
F O R U M 

EGY KÖLTÖ FELFEDEZËSRE VÁR 

Szép Ernőt irodalmi közvéleményünk java átlaga mint édes-
séges dalok poétáját tartja számon, hagyja ekképp érdemben 
számon kivül. Ez a költő így mintegy az írók írója lett; ezt az 
állapotot, úgy érzem, jócskán demokratizálnunk kell. Képte-
lenség, hogy legalább esélyt ne adjunk Szép Ernőnek: rehabili-
tálja téves ítéletünket, megint egy „ügyben", amely a tévedés 
elkövetése nélkül nem lett volna ügy. A költő ezúttal maga is 
hibás; életművének nagyobb tömbje alkalmat ad az egysíkú 
kategorizálásra. Dolgozatomban tudatosan vállalom a felemás-
ságot: szándékom, hogy egyensúly felé billentsem a mérleg-
tányérokat, ezért foglalkozom kizárólagosan a hozzánk — mai 
ízlésünkhöz, mindenkorinak vélhető értékrendünkhöz — köze-
lebb álló, érdesebb anyaggal. Azzal a Szép Ernővel ily mód, aki 
még mindig a meglepetések költője; aki a talányos, megfog-
hatatlan értékek művésze - ám ezek a rejtelmek nem azonnali 
élvezetté oldódó dalszerűségben, hanem tépelődő, impresszio-
nisztikus létköltészetben foglaltatnak. A Magányos éjszakai 
csavargás minden egyenetlenségével, az Itt volt bent a szívem-
ben című költeményre s hasonlókra gondolok, amikor Szép 
Ernő rejtettebb — holott a figyelmes vizsgálódásnak oly köny-
nyen táruló s csak utána megint mélyen titokzatos — vonula-
tát jelzem. Egyik leghíresebb verse a Néked szól; a tüneményt 
(szándékkal nem mondok jelenségei) hadd példázza az a gaz-
dagság, melyet ez a mű sorjáztat. Mert nem komponálódik 
szokottan-kerek „egésszé" ez a versanyag; mégis haladási irá-
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nya, szerveződése van, korántsem benyomások összessége, szép 
helyek halmaza. 

A lassúság verse, a fontos emberi vallomástételé. Testamen-
tumosan kezdődik, minden pátosz nélkül. 

Néked, ki száz év múlva sétálsz a sétaúton 
S botoddal, ha szokás lesz akkor is bottal menni, 
Unottan piszkálsz száraz levelek közt, e semmi 
Foszlány papírt, barátom, révedve Néked nyújtom. 

Először a forma hatása éri az olvasót. Felező sorok, 
alexandrinusok, jókora összevisszaságban, mint még látni fog-
juk. A ritmus is: emlék. A tagolás, a versmérték is: maga a múlt. 
Mintha lenne ilyesmi, sugallják a sorok. A színleg naiv — és lé-
nyegükben odaadó, semmit sem színlelő - kijelentések egy-
mást érik. 

Téged tudósítlak, hogy itt voltam a világon, 
Hogy szívem vert s halk h-val mindegyre lélegzettem, 
Fenn voltam és aludtam, mozogtam, ittam-ettem, 
Isten felől hallottam s meg kell itt halni, látom. 

A látszólag révülten fecsegő sorokból hirtelen kinyúlik egy 
kéz, torkon szorít. A felsorolás egyszeriségbe fut; ám e végleges 
kijelentés után is folytatódik. Soha ilyen bizarrul nem láttam 
még költészetben jelentkezni a reményt: szerkesztési pongyola-
ságból. A Szép Ernő-vers mindent megengedhet magának. Leg-
kivetnivalóbb módozatából villantja legértékesebbjét. 

Gyönyörködve olvassuk a lassan hömpölygő versszakokat. 
Valóban mintha valahol járnánk. Ahogy csodálkozva említi 
meg a legelemibbeket: 

Járás közben megálltam utcákon, úton, kertben, 
Ébredve néztem szét: a világon vagyok, élek. 

S ha gyöngébb versszakokban is, de ezt az örömét minden-
kivel meg akarja osztani. Sőt, kíváncsi a másokéra csakígy; 
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mintha Kosztolányi kései áhítata — s korábbi kitárulásainak 
gesztusa - öltene itt szent bohócalakot. Sodró erejű a kifejezés 
az ilyen szakaszokban, mint: 

Egy-egy ismeretlennek nyakába vágytam esni: 
Oh élsz te is? Hogy hínak mondd? Mit gondolsz magadba? 
Tudod, hogy egyszer élünk? 

A folytatás pedig ismét az áttételnélküliség megindító 
komikumával hat: 

És őt karon ragadva 
Sietni el vele a boldogságot keresni. 

Mert mintha utcai jelenet volna ez is; mintha az élet csak 
úgy menne, hogy valahol összetalálkozva a járdán elsietünk 
egymással „a boldogságot keresni". S mintha volnának, lehet-
nének ilyen „hivatásos boldogság-kalauzok", mint Szép Ernő 
lírai alakja. A vers szikrái e két bizarrul eltávolított pólus 
között villognak: egyrészt a dinamikus, konkrét jelenet, mely-
nek honossága, időpontja, szereposztása van, másrészt az el-
vont fogalmak, mint „boldogság" stb. 

Mármost ami a vers tartalmát illeti, ú j fordulatot hoz épp az 
iménti fejtegetésekhez képest ez a két sor: 

Hallottam: boldogság. És azt mondták hogy az nincsen. 
De hiába mondták meg, mégis csak azt kerestem. 

Tehát ebben az életben mindent csak hallomásból isme-
rünk. Mondanak ezt-azt, hallunk valamit; akkor az állítólag 
van. Halljuk: nincs; és jogunk van máris aszerint élni, hogy 
nincs. Ő azonban, hiába mondták „meg" neki, mégis keresi, 
ami állítólag van. Ez a megmondás is groteszk. De nem moso-
lyogtat. Az alexandrinusok furcsa méltósága, akár egy földet 
söprő kabát vagy valami régies elegancia, lassítja az érzékelést. 
Ünnepélyességével egyszerűen fájóvá teszi, ami komikus lenne 
egyébként. Szép Ernőn tudok a legkevésbé nevetni. 
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A naivságon túllépő „igazság" erősítője a telt költői ki-
fejezés: 

Egy aranyat kerestem kit senki el nem vesztett, 
Kerestem a napot ki estefelé nem megy le -

— és ez nemcsak tartalmi egész, hanem a megmunkálás részle-
tei is beleépülnek az emberi közlendőbe. A „rossz" rímek, a 
félresöpört versmérték, a darabos tagolás; holott Szép Ernő 
kínosan meg tudja csilingeltetni a verset, amikor akarja. Hatal-
mas merészségnek kell éreznünk, hogy ezekben a hosszú mű-
vekben egy költő „csak úgy" elkezd beszélni, a formát jelzés-
nek használja, fogódzónak éppen jelezve ezzel is — talán — az 
üres teret körülötte, a támasznélküliséget. Az emberi helyzet 
jelzője ez a tört forma ugyanúgy, ahogy József Attila végső 
reménytelenségéé a gyötrelmesen könnyed szabályosság a kései 
nagy versek sűrű során át. 

Kosztolányi hangjára ismerünk e versszak elején; de a har-
madik sor átlendül maradéktalanul Szép Ernő önálló világává: 

ősszel gondoltam: óh tél, boldog leszek a télen. 
S télen: hogy a tavasszal. S nyáron: hogy majd az ősszel. 
Mindennap gondoltam: majd holnap, holnap kezdődsz el 
Te fényes édes évad, mikor világom élem. 

Csakhogy már az első két sor színlelt ráérőssége is új a 
Nyugat nagyjainak legismertebb hangjához képest. A tagolás 
kiénekel valamit, amit annak idején „jobb körökben" tömörí-
teni volt szokás. Szép Ernő megérez valamit a bőség értékéből, 
abból az esendőségből, amit nem és nem közvetíthet a pattin-
tott kő. Mintha itt, ezekben a versekben kapnánk bátorítást, 
maiak, hogy ne elégedjünk meg a formai-etikai tökéllyel. A 
vívások tömény eredményeivel. Mutassuk meg a bejárt utat , 
még ha „rossz" lesz is tőle, romlandónak minősíthető akár, a 
vers szövedéke. Szabó Lőrinc is élt ezzel a tanulsággal. S ami a 
lendületet illeti, milyen különös, hogy mind nála, mind Nagy 
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Lászlónál kétféleképpen és originálisán valósul meg egy-egy 
hang-sodrás, mely Szép Ernőnél sem holtág volt! 

A rezignáció és a lelkesedés ötvözete azonban, így, csak 
Szép Ernőé marad. A remény teljes kioltása a tartalom, és a 
remény odaadó átélése a forma. A kettő között nincs választó-
vonal. És mégsem olvadnak-maszatolódnak eggyé! Ez ennek az 
iménti versszaknak a tanulsága, több: megfejthetetlen sugár-
zása. Mintha biztatna minket, mert aggódunk érte; mintha azt 
mondaná, nem lesz itt azért nagy baj, nézzétek c s a k . . . És 
legalább ennyi a bizonysága, hogy valóban aggódnak érte, hogy 
tényleg nézik. H o l o t t . . . lehet, hogy csak magában beszél. 

Szép Ernő vigaszt ad nekünk magunknak is, amikor alkal-
masint csak magunkban beszélünk a „legszebb", a „legfájdal-
masabb" emberi dolgokról. Amikor az emberi helyzet szélső-
sége nem a közvetlen fenyegetettség; hanem a sűrűségben 
fokozottan — mert ellentétet szikráztatva — érződő remény-
telen, világnyi távolság jelenti magának az egészséges életnek is 
a permanens öngyilkolás tartalmát. Ezt az önpusztítást, a köl-
tői alaphelyzetet cukorsüvegre fölfestett hajnalcsillaggal ellen-
fényezi. És — ezt mondtuk fentebb - ez a fény hirtelen mint-
ha valóban valahol kezdene lenni; a nyelv facsart-lehetőségei 
tágítanak a téren, ha csak csigavonalban is, fölfelé dugóhúzóz-
va, de elindulhatunk. Nem vagyunk helyhez kárhoztatva, ezt 
érezzük Szép Ernő „extravaganciáinak" olvastán; valóban vala-
hol vagyunk, nemcsak a mondvacsináltan humánus technikai 
civilizáció provinciájában. Az azonnali régiség mint primér 
érték: ez Szép Ernő stilizációja. Vagyis épp az ellentéte bármi 
stilizációnak. Az élet leghétköznapibb mikéntjével való elemi 
elégedetlenség az ő elemisége; és mindegy, miféle modorokba 
csomagolja. Főként ha ezek a modorok is annyira élőek ma, 
oly sok „végeredménynek" hihetett költészeti vívmány élet-
telensége, múzeumisága után. íme, egy egészen gyakorlatias 
versszak az ifjúság-versből; micsoda követelmények, micsoda 
valóságos erkölcstan, átfogóságával mennyire nem tolakvó, 
mily elérhetetlen, s ezt tudva mégis olyan lendületes: 
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Te hát mikor lesz már hogy dallamost siessünk 
a víz felé karjainkat a szélbe boesájtva 

Húsvéti hanggal az eget említsük, hogy az van és 
hogy kék és olyan sok hogy képtelen! 

Mikor, hogy találkozván zokogjunk egymás váró halála 
miatt és rejtsük egymást ölelkezéssel! 

Hát ez már így marad mindétig: alázatos szolgája, 
szervusz, mi újság, min dolgozik most? 

Az „egészséges" hétköznapi formák öngyilkolás-tartalma 
épp ez az összehangoltnak látszó önmegvalósítási rutin. Szép 
Ernő rámutat, milyen értékek mennek veszendőbe általa. A 
magunk jóvoltából. A konvenciók diadalaképpen. Nyelvi kon-
venciótlansága — már ahol ezt az értéket valósítja meg — köz-
vetlenül búja érinteni ezt a kérdést. A költészet elemi anyagá-
val; ennek a matériának is mintegy már a születésével, legalább-
is egy igen korai állapotával. Ezt a korai állapotot tanúsítják 
„életszerűségei". Amelyek nem vállalkoznak önmaguk elpusz-
títására az oldott, a csiszolt, a pattintott stb. nyelv s kifejezés-
eredmény kedvéért. A költészet a kicsapottak mentsvára Szép 
Ernőnek: maga a kintlét. 

így a legevidensebb tér. Amelyben amúgyis része volna. 
Dalaiban forma szerint kompromisszumot köt; a hosszú 

X versei es a dalai között , bár a személy hitele azonos, körülbelül 
annyi a különbség, mint ha valaki az éjszakai utcán csak úgy 
mászkál, mert nem tehet mást, vagy ha virslit árul, ami szintén 
öröm másoknak. 

A szabadság formája versben nem az áradó dal itt, hanem a 
töredékes, véralvadásos, földet söprő légiesség. Ami már maga 
is keserves ellentmondás; hurcolása nem könnyű, bizonnyal. 

(Szelíd radikalizmus) A botladozós versszakok szerkesztet-
len egymásutánját a már nem meglepő föllendülés követi a 
Néked szól második felében is. A hang megint az áradásé. 
Érezzünk rá, mennyivel radikálisabb Kosztolányiénál; mégis 
ugyanolyan szelíd, ha akaijuk; és a radikalizmus nem hívságos, 
költőiségében nyilvánvalóan s átláthatóan naiv — ha jószándé-
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kú! - célzatosság. Az élőbeszéd közvetlensége ezúttal a bő-
beszédűségből is kiemeli és felmutatja a megindítóan emberit. 
Tényleg nem lehet túlságos rövidségbe fogni a dolgokat; az 
elmondás széles gesztusa legalább olyan érvényű tartalom, 
mint az, „amit" mondunk. Szép Ernő azonnali győzelmeket 
arat az önemésztésen; a szépség pazarlása sem veszélyezteti, 
hiszen ezek a versszakok igazán nem „szépek"; tulajdonképpen 
úgy vatósítja meg a csüggedés ellenjátékát, hogy nem kész 
néven nevezhetőt hoz fel vele szemben, nem olyasmit, ami 
újabb csalódás tárgya lehet. Hanem saját roppant energiáiból 
merít, használja önnön anyagát, ha már társadalmi közeg nem 
adatik, ahol ezt megtehetné; mintegy az emberszeretet általá-
nosával él ily célból. A költői emberszeretet fokmérője azon-
ban a versminőség, nem a széles karmozdulat. Sajnos, így van 
ez, és hogy a Szép Ernő-típusú költők „üzenete", az egyszerű, 
megmunkált szó nagy hatásfokcsökkenéssel - ha nem jelleg-
torzulással — jut el címzetteihez, oka ennek, hogy ez utóbbiak 
mégis és még mindig a látványos, a nagy néven nevezett nagy-
ságot megelevenítő szózatot várják. Szép Ernő versében ehhez 
képest is üdítő az a társalgó elevenség, amely mintegy félre-
söpörve az ellenérveket önnön evidens lehetőségének „tényé-
ből" indul ki. Mintha az alászolgájázós „úri népekkel", a 
bármikoriakkal és bárhogyanozókkal lehetne így társalogni! 
Másrészt: lehet. A költői hitvallás mélyén ott kell lapulnia 
annak a reménynek, hogy mindenki megszólítható. Mindenki a 
magunk maximális jóságigénye szerint közelíthető, még ha az 
eredmény formája nem kielégítő is. Ha szabad az elkoptatott 
szót használnom, a költői magatartás humanizmusa ez a szelíd 
radikalizmus; Szép Ernő talán épp a révületénél fogva húzta ki 
önmagát a sárból, amely közönnyel cuppog akármi érintésre. 
Valóban meg tudta őrizni a tündérivé kényszerülő — mert 
valósággá válni nem tudó — lehetőséget; nem méltatlanul ne-
vezte őt Ady az ő legkedvesebb fiának! 

A rendkívüli szociális érzékenység kétségkívül általános for-
mákat ölt Szép Ernőnél, s költői megvalósulása ott a legjele-
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sebb, ahol eleve az általánosság képeihez idomulhat. így ebben 
a versszakban is: 

Te nem lehet leírni milyen szép volt az ég fenn 
S milyen szép volt a nagy víz s a föld akármely tájon 
Milyen szép volt. Tán jobban csodálom semhogy fájjon: 
Hogy az élet, az élnivaló nem szép itt mégsem. 

Érdemes megfigyelni a versmondat szerkezetét. A részek 
ismétlődése, aszimmetrikus tördelése sorról sorra lendít, egy-
szersmind az értelmet is kettőzi. Az érzelmi hullámzást meg-
törő sorvégek után a látszólag azonos elem máris magasabbra 
csap: mert nem vártunk ismétlést. Ez az alapja az utolsó sor 
kijelentésének. Ennek egyszerűsége meggyőz a korábbiak s 
egyebek „keresettségének" valódi értékéről is. Az élőbeszéd 
hitelességének része a ,.gyarló" rímkezelés. Mintha arra se érne 
rá a költő, hogy nagyobb műgondot fordítson a formai eszkö-
zökre. Ez a vers tartalmi hiteléhez szükséges formalátszat. 
Innen vált át, ha csekélyebb érvénnyel is, általánosabb jellegbe: 

Számolni kell hány évnél tartok s eltűrni halkan 
Hogy a nap itthagy mindig s kívánni kell jóestét . . . 

Ám itt megálljunk! Szép Ernőnek, úgy látszik, a közhely-
szerű evidenciák terhesek. Az élet nagyobb ívét felaprózó kis 
számon tartani valók, az örök intézendők, tudnivalók,kéretlen-
ségek, kényszerek. És elmondja, hogyan fárasztanak minket is 
a rutin elemei, az évek, melyek nemcsak jönnek, de számolan-
dók; a napok, melyek nemcsak elmúlnak, de közhelyes szertar-
tásokra kényszerítenek, és így tovább. Szép Ernő is az a költő 
itt, aki megemlít — s alapos bajként említ — olyasmit, amiről 
különben „nem szokás beszélni". És nemcsak azért teszi, hogy 
így, ravaszul, a vers szokatlan dimenziót, de legalább réteget 
kapjon; nem a szokott és szokatlan érdekes összeütközése a 
fontos; hanem hogy egész egyszerűen az, amit elmond, el 
legyen mondva. ízig-vérig tartalmi költészet az övé ezeken a 
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helyeken! Az emberi közlendő, a személy felmutatása számít; 
a forma szinte ceremóniaként szenved elhanyagoltatást. Itt a 
nagyobb ívű visszacsatolás: a darabos megmunkálás, a látszó-
lagos henyeségek a tartalom kibontását segítik; ugyanakkor 
szerves helyük lesz ennek a tartalomnak a „birodalmában" is, 
állandó ceremóniáknak minősülnek, a bensőtől veszteség nél-
kül el nem szakítható külsővé. Pontosabban: ha Kosztolányi 
oldottságával mondaná el Szép Ernő, amit elmond, épp a 
mondanivalóját veszítené el. Egybeesne a két világ. Amely 
— Kosztolányié és Szép Emőé — így formájában és tartalmá-
ban is alaposan különbözik! A Szép Emő-féle közlendő már 
eleve ezt a formát hozza magával; ezt az elakadozó szuper-
lendületet. És mintha a döccenők volnának a továbblendülés 
nélkülözhetetlen alapjai; vagy másunnét ízlelve a dolgot, akár-
ha ezek a „kimunkálatlan" helyek mentenék meg a mázasság-
tól, édességtől a struktúrát. 

Mégis, Szép Ernő költészetét a leginkább az odaadás oldalá-
ról közelíthetjük meg. Abból a merőben nem esztétikai, hanem 
emberi-társadalmi szempontból, hogy - szükségünk van rá. 
Kevés ekkora fölfedezni való hangja van líránknak. Kevés ek-
kora terep, ahol fáradatlan járhat körül még a szem. Talán 
megújító ereje is lehet a jól befogadott Szép Emő-féle hang-
nak. Nem az első példa lenne ez az ő esetében; mint töredéke-
sen már jeleztük. 

Mert milyen felnőtt, lényegi költészet vet ily versszakot is: 

Az életet barátom szétszórja itt az élet, 
Én nem tudom mit éltem s mi az, hogy én itt voltam, 
Már minden igazságnak, mely itt jár, udvaroltam, 
Fáradt vagyok, nincs kedvem s magamról nem beszélek. 

Ki ne ismerné ezt az állapotot. És a kifejezése új, egyszeri; s 
mert olyan sokáig megfeledkeztünk Szép Ernőről, szinte „még 
sosem hallott". A második sor szerkezetét figyeljük! Ennél 
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ügyetlenebből ezt elmondani sem lehetne talán. De amit el-
mond, miféle ügyességet tűr meg hitellel? A harmadik sorhoz 
nem is fűzök kommentárt. A negyedik sor tömör furcsasága a 
„nincs kedvem". Vonzat nélkül, abszolutizálva. Mégis annyira 
konkrétan, annyira egyéni fájdalmat elmondva. Ahogy Goethe 
íija: egyének vagyunk, szeretni azt tudjuk tehát, ami egyéni; az 
általánossal élünk, hasznunkra fordítjuk, de éltetőnk - mások 
individualitása. És ezt Szép Ernő, az általánost sosem tagadva, 
általa mindig gyötretve, bőséggel adagolja. 

Hiszen az iménti versszak általánosa után mégis magáról 
beszél újra; s amit mond, tartalmával igazolja a szerkezeti 
gesztust: 

És képzelem még mindig, sejtem, gyanítom, várom 
Hogy a boldogság fog majd egy reggel rám köszönni 
S elment időm kezd majd mint tavasz jön, visszajönni. . . 

Ebbe, ha ki nem halt belőlünk a jobb érzékenység, bele-
borzongunk. Ez önmagában olyan szép, reménytelen; itt nem 
gondolunk a költőre, nem magunkra, itt mintha az elemek és 
arányok iránt éreznénk gyengédséget. Mintha nem mi volnánk 
a sajnálandók, mintha nem Szép Ernő volna az; hanem hogy ez 
a világ egyáltalán van, az lenne részvétre érdemesen gyönyörű-
séges. Az egyéni panasz fölé emel ez a töredezettség, ez az 
elcsuklás-utáni-simaság. És így záqa a negyedik sor: 

És minden szépre fordul s azt hajtom: álom, álom. 

A hosszú sorok osztása itt is tartalmi szerephez jut. Figyel-
münk fájó támpontja, hogy keressük, hol a felezésük. Ez a 
mellékszempont hozzáad az esetlegességekből szűrt szomorú 
általánoshoz egy leheletnyi újabb esetlegességet, s ahogy szak-
szerűen „eljátszunk" a verstannal, ez mintha a remény ellen-
játékát segítené. Holott a hosszú sor elejtése nem ígér semmi 
jót. Ezzel együtt mind: kivédi a költő a rezignációt, ennél 
sokkal magasabb szinten, összetettebben, súlyosabban 
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szól — ugyanarról. A konkrétumok felé halad a versszakok 
soijázása: 

És mindennap megnéztem a felhőket az égen . . . 

Ez is olyan konkrét, hogy szinte hihetetlen. Ennek a beállí-
tásnak kell hitelesítenie az elemi történést. Az esetlegessé apró-
zódott hétköznapokat már nem az ég boltozza eggyé, hanem a 
szemlélő cselekvés: egy ilyen cselekvés. Baudelaire említi a 
Párizsi spleenben a felhőket, mint a szemlélet „végső célját". 
Szép Ernő hozzánk közelebb hozza, az ezotérikustól — nem 
értékkülönbség ez — távolítja a motívumot. Más híres felhő-
nézéseknél is közelebb nekünk ez ma. A szépség, úgy érzem, 
Babitsnál, Kosztolányinál is valamivel tolakvóbb, mint a Szép 
Ernő-féle esett, eltúlzott, ügyetlenkedő változata. Itt nem ál-
tatnak bennünket végleges produkcióval; itt a magánemberi 
hang végleges, és jó-rossz burka a vers. Mintha az amatőrség és 
a hivatásosság eszményi senkiföldjét találná meg Szép Ernő a 
hosszú verseiben. Annyira nem a műremek a célja! Annyira az 
emberi dolgok elmondása; ám nem polgáriasuk változataikról 
van szó, hanem a háziasítatlan — mondtuk már — kicsapott 
érzésvilág konkrétumairól. így nézi a felhőket: 

. . . mert szépek voltak, szépek szépség fölött, túl szépek 
És tudtam mindörökre múlnak mint álomképek, 
Ez fájdalom s öröm volt együtt s így volt jó nékem. 

Kis összefoglalásai azonnal következnek, mint itt is az utol-
só sorban. Ez a sorok formai lüktetését és tartalmi hullámzását 
újabb belső változások rendszerévé kapcsolja. Hosszabb lamen-
tációk síkhelyeitől eltekintve, a Szép Ernő-versben állandóan a 
váratlan fordulatra készülhetünk föl. S mert tudjuk, hogy ez 
így van, meg is szokjuk: így a szelíd váltóláz-állapot állandósul, 
s a költő szerényen, mellesleg, kiélezések nélkül helyez el igen 
döntő, erős közlendőket - mintha mi sem történt volna. 
Vajon nincs-e igaza ezzel a módszerrel? Hiszen semmiféle 
költői közlés „nyomán" nem történik „a világban" semmi: 
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A felhők pártján voltam s virágokon borúivá 
S a tenger volt tanyám és a széllel kóboroltam, 
S mégis mindig és mindig az emberek közt voltam 
S mentem szorongva köztük színházba, háborúba. 

Pissarro városi utcaképeit juttatja eszünkbe, a vonalkákként 
siető egyének tömegét: esetleg színház előtti téren, ám ugyan-
ilyen pálcikákként, mákszemekként vonultak háborúba is 
ugyanezek a „népek". Az iménti versszak két-két sora: szembe-
síti saját helyzetével a költőt. És egyáltalán, az elvágyódót. 
Honnét hová is vágyódna tulajdonképpen az egyén? Lehetne 
valóban egyebütt, mint az emberek között? De ha ez jó lett 
volna, ha ez jó állapot lenne, Szép Ernő igazán rámondhatná az 
áment. Nem mondja, ellenkezőleg. így lép tovább egy fokkal; 
eszköze megint a lépcsős versszak, az ismétlődő elemek változó 
tördelése: 

Nincs más világosság itt, csak a halál. A száraz 
Észben más mentség nincsen, csak a halál. Nincs vigasz, 
Csak a halál. Fedél nincs, csak a halál. Ki hí, az 
Csak a halál. Nincs válasz, csak a halál a válasz. 

Nem a halálvágy verse ez így sem. A „száraz ész", a tagolás 
— a kifejezés és a szerkesztés pontossága — mind józanságot 
sugall. Az életet nagyon is, túlságosan is átgondoló ember 
végkövetkeztetése szól. Az erős érzékenységé, melynek tör-
vényszerűen kell csalódnia? Nemcsak. A rossz polgári viszo-
nyok illúziótlan megítélése; amiből maradandó tanulnivalója 
lehetne minden polgáriságnak. 

Megkésett költő Szép Ernő? Tartalmaival igen. Mint az a 
Magyarország, amelynek poétája volt. Goethe írja Wielandról, 
milyen sokra vihette volna valóban egy könnyedebb szellemű 
nemzet fiaként; jó lenne, ha Szép Ernőről nem ezt kellene 
elmondanunk. Kétségtelen, hogy dolgozatomban az általam 
tanulságosnak, elemzendőnek vélt nagy helyeit emeltem ki; 
lehet, hogy kevésbé tudom belátni azok álláspontját, akik a 
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„dalost" kedvelik benne, a könnyű tökélyt. Magam is érté-
kelem a közkeletűbb Szép Ernő-képet. Úgy érzem, a kutatás-
nak — esztétikai, összehasonlító, irodalomtörténetileg értéke-
lő vizsgálódásnak —, mely részben kívül esik áttekintésem kö-
rén, ezen az anyagon kellene kezdődnie. Jelzésnek szántam 
csak, amit írtam; azt hiszem, ha tartalmaival megkésett költő is 
a Néked szól s más nagy hosszú versek poétája, emberi képletét 
felfejteni csak most érik a fölfogás. Kívánom, érje meg Szép 
Ernő is azt a nem mindig örvendetes sorsot, hogy versszakait 
agyonnyúzva-visszaköszönve tudjuk. Az ilyeneket, mint elem-
zett költeményünk záró strófája: 

De ez mind annyi volt mint mikor a sűrű nyájban 
Egy juh nyugtalanul megy, fejét felfúrja, béget, 
De elnyomják és nem látsz köztük különbséget 
Ahogy tűnnek mind a nagy porban, alkonyattájban. 

A nagy helyek költője marad, úgy érzem, Szép Ernő akkor 
is, ha jobban megismerjük. Hanem hogy túl könnyed hittel, 
tudománytalanul nem mondjuk „egyenetlennek", alaposabb 
figyelmet érdemel, hogyan is szerveződik kezén a vers. Kétféle 
költeménytípus is: a dal, mellyel ezúttal nem foglalkoztunk, és 
az elégia. Nem kell-e fogalmaink papírtartóit egy újabbal bőví-
tenünk, ahová ez a különleges méretű költő jól befér? Ismét-
lem, legjava elemeivel. 
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