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SINKA ISTVÁN

Büntetések könyve
(részletek)

Édes Húgom. Indulok csatázni. 
A nagy hűhót te is meglesheted. 
Közel ne jöjj, másszál a fára –
Ilyen birok nem a te eseted. 
Hogyan is mondjam? Igen, meglehet,
reá térdepelek pár lator hasára. 
És voltak nemzetek
is, kik hazámra támadtak –
azok is kapnak: 

*

Leányunk, te, ki Szigligeten 
búbolod a királysír-dúló János Zsigmondot, 
míg örökszép falevelek kergetőznek
körülötted, addig az itthoni vizeken 
csend van, nem jön hajó, elmúló 
kürtszava nem hallatszik, a szél is csak 
papírrongyot kerget a Tabánban. Csak egy hír 
tartja magát erősen, mint öreg őznek 
gerince, amit rossz tűzön, émelygős, nyúló 
mártásokkal már pár hete főznek: az, hogy 
hatvanadik születésnapján albán-szép Juliának 
fő sok jó oroszos káposzta; lesz benne lé, loccsos 
nyelv, Kossuth-kása, Görgey-csont, 
a kis nagypolgári zsír. 

S ő, Julia ki, Ládi Be szerint, Aranyt, Petőfit, 
Vörösmartyt, Adyt, s mit tudom még kiket 
egyesít magában: lép majd szemlesütve, asztalhoz ül, 
alatta négy-öt nyereg; ünneplik, vacsorázik, metszett 
pohárból issza a parasztok 
jajjait s ünnepi meghatódásokkal s 
csalfa kis szavakkal szentesíti, 
hogy a magyar glóbuszon az irodalom és az élet, 
mint az alma kerek. 

Óh, jó lányunk, te el sem tudod képzelni Juliát, 
hogy mily tökéletes szemforgatással hárította el 
magától a koszorút, hogy: nem! nem! 
De, ha adják, hát, 
adják, mást nem tehet: 
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elfogadja, nagy a mámor, díjazzák éberségét. 
Idő, idő, mai napok, ezek vissza nem jönnek 
többé már soha sem. 
Részeg dongó az élet, mi véletlen
rózsák kelyhében hempereg. 
Most, most! Itt a perc megfogni az alkalom 
palástját, ügyesen, úgy, hogy az oroszok is jól lássák. 
S félretolni – fintor – a franciasalátát de úgy, 
hogy az is kéz alatt, mikor kell.
Meg csemegének itt-ott kóstolni a pászkát. 
Lepkegondolatok, óh, rózsaszín ruhácskák, 
nem egészen vörösek, csak olyan színt-játszók, 
hisz néha, néha jön és borzong a sejtelem, 
hogy hátha, mégsem ezek a káposzták, e loccsos 
nyelvek a jók, hátha majd egyszer a magyar 
Történelem közbe lép, s a kártya-asztalra olyan ászt 
vág oda – ó, talányos jövő! – hogy megretten Julia: 
vége? Az álomszép napok – buborék? sömör? fekete 
pattanás? Szót kérnek mindazok, kiknek most a 
sírt ássák? Óh, nem! Nem, Julia! Ő nyíltan sírt nem ás, 
ő csak belül igenli a sírgöröngyöt reánk: mindazokra, 
kikben rejtőzködve él ma Hungária-Anyánk. 

Ám ne féltsd őt, Húgom! E földi téren itt lent 
talál e nagy kártyás szél ellen hajlatot 
s magának sereget: 
kis kosz-embereket, 
kik sárból gyúrnak neki istent, 
levegőből hazát, és vízgőzből – napot. 
Az új „Mózest” akkor majd letagadja, 
megjátssza ő azt is: azt a pillanatot. 
Ismervén őt: majd akkor „hazatér”, 
s az áhítat új versekre ragadja; 
mereng, összeomlik, leskelődik, de: 
villa a Rózsadombon, s Tihanyban – szőlős-szekér.

*

Érdekes ez ember természetrajza; 
csak neki adatott meg: négy nyelve 
van. Egyikkel itthon súg, 
másikkal Moszkvába nyalakodik, 
harmadikkal Párizsban búg, 
mint galamb, s ha nem volna oly nagy az Atlanti-
tenger, a negyedikkel a Fehér Házig legelne.

Így van szép Húgom; hidd el, úgy éljek 
ahogy mondom… De erről az irodalomtörténet 
majd nem beszél, nehogy megbolygassa a 
nagy-ügyes hamvait; új nyalakodóknak: Pantheon. 
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A múlandó rongyos juhász fiának is adnak 
majd valamit: feljegyzik szélről, igen, hát – ez is élt 
„akkor”; egy a névtelen nép tengeréből; 
hiába ragyogott, lovagolt nyereg nélkül; 
ki pártolta volna, mikor a ribanc volt a szűz, 
az alattomos az igaz, s a ferde volt a szép? 
Ki megy a hegycsúcsra, mikor ott tombolva zúg a hó?

*

Most pedig, szép Húgom, tisztában légy vele 
– bár unalmas lesz, előre mondom –
felsorolom mai „magyarjainkat”, itt lesz talán fele. 
Pesten ám, hallod, nem pusztaszeri dombon, 
itt borul föléjük Hungária ege; 
halld: Szinvász Urgyi, kit nem említ semmi rege; 
Gyengyle Zsála, kis féreg lombon; 
Rágdós Lósmik, ki azért van, mert született; 
Vasó Alupá – mert véletlen csinálták; 
Kié Nátoz, mert itt lehet csak „költő”; 
Jerge Dórás, mert szemüveget 
hord; Novotni Dre-i nem ismerte Árpád 
semmi ősét; Rás-Iszi Dumi: 
ringott ő is, de semmiképpen se volt magyar az a bölcső. 

Inargó Göri, Lő Bél, Lió Dirgi, Deve Regáb – 
Oroszok jöttek, nagy írok lettek – Tart a muri; 
Rentár Tiva, Tréleg Károsz, Tai-Hél Önej 
Ezek? Mint a többiek legalább; 
Doskar Loáz, Mándi Hál –
Ők, kik? Apa és fiú, 
kettőt még ilyet nem találsz, nincs olyan lelőhely; 
Álhéz Hartán, Ládi Bé, Bolcsi Lós – 
Reméli mindegyik, hogy Julia egyszer majd véle hál; 
Ivaér Jiszi, Szokár Szalander a magyarokra fú, 
Bölö Ibörg, Nöher Kurbán, Kábó Ládisz, 
egy se volt magyar, egy se volt csikós; 
Doga Porák, Berge Drás, Nir-Hi-Fri, Sahid Lanta –
Ugye, mily szép füzér! Honfoglaló kaláris. 
Ki tudja, hogy honnan gyűltek ide. 
Ha úgy hozza a Sors majd, köpnek a magyar hantra. 

*

Ó, igen: én is adnék valamit Juliának 
hatvanadik születésnapjára. 
Könnyeket? Csak azokat már mind másnak adtam. 
Fényeket? A fényeket a napba olvasztottam. 
Visszaadtam neki: örök kohó; égesse át új lángnak. 
Jó s szép napjaimnak széthullt a naptára, 
csak szürke és monoton óráim maradtak: 
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csüngő, tört, beteg gallyai az ősrégi Sinka ágnak.
S a többiek, a „sinkák”, a megcsúfolt jobbágyok, 
a szabadságnak véres harcaiban 
egyik itt, másik ott fegyvert fogott, 
kardot, fejszét (olyankor ami van) 
és harcolt és súlyos sebet kapott 
talán egyik-másik, 
és vér csurgott arra a földre, 
hol Juliának is teremnek kalászok; 
vére csorgott és elalélt jobbágy, aki tudta, 
hogy rá börtön vár, vagy sír mélye, a föld ásít. 
Oda mehetett szabadon, 
belebújhatott a melegébe 
a nincstelen, a nagyon szegény. 

Igen, nincs más! így mit adhatnék neki? 
Ordítsam, hogy világra szóló a dicsősége 
Öblögesse a szó a számat? 
Vagy mondjam, hogy állig esett szájjal bámulja 
mindenki, mikor édes kis szőlőjét eszi 
Tihanyban? Nem bánt érte sem az irigység 
sem a bánat, hisz nekem is lehetett volna, 
csak érte kellett volna csúsznom a jégre. 
Csak kicsit kellett volna szembe köpnöm szegény
kis hazámat s tudnom kellett volna: hány keze, lába 
s hány szája van egy-egy irodalomtörténész barátnak. 

De én alul a „magyar tengerben” 
véletlen születtem 
s nem tudtam ilyesmiket… 
Szép volt a hold, szép ősz is volt. 
De öreganyám volt a hibás, 
a vén siket. 
Szép lánya volt és férjhez adta, 
és nem történt más: 
gondnak a világra jöttem. 
Bár ott is volt nagy sarki bolt, 
minden szép dísszel kirakva, 
s került benne holmi „egy s más” 
s a patikus olcsón adta. 
De akkor még nem kapkodtak úgy miatta. 
Mondják ezt azóta többen: 
nem kellett volna megszületnem. 
De megszülettem, s így a „barátok” 
s a velük összekacsintó szőröslábú huszárok, 
„kineveztek” engem itt „fasisztának”, 
– kellett a rendnek, hogy „olyan is legyen”. 
És László és Gyula, furfangos Áron 
és Pál és Péter – no nem mondom, hogy kufárok 
voltak! – de mindenesetre a markukba nevetve 
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statisztáltak: mért legyen előnye ennek a vadóc fiának, 
ki jól látja, hogy mit adnak ők el e zsibvásáron. 
Ásója, bizony-bizony túl nagy és kellemetlen: 
nagy ásója van, s nicsak: sírokat bontva ás. 
Hiszen nem volna baj, ha ez a gúny, 
ez a csúnya írás nem volna több, mint utolsó ragyogás, 
ami itt e sorok között végtére is kihuny. 

*
 
És megfejelt engemet László is, 
megnyírt, gyártott belőlem „sznobot”, 
bár nem áll mindig, mit a gyártó hisz –
orvos sem lél meg minden lobbot. 
Igen, ő a magányos „Tanú” 
megkeresztelt; sárga szarvú 
víz folyt rám, sár a homlokomra; 
bánthatja; bánja; írja lombra. 
És még le is pecsételt, „rossz kazánt”,
s halottá nyilvánított elevenből; 
doktor ő, gépész is, s kutyának szánt, 
hajh, és gőzt főzött vadvirág-nevemből. 

Én azért őt sem átkozom, 
én ahhoz az örök gallyhoz, 
a nagy virágzókhoz tartozom: 
a szellemi fajhoz. 

Kő Pál szobrászművész és barátai „tüntetése” Vésztőn
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Nem mondok én Lászlóról rosszat 
mégse: engem ő ki nem foszthat: 
később majd érettem ő állt ki; 
velem önmagát fosztaná ki. 

Igen: vagdosott engem kis Weöres is; 
polgár. Nem Rilke; kövekben hisz. 
Adjon az ég neki egy kút bort; 
ahogy pofozott, igen rút volt. 
S megmondhatná nagy Debrecen,
miket beszélt Juhász tanár úr 
rólam. Éljen vadgesztenyén; 
süsse; égesse, mikor hozzá nyúl. 

És Gulyás Pál? Őt már félre tolták régen, 
mert a megfoghatatlanért hevült. 
Szegény! ki rettentő csenevészen 
korán koporsóba került, 
ő, inas-vadócok nevelője –
Németh László hallgat most felőle; 
védi magát settengő gyanútól? 
… Csend legyen temető, süllyedj el a bútól! 
Nem járt neki se sütemény 
cukrosan; az irodalmi cápák, 
(a sok vastag bélű legény) 
előle is fölzabálták. 

Íme, itt van Erdélyi József, 
olyan szelíd, mint egy kurátor, 
mikor nem nyúl a forgószélhez, 
nyargal néha egész Új-Bátor. 
A nagy, irodalmi kurázsit 
onnan hozta; hajába masnit 
font ő jég-Júliának, feltétlen-gyászra, 
ki mögötte jár, de megalázta. 
Volt vele nekem is bajom, 
forgószél-szeles, szakállas; 
de Kerepest neki adom; 
engem a Farkasrét választ. 

Szép zászlómat meghajtani 
Szabó Pál előtt nem tudom: 
trágyát dúr az öreg kani 
a kommunista buktatón. 
Dúr: játszik. Ám hiába játék,
az mind csak Nyinának ajándék. 
Kap érte majd, mire nem vágyott: 
hasára parazsat, hátára lángot. 
De légy kíméletes, Nyinánk, 
sült bőrét mikor lerántod; 
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társait meg bízd csak mi ránk, 
a sok akasztófavirágot. 
Holtakról jót csak; semmi rosszat 
ne szóljunk, hisz: majd hogyha már 
orrunk elé tartják a tollat, 
minket is visz a vén batár. 
És sár lesz belőlünk, jól tudom; 
a halállal is megalkuszom: 
porolja ki rajtam az inget, 
de nem bántom Szabó Lőrincet. 
S bántani Pétert sem lehet, 
bár kaphatna ő is pálcát, 
ám emlékezz emlékezet: 
Jakabék őt is a falhoz vágták. 

Szállj, emlék hát, Tamási Áront 
hagyd meg a nagy utókornak. 
Na, ő se ette meg a kámfort! –
Hogy Moszkvában volt? Mások is voltak. 
Volt kis perpatvar közöttünk 
igaz; tű-hegy, tövisek. Sziszegtünk. 
Felleg. Villámlik. Utána kis lotty van. 
Két kalapács, két kard is összekoccan. 
Bár, emlékszem rá újra és újra: 
sose köszönt úgy, ahogy illett; 
sétapálcaképpen az ujja, 
ha visszaköszönt, épp csak billent.

S van egy, ki élt Békés-Csabán, 
e Sz. Dezső úr szerint fütyülő-
giliszta, les-lyuk lányszobán; 
abba való edényként ülő. 
Nincs asszony oly nagy fullánkos nyelvű, 
se utca-lány, ki dülöng a sertül, 
kiket a tanár meg ne verne 
versenyben, oly löttyös a nyelve. 
Ha Kata jön majd, nagy bokréta 
jár neki, országunk kegye 
s lakoma: e nyelv. Hogy hét-rét a 
bőre? Lassan pirítsák, úgy egye. 

Emlékezzünk meg róla is, 
sima kis Darvas Józsefről: 
Kappan ő, kit a róka visz? 
Róka? Sompolyog a tyúklesről? 
Akármint is forogjon ő: 
ha tyúk fő, a róka nő; 
hogyha rókát ütik el, 
a tyúk rókaszemet begyel. 
Nagy kebleden tápláld őt, Nyina, 
hallod, északi hajadon? 
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Hű kis szolga, Iláne fia. 
Cseléd? Igen. Ravasz? Nagyon. 
Átadom a szót most Fodornak; 
Illyésről akar valamit mondani, 
s nekimegy, mint bak a bokornak, 
és hullnak a levelek: Illyésnek rongyai. 
Ám, Illyés rongyai: orosz–francia; 
foltozza Sára; foltot ád Nyina. 
És ahol a rongyon pecsét és folt volt, 
gőzölik, vasalják – ki lát ott foltot? 
Fodor-szó, biz, kicsi harang,
hogy Illyésről kongjon, egyedül, 
akinek vállán Pikasszó-galamb, 
és szőlejében is galamb ül. 

Tatayhoz fűz régi emlék; 
pap fia volt: megdobták őt is. 
Aztán jött a Balaton-mellék 
és jó fiú lett, s jó regös is. 
S ím, ma már a szép spanyol nő, Havanna 
ebédre hívja őt; zöld madár, szivar, rum, 
kubai manna és negroid leányok, a csudaszépek; 
én nem mondok: pap mondjon rá egy jó epéset. 
Tizenhét évre mondott jó szót 
rólam, nyíltan zsidók előtt –
Kapja tőlem érte a piros ászt, ki nem táncol kólót, 
de szép; íme most szebb, mint ezelőtt. 

*

Hova tegyem az Illéseket? 
Kiket szinte úgy gyűjt az Állam, 
hogy koldus gyűjt úgy filléreket, 
míg totyog, szegény, rossz nadrágban. 
Míg más úgy élt, hogy térdig kopott, 
más meg úgy, hogy kenyeret lopott, 
nekik a nagy Sors mindent adott: 
nadrágot, cipőt, s jó falatot. 
Petőfi mondta: „konyhaszöglet”, 
elfeküsznek ott úri módban 
és mukkanni se mernek többet: 
zúg a tenger? Zúgjon kint, csak ne az ebólban. 

Lö-Bél, Dre-I, Laj-Laj s Agyula! 
Íme a sok kövér kankurvák! 
Elülülés, díj: egy se mulya. 
Orosz posi? Életük dalát belefújják. 
Van köztük nagy zsidó, nagy cseh, két kis magyar. 
(A nevük négy egyforma jó boltost takar.) Ezeknek? 
Vasárnap mindig, nem péntek, nem csütörtök. 
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S tehénfejéshez nagy kürtöket ád nekik az ördög. 
Ezt már rég csinálták a szkíták: 
a szegény szépszemű tehenet 
fújták, fejték, imádták, s szidták, 
mert jobban imádták a tejet. 

Nekem, Nagy-Ég, óh! Megbocsássál, 
hogy bántottam az Illéseket; 
föltártam: ebbe belelássál, 
s Te mondj végső ítéletet. 
Olyan rengő-ringó az élet, 
s oly régóta küzdök már véled; 
sírt adj, ha másként nem lehet, 
vagy kis mézesebb kenyeret. 
S taníts meg engem megvetni 
a gyűlölséget: a szív-meri; 
és hogy kell harcolva szeretni, 
és hogyan könnyezve küzdeni? 

S Ortutay és Dezső-Tóth, 
Olyan két külön messzi világ, 
mint őszi vörös, a vén Róth, 
s a nyári kék; de két jóvirág. 
Hisz Ortutay úgy fogadott, 
mint plebset, ki belépőt kapott. 
S mit tegyek én Dezső-úr-Tóth-tal, 
ki rámtámadt, mint ebre, bottal? 
Kívánom nekik: amíg élek, 
s amíg ők jó zsírosan esznek, 
ne érje őket el ítélet... 
Nem szeretnek? Hát: – nem szeretnek! 

*

Ez itt a Büntetések könyve –
halló! itt akárki rátalál, 
hogy kinek mennyi bűne, könnye 
volt, s hogy ki hol maradt, és ki hova állt. 
Itt fonál mindenki pergő orsón, 
s szakad a gyenge: vízcsepp a korsón
és lecseppen: térdepel a borsón 
és sír, mint anya a gyermek-koporsón. 
Ez itt a büntetések lapja, 
halljátok ifjak és öregek! 
Jön majd, jön az ítélet napja, 
és szamárnak botot ád s ökörnek töreket. 

Engem minden kiszámláltak 
maguk közül, és ezért-azért 
elneveztek bolond-ádáznak, 
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ők, kiknek jobb lábuk balra tért. 
Igaz, konok vagyok a magam módján, 
és villogó kard minden órán, 
és igaz: engem, mint őket, nem becéztek, 
s rozsda mar, mint kemény zománcát 
a leköpdösött vértnek. 
„Apolitikus” vagyok és görcsös 
Péter szerint, de már Pál szerint 
eszelős is, ki hamar tőrt döf, 
s ki tűzvész, ha ég, benn, a tűz közepén kering. 

Lászlónak még vagyok valaki. 
S Áronnak? Ő nem tart egésznek, 
de azért hullott a haja ki 
neki is, mint kihullott Illyésnek. 
Erdélyi szerint az a nagy bűnöm, 
hogy senki igáját el nem tűröm. 
És Féja? Azt mondja, bosszantó 
ember vagyok, juhász: rossz kis volt-jankó. 
És hát így: mit mondjak magamról? 
Kérdezzétek meg a zsidókat! 
Szó esne egy dög vadgalambról –
Az ő szavuk áll ma; köthet és oldhat.
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albán-szép Julia: Illyés Gyula
Ládi Bé:  Béládi Miklós
Szinvász Urgyi:  Aczél György
Gyengyle Zsála: Lengyel Balázs
Rágdós Lósmik: Gárdos Miklós
Varó Alupá:  Oravecz Paula
Klé Nátoz:  Zelk Zoltán
Jerge Dórás: Gergely Sándor
Novotni Dre-i: Illés Endre
Rás-Iszli Dumi: Darvas József
Inargó Göri: Rónay György
Lö-Bél: Illés Béla
Lió Dirgi: Somlyó György
Deve Regáb:  Devecseri Gábor
Rentár Tiva:  Artner Tivadar
Tréleg Károsz: Gellért Oszkár

Tai-Hél Önej: Heltai Jenő
Doskar Loáz: Kardos László
Mándi Hál:  Pándi Pál
Álhéz Hartán: Héra Zoltán
Bolcsi Lós: Szabolcsi Miklós
Ivaér Jiszi:  Révai József
Szokár Szalander: Rákos Sándor
Bölö Ibörg:  Bölöni György
Nőher Kurbán: Urbán Ernő
Kábó Ládisz: Bóka László
Doga Porák: Goda Gábor
Berge Drás: Berkesi András
Nir-Hi-Fri: Karinthy Ferenc
Sahid Lanta: Hidas Antal
Laj-Laj: Illés Lajos

A szövegben szereplő nevek feloldása:


