költészete még egy 
általános érvényű, majdnem minden akkor induló fiatal 
költőnek a közérzetében jelenlevő érzés- és gondolat
világ, képzetkör részleteit megszólaltató költészet. Ép
pen ezért nem is önmagában érdekes, hanem következ
ményeiben: a kollektív költészettel való gazdálkodásá
val, formakultúrája további alakulásával. Mindenkire 
hasonlít egy kicsit, aki ezekben az években-évtizedek
ben verset ír: egy költészeti közkinccsel dolgozik mind 
a verstartalmak, mind pedig a versformák vonatkozá
sában, s ez jellemzi majd a tízes évek második felében is. 

„Saját" formája később sem lesz, a majd versvilágát 
meghatározó érzésköreinek első megfogalmazásait ellen
ben már az Éjszakák és hajnalok verseiben felfedezhet
jük. Az életidegenség kérdése már felkísért. Egyrészt az 
elvágyódás, a babitsi „messze. . . messze..." motívu
mának a megszólaltatása révén („Boldogok, akik vonatra 
ülnek, és vitetnek messzi, új világokba..." Távoli par
tok), másrészt az „ember vándor" gondolatának meg
fogalmazásával : 

Ó, emberek, ó, zajos, zúgó, sok milliónyi ember! 
Túl határokon, országokon át 
egy vándor bolyong imbolygón köztetek . . . 
S tovább: 

örök magányos, örök otthontalan, 
otthont kutat, otthonra vágy szegény. . . 
örök magányos, örök otthontalan 
és fején fájón ömlik szét titkos, szent, messzi fény . . . 

(ízen a vándor) 



Egy másik vers koordináta-rendszerében ugyanez a 
gondolat — ismét előre mutató módon — a testvértelen 
testvér képzetben szólal meg: 

. . . Milljónyi testvér és mind testvértelen, 
s csapdosnak, hullnak vergődvén véresen. 

(Testvértelen testvérek) 

Ez a gondolat futja be a szerelmi érzést is: „Két 
élet, köztük annyi ha t á r . . . " örök hangzású, kis üte
mek, s évek múltán kapnak nagyobb szerepet Sinkó köl
tészetében. 

A költő valósága csupán annyiban költői valóság is, 
hogy a kamaszkori mutálását éppen elhagyó fiatal
ember nagyrahivatottsága tudatában kér bebocsátta
tást az irodalomba, s a versben emlegetett „titkos, szent, 
messzi fényt" ott tudja a feje felelt, mint a szentek, 
elhivatottak, messiások. A különbözni és a kitűnni aka
rásnak a szándékával kapaszkodik tehát a modernnek, 
korszerűnek tudott és hitt embereszménybe, ami valójá
ban inkább jellemezte a századforduló időszakát, mint 
a tízes évekét, hiszen Ady is kitört belőle mind az 
életfelfogás, világlátás, mind az „irodalom" síkján. Sinkó 
szemében, az Éjszakák és hajnalok verseinek bizonysága 
szerint, a vers a különösen, a hétköznapitól eltérő mó
don való élésnek — amelyet egyfajta dandyzmus is jel
lemez — volt a lehetősége, s benne a „felsőbbrendű em
ber" első alakítását is észre kell vennünk, aki örömben 
és bánatban egyaránt hedonistaként tobzódik, anélkül, 
hogy megismerte volna az igazi örömnek a mámorát és a 
lelket felsebző bánatnak a fájdalmát. Az „Életről" éne
kel — hazátlan királyfinak, idegennek, rabnak nevezve 
magát első kötete bevevető versében —, de szüntelenül 
az „irodalomról" beszél. Éppen ezért nincs is nyoma a 
versekben közvetlen emberi valóságának (beleértve ter
mészetesen a „lelki" valóságokat is), annak pedig, hogy 
a szabadkai Munkásotthon is „otthona" volt, semmi jele 
sincs. A világháborút is majd csak egy 1918-ban megjelent 



versének két sora idézi meg: „Ürült ólak, emberre fájó 
asszony, erős földszagok, otthon, komák, melegség.. ." 
(1916-ban). Énjébe zártan írja „nyugatos" verseit, majd 
bordalait, abban a hitben, hogy megtalálta a „teljesen 
a tartalomból kinőtt formát" a Chori Mysticiben (Bos
nyák István naplóidézete alapján), pedig csak György 
Mátyással versenyezve, s írja majd Kassák Lajos folyó
iratába, a Mába, most már „maista" verseit a szerkesztő 
ízléséhez alkalmazkodó módon. „Kassákos" koordináta
rendszerbe teszi tehát át, ami még pár esztendővel az
előtt foglalkoztatta, de 1918-ban is időszerű volt számá
ra. Az „új templom" oltára, amelyen akkor mutatja be 
első áldozatát, még mindig Zarathustra oltára, miként 
azt a „Relief egy új templom oltárára" című verse sejteti. 

Valójában az Ady-élmény sem tudta felszabadítani 
énje bilincseiből. Adyra való kései emlékezései rendre 
a nagy költő döntő hatásáról vallanak. „Hogy írni nem 
hazug szép játék, hanem véresen komoly küzdelem a 
hazugság ellen, hogy a művészet az élet és az ember 
legbensőbb, sűrített és legmerészebb igazságát nemcsak 
adhatja, hanem kell, hogy adja, s hogy az írás győze
lem lehet a némaságon és a magányon — erre a cso
dálatos, felszabadító, döntő megismerésre az Ady Endre 
verseivel való találkozás élménye nyitotta ki a szeme
met. A vers már nem volt ártalmatlan csengő-bongó 
dalocska vagy afféle pohárköszöntő, amint csak hivata
los hazafias ünnepélyeken szavaltak, a vers itt maga 
az élet volt, a lázadás, amely betört az „irodalomba", s 
nemcsak az irodalomba, s nemcsak a tizennégy éves 
tacskó életébe, aki voltam. Ez volt az az élmény, mely 
intellektuálisan elevenné tett. Versek vezettek Dosz
tojevszkij, Marx, Nietzsche megértéséhez, és vissza ma
gányos magamhoz, akinek számára a szépség egyet jelen
tett a honvággyal egy igazabb, emberibb valóság után." 
(Ady Endre adta. 7 Nap. 1957. VI I . 7.) Idézetünkből is 
kitetszik: Sinkó a némaságot és a magányt emlegetve, 
tulajdonképpen individualizmusát vonhatta maga körül 



még szorosabbra az Ady-versekkel való szüntelen barát
kozás hatása alatt, s már-már a kamaszként az irodalom
ból kiszűrt „szerepét" látjuk megcsontosodni a „maista" 
versei és A fájdalmas Isten költeményeinek keletkezése 
közötti időszakban. Hadd hivatkozzunk az Optimisták 
Báfci Józsijára, aki a kérdéses időben „Nietzsche és a 
buddhizmus között ingadozott, s közben egyik napon 
misztikus, másikon expresszionista forradalmi verseket 
írt", hogy ki'tessók, a korai Sinkó-versekből üzenő indi
vidualizmus tovább munkált, s a lélek megváltásának 
a gondolatába kapaszkodva érte el a költő a krisztia-
nizmus partját a húszas évek első felében ez pedig ismét 
a „magányos magam" kérdésköréhez láncolta. Sinkó 
későbbi és kései Ady-idézetei különben rögzítik a ver
seknek azt a körét is, amely fiatal lelkiségét megragadta. 
Ezeknek az idézetnek egy része minden bizonnyal tízes 
évekbeli öröksége: az emberi létezés fájdalmáról beszél
nek ezek az Ady-versek, elsősorban a háború ideje 
alatt írottak. Mi több: éppen ezek a versek voltak azok, 
amelyek a sinkói individualizmusnak a vigaszt is kínál
ták az „emberiséggel való heroikus szolidaritás" lehe
tőségének az illúziójával. Idézi majd a „Szemben a bí
róval" című írásában is az ilyen Ady-sort, melyben 
szerinte „nemzeteken és osztályokon túl fájva, ember 
szólal meg": „Kinek a sors, az élet, évek és napok Szívé
nek gyökeréig fájnak. . ." Az Optimistákban pedig idézi 
a maga szempontjából talán legjellemzőbb Ady-vers-
szakot: 

Mert jaj nekem: Múltért a Jövőért 
Vagyok kárhozott, bűnös ember, 
Víg, ép, kacagó unokák, 
Jövő ember-örökösök, 
Legyetek hozzám kegyelemmel. 

S tovább: 



Mert üdv nekem: szomorú létem 
Az Idő óramutatója . . . 

A fájdalmas Isten című kötete verseinek megértése és 
értelmezése szempontjából jelentős tehát az Ady-hatások 
kérdése a Nietzsche- és Dosztojevszkij-hatásokkal egye
temben. Ezek mind a hússzas évek elején törnek fel, 
annak bizonyságául, hogy Sinkónak maradéktalanul si
került átmentenie a forradalmak időszaka majd krízi
sük és az ellenforradalom örvényei felett a tízes évek 
második felében kapott hatások nyomán kialakított 
világképét, sajátos színezetű individualizmusának teljes
ségét, s még akkor is ragaszkodott hozzá, amikor társta
lan maradt, legfeljebb Lesznai Anna költészete kísérte 
tovább. Individualizmusa, amely a krisztianizmus alak
ját öltötte, nem a külön sajátja volt ugyanis, de mintegy 
rámaradt: akkor vállalta, mikor a többiek, elsősorban 
közvetlen mesterei éppen elhagyni készültek. így ma
radt Sinkóra egy, a forradalmak előtti években időszerű, 
mi több: termékenynek mutatkozó individualizmus a 
forradalmak utáni időszakban — egy jellegzetesen 
„háborús" etika a háború utánra. Sinkó költészetének 
kilombosodása szempontjából tehát nem mellékes ennek 
figyelembe vétele sem, különösen azért, mert kriszti-
anasta költészete Balázs Béla és Lesznai Anna lírája, 
Lukács Györgynek és Balázs Bélának „ideológiája" (a 
Vasárnapi Társaságban), Révai József körének felfogása 
(a budapesti Szovjetházban) televényéből nőtt ki , s 
abból is táplálkozva indázott a magasba költőnk egyéni, 
személyes hajlamaival összhangban. 

2. 

And Endre, Nietzsche, Dosztojevszkij neve áll a Sinkó 
költői „élete" felett ragyogó csillagképben, az évtized 



végéti azonban már Balázs Béláé, Lesznai Annáé s Lu
kács Györgyé is ott van, az ő hatásuk teremt „rendet" 
az olvasmányoknak abban az „egyvelegében", amely 
az ifjú Sinkót kísérte Szabadkán, s amellyel Pestre érke
zett, és segít a formálódó egyéniség alakulásában is. A 
tízes évek második felében a Vasárnapi Társaság ülé
sein hangosan gondolkodók és vitatkozók szavai, elméle
tei adják meg Sinkó énjének is a további irányt azzal, 
hogy megerősítik az „individuális etika" jogosságába, 
üdvözítő voltába vetett hitét, alapvetően az önmaga 
fontosságáról alkotott egészen fiatalkori elvárásai szel
lemében, amellyel Szabadkán tüntetett. ,,És végre is 
nincs egyéb, mint az én életem.. ." — hangzott Balázs 
Béla tanítása, hogy még évekig kísérje Sinkó gondol
kodását, költői „viselkedését", s képezze alapját sajá
tos krisztianista lírájának is. A művészi létezés mint az 
adott körülmények között az egyetlen létezési forma 
lehetőségére ezekben az években, hónapokban ismer, 
bár már Szabadkán találkozik vele az Éjszakák és haj
nalok verseit írva, s Ady költeményeit olvasva. Nála 
is, mint Balázs Bélánál, ez a felfogás nárcisztikus vo
násokat kap, a művész a másik emberben a maga sza
vainak meghallgatóját látja, és meghallgattatását várja 
tőle, éppen ezért a gyónó és vallomástevő szempontjából 
bír fontossággal, nyilván szoros összefüggésben a napló
írói szenvedéllyel és igénnyel, hiszen ebben is vannak 
elementárisán nárcisztikus vonások. Nem véletlenül lesz 
Dosztojevszkij regényvilága az évtized derekán fő ol
vasmánya ennek a körnek, s nem véletlenül teszi meg 
Sinkó az utat Adytól Dosztojevszkijig. Lukács György 
ekkoriban tervezi nagy Dosztojevszkij-könyvét, mely
nek A regény elmélete csak része lett volna. Balázs 
Béla pedig ekkoriban hirdeti Dosztojevszkij nyomán, 
hogy „minden egyes ember szükségszerű minden más 
ember karaktere számára", miként azt Lukács György 
megfogalmazta. Az ember „testvér" voltának hite gyö
kerezik Sinkónál is az ilyen Dosztoievszkii-értelme7és~ 
ben, ennek a húszas években kinyílt virágait majd a 



korszak krisztianista expresszionizmusa is színezi, amely
ben a „jóság-etika" vallása képezi az egyetlen lehetsé
ges utat a másik emberhez, minthogy a jóság pillanata 
az azonosulás pillanata is. A maguk nároizmusát szen
vedők és nehezen viselők próbálnak e gondolat meltsn-
getésével kitörni önkorukból a Vasárnapi Társaság meg
beszélésein is, alakítgatják a maguk „privát vallását", 
s nevezik Lukács György szavaival „lelki szegénység
nek". („Lelki szegénység — ez annyi, mint felszaba
dulni saját pszichológiai determináltságunk alól, hogy 
kiszolgáltassuk magunkat azoknak a metafizikai és meta-
pszichikai szükségszerűségeknek, amelyek mélyebben sa
játjaink . . . " Lukács György: A lelki szegénységről.) 
Céljuk a megváltás — nárcizmusuk terhétől is, mind a 
„mű", mind az „élet" viszonyában. Véletlen-e, hogy az 
ilyen lírikusnak — miként azt a Balázs Béla-értelmezők 
nevezik — a „tiszta bensőség" az egyetlen igazi mozgási 
területe, s hogy ezt őrzi majd Balázs Béla, s védi A fáj
dalmas Isten verseit írva Sinkó Ervin. Esztétikum és 
ezoténia fonódik tehát össze Sinkó Ervin szemléletében 
a Vasárnapi Társasággal való ismerkedése időszakában, 
s a tízes évek végén ennek nemcsak kétségtelen prog
resszivitásával, de tehertételével is érkezik a forradal
mas időbe. 

Tehertételük az individualizmusuk, amely az „egy" 
ember világtörténeti jelentősége kérdéseként vetül tuda
tukban, s olyan dilemmákat szül, amelyek egyeseket, 
köztük Sinkó Ervint leginkább, még akkor is kísérik, 
amikor fölvetésük időszerűsége már elmúlott. Nem az 
első világháború, hanem a végjátéka, a forradalmak 
időszaka vetette fel a Vasárnapi Iskola tagjaiban az 
emberölés és vele a bűn problematikáját, végeredmény
ben a forradalmi cselekvés kérdését. Kassák Lajos és 
köre a „forradalmiasított ember" ellenében a „forradal-
masult ember" eszményét képviseli, Lukács György soká
ig azt vallotta, hogy „Magyarországon a forradalom 
csak lelkiállapot... csak lelkiállapot, csak vágyódás..." — 
ahogy az Esztétikai kultúra lapjain megfogalmazta, 



hogy még a proletárdiktatúra előtt írt „Taktika és etdka'p 

című művében is felkísértsen az emberkérdés: „Tehát 
mindenki, aki a jelen pillanatban a kommunizmus mel
lett dönt, etikailag kötelezve van minden emberéletért, 
mely az érte vívott harcban elpusztul, olyan egyéni 
felelősséget viselni, mintha ő ölte volna meg valameny-
n y i t . . . " Balázs Béla pedig a Vasárnapi Társaság 
beszélgetései kapcsán a forradalomról naplójában a kö
vetkezőket írta: „Űj probléma: forradalomban részt 
vennék-e. Nem vennék részt. Nem az én életmunkám. 
(A lélek forradalmában részt vennék.) De mégis van 
szituáció-kényszerűség. Nem jönnék haza Amerikából 
harcolni. De ha véletlenül a barikádon érne a harc, nem 
szaladnék el t öbbé . . . Még valamit kell tenni. Egy er
kölcsi arisztokráciát kell gyűjteni és szervezni magam 
köré. Az erkölcsi érzékenységnek egy niveau-ját, intran-
zingens gőgjét, exkluzivitását egy kis táborban létre
hozni, hogy abból egy jelszó, egy program születhessek. 
A morális forradalmat kell előkészíteni, melyre nagyobb 
szükség van, mint minden szooiális forradalomra . . . " 

A fentebb jelzett kérdéskörnek a nyomatékát kétség
telenül Lukács György „Taktika és etika" című irása 
adta, amely a vasárnaposok „etikai öneszméletébe" Heb-
bel Juditjának „utolérhetetlen szépségű szavaival" avat
kozott: „És ha Isten közém és a nekem rendelt tett közé 
a bűnt helyezte volna — k i vagyok én, hogy ez alól 
magamat kivonhatnám?" A kérdést Lukács György 
tette fel, aki maga ds végigjárta az individualizmusnak a 
stációit, a feleletet ellenben már a forradalom eseményei 
várták, s mint feltételezhető volt, az „etikai öneszmélet-
be" kapaszkodók rendre tragikus konfliktusok szorítá
sában találták magukat. A maguk üdvösségének lehe
tőségét latolgatták, közben látniuk kellett: „lehetetlen 
úgy cselekedni, hogy bűnt ne kövessünk e l . . . " Minthogy 
megkerülni nem tudták, felmerült a kiút kérdése is: 
„még ha két bűn között kell is választanunk, akkor is 
van még mértéke a helyes és a nem-helyes cselekvésnek. 
Ez a mérték: az áldozat. . ." Áldozathozataluk szempont-



ja pedig az ember énje: feláldozni az alacsonyabb rendű 
ént kell, hogy a magasabb .rendű tisztán, bűntelenül 
megmaradjon. Nem kétséges, „az entellektüel morális 
idealizmusáról" van szó, amelyet Révai József egykori 
etikai nézeteivel kapcsolatban emleget a kutatás (Len
gyel András), s amely Sinkó Ervint talán még jobban 
jellemzi, mint akkori barátját, a Szovjetházban beszél
getőtársát, Révai Józsefet, annál is inkább, mert gyanít
ható, Dosztojevszkij kultuszát, amelyet Sinkó Balázs 
Béláék körében ismert meg alaposabban, mintegy be
vitte a budapesti Szovjetházba, s ekkor találkozhatott 
a krisztiánus Sinkó és a krisztiánus Révai József is. A 
forradalmár — ebben az interpretációban — a Júdás: 
„Mi kommunisták olyanok vagyunk, mint Júdás — 
fogalmazza meg Lengyel József a krisztianizmust tagad
va. — A mi véres munkánk, hogy Krisztust megfeszítik. 
De ez a bűnös munka egyben a mi nagy hivatásunk is, 
Krisztus csak kínhalálban lesz Istenné, ami szükséges 
ahhoz, hogy megválthassa a világot. Szóval, mi kommu
nisták magunkra vesszük a világ vétkeit a világ meg
váltása érdekében.. ." (Visszhangozza is majd költőnk 
a „szent Júdás-áldozat" képzetét alig pár esztendővel 
később!) Sinkó ugyanebben az időben a „krisztusi testvé
riséget" hirdeti: „A burzsoázia iránti gyűlöletben egye
sült proletariátusnak szolidaritásába át kell vezetni az 
egymás közti krisztusi koncepciójú testvériséget..." 
(Sinkó Ervin tervezete a Munkásképző kulturális elő
adásairól). S prédikálja a krisztiánus tanokat 1919. má
jus 18-án Kecskeméten, hol a „harag és szeretet orká
nos kitörésével kiáltja az aljas bujtogatok felé: bajtár
sak, testvérek vagyunk": „Felséges öröm, testvérek! Jön 
a mi világunk, jönnie kell a mi világunknak, harcon, 
halálon keresztül az igaz keresztény világnak. Harci 
szó ajkunkon, fegyver a kezünkben és a szívünkben a 
szeretet és a minden dolgozó ember átölelésének a vá
gya. Krisztus neve ritkán hangzik szánkból, de mi 
akarjuk a Krisztus vi lágát . . ." 



A fájdalmas Isten verseinek tanúsága szerint Sinkó 
Ervin maradt legtovább hű az egyéniség, a „túlbecsült 
szubjektum"pozícióihoz. Kitartott krisztianizmussá vált 
individualizmusa mellett, amikor tanítómesterei — köz
tük elsősorban Lukács György — régen túlhaladták, s 
amikor már „testvére", Révai József is szakított „messi
anizmusával", mi több: verseskönyvvé változtatta, mint
hogy ebben az eszme- és viselkedésrendszerben a „ben-
sőség" lírikusa termékeny televényre talált. Az „etikai 
individualizmus" a krisztianizmusbam természetes és 
„végső" formáját találta meg, éppen ezért tudta Sinkó 
megőrizni tízes évekbeli szellemi örökségének a lénye
gét, aminek mintegy feltétele volt, hogy nem mond le 
individuális etikájáról. A kérdés jobb megértése érde
kében hadd idézzük ismét Balázs Béla naplóját, most 
egyik 1920-as bejegyzését: „A másik probléma: az in
dividuális etika (Kierkegaard), a mi eddigi fejlődési vo
nalunk, vitt minket oda, hogy átadjuk magunkat egy 
mozgalomnak, mely ezt az individuális etikát kizárja. 
Két fejlődési vonalról van szó az emberiségben. Az osz
tályok evolúciója és az egyéni léleké, egymástól teljesen 
külön-külön utakon is járhatnak és egymást keresztel
ték bennünk. De kettő maradt. Ha mi lemondunk az 
etikáról, ez lesz a »logikusabb« cselekedetünk ebben az 
esetben. Van-e szintézis a jövőben? Hiszem." 

Nem oldódott meg tehát Sinkóban, költői énjében pe
dig legkevésbé, a Balázs-napló élesen megfogalmazta 
ellentmondás. Végeredményben időszerűnek érezte a 
problémát, amely ott lapult Lukács Györgyék gondol
kodásának mélyén a tízes években: az „élet" és a 
„lélek" ellentmondásában, a „szubjektum" és „objek
tum" közötti disszonanciákban, amelyeket csak a „jó em
ber" oldhat fel, aki megszerezte a másik emberrel való 
azonosulás kegyelmét, mint Szent Ferenc, mint annyi 
Dosztojevszkij-hős. S mint hitte magáról a költő Sinkó 
Ervin, akinek érzelmi-gondolati útja szabadkai fellépé
sétől A fájdalmas Isten verseinek megírásáig, ha nem 
is egyenes vonalú, de mindenképpen következetes volt 



— jellegzetes epigonizmusának ez adja eredeti voná
sait, s végső fokon sajátos értékét is lírájának, melynek 
az individuális etika képezte talaját. 

3. 

Ha csak külsőségek alapján ítélnénk, érthetetlenül 
kellene megállnunk Sinkó Ervinnek az 1920-as évek 
elején kibontakozó költészete előtt. Kecskemét volt vá
rosparancsnoka, a forradalom katonatisztje éppen hogy 
megérkezett Bécsbe, emigrációba, de amikor költőként 
megszólal, mintha egy ferencrendi baráttal kelne ver
senyre Altató című, 1921 karácsonyán megjelent ver
sében: 

Szép az angyal, álmod várja, 
ajtónál áll, fény a szárnya, 
azt üzeni, hunyd le szemed, 
engedd szépen kicsiny kezed, 
akkor bejön, Isten küldte: 
jó-e még a kis testvérke? 
Kis testvérke, aludj. 

Jó kis testvér, sok az angyal, 
szárnyuk földtől nehéz bajjal, 
tied könnyű, még tud szállni, 
álom karján hazajárni, 
ott van az ég, ahol te vagy, 
el ne felejts, ha leszel nagy. 
Kicsi vagy még, aludj. 

Huny a gyertya, csillag lobban, 
jön az angyal, kulcs se koppan, 
föléd hajol, szemen csókol, 
megsimogat, ringat, bókol, 
ne nyisd szemed, ne nézd, hol van, 
angyalt álom lát legjobban. 
Aludj, édes, aludj. 



A misztika hímes rétjére azonban nem véletlenül té
vedt. Láttuk, ,^krisztianizmusának" már a tízes évek má
sodik felében megvolt a szellemi háttere, s adva voltak 
lelki föltételei is, 1919-ben pedig gyakorlati leckéin is 
átesett, s ezáltal „lelki" integritását is átmenthette az 
emigrációs esztendőkbe, habár az énjébe zárkózottnak 
nem adatott meg a lelki testvériesülés kollektív élmé
nye. Egy magára maradt individualizmus dédelgette 
tehát illúzióit, s mert nem tudott a valóságban beszél
gető társra találni, szólítani kezdte a bibliai Istent, 
inkább misztikus képzeteiben, mint metafizikai „való
ságában". Természetesen nem csupán Ady Endre isten
élménye visszhangzik Sinkó húszas évekbeli költői meg
nyilatkozásaiban, hanem a német misztikusoké is: vé
gigjárta az utat, amelyen ifjúként Novalist olvasva 
elindult. Lukács Györgyék után nyilvánvalóan ő is el
merült Eckhart mester tanításaiban, különösképpen, 
hogy az az „unió mystica", amelyről az beszélt, Sinkó-
nak vágyott élménye volt, s úgy tetszhetett, annak az 
individualizmusnak az éhségét (ez pedig álcázott világ 
utáni éhség volt!) táplálja, amely énjét, a költőit is jel
lemzi. Amikor verset ír azokban az esztendőkben, egy 
jellegzetes eksztatikus költői állapotról vall, s ennek 
édes emléke még sokáig kiséri, szerelmi költészetének 
„földi" színedben pedig szinte mindvégig megőrződik 
„Hogy isten megszülessék a lélekben, s a lélek meg
szülessék istenben" — Eckhart szerint ez a világterem
tés célja, merüljön csak el az ember a maga lelkében, 
előbb-utóbb elkövetkezik az a pillanat, az az elragad
tatott állapot, amikor az istennel való egyesülés leját
szódik (Halász Előd). Meg kellett csak Sörén Kierke-
gaard tanításaival toldania a német misztikusokét, hogy 
individuális énjéről alkotott felfogása jogosságáról meg
győződjék, hiszen, miként a Kierkegaard-értelmezők 
mondják, nála a magába záruló, a felfokozott intenzi
tású énről van szó, amely a világtól elzárja magát, az 
én-nek elég önmaga, Istennel társalog, mert csak ma
gával s magáról tud beszélni. „Az ember belső, pszichi-



kai jellegű létezésének" gondolata a tárgyi, fizikai-bio
lógiai vagy társadalmi jellegű valósága ellenében tehát 
Sinkó költészetének a mélyrétegét képezi, s „felsőbb
rendűségéből" alkotott nézetét is igazolja. „Az istennel 
egyesült ember" felsőbbrendűsége ez, amely a bibliai 
„kiválasztottság" gondolatával is szívesen kacérkodik. 
Hiszen Eckhart mester tanította, hogy — mint Halász 
Előd írja — „az istennel egyesült ember fölötte áll 
mindenféle egyházi rítusnak, sőt magának az egyház
nak >is". Nem nehéz felfedezni politikai gondolkodásá
ban sem a fentebb vázoltnak a reflexét, a disszidens 
viselkedésforma megkívánásának a jelét. Hogy a sin-
kói emigráns-szituáció szálai is hozzá kötődnek, egé
szen nyilvánvaló. Ilyenfajta emigráns volt ő a tízes 
években is, és szinte mellékes tényezőnek teszik, hogy 
1919 után emberi-fizikai mivoltában is emigránssá vált, 
(ezzel magyarázhatjuk húszéves helyváltozásainak élet
rajzi tényeit is: amilyen mértékben a világot okolhatjuk, 
olyan mértékben Sinkónak a lelki világhoz való v i 
szonyulását ás), a közösség tudatával és élményével pe
dig sokáig nem tudott mit kezdeni. Vallhatta tehát 
gondolkodásban egyik mesterével, Kierkegaard-ral: ,,Az 
általános emberi ua. nem fantom, hanem minden em
ber az, vagyis minden ember számára megvan az az út, 
amelyen haladva általános emberré válhat." (Idézi Suki 
Béla az új magyar Kierkegaard-kiadás bevezetőjében.) 
A valóságos emberi viszonyok közötti „út" helyett adott 
volt a „lelki" és az érzelmi út, s még 1938-ban is ilyen 
értelemben idézhette Montaigne-t: „A világon az a 
legnagyobb dolog, ha tudunk egyedül lenni . . ." A „szent 
önösség" miszticizmusának a lírája szólalt meg tehát 
Sinkó Ervin költészetében a húszas években, s kapott 
előbb formát. A fájdalmas Istenben, majd a Testvér 
verseiben szerveződött rendszerré. Analógiaként hadd 
idézzük a XI I I . század Mechtild van Magdeburgot, a 
német misztikust, aki „A bűnös imája" című versében 
írja: 



Gondold meg, mint tudod becézni 
a tiszta lelket öleden. 
Vidd végbe hát, vidd rajtam végbe tüstént, — 
osztályosod én legyek egyedül. 
Ejh, vonj hozzád, én Uram 
és tiszta leszek s fényes én; 
de ha magamra hagysz magammal, 
elborít a sötétség és a bánat. 

(Rónay György fordítása) 

A „világ" Sinkó költői világképében, tehát költői 
énje számára csupán általánosságban létezik. Sajátos 
paradoxona ez akkori krisztiánus költészetének, hiszen 
valójában az én egészen problematikus jellegéről volt 
szó, s ennek megértésén dolgozott Lukács György ve
zetésével a Vasárnapi Társaság is a tízes években, majd 
találta meg a szocialista forradalom világot megváltoz
tató szándékában a megoldás kulcsát. Sinkónál a „vi
lág" látszik problematikusnak, s az egyetlen bizonyos
ságot az én jelenti. A megváltoztatás kategóriáját ezért 
szorítja háttérbe a megváltásé. Az „én és világ" hagyo
mányos költői relációival sem lehet mit kezdeni e költé
szet értelmezésekor, a kettő között olyan éles s merev 
a határvonal. A költő az „én" biztosnak vélt fedezéké
ből figyeli a „világot": 

bizony tél és éj és kín van 

Vigyázzunk, a földet megvette a hideg, 
és a virágok alatt a sok sírtól nehéz. 

(Kis húgom, ez erdő) 

vagy: 

Istenem, 
az eső esik, 
föld alatt sok halott fekszik . . . 

(Istenem) 



A „világ", miként A fájdalmas Isten versedből kitet
szik, apokaliptikus vonásokat mutató s félelmetes. „A 
tenger, mint véres moslék már-már e lönt i . . . a földet", 
„mert a nagy vizet medréből kiszorítják a holtak" (Jaj
szóval köszöntlek), s ha hasonlítania kell, akkor ilyen 
képet talál: „'mint pestissel rémlósbe tiport város" (Fa
kó lángként). Kozmikus látomásában is hasonlóképpen 
gondolkodik, mondván, „vacognak a csillagok a készülő 
temetéstől" (Jajszóval köszöntlek). Legteljesebben talán 
az „Árvák imája" című versében fogalmazza meg világ-
élményét: 

Jó Isten... 
nézz ránk, mert szívünk borzad az éjre. 
Mert börtön van és dúló táborok. 

Mostoha föld, bujdosó gyermekek, 
sokat sírunk, árva sok testvérke. . . 

Mostohának mondta fentebbi versében, e korszaka ta
lán legszebb költeményében pedig gazdátlannak nevezi, 
(A gazdátlan világ), hogy a „Vigasz a börtönből" címűben 
feltegye a kérdést: „ez a világ kinek a világa?" Nyil
vánvalóan az emberé, a társadalomé, hiszen a termé
szettel költészete szüntelenül kommunikál majd. Az 
ember világa nem isten világa ebben a sinkói felfogás
ban. „Isten világán minden szabad, tárva a kapu és 
nincs lakat..." (Isten világán). Adva van az unió mys-
ticában istennel találkozó," kivételes ember, s van az 
„istentől" kiürített emberi univerzum, az isten köté
nyéből kihullott, melynek „megváltása" tulajdonképpen 
nem más, mint a világot ismét visszahelyezni isten 
ölébe: 



és Urad hiába szív állhatatos szomjjal, 
ha nem testvérül lelkedzett testvérben áll meg rohanatod 
s testvérben teljesüljön erősen gyökerezve 
lombbal gyümölcsül sudaron nem emeled a világot 
ölébe néki, ki vágyolt 
kergető, rejtező, világos Istenedbe . . . 

(Lássad, ha fordulnál) 
Eggyel több oka van tehát bensőségébe zárkózni, s 

így keresni kapcsolatot más embertestvérrel, k i az is
tennel való találkozást ugyancsak megélte. Nem „vilá
gon" alapuló lesz tehát Sinkó húszas évekbeli költé
szete. Gazdagsága, változatainak sokasága sem bonta
kozik ki , mint Ady istenverseiben látható, hanem meg
marad két általános konstatációnál. Az egyik szerint 
„nagy és félelmes, elsodró" a világ, ilyen az élet és 
a halál is, s kérdezi, „édesem, van-e, aki hazatalál", hi
szen „teste, lelke árva bús virág" (A testvér sírjánál). 
A másik a világ ellenében az isteni állandóság látvá
nyát állítja elő: 

Vérbe gyúlnak e földi házak, 
vérbe fullad, ki jobbért lázad. 
Te állsz fehéren, Jézus 

(Az erős Jézus) 

Költői viszonyulásának képét viszont az „Ó, én bű
nöm" című versében találjuk: 

és a szemem, mint megfagyott patak 
csak tükrözi, hogy béna fenn a Nap . . . 

Sinkó Ervin világlátásának költészeti következmé
nyei nyilvánvalóan produktívabbak voltak, mint a gya
korlatiak, magánéletbeliek és a társadalma praxis szem
pontjából értékelhetők. A magába merült és magával 
elfoglalt én — e szituációkból következő — passzivitása 
meghatározott jellegű és „tartalmú" költészetet hozha
tott létre, s vele egy krisztiánus esztétikát is, amelynek fő 



ismérve a kiapadhatatlannak látszó zsoltáros dicséret, 
melyet a „benső élet" sugárzása bocsájt ki magából a 
testetlenné vált „lélek" vallomásaként. Ha nem is lehet 
minden vers az istennel találkozás elragadtatott pillana
tának a kifejezése, az azt sóvárgó vágy .kifejezésévé már 
gyakrabban válhat, és legsikerültebb darabjai az ilyen 
költészetnek — a fentiekből egyenesen következő mó
don — sajátosan önelvű-öncélú kifejezési formát mu
tatnak — a „krisztianista" versét, amelynek ősképét 
Balázs Béla tízes évekbeli szecessziós népi dalköltésze
tében lelhetjük meg, Sinkó Ervimnek is mértéket jelen
tő mintáit pedig részben Ady Endre istenes énekei ós 
Lesznai Anna „litániái" adják. Mintha Kierkegaard is
métlés-kategóriája öltene ezekben a versekben „költői" 
alakot: a létezés bizonyossága az istennel való közvet
len kapcsolatnak (vagy az erre irányuló vágynak) meg-
-megújuló kiéneklése az egyes pillanatokat (de az egyes 
verseket is) kontinuitás-benyomássá változtatja, mint az 
egyes filmkockákat a mozgókép mozgássá, a mozdulat
lanság-pillanatokat folyamatossága. A vers lehet tehát 
jobb vagy rosszabb, sikerült vagy kevésbé megvalósult, 
a kimondás kontinuitásának a lényege megőrződött az 
ismétlődés révén. Nem véletlenül vannak tehát Sinkó 
krisztiánus költészetének valójában csak ciklusai. Is
tenélményét egy versben megfogalmazni nem tudta. S 
éppen a fent elmondottakkal kapcsolatban kell a Sin-
kóban szüntelenül dolgozó aktív versigényt is emleget
ni. Ezzel közelíti ezt a misztikaihletet az esztétikai szfé
rához: a szó a sinkói lelkiségnek végletes individualiz
musában tulajdonképpen létezésformája is. A költő 
„van", mert ír, verset költ, s csak a húszas évek má
sodik felében és a harmincas években társul a költe
ményhez az esszé műfaja, s ebben mondja majd tovább 
a húszas évek költészetében megénekelt gondolatait. 

Bátran beszélhetünk tehát Sinkó istenes verseinek 
„szent" monotóniájáról, s a vele szorosan összetartozó 
szentimentalizmusáról is. Versek sora, A fájdalmas Is
ten című kötetének majdnem minden darabja hirdeti: 



Isten, szeretlek, szánlak és áldlak 
ó, szép, szép nagyon, az ég, 
s a föld nem . . . 

(ínségünk ínségese) 

vagy: 

Te tudod, lét, halál Tiéd, 
mi halunk, s él a messzi é g . . . 

(öszi hulló levelektől hallottam) 

vagy: 

Dicsértessék a Te véred, 
dicsértessék, aki Véled 
osztozik kereszten . . . 

(Dicsértessék a Te véred) 

illetve: 

Te kezed tette kezét méltatlan tenyerembe, 
s én kérek, kérek, Istenem, kegyelmet... 

(Imám Fehér születése napján) 

s kéri: 

fázzon a föld, míg szívünktől nem lesz izzó 
s tüzétől nem olvad földre az ég! 

ó, lélek, higgy, ha fájsz, s futsz meztelen... 

(Kiáltás a hullámok fölött) 

majd a Jézus-motívumot szólaltatja meg: 

Ő, jó Jézus, Te, csak Te vagy jó, 
de rossz voltunk mirajtunk is sajgó . . . 

(Karácsonyi könyörgés) 



„Küszöbön az Isten" (Űj vitézi ének) tehát ebben a 
költészetben, s a költő énjéhez szólva joggal írhatta: 
„Isten szomorú szívébe beleírtad magad..." (Mégis ha 
kérded), anélkül, hogy egyetemes érvényt tudott volna 
szerezni ennek az istenélménynek. A versek esztétikai 
megfogalmazása jelzi, hogy a költő számára fontosabb 
volt a vallomás lehetősége, mint a kifejezésé. Ahol azon
ban áttöri a kifejezés erejével a magánérdekűségnek 
a korlátait, az imádság költőiségével és naiv bájával 
le tudja győzni adott s egészen problematikus pillana
tát is. Mint a „Csendes esti imádság" következő szaka
szában: 

Fázott szívem hivőn vallja, 
él égben mindünknek atyja, 
szédülőknek ott a sarka, 
esőknek tenyerét tartja, 
merülőknek ő a partja, 
s nincs bánatja, nincs haragja . . . 

Mi több, Ady istenes költészetének az emlékét ás el 
tudja homályosítani, bár Németh Andor megállapítása 
szeriint Sinkó „ahol igazán patetikus és emelkedett, 
tisztára Ady hangján szólal meg". Egy jellegzetes szen
timentalizmus nyomatékai és egy „síró Isten-vágy" ba-
rokkos-litániás felhangjai vannak együtt ezekben a 
Sinkó-versekben. Mert az imádság-vers, a lélek mélyé
ről feltörő, a költő ezt törekedett megírni, a XX. szá
zadban már ritka adomány, György Mátyás szavaival az 
„elidegenedett Isten visszaigézése" kivételes pillanatok
ban lehetséges csupán. Különösen, hogy Sinkó Isten
képzete intellektuális „ráfogás" elsősorban, ráció szülte 
irracionalizmus. A vers problematikus voltáról is szó 
van tehát A fájdalmas Isten verseiben, egészen kier-
kegaardii felfogást mtutatóan á következő részletben: 



Ki rám örök hernyó sorsát méri, 
éneklő köntöst százat szőttem néki, 
és szövök, szőttesem kezem újra tépi, 
szövök és tépek, szövök és tépek, 
de tart a vétek, 
s nem lepke a lélek, 
ó, szörnyű vérdíj, véren vert ének! 

Csomók Ura, a kínt te nem nézed? 
Csak nézed és cseléded nem segéled? 

(Be nem telik) 

Ugyanez a vershez való közeledés figyelhető meg a 
szerelmet kiéneklő költeményeiben is. „Éneklek szerel
met, Istent, lelket s mind a hármat lángjában kemen
cének . . . " — mondja (Harangok tűzvésze), mintegy je
lezve, hogy a húszas évek elején melyek azok a gon
dolati pontok, amelyek köré a vers-rácsok felépülnek. 
Ha az azonosulási vágy Isten-verseinek egyik fő haj
tóerejét képezte, a szerelmes versekben további konkre-
tizálódását figyelhetjük meg. Az „unió mystica", ami 
végső célja lehetett e verseknek, csak vágy maradt gon
dolati és költészeti szempontból egyaránt. Mondta ugyan 
verseiben hogy „megfeszíttettél, megfeszíttettünk, egy a 
testünk, együtt feszültünk" (Szegény sárkány), s imád
kozta is a „Fakó lángként" című versében („Ó, vedd ke
zedbe, cseréld ki szívem, temesd, s támadjon fel a szí
vedben . . . " ) , érzelmi-költői realitásként csupán szerel
mes verseiben tudta meggyőző módon vallani: 

hogy én te vagyok: 
földem, hazám, otthonom, hol is én hontalan vagyok . . 

(Téged ezer arcán) 

A versben természetesen spiritualizálódik ez a szere
lem, s lesz az „amor sanctus" kifejezése, mi több: az 
;steneszmével versenyző ihletköre, hiszen szerelmes ver
seiben a „földit" kellett égbe emelnie — amazokban 



„istent" lehozni a földre — azaz lelki sugallatokat kel-
Lett egy irracionális mozivászonra vetítenie. A „másik" 
ember azonban a szerelmes versekben is sokszor pusz
tán elgondolás, mint amilyen az „isten" is a költemé
nyek egy másik körében. Ostromolja ő is a szerelem 
sorsintéző hatalma problémáját, amit Lesznai Anna köl
tészetében méltányolt, s keresi ő is „önmagát a szerel
met" (mint „önmagát az Istent" kereste!), annak az in
dividuális különlébnek a „kerítését", amelyről a „Hozza 
hűs szavadat" című versében beszél („mert mi két kar
jaink nem lesznek kerítés, de két egy szívünk lesz test
vérnek terítés.. ."), áttömi azonban szerelmes versei 
zömében sem tudja a húszas évek első felében. Talán 
éppen azért, mert a versekben kifejeződő vágy felold
hatatlan ellentmondást dajkál. Fájhat tehát az indivi
duális különlét (ez Sinkó kifejezése), sajoghat a szív, a 
szerelemben, melyben magát látja a költő, nem találhat 
vigasztalást: nem beteljesíteni, hanem beteljesülni akar. 
A Lesznai Anna költészetéről a hatvanas években írott 
tanulmányában beszél az individuum „ébredésének" a 
kérdéséről, s érinti a „mélyebb ébredést" is éppen a 
szerelmes versekkel kapcsolatban. Ebben a „mélyebb 
ébredésben" ugyanis az „én a nem-énben, a másikban, 
a kedves te valóságában talál rá a saját feloldódott, 
kedvese lététől értelmet és beteljesülést nyert önélet-
re". A Lesznai Anna költészetéhez való szoros kötődése 
a húszas években lehetővé teszi, hogy e költészet inter
pretálását a maga költészete e verscsoportjára is ér
vényesnek tartsuk. Még ha Sinkónál csak költészeti 
vágy maradt, mit Lesznai Anna verseiben megvalósu
lásként méltat. „Ez semmiképp se az a platonikus sze
relem, melynek a vágy, az úgyis mindig kielégíthetetlen 
a legfőbb és felmagasztalt tartalma. A szerelem itt a 
földi élet, az érzékelhető test szerelme, s uf?vanakkor 
itt az érzések örömében szűnik meg a különlét, az én, 
mert akar és tud és mert kell neki maradéktalanul a 
nem-énnek, a kedvesnek szentelődnie... ebben a sze
relmi lírában mindenütt jelen van valami abból a mély 



megilletődöttségből, amit vallásos megindultságnak, em
beriesült imának lehetne nevezni..." Sinkó szerelmes 
versei egy részéből is kihallható ez a megilletődöttség 
— a hangvétel ünnepélyessége, amelynek vannak egé
szen Petrarcáig visszautaló zöngéi („Ó, Uram, én félem 
és áldom az éjt, a napot s a hajnalokat..." — Imám 
Fehér születése napján), az „áldott irgalom" állapotá
nak panteizmust sugalló képvilága, a kifejezések emel
kedett ódonsága, melyet a grammatikai szokatlanság is 
átsző, az áhítat, amely a középkori szerzetesekével ro
kon, vannak összetevői között. Ha egyszer elkészül a 
magyar ezoterikus líra antológiája, Lesznai Anna ver
sei mellett Sinkóéi is helyet kapnak benne. Szerelmes 
verseinek sora hirdeti a hála és a köszönet szavait, 
mert mint írta, „halálmeztelen szívem szíved lakja", s 
„arcom arcod". Az „unió mystica" vágyott állapotához 
ezekben a versekben egészen közel került. „Jó élni, s 
jó lesz halni veled, borítsd rám szemed..." (Szomorúság 
szentje) — énekli a szerelem dicséretét, s így összegez: 

És köszönöm, hogy átragyogtad a szerelmet, 
és köszönöm, hogy szárnyad hívőn hordozott, 
és köszönöm, hogy lettem látója új egeknek, 
és köszönöm, hogy lelkünk lebegő lelkével 
égbe szálló füsttel alázva áldozok . . . 

(A két karom ma tékozlóan) 

Az a költői magányosság, amely A fájdalmas Isten 
verseiből üzent, a szerelmes versekben szólalt meg a 
legmeggyőzőbb módon, a testvér-versekben érzelgős vers
változatokat szült. Ezek is ráfogás-versek: egy magányos
ság keresi isten és az asszony után is az „archimedesi pon
tot", ahol a másik ember szívében megvethetné lábát. 
Sajátos önössége természetesen fel-felkísért, ezekben a 
költeményekben is a maga számára keresi a megváltást. 
„Asztali köszöntő" című versében olvassuk: „Szívem fa
lat étek, ha mellé térdelni s tudsz csókolni, testvér. . ." . 
Az „Éneklő angyalok" címűben pedig így énekel: „Test-



vér, édes testvér, bűnbánatba esvén, imádkozzál ér
tem . . . " A testvér-képzet is alkalom tehát a vallomásra 
és a ,,maga szerelme" kinyilatkoztatására, költői gesz
tusa pedig a vezeklőé és bűnbánóé. Mert a bűnösség 
állapotában tudja magát („Legjobb tettem is bűn . . . :' 
— A lázadót elnyelte a cethal), s ahogy Isten-verseiben 
az eget ostromolta, most a pokol mélyébe merül, s vallja: 
„s ki ölni ment, a testvér, a bűnös, jaj, tudom, jobb, 
mint én . . . " (Szamária kútjánál), kiérdemelni vágyván 
a megváltást. Szélsőségekig is elmegy az alázat költői 
megéneklésében: emlegeti azt a boldog állapotot, amely
ben a farkas testvére az őznek, s imádkozik a gyilkos 
Heródes megszánása érdekében („Ó, jó Jézuska, ki ma 
született, szánd meg Heródest. . ." Karácsonyi könyör
gés), hogy végül Júdást is igazolja bűnfelfogása kitelje
sedéseként. Ez pedig Kierkegaard nézeteire vezet
hető vissza: bűnösségének bevallása is egy lépés a vá
gyott és akart istennel való találkozás felé a szorongás 
állapotába is elmerülve, kísérlet, hogy a Kierkegaard 
három stádiuma közül az etikai másodikból végérvé
nyesen a vallási harmadikba érkezzék. Kitárulkozás 
helyett az énbe zárkózottság verseit írta tehát. A „szó" 
igényéről azonban nem mondott le, s ez Krisztus-köve
tése csődjének bevallása is: 

De nekem kell a szó s kell az ima nekem. 
Ügy vagyok a lelkemmel: van egy szerelmesem, 
és nem tudom, hány nevén, hány alakban 
szólítom, 
és fában, kőben, emberarcban szívemre szorítom, 
és mindig csak érte sóhajtok . . . 

(Hallgatni most a dolgom) 

A „szó" kérdése felveti a Sinkó-versek esztétikai 
szférája jellegzetességeinek a problémáját is. Jeleztük 
már ugyanis, hogy Sinkó költészetének nincs „saját" 
formája. Kísérte az Ady-vers formaihlete, amit A fáj
dalmas Isten kortárs kritikusa, Németh Andor már 



jelzett, mondván, hogy a „késő Ady-versek, a zsoltáros 
Ady-versek hangján" énekel. „De nemcsak a hang 
azonos — folytatja —, hanem a gesztus is. Az érzelmi 
beállítástól és a ritmustól egészen az interpunkcióig.'* 
Idézi is az ilyeneket: 

Kiserkent vesztő 
Békétlen vérem; 
Szeressed, ó, Uram, 
Minden ellenségem. 

Vagy: 

Érted, érte és értünk mindért 
én csak sírok halálig, 
mert csak Te nem, a másik, 
s én is mindig bűnözünk, Uram. 

Az utóbbival kapcsolatban a „legbensőbb gondolatforma 
utánérzése" tényét emlegeti, majd Balázs Béla „poézise 
fehéren ködlő, tiszta hajnali misztikájának" a hatását 
említi, s idéz: 

Mért nékem vérem a szemed szent vére? 
Behunyt szemed i t t földre súlyosul 
s béke. Ott billen a föld túlsó széle . . . 

A formális megfeleléseknél azonban nyilván jelentősebb 
s kifeiezőbb volt ez az Ady-, Balázs-, Lesznai-versekhez 
való kötődése. A Vasárnapi Társaság verseszményének 
az örökségéve] való gazdálkodásról van i t t szó. A Ba
lázs Béla-kutatások ugyanis ma már hangsúlyozzák: 
„annak a kis szellemi körnek, amelyhez Balázs tartozott, 
egységes esztétikai álláspontja volt, hogy a formapri-
mitivitás lesz az új nagy művészet jellegzetessége" (Rad
nóti Sándor), s ennek az elvnek a kontextusában szemr 
léli Balázs balladisztikus költeményeit is. Nyilván Lesz-
nai Anna ízlés-szecessziója is belejátszott Sinkó vers-



formamegoldásaiba. Soraikban elsősorban a formapri-
mitivizmus dallama bujkál, Balázsnál kétségtelenül Ko
dály Zoltán és Bartók Béla ihletése nyomán. „Erdő mé
lyén szövődik az este. Hazamegyek, mert anyám keres
ne. Eressz el, eressz e l . . . " — szólaltatta meg Balázs 
Béla ezt a Sinkóra is ható dallamot, aki felkapja, s vis-ii 
tovább, sajátjává teszi: 

Éjjeli lepke száll a kezedre. 
Hulltam erőtlen át az öledre. 
Sötét űz engem . . . 

(Éjjeli lepke) 

vagy: 

Jaj, itt de nagy készül! 
Lángban áll a pajta, 
világnak négy sarka . . . 

(A gazdátlan világ) 

A fájdalmas Isten legsikerültebb költeményeinek ez 
vagy ehhez hasonló a dallama. S ezeket egészítik k i az 
irodalomból vettek — a tercinától (Harangok tűzvésze) 
az ősi 12-esen át (Isten dús szívének) a Balassi-vers-
szak leképzésig (Űj vitézi ének). Sinkó húszas évekbeli 
„bensőséges lírájának" a formáiról van szó, s velük 
kapcsolatban Kierkegaard-ág éppen úgy visszanyomoz
hatunk, mint Lukács Györgynek a Balázs Béla versei
vel kapcsolatos álláspontjáig, amely ugyancsak a dán 
filozófus nézeteihez kapcsolódik. Olyan versformákra 
kell gondolni, amelyekben „még elevenen él emléke 
annak az időnek, amikor a formák még nem szakadtak 
el a kinyilatkoztatás egyanyagú és mindent beölelő 
világától. . ." Ám hogy nemcsak a forma kérdéseiről 
van szó, Sinkó Ervinnek 1928-ban a Nyugatban megje
lent tanulmánya, a „Téma és tartalom a költészetben" 
is jelzi, amely a maga költői praxisának az elméleti meg
fogalmazása kierkegaard-i és Lukács Györgyei alapokon. 



Vágyott eszménye a „költészet előtti költészet" kora, 
amelyben még nem különült el egymástól élet, világ és 
költészet. A válság ezek differenciálódásával kezdődik: 
a homéroszi világban „a költészet: témává vált világ" 
már. Szétválik tehát téma és tartalom is, hogy száza
dunkban egyértelművé váljék a felismerés: „A tartalom 
kifejezéséhez csak a tartalomnak ellenszegülő témán 
keresztül visz az út." Nyilvánvalóan nem pusztán el
méleti, irodalomelméleti meggondolások ihletében ké
szült ez a Sinkó-tanulmány, hanem a maga költészete 
védelmében is, A fájdalmas isten versvilágának, leg
főképpen pedig költői magatartásformájának affirmatív 
védelmében. A „szubjektivitásnak új viszonyáról" be
szél, Dosztojevszkijt ünnepli, aki megmutatta, hogy 
lehetséges „a költészet mint etikus metafizikai maga
tartás, a realizmus lelkének ez a lelkiismeretté válása", 
és Ady Endre költészetében látja ezt az eszményt meg
valósulni: „A magyar lírának Ady költészetében szüle
tett meg ez a nagy világfordulót jelző órája. Adyban 
monumentális élménnyé vált a Senki kezére jutott ver
és arany-föld, mely föld azonban mégis minden mennyek 
egyetlen lehetséges fundamentuma, az Istentől elha
gyott, magába tört, egyetlen realitásként maradt Én, 
mely azonban mégis Istennek egyetlen lehetséges la
kása . . . " -Ezt tartva szem előtt, megállapíthatjuk, hogy 
A fájdalmas Isten páratlan, de a magyar irodalomban 
sem egyedülálló szándékot kifejező lírai teljességet szó
laltatott meg, a magányos és elszigetelt, a maga pró
fétai küldetésében „krisztusi" feladatokat vállalni aka
ró Én ezoteriává párolt bölcselete alapjain. Mind „for
máját", mind „tartalmait" ez szabta és adta meg. Nem 
mondhatjuk azonban költői eredményeiről ugyanezt: 
nemcsak a vers diadalait vehetjük tudomásul, hanem 
a költő vereségeit is. Vannak ebben a kötetben versek, 
amelyekből kihallani a nagy költészet szárnvsuhogását, 
egy részük azonban nem mutatia testet öltöttem azt a 
„költőit", amelyet bölcseleti szándéka ihletében ígért. 



Sinkó Ervin 1928-ban, amikor fenti tanulmányát írja, 
már túl van A fájdalmas Isten verseiben megszólaló 
„költői" delelőn, s egy majd húsz esztendeig tartó krí-
zises költői korszakának a kezdetén áll. A tízes évek 
második felében formálódott, majd a húszas évek ele
jén kiteljesedett én-tudata nem őrizhette meg tartósan 
a „valósággal" szemben irreális pozícióit teljes egészében 
és abban a szigorában, amelyet A fájdalmas Isten kép
viselt. 1928-ban kénytelen volt tehát megállapítani: „A 
költészet az öntudat világgáválási akaratának hordozója, 
és ez az akarat az emberi közösségnek mai, a mai ön
tudatának semmiképp se adekvát formáján, mint rab 
a börtöne falán ütközik meg..." összeütközései ezzel 
a maga szempontjából „nem adekvát" valósággal nem 
törték szét a magába zárkózott Én-nek a burkát, versei 
azonban jelzik, hogy repedések futották be. Áltathatta 
ugyan még magát: 

Ellát tán oda, hol bölcsője sudár fa volt még s ringott 
[a szélben? 

Vagy oda, hol már mese lesz süket mai harca? 
(Túl a nappal kerítésén) 

De a versekbe ezeken a repedéseken beszivárgó „világ" 
mind nagyobb kifejezésmezőket áraszt el. S ezzel együtt 
a Sinkó-vers is mind közelebb kerül a korszak költé
szeti törekvéseihez. A fájdalmas Isten versei még egy 
egészen szecessziós ízlésvilág költészeteszményét tükröz
ték, a „Túl a nappal kerítésén" fent idézett sorai a 
szürrealisták vágyképeivel rímelnek, költészeti krisztia-
nizmusa általában a német expresszionizmus ..kriszti-
anizmusával" is mutat rokon vonásokat, 1928-ban pedig 
— tehát a „Téma és a tartalom a költészetben" című 
tanulmánya esztendejében — megírja nagy expresszio
nista poémáját, „rapszódiáját", miként az alcímben 



minősíti majd a „Próza versben" című sokrészes költe
ményét, melyet az ötvenes években „A költő világgá 
megy" címmel mutat be szemelvényekben. Vállalja 
tehát, mert nem lehet nem vállalnia, a „kötött témájú" 
verset. „Azért kötött témájú ez új költészet — magya
rázza jelzett tanulmányában —, mert az öntudat mai 
állapotában minden izoláltságban élő vagy izoláltságát 
igenlő szubjektivitás hamis, metafizikailag és empiriku
san ás hamis . . . " 

Folyóiratában, a Testvérben közölt versei és versciklu
sai már előlegezik ezt a pár esztendővel később meg
fogalmazott felismerést. A „lebegő lét", melyet az Idei 
téli vallomások első versében emleget, adott tehát, de 
az „Édes emléke" (mint verscíme is mondja) már egyér
telműen az elégikus hangvételt csalja elő, s ebben a 
hangnemben szólítja a „sohase látott, idegen" ember
testvérét is. A költői én melankóliája ez, melyet a világ 
szemlélése támaszt. Tűnőben vannak illúziói — jelzik 
ezek a versek, a „megtanult alázat" évei következnek. 
Érdemes e költői hangra figyelni, József Attila és Rad
nóti Miklós utolsó verskorszakában szólal majd meg 
újra s zengöbben talán: 

Tűnik a káprázat vigasza, már a csalódás is tilalmas, 
Csak az csalódik, ki csalta magát. 
Ne keseregj, inkább búcsúzz a vágytól, mellyel az estét 

[várnád. 

Írva áll: Nem fordítod te meg Göncöl szekerének rúdját, 
De tiéd a szíved s csak a szíved, vigyázz! 
Össze ne törje a tüzes véső, a tanító bánat! 

(A megtanult alázat, XI.) 

Ennek a most felhangzó, azután pedig szüntelenül 
erősödő elégikus hangnak a forrásait kutatva, Sinkó 
költői énje permanens krízisérzeténél állapodhatunk 
meg. Fentebbi idézetünk is egy eszmei válság előszele
ként olvasható, amely azonban átterjed a magánélet 



területére is, s kikezdi, amit legerősebb várának tartott, 
szerelmét. A Testvér megjelenésének az idején vitája 
a magyar kommunista mozgalommal van: 

Meggyűlöltem már minden jövendőt. 
Mi is jövendők voltunk tegnapi pokolnak, 
És énnekem ma a mai pokolban 
Nem kellenek vér-áron vett, ígért víg leendők. 

(Margináliák, XIII.) 

S ez folytatódik 1928-ban a „Szép zászló volt a piros 
zászló . . . " című versében a Tanácsköztársaság harcainak 
megítéléséről, még inkább a húszas évek politikai har
cainak a kérdéséről: 

Szép zászló volt a piros zászló, 
Szép ma is, de csak a fájdalom, 
A leszúrt remények bunkós őre 
Döngeti szívünk szilajon. 

Hogy száguldottunk s így álltunk meg 
Vérrel és freccsent mocskosan! 
Szép száguldó, hős piros zászló, 
Száguldás, hivés oda van! 

Zászlót újat és pirosat 
Hordoznak ma is, de nem te vagy... 
Sose még annyi csírázó remény, 
Sose még ilyen vad veszett fagy. 

Kél-e még majd nap, újuló remény, 
Mely elé szállni úgy tud szív, kar, agy? 
Szegény az élő, aki ma él 
S akinek voltál, ami nem vagy. 

A vers alatt ott a dátum is: Sveti Ivan, 1929. I I I . 25 — 
IV. 15. Az e versben pontosan megfogalmazott viszo
nyulása csíráztatja ki a hontalanságmotívumokat, s írat-



ja meg Moszkvában a „Harmincnyolc év" című születés
napi versében újrafogalmazva, kinyilatkoztatásszerűen: 
„Minden zászlóknál tudsz te eggyel szebbet." S így 
folytatja: 

Láttad, milyen a cél, ha elérik, 
örülsz, hogy elérték — ám feledni, 
Hogy még szebbnek, milyen szépnek vártad . . 
Nem tudod . . . 

A gondolat, mely 1928-ban még egyenes következménye 
volt a húszas évek első felében mind egyértelműbb 
elszigetelődésével (ezt pedig külső tényezők éppen úgy 
elősegítették, mimt a belső eszmei-érzelmi mozzanatok) 
kialakult életállapotának, a harmincas évek derekán 
rmintegy bizonyságát vélte megkapni a nyugat-európai 
baloldali értelmiségnél magáról jelt adó válsághangulat
ban, csalódásmotívumban. A Sinkó-versek kifejezte kr i -
zisérzésnek ennek ellenére sincs általános érvénye, a köl
tői-emberi individualizmusnak a körét nem lépi át: 
egyik felvonása csupán annak a szigorúan egyéni drá
mának, amelynek első felvonása a tízes évek második 
felében játszódott le, fordulatát pedig majd csak a fel
szabadulás után éri meg. 

Isten-élménye továbbélésének tehát megvoltak az 
eszmei feltételei a Testvér szerkesztése idején is. S 
mégis problematikus voltának jeleire bukkanunk. Mar-
gináliái kilencedik darabjában ugyan leírja: „így még 
soha már Istent nem vártak." És talál még biblikus 
tónusú mondatot ds költői isten-látásával kapcsolatban 
(„és biztos, egyszerű jelem legyen, Hogy láttam, színről 
színre láttam a Lebírhatatlant, És nem halék meg." — 
Arról, hogy mégis szeretnék költővé lenni), de az 
évtized végén egy költői-önéletrajzszerű részletben már 
problematikus voltát mutatja meg ennek az isten-él
ménynek : 



. .. Egyszer 
Páncélba öltöztem, s fegyvert markoltam, 
Szép, igaz volt a zászló, piros s én esküdtem rá, 
És lám, nem úgy lett: minden páncélom 
Leolvadt rólam, tenyérré tárult kezemből kihullt 

[a fegyver, 
Mert harcokon túli vágy sütött át. 
így hívtam: Isten, hívtam így is: Ember. 
Rég volt. Ma már nevet se tudok, imég egy név se 

[maradt meg, 
Hogy volna gyenge bástyám . . . 

(Te segíts meg) 
„Bosnyák hegyek között" című versében pedig már a 
reménytelenség kapaszkodik csupán az isteneszmébe: 

Mim marad, ha szent semmim vesztem? 
Ha még sötét sincs, mint virradjon? 
Ha nem is volnál, ne eressz el! 

Ám hullámzása egészen 1944-ig tart, és csak akkor ég ki: 

Fáj szívemnek, hogy megkeményedett, 
Fáj, hogy öklöm lett, mely ütni is tudna, 
Fáj volt-Jézusom, k i számkivetett, 
Feledt emléktárgy fájó sötét zugba . . . 

(1944 karácsony) 

Megőrizni A fájdalmas Isten költői illúzióját tehát 
addig lehetett csupán, amíg nem kényszerült a „való
sággal" szembenézni, s amíg írhatta „atematikus" ver
seit. Az első „kötött témájú" verse — beszédes bizony
ságként — a következő címet kapta az „Idei téli variá
ciók" 3. darabjaként: „Arról, hogyan vesztettem el 
mindent". S íme a vers első szakasza: 

Leragadt a lábam, mert a I I I . emeletről 
Épp az orom elé dobta magát le 
Hetvenéves, szelíd arcú, nagyapámféle ember . . . 



Mintha a versben említett testnek a zuhanása szakí
totta volna szét az életlátványt addig szeme elől elta
karó függönyöket — elégikus hangú leíró versek sora 
követi majd ezt az elsőt. A világra nyíló szem variációi 
ezek a Testvérben megjelent versek, köztük az „Arról, 
hogy irigy vagyok a régi költőkre" című is, amelyben 
ilyen sorokat találunk: 

Én meg épp szóba elegyedtem a fákkal, 
S tüstént felakasztott emberek lába lógáz a gyönyörű 
Lombok közül . . . 

Betör versébe a Bácska-élmény is: „a nagy föld legsike-
tebb: dús bácskai darabjának" nevezi „Huszonnyolcadik 
születésnapom" című versében, és így kiált fel: 

Mit tudja Vénusz, mennyire nem mindegy 
Bosznia, Bácska, London avagy Pest... 

Holnap című költeményében Pest utáni nosztalgiájáról 
is vall. 

Élet és költészet kérdései, a kettő közötti polémia 
élménye 1928-ban érett verssé. Ez is jele a Sinkó életé
ben abban az évben beálló fordulatnak: az ekkoriban 
s a harmincas-negyvenes években írott versek keve
sebb elméleti meggondolást s több „életet" szólaltatnak 
meg. Azt is mondhatnánk, hogy magánélete elemeivel 
dúsítottak már versei, s ezek magukkal hozták a világ 
képének részleteit is. Ez volt az az esztendő, amelyben 
tartósabban itthon, Bácsszentivánon élt, s úgy tetszhe
tett, az emigrációs vándorévek után vállalja a jugosz
láviai magyar író szerepét is s a valóságot is konkrét 
társadalmi-politikai meghatározottságában — a „költé
szet" ellenében pedig a „prózát". Nagy terjedelmű rap-
szódiájáról maga mondja, hogy nem költészet, csak 
versben próza az, amit ír, akkori költészetfelfogása 
szellemében. Verse kéziratában ott a megjegyzése: „Az 
író autentikusan kijelenti: nincs vers, csak versben 



próza, quasi una faintasia, melynek anyaga és tartalma 
annyira az ízig-vérig valódi, közönséges való — hogy 
csak ebben a különös, szakadozott formában tudta az 
író kifejezni észrevételét." Ez a költő által szakadozott-
nak és különösnek mondott forma az expresszionista 
poéma formája, amely a szociális tartalmak költői meg
fogalmazásának hordozója a húszas években. A Sinkó-
vers születésének évében jelenik meg Somogyi Pál 
„Egy nap" című négyrészes verse, költőnkével egészen 
rokon felfogásban. 

A „Próza versben"-t Sinkó azonban nem pusztán 
szociális poémának szánta, hanem vita versnek: a ma
gánember lírai „bensősége" vitatkozik az élet verista 
valóságképeinek, tragédiáinak a látványával. A költői 
figyelem többször is önmagába akarna merülni, szere
lembe és természetfestésbe, de mint a görög kardalok-
ban az ellenversszakok, i t t is az életképek, a társadalmi 
nyomor rajzolatai feleselnek, s mintegy szemléletesen 
leckét adnak a „költészet" abszurditásáról. A „benső
séges" lírai érzésnek is van ereje, hirdeti, hiszen ha 
megrendült is hite benne, nem adta fel az individuum
nak ezt a megszerzett költői jogát 1928-ban sem, s 
pályája utolsó szakaszában is megőrizte. Leírja tehát: 
„Lám, ha egy sóhaj kirepül a nyitott ablakon, A júli
usi napban fázós szürke Fátyol ereszkedik a karcsú 
fákra . . . " A nagy rapszódiában felsorakoztatott életté
nyekkel való szembesítések mutatják, mennyire proble
matikus „a költőnek igaza van" fel-felcsendülő állítása. 
Társadalmi képmetszetei ugyanis nemcsak szociológiai
politikai diagnózisok, hanem a szociális líránk expresz-
szionizmusban fogant ágazatának legszebbjei közé sorol
ható alkotások. Bennük a konkrétumok szerencsés mó
don tartják egyensúlyban az expresszionizmusban oly 
kedvelt általánosításokat. Az Ágrólszakadt Istvánok, 
Húshagyó Janikák, az aratni járó falusi borbélyok, a 
salgótarjáni bányászok, a hécsi cukrászdái kisasszonyok, 
a rikkancskodó hatvanéves nénikék és műgégés rok
kantak, a ceglédi munkanélküliek és a dalmáciai sze-



gények éppen úgy valóságosak, nem pedig expresszio
nista absztrakciók, mint a csak négylevelű lóherét, a 
szerencsét ismerő úr a vonatban, a Sing Sing börtön 
„lágyszívű papja", a Dalmáciába nyaralni érkezők, a 
„peches" építkezési vállalkozó, a gazdag úri hölgy, a 
cipőkereskedő, k i öngyilkos lesz, az államügyész, Kul
csár bácsi, a halott börtönőr, a gondjait parkban szellőz
tető gabonakereskedő — a „világ" 1928-ban, elnyomott
jaival és elnyomóival, éles társadalmi ellentéteivel, 
Amerikájával, Bécsével, Dalmáciájával és „kies Bez-
dánjával". 

Ennyire élettel téliek csak boszniai versei, ezek a 
nagy élet-elégiák még ebben az időben, valószínűleg 
nem függetlenül Sinkó Ervinnek ezekben az években 
írott két regényétől, az 1927-es „Tenyerek és öklök" és 
az 1923-es Sorsok címűtől sem. Azokra a nagy lélegzetű, 
később majd József Attila szentesítette elégia-versekre 
gondolunk, mint amilyen az „Este a Kevrina ulicában", 
a „Szarajevói vers", a „Huszonnyolcadik születésnapom" 
című költemények. A merengő magatartás, az evokatív 
hang, a személyesség és a versben sorakozó élettények 
harmóniája telíti ezt az akkoriban aránylag friss vers
alakot, amely a Sinkó szerette lírai bensőségnek is 
„alakjává" vált, mint majd az ötvenes években a pró
zavers. Bennük él tovább tehát csorbítatlanul a költői 
dialógus lehetősége — mint a húszas évek első felében 
•is — a szerelemmel: 

Lásd, kedves, csak mert téged látlak, látok. 
Sarkamig ér a fájás, ha felnézek rád, 
Te édes szegény, te — te hogy kerültél ide? 

(Este a Kevrina ulicában) 

Sinkó Ervin költészetének alaptémája a szerelem, és 
a harmincas években ünneplese, egyben individuális 
variánsának megmutatása tovább folytatódik. A költői 
én magára találásának tényeit sorakoztatja bennük. 
„Most vagyok csak én — én is feltámadtam..." — írja a 



„Karjaid közt, kedves" című versében, s toldja meg 
ezt a felismerést a Md címűben: „De most az én hajam 
is végigsimítja Komoly hajadhoz felemelt kezed...", 
s akárcsak nemrégen még az Isten-versekben, a szerel
mes versekben is hirdeti a szeretetben való feltámadás 
vágyát (Halott van a házban), mi több: hogy „van irga
lom", mint a Borzongás című versében olvassuk, ezt is 
a szerelem bizonyítja, hogy megrendülésének is hangot 
adjon a „Szívem és magam száz kézzel osztottam.. ."-
ban: „Jaj, elbírlak-e, hogy megtaláltalak...?" Vallás, 
vétek, üdv — ezek Sinkó szerelmes verseinek vezérmo
tívumai, s ezeknek képzetkörei adják versépítő részle
teit ds, míg a költői viszonyulást talán a „Pacsírtaszó ha
lála" című versének sora fogalmazza meg a legegyér
telműbben: „Én csak nézlek, látlak, féllek és csodál
lak .." Ünnepélyes és fiúi ragaszkodásról valló szerelmi 
érzését ritkán futja be a test élményének szava, mint a 
„Hónapos szobák" című versének soraiban, leggyakrab
ban egy elementáris emberbe kapaszkodás kifejezése: 

Látod, galambom, ez a szerelem 
Nem ujjongás, egetverő lárma, 
Nem bíbortűz, mely vágtat halálba 
Felgyújtott órák fényes kocsiján. 

Bámész népnek kellenek rakéták. 
Látod, napom, sötét a világunk, 
Sütsz, hogy lássuk s így egymásba fájjunk, 
Szent józanság, kemény szerelem... 

(Látod, látod . . .) 

S ez a „láz", amely egy emberöltőn át perzsel a Sinkó-
versekből, a harmincas évek legvégén, ha nem is ve
szít hevéből, nem a ragaszkodó boldogság, hanem a fél
tékenység tájait kezdi bevilágítani — a szerelem kétség
telen kríziseként. Ez a költői megrendülés fájdalmas, a 
költő „kifosztott koldusként" áll szerelmesével szem
ben, a veszteségtudat fájdalmával szívében, a hétköz-



napi történetnél, melyet naplófeljegyzései örökítettek 
meg, sokkal erőteljesebb s lírailag hitelesebb módon: 

Fáj karomnak, hogy nem ölelt téged, 
És fáj szememnek, hogy téged nem lát, 
Vágyam őrjíti volt részegséged, 
Mit más ajkáról szítt 
Csóktanuló tizennyolc éves szád . . . 

Ó, áhított, ó, elrabolt nagy juss! 
Nem én karomtól lett tiéd karod, 
S meg nem látom én soha boldog, bús, 
Első, erős, szabad, 
Magad köszönő asszonymosolyod . . . 

(Koldus, lámpás ablak alatt) 

Annál nagyobb s erösebb lesz a 'költői ragaszkodás a 
háború ideje alatt. A személyes okok meílé társulnak a 
világháborúsak, s nyilván nem véletlen, hogy ezeknek 
a sötét esztendőknek a lírai krónikájában alig van más
ról szó, mint szerelemről, mely hazája és háza az orszá
gos pusztulásban, a rejtőzködés egyetlen lehetősége, 
s valóban az az egyetlen bizonyosság, amelyet annyiszor 
megénekelt. Dilemmái ekkor is vannak: a „megérdem-
lem-e" gondolata hullámzik, s nem egy versében látjuk 
taraját futni ennek a gondolatnak a háború utáni évek
ben, hiszen még 1946-ban is kérdezi: „Hogyha nem te, 
hát ki legyen erőm? . . . " (Szeress). 

A szerelemnek ezt a húsz éven át fel-felhangzó ve
zérmotívumát ellenpontozza a hontalanságérzést mely
nek felerősödését a húszas évek végén és a harmincas 
évek elején figyelhetjük meg, elhatalmasodása pedig 
az egész évtizedre jellemző. Szerelmének is ez a hazát
lanságérzés a táptalaja. A világból kiszorult ember 
versei ezek, aki a létben csak „ólálkodik" (Messzi szom
szédaink), a világ körülötte pedig csak most kezdi való-



ban megmutatni gazdátlan voltát — nemcsak húszéves 
vándorút ja közvetlen reflexeként, de sokkal inkább 
annak a gondolatnak a parancsára, melyet a „minden 
hazák imúlttá vesztek..." megfogalmazása mond ki a 
Félve kezdünk körülnézni" című versében: 

S már csak te vagy, szomjas szívünk, 
Már csak te vagy nem-idegen. 
Mindent, mindent te nyeltél el, 
Hazát, pártot, annyi istent 
S mindenért csak szomjad adtad . . . 

Mint Ahasvérus — mondja, s nyúl a bibliai képzet mo
dern értelmezésének lehetősége után. Nyilvánvalóan 
egy egészen szubjektív, valóban individuális világhoz 
való viszonyulás fogalmazódik meg a hontalanság-ha
zátlanság témájára írott Sinkó-versekben. Tragikus 
és néha groteszk vonásokat is kapó helyzetérzésről van 
szó. 1928-ban önéletrajzában fogalmazza meg, de lírai 
vetületeivel még a negyvenes években is találkozunk: 
„ . . . bár kínosan átérzem a helyzet groteszkségét, hogy 
valaki ma és Sv.-Ivánon magyar író — amikor még 
a mai Budapesten is frucsaság lehet az ilyesmi.. ." Bé
lyegként hordozza és melengeti tehát, s Moszkvában 
1936-ban versbe is írja: 

Temesd el világkergető vágyad, 
Magyarnak hazátlan s még nem is zsidó, 
Költő, kit egy nép se vall fiának — 
Ha meggebedsz, nem lesz majd ribillió . . . 

(Harmincnyolc év) 

A háború idején szólaltatja meg ismét: „Valószínűtlen 
vagyok. Még a nyelv is, melyen kiál tok. . ." (Vándor
botom meg-megtorpan), két esztendő múltán, 1944. már
cius 15-én pedig leírja a következő sort is: „Fantom 
nyelven süvölt fantom népnek dalom." (Partizán hadi
kórház No. 9.) A hontalanság így értelmezett érzésével 



kapcsolatosan nyilván az emberrel lehetne vitatkozni. 
A költővel azonban már nem lehet vitába bocsátkozni 
— a lírai érzékelésnek szüksége volt a számüzöttség 
ilyen átértelmezésére, s ez a költői helyzetfelmérés meg
győző, s lehet tragikusan őszinte is. Az az indulat, 
amely a világ nem vállalásának terhét cipelte két évti
zeden át, hogy könnyítsen súlyán, könnyűszerrel játszot
ta át a kitagadottságmotívumra ezt a hontalanságot, 
anélkül természetesen, hogy a nem vállalnak—nem vál
lalom közötti éles határvonal meghúzására e lírai világ
képben lehetőség nyílna. A költői én vallomásának hi
telessége azonban kétségtelen. 

5. 

A háborús években — úgy tetszhet — Sinkó Ervinnek, 
a költőnek nézetei életről és költészetről semmissé let
tek. Az „ember" szava, melyet annyi esztendőn át ke
resett, 1944-ben spontán módon, keresetlenül megszó
lalt az ajkán, s nyomban időmértéket, klasszikus zen
gést kapott, s vele a pátosz emelkedettségét. Ha ismerős 
ez a zengés, Radnóti Miklós eklogáiban tanulta meg 
fülünk a vers mértékre szabott borongását. „Csúszik a 
jég a folyón, foltosra sötétül a part is, olvad a hó . . . " 
— idézhetjük a ,.Száll a tavasz..." kezdő sorát oly 
nyilvánvaló analógiaként a Sinkó-versek egy csoport
jával. „Hallgatag fák árnya alszik puha havon. Csoma
gol már a tél. Itt-ott völgyben, hegyen Meztelen hever 
már víg szű?, barna tavasz..." (Partizán hadikórház 
No. 9.) — ez az a hang, amely azonban nemcsak Sinkó-
nak ekkoriban keletkezett verseit jellemzi, hanem egész 
felszabadulás utáni költészetének alapdallamát is át-át-
szövi. Mert Sinkó is a halál verseit írja, s ezekben az 
emlék verseit is, hiszen általános érvényű immár köl
tészetében az „úgy nézek, .mint ki emlékre lát" (Meg-



leptél) magatartása. Nem a felszabadult s neki is életet 
jelentő „életet" énekli, s nem a győztes harcot. Egy-egy 
kép, sor ugyan ezt is megidézi, a már emlegetett „Par
tizán hadikórház No. 9."-ben is, mondván, hogy a cél 
tömör testét tapintja Kordun, Laka, Bosznia harcterein 
a harcos keze. A „Tavasz szól" címűben azt írja, hogy 
„áldva-verve fölig telt élet" az övé, a Megleptél cí
műben pedig ott a következő versszak is: 

Nem vágy dala egyetlen dal, 
Lám, doboghat szív békét, 
Csókolhat csendet, 
És van, ó, van kék ég. 

A negyvenes évek második felében és az ötvenes évek 
elején azután megszólal Sinkó, a politikus költő is. Kö
szönti Októbert, megírja poémáját a Pártról, és próza
versben ünnepli Jugoszlávia néphadseregét: 

„E föld katonája az én katonám, szeret minden or
szágot. 

Szereti az embert. 
Azt szereti az emberben, hogy minden harcában va

lójában mindig csak a jósághoz való jogáért, egy vilá
gért küzd, mely jó legyen az emberhez, s melyben jó az 
embernek, hogy ember . . . 

Szeret minden országot e föld katonája, az én kato
nám, de egyet, az övét, a miénket, ezt i t t másképp, mint 
a többit. Másképp, mint a többit, azért, mert itt még a 
temetői sem az élet hiábavalóságáról, hanem a boldog
sághoz való jogról, s még a halottaink sem az alázatról, 
hanem a harcos élet büszke szépségéről szólnak . . . " 

(E föld katonája az én katonám) 



Egy éppen harminc esztendővel azelőtt elakadt hang 
tört fel a torkán, amikor ezeket a verseit írja. Beleszö
vődnek szavaiba gondolati örökségének a felhangjai is 
— ám amikor úgy látjuk, hogy társadalmi igazolást 
kaptak egykori nézetei, észlelnünk kell, hogy nemcsak 
a világ változott meg Sinkó körül, hanem a költő is a 
költői magatartásformától a vershez való viszonyulásig. 

Annál nehezebb teher az emlék, melyet a boldog lé
tezőnek cipelnie kell. Feltámadt ugyan, mint Lázár 
Krisztus csodájaként, de csak áll, s „halálba hátra te
kint szeme", mert „mártír csontoktól sírva fehér az az 
éj" (1944. szeptember 7) — kiirtott családjának emléke 
ég be nem hegedő sebként a lelkében, s szinte nincs 
verse a felszabadulást követő majd tizenöt esztendőben, 
amelyben ne emlegetné halottait. Költői világának min
den zugát kitöltik megölt szerettei, s ahány vers, annyi 
sebfeltépés, annyi fájdalmas perc, egészen intim lírai 
pillanat. Az a személyesség tör fel ebben a költészetben, 
amelynek szavait addig nem ismerte, legfeljebb szerel
mi vallomásaiban használta, s amelyet bölcseleti és köl-
tészettani elméleteinek érvényesítése kedvéért feláldo
zott még nemrégen is. Igaz, a magyar lírai forma- és 
hangvilágban ismert ez vagy az ehhez hasonló megszó
lalási mód, s akár hagyományosnak is tekinthetjük, ér
tékéből és jelentőségéből azonban mit sem vonhat le 
megállapításunk. Az a típusú személyesség és bensőség, 
amely örökévé lett már 1944-ben, a világgal való költői 
harmónia révén realizálódhat csupán, s mintegy felté
tele volt, hogy költőnk „világhelyzete" rendeződjék, s 
alapvető kérdésekben tisztázódjék viszonya élethez, tár
sadalomhoz. Másképp nyilvánvalóan nem írhatta volna: 

És mint záporban mosdott akácfa derül ősi zöldben, 
Derülve lássam egem, s hogy asztalomnál ülnek, de mind, 
Kiknek ott a helye: így két testvérem meg báránvka 

[húgom, 
Kikre ráfogják, hogy már nincsenek, mert holtak. . . 

(Boldogság szent jogától...) 



A szüleit, teátvéreit sirató költő „sarkától fölig megtelt 
sűrű fájdalommal" (Mint tavasszal fák levelei), s a ver
sek, e fájdalom szülöttei, kibeszélői, a haláltéma mákro-
és makrokozmikus megvilágítását hozzák. A versek 
kínálta egyik síkon a család tagjait idézi, a másikon 
a maga fájdalmát írja meg az egyetemesség igényével, 
hiszen vallja: „aki él, temet", s ennek tudatában minő
siti a verset is „halál illette, céltalan dalnak". Halottai 
„szívéből nőttek s benne is temetődtek" (Hegetlen piros 
sebekkel), s már nem tud önmagáról sem szólni másként, 
csak úgy, hogyha azokat is megidézi. Emlékekről van 
ezekben a versekben tehát szó, de megállított pillanatról 
is. Ebben „élő" az apja, akit egy nagy lélegzetű, szép 
versben idéz meg valóban emlékező realizmussal, és 
Rozáli, egykori kis cselédlányuk, egész gyerekkora, s 
hogy pályája utolsó szakaszában újra eltűnt apatini 
idejének nyomában járhatott, amikor prózát írt, ennek 
a lírai örök jelennek is köszönhető. Klasszikus típusú 
és értékű elégiák hordozzák a költői élményt — formák, 
amelyek modern költészetünk számára i t t hódítódnak 
meg, s hogy eddig nem épültek költészetről kialakult 
képünkbe, többségük kéziratos voltával magyarázhatjuk. 

Az emberi számvetés költői megfogalmazásai elke
rülhetetlenek voltak: egész háború utáni költészetében 
ott van ennek a felismerésnek a nyoma. A révbe jutott
nak ösztönös reagálása ez, hiszen joggal kérdezhette 
magától, milyen csodálatos kegy volt, hogy élete annyi 
válságos pillanatát túlélhette, s annyi halál ellenében 
neki az élet jutott. S ismét a magába fordulás, az ön
vizsgálat és az önkifejezés korszaka következett. Az 
„önálma várába befalazott tücsök" — miként magát 
i942-ben jellemezte — helyzetérzése nem volt ugyan 
időszerű már — a lélekelemzésé annál inkább. Az a 
huszonnégy prózavers ugyanis, amely előbb a Vallomá
sok, majd a Jó beszélgetés címet kapta, horvát nyelvű 
kiadásának pedig Csodás kiránduló lett a címe, változa
taiban a költői indítékokról is hírt ad. „Vallomás"-jel-
legük, pszichoanalitikus „beszélgetés" voltuk éppenúgy 



adott, mint a költői-gondolati végeredmény, melyet a 
„csodás kiránduló" képzete hirdet Miroslav Krleza ref
lexiójára utaló módon is: 

„Ezerszer temetünk, ezerszer halunk meg — ó, de 
izgalmas, ó, de érthetetlen szörnyű és gyönyörű — s 
még énekelni is tudunk, csodás kirándulók!" 

(Kigyúló lámpa) 

„Szabad" ötleteinek jegyzéke tehát ez a huszonnégy 
prózavers, s már az ötvenes évek elején az összegezés 
szándékát beszéli ki. Merengő szavak szólnak bennük 
életről és halálról, emberi sorsról és költészetről, a 
pillanatról és az örökkévalóságról, az ember és a költő 
feladatáról. Példáit a maga életéből merítette, s a cso
dálkozás is az övé, ahogy „hitetlen hívőként" az élettei 
barátkozik, s titkait akarja megfejteni, szeszélyeinek 
törvényeit akarja felfedni, hiszen a „Kigyúló lámpa" 
című prózaversében ő fogalmazta meg: „Érthetetlen 
törvények tájaira tett kiránduláson vesz részt, aki é l . . . " 
S mondja ezt egy .megszenvedett, buktatókkal és vál
ságokkal, tévutakkal teli életút utolsó szakaszába érve, 
azzal a bölcsességgel, amely ugyan mindig konkrét ese
ményekhez tapad, de szempontjai egyetemesek, s ezek
nek tengelyében az életkérdés van, ellentmondásainak 
(most már) vállalt szépségeivel is. Talán csak éppen eze
ket a prózaverseket írva kérdezhette inkább önmagától, 
mint olvasójától: „S van-e az égvilágon... még valami, 
ami úgy sugározna be percet s éveket fénnyel, értelem
mel, mint ez a buta, buta élet? .. .?" (Három királyok). 
Sinkó életfelfogásában tehát több a megértő, a valóságot 
tudomásul vevő emberi mozzanat, mint az elvont filo
zófiai kategóriára valló, s átjárja a maga valóságos 
helyzetét felmérő költői dialektika is: 



„S lUgye, most már sírni is szép? sírni az embernek 
fájó emberen, szerelem múlásán s a halál törvényén, 

ugye, most már sírástól is, haláltól is az élet lesz 
izzóbb, az élő lesz élőbb, adóbb, pazarlóbb?" 

(Ugye...) 

Ebben a megvilágosodott életrendben az embert, és 
magát is, terhével, lelki béklyók közepette fedezi fel, 
mert bizonyítva látja a József Attila-i „még nem nagy 
az ember..." reflexiójának igazságát, holott már tudja 
a „jó hírt, a legjobbat, ami elhangzott, mióta hírek 
járnak az őserdőben", s ez az új evangélium azt hirdeti, 
„hogy lehet ember, már lehet ember, aki nincs résen, 
nincsenek kulcsok a zsebében, mindene van és semmi
jét se fé l t i . . . " (Ha nem tudnám . . . ) Ezért kell a lélek
elemzés. Táruljanak fel a tudat titkai, a költőnek ki 
kell mondania ezeket a titkokat, akár szabad ötletek 
jegyzékével is. „Félelmes az ember . . . mert . . . rejtegeti 
friss konok sebek, mindig sajgó hegek ós bevallhatatlan 
benső éjek t i tká t . . . " (Ha nem tudnám . . . ) S mondja 
a magáét ezekben a prózaversekben, mintha most ért 
volna hozzá a szürrealisták tanítása, a „messze önma
gunkban" ösztönzése, ahogy a „Több mint tizenötezer 
napja . . . " címűben kibeszéli: 

„ . . . ó, az én titkom titka! — nem a remény, nem az 
öröm, hanem az izzás, a szomj, 

a szem, az ajk, az ujjam éhsége, az illatokkal és han
gokai be nem telő, jóllakhatatlan éhség fájdalma . . . " 

Ez a tizenötezer nap ugyanis a maga élete, a huszon
négy prózavers pedig lírai-pszichoanalitibus jellegű 
számvetés erről az életről. Ez ugratja ki a „mindig 
megtalálta valami, ami fájt" (Vénülő fejemmel...) meg
állapítását, s ebben nagy helyet kaptak halottai, a „ha
tan vagyok" felismerése, s egészen egyértelműen érzi, 
költőként „szavuknak szólója, szószólója lett" (Hatan 
vagyok .. .). A meghalni kérdése is éppen ebből követ-



kezően a maga tragikus dilemmáival együtt vetődik 
fel: nem tud és nem lehet egyedül, egy emberként meg
halni: „sok halott hal meg a halottal" (Adós vagyok). 
Nem véletlen tehát, hogy a prózaversek egy jelentős 
hányada erről beszél, a benne élő múltat idézi, s szám
szerűen csak a költő kérdésköréről szólók közelítik meg. 

Ember és költő — sugallják ezek a prózaversek a 
költőt foglalkoztató képzetek nevét. A költői „szó" prob
lémája merül fel ismételten, egészen magára vonat
koztató módon: 

„ . . . Az én szaván? Az én szavam enyém, enyém, de 
nem másképp, mint ahogy ez az idő, melyben élek, az 
én időm, 

s mint ahogy a sorsom az én sorsom..." 
(Bármiről szól a szavam . ..) 

Ám a költői szó „több a szónál": 

, , . . . ellobban a gyufaszál lángja, látó szemmel nézni, 
ó, nézni és álmodni! s itthagyni egy saját szót, élő szót 
arról, aki voltam ember, s arról, amit láttam 

emberként közömbös örök csillagok alatt!" 
(Ringatja a nádat . . . ) 

A ilélekelemző költői beszéd kérdésfeltevésétől így 
vezeti az olvasót a prózaversekben a költői tettnek 
mint emberi dokumentumnak a kérdéséhez, s annak 
felismeréséhez is, hogy a Sinkó Ervin költészetét egy 
életen át ihlető vágy ezekben a felszabadulás utáni 
években realizálódott — a bensőséges líra eszménye 
megvalósulásával egyetemben is. 

Annak a „csöppnyi örökkévalóságnak" a közelébe, 
amelyet a Nem tudtam című versében emlegetett, ezek
kel a versekkel — elsősorban pedig háború utáni elégiái
val — jutott. Sinkó klasszicizmusának költeményeit 
szemlélhetjük bennük. A prózaversekben is, amelyek 
•már nem az 1928-as felfogása szellemében versek csu-



pán, hanem általában is. S ahogy az elégiát a maga 
költői világképe szellemében tudta magáévá tenni s 
magához hasonítani, úgy sikerült a prózavers műfaját 
is egyénítenie, baudelaire-i „formáját" egészen átképez
ni. Élt a kötetlensége kínálta költői szabadságok lehető
ségével, „vallomásosságával", ennek a közvetlenségnek 
és a lélek mélyéből feltörő kimondás igényének a spon
taneitásával. Ugyanakkor ismétléseivel és paralelizmu-
saival meg is kötötte ezt a forma kínálta szabadságot: 
nem a prózának, hanem a versnek a zártsága tüntet 
bennük. Végeredményben ezeket is elégiáknak nevez
hetjük: elégiáknak prózaversben. 

Bori Imre 



JEGYZET 

Kötetünk Sinkó Ervin válogatott verseit — a rendel
kezésünkre álló anyagnak nagyobbik felét — tartal
mazza. Munkánk során felhasználtuk verseskönyveinek 
(Éjszakák és hajnalok; A fájdalmas Isten) anyagát, a 
Testvér című folyóiratában megjelent költeményeit, va
lamint a folyóiratokban, lapokban közöltek zömét is. A 
két világháború közötti időben és a felszabadulás után 
írott verseket abból a kéziratos gyűjteményből vettük, 
amelyet a költő özvegye, Sinkó Irma, a tragikus halálát 
megelőző hetekben juttatott el hozzánk, mintegy a ver
sek gondozását bízva ránk. Ebben az anyagban a versek 
néhány ciklusba rendezetten találhatók, a vallásos ihlet 
szülte verseknek azonban csak egy csoportján látszik a 
költői rendezési szándék nyoma. A kéziratos versek 
általában keltezettek, egy részük írásának idejét pedig 
Sinkó Irma keltezés jegy zeke alapján határoztuk 'meg. 
Felhasználtuk Sinkó Ervinnek azt a versválogatását is, 
amelyet Mladen Leskovac számára készített. Minthogy 
ez a válogatás — éppen mert a költő készítette, s szerb
horvát nyelvre való fordításukat fontosnak tartotta — 
a költő ízlését is tükrözi, közöljük a verscímeket: Ar
ról, hogy irigy vagyok a régi költőkre; Arról, hogy 
mégis szeretnék költővé lenni; Régi kert éjjel; „De hi
szen még egy budlibicskát is felvesz az ember a sár
ból . . . " ; Húshagyó Janika; ó, Theofil; Huszonnyolcadik 
születésnapom; Versek és versek; Moszkvai este; Ne 
higgy, csak meséknek; Nem tudlak megszokni; Szelíd 
szó; Apám. A jó beszélgetés című ciklus prózaverseinek 
sorrendiét a Cudesni izletnik című horvát nvelvű kia
dás alapián rekonstruáltuk, minthogy a Hídban nem 
mindegyik jelent meg. Ezeket a költő hagyatékában 
maradt gépiratból közöljük (Mindig ámultam . . . ; Leg-



jelenvalóbb jelen vagy . . . ; Nem látta még . . .)• A „Pró
za versben" (Rapszódia) című, 1928-ban írt, több fe
jezetből álló versét a költő hagyatékában maradt kéz
irat alapján jelentetjük meg. Sinkó néhány részletét és 
változatát „A költő világgá megy" cím alatt közölte a 
7 Nap 1950. X. 4-i és 1957. IV. 29.—V. 5-i számában. 
Három részletét pedig a Rapszódia című ciklus darab
jaként kiemelte, miként azt a Mladen Leskovacnak ké
szített válogatás mutatja (Ó, Theofil; Húshagyó Janika; 
„De hiszen még egy budlibicskát is felvesz az ember a 
sárból . . . " ) , és önálló versként szándékozott kezelni. 
Minthogy a nyomtatásban megjelent részleteket átdol
gozta, függelékként alább közöljük őket — ízelítőként 
a Sinkó-filológóia problémáiból és munkamódszere i l 
lusztrálásaként. 

A verseket hat csoportba sorolva, általában idő
rendben tesszük közzé. Az első csoportba soroltuk az 
1914—1919 között írott verseket. Zömüket első verses
könyvének az anyaga képezi, ezt pedig a Kassák Lajos 
folyóiratában megjelent versek egészítik ki . A versek 
második csoportjába soroltuk A fájdalmas Isten című 
kötetéből vett verseket, anélkül, hogy annak ciklusait 
is tükröznénk. A harmadik csoportot a Testvér című, 
Sinkó Ervin szerkesztette bécsi folyóiratban megjelent 
költemények képezik, míg a negyedik csoportba az 
1923—1943 között keletkezett Sinkó-verseket soroltuk. 
A költő háború utáni líráját tartalmazza az ötödik cso
port, az 1944-ben írottakkal kezdve. A hatodik cso
portban a Jó beszélgetés című prózavers-ciklusát talál
ja az olvasó a keletkezés időrendjétől függetlenül. Né
hány versének magunk adtunk címet, szokás szerint a 
költemény első sorát írva a vers fölé (Pacsirtaszó halá
lán . . . ; Hallottam a csendbe...; Szívem és magam száz 
kézzel osztottam...; Mint tavasszal fák levele...). A 
fájdalmas Isten című kötetéből választott versek na
gyobbik részének a címe csak a tartalommutatóban 
található. Ennek alapján láttuk el ezeket a költeménye
ket címmel. 



A válogató köszönetet mond dr. Bányai Jánosnak, 
aki a Mladen Leskovacnak adott versválogatást köl
csönözte, és dr. Bosnyák Istvánnak, aki fontos Sinkó-
versek fénymásolatát, illetve mikrofilmjét bocsátotta 
rendelkezésünkre. 

Bori Imre 



Sinkó Ervin 

A KÖLTŐ VILÁGGÁ MEGY 

Lélek vagy képzelet vagy ész — akárhogy hívnak, 
Ne gubbassz, s ne gubódz be már tovább magad! 
Aranyfonatos hálóként borul rád szavak és 

[képek fényes rajzása, 
Ragadj fütyköst, mint a parasztlegény, 
Ki egymaga tíz ellen üt-vág jobbra-balra, 
S csak egyet néz, hogy ki a szabadba utat 

[törjön magának. 
Verj szét, költő, az aranyrajzásban, 
Vesd bele magad titkok zúgó vetésébe, 
Sánta angyal, hékás, vágj neki, menj, csatangolj. 

* * 

Dobd oda magad a robbanásteli rohanó időnek, 
Nézd az időt, micsoda rohanás, s minden, mi 

[van, nézd, halld, 
Hallgatva is többet mond, mint legragyogóbb szavad. 
Lám, széjjelnyitom széles kapuvá szemem: 
Kicsoda, micsoda nem fér be rajta? 
Lám, fojtott mellel fennen figyelek: 
Hol a csend, melyet így meg nem hallok? 
Beszélő csend vagyok, széles kapu szemem, 
Szálló szállás, tág, hívó vendégfogadó. 

* * 

Anyag, te vak örökélő, veled viaskodva keményszik 
Markolóvá kezem, s igazul téged szólóvá szavam. 
Szűk vagyok én magamnak magam, 
Miként a világ se fér el a világban, 
Óriás feszíti, ki óriást akar. 



Hallgasd és lesd ki a csendnek, zavarnak, 
Alvóknak, kelőknek mondott és nem mondott szavát. 
Indulj hát, hékás, s hogy megmosódhass, 
Tisztulj meg előbb u bús, meddő tisztaságtól. 
Sánta angyalnál többet ér az épp, egésszé vert, 

[harcos tágas ember. 

Menj világgá. 

1950 

A KÖLTŐ VILÁGGÁ MEGY 

(Részlet egy 1930-ban írt rapszódiából) 

I . 
í g y t ö r t é n t : 

felijedt egy napon a költő. 
Fulladást érzett, mint aranyfonatos háló borult rá 
Gondolatok, versek, képek fényes rajzása, 
Felnyögött, s mint a parasztlegény, ki fütyköst ragad, 
Egymaga tíz ellen, s üt-vág jobbra-balra, s nem 

[nézi, kit hogy talál, 

Csak egyet néz, hogy ki a szabadba utat törjön magának, 
Ügy vert szét a költő az arany rajzásban. 
Világ, téged akarlak, anyag, te vak, te.jó szagú, te düdös, 
Nézd — jajdult —, te örök élő, nézd, milyen halottas 

[színű az én tisztaságom. 
Moss meg tőle, verj, hadd, hogy benned gázolva 

[rajtad keményedjen 
Markolóvá keményedjen kezem, s veled viaskodva, 

[téged szólóvá 
Igazuljon szavam. Lám, széles kapuvá nyitom 

[széjjel szemem: 



Kicsoda, micsoda nem fér be rajta? 
Nem világra vakon meredő kerítésnek akarlak, szemem, 
Magad is csatangoló vándor, szállás légy, tág 

[tárt vendégfogadó. 
Hékás — kiáltott magára a költő —, nosza most 

[rajta, dobd oda magad, 
Szűk vagy te nekem, mikor a világ ekkora óriás. 
Nézd az időt, micsoda rohanás, s minden, mi 

[van, nézd, halld, 
Hallgatva s másról beszélve egyképp többet mond, 

[mint legragyogóbb szavad. 
Te, hékás, hallgass, de hallgasd és lesd k i 

[a csendnek, zavarnak, 
Alvóknak, kelőknek mondott és nem 

[mondott szavát, 
Voltál, mint szárnyatlan angyal, ó, többet ér 

[egy egész ember. 
Menj világgá. 

I I . 

Pitypalatty, pitypalatty, fürjmadár, fürjecske, 
Boldog zöldben a fák, tövükben erdőben ibolya, 
öreg föld csíra-csemetékkel dicsekszik a napnak, 
S a parasztok nekigyürkőznek a munkának. 
Sok, sokkal több a falu a föld hátán, .mint a város, 
S nem fér el mind a falusi szegény a gyárakban és a 

[hajléktalanok menhelyén. 
Örül hát a tavasznak falun a szegény: 

[megkezdődik a munka, 
Megint lesz pénz húsra és ruhára is tán. 
Tavasszal a város is észreveszi: elmúlt a tél. 
A gazdagok, akik délre mentek a tél elől, visszatérnek, 
Nézi autóikat, szekrény-nagy sok kofferjüket a proli, 
S van, ki még reméli: hátha, 
Hátha ez idén, bár ígérik, mégis megteszik 

[hogy építkeznek. 



De több van olyan, ki már mást gondol: 
Hátha ez a tavasz lesz az a tavasz... 
Ezek csak egymásra néznek, s 'kevés szóból 

[értik egymást. 
A vaj ízén megérzik a sarjú fü szaga, 
Gondtalan, komoly pofával kérődzik a tehén, 
A mezők mentén vonatok szaladnak, 
A vonat ablakán kinéz és fölsikolt egy gyerek: 
Mennyi pipacs, piros, piros, mennyi piros! 
A mama csendre inti, mert a fülkében 
Egy tekintélyes bácsi alszik, a haja ketté van választva. 
És rá van írva a hasán keresztbe tett 

[drágakőgyűrűs kezére, 
És rá van írva a felhúzott jól vasalt nadrágja élére, 
És rá van írva látható girbe-gurba vonalakkal 
A homlokára, hogy álmában és ébren 
Nem tud, nem hisz, nem lát szebb virágot, 
Mint a négylevelű lóhere. A mama 
Nem olvasta le a jelírást, csak egyszerű, jóérzésű nő ő, 
De a gyerek nem éretette, s fel akarta költeni a bácsit. 
Hogy ő is örüljön, hogy mennyi, de mennyi a pipacs. 

I I I . 

Tavasz van. Se építkezés, de a forradalom se jött meg, 
[csak a tavaszi hold, 

S a hajléktalanok a parkokban padon és bokrok mögött 
Ilyenkor újítják meg ős, legősibb intennő mámorterhes 

[forró szertartásait. 
A Sing-Sing börtön lakói vajon 
Bűnükként fogják-e meggyónni holnap reggel 
Parázna álmaikat a papnak? 
Álmodott-e s paráznákat álmodott-e a 

[Szemtelen Jack is? 



Sose tudta meg a tisztelendő ún, mert Jack konok volt, 
Még a villamosszéken is konokul hallgatott, nem gyónt. 
Szemtelen Jack mellett ott állt imádkozva a derék pap, 
Ki néhány év előtt, 1916-ban gyújtó szavakkal 

[biztatta Manhattan 
Minden legényét, hogy öljenek, szúrjanak, 

[vágjanak embert, 
Bátran, csak bátran, de jóságos arcán most látszott, 
Hogy csak Jackért, Jack lelkéért aggódik, ki 
1928-ban még mindig őrizte 16-ból a bátorság erényét. 
Fájt a jó papnak, hogy megbánás nyomát se látta 
E bűnös arcán, s bár már otthon terítve várta 

[reggelire az asztal, 
Maradt a lágyszívű pap, s még e konok bűnösnek 
Az Űr elé villanyozott lelkéért előbb csendes 

[imát mondott. 
Néha a legjobb embert is baj éri, ó, mit akart ő, 
Mi rosszat, szegény vállalkozó, ki élt, halt, 
Éjt nappallá téve dolgozott s mindent csak a drága 

[kis családért. 
Mit akart ő? Hasznot, hasznot, s kockázat nélkül 
Kicsi a haszon, tehát kockáztatott a drága családért. 
De mi történt? A rosszul betonozott ház betemet 
Egy tucat, két tucat szegény ördögöt, 
Kik a szédítő épületváz tetejére 
Másztak fel, hogy estére hazahozzanak 
Kenyeret. 
Rettenetes volt, alig bírt kievickélni, 
A konkurencia ráuszította a csahos sajtót, 
A hatóságok kihallgatásokkal nyaggatták, 
Ugyanakkor, mert baj tetéz bajt, 
A vállalkozó kisfia torokgyulladást kapott, 
Ugyanakkor eltűnt a házból hét ezüstkanál, 
Ugyanakkor megtudta, hogy felesége megcsalja, 
Óvatos barátai elkerülték, 
Donec eris felix, multos numerabis amicos, 
Töprengett magában, mert eszébe jutott latin tanára, 
A kis satnya kopasz a felemelt ujjával. 



Elérzékenyülten ült le kisfia betegágyára, 
És férfiszívéből feltört a sóhaj: Bizony — szólt —, 
Nincs igazság a földön, gyermekem, 
s ritka lesz maholnap a jó, mint a fehér holló. 

V. 

Ágrólszakadt István is ott csendeskedett a 
[tucat halott közt. 

Maiteros munkásruháikban öntötték el 
Az építőmunkások az utcát a koporsók mögött. 
Piros posztó takarta a koporsókat, 
A koporsó előtt, a halottak előtt felemelt, 

[vérszínű zászló, 
Pap nem volt, harang se bimbamozott. 
Nyomban a hosszú sor koporsó mögött 
Egy széles sorban tizenkét asszony. 
Mindegyik körül, némelyiknek karján is gyerekek, 
Mindegyiknek volt mibe fogódznia, csak 
özvegy Ágrólszakadt Istvánné ment domborodó hassal, 
Üresen lógázó kézzel, csak jövendő gyermekkel egyedül. 
S elnézte, mint állnak sorfalat kétoldalt délceg rendőrök, 
S figyelik hűvös, szúrós rosszkedvvel a zavaró, 

[sötét tömeget. 
Hömpölygött némán az emberáradat, 
S mintha óriás söprű járna előtte, mozdulatlan, kihalt 

[volt a pompás körút, 
Még a bátrabb boltosok is aggódva húzták 

[le a vasredőnyöket. 
Ágrólszakadt szegény Istvánné csak elnézte, 
Elnézte az elakadt autók bosszús utasait, a szép 

[nagy házakat csukott kapukkal. 
S újra meg újra a meredő rendőröket, kik reá, ki már 
Az apró kis keserű gondokat forgatta 
Kettős s kettősen gyászos szívében, 



Úgy néznek, mintha erdőből jött 
Farkascsorda élén háborítaná az emberek utcáit, 
Pedig hát ez a város az, hol él, dolgozik, vásárol, 
I t t ölelt, aludt, kelt fel, i t t fog majd szülni. 
Mért oly hideg minden tekintet, csupa 

[gyanú, harag, félelem? 
A város szélén a temetőben torladt meg 
Az áradat, s akkor a megduzzadt csendből 
Élő testmeleg kiáltása fakadt föl, 
Sírás, düh és hit ezer és ezer torokból, 
Szólaló erdő, éltet, átkoz, fenyeget, zúg, 

[nyög az emberrengeteg. 
Benn sietve kapálták a koporsókra a földet. 
De Ágrólszakadt szomorú Istvánné fülében 
Lágyan bújtak meg a vérrel hintett, viharzó szavak, 
Mint erős kezű testvéri jóság búgó cirógatása 
Melegítették riadt, kettőért riadt, kettőért 

[árva kis szívét, 
özvegy Ágrólszakadt Istvánné keveset értett a szóból, 
Csak egyszerre mintha érte szállnának hatalmas 

[perbe a távoli várossal, 
S érezte fájón-gyenge dereka körül, 
Hogy támasztják, karolják, tartják, a kékruhás 

[ezer idegenek, 
Ezek a malteros, zord, angyali rongyosok, 
Kik szépen, hangosan énekbe kezdtek, a tucat 

[halottak sírja fölött, 
És csodálkozva figyelt fel érthetetlen magányos öreg 

[kis vékony dámára, 
Aki mint felriasztott nyulacska, rémülten 

[bámult és szaladt, 
Szaladt, el kedves halottja sírjától, haza, a 

[veszélyes alj nép elől. 
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Az időrendi jegyzékben többször is előforduló lapok 
és folyóiratok megjelenési helyét csak az első előfordu
lásnál jelöltük. 

E műfaji bibliográfia, s helyenként a bibliográfiai 
leírás nem teljes, a gyűjtőmunka befejezetlensége miatt. 

Néhány nyomdatechnikai útmutató: 
1. Zárójelben tüntettük fel: a versek alcímét és 

ajánlását; a nem magyar nyelven megjelent versek cí
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4. Szerelmes leány levele. Bácsmegyei Napló, X I . 
évf., nov. 11., 253. sz., 3. p. 

5. Imádság Háború-istenhez (Kosztolányi Dezsőnek 
ajánlom). Bácsmegyei Napló. X I . évf., nov. 14., 
257. sz., 3. p. 

6. Izenet, Bácsmegyei Napló, X I . évf., dec. 13., 282. sz., 
5. p. 

7. Szerelmes leány levele. Bácsmegyei Napló, X I . 
évf., dec. 25., 293. sz., 4. p. 

1915 

8. Leányvíziók. Bácsmegyei Napló, X I I . évf., jan. 10., 
7. sz., 4. p. 

9. Leány-szívek halott mámora. Bácsmegyei Napló, 
X I I . évf., jan. 19., 15. sz, 2. p. 

10. Kuruc-Jióta (Nehéz napjaiból a jó magyaroknak). 
Bácsmepj/ei Napló, X I I . évf., jan. 23., 19. sz., 3. p. 

11. Régi, régi, r é g i . . . Bácsmegyei Napló, X I I . évf., 
febr. 7., 32. sz., 3. p. 

12. Messzi kék vizek . . . Bácsmegyei Napló, X I I . évf.. 
mára 13., 61. sz., 4. p. 

13. Vízió. Bácsmegyei Napló, X I I . évf., márc. 19., 66 
sz., 3. p. 



14. Hozsánna, Május! Népszava, Budapest, 44. évi., 
május 1., 3. p. 

15. Relief egy új templom oltárára. Ma, Budapest, I . 
évf., decemberi?), 2. sz., 28. p. 

16. ÉJSZAKÁK ÉS HAJNALOK. Szabadka, Hungá
ria 'kő- és könyvnyomdai müintézet. 50 p., 8° 
[Prológus; Emlékezések: Bánatos éjszakák — örök 
hangzású, kis ütemek — Mária, léghajónk készen 
vár — Szentkép — Aranyhajú lányka — Emléke
zések — Altató-ének Magamnak; Ízen a vándor: 
A Vénleány — ízen a vándor —- Túl távoli hegye
ken — Vágy az ég fölé — Én így halok meg, így: 
Űj Zarathustra; Dionysos ölében: Vágyakozás - — 
Vízió — Testvértelen testvérek — Hálaadás Dio-
nysosnak — Távoli partok — Őszi ének — Ének 
a tudás sírverméből: — Halott szeretőm szobájá
ban — A nagy Csók — Kacagom a könnyeket — 
Dionysos szól: — Démon — Víg vándorok dala — 
Éjféltájban vízszemű gnóm]. 

1917 

17. Három vers [1916-ban — Villamos halál élete — 
Haldokló bentnémult szavai]. Ma, TI. évf., ápr. 15., 
6. sz., 88. p. 

1919 

18. Rajtunk a sor! (Liebknecht Károly és Luxemburg 
Rózának). Internationale, Budapest, I . évf., feb
ruár 1., 3—4. sz., 56. p. 



19. A kimondhatatlan énekekből [A másik anyámnak — 
Üdvözlégy Mária]. Napkelet, Kolozsvár, I I . évf., 
augusztus 1., 15. sz., 860—862. p. 

20. Altató. Panoráma, Bécs, I . évf., dec. 25., 6. sz., 
12. p. 

1922 

21. Hazátlan hajó. Panoráma, I I . évf., február 7., 6. 
sz., 19. p. 

22. Jézus. Panoráma, I I . évf., ápr. 16., 16. sz., 9. p. 
23. Halál-éjjel. Panoráma, I I . évf., május 14., 20. sz.. 

12. p. 
24. Esti csendes ének. Tűz, Bécs-Pozsony, I I . (rotációs) 

évf., júl. 9., ] . (4.) sz., 12. p. 
25. Áldassál Isten. Tűz, I I . évf., júl. 16., 2.(5.) sz., 8. p. 
26. Megtértem. Panoráma, I I . évf., aug. 20., 34. sz., 

13. p. 
27. Ének egy halott felett. Panoráma, I I . évf., nov. 5.. 

43. sz., 10. p. 
28. Téli esti imádság. Bácsmegyei Napló, XXI I I . évf., 

dec. 24., 348. sz., 19. p. 
29. ő. Tűz, I I . évf., nov. 26.—dec. 31., 18—23. (21—26.) 

sz., 12. p. 

1923 

30. Ének egy halott felett. Panoráma, I I I . évf., jan. 
14., 2. sz., 19. p. 

31. Mi házunk. Panoráma, I I I . évf., március 25., 12. 
sz., 13. p. 

32. Fehér kapuk előtt. Panoráma, I I I . évf., aug. 26., 
34. sz., 9. p. 



33. A gazdátlan világ (A fájdalmas Isten c. verses
könyvből). Panoráma, I I I . évf., okt. 7., 40. sz., 6. p. 

34. A FÁJDALMAS ISTEN. Bécs, Verlag Július Fi
scher, 157 p., 8°. [Asztali köszöntő; Kimondhatat
lan énekek: Haragok tűzvésze — A találkozás tit
kai és a bűnös könyörgése és hite (alciklus): Ar
cával álmok reszketését hozta — Messze erdők 
mély zúgása — Szomorúság szentje — Nincsen 
vágy — Fakó lángként — Éjjeli lepke — Hó esett 
a nyáron — A fehér hóra — Remegsz mellemben 
— Téged ezer arcán — Hajnali varázsnak — Ügy 
adhatom én csak — Imám Fehér születése nap
ján — Isten dús szívének — Régi kicsi lány néz 
— Alleluja; Az elválás titkai: a magányosság kí
sértései és tisztulása és az új találkozás elé ván
dorútra kelt lélek (alciklus): El kell imindig men
ni — Elveszve — Most is az a hold — Lesz-e még 
fény — Fejed körül vágyaim — Hozza hűs sza
vadat — Isten szomjú fáján — Hév nappal men
tél — A tested messze — Az órák valahol — Vi 
gasz a börtönből; A megújhodott találkozás titkai: 
az átragyogott szerelem, a hálaadás, a vigaszta
lan vigasz szava és ünnep a mindig új forduló
nál. Egy sír és Ave Mária! (alciklus): Mindig óta 
reád vártam — A két karom ma tékozlóan — 
Uram Jézus — Fehér ráró lovam — Panaszlom 
Fehérnek — Fehér mondja — Mért nékem bé
rem — Kis húgom, az erdő — A testvér sírjánál 
— Boldog, kihez az Úr angyala eljött; A fájdal
mas Isten: Jajszóval köszöntlek — Jób könyvének 
aljára — A virrasztó sebek — A lázadót elnyelte 
a cethal — Szárnyára vett a béke — Árvák imája 
— Szívemért a szívemet — Az erős Jézus — Hir
telenül i t t a tenger — Bűnös titkok bárdja — A 
gazdátlan világ — ínségeink ínségese — Új vitézi 
ének — Kiáltás a hullámok fölött — Karácsonyi 
könyörgés — Őszi hulló levelektől hallottam — 
Adjon Isten — Szamária kútjánál — Szívek ka-



réja éjjel — Álmomban — Csendes esti imádság 
— Minden szomjak ura elé — Jöjj, jöjj bivaly — 
Jézus szeméért — Szegény sárkány — Jajdulás 
dühök pusztáján — Dicsértessék a Te véred — 
Szerelembe szeretnék halni; Az Isten számvevő 
szeme alatt: Ó én bűnöm — Kósza csavargó — 
Leragadt a csendbe — Most nem a szó beszél — 
Be nem telik — Pereg az orsó — Hallgatni most 
a dolgom — Mégis ha kérded — Halld számvevő 
— Ideje leszen a szónak — A madaraknak — In
dulni kell — Keserves csillag vagyok — Lássad, 
ha fordulnál — Titokzat, szólj — Isten világán 
— Szemek harmatoznak — Szívek zakatolnak — 
Hozzád szavam — Nincs segítség — Jaj, sűrűn tér 
— Kicsordult a vizekbe — Nem a fájdalom — 
Dicsőség legyen — De fáj — Csillan csoda-néha 
— így van jól — Jól nézz a szemekbe — Szavad 
fülemnél; Testvér: Tudom hol vagy — Tavasz van, 
testvér — Kenyér az úr — Fáj-e még — Értik 
egymást — Cirógató széllel — Ma száll a táj — 
Éneklő angyalok — Beszélgetés — Sietős volt dol
god — Hozzád, hozzád — Istenem — Visszaszól 
könnyesen — Isten veled; A máglya tövében (egy
felvonásos verses dráma)] 

1924 

35. A régi város. Bácsmegyei Napló, XXV. évf., dec. 
25., 351. sz., 10. p. 

36. Te. Testvér, Bécs, I . évf., karácsony, 1. sz., 1. p. 
37. Éden emléke. Testvér, I . évf., karácsony, 1. sz., 

19. p. 
38. Születésnapodra (M.-nek). Testvér, I . évf., kará

csony, 1. sz., 19. p. 
39. Karácsonyi vízió. Testvér, I . évf., karácsony, 1. 

sz., 20. p. 



40. A megtanult alázat [ I -XII . vers]. Testvér, I I . évf.r 

jan. 15., 1. sz., 22—25. p. 
41. Idei téli vallomások [1. Arról, hogy irigy vagyok 

az idei télre; 2. Arról, hogy irigy vagyok a régi 
költőkre; 3. Arról, hogyan vesztettem el mindent; 
4. Arról, hogy mégis szeretnék költővé lenni]. 
Testvér, I I . évf., márc. 15., 3. sz., 88—90. p. 

42. Az én édesapám. Testvér, I I . évf., április, Húsvét, 
4—5. sz., 148. p. 

43. A megvadult ló. Testvér, I I . évf., április, Húsvét, 
4—5. sz., 148. p. 

44. Nem tudtam. Testvér, I I . évf., április, Húsvét, 
4—5. sz., 149. p. 

45. Egyetlenem. Testvér. I I . évf., júl 31., 7—8. sz.. 
213. p. 

46. Magam elébe. Testvér, I I . évf., júl. 31., 7—8. sz.,. 
214. p. 

47. A csillagok balladája. Testvér, I I . évf., október hó, 
10. sz., 315. p. 

48. Szövetséges halál (Édesanyámnak, két sir fölött). 
Testvér, I I . évf., október hó, 10. sz., 316. p. 

49. Margináliák [ I -XII I . vers]. Testvér, I I . évf., no
vember hó, 11. sz., 317—325. p. 

1928 

50. Emlékezés: 1914—1918-ra 1928-ból. Vagyunk! A 
vajdasági magyar irodalom almanachja 1928. A 
Bácsmegyei Napló karácsonyi melléklete, 103. p. 

1929 
51. Mi. Bácsmegyei Napló, XXX. évf., jún. 30., 170. 

sz., 24. (532.) p. 
52. Karod ölelt. Bácsmegyei Napló, XXX. évf., jún. 

30., 170. sz., 24. (532.) p. 



53. Két vers [Régi kert éjjel — Futkosó csonka hold], 
Bácsmegyei Napló, XXXI . évf., szept. 7., 243. sz., 
20. p. 

54. Rettenetes hű szomorú.. . Bácsmegyei Napló, 
XXXI . évf., szept. 14., 250. sz., 22. p. 

1932 

55. Drei prosaische Gedichte (Három ^prózavers, I — I I I . 
Ford. Kertész Klára = Sinkóné Rothbart Irma). 
Frauenrecht, Aarau-Zürich, IV. évf., január, 1. sz., 
2—3. p. 

1936 

56. A gazdátlan világ. Kalangya, Újvidék, V. évf., ja
nuár, 1. sz., 43. p. 

1947 

57. Drvár. Híd, Űjvidék, IX. évf., augusztus, 8. sz., 
636. p. 

58. 1944 szeptember 7 (A Vörös Hadsereg átlépte a 
jugoszláv határt). 7 JVap, Szabadka, I I . évf., szept. 
5., 36. sz., 5. p. 

59. Lenin szava. 7 Nap, I I . évf., okt. 31., 44. sz., 8. p. 
60. Október. 7 Nap, I I . évf., nov. 7., 45. sz., 1. p. 
61. Lenjinova rijec (Lenin szava). Ilustrirani Vjesnik, 

Zagreb, nov. 9., 115. sz., 6. p. 
62. Október. Téglák, barázdák. A jugoszláviai magyar 

írók antológiája. Szabadka, Híd kiadás, 152-153. p. 



63. Poéma o Partiji (Poéma a Pártról), llustrirani 
Vjesnik, máj. 21., 195. sz., 5. p. 

64. Poéma a Pártról. 7 Nap, IV. évf., máj. 25., 21. sz., 
5. p. 

1950 

65. Két régi vers [Vándorbctom meg-megtorpan — 
Szalkszentmártonban . . . ] . 7 Nap, V. évf., jún. 2 1 . 

66. A költő világgá megy. 7 Nap, V. évf., okt. 4., 39. 
sz., 3. p. 

67. Lenjinova rijec. Oslobodjenje, Sarajevo. VI . évf., 
nov. 7., 1258. sz. 

1951 

68. E föld katonája, az én katonám (prózavers). Ma
gyar Szó, VI I I . évf., dec. 22., 301. (2170.) sz., 3. p. 

69. Borac te zemlje, moj borac (E föld katonája, az én 
katonám). Borba, Zagreb, XVI. évf., dec. 22., 306. 
sz., 14. p. 

70. Poéma o Partiji. Sablast kruzi Evropom. Clanci, 
rasprave i predavanja 1948—1951. (Kísértet járja 
be Európát. Cikkek, tanulmányok és beszédek, 
1948—1951). Zora, Zagreb, 21—24. p. 

1952 

71. Poéma a Pártról. Kísértet járja be Európát. írá
sok és előadások (1948—1951). Magyar Szó kiadá
sa, Újvidék, 19—22. p. 



72. Leheteti volna szép is, jó is. Hid, XVII . évf., jú
nius-július, 6-7. sz., 381. p. 

73. Aki árvább, még árvább lesz. Hid, XVII . évf., jú
nius-július, 6-7. sz., 381. p. 

74. Négy vers [Sok szó után — Rejts el! — Biztatás 
magamnak — Ne higgy, csak meséknek]. 7 Nap, 
VII I . évf., dec. 6., 49. sz., 7. p. 

1955 

75. Jó beszélgetés [Prózaversek: Amiben hiszel... • -
Bármiről szól a szavad . . . — Bármiről szól a sza
vam . . . — Mondják, a dalnak szárnya van... — 
Vénülő fejemmel... — Több mint tizenötezer 
napja . . . — Sötét ablak — A diadalban nem a 
diadal... — Örömöm a harcos... — Ott kezdődik 
a kö l tő . . . — Hatan vagyok... — Adós vagyok. 
— A szó dolga . . . — Mindig éhes voltam . . . — 
Ha nem tudnám . . . — Úgy-e . . . — Három kirá
lyok . . . — Meghalni nehéz . . . — Ringatja a ná
dat . . . — Nem afféle huncut... — Kigyúló lám
pa . . . ] . Ziíd, XIX. évf., február, 2. sz., 580-587. p. 

76. Moszkvai este. Hid, XIX. évf., március, i . sz., 
625. p. 

77. Szelíd szó. Híd, XIX. évf., április, 4. sz., 676. p. 
78. Űj háború előtt. 7 Nap, X. évf., ápr. 24., 17. sz., 

7. p. 
79. Iz veceg ciklusa „Cudesni izletnik" [A Jó beszél

getés c. prózavers-ciklusból: Nisam jedan.. . (Ha
tan vagyok . . . ) — Umrijeti je tesko . . . (Meghalni 
nehéz.. .)]. JVarod?ia Armija, Beograd, X I . évf., 
nov. 28., 856. sz., 8. p. 

80. CUDESNI IZLETNIK (Csodálatos kiránduló = 
Jó beszélgetés) [Ono u sto vjerujes... (Amiben 
hiszel. ..) Ma o cemu govorila tvoja rijec. . . (Bár-



miről szól a szavad . . . ) Ma o cemu govorila moja 
rijec . . . (Bármiről szól a szavam .. .) Uvijek sam 
bio zapanjen . . . (Mindig elképedtem . . . ) Kazu, 
pjesma ima k r i l a . . . (Mondják, a dalnak szárnya 
van . . . ) Prosjed sam . . . (Vénülő fejemmel...) V i -
se od petnaest hiljada dana... (Több mint t i 
zenötezer napja . . . ) Tamni prozor . . . (Sötét ab
lak . . . ) Nije najljepse u pobjedi... (A diadalban 
nem a diadal...) Moja radost je borac . . . (örö
möm a harcos . ..) Pjesnik zapocinje tada . . . (Ott 
kezdődik a költő. . . ) Ti si najsadasnjija sadas-
njost. . . (Te vagy a legmaibb jelen . . .) Nije jos 
vidio . . . (Nem látott még . . . ) Nisam jedan . . . (Ha
tan vagyok . . . ) Duznik sam .. . (Adós vagyok . . . ) 
Nije stvar r i jec i . . . (A szó dolga . . . ) Svagda sam 
bio gladan . . . (Mindig éhes voltam . . .) Da ne 
znam . . . (Ha nem tudnám . . . ) Zar ne . . . (Ugye . . . ) 
Putuju tri kralja . . . (Három királyok . . . ) Umrijeti 
je tesko . . . (Meghalni nehéz . . .) Vjetric ljulja .. . 
(Ringatja a nádat . . . ) Nije on neki nestasan . . . 
(Nem afféle huncut. ..) Kad se lámpa zapali... 
(Kigyúló lámpa)]. Különnyomat a Rad JAZU 303. 
könyvéből. JAZU, Zagreb, 39-63. p. 

81. Versek az Egy regény regénye horvát kiadásában 
[Moglo bi bili i lijepo i dobro (Lehetett volna 
szép is, jó is) 19. p.; Tko je siroce, hit ce >to jos 
vise (Aki árva, még árvább lesz) 19. p.; Kisa do-
lazi, kisa, krvava kisa (Eső lesz, eső, véreső) 273-
279. p . ; . . . Sve je vec zatrpao snijeg (Szelíd szó) 
366. p.; Straza i ja (A strázsa és én) 442. p.]. Ro-
man jednog romána. Biljeske iz moskovskog dnev-
nika od 1935. do 1937. godine. Zora, Zagreb. 



82. Ma o cemu govorila moja ri jec. . . (Vö.: Bármiről 
szól a szavam...) Vjesnik, Zagreb, XVII . évf., 
jan. 1., 19. p. 

83. Kazu, pjesma ima k r i l a . . . (Vö.: Mondják, a dal
nak szárnya van...) Vjesnik, XVII . évf., jan. 1., 
19. p. 

84. Umreti je tesko . . . (Vö.: Meghalni nehéz . . . ) . Bo-
rec, Szkopje, VI I I . évf., január, 1. sz., 4. p. 

85. Versek [Heggetlen piros sebekkel — Jó szomorú 
órák — Hónapos szobák — Újra egy napnyi 
é l e t . . . — Tudod milyen. . . — Boldogság szent 
jogától. . .] . Híd, XX. évf., január, 1. sz., 36-40. p. 

86. Versek [Mélységek fölött — Vándorbotom meg
megtorpan — Ne higgy, csak meséknek]. Híd, XX. 
évf., február, 2. sz., 97-99. p. 

87. Niszam eden . . . (Vö.: Hatan vagyok . . . ) . Borec, 
VII I . évf., március, 3. sz., 130. p. 

1957 
88. A költő világgá megy (Részlet egy 1930-ban írt 

rapszódiából, I-III .) . 7 Nap, X I I . évf., ápr. 28— 
máj. 5., 18-19. sz., 18-19. p. 

1958 

89. Apám. 7 Nap, X I I I . évf., január, 1—2. sz. 
90. Cudesni izletnik [A Jó beszélgetés c. prózavers-ci-

klusból: Ma o cemu govorila tvoja rijec . . . (Bármi
ről szól a szavad...) Vise od petnaest hiljada 
dana . . . (Több mint tizenötezer napja . . . ) Nisam 
jedan . . . (Hatan vagyok . . . ) Nije on neki nesta-
san . . . (Nem afféle huncut. ..) Kad se lámpa za-
pa l i . . . (Kigyúló lámpa . . . ) ] . Antologija hrvatskih 
pjesama u prozi (Horvát prózaversek antológiája). 
Matica Hrvatska, Zagreb, 157—160. p. 



91. Versek az Egy regény regénye magyar kiadásában 
[Lehetett volna szép is, jó is — I . köt. 24—25. p.; 
Aki árva, még árvább lesz — I . köt. 25. p.; Eső 
lesz, eső, véreső — I . köt. 446. p.; Epilógus — I I . 
köt. 66. p..; Szelíd szó — I I . köt. 85—86. p.; Mert 
— I I . köt. 167. p.; A strázsa és én — I I . köt. 204. 
p.]. Egy regény regénye I — I I . Moszkvai napló
jegyzetek (1935—1937). Forum, Újvidék. 

1962 

92. Hotel Sumartin Anno Domini 1942. (Prózavers: 
„Ne higgyetek a nappalnak.. ."). Magyar Szó, 
XIX. évf., nov. 29., 3. p. 

93. Versek az Egy regény regénye első német kiadá
sában [Es hatte schön und gut sein können (Lehe
tett volna szép is, jó is) 16. p.; Der Wachtposten 
und ich (A strázsa és én) 377. p.]. Román eines 
Romans. Moskauer Tagebuch. (Ford. Edmund 
Trugly jun.). Verlag Wissenschaft und Politik, 
Köln. 

1963 

94. Hotel Sumartin Anno Domini 1942 (Vö.: „Ne 
higgyetek a nappalnak..."). Aegidius útra kelése 
és más történetek. Forum, Újvidék, 5—7. p. 

1964 

95. A szerencse elégiája. Híd, XXVIII . évf., június, (5 
sz., 619—622. p. 



96. Sirass, sirasd meg halottaidat... (Prózavers a 
Biztatás magamnak című, 1942—43-as braci cik
lusból). Híd, XXX. évf., október, 10. sz., 1052— 
1053. p. 

1968 

97. A gazdátlan világ. Sinkó Ervin emlékest. A Böl
csészeti Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke 
— Az Új Symposion szerkesztősége. Forum, Űjvi-
dék (Lapszám nélkül). 

98. A hontalanság versei [Új Zarathustra — Szívem 
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szó után — Vallomás — Harmincnyolc év — Hon
talan— Vándorbotom meg-megtorpan — A fehér 
hóra — Koldusok — Partizán hadikórház No. 9 
— 1944. szeptember 7.]. Új Symposion, Újvidék, 
május, 38. sz., 30—31. p. 
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100. Vándorbotom meg-imegtorpan. Bori Imre: Irodal
munk kiskönyve (2. kiad.). Forum, Újvidék, 43— 
44. p. 
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lönnyomat lartalommutatóját]. Ervin Sinko: Pjes-
me u prozi. Pripovijetke. Zapisi. Ogledi. (Prózaver
sek. Elbeszélések. Naplójegyzetek. Tanulmányok. 
— Sajtó alá rendezte Mariján Matkovic). Matica 
Hrvatska — Zora, Zagreb, 33—64. p. 

102. Versek az Egy regény regénye második német ki
adásában [Es hátte schön und gut sein können 
(Lehetett volna szép is, jó is) 16. p.; Der Wacht-
posten und ich (A strázsa és én) 377. p.]. Román 
eines Romans. Moskauer Tagebuch. Mit einem Vor-
wort von Alfréd Kantorowicz (Egy regény regé
nye. Moszkvai napló. A. K. előszavával. Ford. Ed-
mund Trugly jun.). Verlag Wissenschaft und Po-
litik, Köln. 
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103. A gazdátlan világ. Bori Imre: Irodalmi hagyomá
nyaink. Kilenc évszázad írásaiból. Forum, Újvi
dék, 137. p. 

1973 

104. Túl távoli hegyeken. Horváth Mátyás: Hullámzó 
búzatábláié 7. Anyanyelvápolási tankönyv a szerb
horvát tagozatok 7. osztályába járó magyar ta
nulók számára. Tartományi Tankönyvkiadó Inté
zet, Újvidék, 165. p. 

1974 

105. Drvar. Híd, XXXVIII . évf., május-június, 5—6. 
sz., 637. p. 



106. Versek a Honfoglalás előtt c. naplókötetben [So
rija — 18—19. p.; Harc istene, istenem, bocsáss 
meg nékem — 21. p.; Koldus, lámpás ablak alatt 
— 42—43. p.; Amor fati — 60. p.; Te — 62. p.; 
Vég helyett kezdet — 68—69. p.; Kis dal — 74. 
p.; I-á, I-á — 100. p.; Jajkiáltás — 108. p.; Zsidó 
kiáltás — 141. p.; Győztesek önteli mámora — 
163—164. p.; Óda a fájdalomhoz — 169. p.] Sinkó 
Ervin: Honfoglalás előtt. Naplófeljegyzések 1939-
töl 1942-ig. (Sajtó alá rendezte Bosnyák István). 
Forum, Újvidék. 
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A KIADÓ JEGYZETE 

Sinkó Ervin verseit a válogató kiadásunkhoz külön
féle forrásokból merítette, melyekben a szövegek közlé
se következetlen, helyesírásilag nem egyöntetű, s nyil
vánvaló sajtó-, illetve gépelési hibák fordulnak elő 
bennük. Arra törekedtünk, hogy — tiszteletben tartva 
a szerző szemmel látható szándékát és a leírt szöveget 
— mind az egyes verseket, mind pedig a kötet egészet 
helyesírásilag egységesítsük, és a hibákat kiküszöböl
jük. Egy-két szemet szúró elírást is kiigazítottunk, 
anélkül természetesen, hogy a versek értelmén vagy 
verstani tulajdonságain csorba esett volna. 

Három vers (Végszó; Partizán hadikórház No. 9.; Lesz) 
keletkezésének helyéül a költő Zbjeget jelölte meg, az 
Űjra egy napnyi élet című vers alatt pedig Babinpotok-
Zbjeg olvasható. Nem tudtuk teljes pontossággal meg
állapítani, vajon helységnévről van-e szó. Ismeretes 
tudniillik, hogy a népfelszabadító háborúban az ellenség 
e'iől menekülőknek, visszavonulóknak, a kiürített hely
ségek lakosságának csoportjait, táborait nevezték zbjeg-
nek, illetve zbegmek. Lehetséges tehát, hogy — mivel c 
versek is menekülés, visszavonulás, táborozás közben 
keletkeztek — Sinkó közelebbi meghatározás helyett — 
esetleg nem is tudta pontosan, hol tartózkodnak — az 
említett szót — mely annak idején közhasználatú volt 
•— írta versei alá. A Kiadó ezeket a jelöléseket meg
hagyta, részben azért, mert nem sikerült véglegesen 
tisztázni a versek keletkezésének helyét, részben pedig 
hogy a közlés hű maradjon a szerző kéziratához. 
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