
akarást. Még a képzelet országába kalandozó részletek is megelevenednek, egy
egy aprólékos élménydarabocska,éles odavetése az álomszerű tarkaságba életet
visz az emlékek álomszőttesébe. Es ez a szőttes meglepően eredeti színfoltokkal
gyönyörködtet: " ... a gáz arany dzsidával silbakolt az utakon", vagy a háború
közkatonájáról szóló metaforák: " ... két mély mocsár a két szemed és elhagyott,
beomlott ijesztő, néma kút a szád, szájad fekete gödre" - amelyhez hasonlókat
százával idézhetnénk -. Ezek jellemző módon mindig a reálisból visznek valamit
az álomszerű emlékképbe. Érdekes, líraianEsti Kornél-os, ahogyan önmagát kí
vülről szemléli. "A repülő, aki ezer méter magasban kóvályog fönrr' a nyári ró
nán, nem oly boldog, mint én, ki lassan ringok a versem' ütemén, míg elkészül e
költemény." • . ',

Ez a távolság, amely kicsit még ott ring költő és olvasója között is, tűnik el
végképpen utolsó köteteiben. Egyre határozottabban a maga meztelenségében
akarja feltámi a lelkét, egyre szabadabb versformákat használ, részvéte is egyre
jobban kitágul. Aktivitásig nem hevül ez fel, de őszinte könnye van az élet szen
vedóiért és a lélek mélyéről fakad megértése. S amikor visszatér' a csengő rímek
hez, most már a fájdalom ellentétezéseként, éppen ezzel emeli ki azt. Saját alko
tóművészetének értéktudata erősíti, és szava művészetének jellemző - impresz
szionista - sajátosságát is elénk tárja: "Ezer darabra törtelek, te tág, elbírhatat
lanul-zavart világ. Jobb is nekem nem nézni az egészbe, beléfogózni egy-egy
csonka részbe és állni ottan, jéggé fagyottan. Mert idegen és őrült az egész, de
nyájas és rokon velem a rész." Jéggé fagyottnak azonban nem találjuk, csak ki
ábrándultnak, Je kiábrándultsága ellenére szerelmesnek az életbe, ebbe az el
lentmondásokkal teli és mulandóságában fájdalmasan gyönyörű életbe, melynek
még súlyos betegsége idején, a halál mezsgyéjén is ragyogó szépségű képeit idé
zi. A borongó szomorúság költője az élet csúcsain dalolva a fájdalmak örvényé
ből zuhant a sírba. A magyarságra, amelyet szeretett, bár ezt a szerelmet szavak
kal csak szemérmes-ritkán vallotta meg, és az emberiségre, amelynek nevében a
mindenséget faggatta,' ha "nem is volt hajlandó külön orvosi bizonyítványt mel
lékelni, hogy mennyit szenved miatta", egy költői lélek csodálatosan zengő em-'
lékdarabjait hagyta.

,,1885. március 29-én születtem Szabadkán. Ez kétségtelenül életem és élet
rajzom legjelentősebb eseménye. Mi is történhetik valakivel több, mint hogy
megpillantja a napot és a. csillagokat, az eget és a napfényt, s rejtélyesen egy
bolygóra kerül, melyet eddig nem ismert és azután sem ismerhet meg soha? Er
ről egy egész életen át vallhat a nélkül, hogy bármi mást tapasztalt volna. En is
ezt tettem, amikor Írtam."

"Milyen szép is volna - és milyen jó -, ha a világot a szépség váltaná
meg."
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