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BEVEZETŐ

Sinkó Ervin írói hagyatéka a maga filológiai valóságában a XX.
századi magyar irodalomtörténet első kétharmadának egyik legna
gyobb, legterjedelm esebb opusával azonos: hatalm as leve
lezésanyagával mintegy félszáz - jórészt mindmáig kiadatlan kötetre rúg.
E filológiai hagyaték legszembeötlőbb külső jellemzője a sokműfajúság: jeles írónk (Apatin, 1898 - Zágráb, 1967) életművének
műfaj szerkezete a szépirodalom három műnemétől - líra, epika,
dráma - a filozófiai, esztétikai, irodalomkritikai és irodalomtörténeti értekező prózán át az irodalmi és politikai publicisztikáig
s a napló- meg emlékirat-irodalomig ível, s bő másfél tucatnyi mű
fajból áll össze monumentális egésszé.
Az opus egészének belső természetrajzát viszont mindenekelőtt a
lirizmus jellemzi: ez az életmű szembeötlően önreflexív, önéletrajzi-lírikusi vezérmotívumokkal át- és átszőtt, s nemcsak a szerző
verseiben, napló- és memoár-irodalmában, de novelláiban, kis- és
nagyregényeiben, verses drámájában, politikai közírásában, sőt
még a történetfilozófiai, eszmetörténeti és esztétikai értekező
prózájában is az ízig-vérig lírikus alkatú íróemberrel szem 
besülünk.
E lirizmus legközvetlenebb megnyilvánulásformája természete
sen a vers, és ez a műfaj - miként a publikált, valamint a kéz- és
gépiratos hagyatéki verseinek kötetünk Függelékében közölt bibli
ográfiái tanúsítják - puszta mennyiségi tekintetben is igen fontos
helyet foglal el az életmű egész műfajszerkezetében.
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2.

Sinkó Ervinnek az életében kettő, elhunyta után pedig egy ver
seskötete jelent meg mindössze. Az első bő nyolc-, a második vi
szont hét és fél évtizeddel ezelőtt látott napvilágot, s természetesen
csupán egy-két könyvtárban lelhetők még föl. A harmadik, viszony
lag legújabb - válogatott verseket tartalmazó - gyűjteményes kiad
vány is jó két évtizede, azaz 1977-ben hagyta el a nyomdát, ám ez
még valamelyest könnyebben megtalálható - főleg a vajdasági közkönyvtárakban.
A fenti kiadástörténeti körülmények határozták meg jelen
kötetünk anyagát: besoroltunk minden olyan, az írói hagyatéktár
ban, a kéziratos naplókban és az 1914-1967 közötti periodikákban
számunkra elérhető Sinkó-verset, amelyet nem tartalmaz a Vándorbotom meg-megtorpan c. kötet (Fórum Könyvkiadó, Újvidék
1977., 369 p., vál. és utószó Bori Imre, bibi. Bosnyák István).
Kivételt képez néhány olyan vers (pl.: Bánatos éjszakák, Júdás
keresztje alatt, Szeretnék felkelni), amelyeket a Vándorbotom...
csak részleteikben, illetve töredékesen közölt; ezeket itt integrális
egészükben újraközöljük. A válogatott versek kötetében megjelent
alkotások címét azonban - a lapszámok jelzésével - következetesen
feltüntetjük jelen kiadványunkban is, hogy az olvasók és a Sinkólíra iránt érdeklődő filológusok, irodalomtörténészek valójában a
viszonylag teljes lírai életmű alakulástörténetét vehessék szem 
ügyre, szigorúan időrendi sorrendben.
E szigorúnak szánt kötetszervezési alapelvet saját korábbi bibli
ográfiai gyűjtésünk és a hagyatéki kéz- és gépiratos versek, továb
bá a kéziratos Sinkó-naplókba beírt lírai alkotások számbavétele
alapján igyekeztünk megvalósítani, miközben esetenként pontosítottuk a hagyatéki líra-termést részben átgépelő-letisztázó Sinkóné
Rothbart Irma keltezéseit is. A datált kéz- és gépiratos versek
esetében ily módon kerek zárójelben általában az alattuk feltün
tetett dátumot, a lapokban és folyóiratokban közölteknél viszont amennyiben a pontosításra nem volt lehetőség - a m egjelenés
dátumát tüntettük föl szögletes zárójelben. A gyűjteményünk IV.
fejezete (1920-1923) második részében közölt, keltezetlen versek
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esetében azonban a kronológiai szigor meglehetősen bionytalanná
vált; nagy valószínűséggel az író emigrációjának első éveiből valók
ezek az alkotások is, ám nem biztos, hogy kivétel nélkül mind az
1920-1923 közötti időszakban íródtak. Ugyanez vonatkozhat
néhány, az egyéb fejezeteinkben közzétett keltezetlen versre is.

3.
A lírikusi életmű alakulástörténetének fent jelzett rekonstruálási
szándékát célozza az is, hogy szerzőnk első két verseskötetének
(Éjszakák és hajnalok , 1916; A fájdalmas Isten, 1923) jelen kiadá
sunkban is megtartottuk a ciklus- és alciklus-beosztását, s a
Vándorbotom... I—VI. fejezetének és függelékének sorrendjét,
illetve a fejezeteken belüli vers-sorrendet is a szigorú időrendi
ségnek rendeltük alá, helyenként pontosítva a versek eredeti kel
tezését.
Kiadványunk V. fejezetének Az Isten számvevő szeme alatt c.
főciklusa esetében - A fájdalmas Isten eredeti tartalommutatójától
eltérően - nem tagoltuk a ciklust egyedi darabokra, hisz figyelm e
sebb olvasattal nyilvánvalóvá lesz, hogy egyetlen, egész ciklusnyi
párbeszéd-nagyversről van szó.
A textológiai eljárás tekintetében fontosnak tartjuk előrebocsá
tani, hogy a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartottuk a
kéziratos eredetik, a Sinkó vagy Sinkóné gépelte tisztázatok s a
lapokban és folyóiratokban közzétett versek szövegét, főként csak
a nyilvánvaló elírásokat és sajtóhibákat korrigálva. Eközben
különösen ügyeltünk a sajátos sinkói központozás, mindenekelőtt
pedig a verstani/ritmikai funkcióval is bíró eredeti vesszőhasználat
megőrzésére, elkerülve mindennemű iskolás helyesírási szab
ványosítást.
Kiadványunk három részbibliográfiával zárul; általuk is a lírikusi
életmű alakulás-, kiadás- és recepciótörténetének olvasói/szakértői
számbavételét szeretnénk megkönnyíteni. E bibliográfiák 1985-től
1999-ig terjedő anyagát Csapó Julianna magiszternek, a hagyatéki
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versek anyagának véglegesítését dr. Iván Medennek, a hagyaték
gondozójának, a periodikákban közölt versek begyűjtésének kitel
jesítését viszont Orvos Máriának, az Országos Széchényi Könyvtár
Hungarika Dokumentációs Osztálya főmunkatársának köszönjük.
Kiadásunkat végül is azzal a reménnyel nyújtjuk át az olvasók
nak, filológusoknak és líratörténészeknek, hogy általa nem csupán
a lírikusi Sinkó-életmű filológiai valóságáról, de az időálló eszté
tikai értékeiről alkotott eddigi képüket/képünket is lényegesen
árnyalni tudja és árnyalni is fogja.
Bácsföldvár, 1999 háborús tavaszán

Bosnyák István

I.
SZABADKAI ZSENGÉK
(1914-1916)

ÉS OTTHON
És otthon, sok-sok álmatlan éjszakán
egy bánatos lány szorongva hall haláljajt;
és fagyverte rónán, messzi-messzi,
arat, arat víg-serényen a Halálkard.
És otthon, sok-sok álmatlan éjszakán,
egy lány zokogva vad harci zajra ébred;
és amíg népsorsok vívnak tusázva,
fölvillog véres kardja egy hős legénynek,
egy legénynek, egy szépnek, szerelmesnek...
És míg otthon, sok-sok álmatlan éjszakán
nézi az égen, hogy esnek csillagok,
csak egy legényért retteg egy virrasztó lány.
[1914. okt. 28.]

VALAKI
(Vándorbotom... 7.)
VÉR ÉS VÉR...
Vér és vér és mindenütt vér,
lángban a falvak és mindenütt vihar!
De hiába: majd csak véget ér,
és dúdol új dalt majd az ihar,
új dalt, merészet, szabadot,
mert megújhodtat mindent ez a vihar!
Lázongó dühökből kivirít szelíden
majd egy nagy, békülő mosoly;
Lesz sugaras virradat, nótázó hajnal
és csupa, csupa dal...

Hallom, hallom a bősz vihar-orkánban,
ahogy a Jövő messziről dalol...
Hallom új-erők harsonás ébredtét,
a vérittas, bús magyar talajon...
Látó szemeim látják a Jövőt,
nem födik el a vér- és lángködök...
... Vívó erők és piros orcák,
nevető kedvű, friss Egészség,
síkon-földön Erő és Szépség,
kacagó, erős Magyarország!
[1914. nov. 1.]

SZERELMES LEÁNY LEVELE
A rózsák szomorún elvirulnak
szirmaik fakón a földre hullnak;
gondolsz-é néha rám,
gondolsz-é néha rám,
én drága katonám?
Harcok tüzében, ha zúg a gránát,
látod-é olykor múlt napok álmát?
Két karom várva vár,
két karom várva vár,
én drága katonám.
Olykor, hűs őszi éjeken halkan,
elsirdogálok búsan magamban...
mikor jössz vissza már,
mikor jössz vissza már,
én drága katonám?
[1914. nov. 11.]
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IM ÁDSÁG HÁBORÚ-ISTENHEZ
(Kosztolányi Dezsőnek ajánlom)
Uram, Te véres, halálos nagyúr,
porba rogyva imádkozom Hozzád;
Uram, Háború-isten, légy kegyes;
felénk derítőn ragyogjon orcád;
s tedd, hogy legyen erős, víg és boldog
az én hazám, e bús Magyarország.
Ez a nép oly rég vár Hajnalra,
istenem, Háború, hozd meg őnéki...
Lásd: nem báb-istenhez száll szóm...
Esdő lelkem a Te hatalmad kéri:
Tedd, hogy a könnyek e tengeréből,
a vér ez orkános viharából,
öröm-virág viruljon ki néki.
Jóságos, szelíd, ártatlan a fajtám,
kissé büszke, de nemes hajtású törzs;
vad évszázadoknak viharai közt,
eleget búsult az Idők haragján.
Múlj el felőlünk s jöjjön a Békesség
a szent, az áldott, boldog Béke;
s örüljön, éljen, vigadjon, szeressen,
magyar földnek drága, jó népe.
[1914, nov. 14.]
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IZENET
Van egy virágom, Maga adta,
van egy virágom, szirmahullott, fakó...
Álmodó, borús őszi alkonyokon
sírva szorítgatom, forrón csókolgatom
s egy halk csókra ezer könnyem az adó.
Gondol néha, Maga is néha,
e virágra és arra, akinek adta;
ó, ha hapták áll, feszesen a vártán,
s szép feje körül bús őszi szellő száll, száll
gondoljon egy Lányra s egy Bánatra...
s gondoljon egy mély, vágyó sóhajra.
Mert akkor sír valaki... tán én... sír... s vár s vár...
[1914. dec. 13.]

SZERELMES LEÁNY LEVELE
Katonám, oly régen jött tőled levél,
s oly fáradt-lassan loholnak a napok;
mégis: az Ősznek vége már s itt a Tél,
s mégsem: közelebb hozzád nem vagyok.
Remény-virágaim fakulnak, fonnyadoznak,
és álmaim oly szörnyűk, rémesek...
véres karddal kezedben halottnak álmodlak,
amint a karddal átdöföd szívemet...
Ügyé, hogy nem igaz, ügyé, mindez álom?
ügyé, megmosolygod én csacska lányságom!
... De hátha el sem jut már hozzád e levél?
Elmúlt az Ősz már s ó itt a Tél, itt a Tél...
[1914. dec. 25.]
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LEÁNYVÍZIÓK
Csönd.
Egy villanykörte halvány fénye mellett
bámulok a sötét, őszi alkonyba...
megzörren az ajtóm... valaki közeleg
sötéten, feketén, halk léptekkel, lopva
s fejemen egy forró fejet érzek,
s mellem alá nyúlnak remegő karok...
a te fejed, a te karod.
...Csak káprázat. Sehol senki.
Szeretnélek nagyon, sírva megölelni,
s nagy, erős váltadon csöndesen pihenni,
vagy elszökni innét, el innét, el messzi.
[1915. jan. 10.]

LEÁNY-SZIVEK HALOTT MÁM ORA
Hajdan zengő éjszakáknak
messze tűnt halott mámora
szívemre halkan permetez,
mint késő nyaraknak őszi zápora.
Fölbuggyan előttem sok kedves, szép emlék
halk titkos szavak, első csók, vágyak
Mind oly távol s mind megholtan
fekete leplén sötét szarkofágnak.
Elhalkult minden, minden messze tűnt,
elvitte egy fiú, bús, magas és barna
fejem lehajtom és suttogva sírom:
ölel-e még karja, forró erős karja...
[1915. jan. 19.]
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KURUC-NÓTA
- Nehéz napjaiból a jó magyaroknak Pajtás, megvirrad még,
meglásd, megvirrad még,
magyarokra Hajnal.
Pajtás, lesz ének még,
s nem bús s nem sirámos,
de vidám, víg dal, haj!
Pajtás, lesz új élet,
lesz a magyar földön,
s nem így lesz örökkön.
Kacag majd még az Ég,
a borús magyar Ég;
békesség, békesség...
Ne búslakodj pajtás,
ég mi erőnk lángja,
s bizony, megvirrad még.
[1915. jan. 23.]

RÉGI, RÉGI, RÉGI...
Az élet olyan messze, messze, messze,
emléke sincs már a régi muzsikának;
lelkemen a Halál sötétje gubbaszt,
és haldokolnak, tünedeznek a vágyak.
A Halál árnya suhog oldalamon,
ébren és álomban; kéjben és könnyben,
arcom sápad s halványul szemem fénye
körülem temető, temető minden.
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Ha kacaj táncol, én sírást hallok
Az Élet-fákat a Halál vihara tépi
távoli minden, haldoklik minden
és minden ködös és régi, régi, régi
[1915. febr. 7.]

VERS PRÓZÁBAN
Harcok vihara orkánzik bömbölve a világon. És olyan jó
ilyenkor a csendes, áhítatos holtak-országában elpihenni. Igaz szó,
a holtak szava. És csak az övéké igaz. Sokat suttognak most a
sírkövek, a pislogó kis lámpa-mécsek, a zizegő fűszálak... és mind,
mind a Halálból, a Halál országából, a némult vágyak birodalmából
küldik izenetiiket az élőknek... Izenik, hogy szeressétek az Életet,
mert az Élet szép és jó nagyon. És szánjátok, szeressétek egymást,
mert mind-mind jók vagytok és mind-mind szépek vagytok a ti
gyám oltalan és akaratlan bűneitekben. Izenik, hogy az Élet
elhagyása után nem egy büntető hatalmasság elé kerültök, de az
Enyhülés, a néma és tehetetlen Egymás-szeretés országába...
Siessetek ó a harccal, végezzétek el és szeressétek majd egymást
ezután... Legyetek jók egymáshoz. Békesség, békesség mindenki
nek és mindennek. Ó, oly gyorsan rokkan meg az Élet, oly hamar
hullik a Halálba, éljétek hát irgalommal, szerelemmel és jósággal.
Nincs köztetek bűnös, csak szerencsétlen és tévelyedett, megér
demlik hát minden élők a Szeretetet és a Szánalmat.
[1915. febr. 12.]

PIROS
vérutak sávozzák a Kárpátok havas, hófehér magaslatait... Vér nyo
mai mindenütt. Vér, ahogyan sejtelmesen, pirosán, forrón kibugygyan gyönyörű, ifjú embertestek ezreiből. Es mint vergődő fekete
pillangók, ölelkeznek szeretők, anyák, apák, gyermekek sóhajai a
kísérteties bérceken. Sóhajtások sírnak a kékült emberhullák fölött.
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Sóhajtások, amik orosz puszták nyomorult viskóiból és bús m a
gyar lelkekből szállottak el.
Sötét átok suhogtatja rémes szárnyait a Kárpátok fölött. Száz
roham egy magaslatért és a sok kicsorduló vér, a sok-sok halál nem
tudja eldönteni az ütközetet.
Olvad a hó a Kárpátokban és ez nagyon megnehezít minden harci
mozdulatot. Ömlik, ömlik a vér, az értékes drága embervér anélkül,
hogy eldöntené a harcok sorsát. Emelkednek, szállnak a vérpárák és
kérdve kérdik: miért? minek?
És sehol válasz, senkitől nem jön felelet. Csak sóhajok és sírá
sok ebben az őrült kavargásban.
De átkok és vérfolyók fölött, szűzen és fehéren mosolyog egy
istennő. Az egyedüli igaz, az egyedüli szent és szép isten: a Szeretet
istennője.
És várja a percet, amikor a tomboló öldöklés elmúlik és selyem
szemével rámosolyoghat az emberiségre, megértést, szeretetet és
boldogságot ültetve a mindenség szívébe.
[1915. febr. 21.]

MESSZI KÉK VIZEK
Messzi kék vizek enyhes partján
oly jó volna csöndben elülni
s kék vizek nevető csobogásán
álmodni, sírni, lelkesülni
lenni távol a vad zenétől,
s a Halál táncát nem látni, hallni
hanyatt fekve nézni az Égre,
s fátylas felhőkön halkan kacagni
Vágyom, áhítom a Csöndöt,
a pihenést bús, vérző szívemnek
szent szemfogó derűs fátyolát
egy mosolygó, jó, szelíd istennek.
[1915. márc. 13.]

VÍZIÓ
Mindenki pihen, csak én virrasztók
messzi tőled oly nehéz az álom;
hallod-e néha álmaid között
messziről küldött vágyó sóhajtásom?
Ó, ha egyszer megölelhetnélek...
Ha egyszer érinthetné ajkam homlokod.
Távoli zenékként szállnak körülem
régi dalok és régi mámorok.
...Felém jössz fehéren, fátylasan,
megsimogatod halkan a fejem...
Hallom szíved hangos dobogását,
és fényes két szemed látja a szemem.
Bús orosz pusztának hideg szele
kegyetlenül az arcomba csap...
Neved kiáltom... Bolondság... álom...
Fogolytábor... Sötét... s a foglyok alszanak...
[1915. márc. 19.]

HOZSÁNNA, MÁJUS!
Ó, sose volt még fájóbb Május,
sose még búsabb, feketébb...
lelkünk könnyezik, ajkunk daltalan...
Ó testvéreim, keresztül minden gáton,
forró, nagy, tikkadt bánattal
érezzük: fogjuk egymás kezét.
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Ó, Május, mosolygó, drága szűz,
gyötrőbb életünk ragyogó reménye,
most nem jöhetsz, nem jöhetsz közénk...
Kiállja jöttöd haldoklók jaja,
vérzők hörgése, gyilkos fegyverek...
De mégis: látjuk messziről a Fényt.

Nincs, nincs temetve még a Május!
Májust, nincs átok, amely eltemesse!
Fog jönni még győzelmesen kacagva!
S majd összefut minden nagy szakadék,
Virágos útján porba hull a gonosz Fal;
s majd fölzeng a véres Földről a Mennyekbe
egy üdvösséges, boldog, mámoros dal:
Hozsánna, Május, hozsánna Néked,
szent Föltámadás, föltámadt Élet!
[1915. máj. 1.]

RELIEF EGY ÚJ TEMPLOM OLTÁRÁRA
(Vándorbotom... 18.)
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II.
ÉJSZAKÁK ÉS HAJNALOK
(Szabadka, 1916)

PROLÓGUS
(Vándorbotom... 8.)

EMLÉKEZÉSEK
Az Em lékezéseket M áriának ajánlom
és akarom , hogy értse és szeresse az
elm últat és a verseket, m ert ha az
E m lékezések ma m ár évezred esen
távoliak is, mégis valam ikor az enyém 
ként éltek, nagyon-nagyon szeretetten
és minden idegenségtől szennytelenül.

BÁNATOS ÉJSZAKÁK
1.
Ó, őszi éjszakák, ó, éjszakai hazaballagások...
még zúg fülemben víg társak zaja,
mint régi, régi virág-nyílások
számban megmaradt ízes illata...
Ó, őszi éjszakák, ó éjszakai hazaballagások...
ó, álmok, suták, bolondok, furcsák,
ó, látomások, messzi-látók...
ó, vágyak, borúsak, tivomyázók...
ó,
ó,
ó,
ó,

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

Ó, uccalányok, forró ölű nászok,
ó, pénzen megvett gyilkos karolások...
sóhajba-ölt sok vágy, sok átok...
Ó, őszi éjszakák, ó éjszakai hazaballagások...
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2.
(Pislákoló lámpa mellett,
öklöm re hajtott fáradt fejjel)

Valakit megölelni szeretnék,
nagyon szomorúan és nagyon mélyen;
egy áldott, csöndös, álmos éjen
belesími szeretném Valaki leikébe
lelkem lányos lelkét.
Valakit én imádni szeretnék,
imádni sírva, meaculpázva;
odaadni szeretném Valakinek magam,
hogy a lelkem lássa
s szegény szívem szánja,
szegény szívem szánja.

3.
A szürke kő, ó, mért nem zokog,
amikor rajta vonszódik a lábam;
ó, oly halott-bús, így, egyedül,
- az Élet, mint tarlott rét terül Keserű könny, űr, űr az Éjszakában ó, irigy álom, otthon...
ó, alvók, boldogok...

Alig zihál, liheg immár a mellem,
nehezen sóhajt, zörög, ha liheg...
És másoknál tán most égnek legszebben
álmok és vágyak, kéjek és szinek...
Ó, oly szép minden, oly mámoros,
- de jaj az Éj, meg én, meg én!
- oly kidűlt, elemyedt, távolos...
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ÖRÖK HANGZÁSÚ, KIS ÜTEMEK
Mária, bús kézfogások,
reszkető csókok, egymás-nézések;
Mária, mind álom, átok,
kis ütemek s hörpinti az Élet...
Kis ütemek a nagy-nagy hangversenyben,
kik élnek mindig tovább, tovább...
Hangzásuk örök az orkeszterben
és lengő léptük dalolja a Sohát.
Soha, dalolja lépteik tánca;
bús kézfogások, reszkető csókok
egymás-nézések - félve és vágyva mind ütemecskék, aprók, bolondok...
Két élet, köztük annyi határ,
Mária, bennünk két tüdő liheg...
Bálterem, örökös a bál,
s kis sóhajokban vér-voltunk eltipeg...

MÁRIA, LÉGHAJÓNK KÉSZEN V ÁR
(Vándorbotom... 10-11.)

SZENTKÉP
Fáradt szemem áhítattal keres
halk és édes színeket...
hogy megfessem vonalasan, szépen
a szívemet.
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Mártom ecsetem sáppadt-fekete színbe
és titkon rózsaszínt keverek közé...
Beteg és bánatos ez a szív...
Sáppadt-fekete.
És mély színek mögött
egy leány drága feje él örökké.
Halott és sötét színek alá rejtem...
E fejet soha ne lássa senki...
Titok takarója födje mindigre
mert enyém, szent az emléke, szent és messzi...
Ajkam szórhat szét csókot ezret még
a szívem színe: halott-fekete...
Szentkép rejtőzik szívem rejtekén;
vesztett életem vesztett ígérete.

ARANYHAJÚ LÁNYKA
Hajtsd fejed szívemre, aranyhajú lányka,
kilobbant Napnak lenge éjféli árnya:
Emlék, halk, kísérteties Emlék;
és hallgasd a szívem fájó vertét.
Emeld szemed reám - ó, rémséges örvény keresem, aki én voltam volt-régentén;
s megölellek, mint sírhalmon a fát;
és érzem ajkad ízes, hűs borát.
Látom fényét tört királyi koronámnak;
ez az óra, hol halottak visszajárnak;
most mindent, ami halott megkönnyeznék
s koszorúzlak mirtusszal, szentem, Emlék.
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EMLÉKEZÉSEK
Emlékezések:
álmok ködén jött elém
és én fogadtam vágyak ölén.
Ó, múlt igézet.
Véreztem sokat:
és hullott sok-sok könnyem.
Ő volt mégis első örömem.
Vétkek, áldottak.
Távolok várnak:
ő tudja Szépség kútját
s megmutattam Élet szent kapuját...
Enyém a bánat.
Emlékezések:
ó, ti én gazdaságom:
Ma a Múlt és Élet az Álom...
Kincsek, emlékek.

ALTATÓ-ÉNEK M AGAM NAK
Bús, sötét szemed csukd le szépen,
nehéz fejed hajtsd ágyad puha párnáira;
ne fájjon a Halál, a Magány, az Élet
és álmodjál...
Álmodd, hogy álmod fölé hajol
egy szent leány: a szép Mária.
Ne nézz a Holdba...
Fekete, fénylő jelek rajta...
Mögötte véres tőrrel sötétlik
egy messzi leány mezítlen karja...
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Aludj. Fél kettőt ver a toronyóra...
Zengése szelíden ringasson el
mindentfelejtő, üde álomba...
Felejts, altass el minden sebet,
dugd fejed alá fáradt két kezed...
álmodj, aludj...
álmodd vissza, amit elvesztettél:
a Derűt, a Hajnalt, a Lányt, az Életet.

ízen

a

v á n d o r
J'ai plus de souvenirs que si
j'avais miile ans.
B audelaire

A VÉNLEÁNY
Sárga homlokán az Ősz ujja tört árkot,
aludt tüzű szemében álmok, csak álmok;
A kályha mellett üldögél.
Elmúlt idők halk muzsikája
sír búgó bánattal föl hozzája
s a kályha mellett üldögél.
A blúza alul fonnyadt rózsát halász ki
nézi a rózsát s látja volt-magát járni
járni egy parkban éjszaka...
Mellette sötét, szép, deli legény,
ki eltűnt mint a játszi, messze fény,
akit a Múlt elnyelt vala...
Hervadt arcán könnycsöpp pereg végig,
könnyezi, könnyezi múlt napok emlékit...
Ősz siratja elmúlt Tavaszát...
És hullnak permetezve az Ősz könnyei.
Közel a Múlthoz, s mégis oly messzi...
Ősz siratja elmúlt Tavaszát...
28

IZÉN A VÁND O R
(Vándorbotom... 12.)

TÚL TÁVOLI HEGYEKEN
A messzi hegyeket köd felhőzi
távol vannak, gyötrelmesen távol;
vergődve vágyik ködükön túlra
szomjas lelkem, az örök vándor.
Magam elől úgy vágynék én futni
túl önmagamon, túl határon;
úgy vágynék magam taposni, zúzni
s úr lenni minden szennyen, sáron...
... megfullasztnak a távoli tájak
a távolról átvihogó sípok...
Láz éget, tobzódva tépik szívem
az undorok, a vágyak, a kínok...
Ó, hol a Hegy? a legmagasabb!
Ó, be fullaszt szűk börtönöm: a Magam!
Hova? hova? túl távolon túlabbra!?
Ó, örvénylő Vágy, hova, hová akar?!

VÁGY AZ ÉG FÖLÉ
Elvágyom 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...
élni ott egymagam (pompában s dicsőn)
mint széles Hold, hűs csillagos égen.
29

Felejtni tüdőm, a zörgőt, köhögőst,
felejteni az Embert, a Szennyet, a Vágyat...
és felejtni minden könnyet s örömet
felejteni, hogy csak szók a legszebb zsoltárak.
És beletemetkezni a színekbe,
a zenékbe és mámor-illatokba;
élni lendülve mindenek fölé,
élni dalolva és mindig csak dalolva...

ÉN ÍGY HALOK MEG, ÍGY
(H alál-szeretőm sokszor csókol meg
s lehet, hogy egyszer végzetesen.)

Bűnbocsájtós, tikkadt nyári estén
borús homályú balkonon ülök;
az égen mélázó, bús, enyhe fény,
és magányomba belemerülök.
S látok jönni messzi ködből felém
egy glóriás, fehérlő csuda-lányt;
ég, ragyog a glória-fény fején;
megösmerem: ez Ő, a Sírva-Várt.
Megáll halkan, nesztelen mellettem
s könnyem érinti áldott hó-kezét;
elmúlt életem fölbúg lelkemben,
aztán: csönd, csönd... Halál-csöndesség.

ÚJ ZARATHUSTRA
(Vándorbotom... 13.)
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DIONÜSZOSZ

ÖLÉBEN
„leh mache Lieder und singe
sie, und w enn ich Lieder mache,
lache, w eine und brum m e ich;
alsó lobé ich Gott.
Mit Singen, W einen, Lachen
und Brum m en lobé ich den G ott,
dér mein Gott ist.”
Nietzsche: Alsó sprach Zarathustru.

VÁGYAKOZÁS
Bús éjjel, a csendben, a magányban,
megdobban bennem az Életnek a lelke
és kicsap szívemből zabolátlan,
s száll a Vágy, száll, száll ujjongva, énekelve.
Őrültje nagy láttatlan utaknak,
szerelmem, lelkem gyermeke, isteni lány!
büszke sirálya Mélynek, Magasnak,
féktelen nagy kedvű, se határ, se irány.
Fátum vagy, a tudatlan-kegyetlen,
átok s méz bennem, mézédes átok,
boldog huri, ki nagykirály nekem,
ölembe veted a víg, pazar világot.

VÍZIÓ
Ezer színű, milljó színű,
mesés, boldog, áldott hírű,
gyönyörű, szent keleti kert;
Hold és Éj és sírkerti csend.
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Fa, bozót, virág összehajlik...
Kert ölén halk muzsika hallik...
Minden fa, bozót és virág,
muzsikát liheg, muzsikát;
A Csend a gyermek; altatják.
Mélyen, mélyen elaltatják.
A kert középen, fénnyel az Éjben,
szökőkút vize szökken,
márvány medence közepében.
Szökőkút vize szökken,
lágyan, hullámzón, ringatón;
s a csend-álomba beömölten,
hab-rózsácskák ringnak a tón...
De hallga! haliga!
átzendül a csend
különös zajba;
hallga! hallga!
egy kacajba!
Távoli kacaj
s mégis közelről;
mégis mélyekből,
mégis belülről;
hajlanak lombok
csengenek, rengőn...
rengő bolondok!
minden feldől...
És csend. És nézd, ó nézd
a csendhozó, bódító vészt;
a tó tükrén, a kút ölén:
Két árnyék; holdsütötte Éj!
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Két árnyék, két és mégis egy.
Összefagytak? De nincs hideg.
Két kar a négy, két hófehér
és halkan lépked, tipeg
a tánc, lengén a tó tükörén...
Mezítelen két démoni test;
ragyog; kápráztat látni ezt;
átlátszóak; fénylők; üdék;
és táncuk: szent tűz és a tűz ég,
és a tűzben mintha fénylenék,
fénylenék az örök titok;
két mezítlen egység; tip-top... tip-top...
Cseng a kacajuk... két kacaj...
a kacajban evőé s a jaj...
A kacajban: mosoly s zokogás...
és liheg a kert, liheg a láz...
Egymásra hajlik minden virág;
szállnak a mélyből boldog imák;
Az Élet, az Élet hirdette a sorsát,
és dalol, zeng, zeng az örökkévalóság.
Kinyilatkozás, vidám könnyben,
lágyan, hullámzón ringatón;
s a csend-álomba beömölten
hab-rózsácskák ringnak a tón...

TESTVÉRTELEN TESTVÉREK
(Vándorbotom... 14.)
H ÁLAADÁS DIONÜSZOSZNAK
(Vándorbotom... 15.)
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TÁVOLI PARTOK
(Vándorbotom... 16.)

ŐSZI ÉNEK
Szeretőm, nyög az avar lábaink alatt,
szeretőm, távol, a hegyek mögül,
közeleg már a Nap szűz húga: Alkonyat.
Ott az Ég rőten, bíbor-pírban fénylik
- vérbe mártott zászlóként leng körül s a hegycsúcson - lám - egy sziklafok kéklik.
Szeretőm, megállunk, mert Ősz itt a király,
- lombtalanok, sírnak a bús tölgyek az ágak között vad táncú, hűs szél cibál.
Itt csak mi vagyunk, e nagy végtelenségben,
forrók, büszkék, fiatalok, hősek...
s egykor, ha tán majd elizen az Ősz értem:
Szeretőm, a kéklő sziklafokot látod?
Hegyek legbüszkébbje, alatta Űr...
Szeretőm, én minden merészet imádok.
... 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!
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ÉNEK A TU D Á S SÍRVERMÉBŐL
... Ida hegyén legeltetni a nyájam
És volnék szép, erős hellén férfi;
És szépségemmel sugárzón, lágyan
Aphroditét hinném megigézni.
Áldoznék irigy, bohó isteneknek,
Sós-víz partján Ezüst-lábút vámám;
És rettennék - boldogok, kik remegnek Mennyrázó Zeusz piros villámán.
Thyrsos-bottal és zöld borostyán-dísszel
táncolnék isten-Dionüszosznak;
És éjjelenként szédülő bús szívvel
hallanám könnyét Akherónnak...

HALOTT SZERETŐM SZOBÁJÁBAN
Tágra nyitom szemem és járok a magányos, csöndös szobában.
Mily idegenek, merevek a falak!
Mosolygó, szőke gobelin-tájak, oly ösmeretlenek!
Távoli és szürke a selymes pamlag!
Függönyök mozdulatlan, hűs árnyain lépked a lábam.
Feszítem zavart szememet.
Nevét kiáltom. Arany-baba. Keresem kedvesemet.
Arany-baba. És csend, csend.
Fázva megállók és kérdezgetem halkan;
- és bámulom hangom, az esdőt, idegent. Arany-baba! Az alkony megérkezett
és mégis némán, dermedten áll a zongora!
Hívják a húrok, vágy-gyötörten, Magát;
Arany-baba! a Maga nevét sóhajtják.
Arany-baba! mért nem csendül kacaja,
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úgy, mint máskor, hogy nevessen bánatom.
Ó, így, oly zord a szoba, én édes asszonyom!
Mintha valaki itt járt volna,
akinek gonosz és dermesztő a lehelete...
Arany-baba, mért nem ragyog a szeme;
jöjjön már elő s mondja, mint máskor:
bújócska volt csak, kis bújócska.
Csend, csend. Arany-baba, hol van, igazán elment?
Magának nem volt joga elhagyni engem,
Magának annyit, annyit adtam én...
Ó, szegény pamlag, árvák vagyunk,
Arany-babával elment a kéj...
Arany-babával elment a csók...
Arany-baba elment, elhagyott...
Emlékezem: mesékre, sose elhitt mesékre,
egy csontos, gémberítő vénről,
kinek gyilkos az ölelése...
Arany-baba, ó látja, mért ment el...
Én odaadtam minden szépséget Magának.
Aranycirádás, bűvös tükörben,
mint hű apródok, lábaihoz szálltak,
nagy világok, mesék, jövők és múltak
s egy mosolyáért megbűvölten
ezer mesét, ezer szépséget áldozott Magának
- Arany-baba - a lelkem.
Arany-baba, mégis, elment.
Csend,csend.
Tágra nyitom szemem és járok a magányos, csöndös szobában.
Mily idegenek, merevek a falak!
Mosolygó, szőke gobelin-tájak, oly ösmeretlenek!
Távoli és szürke a selymes pamlag!
Függönyök mozdulatlan, hűs árnyain lépked a lábam.
Feszítem zavart szememet.
Nevét kiáltom. Arany-baba. Keresem kedvesemet.

36

A NA G Y CSÓK
Vadul a szívem, s bomlottan ver, dobog,
fúlnak szemembe hörgő, kék távolok
És egy csókra, a nagy Csókra gondolok
kit én várok, én, (s kik várnak, boldogok.)
Ó, megváltás, ó, világosság,
ó, kárpótlás, ó, zene-ország...
Rózsák virulnak, illatok bódulnak,
múltak vonulnak, jövők omolnak...
fehér mellek, tejfehér testek,
csupa pogányság, csupa szentek...
És egy csókra, a nagy Csókra gondolok,
kit én várok, én, (s kik várnak, boldogok...)

KACAGOM A KÖNNYEKET
Emberek, ma megizentetett nékem,
hogy én a távozók között vagyok;
szavam nem lágyul, nem bocsánatos:
ha elmegyek, én kacagni fogok.
Ti sírhattok és kérdve kérdezhettek
és bután ezer miért jajonghat;
én eltávozom és dalolva megyek:
új színek és új és másabb Holnap.
Én az Életet megajándékoztam
egy fénnyel, egy vággyal - páratlanul!
Én az Élettel örökre egy lettem,
mátkaság ez, megbonthatatlanul.
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Mert minden érkezőt mindig fogadtam,
s pazarul áldoztam az Életnek;
s titeket dermedve is kacag ajkam
kik távozóért búval ömledeztek.

DIONÜSZOSZ SZÓL
Én értem az árnyak néma lelkét,
én tudom a dolgok lebegő súlyát:
én tudom, hogy élő sohasem vét,
én értem a megdermedt, kéklő hullát.
Én avatottja vagyok titkoknak,
én lelke vagyok a boldogoknak...
én könnye vagyok a sírónak,
én: könnyű lába a táncosoknak...
Én ösmerem a M últba-zártat,
én érzem vajúdások út-célját...
én hordom hírét muzsikáknak,
én nékem tapsok izzadó téglák...
Kiáltom
Kiáltom
Kiáltom
Kiáltom

sugárzón: Harmónia;
áldón: Tett, Szépség és Élet;
könnyben: Isten új Fia;
vígan: fullasszatok Mélyek...

DÉM ON
Markolj lelkembe démoni asszony,
pompás rőt hajú, vihogó boszorkány Őrült vagyok? Vagy álmodom? alszom?
tüzet lobog szám, ragad az orkán. -

Isteni téboly, sátáni látás Láng - és a Lét ég, ég, ég...
Hangom sikolt, remegek, ó, láz, láz Mosolyog az Ég, kék, kék. Eressz, eressz, céda, gyilkos Megharaplak - vigyázz! ne bánts!
Ó, lelkem, vén, rekedt sípos Szétvet a tűz - öl, fojt a lánc. Ó, lelkem, te vén, te rekedt sípos,
Ó, csak egyszer még, most nevess,
Ó, lelkem, fehér a jég, s oly síkos...
Ó, énekelj Céda! eressz!

VÍG VÁNDOROK DA LA
(Vándorbotom... 17.)

ÉJFÉLTÁJBAN VÍZSZEMŰ GNÓM
Ó , D ionüszosz, oly soká voltam beteg
s m ég néha m indig kisért a K í
sértő - el ne hagyj, táplálj sz i
veddel a kísértés iszonyat-óráiban.

Éjféltájban vízszemű gnóm
dobverő dorong a kezébe;
ölében fekete, gyászba vont dob
és dobol, dobol - rémek éje.
Zsivány, kerítő, megállj, némulj!
- Haha! haha! csak sár, hamu, por!
Megöllek, undok... jaj... megölsz!
- Haha! haha! félsz büszke kujon?1
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Megállj! némulj! pusztulj! tagadlak!
oly szép, oly jó a Föld, az Élet...
- Haha! haha! sár, hamu, por,
hazug, bolond, rongyos színészek!
Hazudsz, hazudsz, van szín s illat!
s édes a kéj s pezsgő a bor!
- Haha! haha! epe a kéj,
haha! haha! úr a por, a por!
Dobol: tram-tram... dobol: tram-tram...
Gnóm, a szíved mocsár, szenny, átok!
- Haha! haha! kis, vak legény,
sár, hamu, por, no, nézd a világot!
Éjféltájban vízszemű gnóm,
dob verő dorong a kezébe;
ölében fekete, gyászba vont dob
és dobol, dobol - rémek éje.
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III.
JÚDÁS KERESZTJE ALATT
(Budapest, 1917-1919)

VILLÁM OS HALÁL ÉLETE
(V ándorbotom ... 22.)

1916-BAN
(V ándorbotom ... 21.)

HALDOKLÓ BENTNÉMULT SZAVAI
(V ándorbotom ... 23-24.)

ABLAKOK
Szörnyű fehér kezek bevájnak embermellbe,
és sejtelmek izzó árnya tolvajkodik
s rejtett szegleteket rohantatnak torpant agyra az uccák.
Szörnyű fehér kezek, fájtatva bénák s vakok
és törzsük a rémtanyás, tipró, kővé vált zavar
s milljó lábbal ver port, viharzik, sikolt s kiujjong:
Dadog a szó! - Város!
Szikkadt mellem veri béna, fehér kezeimet
sajog, sikong: béna kezek, igézetes,
sebesre súrlott szemeim enyhülőn le miért nem zárhatom?
Szörnyű béna kezek: ők feszítik szemhártyáim.
Diák-vígat kacag egykor a föld
s egy kelő, zajongós-lángolású szem falbontó nyíltán
sziszegve, csörömpölve imákvágytan szabadulásra víg-harangozik
[hallásuk.
Lesz: rejtett szegletek izmos, szenny szabad emberek bakja.
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EGYEDÜL A PARKBAN
Testvérek kerüljétek messziről őt
a nőt ki fekete szegélyű vérszínű fátylak uszályával
és halvány arcán mélyen bennülő vaksötét szemekkel
nesztelen libbenő lépésű lábbal
orvul reám támadt az éjjel
és kísértet-hideg karjaival láthatatlanul átölelt
s szótlan babrált hosszú, vértelen, mérget öntő pámájú ujjaival
[hajamban.
Testvérek kerüljétek messziről őt
a nőt ki ez éjre megfosztott a holnapi nap boldog reményű
[várásától
és sötétre lehelte a csillagokat, a kelendő Napot és a tüzet
hogy tántorogva menekültem fához fától
s lengő, fekete szegélyű vérszínű fátylaira
míg görcsös ujjakkal szaggattam őket, szememből vércsöppek
[hulltak
s dadogtam e szót: Szomorúság s tapogattam reszketve szívem,
[a megbénultat.
(1918. május 18.)

RAJTUNK A SOR!
(Vándorbotom... 25.)

A HARCOS V EZÉR NEK ÉS TA N ÍTÓ N A K
Júdás szerette legjobban K risztust:
mert m eghalt és pokolba ment, hogy a
m egfeszitett elsuttoghassa: Beteljesedett.

Szemednek már mögöttes a határ
látomásul gyújtod titkok messze csúcsát;
fejed egy Istent felhajtó árnyék
s mégy az emberrel megadni perceknek jussát.
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Utas lelked ezer keresztúttól
s markolsz kemény kézzel új s több kínok után;
idő-sátánnal örökért vitt harc
föld égtiprása égért pokol kapuján.
Kell megváltásnak töm i vert hídja
s ha nincs tovább nyergelsz s kezdődik a kezdet;
falat döntne terhed ha hangot kapna
de ajkad zárt s bűn napja érlel gerezdet.
Őt látom, aki megfeszíttetett
s mert útja Golgota, te árulod el Őt;
a kezét ott homlokodon látom
s vonja és gyengéden hajtja szívére főd.

JÚDÁS KERESZTJE ALATT
I.
Ó, piros bíbor levelek,
embervágy, jóság, mindenek
csak tépjenek, csak essetek.
Ragyogásunk lett vaksötét
kopasztott törzs sírja ködét
s fagyölelős 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.
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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.
Ó, piros bíbor levelek,
csak tépjenek, csak essetek:
felgyújtjátok a szíveket.

II.
„M ás a m agvető és más az arató."
Szent János evangélium a 4.

Gazburjánzás, átokszakadékok közt
lobog tövises fejed, csóvás szemeknek alján;
és világölelő szivek, millió bölcs,
kereszted gyönyört gyöngyöző hétkínú karján
száguldnak s vállalt bűnnel szabadítják magod.
Jézus testvér, bentfájsz harcos öklökben
fegyvert villantatnak s kín átalszegi karjukat;
pokolra menők s míg kalász nem szökken
s míg bűneik ormán meg nem nyitják kapudat
nincs nyugság s vérúton fénylik fehér alakod.
Felséges út, hitért tagadás útja!
Önáldozó lelkek élesztik bujt vetésed;
vérköd-orgián jóság örök kútja
buzog bűn áron, marhatják kínok, vészek!
Szent magvetőért jött szent Júdás-áldozatok.
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III.
Utánunk érkezőknek.

Tisztátalanok; törvény s szabad közé szegzettek,
vajúdó lelkünk kiáltást szakaszt hozzátok:
Szemetek látatlan kékségű horizontokat tükröz
s talpig sajdult magunkra erőáramul titeket terítünk!
Vak kezünk sötétségből cibál kilincsek után
markol és látatlan messzibe tinektek veti.
Ragyogók!
Rossz, elhullott csontjaink lángoljanak az Utat-mutatón!
Minket ért a sor!
Gáládul, daccal, ínszakadtig! Harc!
Szennyünk fürdesse ki fehérségteket és vesszen nyomunk is,
mint élőfába vájt karc!
IV.
„N em hagylak titeket árvául; m egtérek hozzátok ”
Szent János evangélium a 14.18.

Bűnben, zuhogó tűzben, felkérdem dermedt szívvel
Ki vagy szivekben emlék édes fájdalmú hírrel
önmagammal is társtalant, mért hagytál árvául?
Szemem őrületnek ormán les, vérzik és kábul
s minden erőm egyetlen epedt sóhajjá fájul;
szirtié jéglett kínok úttévőn köveznek Eléd.
Vak, dühhangos éjjeleken sebek gyúlnak Feléd
s koldusul e nyögő völgy liheg, tárja tenyerét
s vérzik szíve gyöngyöt tért Jézusnak koronául.
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ÚJ VÉR KELL?
Ó jaj nekem, de fagyva rettegek,
rólam tán Isten elfeledkezett.
Sok a nézni, gondolni valója
ördög lett legjobbak toborzója.
E felgyújtott, esett, vad világban
fordulok hozzád haló imákban.
Földed ne hadd ember prédájául,
ne tűrj lennem sátán kacajául.
Vacogok e gyújtott világban
s riad bőröm kiáltó vádban.
Miért volt Jézus? Új vér kell neked?
Hát itt van, hát itt van, ha kell, hát vegyed.
Akarom te tüzes akaratod,
Dörgő kín zengje: van Isten, vagyok.

BÉKE
Tiszta, fényes levegő.
A napsugarak szalmaszálak,
angyalok ajka közt a végük
s rámfújják csillogó mosolyuk, a békét.
A fíivön feküdni jó.
Eljön egész közeire az ég,
oly együgyűn torpan a hegy
s felettem egy madár fecsegve repül el.
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A fák hódoló hősök;
Istenben mily hatalmas a kis,
egy nyúl hajtja fejét ölembe
s a fűszálak a föld lehelt fohászai.
Sugárzik a szeretet.
A színek vakító száz tükrök
s az áradó hűs illatokban
szelíden rezzen el a lélek felettem.

FEKETE

GY É MÁ N T

Fekete gyémánttá a vágyam verte
és hideg testét szívemre teszem:
kivérzi bőröm tébolyos fagyával
s nyögve, tördelve hívlak: fogj kezen.
Homlokom mögöttjén szörnyű baj-jegyek
s két karomban a megfeszített kínja;
de rászegződtem sorsom keresztjére
felettem nyugvó nap véres pírja.
Ha hozzáérek fagy csap ki a lángból,
ha hűsre vágyom tüzet nyelt a holt;
és Jézust ha hívok ördög érkezik
s ha égre lesek tárják a poklot.
Elkárhozásnak eljegyzett gyermeke
én lázadatlan hűn imádkozom;
ha áldása nem illeti is fejem
fia vagyok én minden utakon.
Minden tettem sötétlő rémes erdő
Szivem tévedten bitangol benne,
felszakadó esdés, sikoltó dobszó
el kell őt érnem a rengetegbe.
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ÉJFÉL
Kisgyermekfejem, éjfél
kinzsibbadt karjaid közé szorítom
és oszlom sötétté remegve.
Magány vagyok magam is
s hatalmas melled vágyom könnyeimhez;
jóság van az emberszemekben,
S mi gonoszok. Csak vágyunk a napra,
kövül sóhaj, önkínzó kín;
dobog bennünk a vágy ördög-talpa
és vagyunk zárt koporsó, sír.
Suttogunk. Túl fény virul
s örök frigye van a Napnak a jókkal
s minden szűzi, tiszta és derült.
Jó volna jól ölelni
és meglátni fák és virágok színét
s gyújtani, hol sötét terült.
Mi már nem rakunk a romból várat
sötét szemünkre mindig sötét.
Megszorítlak s rámmar szájad:
minek sírni kínok ködét?

AN NA K , AKI SZERETETT
"H ast Du mir verziehen, oder kannst
Du's nicht?
... O b Du verzeihst oder nicht, Du
w irst doch mein Leben láng als offene
W unde in m einem Herzen zurückbleiben
und ich ebenso in deinem - und so muss
es auch sein..."

Die Briider Karamasoff

Láttam egyszer a lelkedet:
rád freccsent bűneim feláradt sara
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s te irgalmasan, Jézus legszebb dala
tűrve im' hagytad nekem szűz életed,
gálád gonoszt megsimogatott kezed:
és foglyoddá tett engemet
és többet el nem engedett.
Jármod tisztulón ölelem:
fájjon jóságod, mit vakon fogadtam
fájjanak a sebek, mikkel kínzottam,
bűneimért nincs elégnyi könnyem
s hívhat világ izzó mese-ködben;
sohase ejthet ki szemem,
benned meghalt az életem.
Látatlan vagyok kis szolgád:
tömjénné illan árnyadra a vérem
áhitatos alázat rád a bérem
kísértő bűnöm koldussá bántott
s most vagyok feléd örök zarándok
s minden percek lelked hozzák
angyali zengő zsolozsmát.

CSEND
(Vándorbotom... 113.)

EGY MESSZI KERESZTFA CSODÁJA
Kibe kulcsoljak, jaja szakadék,
ellensége, szégyene magamnak;
arcomon bánatos harag ég
gyűlölöm magam, ez álnok ajkat.
Bicsaklik lábam, hova, mire,
sötétnek felsajduló lángja mar;
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bennem zakatol romlás szive
s ködbe töröl sárga, nedves avar.
Vérrozsdás az irgalom zára
s meggyötört homlokom ámyékhalvány;
Jézus egy messzi keresztfája
véres tüzet lobbant minden sarkán.

BOLDOG ÜDVÖZLÉS
Szennyes fövénybe vetették ágyam
és vétket ölel minden mozdulás
száz karú hínár húzza le lábam
zsoltár és dal csak meddő szóhullás:
én elveszek. Tarts magaddal a mocsárban.
Rossz lelkem eged áldott kéksége
mert jóságod bentfeszül vágyamban,
s ha fáj, hogy te más vagy s hogy más a vége
sírj velem, ha nyögök könnyapadtan.
Mosolyogsz? Tudod: út, út és cél a béke.
Élessz, add hitül, hogy van vezeklés,
vadított, borzas életre harmat;
mégoly sötét sötétbe el nem vész
mert minden sírt bűn gyöngy lesz magadnak.

RAJONGVA VISZEM KERESZTEM
Napkeltével és napnyugtával,
alkonyaikor és izzó délben,
viharban, nyárban, hóesésben
viszem keresztem boldogsággal.
Mert két kitárt karjával teste
s arcán, mint vérem csíkja, szája:
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mi gyönyörzengés, zengő szálfa
most testem kínszeges keresztje.
Áldott a kín és minden kereszt
mert minden kereszt csak visz, evez;
kétség, bú, kín már fel nem sebez,
lelkem riad és énekbe kezd.
Fájhatsz énekem, én szeretlek,
mi vagyunk egy, tudd vagy nem tudod;
lehunyó szívem, mint Nap, nyugodt
s új hajnalban hozzám jön lelked.
Énekem érett, nem rejt titkot,
mert bennem vágy és egész közel;
sugaras vágyam már megölel
s ragyogsz felém biztos cél, szirtfok.

HALOTT VAN A HÁZBAN
(Vándorbotom... 114.)
TEÉRTED
(Vándorbotom... 115.)

NEM TUDOM
Hova? Nem tudom!
Minek? Ki tudja!
Embernek útja titkok mély kútja.
Mit zeng? Nem tudom!
Fényeket himbál,
szívem kalimpál, pirosra pingál.
Várnak? Nem tudom!
Sápadtan lesek,
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hallón keresek, látok egy kezet.
Kié? Jaj tudom!
Nyúlnék utána,
volt élet ára, nekem csak pára.
Csal csak? Nem tudom!
Szemem, ha tépném
csak látni vélnem, kélve sötétjén.
Mit tart? Nem tudom.
Tán bosszút akar?
Tán öltem tavaly s bűnt nem fed avar
Ő az? Nem tudom.

MARADJ ÍGY
Sötétség szemcséi félnek a nesztől
sötétség borzad fényfolt-tűnésektől;
kezed moccanásától úgy reszketek.
Maradj így hunyt szemmel, túl innen, holtan,
maradj így fagyban felettem ki porban;
érthetetlennek, célnak, oknak, végnek.
Szent szellem, ki nekem Istent világít
szent szellem, kin lelkem Istenre áhít
hullt lelkem legmélye létre jelenve.

KÖSZÖNÖM
Elvettél mindent
s mindent te adtál
áldással.
Szűz temetőkért
s holtan virágzik
fénykárpit.
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Minden fűszála
nyomodra éledt
emléke.
Ragyogva bódul
és besugároz
e fárosz.

Szűz temetőkert
fényre vált öröm
köszönöm.

MINDEN RÁM OMLOTT
Hová öleljem ölelni vágyam?
Ó fagyoszloppá meredt zengő láng
torkomra fúl hit, szó, lendület.
Roppant magamként vonszolom magam
kín bősz malasztja ég homlokomon
minden rám omlott döngő feszület.
Hová rokkanjon megvert gerincem?
Ó fagyoszlop örök sugarai
s üldöz, öl vak korbácsként vak tüzed.

ERESSZ VISSZA
Fel-felcsap búgva, gyújtva, szikrázva
és végighasít, mint fejszecsapás
s aztán ragad
s hahotázva fut, vad sötét bárka.
Otthon ott jobb, parton és békében,
bősz hullámzúgás helyett zöld flivön,
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eressz vissza,
ott otthonom s ég ragyog rám kéken.
Fergeteg. Zord bordái recsegnek,
lesek, ijedek vérbe borult szemmel
mi lesz, hol áll,
fojt lidérce dermedt rémületnek.
Felhők megett az egy fehér kendő?
majd megtörli tán bukó homlokom
s otthon leszek
s csend borul rám, mint rengeteg erdő.

M A GÁNYOSSÁG SÓHAJTÁSA
Te látod, rám nem néz csak sok idegen szem
s a szeretetet nagyon vágyom, esengem.
Tudom, ó tudom én hiú és rossz vagyok
s legjobb lennék, csak kis meleget adjatok.
Én nem tudom, hogy hova s miért visz az út,
szívem vesztem látva mily rejtelmes a kút.
Én nem tudom, de olyan fájvésők nyesnek;
mondd: rossz szivek, kik óránként elvéreznek?
Ó, múljatok, kérdő, okos, hideg szemek
s szóljon egy hang: Téged és így szemeltelek.
Jer Veronikám s töröld vérző homlokom;
árvaság a kincsem s azt lábadhoz dobom.
Te látod, rám nem néz csak sok idegen szem
s a szeretetet nagyon vágyom, esengem.
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ÚTBAN
Az arcom pírban feléd emelem
neved kigyúltan meglobogtatom
(álom-zászló, messze oltalom)
ítéleted még nem fogadhatom
és köszönöm, hogy nincsen kegyelem.
Az arcom lángja verést követel
neved testemben tőrként akarom
(büntessen, fájjon, magam marom)
oltárodon áldozati barom
gőzölgő vérem hálát énekel.
Az arcom lázas örök szerelem
neved feltámadás, nincs sírhalom
(keresztben örök diadalom)
csókolt igámban repes a karom
s a Jó Pásztor szent ostora terel.

SZIGET SZÍVÜNK
Jobb a jóság szagos kenyere,
jobb a teljes, mint vágynak vágya,
jobb a jónál Isten tenyere,
s a legjobb Jézus édes járma.
Ő a szívbe fojtott akarat
és mi tett a szívbe kínt szegez
a szivekben benn minden szabad
s a tett más s a szív mást keres.
Ördögfejű pók font lét-hálót
s ördögfejű pók létet szívja
s míg harc van, bűn és ölnek csápok
a sziget szív szent Jézust hívja.
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H EGYEN
Fekete madarak
mind rászállanak az én szívemre
s a gerincem majd megszakad.
De állok. És nincs út se arra, se erre.
Vegyétek, egyétek.
S újabb rajoknak suhog rémszámya;
Tépjék. Más dolga mi végett.
De állok. S a kín csőre torkomba vájva.
Fekete madarak
szárnyuk lecsap, felmarják az embert;
nekem minden, nekik falat.
De állok. Éj, hegy. Poharam még be nem tellett.

KÖDBEN
Sír az én szemem mindenki könnyében
a fák az én kínomtól görnyedtek hétfelé;
és mégis, bástya a hitben, hátam nem hajlik
mert minden könny, kín s vér Ő belé torkoll
s találkozom még Vele...
Utad felé vihet már csak a lábam,
alázat áldott páncélja őrzi lelkemet,
mert kinek már marta minden-sok bilincs kezét,
bizony köthetlen s engem már Ő vezet
és ha ma még porban,
már csillog felém földet beborító, szent, fehér kezed.
Elmaradt vágyaim tarka, rossz nyája,
új zamat ízét ízleli csigázott ajkam;
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oly szép, hogy eljött az Est s hogy eltűnt a hiú fény
s én telő hittel térden dicsérlek
s megszállt testem ékes, boldog zsoltárban lobban.
A Te szemed a megváltás bújt titka
a fák fényedben hétrét görnyedtek gyönyörben
és tör, árad mellemből oldozott ujjongás
mert vagy s sziveknek rejtett örök magja
sugárzol virult ködben.

*
Ékes jelet teszek az Úrnak,
példám láttassa, hogy sebekké gyúltak,
de vakultan is lángolón látják a szemek.
Példám láttassa, hétkínok átszúmak
s ha viharhegyek dőlte fakóvá is temet
Hídkötőn karcsún freccsen szívvémek bíbora
s ha az út mégoly sivatagba is rugtat
s ha mégoly örvénybe is őrjítenek hevek
jajszó olvadjon, csupán ördög incseleg
s olvadt öröm zengi: az Úrnak nincs ostora.
Az erő Ő, ki tartja a fénygyőzelmeket,
áldás és ír, mindek kivel frigyesek
s vak fénylő vágya hozza el Őt közelebb
s nincs bujdosó, kit nála nem vár örök otthona.
Lám, viharok zátonyra zúztak
s a könnyek fagyott csendű semmibe hullnak
s én fedezem jóságával fosztott lelkemet.
Ékes jelet teszek az Úrnak.

59

S Z E R E S S JO B B A N
A jóság - az olyan messze van
pedig szeretem és jogon enyém
és gyűlölöm átokvert kezem
körmöm hegye is rossz, gonosz fekély.
Főt hajtok - ez így rendeltetett
de két szemem vad, nyugtalan, botor
s kutat, hisz lelke a jó, a szép,
de dúlt mező s zokog minden bokor.
Zárulj szem - nincs találnivaló,
de ég az én holtra zúzott lelkem,
borzad és nyög és rimánkodik:
Uram, Uram, szeress jobban engem.

TE TUDOD, URAM
Alázattal esdem Feléd magam,
tudom nem vagyok eléd való csokor:
de két karom hű áhítattal tárva,
esengő testem jajdulva leomol
s hangomban sír a bomlott föld, az árva.
Csillag, nap, növény, teremtett állat
mind tied s az ember idegen csorda;
ott ragyogsz mindünk léte legmélyén
szemünk fel nem ihat, elhullunk dobva,
s új bűn burjánzik tett bűneink vérén.
Megkelted rejtett sorsa az ember?
bűnfolyondáron nyargal lelkünk Hozzád?
akkor száll csak, ha legvégre zuhan?
s csak bűnök teljére kél majd napként orcád?
Vak őrjöngök tánca? Te tudod, Uram.
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VALAKI
Valaki nem ment el erre?
Sötét van, sebek a házak
didereg a föld.
Valaki bent él szememben.
És nem látom, de látják fák
s ringatják szellők.
Valaki: értelme gyásznak.
Utak szélén tűnik árnya.
Lesz, hogy elérem?
Valaki, hol megvárnak.
Csordult lelkem alig viszem.
Nem ment el erre?

TÖRT TÖRZZSEL
Megcsúfollak életemmel, Uram,
áldott, dús megvetésed hiába;
állok zokogásra csorbult szájjal
borzalom felszakadt síri fája.
Engem bizton nem is te neveltél,
vágyban tied, de bűnvert minden ág;
én lombba nyögve, kíntól tört törzzsel
rokkanó reménnyel várok terád.
A vágy repül, de nem mozdulhatok,
áldott, dús megvetésed üt: átok!
Leborulok sújtva a zord földre
Uram, hívásod után kiáltok.
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K Ö N Y Ö R G É S
ISZPAHÁNBAN
Iszpahánban... s az ég egy lágy vonal volt.
Nem mese, igaz volt.
Iszpahánban s emlékszem: gyűlt rabszolga
s ő királyi sorba.
Iszpahánban s rítt isten éji csokra
győző csoda-csokra.
Iszpahánban s lelket tündöklött szeme
s lelke volt szent zene.
Iszpahánban... s gyöngyért szemét kitéptem,
bűnnel elvetéltem.
Iszpahánban s eltemettem egy éjjel
s akkor vágytam, féltem.
Iszpahánban s feltámadt ezer évre,
tömi vezeklésre.
Iszpahánban... s vészes sarló az ég most.
Nem mese, igaz most.

GYŐZHETLEN KÖP JA
Lelkem térítő szent fejedelme
borulok feléd megcsitult élő;
felavatott szomorúság telje
szép darócpalást, lábamig érő
s alázattal les fejem kezedre.
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A lápos bűn tölti érett sorsát,
kevély vágyaim nem hadakoznak:
oldó csókként szikrázik rám orcád
pányváddal szemem foglyosra fogtad
s emel lelkem: töretlen kopját.
Minden kísértés róla lepattan
és egekbe nő hideg homlokod;
futottam s állok most ínszakadtan
szívemre szentelt vízként csend csorog
s nincs éj, mert ott örök nappal van.

SOHA
Fejem az égő csipkebokor,
de kietlen, földre terítő puszta,
nem harsan hang,
s rút férgek raja, ezer csápú bűnök
jaj, kidőlő életem bekúszta.
Futom veszve vesztett utamat
én bűnnek Istent látó tűzoszlopa,
végnincs roskaszt
s vonagló szememnek kegyetlen tárul
és sikolt a tér: ketrec és soha.

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG SÚG ÁSA
Kis könnyektől szennyesen és viadalok és kétségek között
s míg hányt matériám vergődve véresre ütközött
s míg viaszként egy nap százszor más arcot öltök Ő szilárdan csendben teljes.
63

Vágyzuzmara, gőgös bánat őt el nem torzítja,
foltatlan sudár fiatalon ujjongva szikrázik a fénnyel érti kövek szavát s nekem utat s vigaszt súg.
Börtönök, kínok, szakadék: erőt vesztve omlanak széjjel,
hídtalanul. Csókolóznak partok s minden-minden keservünk ének a
[verőfényben,
a szivek szép dobbanása szűz öröm öket jegyesül kötött ég felé van rendelt növése a fáknak s a gyökér örök.

SZÍVEM ÉS M AGAM ...
(Vándorbotom... 118.)
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IV.
HAZÁTLAN HAJÓ
(Bécs, 1920-1923)

Szégyelletemben elrejteném az arcom,
méltatlanul hozzám, mily pazarló az Úr;
hozzáig fájt és megszánta félő arcom,
jött aratás kín-kínra, s szédült - hangtalanul
elémfénylett ő dús ajándéka: Te.
Pajzsos pólyául fogott át, zárt karja
és szeméből feslenek türelmes egek;
üdvözlés, hegyi szél győztes kristályarca;
szívverése: szó, szentté hívó követek,
s árad öléből serkentő vigasz: Te.
Úr...
M egszégyenültem és fáj szótlan kegye...
Esdem a kövekhez: bocsássák meg lábam!
A veszett ebet is szívemmel szolgálom
s rám ragyog az Úr dús dicsősége: Te.
[1921. aug. 1.]

FAKÓ LÁNGKÉNT
(Vándorbotom... 32.)
TÉGED EZER ARCÁN
(Vándorbotom... 35.)
URAM , JÉZUS
(Vándorbotom... 47-48.)

ALTATÓ
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.
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Jó kis testvér, sok az angyal,
szárnyuk földtől nehéz bajjal,
tied könnyű, még tud szállni,
álom karján haza járni,
ott van az ég, ahol te vagy,
el ne felejtsd, 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.
[1921. dec. 25.]

HAZÁTLAN HAJÓ
Tűnik, bolyong
s a szív szorong:
nehéz és árva.
Nincs szárnya
csak átka,
csak álma,
csak vágya;
éjszakába
vízen hajó,
kormánya
szél-szeszély,
s megy, nem él
s nincs remény;
csillag világa
bámulva nézi:
hiába, hiába.
Régi, régi,
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néptelen,
védtelen,
léttelen,
mint a szó,
holt könnytől éhes
holt jajtól véres,
csak csillag látja,
nem is szánja,
senki se bánja,
hazátlan hajó.
[1922. febr. 7.]

HALÁL-ÉJJEL
Harc és halál
a napok arca
vér a szabály
élve és halva;
tar mezőkön
rémület gázol,
ínség őszön
itt minden gyászol.
Sírás földből
támad a szívem,
Te ki őrzői,
ki teste hitem;
seb tenyérrel
becézem földed,
halál-éjjel
sarja örömnek.
Föld sírjából
fényhozni mentél,
fény lett jászol,
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béke! köszöntél
Föld szívére
véred csókoltad,
jó ízére
kövek omoltak.
Rémbarlangban
őrizlek angyal,
könnyben, halkan,
ostorzott sarkkal;
vérben állok
mátka örökkel,
térden szállók
Ó öröm jöjj el!
[1922. máj. 14.]

A LEGBÁNTOTTABB VIGASZÁRA
Amit itt szeretünk, Istennek szeretjük
Amit Ő elvesztett, Neki összeszedjük.
Jézus a kereszten kis Jézus maradtál
Pásztor ajándékra, aki mosolyogtál.
Ugye az maradtál, mi meg a pásztorok
Már véres szíveddel vársz szép ajándékot.
Örvendj, szépet hozunk s mennyit, én Istenem!
Mennyi szemet, szép szót s ami csak megterem
Virág, víz és felhő, madár, erdő, fűszál...
Tán keveset hordunk, bennünk mégis bízzál.
Van rossz szívünknek is fénye, kedvessége,
S nincs szív, mely üresen állna majd elédbe.
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Visz könnyet legalább, egy csókot vagy álmot
S rátészi sebedre, amit innen bántott.
Szent kisded az égben, Istenünk kereszten,
Halálig szomorú, víg leszel-e egyszer?
(1922.)

ESTI CSENDES ÉNEK
Ejtem szívem tenyeredbe,
minden szív az én szívembe,
esdve kérem szépen fedd be,
szép csendesen rálehelve;
minden folyó hűs mederben,
minden hegy-völgy az öledben,
csendnek harmatján reszketve
minden fűszál ömlő rendbe;
szelídség az állat kedve,
béke vágya ember-szemben,
síkkal, fával Te fészkedben.
Ami fáj most elengedje,
ami derű Rád rebegje,
hő nap, szél szívünket verte,
forró szívvel fázón lesve
epekedünk árnyas csendre;
napunk bűnét elfeledve
fogadj fehér tenyeredre;
voltunk galamb napra vetve,
legyünk galamb Hozzád esve,
hang meg fény maradjon messze
s verje szívünk csendesedve;
csend lett, csend van, este, este.
[1922. júl. 9.]
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Á LD A SSÁ L ISTEN
Kiserkent vesztő
békétlen vérem;
szeressed ó Uram
minden ellenségem.
Nyugságba percem
többé ne csaljon,
csalfa tűnő térben
áltattam, hogy parton.
Sokfele szálltam,
rosszul kerestem!
megbújnék most Nálad,
szánod, ugye, vesztem.
Irdatlan hevem
lett rám hullt parázs
s hamvadt, étien 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 vámi,
azt tudom csak: Te vagy.
így kell Feléd szállni.
Picinyül minden,
nagy békéd lebeg:
ütés, áldás, mind egy.
Azt tudjam: Te kezed.
[1922. júl. 16.]
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MEGTÉRTEM
A fűszálakból szánalom színes sóhaja ring fel,
Föld, te szent, most engedd rossz fejem sugaras melledre;
Mag méhedből, tied vagyok, eltisztult minden, mi más.
Ismerj meg, ismerj, vágy vont parázsból karót testembe,
Fogadj, hamuszórtan, szegényen töredezem hozzád,
S tékozló erőd bérces csendjeid szívembe folyják.
Sötétből látom: vérserkesztő, vesztve kezdett harcban,
Téged tagadva, te néma szíved vad láza voltam;
Imám részegség volt, dús mézű magokból kicsurrant
S mint fáid te, én kit szerettem ég felé karoltam
S csendbe fojtott, alázattal vonagló valóm tiéd
S a sok vad seb rajt, ki égnél is jobban szeretni ég.
Rögödbe vontam véresre roncsolt ujjaim hegyét,
Te birsz csak el, más minden megfut, csók roskadó könnyem:
Tarts, ha magány fagya minden tűzt, reményt meg is dermeszt,
Tarts, ha csak emlék holt illatát leheli is ölem,
Vagy verd vérem nedveddé s lángjából gyúljon fel a nyár,
Porom porod s megremeg térdén szeretőm, anyám.
[1922. aug. 20.]
*
Megint este, ó Fehér merre késel?
Megjött az este s én síró remegéssel
Messzire nézek s csak nem is láthatlak.
Hol vagy? Siess. Ó nagyon rám támadtak
Vérednek régen hullt idegen nyomai
Fájdítnak és nem tudok mit mondani.
S nem tudom tanított varázsigédet
S mint bika, kit kerget piros düh-igézet
Áldott szent szőlőm ellen feszül inam.
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Bús viadal, a perceknek tőre van,
Vetik s emlékkel telis-tele tűzdelnek
Felsírok, gyermek, kit tüzesre vernek.
Mellemre térdelnek diadalmas kínok.
(Gleichenberg, 1922. szeptember)

ÉNEK EGY HALOTT FELETT
Kinek a teste-lelke fáradt,
mennyben angyal vet neki ágyat,
s béfedezi az Ur.
Mert fáradt lesz a test és lélek,
mert nehéz a föld és bánt az élet,
csak ő a jó, az Úr.
Szerette asszony, óvta barát
s hű testvériül figyelte szavát,
hallotta csak az Ur.
Mert ott, hol örvények forognak
s perc és zuhan ma és a holnap,
ott nem járt csak az Úr.
A kín árva, mert falak zárnak
s harcán a szívnek és halálnak,
ember hull s áll az Úr.
Mert ki fogta az izzó sebet?
Félnek s csak kézig érnek kezek,
de ő nem fél, az Úr.
Ki kért, borzadt, most immár tudja,
otthonra nyit a halál útja
s béfedezi az Úr.
[1922. nov. 5.]
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CSENDES ESTI IMÁDSÁG
(Vándorbotom... 62-63.)

Ő
Tört, sodratos, csikorgó huza-vonában
bicegve sercen, ül, szélnek szegletén sír;
mintája nincs, bolygó. S perlő veszkődő vitában
ki hallaná, kicsoda merné?
Idők kuszáján itt-amott kelt érte egy setét sír
s itt-ott-amott
egy-egy felrezzen
Ó mikor zúg fel majd mind győző, dús, teljesült karrá?
Fázni, mert bőrön és ruhán túl minden pőre,
hallani némák imáját, bénák izmát,
minden s a vakok az örök fénydelelőben
vizek alá
vagy kőbe bújnak
s nem szól senki: csitt, megállj, nézzétek korbácstok titkát;
őt keressük
fogjátok, itt van!
Vérétől részegedtek, mit érte töltőtök borrá.
Koldus kezetekben örvénylik a kincs
torzult arcotokon térítő tűzzel a jó!
minden győzéstek jajba őrjöngő bilincs,
hullák fallá
jajok sötétté
s legpirosabb gyümölcstök már dermedt fakó,
magát veti
s már rekedt az éj;
lihegő láz, seb a világ, régen megért fakadttá.
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Felrúgott sírok, dúlt, szótlan szemek közén
hamvadón virraszt tespedőn kitaszítva,
csillagok csókolják csalán-kimart, hű szegény...
kapu, karrá!
Utca, Felé fuss!
S Ő jön, jön s átkos üszkök fénybe kapnak izzva
s csend a szívben,
fő s egyszerű úr,
kő és élő s fegyver, fa és víz egybeborul zsámollyá.
[1922. nov. 2 6 .- dec. 31.]

AZ ÓRÁK VALAHOL
(Vándorbotom... 43.)

Erdőre emlékszem.
Jó fekete erdő,
erdő, édes erdő
térdeplő hűs csendje...
Egy rossz nap fel itta?
Csendje, csendje, csendje...
Maga is feledte?
Szó, sok szó helyette
meghitt rengetegbe
szemünk már nem issza
ahítat harmatját.
Lombokra emlékszem.
Reszkettünk, repestünk,
szárnyatlan lebegtünk
s ha álltunk, ha mentünk
távol sose lettünk.
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Sírtunk-e, nevettünk?
Mi csak gyökereztünk,
egy ölet szerettünk
s hagytuk, csak engedtük:
ölelt és ringatott.
Hallgattuk s hallgatott.
Éber szender-szellő,
jó fekete erdő,
erdőre emlékszem.
Soha sehol se vád,
sohase éjszakát
sehol ott nem láttam.
Ki vert meg a lázzal?
Idegen a léptem,
csupa seb az éjben
s tűz van és halál van
s minden az én vétkem;
Istenem, nem értem.
Harmatok harmatja
szállj lidérc riasztva
lángmegvett bokrodra,
kitévedt fiadra.
Nyögő levelekre
édes erdő csendje.
(Wien, 1923. július hónap)

MESSZE ERDŐK MÉLY ZÚGÁSA
(Vándorbotom... 31.)
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„L áttátok-é azt, kit az én lelkem szeret”

Énekek éneke

Ó Istenem, a sírás bűn és úgy szeretnéd fiadat,
hogy erősen álljon és akkor is, ha mindenek alszanak
fennen virrasszon és rettenetben járja a várost
és némán igazítsa, gondosan
a részegek útját, a betegek ágyát
és bújjanak hozzá a kivert, megfáradt árvák
bízón melegedni, hogy gyönyörűséges gyümölcsökkel
ékes legelője legyek a szemednek.
Ó Istenem, az árvák között én is árva vagyok
és eljártam éjjel a várost, de csak a mátkámat kerestem,
akit az én lelkem szeret, akit tőlem most elvittek
idegen messze falak fiai - a lelkem után epedek én
mert nélküle árnyéka vagyok csak magamnak.
Ó Istenem ha adtad, hagyjad meg, el ne vedd tőlem,
ó tudom: enyém ő mindörökké, de tartani, látni, áldni
ó látnom őt színről-színre kell, mert szegény vagyok nagyon.
Ó Istenem, most ráragyognám őt szememmel az éjszakára,
hisz látták a boldog szemeim, színről-színre látták
s most kellene hogy besugározzák zsibbasztón térdembe,
hogy türelemben szűnjek a lihegő kereséstől
és miként szeretnéd fiadat, megállni tudjak
a fájdalmak sodrában, ha már megállást adni
nem tudok nékik, mert szakadnak a hegyről zuhogó patakkal.
De jaj Istenem, hiábavalók a szemeim és ha kérem őket
a gyönyörűségre, mely remegve harmatozott róluk,
a csendre, melytől annyiszor ittasan fúlt bennük az ének,
az áhítatra, mely mint vadkecske a dombon
úgy szökelltette őket csodák sugaras tetőin,
ha kérem őket és kérdem:
láttátok azt, kit a lelkem szeret,
hát adjátok, hisz tiétek, hisz láttátok színről-színre!
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Ó Istenem, nem adják, nem ragyogják elém szerte,
ó jaj csak pipogyán bitangolnak és keresnek,
csak hirtelen látott szédítő csillagnyájakra emlékeznek
s hogy egy őz szeme is megfürdette őket
s egyszer hűsen serkent déli szél olvasztott
s a fájdalom nagy, jó kezű anyjáig is értek
és hogy egyszer olyan csillogó szomorút és fehéret csillant,
hogy elhanyatlottak, mintha mennyei szárnyak rajzása csapdosna
s olyan volt ez, mint a csók,
de oly gyenge a rög, ha túl a földről
hull rá kegyes, forró, mennyei esőcsöpp.
Ó Istenem, nosza nézz meg, imígy bukdosok,
imígy bukdosok lebukott csúcsok, szétfutott oltalmak szegei közt,
míg eljártam a várost az éjjel és a mátkámat keresem,
akit láttam és nem látok, akit a lelkem szeret, a lelkem;
ó nézz meg Uram, ilyen szegény és hiábavaló vagyok
és a szomorúság botja üt, keseredve elvesztem magam,
szomorúság sarkantyúja szorongatja tántorgó szügyemet,
már kívül a városon keserű füvek közt csatangolok,
most gyámoltalan horkanva esem le Eléd:
ó Istenem, te adtad, hát hagyjad, ragadjad vissza hozzám,
jaj, a lelkem nélkül nem találok vissza fiaid közé.
(Wien, 1923. augusztus)

*
Ha akarnám, tudnék-e találni még árkot,
oly mélyet, őrjöngőbb ügetőt vagy temetőt,
hol élőbb élőket fojtnak őrzött koporsók,
hol rekedtebb láncokba tekeredtek az utak,
husángok hasítóbb suhogása vérzi-e a levegőt?
tudnék-e találni falat, áthághatatlanabbat
és meredeket, kérlelhetetlenebbet,
mint amilyen az én két szemembe szegesen szúrva benndermed?
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Jaj, bár szökne visongva két szemem látása!
rémülten verődne dőlve minden csillag
s végsőt freccsenne a szomjra a vér. De néma két szemem
s csak az éj tudja, míg az alvók álma tér,
miért sötét a ragyogó éj is és miért is fél
és fájdalmas karomra a táncban ki ér rá?
Ha nem tud csillogó pengét fenni s a húrt se tudja úgy pengetni
miként azt kell veszekedett, vad lakodalmi tusában,
akkor hát mit keres, nyög, repes, kinek kell itt?
Ki kérdi, ki érzi, hogy véremet vérzik,
bőrömet tépik, húsomat mérik, hogy én, hogy én fogyok térdig,
mert szívemen rohannak vérben és halnak.
Lelkem, árva Fehér, csak te maradtál szorító karomnak.
Én lelkem, vérre és vérbe bokáznak a lábak,
se jobbra, se balra nincs helyünk a láncba, a táncba,
ott járják s bús kitudottak, miénk csak a rémület árja,
mely nyomukba bukva árva ránk árad.
Jaj, a leheletem se ér kevesebbet,
mintha legszentebb szakadással szakadnám,
egy szóba elébük szegve kiáltva halhatnám,
hiába halnám az életemet.
Erősebb ős-seb uszít és búsít bennük
s mi itt az én életem? Meredő jel, mit senki se olvas,
szellő, mellyel együtt árvám csak te bolygasz
s tűzvész, vihar évadján ki hallja s mit adhat
nyomorék bogár, ha szomjú szomorún a szíve
adásra fáj?
Te vagy te lelkem Fehér akibe kisírhatom
a mindenek kínját, melyért ömölő könnyel az én szemem adós,
te vagy te én lelkem Fehér s vad bomolásban
csendes, nehéz és erős szíved botorkáló dobogását
ó gyenge, szegény, tévedt vándornak botja kopogását,
jaj ne roskadjunk, szemünk ne hagyjuk, én hallván hallgatom.
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Dőzsölő düh kavart sivatagban iszony:
bizony hol hagyhatnád gyenge szál lábad nyomát?
Szűkölő karommal szorítlak tántorgó magam tántorgót
s halálig állom, hogy mégis és hatalmas mégis,
hova, honnan és miért is, nem értem, nem érted
és mégis: ékes ígéret adta édes ereklye vagy te
lelkem árva Fehér, ki szegény rebbenve a piros
ittas árnyékok alatt dideregve kivetve sápadsz,
csodaerő, hogy szédülve, de állasz... jaj elfut a föld tán maholnap
a rohanókkal s a robajban mi állunk az űrben
sziget, rémület két szirtje, nyársra bukottan
és mégis: dagadjon bár fölénk tengerek vilió árja
és mégis: tiprott árva vágyak süvöltve hozsannázva
mégis itt voltunk, itt voltak s ha senki se látta is,
s ha senki se volt is, ki bánta,
de volt és őrhely volt és jó és marad... vizekben és tüzekben
s a vizek és tüzek fölött örökóta ragyogva ölelve lebeg
s elmúlik a múlás, a láz lakodalma
és fényesség és édesség és hajnal
majd elindulnak mindent átsütő szelíd karajba
és te és én és mindenek: szólaló karból a tenyerét,
a tündökleteset majd látjuk
és látjuk, hogy te és én és mindenek: mindig rajta álltunk
és megtudunk majd egyet, mitől most nem látunk
és minket is megölel, mindenki megölel könnyben,
mert hajnal lesz, hajnal
s meglátás napja, békítő ujjongás harmat alázattal.
S fényt látsz majd, tenger, televény fényt a szememben
s szemedben: hol most a szúró rémület dermed.
Hol a láz? Hol a seb? A bűn? A kín? A husáng?
Zárt ajka vérbe fagyott napoknak hőn felengedő,
csikorgó jégcseppek hova lettek?
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Zárt ajak zendül az égből s a mélyből:
Szeretlek, szeretlek, szeretlek!
Ujjongó karommal ujjongó Fehér örökig ölellek.
(Wien, 1923. augusztus)
*
„Szállj madár szállj,
oda hozzá szállj,
szegény párom, árva párom,
olyan nagyon vár.
Mondd meg néki, szóljál néki:
nincs baj, nyár van, nyár...'*
„Itten gazdám mi körülünk
rég elmúlt a nyár,
könnyed dere, attól tele,
sóhajodtól, kínmámortól
szakadékos, bú tajtékos
s ha mondom, hiába mondom
velem száll a táj
s szegény párod még búsabban
mondja majd: nincs nyár..."
„Szállj madár szállj
körülünk a táj
zöldellni haj réges-régen
rég nem zöldül bár...”
„Csak majd jobban fáj
neki, ami fáj;
rettegésben, fájdalomban
az a szegény pár
nagy egyedül jár.
Rettegésre rettegésnek
szálljak reá tán?
Úgy is nagyon fáj.”
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„Szállj madár szállj,
meg is meg se állj;
kérdd a felhőt, hogy a hamva
simuljon reá szárnyadra,
hogyha sírva száll.
Kérdd az erdőt, sok csendes árny
mely hűsében hűs otthon jár
leheljen rád, míg szállva száll
az a fájó szárny.”
„Várj gazdám, várj.
Mit segít a felhő hamva
s mit ér erdő, árny,
hogyha rajtam, aki küldött,
ölelésed áll,
szívszakadva száll?”
„Szállj madár szállj,
oda hozzá szállj,
vidd el hozzá hegyek havát,
hol állnak a fák,
kiknek a szavát
éjjel-nappal hallva hallják
angyalok ott át.
Szálld be hozzá az ég kékjét
völgyi tornyok piciségét
s mindent mit a vágy,
kit vad fejsze vág,
szépről, jóról megálmodhat,
megálmodhat zöld mezőről,
hol ragyog a nyár
s terítetten szívesen int
asztalhoz a táj.
Vidd hozzá madár.”
„Jaj de rajtam, jaj de rajtam
lesz a másik, lesz majd ez a táj,
jaj, hogy itt nincs nyár...”
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„Itt maradok, hisz én vagyok
s csak itt nem lesz nyár
s fájjon, nekem fáj,
s az a jó, ha fáj,
mennél jobban tép, gyötör, fáj,
álmom annál szebbekre vál,
csak essek én, vesszek, sírjak
magasabbra száll,
a vágy feljebb száll
s neki, ki ott szomorú pár
zöldebb ágat, kékebb eget
tollaidon fényt fényebbet
vágyam majd kifáj
s csupa fénnyel zöld faággal
érsz majd le madár,
nézd csak, nézd csak csupa jóval
hogy kelj útra vár
hetedhét határ...”
„Béke, béke, béke, béke...”
„Béke, szállj madár...”
(Wien, 1923. aug.)

*
Merülő szemed szemem fenekére ért,
rácsukom pillámat,
borítsa most csend a szegényt.
A gyermek aludjon, a lázbeteg
ki lázbeteg távolból
apja házába ím megérkezett.
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És szívem, most nagy csendesen figyelj
és tarts távol minden árnyat;
alszik a lányunk és ha nem vagy jó
nyugtalan bánat ébreszti fel.
(Wien, 1923. augusztus)

♦
Boruló fényesség
lát megint a szemem,
félelmes ékesség
szédület szerelem.
Boltozó takaróm
te vagy s fejemalja,
csillagom, sarkal lóm
szárnyas virradatra.
Csillagnyi sok karral
csillagos kerítő,
dördülőn és halkkal
engem kiterítő.
Indul éj és hullám
s gyümölcsözik szikla,
kénkő csillag hullj rám
s pattanj hét parittya.
Sokfelé ágazó
lázvert, zavar-zápor
s mégis víg robbanó
nagy az ujjongásom.
Csoda a lehelet
kerekülő csoda
és mindig kerekebb
s ömlik fényes bora.
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Fogyatlan lakoma,
lángoló kenyerem;
vágyból font ostora
Istennek, szerelem.
(Wien, 1923. augusztus)

SZERETNÉK SZERETNI...
Szeretnék
Szeretnék
Szeretnék
Szeretnék

felkelni,
maradni,
elmenni,
meghalni.

Szeretnék, szeretnék
Röpülni, zuhanni,
Lángimát rebegnék,
Szerteszét szakadni.
Fogyatlan lakoma,
Éhségem, kenyerem;
Vágyból font ostora
Istennek, szerelem.
Szeretnék ölelve,
Szeretnék zokogva,
Csókot minden ölre
Halálba lobogva.
(Wien, 1923. augusztus)

MI SZÓT SZÓLJAK
(Vándorbotom... 111.)
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SZÖKEVÉNYEK
M inden, minden éjjel:
Ha szemem hunyóban
Csillagvirágozva,
Csillagterebéllyel
Fel látszik egy nagy fa.
Fényem a fényedben
Fénytestünk alatta
S földi kuckónk messze,
Fölig bajba, jajba.
Minden, minden éjjel:
Tolvaj csendességgel
Fényességgé szökünk,
M íg majd egy hajnalon
M ár vissza se jövünk.
(Wien, 1923. november)

JAJSZÓ
Szőlőhegyek minden ittas bora,
rajt gőzölög rejtő bőröm rongyán
és mégse ég le s nem vethetem oda.
Nyúl sok mély kéz, de felhőforrásuk
nem buzog mélyig: házam van s házuk;
a szemek véres könnye is fogva van.
Szomjún sajog kínzott pőreségem;
törhetne tépő fene toportyán,
elé mennék, csak töm é házam nékem.
Egy percre szótlan, mezítlen állni!
Házatlan messzi hazába szállni,
mely ölébe engem nyel majd el, magam!
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FÉNYESSÉG
Nyisd ki szemed, lépd át kapud,
eléd alázva mind az út.
És csend van, vártalak.
M últ messze völgyben vágy, harag.
Leomlottak a várfalak;
fényesség az udvar.
Lát a vak: eljöttél túlnan.
Áld a gaz: fent édes Úr van.
Térdelj le s bocsáss meg.

APÁM
Szelídség, csend visszfénye.
Fáradt, nap-szótlan mosoly.
Ő nem is botol.
Gyengéd keze: osztó bére.
Néha fáj fájás. Tűr és alázat.
Ajka szól: szűnik harag.
Erő s áldozati falat.
Szeretni kell őt, mint nem lehet:
nem szeretni égterhes fákat.
Én árnyékában. Nevére fáj a szám.
Kemény a szó is, mert lélek ő, lehelet.
Fia: vágy lettem. Sodrában életemnek
vissza szíve titkába vágyom.
A cél ő s a kezdet, a béke, apám.
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*
Felszegzett fejek hajoljatok.
Isten arca szomorú értünk.
Mi hagytuk Őt, Ő el nem hagyott.
Tért kezünket zárjuk imára.
Menjünk, merre Ő viszi lábunk
s ne ejtsen zokszót senki szája.
Fák zöldjén is gyásznak neheze.
Dideregnek szegény madarak
s félnek: véres az ember keze.
Ő óvta lelkünk jó kezében.
Amit kaptunk, megérdemeltük,
de nincs felhő leiken az égben.
Szívem alázat hűs erdeje.
Hogy úr volt a bűn, búvott öröm,
de Atyám maradt s én gyermeke.
Mert ő bennünket mindig szeret
és ha vétkeztünk az neki fájt
s én lehajtom sírva fejemet.

*
Tudott dologról nem kell a szó
de vallást teszek s mit se tudok
sokféle utakon a lábam futott
most visszanézek: minden út szakadék
és felnézek és látom: nagy titok az ég
itt szállnak ott élettelenül lehullnak a madarak.
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És nem tudásért kél most a szó
minden-szakadék országban nincs tudás
és minden szél szédület felé ráz
a végtelenben szél, cél, út összeér
s itt ne szédüljek el, ha szívem még így fél
és kerülje el gyenge szemem a világölő harag.

*
Versbe szedett szóval már szolgáltam egyszer,
akkortájt fogadták tőlem kegyesen;
versbe szedett szóval újra megpróbálom,
hátha azt az ajtót így majd megtalálom.
Azt az ajtót, mondom, mely a hús alatt van,
s amely a hús alatt mozog szakadatlan,
amaz ajtót mondom szeretném kinyitni
mely tán azért lármás, mert szeretne nyílni.
Versbe szedett szóval kérek bébocsátást,
ha mi rosszat tettem, érte megbocsátást,
meg elhinni kérem, nem azért zörgetek
mert hogy nem akarnám, hogy beengedjenek.
Dejszen tudnivaló, egyebet nem teszünk
enajtónk kinyitni csak azon igyekszünk;
nyitva van az enyém - így avagy úgy nyílott,
nem aztat köll nézni, hanem azt, hogy hívott.
Gyüsz-é be, nem gyüsz-é, mán az a te dolgod,
nyisd ki nagyra füled, neked titkot mondok:
ennek az ajtónak nevezetes titkát,
ez pedig a titok: nyitják vagy nem nyitják
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nem kérdi a gazda, mert ha nem is nyitják
- ezt az ajtót szívnek nem hiába hívják ha kezed nem mozdul, avagy ha még üt is
ha neki úgy tetszik, benne vagy te mégis.
Nem jó idők járnak, nehéz ám a járás,
nehéz az éjjel is, sok rossz álomlátás;
mégis hittel nézzünk sokat sírt szemünkbe,
mármint egymáséba, jó fű az szívünkre.
Szereti az magát, ki eztet itt küldte.

*
Mért adtad nékünk szemünk mélységét,
mely jövőnkbe sejtelmesen lát
mely szerelmünk, létünk szerencséjét
áltatott üdvvel nem foghatja át.
Mért adtad nékünk Sors az érzelmet
belelátni egymás szívébe
különös kuszáján keresztül enged
való viszonyunk nézésére.
Ó a világ annyi milliója
tompán űzve, önszívét se látja
céltalan teng itt-ott s rohantába
nem sejtve, fájdalom hol várja
s ujjong megint, ha a gyors örömnek
váratlanul hajnalpírja kél
csak nékünk szerelmes két szegénynek
csak nékünk tiltott gyönyör a kéj
szeretni egymást, egymást nem értve
látni másban, mi nem volt soha
álomországba mindig frissen térve
s megingani egy-egy álomra.

Boldog, akit üres álom áltat!
Boldog, kinek a sejtés semmi!
Titka mának s minden pillantásnak
jaj sejtésünk, álmunk jelenti.
Mondd, mivel jön a Sors velünk szemben?
Mondd, kötött-e kettőt Sors így már?
Jaj rég megélt múlt időkben egyszer
nővérem vagy asszonyom voltál.

MIGNON
Szólít a szód, de kell hallgatni
Titkom tartása tartozás;
Szeretném néked bensőm megmutatni,
Mégis sorsom parancsa más.
Eléri jó percét a vándor nap
S hajnal hasad nyomában űzött éjnek;
A sziklakőnek keble megnyílhat
S mély eldugott forrás földön napfényre ébred.
Barát karján keres nyugtot, ki él,
Szívét panaszba fogva ott kiönti;
De eskü ajkamat tiltó tenyér
Míg nincs Isten, ki irgalmát rámtölti.
2.
Lássék látszat, míg majd valóm lesz
Hagyjátok meg fehér ruhám;
A szép föld tőlem gyors búcsút vesz
Ott lenn szilárd ház vár reám.
Pihenni térek kis szünetre,
Míg frissen nem nyílik szemem;
S lehull a testem tiszta leple,
Koszorú, öv se jön velem.
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S ők ott amott: az égnek népe
Nem kérdik: férfi-é vagy nő;
És nincs ruhánk és nincs redő se,
S a test dicsőült tündöklő.
Bár fáradság, baj nélkül éltem,
Mély fájdalmam - az volt elég!
Gondtól korán öreggé értem
Tégy ifjúvá örökre ég!

AHRIM AN TÉTOVA D A DO G Á SA
Fedezz be fehér palástoddal Mici
én elnyúlok, én megroppantam, fáj
én engesztelődném, de nélküled csak zeng a kín tovább
én elnyomorodtam enszívemtől, Sár marja húsom
én a förtelem szomjával epekedem hűs vizű forrásra
én se élni, se halni, én se nevetni, se sírni
én karóvá szikkadok palástodra áhítón Jóság, királyi Ormuzd.
Fedezz be fehér palástoddal
és oltsd el a kínok gonosz tüzét
és nézd az üde, kék pillangókat elmarcangolva rút máglyán
és tapodj rá gonosz gyötrődéseimre, mint utcán ember a kőre
és tipord szét hogy szerte csorduljon fekete gennyes vére
és szándd meg reszkető szívem, halkuló szóm
és fedezz be fehér palástoddal Jóság, királyi Ormuzd.
Fedezz be fehér palástoddal
és sanyarú arcomnak add vissza színét
és elem yedt izmaimnak adj friss lendülést
és bocsásd könyörtelen rútságomra szépséged verőfényét
és adj mosolyt s hagyj széles medret a bolondult pataknak
és tedd zengzetes, nyugodt menetű tükrös folyammá
és torkolljon dús öledbe fehér palástú Jóság, királyi Ormuzd.
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V.
A FÁJDALMAS ISTEN
(Bécs, 1923)

ASZTALI KÖSZÖNTŐ
(Vándorbotom... 29.)

KIMONDHATATLAN

ÉNEKEK

HARAGOK TŰZVÉSZE...
(Vándorbotom... 30.)

A TALÁLKOZÁS TITKAI ÉS A
BŰNÖS KÖNYÖRGÉSEI ÉS HITE
A rcával álm ok reszketését hozta.
Érintett és csillagokért fájtam .
Felnyílt bennem a végtelen hunyt szem e.
G yönyör borzalma! éreztem és álltam.
Ö röklét perce, m ely szivem taposta,
M ária, asszony, a szívem szívem -e?
Ó fakadás! perc halál dús élete.
Ó remegés! árnyék felett m agosba,
Ó M ária, villanó karod láttam.

Szomorúság szentje a te szemed csendje,
fehéren hajolsz meg alatta.
Isten így adta.
Szomorúság szentje a te jó tanítód,
úttalan úton bizton vezet:
nem fél, áld, nevet.
Szomorúság szentje szítja növő szíved,
otthonod árnya fa és állat;
angyalok szállnak.
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Szomorúság szentje téged nekem őrzött,
jó élni s jó lesz halni veled:
borítsd rám szemed.

*
Nincsen vágy, mely nálad ékesebb,
nincs sebem, mely árvább, véresebb,
jobb utam sincs... Mégis rémül bőröm.
Ha kihuny itt a szélvészben a hit,
fullaszt felnyúló mélyek karja itt
és vak magasból örvény arca nyit,
hogy meredekről szédül mind az őröm:
állsz te, állsz, mély hiába leseng
s erős szíveddel inaimon győzöl,
mert feltartod karod s támad szerte rend.
Fa sincsen, mely dúsabb gyümölcsű,
nálad jobb ír: még sose nőtt fű
és még sincs félelem, egyémnél nagyobb.
Mert áldom azt én, kinek a hite: vár,
én csak tudom: a földnek szíve fáj,
mert égre vágyik és jaj mégse száll...
Te vagy a szárny, ki visz, ragad, ragyog,
mert árnyak közt árnyékul vesznék.
És reszketek, mi lesz velem majd ott
a halálban, ha kezem elengednéd.

ÉJJELI LEPKE...
(Vándorbotom... 33.)
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HÓ ESETT A NYÁRON..
(Vándorbotom... 34.)

A fehér hóra szemed ránehezüljön,
lábaim sápadtan vánszorognak
s bárányként, kihez csak ködlő híre ért távol akolnak
s kihez jó pásztor nem jött s el sose jön,
bégetek árván elbitangolva, külön,
holnapi jég tegnap fagyán jajjajjal lakoltat
s farkasokkal falatnám sötét szívemet,
de a végtelen kitaszított s nincs tűz, hol lelkem melegüljön
s a végtelen fehérben fehérre mosódnom nem lehet.
A fehér hót fel Istenhez visszasírom,
tűzpalástként terhül, sikolyra tapló...
Te és mind, kik járnak mint hűséges mesebeli hátasló,
kiknek minden béke s jaj én nem birom,
útjuk eléjük szalad és nékem jaj iszony
és sírok, ó ki volt velem ily tékozló
s hajtott ki engem könnyelműn és most rám se néz,
bégetek, ó mért van ily szent, vakítón ártatlan hó
s vágyba halón anyám, anyácskám, mégsem: mért nincs fehérülés?
♦
Remegsz mellemben estalkonyi párta,
rejtett lelkünk illan áldozásra;
széttört a nap, csend csillagokig terül,
kinyúlok álmodt, világos kezedül
kerítetlen a kerítő határba.
Arcom arcod, égi mag sarja mindennel;
sarjú fű, víz, szél is. Testvérré szentel
kezes hold is s hull hegyek havas héja,
térdem a föld, reng varázsa-tört példa.
A súlytalanság lehelete lenget.
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És ölel a csendnek vetkőztető karja.
Kő száll, szállunk vele szólaló karba.
Hömpölyög felettünk igétlen illat,
szűz áradások ím előnkben nyíltak.
Halálmeztelen szívem szíved lakja.

HAJNALI VARÁZSNAK...
(Vándorbotom... 36.)

Úgy adhatom én csak, mint adatott nékem,
Istenem az égben, szerelmem a földön.
Néha meg-megrendít: út-e avagy börtön,
ajándék vagy szeszély, sóvár szívű kölcsön?
S hogy már szégyenletes szívvel nincsen merre
s kezemmel önkezem hívségét is kétlem,
mezítelen akkor lesek két szemekre,
szerelmem a földön, Istenem az égben,
mondó két szemekre örökkön, ki vérzem.
Szerelmem szemében, Istennek szívében
a csend is elcsitul közel messzeségben,
és nincsen mit vámom és nincsen már bérem,
szerelmes elvérzés szentelt ékességem.
Istenem az égben, szerelmem a földön,
együl egyek égen-földön mindörökkön;
úgy adhatom én csak, mint adatott nékem
s béke lesz, szárnyra nő vágyó vergődésem:
Ti hűséges kettő maradjatok vélem.
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(Imám Fehér születése napján)

Nyüzsgő planétád bánkódó lakói közül
az én kezem ma egy emberért emelem fel Hozzád,
bocsáss meg érte, hogy kinek dolgom csak akaratod
nagyságos szintjén szédületlen futni az utat
most szólok is, most kérek is.
Ó Uram én félem és áldom az éjt, a napot s a hajnalokat.
Én Atyám, Mi Atyánk Te, immár huszonöt éve
a csillagok, mint most, úgy álltak és Teneked úgy tetszett
Fehérke lelke kis földedet kegyes útjába ejtse.
Kezed megbékült a percen s én most rá huszonöt éve
Uram, Uram ajkamra veszem Neved
és köszönöm, hogy látnom adatott a csillagok titkát,
köszönöm őt, köszönöm, köszönöm a Neved.
Te adtad nekem őt s én zakatoló zavarból mentem elébe,
Te tudod, hogy ránéztem s mézbe csordult a keserűség,
Te hallottad, hogy hangjára duhaj szóm üde zsoltár lett,
Te láttad, hogy szemére tétova szememen biztos egek feslettek,
Te tapintottad a csendet, mely kettőnkre lelombosodott
Teelőtted volt: két szív egy áment dobogott.
Amit én tudtam csak ennyi: csoda, csoda...
Beteljesült ígéret-ragyogásban így dadogtam: Fehérke.
A föld boldog szomorúságával dadogtam: Fehérke.
Uram, Uram ugye, mint magadét, az ő nevét is te küldted,
Uram, ugye a kertész, aki ültet
Uram, ugye a palántát szíve szavával ápolja.
Te kezed tette kezét méltatlan tenyerembe
s én kérek, kérek Istenem kegyelmet,
ó, adj sugárt, hogy szemem láthassa a fényt,
ó, adj hitet, hogy ne féljek a forduló csillagoktól,
add, hogy egy ámenben lett két életnek
egy maradt élete legyen a szelíd halál
s maradj az Isten, az örök hajnal,
ki minket együtt egy szívül hazavár.
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ISTEN DÚS SZÍVÉNEK...
(V ándorbotom...37)

(Régi kicsi lány néz)

Rejtekes lelked lopakodón nyílott fiókját
régi kicsi lány lebbenve elhagyta
és felszállott a rám néző szemedbe.
Most esti csendben ő könyököl rám szemedből,
komoly szeme míg veled beszélek úgy néz,
hogy félek,
de az ő kicsi keze kezed, melyre fejem lehajlott.
Rajtam a szeme.
Ó maradj! mint rossz fiú kis húgához
tenyeredből feléje sír szemem: erősebb vagy, mint én,
eztán jobb leszek s bánom, bánom, hogy bántottalak,
már éjjel lesz s oly hangosak az ebek,
benn kelnek a rablók - húgocskám maradj!
Imádkozzunk együtt két ijedt gyerek.

ALLELUJA
(Vándorbotom... 38.)
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AZ ELVÁLÁS TITKAI:
A MAGÁNYOSSÁG KÍSÉRTÉSEI ÉS TISZTULÁSA
ÉS AZ ÚJ TALÁLKOZÁS ELÉ VÁNDORÚTRA
KELT LÉLEK

EL KELL MINDIG MENNI...
(Vándorbotom... 39.)
Elveszve
előttem tátog a szakadék;
magaddal tépted a földet.
Jaj, elmentél mesze!
Egyedül
ver szívem gyulladt rettenetül.
Égszakadt ellökő űr,
felűzött szemem
kihunyó csillag, zuhanva elébed szegül.
Kiáltlak!
Alólam torkomra nagy sötét lép.
Karjaim, mint most-ölöttek
dermedve megálltak.

*
Most is az a hold áll az égen
ó szégyen
s még tenyérnyi hely sincs, hová rejthetném arcomat.
Ó nincsen hely, tenyérnyi sincs fehéren
erdőségbe
egykor ott én éltem, megidéz most a hold.
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Jaj de bőgnék: vétkek erdejében
ó régen,
más volt, nem én, aki volt.
Ám moccant fák rám olvasnak sötéten:
te, te éppen!
Régi hold és átfonó sok kar fojtogat.
Uram, a Fehér nevét a számnak mostan add!

LESZ-E MÉG FÉNY...
(Vándorbotom... 40.)
FEJED KÖRÜL VÁGYAIM...
(Vándorbotom... 41.)

Hozza hűs szavadat hosszú úton jött csend.
Te küldted, kinyílik rejtekes ajtóm bent:
íme lássad ott benn milyen nagy a lárma,
véres álomlátás vigasztalan várba.
Hozza hűs szavadat hosszú úton jött csend:
forrón mi fogadtuk ölelésünk lesz szent,
mert mi két karjaink nem lesznek kerítés,
de két egy szívünk lesz testvérnek terítés.
Hozza hűs szavadat hosszú úton jött csend:
anyádnak te mondtál. Édes fiam s nincs csend?
várad az én váram, meg ne szégyenüljünk,
könnyesen könnyezvén könnyünk is örüljük.
Hozza hűs szavadat hosszú úton jött csend:
csendesség követe ím hű követünk lett,
egyek hogyha vagyunk, szerelmetes egyek,
menvén is maradtam, akárhol is legyek.
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Hozza hűs szavadat hosszú úton jött csend:
megszállt s rácsukódik hű vár ajtaja bent.
Tüzes titok szárnyán szűz fényben az éjjel.
Messziről két szem lát szent komoly nézéssel.

ISTEN SZOMJÚ FÁJÁN...
(Vándorbotom... 42.)

Hév nappal mentél és szeptemberi dér már
Azóta baj virrad s hogyha jön az éj, fáj.
Lidérc a perc és áll.
Fehér ott messze, sírsz most, nagyon fájsz-e?
Ott messze, jaj messze, Fehér vajon látsz-e?
Tudom, tudom, vársz te.
Fehér, van ki tudja, hogy mikor jöhetek,
imában s mindig is, mindig feléd megyek.
Leszünk még közelebb.
Fehér, lesz ajándék. Koldus, készítsd öled.
Elhozzuk egymásnak ki amit sírt könnyet
s egyszer még ölellek.
Fehér, nagy fény lesz majd. Reszket minden gyökér;
be jó lesz, be csend lesz, nem ér se hő, se dér.
Hull a perc: te meg én.
Hazaút volt az út, lám, titok szekerén.

*
A tested messze,
sose voltam közelebb közeibe.
Nem vár nászra ágy,
de ölel lelkem sátraban a vágy.
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Ég napja süt át,
m ár nincsen arcod és fény a ruhád.
Fény, ködragyogás,
vándorra végső haza babonáz.
S hordlak magamban;
békét sugárzol testetlen halkan.
Nincs est s nincs korán.
Én tartalak öröklét perc-zsámolyán.

(Vigasz a börtönből)

Atyja eltévedt kis árvája,
kis szíved könnyes zúgására:
ez a világ kinek világa?
Ölel feled jajszavas szája.
Egész egy hullám, halál viszi,
mi is aláterültünk, kicsi;
ím árad, vér sanyar a vizi.
De lelkünk szent szirt, Istent hiszi.
A rémület zengésbe lobban,
még sose voltunk együtt jobban;
Hallod? A szívem győztest dobban.
Él egy szívünk. Erősebb hol van?
Elmúlik jaj, halál és börtön,
nincs távol, csak közel örökkön;
kis felem Atyánk majd értünk jön
s keze lesz hű pajzs egy-szívünkön.
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A M EG ÚJH ODOTT TA LÁLK O ZÁ S
TITKAI:
AZ ÁTRAGYOGOTT SZERELEM, A
HÁLAADÁS, A VIGASZTALAN VIGASZ SZAVA
ÉS ÜNNEP A MINDIG ÚJ FORDULÓNÁL.
EGY SÍR ÉS AVE MÁRIA!
MINDIG ÓTA REÁD VÁRTAM...
(Vándorbotom... 44.)
A KÉT KAROM MA TÉKOZLÓAN...
(Vándorbotom... 45-46.)

Fehér ráró lovam, utunk hová hajló?
Három nyár virága hervadt már útunkra
s félek táltos szájad egyszer majd csak mondja:
közel már az otthon. S nyit mennyei ajtó.
Félig kidöglötten hideg földre dőlni,
alig elpihenve megint kergettetni,
százszor ebrudaltan szállást könyörögni,
gonosz ellen elől sokszor veszni, kelni
s mégis jó volt, mert nézett a szemed
s rettegve szabad volt szép nyakad ölelni.
Édes fehér ráróm, megszerettem érted
más vándorok arcát, tél havát, ősz napját,
erőtlen szívemnek kiróttad a sarcát
s mert ha meg leestem, mellém esett térded.
Félek ajtód nyílik, félek hazaérni,
arany istállóba hol téged bevisznek,
hol arany jászolban meg is megterítnek...
Félek édes ráróm fel az égre nézni.
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(Panaszlom Fehérnek)

Mondom, igaz és újra mindig mondom:
a fájdalmat is bókoló hálával hordom,
mert tövedben sírhatok.
Édes, hű felem állsz forró homokba,
égbe dermedő, ékes, hófehér lajtorja
és magányodban remegsz.
Ha fényed kínod is, hűsül a sebem,
s vigasz-veréssel szállód tehetetlen szemem
s te meg nem enyhülsz, árva.

FEHÉR MONDJA
(Vándorbotom... 49.)

Mért nékem bérem a szemed szent bére?
Behunyt szemed itt földre súlyosul
s béke. Ott billen a föld túlsó széle.
Ott túlon zavar - örvény tornyosul.
M ért mások, mért nem én vagyok amott
a zúdult, ingó toronyban sorsosul?
Mért én lettem bő kegynek kevélye,
szemed súlyán, hogy én vetem meg lábom?
Ha bitor, hátha rablás biztonságom?
Behunyt szemed, ha földre súlyosul
s béke; rád sírokbul fehér karok néznek;
hiába hívtak s haltak koldusul.
Szemem reszketve búj pillád mögébe,
reszketve rebben mélység melegére
és itt boldog, sírva hajtok térdet.
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*
Kis húgom, ez erdő.
Vigyázzunk meg ne csaljon,
meg ne csaljon a sudár
egekbe rengő élethangos sok fa:
bizony tél és éj és kín van.
Ha mi lépés: forduló
és minden szemnyitásunk születés
és próba.
Hallod, vércsevijjogás.
Vigyázzunk, a földet megvette a hideg
és a virágok alatt a sok sírtól nehéz.
Halál hímes hálója el ne hitessen.
Kell az ünnep, virrasztó ünnep,
megállás,
megóvni hidegtől hajló szívünket.
Fogj meg tudós kis húgom.
Erdő végén ott vár a szállás;
útunkat el ne vétsük.
(A testvér sírjánál)

Nagy és félelmes, elsodró világ,
nagy és félelmes élet és halál;
ó testem, lelkem, árva bús virág,
édesem, van-e aki hazatalál?
És ő felelt, testvérünk, ki meghalt,
előttünk ment elsőnek halálba;
láttuk s neki e világ nem lett part,
csak percnyi híd határtalan határra.
Nem volt bölcs és nem hirdetett hitet,
de útra kelt jó szállás-csináló
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és kérdezetten igennel fizet,
e néma ajk szent, dús ige-kiáltó.
Szívünknek ő lett hűséges hídja,
hűlt keze örök magasba rántott;
és óriás szent hegyünk a sírja
s ormán szemünk hálás két erős látnok:
Ó áldott szent föld! lát és sír két zarándok.

BOLDOG, KIHEZ AZ ÚR ANGYALA...
(Vándorbotom... 50.)

A

F Á J D A L M A S

ISTEN

Jó a vígság, mely virít teherben,
jó ölelés esik vett sebekben,
jó az ima puszta rettenetben,
jó az áldás rém ültre kergetten,
jó a hála, ha barát elhagyott,
jó fény a fény, ha csillag se ragyog.
N ehéz szivünk a kezedbe tesszük,
örök kezed a szívünkre vesszük.

JAJSZÓVAL KÖSZÖNTLEK...
(Vándorbotom... 51.)

JÓB KÖNYVÉNEK ALJÁRA
Néminemű napon el nem jövének a fiák
és nem udvarlott az Úrnak senki.
Mert a föld fájdalma bomló hegyekbe dagadt
s az angyalokat s minden szenteket a szívük
lehúzta a fényes égből a sötét testvérekhez
a földre.
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Az árva Istennek az ég fényessége mint minden éjszakák sötétsége.
Az árva Isten el akarta hagyni az ő fényességét.
Az árva Isten árva fiaihoz s a fiák után indult a sötét földre.
De megütközött a sötétben és nem tudta átallépni.
Az árva Istent csak a fényességben viszik lábai.
Mert azt mondta a sötét:
Egyszer már eljöttél.
Az árva Isten kiáltott, de a föld nem hallotta meg.
A sötétség mint a sűrű köd és igen magas fal, visszaverte hangját.
Az égi fényesség pedig megmozdult és mint a sudár fa: meredeken
[megállt.
A meredek fáról két kar nyúlt az árva Isten után
és az árva Isten az ég fényességén, a megoszthatatlanon,
mint a földön egyszer, csüggött a kereszten.
És megvérző szegként jár minden sugár a testen.

A VIRRASZTÓ SEBEK
Uram, mert rettegésben vagyok,
nem látom izzó örök magod
s magtalan bolygód széttörve hull.
Vagy Te feledkeztél el, jó Úr?
Veszett csendben sápadok szegény.
Szívemet szótlanságod hegyén
ezeregy sebbel megsebeztem.
És nem akarom, hogy hegedjen.
Rettegve is áldom a sebet
s vigyázok rá, ne hunyjon szemet,
mert enyhülni addig nem szabad
míg tart az éj és az égi mag
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az égen még nincs s bennem. Akkor
a vigyázó merülhet bizton
s villogok lesznek mind a sebek
s a vetélt ujjong: lát és szeret.

A LÁZADÓT ELNYELTE A CETHAL
„A kkor hozzá m envén Péter, monda:
Uram, m egbocsássak-é az én atyám fiának
valam ennyiszer ellenem vétkezik? M eg
bocsássak-é hétszer? M onda néki Jézus:
N em m ondom néked, hogy hétszer csak,
hanem hetvenhétszer is."
M áté X VIII. 2 1 .2 2 .

Forgószél a tűzre
megint s megint égek
s vicsorogva éled
szabadult ezer eb,
veszett eb
s én határoknál nyögve,
de török
s atyámfinak is farkas, dúlok idegen.
Színe fedten
a színem váltó sárból
kiáltok Tehozzád Uram,
Jónással kiáltok koporsó torkából.
Nem akarok bántni,
de nézzek, csak nézzek?
mert az Uram semmi,
ha vérzek, én vérzek.
Jaj de itt a vérben!
Hánynak itt a habok
éjben gyűlölségben!
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Szűz véren kelt Ékszer,
béna, vak a világ,
Te vagy csak, napvilág,
csak Te vagy az élet;
áldott csúfolt véred,
Te nem hunysz a fényben.
Mégis és csak mégis,
csak Te vagy igazság,
s még akkora éj is
csak Te, csak Te, csak Te
szomorú vigasság.
Marcangolt áldó
harcon győző béke,
galamb, hű kiáltó.
Te az egy-arcú vagy
s én egy e bús népben;
Másnak nem törhetném,
nyöghetem Teneked:
ha véres is kezem,
ha bűnös is ajkam,
nem tudom másképpen,
szeretek, szeretek.
Te jobban szerettél,
Te csak Te szerettél,
nincsen semmi drágább
annál a keresztnél
s lábaid ölelném.
Bánat, vihar, szél ver,
Jézus, Uram, Isten
emeld fel a fejed
énrám is aképpen...
Vérben és sötétben
látván látlak Látó,
minden tőr rádliheg
s Te szégyenben, vérben
lángolsz szelídségben:
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Atyám!
S fenn s Benned az Atya
megbocsát nékiek!
Legjobb tettem is bűn
s legjobb percem se hűn
ki nem tart melletted
s mégis nincs egyebem
s nem ér mást a kezem
ha nem éri tested.
Szent Szív, szomorú Szív
szomorú szívem hív
jajonglak én jajjal,
becsuklik a térdem,
szemed majd rám tekint.
Emelj fel Szent Szív
megint és megint,
szabadíts!
A bűnös hív,
a hétszer hetvenhétszer!

SZÁRNYÁRA VETT A BÉKE
(Vándorbotom... 52.)

ÁRVÁK IMÁJA
Jó Isten, Neked nincs távolod,
nézz ránk, mert szívünk borzad az éjre.
Mert börtön van és dúló táborok.
M ostoha föld, bujdosó gyermekek,
sokat sírunk árva sok testvérke.
Útonálló kétség s vak rengeteg.
Lombok közül társink ölnek s nyögnek
s hordjuk hangjuk mint róttad a szélre.
Jó Atyánk vagy Te s ő édesanyánk.
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Megyünk erőtlen, szaggat tüske, ág:
nézz ránk sok gyötrött sebes tenyérre.
Mi Urunk lásd a gonosz mostohát.
Jaj, kínzott ő is, bennünket ha bánt.
Érted epedve ver minket éjbe.
Jó Atyánk vagy Te s ő édesanyánk.

SZÍVEIMÉRT A SZÍVEMET
Míg egy dúc zárt, sötét a napsugár.
Fájdalmam titka remegő galamb,
szárnya nehéz, de egy a nap s keres,
mert hív, mert fáj minden darabka sark,
mely áll és vár és nem ajtót repes
s búm búgására nem békével int.
Árvák fészke, Isten, megyek megint,
mert zörgettem csak s Te tártad magad,
öledbe otthon áldott rétje ring,
élet kalásza, adódó, szabad...
De a zárt dúcok is én szíveim;
ott vércsecsőrök csapnak s nincsen ír
én harcnál jobb, de győzésre gyenge,
senki se lát, szemem elveszve sír,
s szállók s vérzek százszor elkergetve,
mert búg szívem a szívei után...

AZ ERŐS JÉZUS
íme por és hamu az ember,
s Te vagy élet e rettenetben.
Dicsérünk csendben, Jézus.
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Felhők fölött villámok gyűlnek,
a rétünkön rontása bűnnek.
Csak Te maradtál, Jézus.
Vérbe gyúlnak e földi házak,
vérbe fullad ki jobbért lázad.
Te állsz fehéren, Jézus.
Vad szél őrli teremtett tested,
őrült malom s búzája reszket.
Békével várod, Jézus.
Csak harc, csak jaj s kés lett a kenyér,
kattog a kerék, elnyel a mély.
Karjaid tárva, Jézus.
A dics, a düh, majd hamvad minden
s nincs fény, csak ütött sebeinken.
Eléd világít Jézus.
Hányattatunk, mert porrá lettünk,
űzők, futók, halál felettünk.
Ó feltámadás, Jézus.

HIRTELENÜL ITT A TENGER
Tengernek partján rátévedett vándor,
vállon viselve nappalok földjét,
döfi szemem ezt a tavasz-éjszakát.
Tavaszig már sok gyökéren véresre botolva,
sokabbra vár még engem hullám-erdő
s felvillázza szemem a rejlő leendőt,
szemem szikrázza a tengermély rémeit.
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Háborgó sötét! Nyugtalanság kövét
az én karom a mélyből hogy emeli ki?
Karom van és ki kell emelnie!
Jaj meder mélye! habok súlya!
Hogy sebzik a tengersötéttől az ég!
El ne álljon az én szívem. De miként?
M iként ne szakadjon ki százszor száz szem is?
Tavaszig értem, de hova ér el ez a tavasz?
Partszélre jutva, már keresztül kell most
s holnap vagy még mindjárt, vándor, lehúz a tenger,
vándor, lehúz bírókra a kő.

BŰNÖS TITOK BÁRDJA
Tapogatózva, szegeleteknek élébe hőkölök
és nyugtalanul a két karom tanakodik;
odafenn ég borul, az én két karom is borulna
és ölelne egész, egész szélesen... De nem ölelős már az ég se
és nem angyali szemeket szór ránk a csillagokkal,
hanem csak a mi izzó sok sebű mellünket példázza,
mely csillagosán sebes sok döféstől és mégis éjszaka van.
Éjszaka, hogy egyazon test sebei se ismernek egymásra.
Pedig mind tudunk az elvágtató csodák csordáiról
s mennyi csodának színe épületes szememben!
De valami bűnös titok bárdja ö sszeszerelte szívem
és a csoda-csordából kitévedtünk, mert elszeldelte
a szíveket a szívemtől és szíveinket,
mi szíveinket elszeldelte fülünktől
és bölcsesség, jóság igéivel tele fülünk megnőtt s lóg le árván,
ó jaj, a jóságos kolomp gyűjtető csendülését halljuk
s hiába halljuk, ó jaj, nem óv az elszéledéstől.
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Néha úgy sírok, mert vért látok folyni a nyakról,
véres nyakon mi gyűjtető szent kolompunk!
Régóta folyó vért. Ó hogy nem duzzad áradássá,
mely aztán szíved szigetén engem és lerakna mindenkit velem,
mind, kit bántok és bánt és azokat kikre
bárgyú idegen csak meresztem vaksi szemem
és mind, mindet, akik nem is tudunk egymásról!
A csoda-csordából kitévedve össze-vissza egymást tévesztjük,
a mi megvert szívünk is kevesli, amennyi karunkba fér;
ezerekké széledve széledezettek
árvaság villámlik ínyünk elepedt száraza alján.
Valami régi az, amire emlékszünk?
Vagy őrjítve leendő valami fellegzik itt?
Csodát kerített égi háború,
hőkölök, riasztók, magunk s egymás fején
verjük ki az új égnek a csillagokat
s egymásnak esve egymásért keressük:
talán csak így lehet,
talán vérünknek elébe kell menni a Tiédnek?
talán mindünknek nyaka kell, hogy kivéresedvén
envérünk mosson fülünknek szívünkig utat
s így unszolódjunk zengő árnyékos kolompod köré
hol oly rég, oly rég vár reánkbúsulván ama régi
Isten öléből ölünknek tartó sugaras égi ösvény?

A GAZDÁTLAN VILÁG
(V ándorbotom ... 53.)

ÍNSÉGEINK ÍNSÉGESE
Folyókat, hallal bővelkedőket,
földet építni szépre, termésre,
Isten, ki áradsz, fürösztesz, ölelsz,
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ó Te árva, Te igaz,
véres szemedért fáj szívem, a szegény szemedért,
mely mindig a földre, reánk néz le.
Szagos réteket, gallyazó erdőt,
felhőd, napod ontod garmadával,
Isten, Te bántott, nem-látott apánk:
rossz szegény gyermeknek nincs segítség?
Ez a tiéd, jaj, borzasztó ínség
s ama Fiú szent vére is rávall,
kit Szemed fájdalma nékünk felkent
serkentő írnak sírra és szívre.
Isten, szeretlek, szánlak és áldlak,
ó szép, szép nagyon az ég,
s a föld, nem, mégse vigasztalan a földed,
mert Szemed bánáti tündökölnek.
Hű ínséged miénket segítse.

ÚJ VITÉZI ÉNEK
(Vándorbotom... 54-55.)

KIÁLTÁS A HULLÁMOK FÖLÖTT
Kiálts torkom, hogy áll a jó s így is jó,
sodródjon part és vesszen a hajlék,
fázzon a föld, míg szívünktől nem lesz izzó
s tüzétől nem olvad földre az ég!
Duzzadj a röggel áradt véren, szív!
Ó lélek sírj és halld, hogy Isten hív!
Szemem, ó préda, messzeségben, mélyben,
ím moccant s remeg, romlik száz határ;
földinduláskor, szív, világok cselédje,
most szakadj ki, mert vesszen mind a zár.
Hullámba bomlott világ-tetemen,
ó lélek higyj, ha fájsz s futsz meztelen.
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KARÁCSONYI KÖNYÖRGÉS
Kisded Jézus, ki született nekünk,
a jó Jézuska szánja meg szívünk,
a jó Jézuska hallja meg imánk.
Égő ínyünk csak harmatot kívánt
és gyenge szívünk csupán fájni fájt
s tévetegje fulladó mezőknek
sírunk, mert ölünk, halunk és ölnek.
Ködben a csillag, mely az égre szállt
s hozzánk nem ér, ki jászolhoz terel,
siratjuk, hogy nincs jászla a földnek,
angyalszót nem hallanak a bölcsek.
Jézus, Jézus, káromlás, ha kérünk,
mert Te áradsz s mi iccével mérünk,
de ha kés jár át, kicsurran vérünk.
Jézuska, Neved szívünkbe kiált
s szánjuk magunkat, Heródes királyt,
értünk, születlen megölt kisdedért,
mert kisded s Heródes, nem mindenki várt?
s vágyaink véres kincsét jaj miért,
miért nem hozzuk örömmel Eléd,
hogy mosná szent könnyben öröm a vért?
Kiált a Neved s mi a katonák,
sír Ráhel, jaj minket előlünk ki véd?
s ki ölbe kapjon hol a Máriád?
Nincs Egyiptom, ki mentshaj lékot ád!
Jézus, Jézus, káromlás, ha kérünk,
mert Te áradsz s mi iccével mérünk,
de ha kés jár át, kicsurran vérünk.
Vágattatunk betlemi kisdedek,
ó jó Jézuska, ki ma született,
szánd meg Heródest s lásd a szíveket!
Kardos kezek bús boldogtalanok,
bilincskovácsok is síró rabok,
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s mind árva, szomjas, szegény életek!
Ó jó Jézuska, Te, csak Te vagy jó,
de rossz voltunk mirajtunk is sajgó.
Sírunk, sírunk, nyílj ki jóság, ajtó,
Kelj fel csillag s menjünk hazafelé,
ujjongjon a föld gyermeke elé!

ŐSZI HULLÓ LEVELEKTŐL...
(Vándorbotom... 56.)
ADJON ISTEN
(Vándorbotom... 57.)
SZAMÁRIA KÚTJÁNÁL
(Vándorbotom... 58.)

SZIVEK KARÉJA ÉJJEL
Az ég és föld között hideg gőggel
fejét fagyott-némán szegi fel az ember,
igazságot tud, kemény, vall és tagad,
mint a rendületlen és okos király.
De éjszaka megkókad a csillagok csendjében,
de éjszaka csak a hegyek fagyott-némák,
ő szakadék szélén szédülve botorkál
s verik könyörtelen záporok.
Uram az ember álmai nem vigasz-e Néked?
Szépet, oly szépeket álmodik az ember
fennen hordott nappali szíve, ha esetten
meztelen didereg a sötét kapuk között.
Vetkőzött akkor a ragadozott vértől
s álmodik biztos sima utakat
szólító kerítést, szőlőskertek köré
és csendes énekű, békés szüretelőket,
szemeket, mik áhítattól ékesen
édesen pihennek egymás hív csillogásán.
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Szakadó szörnyű záporoktól verten
veszetten nem tör ekkor a szitok
s mint az utolsó kitalált titok
úgy gyűl benne boldog ölelés
és valahol mind, mind összeölelkeznek,
szánják nappali szívük harcait
s mondják: fölér meleg ruhával az ölelés
s túlömlő szepegéssel szánják a fákat is,
kiket nem hágy aludni a szél.
Én Istenem,
hogyha egyszer az álom-ember kelne
s a búsító, másik fel már nem ébredne.
Én Istenem az álmainkért
most is, még ma is tudj szeretni minket!

ÁLM OM BAN

(Vándorbotom... 59-61.)

M IN D E N S Z O M JA K U R A E L É
Sugalló álmok sűrű sorában
van, kinek útja egyenest viszen,
mert ezer táji szelek sodrában
neszben, lesben, fényben neki az Úr izén.
De engem
sugalló álmok kusza sodrában
tűje a fának, titka erdőnek
hajolva vérez, tőrbe csal lágyan,
mert dörög a nesz s a fény lángokká nőhet.
S mennem és mennem.
Sugalló lomb is sisteregve lobban,
vizek párája is kéri szómat,
távol szivek súlya elém dobban
s egy fűszál is kevesli mind egész jómat.
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Holott szerelmem:
hegy, öröm és kín, domb és vad tenger.
Sugalló álmok árja elsodor
s fejem fölött zúgás zúg kegyetlen,
cseppnyi csepp míg az Úr szomja rám nem omol.

JÖJJ, JÖJJ BIVALY
Esett házak csüggednek a hóban.
Jobban, jobban
keveset adtunk, számonkérőt küld a tél.
Fukar vér nyalja az alapkövet.
Jöjjön, jöhet
tövettépő szél. Még maradt fal és födél.
Ösztövér oltalom. Jöjj vak vihar.
Jöjj, jöjj bivaly,
ki odvunk kövén nem leszen könyörülő.
Szülő a tél, töri az esettet
házat, telket.
Lelket fogantat, ki vad bivalyt megülő
s ki romokon nyargalja a hóban.
Jobban, jobban.
Míg nem hull gyökeres tavasz az ölébe.
És felnéz a vak bivaly látón az égre.

JÉZUS SZEMÉÉRT
(Vándorbotom... 64.)
SZEGÉNY SÁRKÁNY
(Vándorbotom... 65-66.)
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JAJDULÁS DÜHÖK PUSZTÁJÁN
Riadozzatok alá alvadt felhők,
mert szomjasak vagyunk mindhalálig;
én és testvérem a gyilkos
és atyámfia, akit ölnek
és a lebegők, a megrémült ülve-maradtak.
Felhők! romló kínjaink vére táplált
és lázaink gőze dagasztott;
restül veszteg mire vártok?
vakabb láz égre nem döröghet,
a hold színébe mártottuk meg kezünk
s dühítjük egymást a szikkadt földön.
Felhők! kiszíttatok már minden harmatot.
Lelke-fogyott mélységnek vagyunk
riadó kürtjele, és ti mieink, fiaink;
riadozzatok alá irgalmatlan fiák,
szomjba részegült apáitokat újjá hántsátok,
nem lehettek semmivé s ha láttok:
mi belétek haltunk s ti vagytok már csak!
Szomjasak vagyunk mindhalálig.
Feltámadásig!

DICSÉRTESSÉK A TE VÉRED
Dicsértessék a Te véred,
dicsértessék aki Véled
osztozik kereszten.
Dicsértessék ki ez esten
önszívébe elveszetten
Te arcod találja.
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Dicsértessék ki nem árva
sebeidbe, ép lakásba,
van őnéki hajlék.
De jaj annak mi adassék,
szíve széjjel szakasztassék,
ki csak jár ez estben?
Ki nappal is elveszetten,
hulló szívvel, megrettenten
mint nagy éjszakába
hallgatózik s szeme, szája
áll, szörnyűt lát s mormolása
rém hörgette tajték?
Szeme, nyelve kivágassék,
vakon, bénán taszíttassék
mert csak állt és nézett?
Mert Véled se el nem vérzett,
s vére más harcos testvérnek:
törvényt rám így mondott.
Krisztus, Szent Vér, Eléd omlok
vakra, bénára megrontott
ez az este engem.
Dicsértessél, én Szerelmem,
nem vérezvén ezt vérezzem:
így irgalmaz Véred.
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SZERELEM BE SZERETN ÉK HALNI
„Szerelem be szeretnék halni, ha lehet,
mert öt láttam én, kit a szerelm em szeret
az én fényes szem em m el állni lelkem be bent.”
M echtild von M agdeburg

Ha éjszakába szekér vágtat,
mindig az elítéltet viszik
s az én fényes szemeim látnak.
S hogyha csukódó kapu csattan
fejszés nép indul az erdőbe,
nem tussolja el lármás hajnal
s hallom, járnának bármi halkan.
Fát vágni mennek s mindig kell fa
keresztfának és mindig több van.
Szörnyen piros szegényed szíve,
szörnyen sápadtak a Máriák
s csontba harap rabok bilincse.
Nincs béke éjjel és nincs nappal.
Hold, nap egyképp Golgotára süt
megőszült rezgő milljó hajjal.
Haljak szerelembe Istenem,
ha lehet s ne menjek egyedül.
Fényes szememmel lelkembe benn
minden szegnek sebét meglássam,
mert szerelmem a bántottaké
s utolsó véres dobbanásban
szívem fogadd fiaid közé.
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Isten adta, Fehértől kaptam.

AZ ISTEN SZÁ M V EV Ő SZEME
ALATT
Ó, én bűnöm,
Ó, én bűnöm
igen, igen nagy az én bűnöm:
lelkem zsivajában csendes fák tudatják,
szívemben állatok a kelő féléssel mutatják,
arcomra nem derülő arcok rámrivallják,
borús arcomban mély nyugtú arcok hírül adják,
mert inkább ez arcokból,
a jó és erős szemekből,
de legjobban onnan tudom,
hogy keveset sírok,
pedig felhőt hordozok,
hogy ne feledjem
a bűnöm,
ó én bűnöm,
ó én igen nagy bűnöm,
hogy bánatomban igen-igen nagy zápor nem szakad
és a szemem, mint megfagyott patak,
csak tükrözi, hogy béna fenn a Nap
és gyorsan jön a fáradás,
és hamar jön a tántorító
és lelkem őrzésére
kegyesen reámrótt felhőm
könnyen sötétbe temet.
De már néha látom felvillanni jó Istenemet.
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*
Kósza csavargó, csatangolásodnak sok a mézes madzag.
Kicsit kisebzett kedvvel betyárnak maradtál
és lovad lábára mindig kerül új patkó,
ha megsántulva százszor vág is rossz utaknak.
Megfogtam kantárját, felelj most nekem:
merre az erdő, hány a vádoló fa?
nem vigasz kulacsát kínálja kezem,
tenszívedtől kérd. Van adnivalója?
Tarsolyod ha üres, sok cifra szó mit ér?
Van kárhozás vagy nincsen? Nem azt kérdem én.
Arra felelj: tenszívedből kitalálsz?
Arra felelj: tenmagadnak te megbocsátsz?
Van-e, van-e szívedben erő
gerjedő Istennek Istennel felelő?
Karjaidban erő, úgy úgy megölelő
holtaidnak porát fénybe térdeltető?
így eresztem el a kantárt.
Leragadt a csendbe víg csikóm patkója,
reszketve cöveklett utak herdálója
s fuldokolva már kezem ejtettem
s véltem: rám gyengére most minden rászakad
és féltem: rám szaladt nagy áradásban
jaj, tán még sírnom csak szabad?
ím állt az óra, de állt az óra
s felállt és rám nézett a Nagy.
Nagy csend hallgatta elébe: vagy.
Én csak leírom most betűzvén a szemét
és elmondom: rá így feleltem,
mikor egy-egy szemsugara
nagyon megsújtotta gyengeségem sebét.
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(Az Úr szeme)

Most nem a szó beszél.
Ne ficánkolj, ne is imázz.
Hadd!
Hétbűvű hangos csengő is hiába
és nem kérdik: jó, rossz-e az igásnak?
Untig bégetett már torkod,
hallgatás most a te dolgod;
Istennek pedig munkája:
bénával is biztos futás;
te meg ne kérdj, csak fuss utána,
mert tiéd csak a számadás.
M indennek meg kell a magáét kapni,
s perbe hívja számvevőd a fejed,
kiáltván kiáltja kemény neved,
mert látván mindennek meg kell láttatni.
S Urad jöhessen jóm agáért adni.
(A szolga szava)

Be nem telik bőgéssel a torkom.
Bekötözve izzó vak csomóba,
kinek vagyok én a kárhozott adósa?
kinek ajtajának kitett bélpoklosa?
Hogy bebocsásson ajándékom ontom,
bőröm tépem, sebem elé bontom,
életem én a markomban hordom.
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!
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Csomók Ura, a kínt te nem nézed?
Csak nézed és cseléded nem segéled?
(Az Úr szeme)

Pereg az orsó, pereg, pereg a fonál,
lábadnak, szívednek, kezednek nincs nyugta;
hogy szomjas színeit alakba válva lássa,
sok árny, sok kép mind együtt
egy-maga mása,
léte életért lázadt sajgása
legyen lelkeknek lelkekhez boruló varázsszőnyeg,
fonni és szőni: száz tüzű lelkedet bújtja
a vágy.
Te újra kezded a munkát, újra meg újra,
titkos guzsalyodból fonál erekkel csodamód még futja,
de mégse ér, szigorú sűrű szövetjén nem ér levegő,
tapadva fog át.
Átfog s még át és áthímezed, de tudod már, tudod:
színek és hímek szertelen éjjeli-nappali ontása hiába,
nyűgöző varázs, szorító minden emberi szőtt
és bonthatod te, hogy másítva varrd
s fájdalmadban rajt enlelked hallhatod...
Száz tüze közül lelked fel nem ragyog,
csak égni fog,
száz tüze közt ég a lélek,
mert száz a tűz, hogy jól égessen,
hogy égvén tüzed el ne vesszen,
mert így hódítód lángoltód.
Még pergeted, pergeted orsód,
de minden dús szőttek is gyenge koporsók,
meztelenül jő és tér az Úr gyermeke...
Feltámadásig kell koporsó a testnek
és rejtő szőttes annak, kit tüzek keresnek,
de minden dús szőttek is gyenge koporsók,
és minden ruhák hamvvá hamuhodnak,
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sugárzik majd az Úrnak gyermeke...
S addig a ruha az ő holnapi,
az Ő rejtett meztelenítő keze.
(A szolga szava)

Hallgatni most a dolgom...
Hallgatva adja, adja, adja,
adja vérvalósan magát az ember.
M agamra van gondom, ha szólok
és mégis szólnom kell, holott mondom:
boldog, ezerszer boldog,
ki néma mélységgel tükröz kék eget és lett
mindeneknek jó vízzel adakozó forrása.
De nekem kell a szó s kell az ima nekem.
Úgy 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. Szegény hajós,
kitől szerelme messze-messze van.
Hullámok s múló térdem közt kegyes örök párna
ó lélek Istenem!
Gazban sokszor dúlt, rosszba sokszor fült innal
most beléd ereszkedem
és könyörgő, dicsérő szókkal simogatlak
és sírok amiért hogy szívvel szólongatni tudlak
és szeretnék végezetig maradni térden állva.
Isten, a szóban feléd szálló szívem reng
s irgalmas Neveddel szelíddé sírnám a tengert.
(A z Úr szem e)

Mégis, ha kérded: melyik itt a jobb?
Azt mondom: a hallgatás.
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Szavadnak szomja ugyan mélyre ás,
a hallgatás harmatszava valóbb.
M élyebbről jön a jó könny segítve,
mélyebben bukik s dagad testvérszívbe,
mint legszomjasabb szavakból száz.
A könnyű könnyből sodró szárny lesz
minden jó könnyből egy árván szárny lesz,
s amikor sírtad, te észre se vetted,
házad nőtt, holott nem kerested,
pedig magadat épp akkor írtad,
Isten szomorú szívébe beleírtad magad
vigaszos, békítő kezesül.
Könnyek szent vize! csodaszámyú sodrók,
övék az erő, ők az áldott jók;
mert heves szavak is tüzes szárnyak
s bár kőomlasztók és égnek tartók,
süppedő rög felől vonszák a hajót,
a földet;
de a hajó bizony elakadna,
medrek vize bizony kiszáradna,
leragadna bizony mind a vontató,
ha biztató, biztos röpítő tengerül
nem szállanának elébük a jó könnyek.
A jobbik itt a hallgatás...
s útján jó könny viszi haza a földet.
(A szolga szava)

Halld számvevő: ez a nagy számadás!
kérve s szitokkal nyögök a jó könnyért
s nincs szárnyam és sehol a jó lakás.
Itt körül zúgnak magányos vizek,
sújtom hiába bottal veszett szívem,
rossz és jó könnyel Neked nem fizet.
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Úr vagy s ha szikla, szólj rá, törd össze,
mert magától nem tud s gyenge a lélek,
hogy buzogó, nyílt sebbé repessze.
Számonkérhetsz-e, ha nem segítesz?
megmondtam: üss és törj; tűröm és állom,
de hallgatok s rajtad a sor: mi lesz?
(A z Ú r szem e)

Ideje leszen a szónak,
vagyon ideje a hallgatásnak.
De addig: minden nap jó nap,
táguló vágyban sebeid, ha fájnak.
Vér és hó ideje vagyon,
lesz ideje arató nyárnak.
S leszen, hogy utolsó napon
mindenek vissza jó egy ölbe szállnak
Szólj, vágyj és sírj és sírj nagyon,
veled sírok és vágyva várlak.
(A szolga szava)

A madaraknak szárnyaik vannak,
de egész sötét tud lenni éjed;
vigaszvilágító szavad
alá nem száll a megrettentre.
Mint rám-rovott hegy fenn, fenn a Szavad,
el nem érem, nézem: fejem felett
be szép megmeredt hívó csillag!
S messze, mint eged egyéb bolygója.
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Sajdul alattam gyökér, rajt marok.
Sóvár, görcs rántott szomjúságba
rám tátog tüzes meredek feneketlen,
s harag a te fulladt parancsod:
indulni, indulni kell ezerszer.
(A z Úr szem e)

Indulni kell ezerszer
és ezeregyszerte ezerszer,
mert új parancs megy minden percen.
Zúgó perc-nyilak
- égi kéz feszít íjjat feléd rengtek,
veszítsd veszted,
mert hogyha ím jönnek a percek,
kiket lélek szomja kerget,
áldozó mellel kell kiállni,
célnak szállni,
szökkenő vérrel kell lelket adni nékik.
De a nyilak alig értek,
nem verték át halál-vérted,
nyíl maradt nyíl, vért nem hozva,
kongva estek fel mellőled,
hiába rád feszülő tüzelő égi kézig.
Ezerszer,
ezeregyszerte ezerszer
zúgnak körötted, mert üzennék:
kuckódból nézel csillagokra,
gubózva, restül szólván: pihennék
s halál-félőn halálba takarózva.
Volnál jó mén, de vagy gebe,
mintha neked nem kellene,
mért tépetnél arra-erre,
mért kellene még vándorolni?
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Ezerszer és ezeregyszer,
de égi nyilak ütötte vérre,
égi nyilakhoz hű cselédre
szomjazván szomjú a föld
s mindig - bő-bő vérrel kell folyni
és mindig vérből tűznek lobogni,
kuckódnak elhamuhodni,
s egy kuckón se meghúzódni,
de romlatlan túlrobogni.
Túlrobogni:
kint a puszták, vér virított
s vér liheg ott
csipkebokrokat,
tüzelő égi kéznek
Isten szívét felelő,
Isten szívét születő,
ezerszer születő
hal latosokat.
Ezerszer és ezeregyszerte ezerszer,
zúgtak és még kelnek, rengnek,
még keresnek,
de a nyilak, akik jönnek,
akik rengnek, immár fogynak
s az esettek
reád hiába vesztettek
sokasodván sokasodnak;
Annyi volt a téged nem érő,
jaj jön majd egy végső visszatérő!
Szent lelked félénk megfojtója,
nyilak lelkének elrablója
Te voltál
s kik lelked ezer égi szárnyául voltak
nem érvén véred,
csukódniuk kell bús koporsódnak
s a hiába rádfeszülő, tüzelő égi kézből

a hasztalanba hull az íj
s rajta Istennek fénybe nem vigasztott
árván dermedt könnye sír.
Ezeregyszerte ezerszer
új parancs megy minden percen.
Ki gyáva,
mert nagy neki az élet ára,
hiába irgalom omlása,
minden alku
síkos talpú,
tántorgó bokán rohan gyűlölt halálba.
(A szolga szava)

Keserves csillag vagyok,
keserves éjjel vagyok,
keserves láng vagyok.
Szűz vagyok, bár zendült íjad,
ezer nyilak bár nem értek,
rajtam már sok sebek sírtak
s magam dobván dobtam hiába,
meg nem kaptak, csak megtéptek.
M eg nem ölelt szűz,
látástól se érintett szűz,
magányosan égő égről visszahamvazok
s mégse leszek soha hamu,
mert szít a szél s én jaj ki vagyok?
Égető nyilak égvén elégtek.
Lesek a nyílra, verő végsőre,
meghal-e tőle bús tüzem őre,
idegen ég borul-e tetőbe,
éledek-e én szülő halálra?
Ki öl hűs nászra?
ki tör békére?
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Béna táncos vagyok,
magára fordult gyilok,
rettegő éjjeli mécs,
szító szörny szél szegélyén
vonszolt dühöngő könyörgés.
(A z Úr szem e)

Lássad ha fordulnál vissza, hegyek állják el utad.
Akartad-e, avagy nem-e,
merre haladtál mögötted ormok dagadtak
s az oromig minden ormok mindig völggyé zuhannak
s most magadban vagy
és úttalan örök magadban
hazátlan zúgsz:
testvértelen tűz, idegen víz!
Otthonod nem találod.
Szélsodrott hab, meg nem állsz,
jaj, ha mélyre nem találsz,
keserű szüzesség meddő árja maradsz!
Süvöltő sorján botorkás hullámnak
hozzád a lelked sír: „Ó víz, testvértelen testvérem:
testem, testvéred, a lélek sír! és kérd: miért ragadsz?
Gyökere van a fáknak, el nem esnek.
Halálig mélyebb mélybe vájnak,
de bizton állnak.
Égnek tűző, borzas gyökérrel tova hova ragadsz?
Ó víz! testvértelen testvérem, testem, szállj velem
[szállásra
emberkarok közé, emberszívek közé esküdt megállásra,
mert árva testvérem, testem hiába sírsz
és Urad hiába szív állhatos szomjjal,
ha nem testvérül lelkedzett testvérben áll meg rohanatod
s testvérben teljesülön erősen gyökerezve
lombbal gyümölcsül sudaron nem emeled a világot
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ölébe néki, ki vágyott
kergető, rejtező, világos Istenedbe.”
Lássad így sír hozzád testvéri testvériségedre vágyó
[testvértelenül
testvéri lelked.
Futó víz vagy te, megütköztél.
Kínban kígyózol s ím a felelet:
futó víz végre lenned kell, lenned!
(A szolga szava)

Titokzat, szólj, jaj, ha nincs hazatérés!
Lehet, hogy nem virít gerezdet a kérés?
Minden hegyek csúcsa fut,
félés fogja szemem
és hunyni se merem.
Sok hazug szó volt és kevés a tiszta.
Ó mindig szűkülőbb kalitka,
minden kevés és rosszul volt,
de én zokogtam
és száz hiábaság vad kénye hordottan,
de voltam, voltam,
ó titokzat!
mondhassam: kegyelem!
Száraz föld nyelje bukdosó nyomom?
Sulykolt szívem fel sírva dobom,
küldettem s nem lett gyökerem,
forgó szél, kifáradt s most elessem?
Akarom, hogy emlékezzem,
annyit kaptam, el ne vesszem,
nem eresztem, jóvátenni,
tenni, tenni,
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Ó Isten! Isten! tiszta lenni,
magot lelni, széteredni!
Halni hálával akarok,
kegyelem!
(A z Úr szem e)

Isten világán minden szabad,
tárva a kapu és nincs lakat
és alás fényben az ívek.
Kegy-napok fényzáporán,
ha nem restek halni, élni
hívásra átallépni,
hálára érnek a szivek.
Hívtak s hívtak s te álltái
s menvén csak tétova jártál
s kik vártak a kezedre,
aratóra síró mezőit
te be nem takarítottad
haj lékos boldog csűrbe.
Tudod kínját a kőre sírt könnynek
s mégis
süketnek égzengtek körüled a könnyek.
Vágytál szivekre,
ám szűk szívedtől hányszor váltál
elébük vetkezvén meztelenre?
hány zörgetőt engedtél közel?
panaszba omlott pőre tenyered;
ám fejed beléje hányszor eltemetted,
mert nem akartál hallani?
Futkos nyája rajtad sok remegésnek,
s remegtél,
de kicsi, kicsi, kicsi a te szíved;
kis kicsi házadba ha volt, ki szállhatott,
előbb adnia kellett s csak azután kapott
és mindenki tenálad többet adott.
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Sír a lelked, elrejtetted,
titkon vész el csoda vére;
kútfenékről nem szállt útra
titok világító mécse.
Isten neked nem adhatja a hálát,
csak ki cipelte batyútlan hátán Ura rossz világát,
aki már mindent kiosztott,
csak kit minden már kifosztott,
akinek már minden úttól
vett sok véres vesszőt talpa,
kinek öle
mindeneknek ölelő bátor szabadja:
csak annak nincsen már pőre,
ének neki a föld köve
neki nyílhat a szája:
Isten az égben! hála!
Mert őneki vetve már ágya
és csillagos ámen a teste.
(A szolga szava)

Szemek harmatoznak,
szivek zakatolnak,
zuhanó könnyek,
tántorgó hegyek,
reám porolnék,
seregek, seregek,
jaj, el nem fogynak.
Halotthoz a holtak,
világok vádolnak,
kicsi, kicsi szív
mi a te könnyed?
voltál holtig hív?
Sziklák befödnek.
A szemek gyilkolnak.
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(Az Úr szeme)

Szivek zakatolnak, szemek nem gyilkolnak
élőkért fogják élők kezét holtak,
reád görgő voltak
szelíd bocsánattal, vigasszal csókolnak,
ha új szívbe őket immár szállásoltad.
És magadat ne szánd.
M ert tömi, fájni, hullni, ezt szabad.
Sokuló sebeid ne bánd:
rendelt szigorú kőtörő faragd.
Két kezed magát keményen tartsa
s arcod tipord meg, ha a lélek arca
felveszékel: miért állsz elém?
Á ldott leszel a könyörtelenségért,
a könyörület Istene akarja.
(A szolga szava)

Hozzád szavam csak könyörgő lehet,
mert riadalmas bús kis lény vagyok,
ha elejtem csak percre is kezed.
A könyörület Istene akarja...
Ó jaj, hogy lehessek én könyörtelen?
Ó fáj a fájdalom
s ha fáid vadonában kis bogár csak szívem
s félelemben kárhozok is,
de rettenetesek az éjjelek,
szavak is rémületbe kondítják az erdőt.
M ert Isten, bogarad ölmagas véres kalászvetésben,
csak szeretni és rebegni szeretnék,
ha reggel ragyog a nap.
Tudom Uram, tudom, nem szabad,
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de ki parancsol kínnak, hogy ne tépjen,
megcsorduló sebnek, hogy ne égjen
és a viharnak, mely rontva úgy ragad,
hogy földdel eget veszít szédülő szemem...
Ó Uram, oly jó fehér kalász tövében
kis bogaradnak csendesen megbújni,
míg véres szelek riogatnak veszetten.
Fehér kalásznak, véres kalásznak,
kínnak, viharnak, vádnak, fohásznak,
ó tudom, egyszer kell majd mindnek hullni.
Tanítsd meg Uram síró szívemet,
síró szívemen könnyező szememet,
taníts meg Uram titkára Nevednek,
mert nem akarok csak Tebenned elmúlni.
Hozzád szavam csak könyörgő lehet*
mert riadalmas bús kis lény vagyok,
ha elejtem csak percre is kezed.
(A z Úr szem e)

Nincs segítség, sírtál, nem találod,
ó Isten, anyám, ó tengernek csillaga!
Ültél a porban te is, perelt szád
s Isten volt csak, mint Te, oly egymaga.
Kelj fel a porból, nem perlőddel perelsz,
minden testvértenyérben ott a gyógyító olaj
és tárd ki temető karjaid;
önsírjából újul a bélpoklos
és betelő ámen lesz a ténfergő sóhaj.
Hallod? Csak oda add füled
és mindig rád égnek riadó szárny riaszt,
add oda szemed, hadd oda szíved,
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hadd oda mihaszna rongyaid
és válladon érzed
a halló, a látó, az égszínszőtt bíború
Vigaszt.
Vád a jajszó s magad se átkozd.
Szeresd az eget s jól nézz a földre:
béfedez Isten.
És látója leszel, hogy kezed szózatos erő
s nem múlni, de égnek viselt anyád,
mert nem koldus vagy, de Istenfias király.
(A szolga szava)

Jaj, sűrűn tér a keserűség órája.
A percnek szárnya ráüt rossz forrásra:
Akkor keserves szememnek nincs könnye
és hajlik a derekam, mint pörölyre
porhanyó lom
s visznek a megdúlt, dagadó vizek.
És áll, áll, áll a percnek szárnya.
És az égre hiába nézek, mondván: hiszek.
Nem edénye, szűrője szemem a fénynek
és haszontalan szeszélye veszélyes éjnek
hányattatom
és minden csak ragadó víz és fakó sötét.
Óra, óra, ó keserűség!
(A z Úr szem e)

Kicsordult a vizekbe ürömnek pohara.
Bizony szörnyek keresik halálra lelked,
száraz a szivek taposott rétje,
láss, láss és látva nem szabad dermedned.
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Szenvedd, hogy pőre szívednek a harmat is fájjon,
nem vigasztalni, fájni vagy s csak fájjon,
így kerget ölébe magának a Kergető,
ki kardélnek kerget téged,
hogy kívánságos, kegyes karja közé fuss.
Rendetlen szél sziszegi szerte a rettenetet,
két látó szemre fosztott, kitett szívednek
vak roppantó zuhatag az élet.
Több az élet, minthogy halállal méred.
Gyengeséged sebén paskoló dühödt eső
s flincs hova vissza megbújni,
mert bizony nem szűnt, tart az özönvíz
és fuldokolva is
magadnak kell lenni magadban a bárka
s vizeket megütköztető Ararát.
Kell állnod, állnod,
cafatolt, zúzott szíveddel fájnod,
fájnod, míglen meghallod béke szavát.
Szivárvány-frigy előtt, ha tért galambtalan halsz,
asszonynak áldott, magzatos kínja lesz az
s ujjongással ölel életbe az ég:
mert vérezvén anyává lett szíved:
Kergető karjába hull a kicsi-kicsi szív
s kisded, élet született.
(A szolga szava)

Nem a fájdalom a próba.
Fájdalom hova üt, serken ott könny is,
pör csak a pör, ha halálos pör is
bicsakló szó helyén szólal kicsorgó vér
s az éjben akárhogy is félek,
valahol virradás lesz reggelre.
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Nem a fájdalom a próba.
De ha zuhanok hangzó szavaim közt
szám yaderm edt madár
védtelenül fagyott hullámokra vetve,
a végtelen zajló jég feneketlen
és sehol szikra, mely tüzeddé szítható,
ó akkor ki fog engem keserves oktatóba,
kedves oktatóba?
Nem a fájdalom a próba.
Kegyes, már vagy te, van hova roskadni.
De vonaglók közt tudjak békén halni?
Jó életért, jó, száz halált halni kell.
De ha vérzés, mind a test vérezzen,
míg csak seb van, seb jaj ne hegedjen
s ölelő karból kívül egy se vesszen.
Mind álljon itt lángba, ha kigyúl egy kunyhó!
M ert rettenet, hogy nincsen csak az Úr jó!
(A z Úr szem e)

Dicsőség legyen Istennek a mennyben,
mert nincs fájdalom, csak övé a kereszten:
ne higgy a bánatodnak,
ne higgy a fájdalmadnak,
nincs igaz bánat.
Könnyen kerül a bánat,
elé terül a hímes jajszó,
szép szó, mély szó,
surran a szomszéd a szerelem karján,
hívő testvérednek arcán
és nyomában benned sajgó békülés.
A rossz szomszéd ólálkodik.
Ha legjobb magod is veted,
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ne higgy. Ne hidd hívésed hű voltát,
mindennap jobb lelked kerítésen dobd át,
mint jó gazda szeplőtlen állatját óva,
kihajítja udvarába csent
dögvert jószágát kártévő rossz szomszédnak.
Sok a dög, légy résen, el ne veszessen.
Kalásznál jobbnak, vigyázz, vetélt mag el ne hitessen,
mert nem tudod mi a könny, ha sírásod legizzóbb is.
Előtted fúlt földnek kívánsága jóra,
áradt egy fájdalom vigaszért vert folyója.
Tiéd a lábad, te tedd, hogy ne remegjen
és ne fáradjon és menjen, menjen, menjen,
tiéd a kezed, hogy lelkednek jól engedjen,
kimarjulhat, de meg ne szűnjön resten,
te tedd, hogy jól merítsen,
jaj könnyen nyitja torkát, halálra ne nyeljen a víz,
s dicsőség lesz Istennek a mennyben.
Nincs igaz bánat, bánatban igaz hit,
csak Istené igaz.
(A szolga szava)

De fáj,
fáj, fájdalmam van
s morzsa szavamban
még morzsa nyomát se lelem
az óriás kín-kovász kelt kenyérnek,
pedig kell, hogy benne legyen,
teljes szóban teljes kenyér,
közös kín-kenyér legyen.
De fáj.
S ha éneklek, élet az énekem,
és mi lesz velem, ha beomlik,
mert megrázzák a künnrekedtek
146

A Sámson-erős
alázott nyelvük-tépett fájások?
(Az Úr szeme)

Csillan csoda-néha sűrű lombjai közül
a benőtt boruló lelkednek
s tudod: van a föld, az érendő ígéret.
Menj arra alá,
mint egykor Isten embere,
kinek Isten parancsolá halálig vezetni a népet.
Menj, mert napjaid Istennek nyája,
szent földjüket tán meg se látod,
tán látás hegyének tövéig se jutsz,
de feléje vidd a népet,
jól, bízván, míg erővel bírja lábad.
Felé az ígéretnek nézz
s ne feledd ínségnek se napján:
csoda-néha csillanó nap-táj,
érte vagy pásztor, Úré a nyáj.
Úr vigyázza népét, a néped.
Terelő pásztor, tereld, énekelj,
míg ki nem osztod, mi adatott néked
s míg az Úr, jó szolga, nem hív el.
Mi nem volt tiéd, azért majd ő felel
s lészen, miként egykori embere
ki meghalt s nem látta ember szeme,
de maradt népe, égből új pásztor jött,
őt meg az Úr temette el.
(A szolga szava)

így van jól és nem akarom feledni:
mehet a lábam, hegyen, vízen, messzi,

tehet a kezem, hogy tette tengernyi,
a távolt kimérni, a tengert kimerni,
nem mondhatok semmit, mi több, mint az esti
sötétbe világot kereső lobnyi láng.
Hontalan, haszontalan az ember,
jaj, a világon semmit se tud,
mert a Jóság szállatos színe előtt
mindnyájunknak gyenge, hűtlen, hazug,
és igen rideg szívűként kell leesni.
Uram én ember, ki rosszabb, rosszabb nálad,
az én szemem se bírna egy tőlem rettegőt.
Ha elszólítsz, ó Jóságos, kegyelemben,
ó ha megfogja kezem az otthoni kaput,
hogy ne remegjek, ki ad nekem erőt?
Kegyelemteljes, mégis így van jól,
legyen szívem áldó áldozás oltára,
köszönet érte, hogy merem Neved hívni
s gyér hitemben öleltetvén érzem:
ég fiává száll engem erőd,
ó fogadd kegyesen szívem bűnös füstjét, mely hála...!
Istenfias királyt égnek viselt anyám...
így oktattál ó Lélek rettenet hajnalán
s most tisztul a szó
s áld, áld Téged remegve,
a remegés nagy bűnén is könyörülőt.
(A z Úr szem e)

Jól nézz a szemekbe, meglátod majd szemem,
jól megfogd a kezeket, fogod én kezem.
Jól vidd a testvér terhét, vállon keresztem,
jól öleld meg, ki bánt, tartod eső testem.
Jól köszönd, mit kaptál, akkor nekem adtál,
jól adj, akkor tudjad: íme tőlem kaptál.
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Jól nyisd a kapukat, hozzám rést nyitottál,
jól tűrj, akkor tudjad: én hátasom voltál.
Jól aki elindul, bizton haza ér el,
Menj Isten hírével, Isten békéjével.
(A szolga szava)

Szavad fülemnél sokkalta több.
Ó minden kapu tán kapu Jeruzsálem előtt?
ím kelek útra és hegyezem eszem
és színedre halványan bukó szavam
hangod lenni akar.
Én, ki félszeg, rugdalt rugódzó,
mégis a békét vágyó,
mindenek kedves kedvében járni kívánó,
nehezen kiváró,
lábam törheti minden kis háló: vágylak én.
Megkészült a hátam
s hogy balga szemmel színed fejemre láttam:
egy a vágyam,
mint szamarad Jeruzsálem előtt,
jöjj, nyergeij meg, hordoználak Uram.
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Tudom hol vagy és kereslek,
tudom soha el nem vesztlek,
tőled út el nem tévedhet,
örök ölben vársz rám veszteg.

Tavasz van testvér, rügyek és gyerekek
és nap is van, melegítő, derítő sok sugár,
testvér, a te kezed melleden összekulcsolva
e tavasz virágait már nem illeti
s e gyenge fiivek már el nem hajolnak lépteid miatt,
ez áldott alkonyokat már nélküled áldom.
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Még nem tudok remegő vágytalan nézni az éj elé.
A te lelkednek nincs már álma,
de ki felel nékem: merre kell vennie útját hazáig?
ki felel nékem: nem kiáltja-e nevem, mint gyerek-időkben,
ha kerested érinteni kezem: rémek bujkálnak... virrassz...
úgy félek... imádkozz hangosan velem.
Testvér, még nem lehet nékem veled virrasztani;
de mióta elmentél valami új van kezemben,
a nevét nem tudom, de valami feléledt a zsivajban,
névtelen, meghitt, biztató, világos... valami...
Szűk határú szememnek egy új sugár a töviskoronáról.
Testvér, e tavaszban csendes látatlan utakat érzek
hanggal, zavarral zendülő óráim mögött
és az órák hasadó burka fölött áll az állandóság.
Az állandóság majd elüzen ezért a tavaszért is.
*
Kenyér az Ur, kenyér a teste,
a vér, az Úr vére ital,
földre csurgott az Úr vére,
földbe tették az Úr testét,
kenyerét osztotta,
italát osztotta,
megosztotta az Úr a föld halottival.
Jó kenyerünket itt megesszük,
italunkat itt megisszuk,
éhségünk csak nem csillapul,
szomjunk azért nem elégül.
Hol a kenyér, hol van?
Hol az ital, hol van?
Ha itt nem is kapjuk, nem hiába hívtuk.
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Az a kenyér el sose porlad.
Az az ital ki nem szárad.
Testvér, táplál az Úr teste,
testvér, oltja az Úr vére
éhséged, szomjadat.
M egtöretett tested
megtöretett testén, testvér az Úr keblén,
testvér az Úr keblén az égben feltámad.

*
Fáj-e még, fáj-e még, ugye nem fáj testvér?
Nagy szomorú estén, este hűvös csendjén
nem borzongsz, nem vágysz már.
Sötétség beestén
föld ül lelkem szárnyán. Annak módján-rendjén
tested takarja föld. Enyém még földön jár,
csak az én szívem fáj.
Szép szemed, jó szemed... Más szemekkel látsz már.
Rengeteg erdőben az volt, úgy volt lámpám,
kialudt föld alatt.
Sötétségben árván
kellene a kezed. Csendes imádság már
kulcsolt fehér kezed. Aki még itt maradt,
értem is szól szavad.

*
Értik egymást a hallgatagok.
A hallgatag hatalmas ég
a hallgatag hívó tenyérre ráragyog:
tavaszi nappal meghitt éji csendesség.
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A hallgatagok egymást értik.
A hallgatag messzi sírdomb
a hallgatag szemeknek felel, ha kérdik,
s a csendben tudom: a testvérem most itt volt.

CIRÓGATÓ SZÉLLEL...
(Vándorbotom... 67.)

Ma száll a táj és hull a zár,
égi kékben éber mélyben
mélyen merült habba terült
hazád, hazám, olvadt határ.
Égi kékben duzzad az ár,
felhő felett, füvek megett
egy öl ringat, karjainkat
összehozza, semmi se fáj.
Sugár szaván, mély nagy taván
együtt megyünk, nem kell szemünk,
hunyom, hunyod, tudom, tudod,
ma perc csupán s holnap talán
örök hazád mindig hazám.
*

Éneklő angyalok,
ki egyszer hallgatott
mindig hallja, mindig.
Aki fenn hallgatod
angyalok énekét,
én veled hallgassam.
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Angyalok éneke
lélek rubin keze
örömfénybe mosdat.
Testvér, édes testvér
bánatbűnbe esvén
imádkozzál értem.
Bánatbűnbe estem,
földön felejtkeztem
s fájt a fű, tavasz-fény.
Földön felejtkezve
merre menjek, merre?
Feketéllett sírod.
Merre menjek, merre?
Messze vagy te, messze,
bánatbűnbe estem.
Imádkozzál értem
s nappal, este, éjjel
tudjam jó lakásod.
Nappal, este, éjjel
sírva hogyha fázok
halljam imádságod.
(Beszélgetés)

Nehéz ittmaradni
Könnyű lesz meghalni.
Sír az édesanyád...
Ne sírjon, ne sírjon.
Szegény édesapád
Jó Istenben bízzon.
Meg a te testvéred...
Ne hívjon, ne hívjon.
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Elhervadt a rózsád...
Hogy majd kivirítson.
Ősz jön a tavaszra...
Égből száll harmatja.
Fáj fiatal véred...
Áldani tanítson.
Áldani a fájást...
Biztos viszontlátást.
Nehéz itt a várás...
Hazafelé járás,
könnyű lesz meghalni.

SIETŐS VOLT DOLGOD...
(Vándorbotom... 68.)

Hozzád, hozzád és nem tudom hová
és tündökölnek áldott szivárványok;
Minden híd fölött megdobban szívem.
És nincsen híd, mely ma hozzád vezetne,
a szél pedig a halvány fák között
nem tudja kinek, csak szűköl hontalan.
Ha este lesz, a hold az égre kúszik
és messze lesz és messze van és nem lesz
és nem lesz az én tenyerem behajló békesség.

ISTENEM...
(Vándorbotom... 69.)
VISSZASZÓL KÖNNYESEN...
(Vándorbotom... 70.)
ISTEN VELED...
(Vándorbotom... 71.)
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VI.
ÉS LÁTTA, HOGY JÓ
(Bécs-Szarajevó-G raz-Bécs, 1924-1927)

AZ ÉJSZAKAI SÓHAJOK
Este csillagok sajognak.
Jönnek halottak,
Kiktől nappal tilalomfa tilt.
Este a földnek nincs rakoncája
S a nappaloknak tilalomfája
M inden kitűző csillagtól
Nesztelenül egy-egy lombot veszít
S aztán gyökerestül visszamerül
Az éjszaka széttárt karja közé.
Lazul és lebben kötözött sóhaj
S kik szöktek a dombok alól
Sóhajok-rezdített nyomon röpülnek
Sóhajuk-vitte élők után
És élőknek halott,
Holtaknak élő nem tiltott óhaj már.
Domb fölött sok árnyék marad,
Ott lenn ragadt ház és név.
Titkolatlanul
H asogató fényben szédülten csüggök
Fészektelen borzadó madaraknak
M egdermedt szárnyán ég és föld között.
(Wien, 1924. április)

ÉS LÁTTA, HOGY JÓ
Édes rózsám, mért vón bajod?
Rádcsodálkoznak csillagok,
Százezeréves csillagok.
No nézd széles a föld háta;
Holtak, élők csudájára
Nem hederít semmi kárra.
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Óriási titkos álca.
Eldördültét évszakoknak,
Múltát bölcsnek és bolondnak
Jó fölségesen csak állja;
Ont tékozlón sok világot
S minden porszem szent, imádott
És sorsaink Isten se szánja,
Mert bármi sors lehet létra.
S kezdettől fogva megáldta
Szőlőskertjét s mindent látott
Mit nem látunk és jónak látta,
M ikor lenézett a szakadékba.
(Wien, 1924. július)
*
Hallom a csendbe rebbenve nyitják
Szemüket holtak
M ikor csókollak.
Rebbenve nyitják, ámulva nézik
s nem értik nyitját:
Tegnapi gyöngyöző gyönyörben,
Perzselő mai keserves könnyben
Csókkal megváltják mindenek árát.
Furcsa, furcsa két ember.
Hallom a csendbe és megcsókollak.
Édeseim, holtak, ne nézzetek rossznak.
Tudom én, tudjuk mi,
Számon is tartjuk mi:
Rengeteg erdőben nincsen annyi levél,
Amennyi ok volna futni, rogyni, halni.
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De sírra sírva keserves könnyben
Bizony éppúgy mint gyöngyöző gyöngy
Ajkam az ajkadra szalad
S mindegy ha szívemen száz seb is szakad
Nem fog megszakadni,
Könyörtelenül nem tudok halni
Csók őrzi előlem síromat.
(Wien, 1924. július)

PACSÍRTASZÓ HALÁLÁN
(Vándorbotom... 116-117.)

A RÉGI VÁROS
Mint fáradt, téli, bús, fagyott madár,
Remegve bújna tárt meleg tenyérbe;
Szerettem őket, kiknek szíve fáj,
S lettem vón boldogan mindük cselédje.
Szabadkán is sok ember szíve fájt
De mindé másért s úgy nem mint énnékem;
Ó úgy szégyelltem ezt a vad magányt
S gyerek-daccal növesztettem sörényem.
Tizenhat évvel úgy égett a vágyam
Cselédje lenni, társa társaságnak;
Száz szájíz szerint élni megpróbáltam
S már nem volt út, hogy magamhoz találjak.
Akik szerettek is nevettek rajtam
S csak attól féltem megtudják, hogy látom
S megtudták s én féltem kimenni nappal
És ekkor jött a muzsikus barátom.
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Ma nem lennék barátja volt-magamnak
Mert elriaszt, ki nagyra van magával;
De ő, barátom, ő bölcs, szeret, ért, hallgat
És lát jobb szívem szép ezer bajával.
Hozzám gyerekhez minden este eljött
És felzavarta alvó szomszédinkat;
Csak felkiáltott, csak éppen köszöntött
S virágot vittünk árult húgainknak.
Sötét rossz utca! És szívünk szorult
És árvább voltunk, mint az árvák könnye;
És éreztük, hogy arcunk sárba hullt,
Tiszteltük egymást s mart a szégyen csendje.
Beszélni unszolt - én okos vagyok,
Beszéljek hát de szép, de nagy dolgokról!
Fejünk fölött csillag, csillag ragyog,
Ó részegedni csillagfényű bortól.
Beethoven, Nietsche - mennyi volt a szent!
Marx, Ady, Tolsztoj, Ó- s Új Testamentum!
Már ő is szól s kottázva lépte leng
S buzog velem nagy benső bús mámortul.
Ó tiszta élet, édes, tornyos álom!
Ó szárnyas lélek, föl magasba hágó!
Ó jónak lenni, szépnek mindenáron,
De jaj - szólt ő - szívem hajh! tétovázó.
A Kossuth utcán majdnem minden ház
Egy-egy szerelmet őrzött zord sötéten;
Ő volt szerelmes, én: részvét-telt láz
S vigasztaltam sokszerelmű testvérem.
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Rossz úton jártunk, ám komoly volt minden
Komoly, komoly, mint élet és halál;
Be kellett látnom, őt hiába intem:
„A szíve fáj s oly sok és szép a lány.”
De hajnal táján, mint a torpant ördög
M ajdhogy ránkdől a városháza tornya;
S egy szál baráttal ott alant ődöngök
S csodára várunk vagy egy jó asszonyra.
[1924. dec. 25.]

TE SOHASE LÁTOTT IDEGEN EMBER...
(Vándorbotom... 75.)
ÉDEN EMLÉKE
(Vándorbotom... 77-78.)
SZÜLETÉSNAPODRA
(Vándorbotom... 79.)
KARÁCSONYI VÍZIÓ
(Vándorbotom... 80.)
A MEGTANULT ALÁZAT (I-XII.)
(Vándorbotom... 82-90.)
IDEI TÉLI VALLOMÁSOK (1 -4 .)
(Vándorbotom... 91-93.)

AZ ÉN ÉDESAPÁM
Őtőle tanultam azt a szomorúságot,
Mely nem lázong, mert erős
Elbírni mindent és látok,
Ha őrá nézek, fehér galambokat
Kiterjesztett szárnnyal felhők fölé röpülni.
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Ő nem tud a galambokról.
M ikor egyszer könny verte ki szemét, úgy nézett az égre,
Mint megfagyott furcsa kék tócsára.
Én akkor beleláttam a szemébe
S így vezette ő Istent hozzám,
Mert az elhagyatott Jóság akkor fogott szíven.
Szeretem, mert kinevet, ha galambjairól szólok
És nevetne, ha szólnék szelíd fényről,
Mely rámsüt homlokáról, ha fázom.
Barna szeme hűséges világítója
Csillagtalan esték útján lábamnak.
Vele, galamb-emberrel vigasztalom magam,
Ha a föld árnyéka eltakarja Istent.
[Bécs, 1925. április]

A MEGVADULT LÓ
Hová? Megvadult s nem kérdi,
Nem kérdi Istent, nem kérdi az embert
Eltépte magát s új törvényt rendelt:
Csak dühödő ember igaz hű ember,
Dühödő van csak hű szerelemmel
D ühödön földhöz.
Ha ördögök útja, hát ördögöké
Felállt a föld és elrohant
S ha így rohan is mindörökké
Hátra soha többé!
Egykori Urát, mint a bűnöst
Kötözve vonszolja szikrázó patákkal.
Mindig vadabbul
A hold alatt
Összeverődő óriás fogak
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Itt-ott is dőlnek: fehér házfalak
S jajdul a Vonszolt, a ló vele jajdul
S az apró emberek rémületnek szétszórt halvány
[csillagai.
[Bécs, 1925. április]

NEM TUDTAM
(Vándorbotom... 94.)

EGYETLENEM
Kellesz, csók kell, kenyér és só kell,
Ital, álom, irgalom, üdv,
Mindenható, mindentudó szer
És soha többé el ne küldj.
Hová, hol, miért is jártam?
Az évek száma száz? ezer?
Mely rengeteg az, honnan kitaláltam?
Hogy ily tikkadtan, ily szomjasan,
így fájva, ilyen éhesen
Sugárzik érted a kezem?
Sugárzik érted a kezem
Kívüled nincs csend, semmi jó
Csupa vétek csalánján jártam
S gyűlölöm már, ha kérdezem
Jól teszem-e, ha ezt teszem?
Hogy is bírtam, mit is csináltam
Kívüled künn - nem akarok
Meghalok, ha csak vissza is nézek
Nem akarok, csak téged látlak
És hagyj el szívem, szám, eszem!
Kellesz, csak te, csak csók, csak csend;
És soha többé el ne küldj,
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Örökké maradj, rend vagy, üdv
Legvalóbb jó csók, olvasztó, oldó,
Leendőt, napot, voltat eloltó!
[Bécs, 1925. július 31.]

MAGAM ELÉBE
Most támolyognak vágytól tagjaim
És várva várom, hogy jöjjön az óra
A takaróknak feltakarója
Tagjaimat tagjaimtól megváltó.
Édeskínú vágya a megszületésnek
Nyújtja fel ujjaim, tíz tűzre váró gyertya
Mutatják, hogy arcom arcomon
S szemem szememen börtönző hamvazószerda.
Mert énbennem víg arc, jó szem, fény
Nyomul ez arcom, csüggedt szemem helyébe
S a látatlanul fenn vonzó nagyok, jók népe
Fölfelé hív, születni hív, vonul és hív
És ezer virágvirítás húz, hogy esengve lessek
Siessek, égjek, éljek magam elébe.
S ezer villanás villan rád édes,
Édeskínú vágya a megszületésnek
Édes szülő kín, édes halálkín atyja te fenn
Te fenn Istenem
Az én való szemem szemem mögött van
És azzal látlak s látom felhőként magam
És azzal várom, hívom, kérem le az órát,
Mely felhőt tép s fel tündöklőt takar.
[Bécs, 1925. júl. 31.]

A CSILLAGOK BALLADÁJA
(Vándorbotom... 95.)
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SZÖVETSÉGES HALÁL
(Vándorbotom... 96.)
MARGINÁLIÁK (I-XIII.)
(Vándorbotom... 97-106.)
BORZONGÁS
(Vándorbotom... 122.)
MESSZI SZOM SZÉDAINK
(Vándorbotom... 123.)

VAGY
Csak álom sejtethet oly fénylő fehéret
Verejtékes búst ha Madonna látogat,
Mint én ím látok és látva hozzádérek
S ujjam alatt test, vér, a való szent patak.
Álom, mit álom! Szépsége csak hideg hó,
De körül nap parázslik ahol te megállsz,
Olvad a bánat, mert vagy, te test-meleg-jó,
Csodát ujjongok, mert ím való: ni jársz,
Nézel és engem! és kezed és ajkad van
S lábad a földön s én valakinek kellek,
Ki nem terv, vágy, de van s ha karom szétpattan
Minden álmom túlját, téged ölellek.
Az egy jóságnak szent kútfeje: valóság,
Buzgott hát nekem is, vagy, nevetsz, lélegzel,
Tűrd álmok éhes meggyógyult bélpoklosát
Gyümölcsös testeden részegült kezekkel.
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Hogy bámul szemem az örömön szememben,
Sír, valami meghalt, meghalt a halálom.
Gyermekajkad közé tudod tenni lelkem,
Remegő fűszálat forró boldog nyáron.
(Szarajevó, 1926. márc. 31.)

TÖBBÉ NE MENJ EL
Nem voltál nálam s várva eltévedtem.
Visszajöttél s nem ismerek reád
Csak idő múlva, m ert még messze jár
Utánad eredt kóbor-lett lelkem.
Visszajöttél. Szólítsz, kezem kezedben,
Szólítja csókod őt, ki még nem mer,
Ki messze ment s nem mer hátranézni,
Mert fél, hogy hátha mégse vagy még itt.
Jó az akácnak! Csüngvén csügg a fáján
És el nem válik, míg csak meg nem hal;
Engem halál meg annyiféle mar,
Tévedt bolygó, nem lelem a pályám.
Többé ne menj el. Kint már tavasz virít,
Mesém, elvihet valami felhő,
Út, utca. Hogy fogok rádtalálni?
Kiálthatok, nem felel az erdő.
(Szarajevó, 1926. április 8.)

JÓ IMA
Sebed az én sebem legyen,
Törd össze sok kicsi keresztem,
A Magad egyét add.
Száz vérzésem utálom már
S utálom százféle sebem.
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Olyan csélcsap minden mi nem Te,
Zegzugos szálkás, sok fájdalom.
Fájásaimból, szent szabadulásért,
E g y fájásért nyúlik fel karom.
Gyógyító gyúlásba, tűztáncba hívj,
Vesd rám emésztő kegyed,
Mert nem élt, ki meghal
S csak abba halt, hogy ő beteg.
Sebed az én sebem legyen,
Törd össze sok kicsi keresztem,
A Magad egyét add.
(Szarajevó, 1926. május)

HEGETLEN PIROS SEBEKKEL
(Vándorbotom... 222.)
ESTE A KEVRINA ULICÁBAN
(Vándorbotom... 124-125.)

SZOMSZÉDOLÓ ESTI M ENNYEK
Most emlékezik az ember,
Hallgat s a fűre néz,
Bárány simul ölébe
S a szél hűs mese, méz.
Csillagos mannamező
Szomszédol most ide,
Föld kérgét, ember térdét
Zsibbasztja menny íze.
Szívünkbe szédült mennyek:
Dúcát meglelt galamb.

Most fii vagyunk és felhő
S boldogan néma part.
Babona hogy van ember,
Csak est van, élet, fény.
Álom minden kerítés,
Szív egy ver s egy a vér.
(Szarajevó, 1926. július)

SZARAJEVÓI VERS
(Vándorbotom... 126.)
BO SN Y ÁK HEGYEK TÖVÉBEN
(Vándorbotom... 128-129.)
FÉLVE KEZDÜNK KÖRÜLNÉZNI
(Vándorbotom... 130.)

LÁTOD, LÁTOD...
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 a szerelem.
Látod kincsem, már kezdem nevetni,
Ki iszonyom volt, a cudar halált,
Mióta szerelem szíven talált,
Szomjam nem oltja egész nagy világ.
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Csók, ölelés, hódoló bódulat,
Látod imádság, csaló az Isten,
Szomjad új szomjjal olt, teveled kincsem.
Vagyok adósod s mindig szomjasod.
Vesztes vagyok s már maradok vesztes,
Szeret engem a kemény szerelem
Örök vágycsillag annak nem fesel,
Ki ölelvén betelt benne a vágy.
Örök csatavesztés, látod angyal,
Lám így szeret engem a szerelem,
Jelenben múltat szomjaztat velem,
Mi voltál s nekem nem leszel soha.
Fájok utánad, ki itt vagy közel,
Miattad fáj, hogy nem otthon a rög,
Kín lett bennem, hogy szívem nem több,
Szomjazom első szomjad, galambom.
(Szarajevó, 1926. szeptember)

HUSZONNYOLCADIK SZÜLETÉSNAPOM
(Vándorbotom... 131.)
RÁRÉMÜLTEM ÉJJEL
(Vándorbotom... 132.)
AZ AVATOTT M IHASZNA
(Vándorbotom... 133.)
RÉGI KERT ÉJJEL
(Vándorbotom... 134.)
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SZÉP VAGY MA
Lángoló napnak boldog ragyogása
Alkonyi hegyek néma oldalán.
Sima hajadra ezt a fényt ki tűzte?
Oly szép vagy ma! és élet, halál,
A hegyek nyúlása, a föld múlása
Érted ma fáj.
Mint kinek mellébe tűz van belezárva
Száraz a szám,
Hiába volna minden kapu tárva,
Ma én vagyok a világon az árva,
Mert hajad fénye csak nekem fáj.
Sötét hajadra ezt a fényt ki tűzte?
Kezed lágyságát, két szemed lányságát,
Szád, a szád csillagul csillagtáncba fűzve
Örök égboltra fel mért nem csókolhatom?
S a hangod! hangod is elszáll, mint a szél?
Mint kinek mellébe tűz van belezárva
Száraz a szám.
Alkonyi hegyek néma oldalán
Jajteli földön rengeteg ég alatt
Ma csak sötét hajadnak fénye fáj.
(Szarajevó, 1927. február)

FUTKOSÓ CSONKA HOLD
(Vándorbotom... 173.)
HISZ AZ ISTEN
(Vándorbotom... 135.)
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SÖTÉT ERDŐK ÁLM A
Hull nehéz fejem térdedre,
Te tudós két tenyeredbe, temetve
Csendesen a csendbe,
így álmodik, ha dúl a sötét
Álmodik hajnalt, sejtett fényt
Sötét erdők avaros bús földje.
Nehéz a fejem. Dermedett
Homlokom sírását hallja tenyered,
Hűs térdeden moccanni is fájna.
Te borulsz rám, sötétem mélyének hajnalálma
S én mélyben nyugvó, nyugvó kis boldog rög
Nem is lélegzek.
(Graz, 1927. május)

LILIOM A MÁRIA KEZÉBEN
Liliom a M ária kezében
Vágy ta lan
Ragyogásoddal mért nyilallsz belém
Liliomszál két fehér ujj között?
A vágy maga vérem
S ha kitépném is magam,
Göröngyeiben gyökeremhez tapad
Velem szakad a föld.
Ragyogó liliom, az én
Húsevő szájam is kék ég harmatára szomjas
Sötét testem is, mint a szirmaid
Csak remegő levél zengő csillagok szemében.
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Fáradt, zavart, nehéz szívem kérdi
Miért nem
Lehetek én is tétlen sugárzó
Szép, tiszta liliomszál az örök
Mária kezében?
(Wien, 1927. június 18.)

CSILLAGOK FUVALLATA
(Vándorbotom... 136.)

DÉL VAN
Erdők üde csendje, tenger végtelenje,
Ezüstfelhők az órák,
Nesztelen futnak kék ég tükörén.
Egyszer, csak egyszer telik be minden élet
S az enyém betelt. Delel a napom
S most leválik áldott csípődről karom.
Nézem erős szemed, látom csókoló szád,
Te túl gazdag asszony, én túl gazdag ember,
Egyszer, csak egyszer telik be minden élet.
Mit adhatok még? Tiéd a lelkem,
Mit kaphatok még? Enyém a lelked,
Mint napban a fény, mint tengerben a tenger.
Most itt a dél, följebb nem hághat a nap,
Erdők üde csendje, tenger végtelenje,
Balzsam, ünnep, csillogó áhítat
És őszi borzongás: nem leszek gazdagabb.
Futó ezüstfelhők, csendben hajolj hozzám,
De ne ölelj meg, mert azt hinném, búcsúzol.
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SOHA MÉG
Soha még, soha még
Ujjongni nem láttam,
Soha még, soha még
Nevetni se láttam.
Ami nevetés volt
Az ép csak bús játék
Vágya megjátszottá,
Hogy az milyen volna,
Hogyha bús nem volna.
Pedig soha senki
Szédült boldog lenni,
Úgy nagyon nevetni,
M int ahogy ő tudna,
Nem tudott még senki.
Csak ő tud nevetni,
Kit még sose láttam,
Soha még, soha még
Boldognak nem láttam.

MA NE NÉZZ RÁM
Ma ne nézz rám, sötétség húzza homlokom,
Hiábavalóság betűi az égen a sok csillag,
A szó, a hangom rekedten hangzik vissza fülemnek,
S a leheletem nyirkos, komisz őszi köd.
Ma ne nézz rám, mert nem is engem néznél,
Magamnak is üdére, imbolygok és a szívem
Csak húzna, húzna lápos feneketlen mélybe
S ha hozzád érnék, megdermednél kezemtől.
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Ma ne nézz rám. Féltelek magamtól.
Mennyi a mesgye! s előttem mégis tarlott úttalan mezők,
S csak szűk kerítés az élet, a híres határtalan,
Hová érdemes itt a vándorút? Ma ne nézz rám,
Ma ne nézz rám, mert ma gonosz-igazán látok
És igazaim szemérmetlenek, mint párzó kutyák
S ha dühödt foguk megmar téged is,
Holnap ki biztat, honnan ragyog meg éltető hazugság.

OSTOBA TÖRTÉNETEK
I
Állj meg egy szóra, csuda furcsát mondok:
Fehér kutyát láttam, nem is túl szaporán,
csak éppen kutyamód szedte négy lábát
S a kunkorodó farka hegyére csillag
Fényes, piros égi csillag volt tűzve.
Meg akarták fogni a kis fehér dögöt
Az erre futni kezdett, úgy, hogy az autók,
Motorbiciklik, sőt a repülőgépek se érték utói
Az emberek mind kimentek az utcára
A munkások elhagyták a műhelyeket,
A hadseregek elhagyták az ellenséges hadállásokat,
Mind csak azért, hogy utána vessék magukat.
S kunkorodó farka hegyén az égi csillaggal
A fehér kutya fut, fut még most is, ha meg nem állt.

II
Ki volt írva: Örökkévalóság
Figyelmeztetésül, hogy mindenki elkerülje
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Kíváncsi voltam és lenyomtam a kilincsét
És mentem és néztem
És a szemem üres maradt, mint
A gazdagok utcájában a vak koldus bögréje
Sírni akartam, de nem volt könnyem,
Fáradt voltam, de nem volt föld,
Melyen kinyúlhattam volna
Szerettem volna meghalni, de ahhoz élőnek kellett volna lennem
Senki se szólt hozzám, még saját szívem se,
Mert hiszen nem dobogott,
Szájamban kedvesem neve volt:
Szerettem volna felébredni, de hogyan?
M ikor nem aludtam. Ki volt írva...

*
Valamit ajándékozni, venni neked
Valami ajándékot: ezt szeretném.
Úgy szeretném, hogy nagyon meglepődj
Kezedbe vedd, forgasd, nagy szemekkel nézz rám
Hogy honnan vettem, hogy vehettem
Hiszen tudod, hogy bátran lehet lyukas mind a zsebem
A zsebkendőn kívül, ami nem esik ki
Nincs bennük csak élet békés istápja, csak levegő.
Ó de csodálkoznál, ha drága holmi volna
Drágaköves aranyos hintó például
És én komoly képpel, de némán állnék, mint egy gentleman
S majd megpukkadnék a boldog nevetéstől
De egy betű magyarázatot se adnék
Sokért nem adnám, hogy csudálkoznál!
De minek nekem - mondanád - a hintó?
Éppígy vehettél volna - mondanád - fülönfüggőt is,
Gyémántbrosst - hiszen úgyse venném fel
Megbolondultál? Igen, ezt mondanád,
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És én megvallom: épp ez az ami fáj,
Ezért tudnék most vastag könnyeket sírni,
Ezért, csak ezért - még csak bolondságot se tehetek
Még egy kis bolondságot se azért, hogy kinevess
Pedig úgy, úgy szeretem, ha kinevetsz engem
Olyankor mindig iskolatáskát képzelek kezedbe
És ugrándozó bárányok csengőit hallom.
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VII.
SZÉP ZÁSZLÓ VOLT A PIROS
ZÁSZLÓ
(Bácsszentiván/Prigrevica Sveti Iván,
1928-1930)

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 mocskosán!
Szép, száguldó, hős piros zászló,
Száguldás, hí vés 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.
(Sv. Iván, 1928. III. 25-1V. 15.)

*
De kár azért, ami nem lett
S lehetett volna jövendő
Lett, ahogy lennie kellett
S ahogy is volt az esztendő,
Minden eddigi esztendő.
Ifjúságra öregség jött
Víg vetésre bús jégverés
Nem volt vetés még szebb és több
S remény nélkül nincs új mérés
Kár a napnak a felkelés.
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Nem apró búk, világ kára
Neked vagyok kárvallottad
Mit ér ember egymagába?
Mit ér jelen, ha nem adtad
Jövendőnek, világ-magnak?
(Prigrevica, Sv. Iván, 1928. III. 25.)

1914-1918
I.
Csak zászlók, zászlók, zászlók, zászlók,
Ellopták még a nevető színek ártatlanságát is,
Ellopták a piros rózsától, a lányok nyári ruhájától, boldog fák
[lombjától
A színeket.
Mindent elloptak a csatáknak,
Ellopták tőlünk az anyánk csókját,
Házunk födelét fölőlünk, párnáinkat fejünk alól,
Idegen földekre hajtottak minket,
Ellopták hogy én én, ellopták hogy te te vagy,
M indenünkért egy zászlót adtak,
Jó út helyett, csók helyett, kenyér helyett, ital helyett,
Krisztus helyett zászlót,
Ki felejtheti el föld tájainak, hogy mik estek rajtuk?
Hol fullánktalan nem maradt semmi,
Katonának vittek minket.
II.
Hány ököl lódult titkon s tehetetlen
S idézett, hívott emberibb Istent!
De egyedül állt a marcangolt ember,
Mint szegény ördög a kegyes mannán
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Pufókra hízott angyalok köre közepén,
Úgy állt egyedül a tavaszi estében,
Cip-cirip ciripelt a gondtalan tücsök,
A zöldült szép földön, az ég széttódult kékje alatt,
Jóízű, békés szellőcske himbálta a fákat,
S szelíd, hűs vizek fodrozó tükörén
Elégült csillagok pajzánul futkostak,
Csak a marcangolt ember állt egyedül, egyedül
S még az se volt, hogy lett volna valaki,
Kinek szemére lobbanthatná a rongy és árva életet.
(1928. április)

JÓ SZOMORÚ ÓRÁK
(Vándorbotom... 142.)
VERSEK ÉS VERSEK
(Vándorbotom... 171.)

FÁJJON MI FÁJ
A sárga levél milyen könnyű,
Az árva szél is milyen könnyű,
Csak az ember szíve nehéz.
A fájás csak fáj, sebaj, semmi,
Szeret szíveden melegedni,
Régi lakó, nem idegen.
Szeresd s megtanít mosolyogni,
Mosolyogj és megtanít halni,
Rámosolyogsz, ha halni mégy.
(Sv. Iván, 1928. május)
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LÁZ
Lázasak a rózsák is ma,
Pírt sajog fehér virág is,
Gerjedt csendben lüktet a föld,
Szédülve száll a madár is.
Tavasz, nap, megduzzadt folyók,
Lejtve libben lomha láb is,
Forró a szem, szomjas a száj,
Ló és ember, fű és fák is
Ha kigyúlnak a csillagok,
Vágypárás föld, jaj, csókmáglya
Jaj ma este, jaj ma annak
Aki karolatlan áll.
(Sv. Iván, 1928. május)

LÁNY-FA
Nem volt idő mikor nem voltál,
M ikor nem voltál akkor is fogtál
Bennem bódultán bíborló titok
S most boldog-látó szememre rontottál:
Te keserves földből kínozott gyökéren
Felsudárzott bölcs, virágzó csoda,
Lány-fa: fitestvér, húg, édesanya,
Minden kérdésre sugárzó felelet.
S már mindhalálig én megmaradok
Szeles szerelmes tágszemű fiúdnak,
Nem okosodó, fel sose ocsúdó,
Csodád ittasa, dús mihaszna néződ.
(Sv. Iván, 1928. augusztus)
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CSÓKOT CSÓKRA
Harmincéves férfi: kezem már oly gyengéden
Megilietődve borzolja réteknek szagos sarjú füvét,
Mint kedvesemnek komoly, fényes sötét haját.
A fíí fülébe súgom: gyönyörűm
S gyönyörűm szólítom pipacsos pázsitnak.
Számon szeszélyes táncban cserélik szívüket szavak
S tudom, nem én, lelkek s dolgok becézik általam egymást,
Lombos zöld fáknak bánat, életnek zord halál,
Csókra ad csókot messzinek a közel.

MI
(Vándorbotom... 169.)
PRÓZA VERSBEN (I-X X III.)
(Vándorbotom... 143-167.)
EMLÉKEZÉS: 1914-1918-R A 1928-BÓ L (I-V .)
(Vándorbotom... 139-141.)
KAROD ÖLELT
(Vándorbotom... 168.)
ZSIDÓK ISTENE SZAVÁVAL
(Vándorbotom... 170.)

VEDD VISSZA
„Jézus pedig nagy felszó
val kiáltván, m eghala és
a tem plom kárpitja kétfe
lé hasada.”
M árk XV. 37-38.

Vedd vissza Isten mélységeid titkát
S add vissza amit visszavettél,
Add vissza szemeim örvendezését
Szökellő lábam és gondtalan kezem.
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Most visszhangtalanul hal a pusztába
S mintha árulás volna víg nevetés.
Együttsírásnak szabálya mért szentebb,
M ért szabályabb s mért árva a nevető?
Vedd vissza Istent, akit adtál Isten,
Holtig-bús fakadj nevetésre
Most ettől hasadjon templomi kárpit
S a szívem, mely hazug, ha téged káromol.
(Sv. Iván, 1930. július)

SZERETNÉLEK NEKED ADNI
N yámap éjének
Csendes hűsével
Illet hogy hozzám ér kezed.
Rámnézel
S én már hallgatok,
Mint az emlékezet.
Szeretnélek neked adni.
Boldog távolra
Ragadsz el magamtól
Csillagszemmel nézek
S szeretném
Neked adni azt, aki vagy,
Amit adsz.
Szeretnélek neked adni.
Nyámap éjének
Csendes hűsével,
Szegény kezem helyett
Boldogság kezével,
Simítnám kezeddel
Édes, az arcod.
(Sv. Iván, 1930. július 15.)
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EGY EDÜ L FO GSZ HALNI
Égnek kék palástján,
Égnek jégpalástján
Sohasem éhesek,
Sose dideregnek,
Sose virrasztanak,
Sose is alszanak.
Freccsenhet a véred,
Jajgathatsz, ujjonghatsz,
Csillag marad csillag,
Ragyognak, ragyognak.
Szívem, szívem, szívem,
Sötéten is szebb vagy,
Fázva is melegebb
Mennyei füzeknél,
M ocskodban is tisztább
Makulátlan égnél.
Tiszta vagy, mert szív vagy,
Szeretlek, mert szív vagy,
Épp azért szeretlek,
Mert ragyogni nem tudsz,
Mert tudsz fájni s jaj tudsz
Aludni nem tudni,
Mert élsz és zakatolsz.
Bátor őrült dobos,
Dobolsz s be vagy zárva,
Senki se hallja meg,
Dobolsz és nincs kinek,
Szeretlek, mert szív vagy
S mert úgy fogsz meghalni
Mintha a világon
Csupa távol csillag
S más semmi se volna.
Egyedül fogsz halni.
(Sv. Iván, 1930. augusztus 15.)
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RETTENETES HŰ SZOMORÚ...
(Vándorbotom... 172.)
SZENT JUSSOM
U tált szenvedés, mit akarsz nála?
M egadom mindennek magáét.
Nem akarhatom, hogy füttyszóra
Mint a kutyám, lábamhoz perdüljön egy csillag.
Nem akarhatom, hogy a kutyám
Szent Ágoston mit vall, megértse.
Ezt nem lehet. De mért, az mért lehet,
Hogy szenved az, kit szeretek?
Mért lehet, hogy nem lehet,
Hogy melegítsen, mikor szívem fényözön?
Mért lehet, hogy nem lehet
Szent jussom az ő boldogsága?
Hogy kenyere és itala legyen,
Mikor, csak Isten csodája, csak neki vagyok még,
Csak benne, csak érte: szeretem őt.
Utált szenvedés, mit akarsz nála?
(Sv. Iván, 1930.)

MINT KÖLTŐK MEGDALOLTÁK
A karja bársony, bizony égi bársony,
Jószagú béke, vánkos, fehér varázs,
Mint mesék, költők megdalolták százszor
Szent-igazán most itt, most itt a láz,
A boldog láz s nyomán az ájulás,
M ikor a test magát veszejtve tágul
S remegve tárja kapuját égi ház
S ami gyönyör van, mind szívemre ráhull,
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S nincs más világ, nincs is világ, csak láz van,
Bíborlomb susog világló mámorfánkon
Sírnak a csókok örömtől a szájban
S a karja bársony, ég és föld és bársony.
(Sv. Iván, 1930.)
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VIII.
ESŐ LESZ, ESŐ, VÉRESŐ
(Párizs-Moszkva-Párizs, 1935-1939)

MINT A KÉREGETŐ
Ez az az óra. Mint a kéregető,
Ki előtt a gazdag becsapta az ajtót,
Csak nézek, csak állok s hiába várok,
Ajtó marad ajtó, koldus marad koldus.
Ez az az óra. Kellene az Isten,
Kellene keze rá ide szívemre,
Magasból lenyúló, nagy, jó, elzsibbasztó,
Komoly és mosolygó, édes és örök.
Ez az az óra. És semmi, senki.
S futni kéne messzi, szálló hajóra
És minden áll, mint megállóit óra
S jajgatna szívem, de csak dobogni tud.
Ajtó marad ajtó, koldus marad koldus,
Nem értek én semmit abból, ami van!
Csak nézek, csak állok s hiába várok,
Nem fizet, aki itt csodával adós.
(Párizs, 1935. ápr. 15.)
*
Eső lesz, eső, véreső.
Igaza van annak, ki fél,
Annak van igaza, ki fél.
Ropog a föld s cikázó villám
Utat nem mutat,
Kiszáradtak a bölcsesség-kutak
Cserepes ajkkal, fecsegő nyelvvel
Hazudunk reményt s már itt a szél
S félrebeszél, jajt beszél és vért beszél
Vadul cibált fák közt a szél.
Eső lesz, eső, eső, eső...
(Moszkva, 1935. aug. 3.)

SZELÍD SZÓ
(Vándorbotom... 174.)
EPILÓGUS
(Vándorbotom... 175.)
SOK SZÓ U TÁ N
(Vándorbotom... 176.)

Börtönország, ki egyszer is élt benned,
Szeméből nem tisztul a borzalom:
Fogai között embercsontot ropogtat
A megvadult duhaj úri barom.
Börtönország, börtön az én hazám,
Lehet-e, lesz-e egyszer még szabad?
Ha vasat látok, bilincs jut eszembe
S rab hősökről szólnak a falak.
Börtönország, börtön az én hazám,
Bitófaország, szörnyű egy haza,
Herélőkés, bitó és darutoll
S rajtuk a Szentistvánkorona.
(M oszkva, 1936. febr. 11.)

TE, TE, TE
Mint hangos a csicsergő madarak
Megülte lombos fa,
Minden ízemben te zsibongsz,
A te simogatásod, a te nevetésed,
A te ízed, arcom ahogy nézed,
Te, te, te.
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Neved ütemére lüktet halántékom,
Nevedtől hangos a szívem,
Veled teli a szoba s az utca,
S az utca, hová kifutok elébed,
Holott tán még mindig messze vagy.
(M oszkva, 1936. február 20.)

MINT A MESÉBEN
Boldogság, édes, gyöngy és napvilág,
Ezer nevek közt egyik se tiéd.
Próbálgatom rád, mint a mesében
Menyasszonyra ezeregy ruhát Egyik se illik, egyik se elég.
Meztelen akarlak, mit név, mit ruhák!
Úgy megölelni, hogy a két karom
Soha többé alélva szét ne nyíljon
És elnémulni örökre veled
Halálos élet, béke, hatalom.
(M oszkva, 1936. március 3.)
*
Mindenki magának boldog,
Mindenki magának boldogtalan,
Maholnap tán kereket oldok
A semmibe, a nincsbe, hogyha van.
(Moszkva, 1936. ápr. 15.)

MOSZKVAI ESTE
(Vándorbotom... 181.)
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KÖSZÖNÖM
Köszönöm, hogy úgy szeretlek,
Mintha iramló életem
Szorítanám karom közé
Szomorúan félelemmel:
Állj meg, állj meg, ne menj el.
Hogyha nem vagy énmellettem,
Árva gyerek nagy erdőben,
Ez vagyok és semmi más
S téged híva, terád várva
Nincs szívemnek dobbanása,
Mely nem volna félelem.
Fejem fölött csillagírás
S köszönöm, hogy úgy szeretlek,
Hogy boldogan betűzöm:
Balzsam erre nem terem.
(Moszkva, 1936. április 29.) ’

MERT
Vágj be, míg vére buggyan, a szóba:
M e r t - s nyomban alóla égő szemekkel
Szomjasan és cserepes szájjal,
Látod, néz rád a dacoló M i é r t .
Szóláncok furfangján kifogó lázadó,
Tetszhalott volt ő, elrejtett bűnjel,
Makacs kísértete álul győztes Mertnek,
Lekenyerezhetetlen örök éhes, vad
Prométheusz, kinek nem akad kovácsa.
El-eltakarja egy-egy Mert felhője
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Néha tíz évre, néha századokra Vágj be, míg vére buggyan, a szóba
S megint Miért, Miértté lesz a Mert.
(Moszkva, 1936. május 18.)

DAISY
Ijedt anyjuk nem érti, honnan jönnek,
Honnan, hogyan s mért rajta keresztül;
Tegnap még semmi, mára itt vannak,
Sorba pottyannak rá a kemény földre
Visongó kilenc kis vak kutya-kölyök.
Ijedt anyjuk nem érti, honnan jöttek
S nem tudja minek, nem tud semmit se,
De gonddal nyalogatva piros köldökük,
Minden tette mély, titkos bölcsesség
S nincs égen, földön ki őt felülmúlná.
Nem tud semmit és ő a csalhatatlan.
Minden szőrszála értelemmel teljes,
Senki egy jottát hozzá nem tehet
S a szeme alázatos és ártatlan,
Mint imájukba merült szenteké.
(M oszkva, 1936. május 18.)

HARMINCNYOLC ÉV
(Vándorbotom... 178-179.)
VAN ÚGY
(Vándorbotom... 182.)
195

SZEMBEN A STRÁZSÁVAL
A:
B:
A:
B:

Állj! Ki vagy? Barát vagy ellen?
Minden ellenségtek ellensége.
Tehát barát?
Habozás nélkül felelem: igen.
Hogy is habozhatnék? S te tán nem kevesled
De én boldogtalan vagyok, hogy nem tudok,
Hogy nem lehet több ujjongással felelnem.
Mert igen az igen - és mégis, hányféle igen van!

(Moszkva, 1936. okt. 15.)

HOLNAP
(Vándorbotom... 180.)
*
Szennyes, verejtékes ing,
Tapad bőrömhöz a szegénység
Párizsban, Bécsben s hajh!
Moszkvában is! Moszkvában is!
(Moszkva, 1936. okt. 27.)

KÉT AKASZTOTT BALLADÁJA
I.
Az én hazám, az én népem nem sokkal dicsekedhetik, ami na
gyobb, mint a két akasztott története. Az egyik harmincöt, a másik
még harminc se, csak huszonkilenc éves volt. A harmincöt, a hu
szonkilenc éves, szerették ők az életet, szerették a csók ízét, a
magas eget, a termő földet, az ételt, az italt, úgy szerették, mint te,
aki most olvasol róluk, mint én, aki most írok róluk; csak volt vala
mi, amit még ennél is jobban szerettek. Nem, ők nem mártírnak
születtek, szerették az életet, mint te meg én, de volt, amit még job
ban szerettek, mint az életet.
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II.
Az egyik harmincöt, a másik még harminc se, csak huszonkilenc
éves volt. Egyszerre kell a kettőről szólni, úgy összeforrt a két név,
mint hóhéraik neve a gyilkossággal, oly elválaszthatatlan két név,
mint elválaszthatatlan a szem és a látás. Nem lehet egyikre gon
dolni a másik nélkül. Nem azért nem, mintha annyira szerették
volna egymást életükben, nem is azért, mintha annyira hasonlítot
tak volna egymáshoz, hisz ha nem ölik meg őket, találkozhattak
volna egyazon kávéházban anélkül, hogy egyazon asztal mellé
ültek volna. Még csak rokontermészetek sem voltak. A harmincöt
éves szomorú, csendes és halvány, a huszonkilenc éves tömzsi, tré
faszerető és pozsgásképű volt. Párszor, tán négyszer látták egymást
azelőtt, megbeszéléseken, társaságban vagy utcán - annyi emberrel
találkozik az ember az életben! - Épp csak hogy ismerősök voltak
ők ketten is. Egyszer megint találkoztak: törvényszék ajtajában. A
harmincöt éves, a szomorú, csendes és halvány akkor már tudta,
hogy akasztani fogják; ment a szuronyos őrök közt és szembe épp
úgy közrefogva jött a huszonkilenc éves. És a szuronyok közül
egymásra néztek. Akkor még nem tudták, hogy ez órától fogva nem
lesz többé külön nevük.
III.
Egy szót sem válthattak egymással. Mit tudtak egymásról? Csak
azt, hogy a másikat is lefogták. Nem tudták, van-e a másiknak s
milyen az asszonya, nem tudták, mi a másik száz kis szokása, hibá
ja, nem tudták, mit szokott álmodni a másik, kap-e leveleket, ír-e
leveleket. Az egyik, a harmincöt éves Moszkvából jött, a másik
Pesten élt - épp csak hogy ismerősök voltak. De hogyha a vallató
kínzók egy-egy órára elhagyták az egyiket, aki nem vallott, az tud
ta, hogy most a másikhoz mennek s most annak lesz véres ronggyá
inge és bőre és vallani nem fog. Szót sem válthattak egymással, de
tudták, hogy vallató kínzóik azért mindig vadabbak, mert a másik
se vallott. Szót sem válthattak egymással, de kékre verten, dagadt
testtel, félájultan és összeszorított fogakkal úgy fogadták az
ütéseket, mint a másik titkos, elszánt üdvözlő üzenetét.
197

IV.
Szót sem válthattak egymással, csak tudták: a másikat is
akasztófára ítélték. Mindegyik külön cellában, külön szuronyok
mögött várta: jönnek-e már érte. Tudták, megmondták nekik, hogy
egyiket a másik után fogják vinni. S a harmincöt éves, a szomorú
és csendes és halvány, a szelíd, az tudta: ő viszi a halálba a másikat,
mert a másiknak csak azért jutott akasztófa, hogy ürügy legyen az
ő vérét venni, aki Moszkvából jött, a másik tán még számolt is vele,
hogy életével játszik - de ő, ha a véletlen össze nem köti az ő nevét
a másikéval, ha két héttel előbb vagy csak egy héttel később csap
nak le rá, pár évi börtönkín után megint él, megint mehet s most a gyűjtőfogház udvarán vár már rá az akasztófa. És fájt a szíve a
másikért, aki ezt tudja és úgy gondolt a másikra, hogy gondolatban
a keresztnevét mondta: Imre.
V.
Csak a törvényszék ajtajában, sűrűn meredő szuronyok közül,
csak egyszer néztek egymásra. Nem, ők nem mártírnak születtek,
szerették az életet, mint te meg én, de volt, amit még jobban
szerettek, mint az életet. Mert az akasztófa alatt, hóhéraik és
hóhéraik gazdáinak feje fölött, mintha nem elítéltek, hanem
ítélethirdetők lettek volna, halálukban is éltették azt, amiért haltak.
De túl a hangjukon s túl minden isteni erőn, a csendes gondolatuk,
az emberi, amit csak ők hallottak meg, az egymásnak szólt, mert
férfi és asszony sem ölelkezhetik se életben, se halálban szorosab
ban, mint a két akasztott. Életükben csak ismerősök voltak.
Az egyik harmincöt, a másik még harminc se, csak huszonkilenc
éves volt.
[1937. júl. 24.]

SZŰZI IFJAN
(Vándorbotom... 183.)
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ELÍTÉLTEK
Aki árva, még árvább lesz,
Aki rongyos, meztelen lesz,
Megtanultam. S eltanultam
Az enyhébb bölcsességeket.
S ha még indul ütközetbe
Napjaim fogyó serege,
Úgy megy, mint az elítéltek
Mennek vesztőhelyük felé.
(Párizs, 1938. ápr. 9.)

PÁRIZS SE PÁRIZS
(Vándorbotom... 184.)
HIÁBA
Mikor tudod, hogy úgyse jön,
Messiásod mért várod?
Hogy várjam, azért élek én
S hogy jöjjön, azért várok.
S ha éj marad éj s mégse jön?
Becsapva mégse lettem,
A csillagtalan ég alatt
Csillag gyúlt a szememben.
S hiába mar gond, tetűhad,
Gaz sorsa hontalannak;
Csillag, csend bennem erősebb,
A kutyák ugathatnak.
(Párizs, 1938. ápr. 28.)
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*
Fel kellene ébredni s kitörölni szemünkből,
Sírva fakadva, a felhőket
És nevetni, hogy hinni tudtuk
A reményről, hogy elveszhet...
(Párizs, 1938. júl. 21.)

CSAK KETTEN...
Az órák, ez a dolguk, múlnak,
Az éjek mindig szomorúbbak,
Minden messze, mert messze vagy.
Mi lesz velünk? Hajunk már őszül.
Csillag volt társunk, zengő remény,
Nem biztat már, kihűltén hallgat.
Ketten maradtunk: te meg én.
(Párizs, 1938. júl. 24.)

SUM M A SUM M ARUM ...
Úgy volt minden, mint illik mesékben:
Idegen, sötét és szörnyű volt, mint éjjel
A mesékben, ha eltéved, ki árva...
Csüggedtem, sírtam s nem akartam mégsem
Visszafordulni és szomjan és étien
Csatáztam rémekkel, nyilazó törpékkel
S a süket csenddel, mely a szívem rágta.
Minden vidék erdő, sebre sebet kaptam
S mégse meg nem haltam. Azt hittem, meghalok
S akkor a kezemben kéz termett, balzsamos
S én el nem engedtem s többé nem engedt-el.
200

Termett szájamon száj; bűvös hang fülemben:
Csitt! csitt! ne félj, hiszen ketten vagyunk, ketten.
S csókban fürösztöttek, fehér ölbe vettek,
Gyönyörnek mézével itattak, etettek:
Őzszemű angyalom karjai öleltek.
Zúghatott az erdő, én már énekeltem:
Ha nincs az az erdő, nincs ez a szerelmem!
Köszönöm süket csend, ha csatát vesztettem,
Akkor is köszönöm. Étien is, szomjan is,
Hazátlan, tiportan, még így is, még így is,
Sebekben kiáltok: szép volt, érdemes volt,
Vad éjjel! szívemből köszönt rád kék mennybolt.
Meghalhatok. Éltem: szívet nem cseréltem.
Meg- és megroskadtam, de meg nem futottam,
Ajándék vagy bolond, nem tudom, mi voltam,
Nem tudom, mit érek, de ahogy én éltem
Makacsul, hűségben, míg csak el nem égtem,
Szép volt s úgy volt, akár a legszebb mesékben.
(Párizs, 1938. júl. 24.)

TALÁLÓS KÉRDÉS
Sok nyelvet beszél, kivéve a magáét,
Nem látta még a földet, mely hazája,
Mindent inkább tud, mint azt, amit tudnia kéne,
Barátai szégyellik s ő büszke rájuk,
Csak abban látja ellenségét, aki kergeti,
De aki elállja hazatérése útját s közbe
szépeket mond róla - azt barátjának véli,
Büszke az eszére és mindig újra becsapja magát:
Ki az9
Papjai hullát varrtak a nyakába,
S ha lerázza, nyomban új istenek után kutat.
Idegen isteneknek épít templomokat
A saját háza alatt azonban nincs fundamentum,
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Mindig szövetségeseket keres, de nincs saját ügye,
Istenei vannak, de mind idegen istenek,
Nincs földje, melyen járhatna, vethetne s arathatna
S ebből azt következteti, hogy ő a röpülő ember
A torony, melynek tetején él, káprázat;
Kevesebb az embernél s angyal akar lenni
És csodálkozik, ha lezuhan.
Ki az?
(Párizs, 1938. dec. 21.)
*
Ez most a próba. Élsz-e ó Dal,
Van-e véred, szárnyad, istened?
M ersz-e több lenni, mint törött sóhaj?
Az éj hegyomlik, némít és temet!
Süket csillagokkal dacolva
Vijjogj, átkozz, sírj, de szállj;
Lám, a szív, bár senki se hallja
Dobog, s mert él: triumfál S aztán meghal. De addig győztes,
Addig ő volt a győzhetetlen,
A sötétben ezer ördög les,
De higgy, maradj meg istenedben,
Ő hív, ó Dal s így ketten vagytok
Sose magadban, mindig ketten!
Ha te némulsz, meg ketten fagytok
D ánielt Isten óvta tűzben
S Istent Dániel, mert fennen énekelt.
(Párizs, 1939. m ájus-június)
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IX.
HARC ISTENE, ISTENEM, BOCSÁSS
MEG NÉKEM
(Szarajevó-Drvar-Knin-Sumartin, 1940-1943)

SONJA
Sose fogod olvasni, amit e fájó
Idegen nyelven szólnak rólad a szók.
Mint a szavam, hadd vesszek ködbe én is,
Ködbe mint szép, hívó kis állomás mentén
Az átutazók.
Élő test én, maradjak neked nyugtalan árny,
Rekeszbe, sorba be nem illeszthető.
Menj. Nem tudod, kislány, mit kapsz hogy küldlek.
Feledj. Hogy élni lehessen, felejteni kell
S a sírokra kő kell, nehéz szikla-kő.
Reszkető kezem fiatal fejeden
Rossz áldás, gyenge tető. Én éhes, ki csak kezét
Harapta, míg előtte friss gyümölccsel
Ragyogva rakva a tál... Csak mese volt talán.
Szorosabban szorítsd majd karodba párod,
Ha kísértnélek a nászéjszakán.
(Szarajevó, 1940. jan. 4.)
*
Harc istene, istenem bocsáss meg nékem,
Vágyam ma messzibb egekbe ragad;
Torz az ököl, görcs csak nyílt, lágy tenyéren
S tódulnak számra jó könnyű szavak.
(Szarajevó, 1940. jan. 7.)

KOLDUS LÁM PÁS A BLAK ALATT
(Vándorbotom... 185-186.)
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ÁMOR FATI
Fájj élet, fájj. Sorsok sorsa, idő
Vak lovai gázolva száguldnak.
Mit féljen ki él? Csak izzak, míg élek,
Szikrázó kínban halálig makacs.
Remény, menj füstbe! így élni ingyen
Szép ez, szebb s pőrén sem kell rongy vigasz,
S kit úgy átkoztam, tartlak s tarts csak
H imnusz lett már e bértelen élet,
Dac himnusza, vigasztalan, de dac.
(Szarajevó, 1940. febr. 20.)

HÓNAPOS SZOBÁK
(Vándorbotom... 187.)

VÉG HELYETT KEZDET
Szorít sorsom, mint béklyó rab kezét,
Hideg, süket, nappal, éjjel kegyetlen;
Hozzád kiáltok, én Enyém, Egyetlen,
Rabnak kék ég, napfény te jó, te szép,
Te Szívem Vére, Ház, Hazám, Egy-Szentem,
Ne tarts tovább, und már e hős mesét!
Mondjad te is ki végre: már elég,
Elég belőle, csúf sorsoddal vessz el!
Ó veszni! Veszni! Vágyam veszni már!
S te nem bocsátsz, felkap dacos szerelmed
Tenger szennye fölött, szent griffmadár,
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S gyönyörben álmot látok leg-legszebbet
s a fáradt szív már újra jubilál.
A vég helyett megint hajnal van, kezdet.
(Szarajevó, 1940. márc. 13-14.)

VIRRASZTÓK
(Vándorbotom... 188.)
MINT FENT A HOLD
(Vándorbotom... 189.)
KIS DAL
(Vándorbotom... 190.)

I-Á, I-Á
Az állomások egyre váltakoznak,
Csak szíved maradt éhes ugyanaz;
Csodák csacsija, nagyfiilű kamasz,
Vágy lovagoltja, holdbéli jó honnak
Lelkese már sírj fel, ne szégyelld! sírj nagyot!
Hátad már roskad, lábad már nehéz.
De vén szemed mégse fogta penész,
S legjobb zabnál is jobb volt a te abrakod.
(Drvar, 1940. júl. 22.)

JAJKIÁLTÁS
(Vándorbotom... 192.)
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ZSIDÓ KIÁLTÁS
Minden rossz álom túl soká tart
S bár bizton lesz még ébredés,
- Ó gabnaszem, mely búzává halt,
Örökegy nemző temetés! Rettent csak a rögtől megfosztott,
Az el nem vethetett vetés.
Ki célt és mindig célt imádtam,
Vérem melyért vígan folyna,
Ma véres-cibáltan, kivágtan,
Borzadó gyökerem foglya
Égre kiáltok... Csak ez pokol:
Céltalan halálok pokla.
(Drvar, 1941. május 23.)

GYŐZTESEK ÖNTELI MÁM ORA...
(V ándorbotom ... 192.)

ÓDA A FÁJDALOMHOZ
(V ándorbotom ... 194-195.)

DRVAR
Körben amerre szemed csak láthat: rest a haragra.
Szélcsendes volt itten az élet akárcsak a törpe
boszniai jó lovak angyali lelke fukar legelőkön.
Körben amerre szemed csak felnéz: erdő zöldell.
Édeni volt ez a zöld, vélnéd, soha híre se érte
vérnek. Pántlikaként gyalogösvény száz is föl-le.
Jut falutól falunak, s hív látogatóba barátin.
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És sínek koszorúzta hegyek, rakodott sürgő kis
gőzmasinákkal, fogták körbe a gyárat. Acélos
száz agyarakkal fáknak száz ezerét benyelő, nagy
erdők rengeteg eltemetőjét, völgybeli Drvart.
S bábeli nagy kövek, őskori sírok néznek magasba,
éjjel a hold ha lelát, a fehér sok deszka, fa-kocka.
Házra a házak is ott zsúfolódtak. Munkásházak
s tisztviselők külön. Aztán kórház, pár bolt, kocsma,
iskola, csak két hosszú utca meg egy patakocska:
Unac, ennyi a minden. Volt hely hegyhátán is
még, nem egy útközben felakadt, árvult kicsi háznak,
mert ó jók a hegyek! S fű nő gyapjas birkának
s két-két óra az út a parasztnak a gyári dologra.
Mert a hegyek jók! Engedik éljen, ahogy tud minden.
Mint hagyják hadd űzze nyomát sem hagyó játékát
hátukon a sok fent vonuló felhő utasoknak.
Lassúdad árnyak. Örök közöny, égi szabadság képe
annak, kit pártos düh démona vett űzőbe...
Párizs után Drvar. Mit tudtam, mért ide vet ki
a sors! Első mit láttam: nép. Sapka piroslik
mind a fejen, mint nyáron a rég vesztett honi földön
víg pipacsok. S bár ég, anyaföld, hon mind, a szavam más;
bár én nyelvükön épp ha dadogtam - nem gyanakodtak
s otthonom lett itt. Drvar! Nép fogadott be hazátlan
kóbort. Mint a hegyek se, előbb nem kérdte: ki volnék
s honnan eredtem. Hely van elég. S meglátták, fázik
bús mosoly ajkamon, s adták nyomban rá, melegedjen,
jó mosolyuk. Habozó tenyeremre erős kezük ért el.
Nem kérdtek s nem féltek a legtöbbet nekem adni.
Óvatos ó csak a gyenge, a gyáva! Ezek mind bátrak.
Nem őrzik bizalom kincsét. Patikusként mérve
mért adagolnák? Itt van, két kézzel markolj bele.
Kezdik adással, az első: Vedd, ne, s ha aztán mégis...
Hát aztán, hát? Lassan üt; adni, ölelni, de gyors az
ki bizton erős. És otthonom így lett. Tűzhelyeink sok
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füstjei fenn a magasban egyedül gomolyognak. Bajban
így nőtt sorsuk sorsommá. Egyek, összefonottak
búnk, örömünk. S a nagy elhervadt szó újra a számon,
újra piros, szép, szívbeli szent gyökerekkel nyílt ki
újra. El ami - újra igaz lett, élek a másban,
tegnap még csupasz, űzve elárvult „én” aki voltam.
(1941., Drvar)

VALLOMÁS
(Vándorbotom... 196.)
NEM TUDLAK MEGSZOKNI
(Vándorbotom... 177.)

MESE SE M ARAD
Csillagot egykor, éji félelmet,
Félelmet is, mint igéző selymet
Vágytam, lestem, szememmel ettem.
Minden ígért. S míg távol
Távoli tenger szűz ködben sajgott,
Mint a meséknek hittem is, nem is,
Hogy zord felnőtt parancsok
Soromat ejtik majd-majd nekem is.
Boldog kínja sejtett zokogásnak!
Gyönyöre volt, míg csak rémlett a majd.
Fájni, sírni, még meghalni is
Távoli való volt, irigyelt kaland.
S most itt a majd, van. Harsány
Győztesen mint a trombitaszó.
Mind sorba, sűrűn, egymás sarkán
A hitt s mégse-hitt rémek, tompa légió.
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Tapinthatom, mint asztalom, valók.
Minden itt, közel, semmi sincs már távol,
Mese se marad túl hetedhét határon
Van, mint asztalom, valón van a pók
S tart a szememnek - egy kettő három
Egy kettő három - sebesen egyre sző
S egyre több mi múlt már, elvesző
S egyre fogy, mire mondhatom: várom.
Mese se marad túl hetedhét határon
S mi egykor szépséges képeskönyvi ábra,
Színes kép - ma itt van, szürkén, mint a járom.
Eljött s én lettem a kisbatyus árva,
Ki mellől kidőlt testvér testvér után
S vad nagy erdőben egymagában áll.
Tenszíved mélye sír-szótlanná válva,
S ami él benned, az is halotti már.
(Wien, 1924. február - Drvar, 1942. május 21.)

VÁNDORBOTOM MEG-MEGTORPAN
(Vándorbotom... 197.)

KÖSZÖNET
(Vándorbotom... 198.)

A TENGER MÁS
Szavakba vésem amit élek,
Titokként semmit meg nem tartok
S fáj, fájóbb mint minden kudarcok,
Hogy mindig csak lárvát cserélek.
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Arcokban arcom nem fíirödhet.
Kerítés még ledöntött fal is,
Ölelni zendült, lágy szómban is
Lomhán csak láncaim csörögnek.
Mezítlen mint csók márvány ajkon,
Nem én az énem szóba válva.
A buggyanó v§r mindig árva
S örökre néma. Valló hangom
Ordítva is nem én, csak lárma!
Világot, villám-pőrét vágyok
S a tenger más s mások a hullámok
S nincs rab rababbul mélybe zárva.
(Knin, 1942. november 7.)

SZEMED
(Vándorbotom... 199.)
HA EGYSZERRE
(Vándorbotom... 200.)
REJTS EL
(Vándorbotom... 201.)
HONTALAN
(Vándorbotom... 205.)
HOTEL SUMARTIN...
(Vándorbotom... 202-204.)

212

A FOGOLY ÉS AZ ANGYAL*
Megszokástól elzsibbadt fájdalom: ez is élet, ez a fogoly élete.
De néha feléled a fogoly. S hogy feléled, a múltba néz vissza és
mint aki eszét vesztve a kötést tépi le sebéről, önmarcangoló düh
hel elő-előszámlálja magának, hogy szabadságával együtt mit és
mennyit vesztett el. S mint aki csak azért éledt meg a tompa halál
ból, hogy újra át kelljen szenvednie a meghalásnak gyötrelmét: újra
látja javait és lehetőségeit, mik egy napon mind semmivé lettek,
újra reátör elgázolt örömeinek látványa s elgázolt örömei mögött a
végeláthatatlan processzió: az átkozott nap óta egyre sokasodó
bánatok és rémületek, véres árnyak.
- Meddig, még meddig? - kérdezi a fogoly - Van-e valami, ami
szentebb, mint a rabnak az ő türelmetlensége? S ki az, ki türel
metlenebbül vár, mint én? Lassan, túl lassan jön a nap, mely engem,
rongyot, amin minden fényesített csizma büntetlenül taposhat, mint
büszke zászlót emel fel a sárból. Mért nem lehet nekem mint
szerelmesnek, ki szerelmese érkezésére vár, elébe iramodnom a
szabadulás napjának, hogy siettessem összetalálkozásunkat ujjongó
ölelésben?
A foglyok, mióta a földön foglyok vannak, mindig kérdik, hogy
„miért?” és mióta a földön zsarnokok vannak, soha még nem adtak
választ a miértekre. A foglyok egy-egy kiáltásánál erősebb a csend.
Ez az eseménytelen csend a legszömyűbb a rabnak, aki feléled. Az
angyalok azonban épp ezt a néma csendet szeretik. Az angyalokat
nem riasztják el se a börtönfalak, se a strázsák. Az angyalok, mint
a szél, melyről nem tudni honnan jő és hová megy, úgy járnak ki
be fesztelenül a foglyok közt, mint nagyúri vendégek fogadónapon
nagyurak palotájában. Az angyalok kedvelik, különösen kedvelik a
foglyok társaságát. A Remény fényes angyala éppúgy, mint az a
sötét, akinek neve: Kétségbeesés, a piros szárnyú Lázadás nem
kevésbé, mint az örökké könnyes Alázat, az illatos leheletű Álom
éppúgy, mint a Gondnak az a bagolyfejű angyala, aki sose hunyja
be egészen a szürke üveges szemeit. A Vágy angyala, bár lábujjhe
* Ezeket az írásokat Sumartinban, Brać szigetén írtam 1942-ben és ’43-ban az ott internált zsidók
faliújságja számára. (S. F .)
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gyen, de egyébként szintén otthonosan sétálgat szívekből szívekbe.
M áskor meg tikkasztó lázba korbácsolja a vért egy-egy álmatlan
szemre nyom ott csókjával s olthatatlan szom jával a Bosszú
angyala.
- Meddig, még meddig? - kérdezi a fogoly. Ismerősei az
angyalok, akik vendégeskedni szoktak a foglyoknál, de azzal, aki
most, mintegy válaszul a kérdésére, megáll mellette, még sohasem
találkozott. Az idegen azonban - az angyalok közismert szokása
szerint, akiket senki se lát és senki se hall, csak az, akivel szóba áll
nak - így beszél hozzá:
- Igen, igen, igen. Igenis van valami, ami szentebb mint a rab
türelmetlensége. Igenis, bár rab vagy, elébe mehetsz a szabadulás
napjának. Igen, igen, igen.
A fogoly fel se pillant. Némileg utálkozva s elutasítóan szedi
ráncba homlokát. Úgy véli, hogy az ismeretlen angyal egy azok
közül a rossz ízlésű látogatók közül, akik úgy tesznek, mintha
komoly embert komoly fájdalmában vigasztalni lehetne puszta
szavakkal.
- Csak nem akarod azt mondani, hogy ami szentebb mint a rab
türelmetlensége - az a rab türelme? Nincs bárgyúbb, undokabb,
megbecstelenítőbb, mint a türelem - s ha hozzá még a türelmes:
rab! Van-e bűn, mely annyi rosszért felelős a földön, mint a türelem
„erénye”? Banális vagy, szégyelld m agad, angyal, Türelem
angyala.
Az angyal nem mozdul, mivelhogy az angyalok általában nem
szoktak megsértődni.
- Nem vagyok a Türelem angyala - szólt tárgyilagosan helyre
igazítva a fogoly tévedését. - S a magam részéről teljesen
egyetértek veled. De az angyalokkal szemben is óvakodni kell az
általánosításoktól, mert aki nem óvakodik, menthetetlenül banális
sá válik, mint te az imént. Csak az igazság nem banális és az
igazság, ezt jegyezd meg, sose általános, hanem mindig szigorúan
konkrét. Igen, igen, igen.
- Mit jelent ez a sok igen?
- Többek között az én nevemet - válaszol az angyal, akit nem
hozott ki türelméből a türelmetlen fogoly. - Az Igen angyala
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vagyok. Ha talán nem tudtad, ideje megtanulnod, hogy az Igennek
is van angyala. Az Igen angyalának semmi köze türelemhez és
semmi köze a türelmetlenséghez. Az Igen angyala éppoly kevéssé
néz a múltba, mint a jövőbe. Az Igen angyala tudja, hogy nincs múlt
és nincs jövő. Csak jelen van. Ennek a pillanatnak a jelene, mely
ben melletted állok. A következő pillanat csak éppúgy jelen, mint
ez. A jelen az örök, egy és oszthatatlan. Az élet nem múltból, jelen
ből és jövőből áll, hanem jelen pillanatok egymásmellettisége, csak
jelen, mindig újra jelen. Az Igen angyala nem áll szóba a
Reménnyel, mely a jövőbe néz s még kevésbé a Kétségbeeséssel,
mely a múlt erejében hisz. Az Igen angyala tudja, hogy csak jelen
van és minden jelenhez igent mond, minden jelent, ahogy van, ki
akar tölteni. Az Igen angyala nem ismeri a várakozást, melynek
jegyében ezer s ezer pillanat szent jelene esik ki üresen az életek
ből. Nincs pillanat, mely csak arra volna jó, hogy mint átjáróház két
utcát, összekössön múltat és jövőt. A mai pillanat, türelmetlen
fogoly, semmivel se kevésbé egyetlen jelen, mint az, amelyiktől te,
mivelhogy még nincs itt, csodát vársz. M ikor nem voltál fogoly,
hány olyan napod volt, m elynek odaadtad magad egészen,
maradéktalanul, nem türelmetlenül? Hány várakozásban el nem
szalasztott napod volt? Minden jelennek megvannak a maga külön
és egyetlen gyümölcsei, keserűségei és gazdagsága. Nem szeretem
azokat, akik mindig úton vannak az időben. Az én barátaim azok a
magvak, melyeket kopár sziklákra szór a szél. Nem várnak újabb
viharra, ott ahol vannak, csírázni akarnak, meggyökerezni, lombosodni és újabb magokat bízni a testvér szélre. M indenütt van
jelen s nagyobbat sose kaphatsz, mint amit mindig kapsz: jelen
lehetsz. Igen, igen, igen. Van valami, ami szentebb mint a rab türel
metlensége: a szívósság, mely sziklából is táplálékot szív. Igenis,
bár rab vagy, elébe mehetsz a szabadulás napjának, ha e r ő s e n
m egállsz ott, ahol vagy. Erősen, tehát félelem nélkül, nem a napok
múlását várva, hanem minden napnak s mindenkinek önmagáért
életet, tartalmat - erőt adva. Egy hónap, egy év, évek, melyekben
nem teszel mást, mint várod hogy elmúljanak! Nincs ember olyan
szegény, akinek nem volna semmi adnivalója. Mégis, minden pil
lanatod üresen és éhesen rád vár és rád néz s te ahelyett, hogy a
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szemükbe néznél, elnézel a fejük fölött, a távolba, ahonnan a
„jövőt” várod, mint aki a szerelmese érkezésére vár. A szerelmesed
pedig itt van. A jövő nem más, csak jelen, mely még nem született
meg.
- De fogoly vagyok, rongy a sárban és a szabadulás napját várom,
a napot, melyen szabadságommal együtt... - így akart felelni a
fogoly, de torkán akadt a kiáltás s halkan szólt: - Szigorú vagy te
angyal, Igennek angyala, szigorú és részvéttelen.
- M int az az Isten, aki nem teremtett múltat és holnapot, csak
jelent s megszentelt minden jelent az Igen angyalában, aki én
vagyok - hallotta a fogoly. Felemeli fejét, hogy szemébe nézzen a
rettenetes angyalnak, de semmit se lát, csak a könyörtelenül hegyek
mögé bukó napot. Megint elmúlt egy nap, és csend van, mint mikor
sírba tesznek valakit, akit senki se szeretett.
(Sumartin, 1942.)

BIZTATÁS M AGAM NAK
Sirass, sirasd meg halottaidat, akik már a föld alatt; sirass, sirasd
meg a távoli és közeli élőket, kikről nem tudod, nincsenek-e vala
hol már föld alatt; sirass, sirasd meg azokat az élőket is, akiknek
élniük kell, holott életük nem élet; sirass, sirasd meg tékozló könynyel még a bolhás vörös kutyát is, aki irgalmatlan éhségtől kergetve
félőrülten kóvályog szemetes ládák tövében és alig kevésbé éhes a
nála is hazátlanabb embereknél.
Takarj be részvéttel mindenkit, aki él, mert soha eléggé tékozló
nem lehetsz.
Aki már nem tud tékozolni, zsugorodóban az élete, s jobb a pokol
tüzében égni, de égni, mint kihűlt szívvel kuporogni.
Kinek van sírni és kinek van siratni valója, ha nem neked?
Aki nem meri a szívét eltékozolni, az eltékozolja életét.
Nem látta még az a csillagok fényét, aki nem tudja, hogy milyen
a sötétség. A sötétségtől pedig ne félj. Még az ellenséged is neked
szolgál és a szenvedésed is, ha nem félsz tőle, erőddé válik, mint
borrá a szőlő s mint az étel, amit eszel, vérré.
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Emlékezz rá: ősöd az égő csipkebokorban - a csipkebokorban,
mely égett, de a tűz nem emésztette fel - látta meg először azt az
istent, aki a te néped istene. Ne félj a tűztől, szeresd, hogy égsz - és
légy világosság.
Amíg tudsz tékozolni s amíg az élet eltékozoltatja veled éveid és
napjaid: addig élsz.
Az újszülött sírása az élet örömrivalgása: ha nem sír, nem él.
Szeresd a sorsod és nem vagy elveszve. Addig amíg nem kezded
magadat siratni, jól tékozlod könnyeidet. De rosszul tékozolja
részvétét, aki magát sajnálja.
Aki magát sajnálja, az elveszti azt az istent, aki tűz, égő és
világító. Aki magát sajnálja, boltozódó csillagos ég és végtelen élet
gazdagságát cseréli be a szomorú kis emberért, aki ő maga. Aki
magát sajnálja, az minden szivek megrablója: szívét rabolja el a
többi szívektől.
Tanulj meg sírni, hogy megtanulj nevetni - nevetni magadon és
a szenvedésen, mely erősebb akar lenni, mint vagy te.
Ki erősebb nálad, aki halálig fiatal tud maradni és énekelni him 
nuszát az olthatatlan tűznek? Kinek van sírni és siratni valója, ha
nem neked? S kinek van több oka, hogy élni akarjon s ha sírva is,
de előre ujjongjon, mint neked? A kígyót azonban, mely kísértve
sziszegi: szerencsétlen te, sajnáld magad - a kígyót fojtsd meg
kemény marokkal.
(Sumartin, 1943.)

KÉT TESTVÉR
Illyés prófétának, ahogy a krónika beszéli, magával az Úristen
nel volt randevúja a Hóreb hegyén.
Negyven nap és negyven éjjel ment és ment, míg oda nem ért a
hegyhez, hogy annak barlangjában várjon a mindenható látogatóra.
Várt. S míg várt, szél támadt, oly nagy és erős, hogy a hegyek
meginogtak és a kősziklák meghasadoztak.
- íme, ez az, Ő jön, itt van - gondolta a próféta. De tévedt. A szél,
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bármily nagy és erős is volt, csak elült. És sehol se volt, akire várt.
Erre földrengés keletkezett. Illyés szíve nagyot dobban:
- íme, ez az, Ő jön, most itt van.
És megint tévedt a próféta. A földindulás se jelezte isten jelen
létét.
S mikor a földindulás után tűz csapott fel, Illyés, aki biztosra
vette, hogy ezúttal nem hiába érzi torkában a szívét, harmadszor is
tévedett. Az Úr nem volt a tűzben sem.
Ezek után, legalábbis úgy képzelem, a próféta viharnál is viharabb viharra vagy földrengésnél is rettentőbb katasztrófára vagy
tűznél is égetőbb tüneményre várt, melytől a tengerek is mint fazék
víz forrnak majd fel - kataklizmákra, melyek méltók legyenek,
hogy általuk jelentse ki hatalmas magát az Úr. S ó csoda! Ó minden
csodánál mélységesebb, minden mélységnél szédítőbb, minden
isteninél istenibb, mert legemberibb csoda: csak csend támadt az
Illyés barlangjában. Mint nyári szellő, mely lassan, szinte lábujjhe
gyen jár. Ebbe a csendbe öltözött bele, ennek a csendnek nyugodt
lepleiben találkozott össze a világegyetem két legnagyobb titka: az
ember és az a Másik, az, akit némelyek istennek, némelyek, mint a
régi görögök, kik még külön templomot is emeltek a tiszteletére, az
Ismeretlennek neveztek, de akit tán Erőnek, avagy Igazságnak, tán
Sorsnak is, de biztosan s joggal: Életnek nevével is lehet hívni.
*

Nem tudom hányadszor olvastam s hányadszor gondolkoztam el
ezen a többezer éves legendán - mindig úgy járok vele, mint
arcokkal, akiket szeretek: nem telek be nézésükkel s mindig újra
meglepnek egy-egy új szépséggel, kifogyhatatlanul. Nem ülök-e én
és ennek a megnyomorított földnek minden lakója, nem ülünk-e
mindnyájan Illyés barlangjában - várva a nagy találkozásra, a
szabadító, megváltó csodára - s volt-e valaha világ és szív ilyen
távol attól az igaz csendtől, melyben az ember önmagára, végre a
maga végtelen benső gazdagságára találna?
Az események szédületes vad lármája csak feltépi a sebet: a
nézők és résztvevők tehetetlenségét, a szegénységet, az eseménytelenséget. Igaza van-e a legendának abban, hogy semmiféle földin
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dulásban sincs jelen az Egyetlen és hogy az élet szava csak akkor
válik hallhatóvá, ha bekövetkezik - a csend?
Kérdés kérdésre tódul.
*
Az utolsó évtizedeket az jellemzi, hogy mindinkább megszűnt
annak a lelki magatartásnak a lehetősége, melyet ugyancsak a
Biblia a szóval jelöl meg: se hideg, se meleg.
„Se hideg nem vagy, sem hév: vajha hideg volnál vagy hév.
Mivelhogy lágymeleg vagy, sem hideg sem hév, kiokádlak az én
számból.”
Ez utolsó évtizedekben a politikai atmoszférával együtt egyre
jobban és jobban áthevült a lelkeké is. Egyre fogyott azoknak a
száma, akik közömbös nézőknek érezhették magukat s amint m úl
tak az évek, egyre inkább szenvedéllyé fokozódott a hév, mellyel
egyesek és tömegek valami mellett vagy valami ellen állást foglal
tak. Ez az anti-idillikus folyamat elérte a csúcspontját ebben a
háborúban. Mindenki megtanult gyűlölni. Ami még nemrég ide
ológiák küzdelmének vagy nézetek és nézetek vitájának látszott,
mely mellett a magánélet háborítatlanul, külön megállhat, ma m in
denki harcává vált. Az egymással harcban állók egymásban nem
embert, hanem a megtestesült, végzetes halálos Rosszat látják. S ki
ki a maga szempontjából alapos okkal.
Aki ma él, az elkerülhetetlenül telítve van gyűlölettel. M int a fák
levelének nyári zöldje, a gyűlölet ma magának az életnek megnyi
latkozása, élet-eleme. Asztrológusok nyelvén: a földgolyó ma a
gyűlölet izzó csillagképe jegyében végzi körforgását. A szeretet
kétarcú: egyik arca csak a gyűlöleté lehet.
Ó a Dosztojevszkij Iván Karamazovjának a passziója! Úri paszszió! Mindenféle napi újságokból az emberi bestialitás dokumentu
mait vagdossa ki és gyűjtögeti, hogy erre az ő albumára mutatva
felvesse a kérdést: ki az a szent, akinek joga van a megbocsátásra?
Kinek van joga, hogy megbocsásson a földesúmak, aki szórakozás
ból vadászkutyáival vesz űzőbe és tépet halálra egy kisfiút?
A nemzedéknek, mely az enyém, nincsenek, nem lehetnek ilyen
úri passziói. Az én nemzedékemnek nem kell újságok hírei közt
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böngészgetni egy-egy rémtett után. Sajog a bőrünk a megélt rém 
ségektől és éjszakánként bele-beleugatnak álmainkba a kutyák,
akik ma is és a nap minden órájában gyermekek és aggok, fiatalok
és nem fiatalok élő húsába mártják meg fogaikat. Gyűlöletet ugat
nak - és az ő hangjuk tölti be az elvadult sivataggá vált földet. De
az üldözöttek, megtépettek, megölöttek és menekülők némasága is
gyűlölet. S az üldözöttek örömei a gyűlölet örömei. És aki tudna ma
nem-gyűlölni, az már ezzel árulóvá válna, a halottait árulná el és az
élőket, magát a szeretetet árulná el.
Tehát? Tehát sikerült bennünket lélekben is megnyomorítani a
nyomorítóknak?
Az emberek, a képek, a szobrok, a könyvek, a tájak, a muzsika,
minden amit szeretek, az enyém. Csak az az enyém, amit szeretek.
A párizsi Louvre az én személyes kincsem. Senki tőlem el nem
veheti. A Renoir-kép a gazdag műgyűjtő falán ezerszer inkább az
enyém, mint az övé, mert neki csak vagyont jelent, de én szeretem.
Semmi hatalom se tehet valamit oly elidegeníthetetlenül sajátom
má, mint a szeretetem.
A gyűlölet azonban mindig boldogtalan. Önmagában ég és nem
vezet belőle út a tárgyához. M indig éhes. Azért gyűlölet, hogy ne
akarjon jóllakni s hogy ne tudjon kialudni. Nem tud betelni, mint
ahogy a tűz nem telik be s martalékhoz jutva csak nagyobb lánggal
ég. A gyűlölet nemcsak hogy semmit sem ad annak, aki gyűlöl;
sémává redukálja a világot, élő emberek milliói, millió arc csak
egyetlen fantom, séma, melynek neve: ők, az ellenség.
Mégis, nem maga a gyűlölet a probléma. Ami az embert
nyomorékká teszi, gyógyíthatatlanul, az nem a gyűlölet, hanem a
gyűlölködés. Mert míg a szeretettel sose lehet eléggé pazarló az
ember, a gyűlöletét nem szabad tékozolnia. S aki jól gyűlöl, az ma,
mikor a gyűlölet elkerülhetetlen sors, közelebb van a szeretethez,
mint az, aki még mindig még gyűlölni sem tanult meg. A
gyűlölködés csúf és önző, a jó gyűlölet önfeledten önzetlen. Aki jól
gyűlöl - s csak aki jól gyűlöl - ma csak az szeret igazán, világos és
tisztán látó szeretettel. Ma nincs szeretet, mely ártatlanabb a
gyűlöletnél. Nemcsak a szeretet kemény mint a koporsó és erős
mint a halál; az Énekek Énekének ez a himnikus sora ráillik a
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gyűlöletre is. Mert ma testvérek ők ketten, ikertestvérek s egyik
nem él a másik nélkül.
*
Ülünk Illyés barlangjában. S az Úr nincs a viharban, nincs a
földindulásban, nincs a tűzben, tudjuk. De tudjuk, hogy mi csak
viharon, földinduláson, tűzön keresztül juthatunk el, ha eljutunk
ahhoz a csendhez, mely mint nyári szellő lassan, szinte lábujjhe
gyen jár, a csendhez, mely egyedül isteni, mert egyedül méltóan
emberi.
(Sumartin, 1943.)

A HŰTLEN LÉLEK
„És m indenik K erubnak négy orcája
vala; az első orca K erub orca és a m á
sodik orca em ber orca és a harm adik
oroszlán orca és a negyedik saskeselyíí
orca.
... És minden testek és hátok és kezeik,
szárnyaik és a kerekek rakva valának
szem ekkel...”
Ezékiel X.

M egérkezett a hűtlen lélek. S mivelhogy élő szívek minden
dobogását más millió szívek utolsó dobbanása kíséri, a megérkező
hűtlen lélekkel egyidőben m illió és m illió m eztelen lélek
hemzsegett az Úr trónusa előtt. Míting volt ez, amilyen óriásit a
föld még sose látott. Odafönn az égben azonban nemcsak minden
napos, hanem mindenperces látvány. A smaragd fénytől vakító
trónus lábánál, mint végtelen búzaföldek aratásra érett kalász
rengetegje, ha szél söpör el fölötte - alázatos remegésben hajol meg
ítéletre váró lelkek milliója. Mélyen hajolnak meg, de azért mégse,
egyetlen egy se tud elbújni, láthatatlanná válni, mert mint meg
annyi hirtelen elakadt üstökös, minden egyes léleknek megvan a
maga külön, személyes fénycsóvája. Elkövetett és elmulasztott tet
tei, valamint gondolatai és vágyai, ha egyszer megfogantak a
szívében, soha többé nem tágítanak az ember mellől - s mint ahogy
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az ősz felszabadítja a szőlőlevelek rejtett színpompáját, a földi
haláltól meztelenné vált lelkeken is kiütközik minden: rejtett és
nyílt seb, emlék és be nem telt óhaj. S így megvan minden m ezte
len léleknek a maga külön, mindent kivalló beszédes színösszetétele.
- Szent, szent, szent az Úr, aki vagyon és aki eljövendő - hirde
tik a Kerubok, akiknek hat szárnyuk és minden szárnyukon
megszámlálhatatlanul sok a szemük.
- Szent, szent, szent az Úr! - mondják szárnyaikat csattogtatva
egyre és m egszám lálhatatlan szem eikkel a m eztelen lelkek
megszámlálhatatlan színeit nézik. Csak ők, a Kerubok szólnak szó
val, a meztelen lelkek már nem beszélnek, ők csak színt vallanak a
Kerubok megszámlálhatatlan szemei előtt.
Szent, szent, szent az Úr! - harsogják a Kerubok és mintha vihar
száguldna végig a meztelen lelkek fölött, melyek már remegni se
mernek és az Úr orcáját smaragd fény mögé rejtő trónus előtt egy
szintben úgy feküsznek mozdulatlanul, mint egyetlen üvegtenger,
hasonlatos a kristályhoz. A smaragd fénytől vakító királyi székből
pedig jönnek vala ki villámlások és mennydörgések - így és nem
másképp van ez ott az égben ünnep és hétköznap és minden
percben.
Ezt látta a hűtlen lélek is, aki íme szintén megérkezvén, nem ha
jolt meg alázatosan, hanem mint végtelen tengeren magányos vitor
lás, csak állt felegyenesedve, inkább kíváncsian, mint ijedten, akár
csak valami műértő, aki hosszan és figyelmesen szemlél egy
valóban rendkívüli színkompozíciót. A Kerubok még félelm e
sebben harsogtak, a mennydörgés és villámlás is még fenyege
tőbben hangzott és világlott, de mikor a magányos hűtlen lélek
továbbra is csak mozdulatlanul szemlélődött és figyelt, mintha nem
is volna egy azok közül, akik ítéletükre várnak - csend támadt. A
Kerubok elfelejtették a maguk dicsőítő énekét, megszámlálhatatlan
szemeikkel csak az újon érkezőt nézték s nem hallatszott a csend
ben, csak a többi meztelen lélek remegése. Az újon érkező is hall
gatott, mert az égben nem kap helyet az emberi szó, mely sohase
átlátszó, az égben színt vall a lélek s a Kerubok értik a színek
beszédét. Odafönn csak a szemnek hisznek s odafönn lehet a szem
nek hinni.
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- Végre! - így kezdte azonban a hűtlen lélek. - Már-már attól tar
tottam, hogy itt az égi harmónia éppúgy belém fogja fojtani a szót,
mint lent a földi hangzavar vad lármája. Szerencsére azonban itt
nem lehet elhallgattatni senkit, itt l á t h a t ó v á válik az is, ami
magányos, legmagányosabb. Ti Kerubok a hat szárnyatokkal és
szárnyatokon a megszámlálhatatlan szemekkel, nem ijesztetek. Mi
ijeszthetne még engem, aki míg a földön éltem nem féltem nyitott
szemmel és ami több, nyitott szívvel járni. A földön is milliók és
milliók úgy hevernek különböző bálványaik előtt, mint itt ezek a
meztelen lelkek Isten trónusa előtt. A hatalom mindig gyanússá
teszi azt, aki hatalmas. Legalábbis énelőttem semmi esetre se teszi
tiszteletre méltóbbá. S milliók, akik valaki előtt hason fekszenek argumentumok inkább az illető ellen, mint mellette. Nézzétek ezer
szemű Kerubok és nézd te smaragd fényeddel vakító Isten: amíg a
többiek összebújnak, mert mindenkinek van népe, százezrekkel és
milliókkal közösen vallott istene, vallása, egyháza - én, mint a
földön, úgy itt is magamban állok. S arra, hogy isten miként fog
ítélni fölöttem, nem annyira magam, mint épp őmiatta, isten miatt
vagyok kíváncsi. Mert a bíró azzal, hogy kiről milyen ítéletet hoz,
önmagáról is állít ki bizonyítványt; a kicsi falu bírója éppúgy, mint
a mindenható isten. Nosza, ítélj meg engem, hogy végre meg
foghassalak, Isten! Mert én, aki íme itt állok, életem minden dol
gában téged kerestelek, téged, kiről papok és istentagadók beszél
nek, ki fűn, fán, kövön és vízen, termésen és pusztuláson keresztül
sejteted, hogy vagy, de akinek m inden m egnyilatkozását
százféleképpen lehet magyarázni. Soha oly egyértelműen, olyan
láthatóan nem vallasz színt, mint most az én lem ezteleneden
lelkem. S hogy keresett téged ez az én lelkem! Még nem tudtam
többet, mint a saját nevemet leírni, s kisgyerek, néha szobában vagy
réten önkéntelenül lábujjhegyen kezdtem járni - a megilletődés
miatt. Mert szobában, egyedül vagy emberek közt vagy sík pázsitos réten fejem fölött madarakkal, kék éggel, fel-felderengett ben
nem a sejtelmes megismerés: nap, hold, csillagok, kiskutyám, én, a
többi ember, diófánk az udvarban, fehér pettyes piros páncéljával a
katicabogár, a vizek és a kertek, minden amit látok, meghívott
vendég itt a földön s aki meghívott minket, bújócskát játszik
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velünk. M ért hívtak meg engem és bennünket m ind ide
vendégségbe? Mi az a mi vendéglátónk, aki az élet? S van-e ennek
a mi vendéglátónknak is gazdája, aki még nála is több? S ami min
den kérdésnél jobban foglalkoztatott: különböző vendégek, mi dol
gunk nekünk egymással, mit tegyünk egymással, egymásért együvé
verődött csillagok és föld, ember és ember és megszámlálhatatlan
más meghívottjai a rejtett és rejtőzködő vendéglátónak? Mit akar
jak, hogy nagy Meghívó, a te akaratodat akarjam?
A kérdés nem az eszemé volt - mit az ész annak, aki úgy szom
jazik mint én! - a szomjúhozó voltam s a gondolataimat szomjam
nevelte, szomjamtól nem ismert megállást a lábam, szomjam nyújttatta ki velem a kezemet - téged szomjaztalak, igazságod, igazsá
gom, a fundamentálist, a mindent összetartót, a mindent betetőzőt.
Ám akit az Utánad való szomjúság kerget, mintha csúfolni akarnák
minden források. M ert nem gúny-e, ha azt, kinek álmát rabolja el a
vágy, hogy az élet vendégéből, aki ő, vendéglátó legyen - nem
cudar megcsúfolása-e a Hol vagy?-ot kérdező vágynak, a vágyódó
nak, ha minden feleletül - tilalmakat kap? Ne imádj bálványokat,
ne ölj, ne paráználkodj, ne orozz, ne tégy hamis tanúságot, ne
kívánd azt, ami felebarátodé - tíz parancsolat helyett tíz tilalom.
Mit adtok ti tilalmak a szomjúhozónak, akinek egyetlen gondolata
se kérdi, hogy mi az, amit ne tegyen, de minden vágya a vágy, hogy
megtalálja, amit tennie lehet, amit tenni tud, amit egész szívével
tenni akarhat? Mi közöm nekem ahhoz az istenhez, kinek már az
Édenbeli emberhez, az első emberhez intézett első szavából is
kicseng egy Ne, egy tilalom? Egy isten, aki villámban, tűzben csak
egy „ezt ne, meg azt ne” tilalmakat mennydörgő tanítómester nekem az ő Sinai-hegye a kinyilatkoztatással sértő csalódás épp
azért, mert senki jobban nem szomjazott arra, hogy hallja a hango
dat. Mi szüksége annak, akit a sajgó végesből a végtelen vonz maga
felé, hogy sorba előszámlálják neki s eltiltsák tőle a szem étdom
bokat, melyeket akkor se tudna el nem kerülni, ha maga isten
parancsolná neki? Akinek pedig tiltani kell a tolvajlást, bálvány
imádást, hamis tanúzást vagy orgazdaságot - mit ér annál a tilalom?
Hozzám, az én kérdésemre, az én vágyamra, ahhoz aki én vagyok,
hol a szavad, egyetlen személyes nekem szóló szavad? - így
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kérdeztem és kerestelek, túl tíz parancsolatokon és minden
törvényeken. Kerestem magát az életet, magát magamat benned és
bennem téged. Hogy lehettem volna jó tanulód, mikor sehol se
találtam a könyvre, melyben a lecke állt volna, az én leckém?
Hallottam a jó tanulók okos beszédét. A jó tanulók! Olyanok mint
a hamu, melyen nem is látszik már, nyoma se látszik már rajta a
tűznek. Ezek a jó tanulók! Beteltek a hamunak az ö szürke böl
csességével s úgy tesznek, mintha lenni annyi volna, mint élni.
Nekik az élet nem valami, amit mindenkinek el kell érni, amiért
kinek-kinek saját külön veszedelm ek közt kell felfedező
merészséggel nemcsak útra kelni, hanem mindig úton lenni. Ők azt
hiszik, hogy ha nem teszik amit nem szabad, akkor ők az igazak. S
mert hallottam és láttam őket, én is megtanultam valamit. Nem
tőlük, hanem rajtuk. Megtanultam, hogy egy minden mozzanatában
kifogásolhatatlan élet a maga egészében istentelenül üres lehet. A
halottak se sértik meg az erkölcsi törvényeket, a halottak m aga
tartása is fegyelmezett és kifogásolhatatlan. Az, ami csak nem
rossz, messze van a jótól, amit én kerestem. Ha tilalmaidon
keresztül hozzád lehetne jutni, senki közelebb nem lehetne hozzád,
mint a halottak. De a halottakról - a halottakról, kik a föld alatt
feküsznek vagy még a földön járnak - szomjas szívem buzgón
énekelte a zsoltáros királlyal:
„Térj hozzám Uram, mert nincsen te felőled a halálban em 
lékezet; a koporsóban kicsoda mond néked dicséretet?”
Én pedig dicséretet akartam neked mondani, dicséretet az életem
mel és az énekemmel, dicséretedre akartam válni, te ismeretlen
Vendéglátó! És van-e különb dicséret a Vendéglátóra, mintha mind
azok akiket dús asztalához hívott, örvendeznek, ujjongnak, hogy
helyet kaptak? Mi istenibb, mint az akarat, helyet szorítani a nagy
asztalnál mindenkinek, aki emberarcot visel? M ikor a dús asztal
semmivel se kisebb, mint maga a föld? S akik e földön vagyunk,
nem vagyunk-e mind meghívottak? S a Sinai-hegyi igék tíz tilalmát
egyetlen egy parancsban foglaltam össze s a parancs így szólt:
ember, tisztítsd meg a földet a bálványoktól, hogy gyilkosokról,
rablókról és félelemről mit sem tudó szabad emberek áldják és di
csérjék itt az ő Vendéglátójukat, az Urat, aki mindenki szolgája s
aki az Élet.
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így indultam százezrekkel és milliókkal egy sorban rohamra és
az istent már nem hívtuk istennek, a mi zászlónk volt maga az Isten,
az Igazság, a Remény, a Tíz Parancsolat és az Élet. Szép zászló volt
- a legjobbak szíve vére festette pirosra
századok és évezredek
óta nemzedék adja nemzedéknek, hogy minden nemzedék legjobb
jai újra és újra átfessék vérükkel pirosra. Szép zászló - ám a
legszebb zászlók is le-lehullanak a sárba és nincs az a sivatag, hol
az ember oly elhagyatottan magányos lehet, mint bajtársak sűrű
seregében menetelve. S ha egyszer elvéted a lépést - a lépést egy
ütemre menni, lenni, hinni a sereggel - jaj a békétlen léleknek, aki
a békétlenek közt is külön békétlen. Jaj neki s én nem tudom, mért
volt jaj nekem - túlságosan előreszaladtam-e vagy csak nem tudtam
lépést tartani - előrefutottam vagy lemaradtam-e, egy napon kívül,
egyedül maradtam s csak a szívemben maradt régi helyén a régi
szép, a régi legszebb zászló.
S így maradtam új sebekkel s új ellentmondásokkal s a régi be
nem telt vággyal megint hűtlen és megint egymagam. Váltogattam
isteneimet csak azért, mert az egy istent, az életet kerestem, tégedet,
aki után való vágyam percre se hagyott el. Vágyamhoz való türel
metlen hűségem tett hűtlenné mindenhez, amit elértem. Mutass
nekem egy embert, aki hűbb énnálam, és mutass nekem egyet, aki
hűtlenebb, mint én! - így sikoltottam a mélységből, és magányom
jajszavára - feleltél. Mert te nem szóban felelsz a kérdezőnek,
hanem asszonnyal feleltél, feleltél nekem a szerelemmel.
Megölelt engem az asszony és én megöleltem őt - és mintha ezer
templom ezer harangja zúgott volna szívemben egyetlen halleluját.
Édes vagy, gyönyörű vagy, tudom már, csak most tudom milyen jó
vagy, milyen édes vagy, én édes istenem! Mint a vizek tavaszi
áradáskor, úgy öntötte el a túláradó örömem a mindenséget és
sajnáltam a csillagokat, akik nem tudják mi a csók és a köveket,
amiért nem tudnak felolvadni az ölelés mámorában. Mért nem
sírunk a boldogságtól, holott ajándékba kaptuk a szerelmet? És
ujjongott bennem a te új neved, szerelem a te neved, legjobb neved,
vendéglátó isten. És nem lakik jól veled az ember és a vágy nem tud
kihűlni - mint ahogy az élet maga nem tud elmúlni. S kérdeztem
magam: ugye én hűségem, végre nem teszel hűtlenné, végre meg
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maradsz hűségnek, egynek magaddal? És néztem kedvesem szemét
- és nem tudtam, mit lát. És néztem kedvesem homlokát - és nem
tudtam, mit gondol. És az én sóhajtásom nem az ő sóhajtása és az
ő nevetése nem az én nevetésem. M egöleltem és az ő vágya egybe
olvadt az enyémmel az ölelésben - de az ölelés egy perc volt és
utána külön ő és külön én. Két magányosság olvadt össze és két
magányosság vált széjjel. Part és tenger össze-összeér és mégis
mindig újra kettő és a leghűbb vágy megmarad vándormadárnak,
örökkön hazát keresőnek. Felelj isten, itt, vajon itt találok-e hazát,
itt, vajon itt végre megszabadítják-e a hűségest a hűtlenség sor
sától? Felelj isten, felelj, felelj!
Állt a hűtlen lélek mint végtelen tengeren magányos vitorlás és
színt vallott isten Kerubjainak megszámlálhatatlan sok szeme előtt.
S egy jó angyal átröpült a lelkek kristálytengere felett, egyenesen a
hűtlen lélek felé és már föléje is hajolt, hogy felvegye, felemelje
magasba és mindörökre megszabadítsa a vágytól, melyre a hűtlen
lélek panaszkodott. A Kerubok várakozva tárták ki szárnyaikat és
megszámlálhatatlan szemeikkel nézték, hogy mi lesz most.
A hűtlen lélek azonban, amint látta a jó angyalt közeledni s amint
megértette szándékát, megijedt, színei először árultak el rémületet.
És a Kerubok megértették, hogy a hűtlen lélek szembeszállt a jó
angyallal:
Mi maradna belőlem, ha engedném hogy elvegyed büszke
boldogtalan vágyam? Az én hazám az égben is az én szent hazátlanságom.
- Szent, szent, szent az Úr a mindenható Isten, ki vala, ki vagyon
és ki eljövendő - harsant fel újra a Kerubok hangja, kiknek hat a
szárnyuk és minden szárnyukon megszám lálhatatlanul sok a
szemük.
(Sumartin, 1943.)
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X.
PARTIZÁN MOZGÓKÓRHÁZ,
IV. HADTEST
(Kordun-Lika-Zagorje, 1943-1945)

ANNYIFELÉ
(Vándorbotom... 206.)
SEMPER EADEM
(Vándorbotom... 207-208.)

KOLDUSOK
Szeszélyes sorsunk koldusnak teremtett,
Koldusnak, kit sosem lakat jól semmi,
Akiknek mindig csak tovább kell menni.
Felénk minden part búcsú-kendőt lenget.
Koldusabb koldust énnálam ki látott?
Koldus-társam jaj mit hozhatnék néked?
Koldus kit vágy, ajándék vágya éget,
Hogy fosztogatnám érted a világot,
Ha egyre nem tanulnám, mit tudok nagyon:
Mi lett elérhető, nem ér az semmit.
Vagyunk kolduspár sírva akik sejtik:
Szeretni lázadás e koldus csillagon.
(Topusko, 1943. nov. 30.)

KIHŰLT A CÉL
E fáradozás! belefárad a lélek,
E várakozás! beleőszül a vágy.
Rám dőlt a gyanú: „Van-e még minek éljek?”
Vonz már a halál! beteget puha ágy.
Ágy, ágy, ahol egyszer egész a ma s vége
S nincs láza reménynek. Arany betelés!
Már rúgj a „Ha m ajd...” s „Ha ne...” léha ölébe,
Légy Nem, hideg egy Nem s örökre egész.
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Csábítni csodás lobogókkal akarhat
Nép s isten-igék. Süketen, vakon én
Nyugszom. Fed a béke, ül édeni harmat
Pillámra. Kihűlt s a sötétben a cél.
(O točac-Podum, 1943., karácsony)

LELKEM IS HÚS
Szívós, dús daccal fel-felriad
Nehéz szívemben sajgó álom
Rólad, hisz volnék mátkád, fiad
Öröm, ki napfénylő batáron
Nem tudom hol és merre vagy.
Emlék csak: öröm, öröm, te vagy!
S akarlak fájó fényesem,
Kinek nyomát csak bent találom:
Vágy nyársa, mely vág élesen.
Vérző szívem vád: elárultál
S nincs könnyem, mit nem érted sírok.
Vérző szívem vágy: bezárult táj,
Pokolvölgy sötétbe taszított.
Szemem is száj, vad koldus-száj
S a lelkem is hús, utánad fáj.
Mátkám te vagy s míg életem
Eltakarják jégcsap-kárpitok,
Tűz! éhes hűségem éget el.
(Otočac-Vera, 1944. január)

RÁCS MÖGÜL
Ki nem nézett rácsok mögül, világ,
Nem tudja az, hogy búnak súlya mázsa
S ahogy maláriást hideg kirázza,
Foglyát vihar-karmokkal tépi vágy.
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Nem láttalak csak rács mögül, világ,
Falu, száz város mind csak fogság mása,
M ert hűn követ sorsom szilaj korbácsa:
Nem népem nép s hazám hazát nem ád.
Rendelt dalom csak tánc, csók volna csak
S imám is víg szüret, harcos harag,
Túl rácsokon beh tudnék boldog lenni!
Mit ér! Süket, mi isten. És a láz
És búm igaz csak s hogy nem hull a rács.
Hírt várok mindig s a hír: nincs hír semmi.
(Vera, 1944. január hónap)

1944
(Vándorbotom... 211.)
A SZÁZ SÖTÉTBEN
(Vándorbotom... 212.)
VÉGSZÓ
(Vándorbotom... 213.)
PARTIZÁN HADIKÓRHÁZ No. 9
(Vándorbotom... 214.)

ESTI SZÓ
Vágy mérge véred
Erembe zárva;
Csitulj el, élet,
Pokoldús lárma.
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Fáradt m ár szemem
Még többet látni;
Fáj a félelem
Még többért fájni.
Túl sok az áldás,
Túl sok az átok;
Túlhevült lámpás
Hűs éjt imádok.
Lelkem, a kóbort
Csillagfény-csenddel
Hálózd be, csókold
És ne ereszd el.
Legyek szegényed,
Ki volt túl gazdag;
Elhangzott ének,
Betakart asztag.
(Ogrizović, 1944. január - Zbjeg, 1944. április)

ROSSZ HALHATATLAN
Van ifjúság, mely nem tud halott lenni.
El nem múló múlt. Sajgat és dobol
Szíved falán. Múlt s leverni
Nincs mód. Mint álmatlan vad fogoly
Lázad s véres ököllel dobol.
Van sápadt láng, mely nem halál s nem élet,
Éjeid ura, százával kigyúl;
Égnél s vacogsz pőre lélek
S száz vágy csak húz le, mint síri súly,
Sustorgó száz láng éjjel kigyúl.
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Ó ifjúság, mely nem tud halott lenni!
Fakult bíbor, elmúlt, ma ócska rongy.
Dobd el, öreg. Tudj temetni
Vagy halj. Múlj el múlt s zokogva mondj
Búcsút fénynek, éjnek. Ócska rongy.
(Zbjeg, 1944. április)

TAVASZI SZÉL
Kék zöld varázs
Mély ég alatt;
Tavaszi szél
Lót-fut, szalad.
Zöld habos fák,
Hajló gallyak,
Szél ringatva
Szélt ringatnak.
Hűs, vén sziklák
Ifjú napnak
Hátuk tartják
S hunyorognak.
Kék zöld varázs.
Sehol szándék.
A szél s a fény
Csak ajándék.
Mély ég alatt
Játék harc is,
Játék, hogy élsz
És hogy halsz is.
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Árnyék lapul,
Mint fül tapad
Föld bőréhez
S lesi szavad,
Hallgatózza
Titkod, gyökér
S meg-megremeg.
Tavaszi szél.
(Zbjeg, 1944. április)

LESZ
(Vándorbotom... 215.)
ÚJRA EGY NAPNYI ÉLET
(Vándorbotom... 216.)
GYERMEKSÉG SIRATÁSA
(Vándorbotom... 217.)
HAJTOM ÖLEDBE
(Vándorbotom... 218.)
1944. SZEPTEMBER 7.
(Vándorbotom... 219.)
TUDOD, MILYEN...
(Vándorbotom... 220.)
NE HIGGY, CSAK MESÉKNEK
(Vándorbotom... 221.)
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1944., KARÁCSONY
Fáj szívemnek, hogy megkeményedett,
Fáj hogy öklöm lett, mely ütni is tudna,
Fáj volt-Jézusom, ki számkivetett,
Feledt emléktárgy fájó sötét zugba.
Ha tudnék még bőgni, bőgni tudnék,
Bőgni azért is, hogy bőgni nem tudok.
Hóban vacogó, bús cigánypurdék
A szavaim. Harcra, csak harcra van ok,
Tudom. S vérből rám milljó pár szem néz
S hallom, föld alól hulla mennyi kérdez.
Harc és bosszú mégse édes méz,
Szörnyű szabály csak, szenny, undok és mérges.
Halál cinkosa ki gyűlölni lágy,
Kitépném szívem, hogyha megbocsátna!
De mint szentre szűz lány utáni vágy,
Bűnként rámtör a halvány Halknak árnya.
(Veliko Lešće, 1944. december 24.-29.)

SZERETTÉL
(Vándorbotom... 223.)

NEM VAGY ITT
Ha tudnád, hogy vágy lak!
Ha tudnád, hogy fájlak!
Nem élek, csak várok,
írok, fekszem, járok,
Magam csalom s látom,
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Mindig csak azt látom,
Hogy téged nem látlak.
Már nem is szeretlek,
Te vagy, mit lélegzek,
Hol nem vagy, nem vagyok.
Te vagy cél, te vagy ok
S a tíz ujjam reszket,
Mint tíz pőre árva,
Árván ég és fázik,
Mint tíz gyertya lángja.
Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy?
Élet fázik, fogy s hagy
Sötétben, kizárva...
Élőn halál csápja,
Árnyék, ki a testét,
Test, ki kóbor lelkét,
Lélek édes testét
Várja, fájja, vágyj a...
S mégse jössz, nem jössz még!
(V. Lešće, 1945. január 6.)

ÉLETBE BETÉVEDŐ CSEND
(Vándorbotom... 224.)
ELÉRHETETLEN
(Vándorbotom... 225.)

BA LLA DA KETTESBEN
Hej ez az éjszaka!
Hosszú egy éjszaka
S járni, járni, járni,
Hazátlan kószálni.
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„Ha így eltűnt a nap,
Hogyan lesz majd reggel?
Fázik már a lábom,
Hideg fíivön járok.”
Hazátlan megállni.
„Ne nézz az égre se
Könnyes lesz a szemed.”
Sír a patakzúgás,
Hallgatnak a hegyek.
Deres fű, könnyes szem
Mért nem szárad már fel?
„Közelebb, közelebb,
Jól fogóddz, jól fogj meg
És csak el ne fáradj,
Jaj csak el ne fáradj.”
Sír a patakzúgás,
Járni, járni, járni.
„Ha elfáradsz, meghalsz
S nem szabad meghalni,
Ébren kell maradni.
Ki elfárad, meghal,
E z az az éjszaka.”

TÖRVÉNY
Hevesen víg sugárzás,
Mosoly, mely tétovázik:
Bátortalan ez a korai tavasz
S tán fáj a földnek e hirtelen rászabott jókedv,
Mert sok hosszú, hosszú éjszakákon
Simulón bizton pihent
A hatalmas anyai mellen a tél
És most elmúlt.
Hűtlen rohanás ez,
Ez a folyvást ujjongó temetés,
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Örök sírhantolás s friss hantú síron
A patakzó rügyek. Tán fáj a földnek
De parancs tilt sírást
S megadó-hallgatagon
Temet és virít.
Idegen csillag szab ki törvényt
És felel a föld, mindig így felel: ámen.
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XI.
EGY A MILLIÓK KÖZÜL
(Zágráb, 1945-1967)

M IN T T A V A SSZ A L F Á K L E V E L E
(Vándorbotom ... 226-228.)

ILYEN VAGYOK
Vagyok telve könnyel,
Vagyok telve vággyal,
Vagyok hűn is hűtlen
S ki hűtlenségben is
Lángol az egy lángban.
Mintha tréfás hintás
Incselegne vélem,
Hol lábam, ott ingás,
M inden hív s nem érem
Azt se amit tartok.
Lengnek minden partok
S mindig csak kilengek,
Mindig csak esengek.
Vagyok hűn is hűtlen
Hazudva is igaz,
Bűntelen a bűnben,
Kit csal minden vigasz.
Gazdagon is szegény,
Ifjú nincsen ifjabb
S nincs öreg öregebb.
Az énem az nem én,
Száz szilánk a lelkem,
Halott minden remény
S minden remény engem
Újra kifoszt. Harap,
Harap engem a vágy.
Ifjú nincsen ifjabb,
S nincs öreg öregebb
Sose még forróbbat,
Sose dermedtebbet
Sírni föld nem látott.
Élni mégse átok,
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Élni áldás mégis,
Százszilánkos lelkem
Sötétségbe fény is.
Van, aki nem fárad,
Van, ki mégis szeret
Nagy, erős szívében
Ad nekem menhelyet,
Tépett, éhes koldust
Ölelés öltöztet.
Mint én, ki olyan dús?
Áldott elveszettebb?
(Zágráb, 1945. november 4.)

MINT ÜVEGEN ÁT A FÉNY
M indent elvesztek, semmit el nem érek,
Mert elvétetted hozzám az utat.
Sorba csuknak síró kapukat
És hallgat, sülyed önsúlyába lélek.
Képe vagyok csak önmagamnak, veszve
Úgy sebhetetlen, mint az űr s a mély,
Szemed se éjemben el nem ér,
Mint üvegen fény, nyomtalan és messze
Hang, szó tört szárnnyal lábamhoz zuhannak.
(Zágráb, 1945. dec. 27.)

TAVASZI SZÉL
(V ándorbotom ... 229-230.)
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M IN T M IK O R ...
(Vándorbotom ... 233-234.)

MEZTELEN
(Vándorbotom... 235.)

Fázol. Lettél üres, mint tenyered.
Rajtad kő csend s csak sírok a címek
Éj, szétszórt csont, sikolyba fúlt hírek
Mik voltak hajlék, hús és vér, meleg.
Eddig volt. Vége. Nincs hová s minek
S mert nincs, nincs tovább. Fordítsd ki zsebed.
Főd meghajlik. Halálharmat csepeg.
Maradsz adósa már mindenkinek.
(Zágráb, 1946. április 1.)

EZ AZ AZ ÓRA
(Vándorbotom... 231-232.)
HA EGYSZER MÉG...
(Vándorbotom... 237.)

HAZÁM
Ha emlékezel valakire, akaratlanul is eszedbe jutnak mindazok,
akikkel az együtt él, az ő szűkebb társasága. Mint ahogy nem lehet
felidézni egy fa emlékét a táj nélkül, melyben magasodik.
így van a szavakkal is. Ők se jelennek meg kíséret nélkül.
Egybefonódtak más szavakkal. Bizonyos szavak összetartoznak.
Haza: gyűlöletes volt nekem ez a szó. Isten, haza és király. Együtt
járt ez a három szó, mint ahogy együtt jár háború, éhség és ragály.
Vannak szavak, melyeknek nincs helye olyan emberek szótá245

rában, akiknél a tisztaság szükséglete eleven. Nincs, mert szavakat
is be lehet szennyezni, mint ahogy elpiszkolódik az ing az emberen.
Vannak szavak, amikre századok szennye száradt rá.
Mint ahogy a kocsmának a törzsvendégéi, bizonyos szavaknak a
jellegét az adja meg, hogy miféle emberek használják őket leg
szívesebben.
Istenről azok beszélnek legtöbbet, akik nap-nap után segédkez
nek az ember méltóságának és örömhöz való minden jogának
keresztrefeszítésében.
A hazát is legtöbbet azok emlegették, akiknek annyi közük volt
hozzá, mint a papoknak az Istenhez: kamatoztatták, híztak rajta.
A tetű, szereti-e a tetű az embert?
Mint ahogy a tetű az embert, úgy szerették ők a hazát.
A haza: gyűlöletes volt nekem ez a szó. Hazának hívták ők azok
nak a tetveknek a hazáját, melyek gigászivá nőttek, emberi ábrázatú tetvek hazáját. Tetvekét, akik lidércnyomásosan óriásra puffad
tak. Tetvek hermelinpalásttal, tetvek királyi koronával, frakkot öltő
tetvek rendőrkaszárnyákkal, tetvek generálisok uniformisában és
ékesszóló országgyűlési képviselők maszkjában, püspöki süveggel
és nemzetiszínű zászlókkal, bankpalotákkal, jogrenddel és temp
lomokkal és olyan iskolákkal, melyekben a jelen és jövendő
áldozatokat, a népeket arra oktatták, hogy ezt a hazát szeretni kell.
Ez a haza az ember megtagadása és minden országok népeinek
megcsúfolása; aki hű maradt az emberhez, a földhöz, a saját
népéhez és a földnek népeihez, annak ezt a hazát, ezeket a hazákat
gyűlölnie kellett.
Az embernek hazája nem volt. Az embernek nem lehetett hazája
a meglévő hazákban.
Az ember számára a haza csak vágy volt, szándék, akarat, harci
feladat maradt. És én, a hazátlan, nem felejtem el, hogy láttam,
néha láttam felvillanni az én hazámat: Bécsben, Pesten, Zürichben,
Párizsban, mindenütt, ahol egy napra az ember ereje, az igazság és
a munka lázadó hatalma diadalmasan és énekszóval söpört végig az
utcákon. Egy napra itt is, ott is felvillant az én hazám, láttam felvil
lanni - ám másnap, jaj, másnap május másodika volt és a haza már
megint nem volt az enyém, megint már nem volt a miénk, megint
az övéké lett.
246

S mert élt szívemben, agyamban és álmaimban az a fénylő haza,
az enyém, az emberi haza képe, azért lettem hazátlan, hajléktalan
csavargó, otthontalan földönfutó. Úgy jártam a világot, mint rab,
aki egyik börtönből a másikba vándorol; sokfélék a börtönök, de
egyik se hasonlít otthonhoz.
Mégse, haza nélkül nem élhet az ember. Keresi könyvekben,
keresi a gondolatokban, a szépségben, a zenében, a versben - s
olykor megrészegszik a végtelentől. De a mámor sose válik oly
annyira teljessé, hogy egészen elzsibbadna a szívben a vágy fájdal
ma: találni, lelni darab földet, földből való földet, földi földet,
közönségeset és megállni rajta az érzéssel, hogy otthon vagyok,
enyéim közepette, szabadok közepette szabad, biztonságos,
gyanúsítatlan és gyanútlan.
Könyv, gondolat, szépség, zene, vers csak ámítottak s amit
nekem ők adni nem tudtak, amit még ők se tudtak adni, azt kaptam
meg a nagy földgolyónak ebben a kicsi sarkában. Ennek az ország
nak még a nyelvét se értettem. S itt kaptam, amit könyv, gondolat,
szépség, zene, vers s minden csavargásom se tudott adni nekem.
Adták nekem itt rongyosok, mezítlábasak, írástudatlan emberek, de
emberek, akik nép voltak. Ezek többet tudtak nálam, mást és többet
mint az én minden könyvem: tudtak harcolni, noha minden
fegyverük a husáng volt a kezükben, míg felettük bombákkal
megrakott repülőgépek keringtek és szemben velük tankok és
bunkerek. Tudtak harcolni és tudtak győzni, mert nép voltak és nép
az több, mint ezer, százezer és millió ember, nép az több és más,
nép nemcsak tömeget, tömegeket, nagy tömeget jelent, hanem
folyót is, erdőt is, hegyet is, a földet jelenti, melyen ez a nép él.
Folyó, erdő, hegy, minden kő és minden szakadék szövetségese a
népnek, mely az ő földjéért harcol.
Kordun! Lika! Hírüket se hallottam azelőtt, Boszniát pedig csak
iskolakönyvbeli térképről ismertem.
Kordun, Lika, Bosznia - és maga Párizs, a ragyogásában felül
múlhatatlan Párizs elhalványult amellett, amit nekem Kordun, Lika
és Bosznia jelent.
Áldalak én, áldott Párizs, sose leszek hálátlan, megajándékoztál
mint bőkezű nábob a jöttment idegent - de Kordun, Lika, Bosznia
elfeledtették velem, hogy idegen vagyok.
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Mindegy volt, hogy honnan jöttem; csak az számított, hogy hová
tartok s hogy velük tartok. Még nem értettem a nyelvüket, de
szíveink már egyazon ütemre dobogtak:
„Na Kordunu grob do groba,
Traži majka sina svoga...”
„A Kordunon sír sírra lát,
Keresi anya a fiát...”
S ez a Kordun éppúgy az enyém, mint az övék, ez a Kordun a
miénk lett és az anya a sírok közt nekem is édesanyám, egy lett az
én édesanyámmal.
Együtt és egy és ugyanazt gyűlöltük, együtt és egy és ugyanazt
szerettük. És roncsolt, sebesült ifjak, akikkel együtt ellenség elől
hosszú sor ökrösszekéren menekültünk (az ökrösszekerek mellett
járatlan utakon parasztasszonyok az éji sötétben) - az én sebesült
jeim voltak és az én büszkeségem volt, hogy dacosan énekre gyúj
tanak. És ha gyalog mentünk, térdig hóban, nem ők és én tapostunk
a hóban, hanem mi, mi. Az ő éhségük éhségem, kenyerük a kenye
rem volt és lett az ő földjük az én földem. És hogyha felhangzott
Tito neve, nekik azt jelentette, amit nekem is, a tegnapi idegennek.
A jövevénynek hazája termett, termett, mert teremtették, kihar
colták, éhezve és vérezve, parasztok és munkások, asszonyok,
lányok és gyerekek, igen, gyerekek is, akik a harcosoknak az ellen
séget figyelő ezer szeme és ezer füle, élő telefon voltak és nem
egyszer fegyver is, mely célba talál.
Gyűlöletes volt nekem a szó: haza, amíg az embernek nem
lehetett hazája a meglévő hazákban. A szó: haza, édes lett, mint a
forró nap verte aranyló szőlő, ízes lett, mint a lágy kenyér,
gyönyörű, mint a szerelem és a dal, amikor újra kaptam a szót és
azt, amit jelent, mikor újra kaptam harcosoki munkások és parasz
tok ajkáról és kezéből.
Ők lemosták vérükkel évezredek szennyét erről a szóról. Ifjak,
nők, aggok, gyerekek vére, dolgozók vére mosta le. Hazánk lett a
haza, mert a miénk lett, mert szeretnivaló lett és mert nem lehet
nem szeretni...
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Igen, nem szeretni nem lehet a földet, ahonnan népek harcos
testvérisége söpörte ki a gyűlölet szemétjét.
Nem lehet nem szeretni a földet, melyben munka és jog kiilönválaszthatatlanok.
Nem lehet nem szeretni a földet, ahol szabad nép épít és őrzi
minden alkotó erő szabadságát.
Föld, ahol jó embernek lenni, ahol nincs méltóság, mely fölötte
állna az emberi méltóságnak, föld, ahol minden kalapácsütés új
szöget ver a múlt koporsójának kemény födelére, föld, ahol úgy
csillog a szemekben a hit, mint májusi eső után a napban a mezők
zöldje, föld, mely ellenségnek sír, barátnak pedig örökifjú anya
meleg öle - ó haza, köszönöm neked, hogy a hazám vagy.
(Zágráb, 1946. május 3.)

MEGLEPTÉL
(Vándorbotom... 236.)

ÉLET FOGSÁGA
A tenger mintha tárva várakozna,
Titkára fájva reszket rá a hold,
Távol testvér. S üdv, vesztett, tékozolt
Kísért. Föld, tenger, ég most felzokogna,
De néma, mint a fák. Mi élet foglya:
Bezárt. Ének nyúl fel vagy eb csaholt,
Lakat csörög csak s bölcs csak a hold,
Mert némaság minden léleknek sorsa.
Bölcs csak a hold, de nincs ki vón halott.
Sziklát is vágy, emléknek súlya gyötri.
Kiváltság nincs. Egy vesztett régi csók
Emléke éget, őrjít, felsajog,
249

Lihegve, fázva minden érte tör ki
S zuhan magába vágyba kárhozott.
(Növi, 1946. szept. 4.)

SZERESS
(Vándorbotom... 238.)
BOLDOGSÁG SZENT JOGÁTÓL
(Vándorbotom... 239-240.)
A TÓ
(Vándorbotom... 241.)
LENIN SZAVA
(Vándorbotom... 242.)

OKTÓBER
Vágyták mikor még a nevét se tudták,
Idők ős sűrűjében,
Ahol csak embert tiprott ember.
Vágyták korbács alatt, gályarabságban, faeke s gyilkos gépek
[mellett.
Kereszten, máglyán, bitón, börtönben, piszkos vackon
Nőtt nagyra s Október elé dagadt az évezrek sűrűjén
Vergődő tiltott, halálhörgő vágy.
Piramis, vár, katedrális, bankpalota
Adták egymásnak tovább a vak átkot
S ahányszor tiprott kín fel-felszökött reménnyé
Fölébe piramisnak, tornyoknak, bankpalotáknak,
Mindig vérbe borultan zuhant le, vissza a mélybe,
Idők ős sűrűjébe, mely sorsot hirdetett.
Évezredes kuss, évezredes kárvallottság alvadt vére csendjébe.
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S a k k o r idők ős sűrűje megtántorgott.
Nem a régi csendes avar alszik sötét földön?
Részeg a föld vagy bort ittak a tornyok?
Eloldott pillanat. Elszakadt a rend s évezrek
Nyögő sűrűjén ő úgy tört át lefoghatatlan
Ifjú fényesen: illetlen csengő nevetés.
Hol folytatása minden volt napoknak?
Október napja új teremtés első napja,
Kezdet. Dühöngve zúg, őrjöng, bőg, orkánzik
Évezrek sűrűje. Tajtékzik örök jog és örök igazság.
Észak, nyugat, dél és kelet sárkánytorka
Tüzet és piszkot okád.
Október napja nevet. Mi gondja örök jogukra?
Száll győztesen feljebb és feljebb
S míg múlt dühödt papjai magukat biztatva
Rekedten ordítanak: zuhan már, zuhan Október napja nevet - s hol csak embert tipor ember
Tanul nevetni a remény, mely sóhaj volt és sírt.
Üdv neked új nap, új földet teremtő,
Üdv nekem, neked, üdv mindünknek, testvér,
Mindünknek, kiknek harc öröme ma adatott!
Ki tudott valaha harcolni úgy mint mi?
Ó, voltak vágynak, hitnek mindig hősei
S tán nagyobbak - de meg csak nekünk adatott,
Hogy tapintsuk ezredek álmainak tömör testét
S mi egykor úr, a Rém volt - mi szagoljuk
Dögszagát. Szemünkben szívós Bizonyosság,
Leheletünkben gyémánt Győzelem nevet.
Október! idők sűrűjéből kiléptünk.
O któber az első indulás, az ember első nevetése
S mi nevetve tudjuk már: fölépítjük Bábelt, testvérin miénk a föld.
Ifjú hódítók vagyunk megifjult földön.
Október óta van élni miért,
Október óta nincs félni miért,
Október óta az igazság megtanult nevetni,
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Nemcsak kereszten lehet már szeretni,
Október óta büszke aki ember!
Üdv neked Október s mindünknek, testvér!
[1947. nov. 7.]

EGY A MILLIÓK KÖZÜL
Jaj, olykor éjenként pribék vigyorát látom
És két halvány aggot, kik apám s anyám voltak
S felver sikolyuk. Hangosabb minden örömnél,
Mindent megdermeszt. S ha mégis szólni tudok,
Élni csak azért tudok, mert Hozzád szólhatok,
Tehozzád, ki egy vagy a milliók közül.
Egy a milliók közül, voltam veled Kordunban,
Láttalak Likában s több lettél nekem, mint testvér.
Hozzád beszélek. Nemcsak most, de mindig.
Minden szavam honvágy szüli s az én honom már,
Rendelt honom, míg élek, Te vagy. Minden szavam
Érted verseng, hogy Téged, épp Téged érne el.
Köszönöm hogy vagy. Csodálkozol, mért épp Téged akar szóm?
Kérded, mi rajtad különös? Az, hogy egy vagy a sorban,
Ma munkás, paraszt, diák, bányász
Tán katona s milliókkal egy a hited, dalod, sorsod.
Ez, épp
Ez, épp
Ez, épp
Kiknek

ez az. Ezért versengek érted.
ez az, amiért csillag és cél és nagy vagy.
ez az: nem különbözöl a hívő millióktól,
szabad kezében jelen-győztes jövő.

Rajtad múlik minden. Felhőkarcolók könyöködig se érnek,
Mert nincs már ki neked törvényt diktál.
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Évezrek kovácsolta bilincseket úgy morzsolsz össze,
Mint a göröngyöt. Óriás vagy s óriásnak fogod a kezét,
Óriás, mert egy vagy szabad százmilliók közül.
Ha nem tudnád, ó tudd, érezd, valld:
Nélküled el nem lőtt nyíl volna a legjobb szó
S a legszebb is nélküled célba nem találna.
Mert mi a szó? Szavam és minden szó micsoda?
Szivek rezzenése, szomja, taraj ló haragja
Szóba válik, mert n e m akar szó lenni,
Tett akar lenni, lenni büszke, termő anyai anyag,
Erővé akar lenni jó erősek teremtő tettében.
Mennyi volt a szó! A jó és szép szavak!
Büszkék, nemesek, nagy ölelők, gyújtók
S mily árva volt mind míg Téged el nem ért,
Mily didergők, zörgők, ha Te meg nem hallod,
Te, épp Te, ki egy vagy a milliók közül.
Mennyi a szó! Bosszuló, reménylő, boldog, igaz szavak!
Magányban, börtön-almon, vesztőhelyen, hősök elvérző
Dacában hittel felszakadt szavak s mind rád vártak,
Mind rád várnak, mert nincs költőnek hőbb álma,
Mint benned lenni, lenni egy a milliók közül.
[Zágráb, 1948. jan. 16.]

POÉMA A PÁRTRÓL
(Vándorbotom... 243-245.)
A KÖLTŐ VILÁGGÁ MEGY
(Vándorbotom... 338-339.)
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MÉLYSÉGEK FÖLÖTT
(Vándorbotom... 246.)
SZÁMONKÉRÉS
(Vándorbotom... 247-248.)

E FÖLD KATONÁJA, AZ ÉN KATONÁM
E föld katonája, az én katonám, szeret minden országot.
Nincs nép, mely nem volna neki is népe.
Nincs harc az emberért, mely nem volna neki is harca.
Szereti az embert.
A zt szereti az em berben, hogy m inden harcában
valójában mindig csak a jósághoz való jogáért, egy világért küzd,
mely jó legyen az emberhez s melyben jó az embernek, hogy
ember.
Szeret m inden országot. Egyet, ezt itt, a m iénket
másképp, mint a többit. Nem azért, mintha azt hinné, hogy ez a
miénk jobbat érdemel, többet, mint más országok.
Szeret minden országot. Egyet, ezt itt, a m iénket
másképp, mint a többit, mert ennek az egynek, ennek itt, ennek a
miénknek van egy gazdagsága, mely egyedülálló:
ez a mi országunk gazdagabb temetőkben, gazdagabb
ocsmány ellenségekben, gazdagabb szent fájdalomban minden
más országnál,
gazdagabb elszántságban, gazdagabb nehéz, dacos
diadalokban és gazdagabb nehéz, dacos és gyönyörű feladatokban,
mint minden más ország.
Szeret minden országot e föld katonája, az én katonám,
de egyet, az övét, a miénket, ezt itt másképp, mint a többit.
Másképp, mint a többit azért, mert itt még a temetőink sem az élet
hiábavalóságáról, hanem a boldogsághoz való jogról s még a halottaink sem az alázatról, hanem a harcos élet büszke szépségéről szól
nak.
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Szeret minden országot e föld katonája, az én katonám,
de a miénket... másképp, hevesebben s büszkébben szereti, mint a
többit azért, mert elég csak egy pillantást vetnie azokra, akik ennek
az országnak életére törnek - ki nyíltan, ki titokban, ki ilyen, ki
olyan zászló alatt, - s ha nem tudná, abból, hogy milyenek az ellen
ségek, megtudná, mit jelent ma nemcsak nekünk, hanem a világnak
ez a mi országunk.
Szabad-e szabadnak lenni?
Szabad-e dacolni a sötétséggel?
Szabad-e megvetni a félelmet?
Szabad-e akarni és építeni a jövőt?
Szabad-e hunyászkodás helyett úgy állni itt, mint a
bátorság búj tóga tó példája?
Szabad-e élni annak is, aki nem akar rabló, de zsákmány
se akar lenni, semmilyen, egyetlen rabló zsákmánya sem?
Az én katonám itt van, itt áll ezen a földön, a mi
földünkön. Abban, hogy itt van, abban, hogy itt vagyunk, abban,
hogy így vagyunk itt, benne a felelet: igen, igen, és igen, szabad.
Az ellenség, a mi ellenségünk, ellensége az emberi
büszkeségnek, a gondolat merész világosságának, mindennek, ami
szembeszáll a félelemmel, - az ellenség a biztos igenre dühöngve
feleli a magáét: nem, nem és nem szabad.
E föld katonája, az én katonám, szeret minden országot,
de ezt itt, ezt a miénket, ezt az övét azzal a boldog fájdalommal,
melyről csak a szerelem tud és az a szeretet, mely oltalmazón
szorítja magához a véren vett, fenyegetett, áldott igazságot.
Hatalmas az én katonám. Rajta a világ szeme és ő tudja:
susogva és ordítozva, szitkozódva és fenyegetőzve áskálódnak az ő
földje körül, hogy becsempésszék ide, a levegőbe, a szívekbe s az
ő szívébe is a kétséget és a legundokabb szörnyet: a félelmet. Az én
katonám olyan földön áll, melyben a kishitűség már árulás volna és
a legundokabb szörny, a félelem... ez a föld már megmutatta, nincs
az a szörny, mely itt ijeszteni tudna.
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E föld katonáján a világ szeme éső tudja: amit ő
védelmez ezen a darab földön, az övén, a miénken, az még több,
mint egy a többi ország között, az több, mint folyók, hegyek,
tenger, völgyek és sík föld és az ő kincseik. Az a szabad ember
szabad útja a szabad jövő felé.
E föld katonája, az én katonám, sose elhagyatott. Ő tudja:
nincs a világnak az az emberlakta sarka, ahol nem volnának neki
bajtársai, szövetségesei.
Minden gondolat, mely a hazugsággal kél birokra, min
den igaz
szó s minden ököl, mely a szolgaság börtönének falát
döngeti, őt igazolja, őt biztatja, őt köszönti, őt, ezt a mi földünket,
ezt a mi harcunkat, ezt a mi elszántságunkat, bennünket.
Akikhez még a halottaink sem az alázatról, hanem a har
cos élet büszke szépségéről szólnak.
[1951. dec. 22.]

ÚJ HÁBORÚ ELŐTT
I.
Síkos országúton futnának a lovak,
Kapál a lábuk, de nem moccan a szekér.
Takaróm alól éjjel hallom a szívemet
S mintha mindig éltem volna
S holnap, százezer holnap múlva is
Csak feküdnék a megrekedt sötétben,
Irgalmatlan látásra kárhozott,
A virrasztás hideg bagolyszemével látok.
II.
Furcsa korbács vagy élet: rajtad a halál csomója
S mégse a csomó, csak te, csak élet fáj.
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Úgy tudunk sírni, mintha sose halnánk meg.
Világvándorló fekete madarak szárnya verdes fülembe,
Ott rajzanak vajúdó asszonyok ablakai körül
S ott, hol ölelnek a szerelmesek.
III.
Az éhesek lelkűket felejtik,
A járókelők a börtönöket felejtik,
A féllábúak az elvesztett lábukat felejtik.
Csak a leölöttek piros sebe nem heged,
Őket nem kísértheti feledés,
De ki látja őket?
IV.
Lesz festék a hóra, kisded született!
Csak felcseperedjen, lesz festék a hóra!
Lesz piros hó, lesz piros fű, lesz piros víz!
Tanult már pár vad átkot,
Tanul majd pár újat, tanul hozzá az ember.
V.
Eső lesz, eső, véreső,
Annak van igaza, ki fél.
Cikázó villám utat nem mutat,
Kiszáradtak a bölcsességkutak,
Cserepes ajkkal locsogunk,
Hazudunk reményt s már itt a szél,
Félrebeszél, jajt beszél és vért beszél
Vadul cibált fák közt a szél
Öklend, öklend a föld.
Eső lesz, eső, véreső.
(Szarajevó,
1955. ápr.)

1927. január-M oszkva,

1935. aug. 3 .- Zágráb,
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JÓ BESZÉLGETÉS [ciklus]
(Vándorbotom... 259-281.)
A KÖLTŐ VILÁGGÁ MEGY
(Vándorbotom... 339-344.)
APÁM
(Vándorbotom... 249-251.)

A SZERENCSE ELÉGIÁJA
(Vándorbotom... 252-256.)

Pille életű, tűnő és fájó senki,
És mégse nincs szebb szép, mint embernek lenni.
Szép is csak azért szép, mert ember-szem látja,
Kőből éneket csal, csillagot visz táncba.
Ősi párzó dühe csodákat virágzik,
Szűz bűbájban színes hét egekkel játszik.
Rajzó vak fényén megjuhodzik sötét,
Mézük lépre csalja rettegés ördögét.
Nincsen és nincs szebb szép, mint embernek lenni,
Vak világba szépség varázs-magját vetni.
Vad, éles fogakkal örök vágy harapja,
Minden napja újra mint az első napja.
Mit épít múlandó, mint tengeren mesgye
S mégis mindig támad, aki újra kezdje.
Honteremtő szépség: ember glóriája,
Halál halhatatlan boldog orvossága!
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január-Zbjeg, 1944. április) - Lesz (Zbjeg, 1944. április) - Újra
egy napnyi élet... (Zbjeg, 1944. április) - Rossz halhatatlan (Zbjeg,
1944. április) - Tavaszi szél (Zbjeg, 1944. április) - Gyermekség
siratása (Radatović, 1944. szeptem ber) - H ajtom öledbe
(Radatović, 1944. október 3.) - Tudod milyen... (Lešće, 1944.
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december 19.) - 1944. szeptember 7. (Radatovic-Lešde, 1944.
szept.-dec. 15.) - 1944. karácsony (Veliko Lešde, 1944. december
24-29.) - Ne higgy, csak meséknek (1944.) - Szerettél (Veliko
Lešde, 1945. jan. 2-4.) - Nem vagy itt (V. Lešde, 1945. január 6 .) Életbe betévedő csend (V. Lešde, 1945. február elején) Elérhetetlen (V. Lešde, 1945. március 14.) - Mint tavasszal...
(Zagreb, 1945. október 4.) - Ilyen vagyok (Zagreb, 1945. novem
ber 4.) - Mint üvegen át a fény (Zagreb, 1945. dec. 27.) - Tavaszi
szél (Zagreb, 1946. február 7.) - Mint, mikor... (Zagreb, 46. febr.)
- Meztelen (Zagreb, 1946. március 17.) - Fázol... (Zagreb, 1946.
április 1.) - Ez az az óra (Zagreb, 1946. április 4.) - Ha egyszer még
(Zagreb, 1946. április-m ájus) - Megleptél (Zagreb, 1946. május
20.) - Élet fogsága (Növi, 1946. szept. 4.) - Szeress (Opatija, 1946.
szept. 11., a szerző javításaival) - Boldogság szent jogától... (Bled,
1947. július 3.) - A tó (Bled, 1947. júl. 5.) - M élységek fölött
(Volosko, 1950. augusztus) - Számonkérés (Dubrovnik, 1951.
szept. 2 7 .)-A p á m (1957.).
4.
Különálló versek gépiratai, keltezetlenül: Csóko
csókra - A hallgatózó - Karjaid közt, kedves - Túl a nappal
kerítésén - Rárémültem éjjel... - Te segíts meg - Ostoba történetek
- Valamit ajándékozni... - Halál-éjjel - A Legbántottabb vigaszára
- Pille életű - Dél van - Ballada kettesben - Ma ne nézz rám Törvény - Soha még - Biztatás magamnak (prózavers) - Lenin
szava - Október (a szerző javításaival) - Egy a milliók közül (a
szerző javításaival) - M eggyőződése volt...
B. I. - I. Meden

2. SINKÓ ERVIN VERSEINEK
BIBLIOGRÁFIÁJA
(1914-1996)
Jegyzékünk felöleli a lapokban, folyóiratokban, önálló
kötetekben és gyűjteményes kiadványokban megjelent, eddig elő
került Sinkó-verseket és versciklusokat.
Az időrendi jegyzékben többször is előforduló lapok és
folyóiratok megjelenési helyét csak az első előfordulásnál jelöltük.
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Néhány nyomdatechnikai útmutató:
1. Zárójelben tüntettük fel: a versek alcímét és ajánlását;
a nem magyar nyelven megjelent versek címét; a versek fordítóját;
a gyűjteményes kötetek magyarra fordított címét.
2. Szögletes zárójelben közöljük a verseskötetek, ciklu
sok és cikluscímmel nem rendelkező verscsoportok darabjainak a
címét.
3. Verzálissal jelöltük a különlenyomat- és kötetcímeket.
4. Kurzívval pedig a ciklusok eredeti címét; a gyűjte
ményes kötetekben található, cikluscím nélküli versek csoportját; a
lapok és folyóiratok nevét; a Sinkó-verseket is tartalm azó
gyűjteményes és más kiadványok címét.
E műfaji bibliográfia 1914-1985 közötti anyaga saját
gyűjtésünkből és korábbi Sinkó-bibliográfiáinkból való, míg az
1985-1996 közötti tételeket Csapó Julianna önálló munkájából vet
tük át, akárcsak az alábbi kritika-bibliográfia esetében is. (Lásd Cs.
J.: Sinkó Ervin életm űvének recepciója 1985-től napjainkig.
Tanulmányok/Studije, Újvidék, 1988., 31. fűz., 149-173.)

1914
1. És otthon... Bácsmegyei Napló, Szabadka, XI. évf., okt. 28.,
241. sz., 3. p.
2. Valaki (Szabadkán, 1914. október 27.). Színházi Újság,
Szabadka, VII. évf., okt. 31., 3. sz., 6 . p.
3. Vér és vér... Bácsmegyei Napló, XI. évf., nov. 1 ., 245. sz., 2. p.
4. Szerelmes leány levele. Bácsmegyei Napló, XI. évf., nov. 11 .,
253. sz., 3. p.
5. Imádság Háború-istenhez (Kosztolányi Dezsőnek ajánlom).
Bácsmegyei Napló. XI. évf., nov. 14., 257. sz., 3. p.
6 . Izenet. Bácsmegyei Napló, XI. évf., dec. 13., 282. sz., 5. p.
7. Szerelmes leány levele. Bácsmegyei Napló, XI. évf., dec. 25.,
293. sz.,’4. p.

1915
8 . Leányvíziók. Bácsmegyei Napló, XII. évf., jan. 10., 7. sz., 4. p.
9. Leány-szívek halott mámora. Bácsmegyei Napló, XII. évf., jan.
19., 15. sz., 2. p.
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10. Kuruc-nóta (Nehéz napjaiból a jó magyaroknak). Bácsmegyei
Napló, XII. évf., jan. 23., 19. sz., 3. p.
1 1 . Régi, régi, régi... Bácsmegyei Napló, XII. évf., febr. 7., 32. sz.,

3.p.
Vers prózában. Bácsmegyei N apló , XII. évf., febr. 12.,
36. sz.,2. p.
1 1/b Piros... Bácsmegyei Napló , XII. évf., febr. 21., 44. sz., 2. p.
12. Messzi kék vizek... Bácsmegyei Napló, XII. évf., márc. 13.,
61. sz., 4. p.
13. Vízió. Bácsmegyei Napló, XII. évf., márc. 19., 6 6 . sz., 3. p.
1 l/a

1916
14. Hozsánna, Május! Népszava, Budapest, 44. évf., május 1.,

3- P
15. R elief egy új templom oltárára. Ma, Budapest, I. évf., decem 
beri?), 2 . sz., 28. p.
16. ÉJSZAKÁK ÉS HAJNALOK. Szabadka, Hungáriá kő- és
könyvnyomdái műintézet. 50 p., 8 ° [Prológus; Emlékezések:
Bánatos éjszakák - Örök hangzású, kis ütemek - Mária,
léghajónk készen vár - Szentkép - Aranyhajú lányka Emlékezések - Altató-ének Magamnak; ízen a vándor: A
Vénleány - ízen a vándor - Túl távoli hegyeken - Vágy az ég
fölé - Én így halok meg, így - Új Zarathustra; Dionysos
ölében: Vágyakozás - Vízió - Testvértelen testvérek Hálaadás Dionysosnak - Távoli partok - Őszi ének - Ének a
tudás sírverméből - Halott szeretőm szobájában - A nagy
Csók - Kacagom a könnyeket - Dionysos szól - Démon - Víg
vándorok dala - Éjféltájban vízszemű gnóm].

1917
17. Három vers [1916-ban - Villámos halál élete - Haldokló
bentnémult szavai]. Ma, II. évf., ápr. 15., 6 . sz., 8 8 . p.

1919
18. Rajtunk a sor! (Liebknecht Károly és Luxemburg Rózának).
Internationale, Budapest, I. évf., február 1., 3-4. sz., 56. p.
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1921
19. A kimondhatatlan énekekből [A másik anyámnak - Üdvözlégy Mária]. Napkelet, Kolozsvár, II. évf., augusztus 1.,
15. sz., 860-862. p.
20. Altató. Panoráma, Bécs, I. évf., dec. 25., 6 . sz., 12. p.

1922
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Hazátlan hajó. Panoráma, II. évf., február 7., 6 . sz., 19. p.
Jézus. Panoráma, II. évf., ápr. 16., 16. sz., 9. p.
Halál-éjjel. Panoráma, II. évf., május 14., 20. sz., 12. p.
Esti csendes ének. Tííz, Bécs-Pozsony, II. (rotációs) évf., júl.
9., 1. (4.) sz., 12. p.
Áldassál Isten. Tűz, II. évf., júl. 16., 2.(5.) sz., 8 . p.
Megtértem. Panoráma, II. évf., aug. 20., 34. sz., 13. p.
Ének egy halott felett. Panoráma, II. évf., nov. 5., 43. sz.,
1 0 . p.
Téli esti imádság. Bácsmegyei Napló, XXIII. évf., dec. 24.,
348. sz., 19. p.
Ő. Tűz, II. évf., nov. 26.-dec. 31., 18-23. (21-26.) sz., 12. p.

1923
30. Ének egy halott felett. Panoráma, III. évf., jan. 14., 2. sz.,
19. p.
31. Mi házunk. Panoráma, III. évf., március 25., 12. sz., 13. p.
32. Fehér kapuk előtt. Panoráma, III. évf., aug. 26., 34. sz., 9. p.
33. A gazdátlan világ (A fájdalmas Isten c. verseskönyvből).
Panoráma, III. évf., okt. 7., 40. sz., 6 . p.
34. A FÁJDALMAS ISTEN. Bécs, Verlag Julius Fischer, 157 p.,
8 °. [Asztali köszöntő; Kimondhatatlan énekek'. Haragok
tűzvésze - A találkozás tikai és a bűnös könyörgése és hite
(alciklus): Arcával álmok reszketését hozta - Messze erdők
mély zúgása - Szomorúság szentje - Nincsen vágy - Fakó
lángként - Éjjeli lepke - Hó esett a nyáron - A fehér hóra 268

Remegsz mellemben - Téged ezer arcán - Hajnali varázsnak
- Úgy adhatom én csak - Imám Fehér születése napján - Isten
dús szívének - Régi kicsi lány néz - Alleluja; Az elválás
titkai: a m agányosság kísértései és tisztulása és az új
találkozás elé vándorútra kelt lélek (alciklus): El kell mindig
menni - Elveszve - Most is az a hold - Lesz-e még fény Fejed körül vágyaim - Hozza hűs szavadat - Isten szomjú
fáján - Hév nappal mentél - A tested messze - Az órák vala
hol - Vigasz a börtönből; A megújhodott találkozás titkai: az
átragyogott szerelem, a hálaadás, a vigasztalan vigasz szava
és ünnep a mindig új fordulónál. Egy sír és Ave Mária! (alcik
lus): M indig óta reád vártam - A két karom ma tékozlóan Uram Jézus - Fehér ráró lovam - Panaszlom Fehérnek Fehér mondja - Mért nékem bérem - Kis húgom, az erdő - A
testvér sírjánál - Boldog, kihez az Úr angyala eljött; A fájdal
m as Isten : Jó a vígság - Jaj szóval köszöntlek - Jób
könyvének aljára - A virrasztó sebek - A lázadót elnyelte a
cethal - Szárnyára vett a béke - Árvák imája - Szíveimért a
szívemet - Az erős Jézus - Hirtelenül itt a tenger - Bűnös
titok bárdja - A gazdátlan világ - ínségeink ínségese - Új
vitézi ének - K iáltás a hullám ok fölött - Karácsonyi
könyörgés - Őszi hulló levelektől hallottam - Adjon Isten Szamária kútjánál - Szívek karéja 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 - Indulni 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 269

Éneklő angyalok - Beszélgetés - Sietős volt dolgod Hozzád, hozzád - Istenem - Visszaszól könnyesen - Isten
veled; A máglya tövében (egyfelvonásos verses dráma)].

1924
35. A régi város. Bácsmegyei Napló, XXV. évf., dec. 25., 351. sz.,
1 0 . 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., karácsony, 1. sz.,
19. p.
39. Karácsonyi vízió. Testvér, I. évf., karácsony, 1. sz., 20. p.

1925
40. A megtanult alázat [I—XII. vers]. Test\>ér, II. évf., 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, II. évf., márc. 15., 3. sz., 88-90. p.
42. Az én édesapám. Testvér, II. évf., április, Husvét, 4-5. sz.,
148. p.
43. A megvadult ló. Test\>ér, II. évf., április, Husvét, 4 -5. sz.,
148. p.
44. Nem tudtam. Testvér, II. évf., április, Husvét, 4-5. sz., 149. p.
45. Egyetlenem. Testvér, II. é v f, júl. 31., 7-8. sz., 213. p.
46. Magam elébe. Tesh’ér, II. évf., júl. 31., 7-8. sz., 214. p.
47. A csillagok balladája. Testvér, II. évf., október hó, 10. sz.,
315. p.
48. Szövetséges halál (Édesanyámnak, két sír fölött). Testvér,
II. évf., október hó, 10. sz., 316. p.
49. Margináliák [I—XIII. vers]. Testvér, II. évf., november hó,
11. sz., 317-325. p.
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1928
50. Emlékezés: 1914—1918-ra 1928-ból. Vagyunk! A vajdasági
magyar irodalom almanachja 1928. A Bácsmegyei Napló
karácsonyi melléklete, 108. 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.

1930
53. K ét vers [Régi kert éjjel - Futkosó csonka hold]. Bácsmegyei
Napló, XXXI. é v f, 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—III. Ford.
Kertész Klára = Sinkóné Rothbart Irma). Frauenrecht, AarauZiirich, IV. é v f, január, 1. sz., 2-3. p.

1936
56. A gazdátlan világ. Kalangya, Újvidék, V. évf., január, 1. sz.,
43. p.

1937
56/a Két akasztott balladája. Szabad Szó, Párizs, II. évf., júl. 24.,
30. sz., 6 . p.
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1947
57. Drvár. Híd, Újvidék, IX. évf., augusztus, 8 . sz., 636. p.
58. 1944. szeptember 7. (A Vörös Hadsereg átlépte a jugoszláv
határt). 7 Nap, Szabadka, II. évf., szept. 5., 36. sz., 5. p.
59. Lenin szava. 7 Nap, II. é v f, okt. 31., 44. sz., 8 . p.
60. Október. 7 Nap, II. évf., nov. 7., 45. sz., 1. p.
61. Lenjinova riječ (Lenin szava). Ilustrirani Vjesnik, Zagreb,
nov. 9., 115. sz., 6 . p.
62. Október. Téglák, barázdák. A jugoszláviai m agyar írók
antológiája. Szabadka, Híd kiadás, 152-153. p.

1948
62/a Egy a milliók közül. 7 Nap. III. évf., jan.
62/b Jedan izmedu milijuna (Egy a milliók
Zgb., IV. évf., 3. sz., 235-236. p.

16., 3. sz., 8 . p.
közül). Republika ,

1949
63. Poema o Partiji (Poéma a Pártról). Ilustrirani Vjesnik, máj.
21., 195. sz., 5. p.
63/a Poema o Partiji (Poéma a Pártról). Republika, V. évf., 5. sz.,
336-338. p.
64. Poéma a Pártról. 7 Nap, IV. évf., máj. 25., 21. sz., 5. p.

1950
65. Két régi vers [Vándorbotom meg-megtorpan - Szalkszentmártonban...]. 7 Nap, V. évf., jún. 21.
6 6 . A költő világgá megy. 7 Nap, V. évf., okt. 4., 39. sz., 3. p.
67. Lenjinova riječ. Oslobodjenje, Sarajevo. VI. évf., nov. 7.,
1258. sz.
67/a Haza. Magyar Néplap, Észék, II. évf., ápr. 3., 6 . sz., 2. p.
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1951
68.

E föld katonája, az én katonám (prózavers). Magyar Szó, VIII.
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. Poema o Partiji. Sablast kruli Evropom. Članci, rasprave i
predavanja 1948-1951. (Kísértet járja be Európát. Cikkek,
tanulmányok és beszédek,
1948-1951).
Zora, Zagreb,
21-24. p.
70/a Domovina (Hazám). Sablast kruži Evropom, i. m., 19-21. p.

1952
71. Poéma a Pártról. Kísértet járja be Európát. írások és előadá
sok (1948-1951). M agyar Szó kiadása, Újvidék, 19-22. p.
71/a Hazám. Kísértet járja be Európát, i. m. 19-22. p.

1953
72. Lehetett volna szép is, jó is. Híd, XVII. évf., június-július,
6-7. sz., 381. p.
73. Aki árvább, még árvább lesz. Híd, XVII. évf., június-július,
6-7. sz., 381. p.
74. Négy vers [Sok szó után - Rejts el! - Biztatás magamnak - Ne
higgy, csak meséknek]. 7 Nap, VIII. évf., dec. 6 ., 49. sz., 7. p.

1955
75. Jő beszélgetés [Prózaversek: Amiben hiszel... - Bármiről szól
a szavad... - Bármiről szól a szavam... - Mondják, a dalnak
szárnya van... - Vénülő fejemmel... - Több mint tizenötezer
napja... - Sötét ablak - A diadalban nem a diadal... - Örömöm
a harcos... - Ott kezdődik a költő... - Hatan vagyok... - Adós
vagyok... - A szó dolga... - Mindig éhes voltam... - Ha nem
tudnám... - Úgy-e... - Három királyok... - Meghalni nehéz...
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76.
77.
78.
78/a
79.

80.

81 •
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- Ringatja a nádat... - Nem afféle huncut... - Kigyúló
lámpa...]. Híd, XIX. é v f, február, 2. sz., 580-587. p.
Moszkvai este. Híd, XIX. évf., március, 3. sz., 625. p.
Szelíd szó. Híd, XIX. évf., április, 4. sz., 676. p.
Új háború előtt. 7 Nap, X. évf., ápr. 24., 17. sz., 7. p.
Borac te zemlje, moj borac (E föld katonája, az én katonám).
Glas Istre, Rijeka, XII. évf., júl. 27., 2955. sz.
íz većeg ciklusa „ čudesni izletnik” [A Jó beszélgetés c.
prózavers-ciklusból: Nisam jedan... (Hatan vagyok...) Umrijeti je teško... (Meghalni nehéz...)]. Narodna Armija,
Beograd, XI. évf., nov. 28., 856. sz., 8 . p.
ČUDESNI IZLETNIK (Csodálatos kiránduló = Jó beszél
getés) [Ono u što vjerujes... (Amiben hiszel...) Ma o čemu
govorila tvoja riječ... (Bármiről szól a szavad...) Ma o čemu
govorila moja riječ... (Bármiről szól a szavam...) Uvijek sam
bio zapanjen... (Mindig elképedtem...) Ka/.u, pjesma ima
krila... (Mondják, a dalnak szárnya van...) Prosjed sam...
(Vénülő fejemmel...) Više od petnaest hiljada dana... (Több
mint tizenötezer napja...) Tamni prozor... (Sötét ablak...) Nije
najljepše u pobjedi... (A diadalban nem a diadal...) Moja
radost je borac... (Örömöm a harcos...) Pjesnik započinje
tada... (Ott kezdődik a költő...) Ti si najsadašnjija sadašnjost...
(Te vagy a legmaibb jelen...) Nije jós vidio... (Nem látott
még...) Nisam jedan... (Hatan vagyok...) D u/nik sam... (Adós
vagyok...) Nije stvar riječi... (A szó dolga...) Svagda sam bio
gladan... (Mindig éhes voltam...) Da ne znam... (Ha nem
tudnám...) Zár ne... (Ugye...) Putuju tri kralja... (Három kirá
lyok...) Umrijeti je teško... (M eghalni nehéz...) Vjetrić ljulja...
(Ringatja a nádat...) Nije on neki nestašan... (Nem afféle hun
cut...) Kad se lampa zapali... (K igyúló lám pa...)].
Különnyomat a Rád JAZU 308. könyvéből. JAZU, Zagreb,
39-63. p.
Versek az Egy regény regénye horvát kiadásában [Moglo bi
biti i lijepo i dobro (Lehetett volna szép is, jó is) 19. p.; Tko
je siroče, bit će to još više (Aki árva, még árvább lesz) 19. p.;
Kiša dolazi, kiša, krvava kiša (Eső lesz, eső, véreső)
278-279., p.; ... Sve je véé zatrpao snijeg (Szelíd szó) 366. p.;

Straža i ja (A strázsa és én) 442. p.]. Román jednog romanci.
Bilješke iz moskovskog dnevnika od 1935. do 1937. godine.
Zora, Zagreb.

1956
82. Ma o čemu govorila moja riječ... Ka/.u, pjesma ima krila (Vö.:
Bármiről szól a szavam... Mondják, a dalnak szárnya van)
Vjesnik, Zagreb, XVII. évf., jan. 1., 19. p.
83. Kažu, pjesma ima krila... (Vö: Mondják, a dalnak szárnya
van...) Vjesnik, XVII. évf., jan. 1., 19. p.
84. Umreti je težko... (Vö.: Meghalni nehéz...). Borec. Szkopje,
VIII. évf., január, 1. sz., 4. p.
85. Versek [Heggetlen piros sebekkel - Jó szomorú órák Hónapos szobák - Újra egy napnyi élet... - Tudod milyen... Boldogság szent jogától...]. Híd, XX. évf., január, 1. sz.,
36-40. p.
8 6 . Versek [Mélységek fölött - Vándorbotom meg-megtorpan Ne higgy, csak meséknek]. Híd, XX. évf., február, 2. sz.,
97-99. p.
87. Nisam eden... (Vö.: Hatan vagyok...). Borec, VIII. évf., már
cius, 3. sz. 130. p.
87/a A fogoly és az angyal. 7 Nap, XI. évf., nov. 29., 49. sz.

1957
88.

A költő világgá megy (Részlet egy 1930-ban [sic!] írt rap
szódiából, I—III.). 7 Nap, XII. évf., ápr. 28-m áj. 5., 18-19. sz.,
18-19. p.

1958
89. Apám. 7 Nap, XIII. évf., január, 1-2. sz.
90. Čudesni izletnik [A Jó beszélgetés c. próza vers-ciklusból: Ma
o čemu govorila tvoja riječ... (Bármiről szól a szavad...) Više
od petnaest hiljada dana... (Több mint tizenötezer napja...)
Nisam jedan... (Hatan vagyok...) Nije on neki nestašan...
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(Nem afféle huncut...) Kad se lampa zapali... (Kigyúló
lámpa...)]. Antologija hrvatskih pjesamu. u prozi (Horvát
prózaversek antológiája). Matica Hrvatska, Zagreb, 157—
160. p.

1961
91 . Versek az Egy regény regénye magyar kiadásúban [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 - II. köt. 6 6 . p.; Szelíd szó - II. köt. 85-86. p.; Mert
II. köt. 167. p.; A strázsa és én - II. köt. 204. p.]. Egy regény
regénye I—II. Moszkvai naplójegyzetek (1935-1937). Fórum,
Újvidék.

1962
92. Hotel Sumartin Anno Domini 1942. (Prózavers: „Ne higygyetek a nappalnak...”). Magyar Szó, XIX. é v f, nov. 29., 3. p.
9 3 Versek az Egy regény regénye első német kiadásában [Es
hátte schön und gut sein können (Lehetett volna szép is, jó is)
16. p.; Dér Wachtposten und ich (A strázsa és én) 377. p.].
Román eines Romans. Moskauer Tagebuch. (Ford. Edmund
Trugly jun.). Verlag W issenschaft und Politik, Köln.

1963
94. Hotel Sumartin Anno Domini 1942 (Vö.: „Ne higgyetek a
nappalnak...”). Aegidius útra kelése és más történetek. Fórum,
Újvidék, 5-7. p.

1964
95. A szerencse elégiája. Híd, XXVIII. é v f, június, 6 . sz.,
619-622. p.
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1966
96. Biztatás magamnak. Sumartin 1942-43., [Sirass, sirasd meg
halottaidat... - Két testvér - A hűtlen lélek.] Híd, XXX. évf.,
október, 10. sz., 1052-1959. p.

1968
97. A gazdátlan világ. Sinkó Ervin emlékest. A Bölcsészeti Kar
M agyar Nyelv és Irodalom Tanszéke - Az Új Symposion
szerkesztősége. Fórum, Újvidék (Lapszám nélkül).
98. A hontalanság versei [Új Zarathustra - Szívem és magam
száz kézzel osztottam - Mint a kéregető - Huszonnyolcadik
születésnapom - Sok szó után - Vallomás - Harmincnyolc év
- Hontalan - Vándorbotom meg-megtorpan - A fehér hóra Koldusok - Partizán hadikórház No. 9 - 1944. szeptember
7.]. Új Symposion, Újvidék, május, 38. sz., 30-31. p.
99. Versek A gazdátlan világ c. antológiában [Új Zarathustra - A
gazdátlan világ - Huszonnyolcadik születésnapom - Sok szó
után - Vallomás - Vándorbotom meg-megtorpan]. Bori Imre:
A gazdátlan világ. A jugoszláviai magyar költészet antológiá
ja 1918-1945. Melléklet a Híd 12. számából, 11-16. p.

1969
100. V ándorbotom m eg-m egtorpan. Bori Imre: Irodalmunk
kiskönyve (2. kiad.). Fórum, Újvidék, 43^44. p.
101. čudesni izletnik [L. a Č U D E S N IIZLETNIK c. különnyomat
tartalommutatóját]. Ervin Šinko: Pjesme u prozi. Pripovijetke. Zapisi. Ogledi. (Prózaversek. Elbeszélések. Napló
jegyzetek. Tanulmányok. - Sajtó alá rendezte M arijan
Matković). Matica Hrvatska - Zora, Zagreb, 33-64. p.
102. Versek az Egy regény regénye második német kiadásában [Es
hátte schön und gut sein können (Lehetett volna szép is, jó is)
16. p.; Dér Wachtposten und ich (A strázsa és én) 377. p.].
Román eines Romans. M oskauer Tagebuch. M it einem
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Vorwort von Alfréd K antorowicz (Egy regény regénye.
Moszkvai napló. A. K. előszavával. Ford. Edmund Trugly
jun.). Verlag W issenschaft und Politik, Köln.

1971
103. A gazdátlan világ. Bori Imre: Irodalmi hagyományaink.
Kilenc évszázad írásaiból. Fórum, Újvidék, 137. p.
104. Versek a Nehéz honfoglalás c. (bezúzott) naplókötetben
[Sonja - 18-19. p.; Harc istene, istenem, bocsáss meg nékem
21. p.; Koldus, lámpás ablak alatt - 42-43. p.; Ámor fati 60. p.; Te - 62. p.; Vég helyett kezdet - 68-69. p.; Kis dal 74. p.; I-á, I-á [sic!] - 100. p.; Jajkiáltás - 108. p.; Zsidó
kiáltás - 142. p.; Győztesek önteli mámora - 164-165. p.;
Óda a fájdalomhoz - 170. p.]. Sinkó Ervin: Nehéz hon
foglalás. Naplófeljegyzések 1939-től 1944-ig. (Sajtó alá ren
dezte, az utószót írta és a jegyzeteket készítette Bosnyák
István). Fórum, Újvidék.

1973
105. Túl távoli hegyeken. Horváth Mátyás: Hullámzó búzatáblák
7. Anyanyelvápolási tankönyv a szerbhorvát tagozatok 7.
osztályába járó m agyar tanulók szám ára. Tartom ányi
Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék, 165. p.

1974
106. Drvar. Híd, XXXVIII. évf., m ájus-június, 5-6. sz., 637. p.

1975
107. Huszonnyolcadik születésnapom. M agyar Szó, XXXII. évf.,
aug. 1 0 ., 218. sz., 1 0 . p.
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1976
108. A gazdátlan világ. M agyar Szó, XXXIII. évf., okt. 24.,
294. sz.
109. Versek a Honfoglalás előtt c. naplókötetben [Sonja - 18-19.
p.; Harc istene, istenem, bocsáss meg nékem —21. p.; Koldus,
lámpás ablak alatt - 42-43. p.; Ámor fati - 60. p.; Te - 62. p.;
1 10. Vég helyett kezdet - 68-69. p.; Kis dal - 74. p.; I-á, I-á - 100.
111. 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-től
1942-ig. (Sajtó alá rendezte, az utószót írta és a jegyzeteket
készítette Bosnyák István.) Fórum, Újvidék.

1977
110. Apám. M agyar Szó, XXXIV. évf., márc. 27., 84. sz., 14. p.
111- Sinkó Ervin versei [Elítéltek - 1944 - Hisz az Isten Szarajevói vers - Csak ketten... - Virrasztók - M int fent a
hold - Hiába - Zsidók istene szavával - Elérhetetlen Vallomás - Vándorbotom meg-megtorpan]. Új Symposion,
XIII. évf., márc., 143. sz., 96-100. p.
112. Drvar (részlet). H íd, XLI. évf., 10. sz., 1175. p.
113. Drvar (részlet). El nem taposható csillagok. Forradalmi
költészetünk 1937-1977. Fórum, Újvidék, 17. p.
114. VÁNDORBOTOM MEG-MEGTORPAN. Válogatott versek
(Válogatta és az utószót írta Bori Imre. A versek bibliográfiá
ja Bosnyák István munkája. - Tart.: I.: Valaki - Ki vagyok én?
- Bánatos éjszakák - Mária, léghajónk készen vár - ízen a
vándor - Új Zarathustra - Testvértelen testvérek - Hálaadás
Dionüszosznak - Távoli partok - Víg vándorok dala - R elief
egy új templom oltárára - 1916-ban - Villámos halál élete Haldokló bentnémult szavai - Rajtunk a sor! - II.: Asztali
köszöntő - Haragok tűzvésze - Messze erdők mély zúgása Fakó lángként - Éjjeli lepke - Hó esett a nyáron - Téged ezer
arcán - Hajnali varázsnak - Isten dús szívének - Alleluja - El
kell mindig menni - Lesz-e még fény - Fejed körül vágyaim
- Isten szomjú fáján - Az órák valahol - Mindig óta reád vár279

tam - A két karom ma tékozlóan - Uram, Jézus - Fehér m ond
ja - Boldog, kihez az Úr angyala eljött - Jajszóval köszöntlek
- Szárnyára vett a béke - A gazdátlan világ - Új vitézi ének Őszi hulló levelektől hallottam - Adjon Isten - Szamária
kútjánál - Álmomban - Csendes esti imádság - Jézus
szeméért - Szegény sárkány - Cirógató széllel - Sietős volt
dolgod - Istenem - Visszaszól könnyesen - Isten veled - III.:
Te sohasem látott idegen em ber - Éden em léke Születésnapodra - Karácsonyi vízió - A megtanult alázat
I—XII. - Idei téli vallomások 1-4. - Nem tudtam - A csillagok
balladája - Szövetséges halál - Margináliák I-X III. - IV.: A
lélek imája - Szeretnék felkelni - Mi szót szóljak mostan? Júdás keresztje alatt - Csend - Halott van a házban - Teérted
- Pacsirtaszó halálán - Szívem és magam száz kézzel osztot
tam - A hallgatózó - Túl a nappal kerítésén - Karjaid közt,
kedves - Borzongás - Messzi szomszédaink - Este a Kevrina
ulicában - Szarajevói vers - Bosnyák hegyek tövében - Félve
kezdünk körülnézni - Huszonnyolcadik születésnapom Rárémültem éjjel - Az avatott mihaszna - Régi kert éjjel Hisz az Isten - Csillagok fuvallata - Te segíts meg Emlékezés: 1914—1918-ra 1928-ból I-IV. - Jó szomorú órák
- Próza versben I—XXIII. - Karod ölelt - Mi - Zsidók istene
szavával - Versek és versek - Rettenetes hű szomorú Futkosó, csonka hold - Szelíd szó - Epilógus - Sok szó után
- Nem tudlak megszokni - Huszonnyolc év - Holnap Moszkvai este - Van úgy - Szűzi ifjan - Párizs se Párizs Koldus, lámpás ablak alatt - Hónapos szobák - Virrasztók Mint fent a hold - Kis dal - Jajkiáltás - Győztesek önteli
mámora - Óda a fájdalomhoz - Vallomás - Vándorbotom
meg-megtorpan - Köszönet - Szemed - Ha egyszerre - Rejts
el - Hotel Sumartin - Hontalan - Annyifelé - Semper eadem
- V.: 1944 - A száz sötétben - Végszó - Partizán hadikórház
No. 9. - Lesz - Újra egy napnyi élet - Gyermekség siratása Hajtom öledbe - 1944. szeptember 7. - Tudod, milyen - Ne
higgy, csak meséknek - Hegetlen piros sebekkel - Szerettél Életbe betévedő csend - Elérhetetlen - Mint tavasszal fák le
vele - Tavaszi szél - Ez az az óra - Mint mikor - Meztelen Megleptél - Ha egyszer még - Szeress - Boldogság szent
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jogától - A tó - Lenin szava - Poéma a Pártról - Mélységek
fölött - Számonkérés I—II. - Apám - A szerencse elégiája VI.: Jó beszélgetés (ciki.): Amiben hiszel - Bármiről szól
szavad - Bármiről szól szavam - Mindig ámultam - Mondják,
a dalnak szárnya van - Vénülő fejemmel - Több mint
tizenötezer napja - Sötét ablak - A diadalban nem a diadal Örömöm a harcos - Ott kezdődik a költő - Legjelen valóbb
jelen vagy - Nem látta még - Hatan vagyok - Adós vagyok A szó dolga - Mindig éhes voltam - Ha nem tudnám - Ugye
- Három királyok - M eghalni nehéz - Ringatja a nádat - Nem
afféle huncut - Kigyúló lámpa. - Bori Imre: Sinkó Ervin
költészetéről - Bori Imre: Jegyzet - (Függelék): Sinkó Ervin:
A költő világgá megy, 1950; A költő világgá megy, 1957. B osnyák István: Sinkó Ervin verseinek bibliográfiája,
1914-1976. - A Kiadó jegyzete). Újvidék, Fórum, 368. p.
18,5x12,5.

1978
115. Számonkérés. M agyar Szó, XXXV. évf., okt. 5., 274. sz.

1979
116. Rajtunk a sor! - Próza versben [részi.: V., XII., XVIII.] Holnap - Partizán hadikórház No. 9 - 1944. szeptember 7. Örömöm a harcos. El nem taposható csillagok. Forradalmi
költészetünk 1919-1979. Fórum, Újvidék, 7., 25-28., 48.,
79-81., 117-118. p.
117. A gazdátlan világ - Sok szó után. Hét évszázad magyar ver
sei. 5., bővített kiad. Szépirodalmi Kiadó, Bp., 757-758. p.

1982
118. Versek a Sablast kruii Evropom c. gyűjteményes kötetben
[Csodálatos kiránduló (válogatás): Amiben hiszel - 17. p.;
Nem látott még - 18. p.; Hatan vagyok - 19. p.; Adós vagyok
- 20. p.; A szó dolga - 21. p.; Mindig éhes voltam - 22. p. Egy regény regénye'. Lehetett volna szép is, jó is - 33. p.; Aki
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árva, még árvább lesz - 33. p.; Eső lesz, eső, véreső - 205. p.;
Szelíd szó - 263. p.; A strázsa és én - 313-314. p. - Kísértet
járja be Európát (válogatás): Hazám - 385-387. p.] Sajtó alá
rend. Marijan Matković, bevez. Isaac Deutscher. Glóbus, Zgb.

1983
119. Versek a Drvarski dnevnik c. napló zágrábi kiadásában
[Zsidó kiáltás - 454-455. p.; Győztesek önteli mámora 466-467. p.; Óda a fájdalomhoz - 469-470. p.; Drvar 569.p.]. Rád Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,
400. sz. M odem Irodalmi Osztály XIX. köt. Szerk. Marijan
Matković, ford. Ivó Škrabalo és Koiss László. JAZU, Zgb.

1985
120. Partizán hadikórház No. 9. Aranyfonál. Válogatás a jugo
szláviai forradalmi és hazafias lírából. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 35-36. p.
121. Versek az Egy regény regénye második magyar kiadásában
[Lehetett volna szép is, jó is - 20. p.; Aki árva, még árvább
lesz - 20. p.; Eső lesz, eső, véreső - 305. p.; Epilógus 387-388. p.; Szelíd szó - 401. p.; Mert - 456. p.; A strázsa és
én - 483-484. p.]. Egy regény regénye. Moszkvai napló
jegyzetek (1935-1937). Sajtó alá rend., a szöveget gondozta
és a jegyzeteket írta Bosnyák István. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék.

1986
122. Amiben hiszel... - Bármiről szól a szavad... - Bármiről szól a
szavam... íz savremene nuidjarske poezije u Jugoslaviji. Vál.,
előszó és jegyz. Bányai János. Podru/nica knji/evnika grada
Sarajeva, Sarajevo, 15-18. p.
123. ČUDESNI IZLETNIK [Csodálatos kiránduló = Jó beszélgetés
c. ciki. L. a 80. tételt!]. Korén i krila. Posleratna madjarska
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poezija u Jugoslaviji. Vál. Szeli István, Bori Imre, Bányai
János. Matica srpska, Növi Sad, 9-48. p.

1987
124. Versek a Nehéz honfoglalás (Naplófeljegyzések 1939-tól
1944-ig) c. bezúzott napló integrális belgrádi kiadásában
[Vö. a 104. tétellel!]. Drvarski dnevnik. Ford. Arc Gabriella,
utószó és jegyz. Bosnyák István. Beogradski izdavačkografički zavod, Bgd.

1988
125. Versek az Egy regény regénye harmadik magyar kiadásában
[Lehetett volna szép is, jó is - 19-20. p.; Aki árva, még árvább
lesz - 20. p.; Eső lesz, eső, véreső - 311. p.; Epilógus 398-399. p.; Szelíd szó - 412-413. p.; Mert - 470. p.; A
strázsa és én - 497. p.]. Egy regény regénye. Moszkvai napló
jegyzetek 1935-1937. Sajtó alá rend. és a szöveget gond.
Bosnyák István, utószó Sükösd Mihály. Magvető/Forum,
Bp./Újvidék.

1989
127. R elief egy új templom oltárára. Kapudöngetök. Szépirodalmi
válogatás a forradalmak kora és a magyar szocialista avantgarde dokumentumaiból. Vál., szerk. és utószó Kővágó
Sarolta. Népszava Kiadó, Bp., 7-9. p.

1990
127. Versek és versvariációk az 1916-1939 közötti naplók
kötetében [Szép zászló volt a piros zászló - 210. p.; De kár
azért, ami nem lett... - 211. p.; Eső lesz, eső, vér-eső - 286.
p.; Epilógus - 300-301. p.; Már mindent betemet a hó 301-302. p.; Börtönország - 302. p.; Hol ér véget - 303. p.;
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Mint hangos a csicsergő madarak... - 306-307. p.; Boldogság,
édes gyöngy... - 308. p.; Mindenki magának boldog - 313. p.;
Ez is elmúlt —314. p.; Szeretem, hogy úgy szeretlek —316. p.;
Mert - 319. p.; Daisy - 319. p.; Harmincnyolc év - 324-325.
p.; Tudod, van úgy... - 325-326. p.; Szemben a strázsával 326. p.; Valahol, Szalk-Szent Mártonban... - 326-327. p.;
Szennyes, verejtékes ing - 327. p.; Lehetett volna szép is, jó
is - 363. p.; Aki árva, még árvább lesz - 363. p.; M ikor tudod,
hogy úgyse jön - 364. p.; Fel kellene ébredni - 372. p.; Csak
ketten... - 373. p.; Summa summarum - 373-374. p.;
Virrasztók - 376. p.; Nem egycsapásra... - 378. p.; Találós
kérdés - 381. p.; Ez most a próba - 382. p.]. Az út. Naplók
1916-1939. Szerk. Jó zsef Farkas és Illés László. A
jegyzeteket és a bibliográfiát készítette Bosnyák István. A
kötet munkatársa Kálmán C. György. Akadémiai Kiadó és
Nyomdavállalat, Bp.

1996
128. Üdvözlégy, Mária! - A jégcsap-rengetegből - Idei téli val
lomások - Bűnös titok bárdja. Lesebuch dér Ungarischen
Avantgarde-literatur 1915-1930. Vál., szerk., életrajzok és
előszó Deréky Pál. Argumentum, Bp-W ien-K öln-W eim ar.
B. I.

3.
SINKÓ ERVIN LÍRIKUSI
ÉLETMŰVÉNEK VÁLOGATOTT
KRITIKA-BIBLIOGRÁFIÁJA
1. Dienes László: A fájdalmas Isten. - Keleti Újság, Kolozsvár,
VI. évf., 1923. okt. 17.
2. Németh Andor: A fájdalmas Isten. - Bécsi Magyar Újság, V.
évf., 1923. okt. 19., 245. sz., 6. p.
3. György Mátyás: A fájdalmas Isten. - Bácsmegyei Napló,
Szabadka, XXIV. évf., 1923. nov. 11., 308. sz., 9.p.
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4. Bori Imre - Szeli István: Sinkó Ervin. - A MAGYAR IRO
DALOM TÖRTÉNETE VI. Akadémiai Kiadó, Bp., 1966.,
915-919. p.
5. Bori Imre: Sinkó Ervin, a költő. - Új Symposion, Újvidék, IV.
évf., 1968. május, 37-38. sz., 28-29. p.
6 . Marijan Matković: Sinkó Ervin - a csodálatos kiránduló kirán
dulása. - Új Symposion, IV. é v f, 1968. dec., 44. sz., 21-27. p.
7. Bori Imre: Sinkó Ervin. - B. I.: A JUGOSZLÁVIAI M A
GYAR IRODALOM TÖRTÉNETE. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1968., 75-95. p.
8 . Bosnyák István: A hazátlan ember és nehéz honfoglalása. Sinkó
Ervin:
N EH ÉZ
H ON GFO GLA LÁ S.
Fórum
Könyvkiadó, Újvidék, 1971., 415-485. p. [bezúzva],
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Sinkó Ervin író, irodalomtörté
nész, akadémikus, az újvidéki
Magyar Tanszék alapító tanszékvezető tanára, a XX. századi ma
gyar irodalomtörténet első két
harmadának egyik legterméke
nyebb alkotója Apatinban szü
letett 1898-ban és Zágrábban
hunyt el 1967-ben. Viharos élet
útjának főbb m egállóit jelen
kiadványunk fejezetbeosztása is
jelzi.
M agyarul eddig m egjelent könyvei:
Versek: É jszakák és hajnalok, 1916; A fájdalm as Isten,
1923; V ándorbotom m eg-m egtorpan, 1977. Elbeszélések:
A egidius útra kelése és más történetek, 1963. Kisregények:
Á ron szerelm e I—II., 1989. Regények: Tizennégy nap,
1950, 1966, 1982; O ptim isták, 1953-55, 1965, 1979.
Drámák: A m áglya tövében, 1923; Elítéltek, \ 953. Naplók:
N ehéz honfoglalás (1939-1944), 1971; H onfoglalás előtt
(19 3 9 -1942), 1976; A z út (1916-1939), 1990. Emlék
iratok: Egy regény regénye, 1961, 1985, 1988; Szem ben a
bíróval, 1983. P olitikai közirás: A vasút, 1948; A kik nem
tudják, mi fán terem a szem érem , 1949; K ísértet járja be
Európát, 1952; A m i m ásodik forradalm unk, 1953.Esszék:
E pikurosz hervadt kertje, 1964; Don Q uijote útjai, 1975;
Szem ben a bíróval, 1977; Krleža, 1987. Irodalomtörténet:
M agyar irodalom , 1961, 1963; Csokonai életm űve, 1965.
H orvát, szerb és ném et nyelven eddig 18 könyve
látott napvilágot. Az ötvenes években magyar, horvát és
szerb színpadokon játszották drám áit. A M agyar Televízió
és az Ú jvidéki Televízió hétrészes sorozatban ekranizálta
az O ptim istákat (1984). Életútjától dokum entum film
készült s egy-egy m agyar és horvát dokum entum dráma íródott. Életm űvével eddig négy önálló kötet,
egy disszertáció s több mint félezer könyvis{
m ertető, kritika és tanulm ány foglalkozott.
A z opus jelentős része még kiadatlan.

„Sinkó Ervin írói hagyatéka a maga filológiai valóságában a
XX. századi magyar irodalomtörténet első kétharmadának egyik
legnagyobb, legterjedelmesebb opusával azonos: hatalmas
levelezésanyagával mintegy félszáz - jórészt mindmáig kiadatlan
- kötetre rúg.
E filológiai hagyaték legszembeötlőbb külső jellemzője a sokműfajúság: jeles írónk életművének műfaj szerkezete a szép
irodalom három műnemétől - líra, epika, dráma - a filozófiai,
esztétikai, irodalomkritikai és irodalomtörténeti értekező prózán
át az irodalmi és politikai publicisztikáig s a napló- meg emlékiratirodalomig ível, s bő másfél tucatnyi műfajból áll össze monu
mentális egésszé.
Az opus egészének belső természetrajzát viszont mindenekelőtt
a lirizmus jellemzi: ez az életmű szembeötlően önreflexív,
önéletrajzi-lírikusi vezérmotívumokkal át- és átszőtt, s nemcsak a
szerző verseiben, napló- és memoár-irodalmában, de novelláiban,
kis- és nagyregényeiben, verses drámájában, politikai
közírásában, sőt még a történetfilozófiai, eszmetörténeti és
esztétikai értekező prózájában is az ízig-vérig lírikus alkatú
íróemberrel szembesülünk. (...)
Sinkó Ervinnek az élete folyamán kettő, elhunyta után pedig
egy verseskötete jelent meg mindössze. Az első bő nyolc, a
második viszont hét és fél évtizeddel ezelőtt látott napvilágot, s
természetesen csupán egy-két könyvtárban lelhetők még föl. A
harmadik, viszonylag legújabb - válogatott verseket tartalmazó gyűjteményes kiadvány is jó két évtizede, azaz 1977-ben hagyta el
a nyomdát (...) E kiadástörténeti körülmények határozták meg
jelen kötetünk anyagát: besoroltunk minden olyan, az írói
hagyatéktárban, a kéziratos naplókban és az 1914-1967 közötti
periodikákban számunkra elérhető Sinkó-verset, amelyet nem
tartalmaz a Vándorbotom meg-megtorpan c. válogatás (Fórum
Könyvkiadó, Újvidék 1977.)
Kiadványunkat végül is azzal a reménnyel nyújtjuk át az
olvasóknak, filológusoknak és líratörténészeknek, hogy általa
nem csupán a lírikusi Sinkó-életmű filológiai valóságáról, de az
időálló esztétikai értékeiről alkotott eddigi képüket/képünket is
lényegesen árnyalni tudja és árnyalni is fogja."(A szerkesztő bevezetőjéből)

