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ÉRTEKEZÉS AZ ÉLETRAJZRÓL

Az adatok időrendi egymásutánja nyomán Sinkó Er
vin életrajzának a felfogás és az értelmezés szem
pontjából több verziója is elképzelhető. Még a szá
raz tényekre szorítkozó, egyszerű kronológiát készí
tő sem tud ellenállni a csábításnak, hogy ne magya
rázza azt az emberi nyugtalanságot, amelyről a ren
delkezésére álló adatok beszélnek, hát még az „irány- 
zatos” életrajzíró milyen kísértésnek van kitéve, hogy 
szent elfogultságában el ne rajzolja a Sinkó-portré és 
a Sinkó-sorskép vonásait! Főképpen, ha maga az író 
is a kezére játszik, amikor naplóit, szubjektív vallomá
sait kínálja fel „objektív” valóságként. Ezzel a tény
nyel magyarázható, hogy Sinkó Ervinnek csak legen
dája él a köztudaitban, s éppen ezért a művével fog
lalkozónak korántsem könnyű a dolga, ha megpróbál
ja az életet és a müvet realitásában felfogni és ér
telmezni, a hely, az idő, a körülmények látszólag ide
jét múlt pozitivista, ám hasznos- ésr célravezető szem
pontjainak figyelembe vételével* Ha, nem lennének 
Sinkó-legendák, amelyeket .vagy, maga az író, vagy 
mások teremtettek, valószínűleg nem lenn$,. szüksé
ges ragaszkodni a pozitivista kategóriákhoz,, és meg 
lehetne elégedni a tények esszéisztikus interpretáció
jával is. S mert nem így van,, a Sinkó Ervinről szóló
nak elsőrendű feladata lehet-e más, mint szembe
nézni a legendákkal és a valósággal! —

A gyermekkorról maga az író beszélt Szerqbm a  
bíróval című önéletrajzában. Traumáról van 326-ter-
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mészetesen, amelyen az emberek általában gyorsan 
túlteszik magukat. A visszapillantó — az 1930-as 
években — fokozott jelentőséget tulajdonít az „eset
nek”, s valószínűleg nem is alaptalanul — de a fel
nőtt ember szempontjából és eszmei célzatosságával. 
Az apatini Spitzer fiú védettebb és éppen ezért véd
telenebb volt, mint sors- és kortársai az apatini utcák 
porában, s nyilván ez volt az alapvető oka, hogy 
„sorsdöntőnek” érezte később az apró epizódot, „ese
tét” a sváb parasztgyerekek falkájával, amint ráve
tik magukat, lefogják, kigombolják a rövid nadrág
ját, hogy megnézzék „a zsidófiú fütyülőjét”, majd 
az árokba lökik, „Jud! Jud!” kiáltással. Elképzelhető, 
hogy ebben a bandában ott voltak már az SS-osz- 
tagok kandidátusai is, s későbbi mesterségükre ké
szültek fel az árokparton, és tudott, hogy az anti
szemitizmus a Monarchia közszellemében lappangott, 
fel-fellobbant „vérvádként”, mint Tiszaeszláron 
egy-két évtizeddel azelőtt, de még nehezebb elfo
gadni, hogy csak a zsidót alázták meg az árokpar
ton, s nem az idegen, a velük nem barátkozó, a szel
lemiekben és anyagiakban felettük álló úrifiút is, 
a Spitzerék csemetéjét, aki nem ismerte a gyermek
közösségek íratlan, ám annál nyersebb szokásjogát, 
és éppen nem tudott védekezni a támadások el
len. S ezen a ponton kezdődik az esemény átképzé
sének, egyúttal metafizikai tartalommal való megtöl
tésének a munkája is a férfi visszapillantó tükrében. 
Legendásít, mintha a szelídség és a szeretet prófé
tájának történetébe kezdett volna, aki ott ring a cse
léd-dajka karjai között. Magányosságát emlegeti, jog
gal, de ez a magány az úrigyereké, és nem csupán 
a zsidóé, és a család rovására kellett volna írnia, ami
vel a világot vádolta. Más fényben kell egyben Sin
kó „cselédkérdését” is látnunk, mint amilyenben ő 
elénk állítja a Szemben a bíróval lapjain. A cseléd 
is abból a „vad” világiból jött, ahova neki nem volt
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bejárása már osztályhelyzete miatt sem, főképp, ha 
az nem volt apatini német, hanem kupuszinai magyar 
lány. Az is bizonyos azonban, hogy a pszichoanaliti
kus könnyebben eligazodik a Sinkó kínálta élettények 
között, pedig az életrajzírónak feladata lenne, hogy 
lehetőleg reális mivoltában láttassa hősét — a rövid 
nadrágost is a szülői ház falai között, nevelődésének 
folyamatában, a családi aggodalom tárgyaként.

Aggodalomra ugyanis elég okuk lehetett a jómó
dú szülőknek, főleg Szabadkán, ahova Apatinból át
költöztek, és ahol a még gyermek Sinkó Ervin, ak
kor még Spitzer Ferenc, gimnáziumba kezdett járni. 
Egy lázadó hívja ki ekkor maga ellen a környezetét. 
A családi igény nyilván a jó tanuló, szorgalmas fiú 
eszményét dédelgette, s mindent megtett, hogy a kis 
gimnazista követhesse útmutatásukat. Ö azonban ép
pen a tanulást hanyagolta el, és instruktorok segítsé
gét kellett igénybe venni, hogy mentsék, ami még 
menthető. Az érettségiig azonban még így sem jut el: 
majd a történelemtől kéri az érettségi bizonyítvá
nyát. A kisdiák az „atyai házból” a szabadkai Mun
kásotthonba menekül, s ki tagadhatná, hogy van 
jelképi ereje ennek a ténynek! Jelentősége azonban 
csak a gimnazista szempontjából lehetett, az Otthont 
látogató „szakik” nem bizonyos, hogy különösebben 
felfigyeltek rá. Több becsülete lehetett-e ott, mint a 
vele egykorú inasigyerekeknek? A maga állítása sze
rint a szakmák könyvtárait rendezte, higgyük el ne
ki, de a kommentárt már óvatosabban kell olvasnunk. 
Nem feltételezhető, hogy az Otthon politikai életé
nek első vonalába került, és a cselédlányok szakszer
vezetének megszervezése, amiben a kamaszt támogat
ták, megint csak hősünket jellemezheti, mert arról 
nem referál, hogy végül is megszervezte-e a cselédlá
nyokat a frissen tanult jelszavak, hirtelen elsajátí
tott eszmék hangoztató] a. Elképzelhető, hogy a ti
zenhat éves, a háború ellen szavaló fiatalembert az
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Otthon vezetői nemcsak ijedten tuszkolták ki, ha
nem megkönnyebbülten is csukták be utána az aj
tót. Még ha a szavak, amiket nyilván mind bátrab
ban és merészebben ejtett ki, ismerősen az övék vol
tak, tudták és érezték, hogy aki mondja őket, annak 
nem sajátjai. Talán csak a misztikus felhang, a bib
likus zönge volt az ismét utcára kerülő Sinkó Er
vinnek az ismertető jegye. Sejteni véljük az előbb 
említett misztikumnak a forrását is: abból fakadt, 
hogy ő azután minden szót a „nagy és pontos jelenté
sében” értett, szó szerint, de jelentősebb társadalmi 
élmények híján mégis pontatlanul.

Csalódott tehát a világban és az emberekben, ám 
alig múlik el egy-két esztendő, ott ülhet a szabadkai 
művésztársaság asztalánál mámorosán, és előbb nyil
ván csendesebben, később mind hangosabban mond
ja el véleményét életről és irodalomról. A család, ki 
tudja, talán jobban örült a mind kevésbé szépremé
nyű ifjú újabb orientációjának, a művész-bohémnek, 
mint a forradalmárnak. S 1916-ban már készen volt 
a bizonyításnak is beváló verseskönyv, az Éjszakák 
és hajnalok. Pedig a tizennyolc éves fiatalembernek 
ez az újabb „kalandja” sem lehetett lelkesítő: most 
nők bukkannak fel az életében, s a kávéházi üldögé- 
lések gyakori velejárója, az alkohol is szerepet ját
szik. Akárhogy is nézzük, minden gesztusa az úrigye
rek lázadásáról tanúskodik, méghozzá a koraérett ka
masznak a tetteiről, aki szertelenebb, és nem is egy 
fokkal, minit az évtársainak legnagyobb része. Min
denképpen problematikus és nagyon is figyelemre 
méltó a félénk és magányos, az „exkluzív családi at
moszférában” felnövő „érzékeny plánta” gyors me
tamorfózisának a látványa, főképpen a szabadkai mü- 
vésztársaság vonzáskörében, ahol szellemi agresszivi
tását is kiélheti szinte bántatlanul, hiszen ez a tár
saság, ha már befogadta, toleránsabb lehetett, mint 
a családi otthon, az iskola vagy a szociáldemokrata
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munkásotthon vezetősége. Ha nem lennének írásos 
bizonyítékaink, akkor is kézenfekvőnek tetszene, hogy 
fiatal hősünket magas fokú becsvágy és fel- és ki
tűnni akarás jellemezte. S nem is volt mögötte más, 
mint ezeknek a motorja, ami valójában hajtotta, s 
messzemenő egyéb következtetést aligha lehet levon
ni szerelmi kalandjaiból vagy olvasmányaiból, „szi
tuációjának” egészéből. Nőügyei sem egy Don Jüanéi, 
hanem egy éhes kamaszéi, akinek szemében a szá
mok a fontosak csupán, éppen ezért nem is válogatós 
még. A korai, az 1916. március 14-én kezdett napló
ja jól tájékoztat életének eseményeiről és önszemlé
letének állásáról is. S ha lenne már tanulmány, amely 
a szabadkai művésztársaság jelenségét ismerteti, tud
nánk, hogy mit jelentett ebben a „társaságban” pél
dául Farkasné (a jeles festőművésznek, Farkas Bélá
nak anyja), akinek alakja Balázs Béla 1915-ös sza
badkai naplójának a soraiban, is feltűnik, s aki az 
ifjú Sinkó Ervint is kegyelte. Bosnyák István idézi 
ennek a Sinkó-naplónak a következő sorait: „Fehér- 
nétől jövet, hét után felnéztem Radossal Farkasnéhoz. 
Meghívott bennünket vasárnap délutánra, egy hölgy
társaság lesz ott, olyan házihangversenyfélét tarta
nak. Egy hét előtt még visszautasítottam volna a 
meghívást, de most elfogadom. Élni, emberek közé 
menni akarok — és ott lesz Cyryné is: szóra sem fo
gom m éltatni. . .  és szebb leszek, mint valaha és meg- 
igézem a társaságot — lássa, mit vesztett. . . ” (A ki
emelés az enyém. B. I.) Nos, ez a fenti sorokból is üze
nő becsvágy szította az olvasási kedvét. Amit a szü
lői ház és az iskola nem tudott elérni, a művésztársa
ságban való helytállás igénye elérte: a fiatal, ambició
zus ember tanulni kezd, már azzal is, hogy olvas, 
méghozzá szenvedélyesen, céltudatosan keresve a 
könyveket, amelyekkel dicsekedhet, magára irányít
hatja a figyelmet. „Még egy, vagyis másfél esztendő 
előtt hogy uralkodtak rajtam!” (Bosnyák István nyo
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mán) — kiált fel naplójában, bevallva, legalábbis a 
múltra vonatkozóan egészen kézenfekvő alárendelt 
szerepét. Ebben a művésztársaságban valószínűleg 
sok mindenről szó esett, és a fogékony és felajzott lé
lek sokféleképpen reagálja le a hallottakat. Még nép
dalt is feljegyez Palicson, főképpen azonban olvas. 
Mert nem kis erőfeszítés kellett, hogy pótolja, amit a 
gyűlölt iskolában elmulasztott! S amit esetleg elveszí
tett a rendszertelen tanulással, megnyerte azzal, hogy 
korszerűbb, modernebb műveltségre tett szert, mint 
a fegyelmezetten iskolába járó osztálytársai. Egyol- 
dalúbb volt ez a műveltség, hiszen csak azt tanulta és 
olvasta, amihez vonzódott, és azokat a gondolatokat 
szívta magába, amelyek beleillettek vonzalmainak kö
rébe. Ezt tette természetesen nemcsak Szabadkán, 
hanem Pesten és Bécsben is. Bosnyák István rekonst
ruálni próbálta az ifjú Sinkó olvasmány jegyzékét, s 
emlegeti Novalis, majd Anatole Francé, Nietzsche, 
Tolsztoj, Buddha, Tagore és Maeterlinck nevét. Jó 
lenne azonban tudni, ki volt a szabadkai társaságban, 
aki a katalizátor szerepét játszotta Sinkó Ervin életé
nek e szakaszában, amelyet mindenképpen döntő fon
tosságúnak kell tartanunk, hiszen „teológiai” jellegű 
gondolkodása itt formálódott. Tudnia kellett példáiul 
„földijéről”, Schmitt Jenő Henrikről, nemkülönben 
a schmitti tanok prófétájáról, a zomboriPataj Sándor
ról, akinek Az élet tudománya című könyve éppen 
1916-ban jelent meg. Tény azonban, hogy a pesti 
Szovjetházban már felkészülten vehetett részt azok
ban a beszélgetésekben, amelyek során a nagyon is 
konkrét forradalmi kérdések „teológiai” problémák
ként vetődtek fel, és az egyéni üdvösség keresésének 
az eszközévé váltak.

Mit sem változtat ezen, hogy Sinkó Ervin a har
mincas években a „magasabb gyakorlati ideál” hiá
nyát rója fel a Szemben a bíróval lapjain, s olyan 
konfliktust tételez fel, amilyent akkor nem élhetett
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meg. Az „esztétikai emóciók” is elég alapot szolgál
tathattak, ha éppen arról van szó, a kihíváshoz, és ak
kor igenis »természetes volt, hogy a bordélyházi asz
talnál essen szó Tolsztojról, még ha ez a tény később 
más minősítést kap is. Nem szabadkai specifikum és 
nem csupán egy Sinkó Ervin magánszituációja ez, ha
nem „országos” nyomorúság kifejeződése. S ő még 
nem is volt a legrosszabb helyzetben! Loósz István 
Ady-könyve is sejtetni engedi ezt, mint ahogy egy 
György Mátyás révén szinte közvetlen kapcsolatba 
kerülhet azokkal a politikai-szellemi izgalmakkal, 
amelyek Kassák Lajos folyóiratát feszítették, s mint
egy az ő névjegyével szökhet, a családi kötelmeket el
tépve, Pestre 1918 őszén, ahol az a társaság fogadja, 
amely időközben disszidált Kassák Lajos táborából.

Sinkó Ervin forradalmi tevékenységének azonban 
mindmáig nem bírjuk részletes, megbízható rajzát. 
Nem mérhetjük fel tehát valóságos szerepének nagy
ságát sem. Szubjektív életrajzi vallomásai helyett, 
mint amilyenek a Szemben a bíróval vagy Az út 
(1920) című művei, illetve regényes megidézése mel
lett, mint amilyen az Optimisták, tárgyilagos, vagy 
legalábbis tárgyilagosságra törekvő életrajzra lenne 
szükségünk, hogy tetteit és krisztianizálódásának a 
folyamatát szemügyre vehessük. Pesten a György Má
tyás baráti köre lesz az övé is, és ők azok (köztük 
Révai József, Lengyel József), akik 1918 decemberé
ben ellenezték Lukács György belépését a Kommu
nisták Magyarországi Pártjába, miként azt Lukács 
évtizedek múltán is emlegette. Messzemenő követ
keztetéseket is le lehetne akár csak ebből a tényből is 
vonni éppen Sinkó szemléletével kapcsolatban, noha 
azt is tudjuk, hogy Sinkó végül a Lukács-csoport köz
vetlen közelébe került, mi több, vezette a közoktatás- 
ügyi népibiztosság világszemléleti osztályát. A. 
letárdiktatúra kikiáltását megelőző időkben fJjpe&v 
pártszervezetének titkára, a Tanácsköztársaság ki-
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kiáltása után viszont előbb vidéken jár munkástaná
csokat szervezni, majd Budapesten az egyik kerületi 
tanács és a központi munkástanács tagja. A véletlen 
viszi Kecskemétre városparancsnoknak, s ugyanez 
játszik közre, hogy ott legyen 1919. június 23-án a 
budapesti munkástanácsülésen, amikor az ellenforra
dalmi lázadás kitör, és a Szovjetház botcsinálta pa
rancsnoka lesz, majd a ludovikások átnevelésére vál
lalkozó Don Quijote. Elég-e mindennek megértésé
hez és tisztázásához, amit önkritikusan maga mond el 
a Szemben a bíróval lapjain, s mennyire igaz Lengyel 
József Sinkó-jellemzése, amelyben a negatív vonások 
vannak túlsúlyban, illetve Illyés Gyuláé a Beatrice 
apródjai című önéletrajzában? Túlértékelni vagy le
becsülni Sinkó Ervin szerepét a magyarországi for
radalmi eseményekben egyaránt káros lehet, mert 
konfliktusainak rajza sem lehet reális e szerep elem
zése nélkül. Az „aposztata” Sinkó kérdése is válasz
ra vár még, párhuzamosan a Rotbart Irma iránt fel
lángolt nagy s évtizedeken át lobogó szerelem törté
netével, amelyet egy fiktív házasság és egy szerel
mi háromszög tesz valóban romantikussá, táplálva 
többek között az alkotó képzeletet is. Egyelőre azon
ban csak legfőbb mozzanatait ismerjük az életrajz e 
fejezetének: a lelkes ifjú Pestre érkezését, „teológiai” 
gondolkodása kivirágzásának tényét a kizárólagosság 
elemeivel, azután pedig gyors ütemű, alig pár hóna
pot igénybe vevő eretnekké válásának a látványát.

Mert eretnekként költözött be Bécs „barakországá- 
ba”, és gondolkodott aktív krisztiánusként majdnem 
az évtized végéig, s bár revízió alá vette nézeteit, 
ezeknek egyes elemeit megőrizte, mi több: átmen
tette a II. világháború utáni időkbe is. Sinkó Ervin 
életének ez a Tanácsköztársaság bukásával kezdődő 
húsz esztendeje az életrajzíró igazi próbatétele, külö
nösképpen, hogy máig is ismeretlen tényezők sokasá
gával kell számolnia, s egy eseményekben és müvek
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ben valóban gazdag életszakasszal kell szembenéznie. 
Már életrajzi tényei is gondot okozhatnak: az a hét 
esztendő Bécsben, majd a hat jugoszláviai év Szara
jevóban és Prigrevicán, azután két év Nyugat-Eu- 
rópában, majd kettő Moszkvában, azután, ismét ket
tő Párizsban, 1939-től kezdve pedig Zágráb, Szara
jevó, Drvar, Zágráb, Űjvidék évtizedei izgalmas, egy
ben azonban ellentmondásoktól terhes életlátványt 
nyújtanak. Hány szubjektív meggondolás sürgette 
minduntalan útra kelni, s melyek voltak azok az ob
jektív tényezők, amelyek „emigrációját” befolyásol
ták — olyan időkben is, amikor a legtöbb emigráns 
már rendezte életét, legalábbis ideiglenesen? Ismét 
csak a nagyon is szubjektív magyarázatra támasz
kodhatunk, s legfeljebb sejthetjük, mennyire bonyo
lultak voltak Sinkó Ervin kapcsolatai Bécsben. Embe
rileg is, amikor Rotbart Irma szívében ő kerül felül, 
s kiszorítja a Komját Aladár iránt oly sokáig táplált 
érzéseket, pedig, sejthető, az asszony szemében ez 
volt a valóban „nagy szerelem”. Szerepe Sinkó Ervin 
életében azonban még felderítetlen, hiszen azt tudjuk 
csak, hogy jelentős volt: egy ideig nyilván ifjú ra
jongójának ideológiai vezetője is volt. Nem kevésbé 
volt összetett írónk ideológiai konfrontációjának jel
lege sem az emigráción belül. „S mikor sikerült ki
menekülnöm Bécsbe — olvashatjuk a Szemben a bíró
val 10. fejezetében —, a régi elvtársaimnak, akik már 
dolgoztak az új magyar forradalomért, azt mondtam, 
hogy nem tudok velük dolgozni, mert nem hiszem, 
hogy azt az embertelenséget, mely a fehér terrorban 
megnyilvánul, egy annak helyébe lépő vörös terror 
ki fogja a szívekből irtani.” Elszigetelődött-e ezekben 
az években, s ha igen, izoláltsága milyen mértékű 
volt? Ha arra gondolunk, hogy 1920-ban Az út címen 
hitvallásszerüen megírja „útját” a „diktatúrán keresz
tül Krisztusig”, s hogy a proletárdiktatúra-ellenes 
állásfoglalása magát is megijesztette, s nem is merte
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közzétenni, akkor fogalmat alkothatunk, milyen mély 
szakadék választotta el Sinkóékat a többiektől, akik
— egyénenként — ugyancsak lelki válságokkal küz
döttek. A maga bevallása szerint evangéliumi szegény
ségben éltek, az is bizonyos azonban, hogy gondolkodá
suk függetlenségének volt anyagi fedezete, alighanem 
Szabadkáról érkező és családi eredetű. Versesköny
vét talán még megjelentethette a virágzó bécsi ma
gyar kiadói tevékenység jóvoltából, folyóiratát azon
ban krisztiánus alamizsnákra támaszkodva csupán már 
nem adhatta ki. Tény, hogy amikor a bécsi emigrá
ció szétszóródik, s újabb diaszpórákban él tovább 
Párizstól Berlinen át Moszkváig, Sinkó Ervin 1926- 
ban Jugoszláviába költözik, és ezzel a gesztusával 
meglévő kapcsolatait is jelentős mértékben meglazí
totta, egyben feltételeket biztosított arra is, hogy 
érintkezésbe léphessen a magyarországi szellemi élet
tel, s abban a Nyugat című folyóirattal, valamint 
Dienes Lászlóval, aki Kolozsváron indítja meg a Ko
runk című folyóiratot. Kétségtelenül a „polgári ere
detüktől elszakadt emigránsok” életének lehetőségei 
a húszas évek második felében jelentős mértékben 
korlátozódtak, mint ahogy a többieknek is rendez
niük kellett életüket. Sinkóéknak ott volt a feleség 
orvosi diplomája, és a szarajevói intermezzo után a 
„bácskai sváb falu”, Prigrevica orvosi rendelőszo
bája — nem messze Apatintól, születése és első él
ményei színhelyétől. Megőrizni krisztiánus hitüket 
hagyták el Bécset, ám paradox módon a prigrevicai 
„sziget-élet”, ahonnan a Sinkó Ervin nevére küldött 
Szenteleky-levél a „címzett ismeretlen” megjegyzés
sel érkezik vissza, éppen krisztiánus-tolsztoji szem
léletén ütött rést. Az is elképzelhető lenne, hogy a 
„valóság” látványa elől indult ismét külföldre, abban 
az időben, amikor a legtöbb magyar emigráns is el
hagyja Jugoszláviát. Feltételezhetően megpróbált le
telepedni szellemileg is idehaza, s mint Szenteleky
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Kornél levelezéséből tudjuk, a jugoszláviai magyar 
irodalom is akarta ezt. Sinkó Ervin azonban a sza
badkai Napló munkatársa lett, szinte csak ott publi
kál, ilyen módon foglal állást abban a parázsló vitá
ban, amely az 1920-as évek végén Szentelekyék „kü
lön útjához” vezetett. Igazán azonban a maga lelki 
problémái foglalkoztatták: nem csupán belső, hanem 
külső ösztönzések is hatottak rá, amikor újra előveszi 
a „ki nem adott, diktatúráról szóló könyvét, és hozzá
fogott, hogy újra megírja a magyar proletárforrada
lom történetét”, az Optimisták című regényét. A 
Szemben a bíróval lapjain ugyan csak a belső sugal
latokról és az ezeket kiváltó, a környezetét jellemző 
mozzanatokról beszél, sejthető, hogy az eszmei re
vízió, „útjának” átértékelése s „kritikája” mintegy 
előfeltétele volt az egy évtizeddel azelőtt megszakadt 
kapcsolatai újrafelvételének, ami végül is moszkvai 
útjához vezetett.

ő  sem ringathatta tehát magát abban az illúzió
ban, hogy csak regénye kiadása ügyében vállalkozik 
a közel sem egyszerű útra. A „krisztiánus” Sinkó 
Ervinnek nem sok keresnivalója lett volna Moszk
vában Károlyi Mihály és Romain Holland támogató
sa mellett sem, ha az Optimisták nem tartalmazott 
volna olyan elemeket, amelyek, az önkritika révén, 
mintegy felmentették a szerzőt „múltja” tehertételei 
alól. Mert ne feledjük, olyan politikai-ideológiai és 
irodalmi közeg várta, amelyben megszületett A ma
gyar prolet&rirodalom plattformtervezete (1931); 
amely Kun Bélával üdvözölte Lengyel József Vise
grádi utca című „történelmi riportázsát” (1932), ahol 
a szerző Sinkó Ervinről igen kemény szavakul be
szél („Sinkónak rövidesen egész frakciója volt a szov
jetházban. Az etikusok tisztelték benne a »megtért« 
bűnöst, aki most a végső konzekvenciákig vetkezi 
régi bűnös ru h á já t... Korvin Ottó hiába nevezte 
Sinkót kóklernek és csirkefogónak, hiába nem bocsá
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totta meg néki a kecskeméti borozást és az ellenfor
radalom pártfogolását. . . ”), és ezt a véleményét még 
1956-ban is fenntartja. Ez az emigráns közösség már 
nemcsak a Die LtnksJeurvéban vívott csatákon edző
dött, hanem ismerte a Szovjet írók Szövetségének I. 
kongresszusán elhangzott szövegeket is. Mit s meny
nyit olvasott Sinkó ezekből a Nyugat-Európa balol
dali értelmiségét is foglalkoztató írásokból, egye
lőre nem tudjuk felmérni, de hogy a legjelentősebb 
téziseket ismerte, bizonyosra vehető. Ha tehát elment 
Moszkvába, a maga munkáját föltétlenül pozitívnak 
kellett tartania éppen a moszkvai ideológiai-esztéti
kai elvárások tükrében is. S a „salvus conductus” 
szerepét kapta maga a Szemben a bíróval az Europe 
hasábjain. Utolsó mondataiban a „forradalmi író" 
kifejezés nem véletlenül bukkan fel, s nem lesz vé
letlen a krisztianizmust megtagadó utolsó mondat 
sem. Fontosnak látszik éppen ezért a Sinkó-vallomás 
záróbekezdését idéznünk:

„Szemben a bíróval rovom a betűket, mindig szem
ben a bíróval, s felvetődik a kérdés: szabad volt-e, 
mikor nemcsak barátok, hanem ellenségek füle hal
latára is beszélek, szabad volt-e a vérbe fojtott ma
gyar diktatúráról szólva mindent megmondani? Nem
csak szabad volt, hanem kellett. A magyar prole
tárdiktatúra köztulajdonná tette a gyárat, a bányát, 
a bankokat, a házakat, a földet, a magyar proletár- 
diktatúra négy hónapig mint egy lidércnyomás nyug
talanította a világ leghatalmasabb kapitalista álla
mait, négy hónapig a maga testével fogta fel azokat 
az ütéseket, melyek nélküle a ma hatalmas orosz 
testvérét érték volna. Nincs az az igazság, melyet ki
mondani a magyar proletárdiktatúra érdekében meg
engedhetetlen volna. A proletárforradalom a kapita
lizmus dögletes levegőjében felnőtt embereket kap
ja örökségbe. Minekünk nincs szükségünk hazugság
ra, s forradalmi írónak lenni nem azt jelenti, hogy
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úgy kell tennünk, mintha a forradalmat gyönyörű
nek vélnénk. A forradalom céljai gyönyörűek, és a 
mai társadalom gyilkosabb minden forradalomnál. Mi 
a forradalom céljait akarjuk, s azért akarjuk mielőbb 
s minden konzekvenciájában a forradalmi erőszakot.”

Más kérdés, hogy nem szerencsés pillanatban ér
kezett Moszkvába, és nem is rajta múlott, hogy a két 
esztendő csak azt adta neki, amit adhatott. Az Opti
misták nem jelent meg, egykori barátai és ellenségei 
közül sokan börtönbe kerültek, többen eltűntek, és 
Sinkónak, amikor ismét Párizs felé utazott, nem is 
az volt az alapvető problémája, hogy értelmezze, 
amit látott és hallott, hiszen ehhez nem volt akkor 
még sem kellő felkészültsége, sem kellő történelmi 
„tudása”, hanem hogy hogyan is viselkedjék, mi
lyen is legyen az ő „visszatérése a Szovjetunióból”. 
André Gide után nem volt szenzáció már a „csaló
dott” Sinkó Ervin, és az sem lesz véletlen, hogy meg
tartja ugyan előadását „A Szovjetunió politikája és a 
szovjet etika” címmel, de csak a Don Quijote útjai cí
mű tanulmányát írja meg s közli az Europe és a Ko
runk oldalain. Az ideológiai (és baráti) konfrontációk 
forgatagában azonban benne van, hiszen akkor sem 
kerülhette volna ki őket, ha nem Moszkvából érkezik 
Párizsba, s ki is merül tevékenysége a legkülönbö
zőbb ideológiai ütközések regisztrálásában — kissé 
talán a húsz esztendővel azelőtti problémákra emlé
keztető módon. Jellemző lehet azonban, hogy szinte 
érzéketlenül engedi el a füle mellett André Malraux 
szavait, amelyekkel Spanyolországba hívja a Sinkó 
házaspárt — dolgozni és harcolni. Tudjuk, Sinkóék 
Párizsban maradtak, majd 1939-ben ismét útra kel
tek: előbb Zágrábban állnak meg, azután Szarajevó
ban, onnan pedig Drvarra mennek, ahol utoléri őket 
a háború.

Sinkó Ervin 1919 óta a „kivonuló” ember magatar
tását képviselte, ami a maga érzelmi projekciójában

17



a sehova sem tartozás, a hontalanság motívumait 
csalta elő, s annyira túlfeszítette helyzetérzését, hogy 
a Szemben a bíróval egy helyén a következőket 
mondja: „írni csak a szolgálatnak egy módja. Ilyen 
értelemben hiszem, hogy ma nincs politikamentes 
irodalom, és ez az oka, hogy egy a világban ma ha
zátlan nyelven, író maradtam.” (A kiemelés az 
enyém. B. I.) Ez torzul azután tovább az elkövetkező 
tíz esztendőben, elannyira, hogy 1944. március 15-én 
a Partizán hadikórház No, 9. című versében arról 
beszél, hogy „fantom nyelven süvölt fantom népnek 
dalom”. Szép legenda kerekedett ebből a szubjektíve 
talán elfogadható, valóságosan azonban nagyon is 
megkérdőjelezhető, alapjában véve torzulást szenve
dett helyzetfelmérésből: a hazáját nem lelő, de szün
telen a „haza” után sóvárgó száműzött emberről. A 
sehova sem tartozás ugyanis a semmit sem vállalás
ban is gyökerezett — egy olyan individualizmus ma- 
nifesztációjaként, amelynek jellemrajzát föltétlenül 
meg kellene rajzolni. Drvari naplója, tetemes részét 
nyomtatásban olvashattuk, ennek a semmit nem vál
lalásnak is a dokumentuma, még akkor is, ha tud
juk, hogy Sinkó Ervin életútjának fordulópontját 
ezek a háborús esztendők hozták meg, amikor is rá
döbbentették a gyakorlati elkötelezettséggel szembe
ni magatartásának meddő voltára. Fel kellett adnia 
elutasító magatartását, eszméi egéből a földre kellett 
ereszkednie, és így érthető az a mámor is, amellyel 
a cselekvéseknek nem is egyszer jelentéktelen vál
tozatait vállalja.

Zágrábban „tiszta lappal” kezdhetett új életet tehát 
a felszabadulás után, nem kis mértékben Miroslav 
Krleža árnyékában, akit talán még annak bécsi láto
gatása idején ismert meg. Az ötvenes évek elején a 
nagy formátumú közéleti ember arcélét látjuk kiraj
zolódni, akinek pályafutása most már a lehető leg
szorosabban forr össze Jugoszlávia politikai és szel
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lemi életének a változásaival. Már akadémikusként 
érkezik 1959 őszén Újvidékre, és elfoglalja katedrá
ját a Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékén, 
megosztva idejét Újvidék és Zágráb között, egészen 
haláláig. Az életrajzírónak természetesen e korszak 
tárgyalásakor sem könnyült meg a dolga: dilemmák 
ezzel a húsz esztendővel kapcsolatban is adódnak. 
Sinkó Ervin helyének és szerepének kérdése a ju
goszláviai magyar irodalomban, az egyetemes magyar 
irodalomban és a horvát irodalomban egyaránt nyi
tott még.
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AZ IFJÜ KÖLTÉSZETE

Sinkó Ervin pályájának első tíz esztendeje legfőkép
pen a versé, a „költőinek” a kérdése ellenben mind
végig kísérte életútján. Művészi világképének a szö
vete is lírai, végletes szubjektivizmusának pedig a 
vers mintegy természetes kifejezési formája — már 
a kezdő költő fiatal volta következtében és a kordi
vat szellemében is. A versek tükrében tetszelgő köl
tőt látjuk, akire (akárcsak a naplókból) a lírai hős 
eszménye nézhetett vissza, semmitől sem zavartatva, 
sőt egészen közvetlen módon, nem kényszerítve a 
versben vallomást tevőt, hoigy önköréből kilépve, a 
„világgal” találja magát szembe. Egy művelt úrifiú 
próbálgatja a versek első sorozataiban a neki alkal
mas magatartásformákat és szerepeket, a sajátos ki
vételességet keresi, hogy megkülönböztető jegyként 
belépője lehessen az akkori Szabadka „művészi” kö
reibe. Kétségtelen, hogy egy kis Narcissus keresi he
lyét, amikor csokorba gyűjti a tízes évek érzelem
képleteit, vagy amikor „idegen” voltára hivatkozva, 
ennek különösséget, „átkozottságot” illatozó virágját 
tűzi gomblyukába. Másként nem is történhetett! A 
tehetséges és érzékeny, korán megért, prófétai ih
letű tizenéves Sinkó Ervinnek csak fel kellett mar
kolnia a korszak kínálta olvasmányokat, és kiválo
gatni közülük, ami szenvedélyét táplálhatta. Már a 
Nyugat szabadkai visszhangjai is elegendőek lehet
tek, hogy a gimnáziumi életstílussal hadakozó, rend
tartását és következményeit meggyülölő ifjú lelkét
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elbűvöljék. S az Ady-élmény is több csatornán ér
kezhetett, s nyilván Loósz István Szabadkán meg
jelent Ady-könyve sem kerülte el a figyelmét. És 
ott él György Mátyás is, aki majd patrónusa lesz, 
1915-ben pedig Szabadkán tartózkodik Balázs Béla, 
aki „élni” tanítja a művészettel kacérkodókat. A fi
atal Sinkó minden bizonnyal a peremén mozgott 
ezeknek a szellemi köröknek, de hogy szubjektiviz
musának kialakulására hatást gyakoroltak, bizonyos
ra vehető, még akkor is, ha a tizennyolc esztendős 
költő szabadkai verseskönyve, az Éjszakák és hajna
lok, ebből alig mutat valamit. Ám már akkoriban 
felrajzolódnak Sinkó Ervin további útjának a kez
detei, s itt György Mátyás és Balázs Béla neve leg
alább olyan fontos, mint azoké, akiket önéletrajzi 
vallomásaiban emleget Marxtól Max Stirnerig és 
Baudelaire-től Adyig. Ezek a nevek a XX. század 
első két évtizedének magyarországi szellemiségében 
adva voltak, ilyen módon a polgári Én-tudat akkor 
modern mintáit képezték, s nyilvánvalóan hozzájá
rultak mind Sinkó gondolkodása, mind pedig lírai 
énje formálódásához — a költőnek lírai önmagáról 
kialakuló képéhez kölcsönözve vonásokat.

Ez a „lázas egyvelegben” mutatkozó érzelemkép 
nem volt szokatlan vagy ismeretlen a tizes évek Sza
badkájának utcáin és lakásaiban. Sinkó Ervin előtt 
egy évtizeddel Kosztolányi Dezső és Csáth Géza tün
tetett művész voltával, s hordozta körül a művészet 
jegyeseként felkentségének jelvényeit. Egészen fris
sen pedig egy Somlyó Zoltán és egy Gyóni Géza le
hetett a példa, Somlyó közvetlenül az „átkozott köl
tő” magatartásával is. Sinkó Ervin ezekben a tanuló
években kész érzelemképleteket kapott tehát, ame
lyeket az egészen oldott elégedetlenség vett körül, és 
a Sinkó-versek rendre a lelki nyugtalanságokat, az 
elvágyódást, a bánatot, a vágy lázadását és a má
mort éneklik ki. Az Életről van szó, amelynek ábé
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céjét a tízes évek első felében Ady Endrétől tanulta 
énre összpontosuló vetületében, hogy a maga élete 
váljék majd számára költőileg elsőrendűen fontossá, 
üdvösségkeresése útvesztőit is bebarangolva. Egyelőre 
a „minden ellen lázadó gyerekember” verseit írja, 
aki olvasmány-reminiszcenciákat kever valóságos éle
te költői értelmezéseivel. Mímelt mámorok és mímelt 
bánatok költője, aki a „vesztett élet vesztett ígéretét” 
siratja, mielőtt még a valósággal szembenézhetett 
volna, még szinte a gyerekszoba fülledt zártságában, 
öreges pózokban tetszeleg, s elég egy Adyt utánzó 
dedikációját olvasni, hogy kitessék, mennyire irreális 
még lírai hőseszménye: „Az Emlékezéseket Máriának 
ajánlom és akarom, hogy értse és szeresse az elmúltat 
és a verseket, mert ha az Emlékezések ma már év
ezredesen távoliak is, mégis valamikor az enyémként 
éltek, nagyon-nagyon szerettem és minden idegen- 
ségtől szennytelenül.” Ellenben szinte természetesen 
következik, hogy emleget „halott-bús” egyedüllétet, 
önmagát „szédült, elernyedt, távolos” jelzőkkel illeti, 
hogy „kis sikolyokról”, „fáradt szemről”, „beteg és 
bánatos szívről” beszél, mely „halott-fekete” is, 
ugyanakkor „fájón ver”, és „szomjas lelket”, „halálos 
csöndességet” idéz. Majd a versek egy másik soroza
tában azt állítja, hogy „fénylőbb még soha nem volt 
a lét”, és így kiált fel:

Ö, megváltás, ó világosság, 
ó, kárpótlás, ó, zene-ország . . .

(A nagy csók)

S pogány mámorokról álmodik:

. . .  Sarkamban az Ősz, fölmenekülünk oda
— Nyár papja vagyok s az maradva hűn 
mi két víg pogány, két gőgös, örök Soha
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átölelkezünk, vad csókban, küzdő daccal 
egymást ölelve zuhanjon testünk. . .
S harsogjon zengő, boldog mámor-dal!

(Őszi ének)

Vagy:

. . .  Ida hegyén legeltetni a nyájam 
És volnék szép, erős hellén férfi;
És szépségemmel sugárzón, lágyan 
Aphroditét hinném megigézni. . .

(Ének a tudás sírverméből)

Életképzelete itt még komplex fogalom, szólaltassa 
meg akár a „Halál, Magány, Élet” motívumait, akár 
a „Derű, Hajnal, Lány, Élet” motívumsort, amely 
veszteségeit jelzi az „Altatóénak magamnak” című 
verse tanúsága szerint. Nem kétséges, az „esztétikai 
kultúra” talaján áll, amikor valóságos érzéseit és 
észleleteit átképezi és költői magatartásformájává 
alakítja, azzal a megszorítással, hogy szándéka sze
rint nem az „irodalomra”, hanem az „életre” figyel 
a költői viselkedése, amire Ady Endre költészete ép
pen úgy biztatta, mint Nietzsche lelkesen olvasott 
szövegei. A vers már ezekben a korai években is 
csak kifejezés, a vallomás lehetősége, habár befolyá
soló erejének látjuk hatását a -költői én vonásain, 
azoknak az érzelmi és hangulati nyomatékoknak a 
révén, amelyek olvasmányaiból én-kultuszába beszü- 
remkedtek, és telítették azt a lelki fülledtséget, amely
nek burkában eredendően is mozgott. Jellegzetesen 
„dekadens”, századvégi módon ernyedt élelmesség
ről van szó, amely termékeny talajt kínált a lelki 
szenvedéseknek és a „boros éjszakák” borongós ked
ve kifejezésének:
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Elvágyódom innét testetlen Magasba 
színek, fény és illatok közé; 
a Szépséggel szeretnék szent nászban élni, 
végtelen, végtelen — örökké.

Élni zenés, álom-ködös, 
tündérkertes, dús, dalos vidéken . . .

És beletemetkezni a színekbe, 
a zenékbe és mámor-illatokba; 
élni lendülve mindenek fölé, 
élni dalolva és mindig csak dalolva . . .

(Vágy az ég fölé)

Művészetté párolt életről van a fiatal Sinkónál szó, 
s az „élet” is művészi öröksége, amely dacolni en
gedi a profán hétköznapi élettel, a mindennapokkal. 
Nem is kereshetjük tehát közvetlen reflexeit versei
ben. Sinkó „külön világának” ekkoriban készülnek 
első kerítései. Új Zarathustraként él Szabadkán e 
versek tükrében, amikor jellemezni akarja magát, és 
Ady Endre verséből kéri kölcsön a képzeteket. Az 
Ady-hatások ősrétege üzen az alábbi sorokból:

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

(Új Zarathustra)

Itt, ezen a ponton Sinkó Ervin költészete még egy 
általános érvényű, majdnem minden akkor induló 
fiatal költőnek a közérzetében jelenlevő érzés- és 
gondolatvilág, képzetkor részleteit megszólaltató köl
tészet. Éppen ezért nem is önmagában érdekes, ha
nem következményeiben: a kollektív költészettel való
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gazdálkodásával, formakultúrája további alakulásá
val. Mindenkire hasonlít egy kicsit, aki ezekben az 
években-évtizedekben verset ír: egy költészeti köz
kinccsel dolgozik mind a verstartalmak, mind pedig 
a versformák vonatkozásában, s ez jellemzi majd a 
tízes évek második felében is.

„Saját” formája később sem lesz, a majd versvilá
gát meghatározó érzésköreinek első megfogalmazása
it ellenben már az Éjszakák és hajnalok verseiben 
felfedezhetjük. Az életidegenség kérdése már felkí
sért. Egyrészt az elvágyódást, a babitsi „messze. . .  
messze. . . ” motívumának a megszólaltatása révén 
(„Boldogok, akik vonatra ülnek, és vitetnek messzi, 
új világokba. . Távoli partok), másrészt az „ember 
vándor” gondolatának megfogalmazásával:

Ó, emberek, ó, zajos, zúgó, sok milliónyi ember!
Túl határokon, országokon át
egy vándor bolyong imbolygón köztetek. . .

S tovább:

Örök magányos, örök otthontalan,
otthont kutat, otthonra vágy szegény . . .
örök magányos, örök otthontalan
és fején fájón ömlik szét titkos, szent, messzi fény . . .

(ízen a vándor)

Egy másik vers koordináta-rendszerében ugyanez 
a gondolat — ismét előremutató módon — a test- 
vértelen testvér képzetben szólal meg:

. . .  Milljónyi testvér és mind testvértelen, 
s csapdosnak, hullnak vergődvén véresen.

(Testvértelen testvérek)
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Ez a gondolat futja be a szerelmi érzést is: „Két 
élet, köztük annyi h a tá r . . . ” Örök hangzású, kis üte
mek, s évek múltán kapnak nagyobb szerepet Sinkó 
költészetében.

A költő valósága csupán annyiban költői valóság is, 
hogy a kamaszkori mutálását éppen elhagyó fiatalem
ber nagyrahivatottsága tudatában kér bebocsáttatást 
az irodalomba, s a versben emlegetett „titkos, szent, 
messzi fényt” ott tudja a feje felett, mint a szentek, 
elhivatottak, messiások. A különbözni és a kitűnni 
akarásnak a szándékával kapaszkodik tehát a mo
dernnek, korszerűnek tudott és hitt embereszmény
be, ami valójában inkább jellemezte a századforduló 
időszakát, mint a tízes évekét, hiszen Ady is kitört 
belőle mind az életfelfogás, világlátás, mind az „iro
dalom” síkján. Sinkó szemében, az Éjszakák és haj
nalok verseinek bizonysága szerint, a vers a külö
nösen, a hétköznapitól eltérő módon való élésnek
— amelyet egyfajta dandyzmus is jellemez — volt a 
lehetősége, s benne a „felsőbbrendű ember” első ala
kítását is észre kell vennünk, aki örömben és bá
natban egyaránt hedonistaként tobzódik, anélkül, 
hogy megismerte volna az igazi örömnek a mámorát 
és a lelket felsebző bánatnak a fájdalmát. Az „Élet
ről” énekel — hazátlan királyfinak, idegennek, rab
nak nevezte magát első kötete bevezető versében —, 
de szüntelenül az „irodalomról” beszél. Éppen ezért 
nincs is nyoma a versekben közvetlen emberi való
ságának (beleértve természetesen a „lelki” valóságo
kat is), annak pedig, hogy a szabadkai Munkásotthon 
is „otthona” volt, semmi jele sincs. A világháborút 
is majd csak egy 1918-ban megjelent versének két 
sora idézi meg: „Ürült ólak, emberre fájó asszony, 
erős földszagok, otthon, komák, melegség. . . ” (1916- 
ban). Énjébe zártan írja „nyugatos” verseit, majd 
bordalait, abban a hitben, hogy megtalálta a „telje
sen a tartalomból kinőtt formát” a Chori Mysticiben
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(Bosnyák István naplóidézete alapján), pedig csak 
György Mátyással versenyezett, s írja majd Kassák 
Lajos folyóiratába, a Mába, most már „maista” ver
seit a szerkesztő ízléséhez alkalmazkodó módon. 
„Kassákos” koordinátarendszerbe teszi tehát át, ami 
még pár esztendővel azelőtt foglalkoztatta, de 1918- 
ban is időszerű volt számára. Az „új templom” oltá
ra, amelyen akkor mutatja be első áldozatát, még 
mindig Zarathustra oltára, miként azt a Relief egy 
új templom oltárára című verse sejteti.

Valójában az Ady-élmény sem tudta felszabadítani 
énje bilincseiből. Adyra való kései emlékezései rend
re a nagy költő döntő hatásáról vallanak. „Hogy írni 
nem hazug szép játék, hanem véresen komoly küz
delem a hazugság ellen, hogy a művészet az élet és 
az ember legbensőbb, sürített és legmerészebb igaz
ságát nemcsak adhatja, hanem kell, hogy adja, s 
hogy az írás győzelem lehet a némaságon és a ma
gányon — erre a csodálatos, felszabadító, döntő meg
ismerésre az Ady Endre verseivel való találkozás 
élménye nyitotta ki a szememet. A vers már nem 
volt ártalmatlan csengő-bongó dalocska vagy afféle 
pohárköszöntő, amit csak hivatalos hazafias ünne
pélyeken szavaltak, a vers itt maga az élet volt, a 
lázadás, amely betört az »irodalomba«, s nemcsak az 
irodalomba, s nemcsak a tizennégy éves tacskó éle
tébe, aki voltam. Ez volt az az élmény, mely intellek
tuálisan elevenné tett. Versek vezettek Dosztojev
szkij, Marx, Nietzsche megértéséhez, és vissza ma
gányos magamhoz, akinek számára a szépség egyet 
jelentett a honvággyal egy igazabb, emberibb való
ság után.” (Ady Endre adta. 7 Nap. 1957. VII. 7.) Idé
zetünkből is kitetszik: Sinkó a némaságot és a ma
gányt emlegetve tulajdonképpen individualizmusát 
vonhatta maga körül még szorosabbra az Ady-ver- 
sekkel való szüntelen barátkozás hatása alatt, s már- 
már a kamaszként az irodalomból kiszűrt „szerepét”
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látjuk megcsontosodni a „maista” versei és A fájdal
mas Isten költeményeinek keletkezése közötti idő
szakban. Hadd hivatkozzunk az Optimisták Báti Jó
zsijára, aki a kérdéses időben „Nietzsche és a budd
hizmus között ingadozott, s közben egyik napon 
misztikus, másikon expresszionista forradalmi ver
seket írt”, hogy kitessék, a korai Sinkó-versekből 
üzenő individualizmus tovább munkált, s a lélek 
megváltásának a gondolatába kapaszkodva érte el a 
költő a krisztianizmus partját a húszas évek első fe
lében, ez pedig ismét a „magányos magam” kérdés
köréhez láncolta. Sinkó későbbi és kései Ady-idéze- 
tei különben rögzítik a verseknek azt a körét is, 
amely fiatal lelkiségét megragadta. Ezeknek az idé
zeteknek egy része minden bizonnyal tízes évekbeli 
öröksége: az emberi létezés fájdalmáról beszélnek 
ezek az Ady-versek, elsősorban a háború ideje alatt 
írottak. Mi több: éppen ezek a versek voltak azok, 
amelyek a sinkói individualizmusnak a vigaszt is 
kínálták az „emberiséggel való heroikus szolidaritás” 
lehetőségének az illúziójával. Idézi majd a Szemben 
a bíróval című írásában is az ilyen Ady-sort, mely
ben szerinte „nemzeteken és osztályokon túl fájva, 
ember szólal meg”: „Kinek a sors, az élet, évek és 
napok Szívének gyökeréig fájnak . . . ” Az Optimis
tákban pedig a maga szempontjából talán legjellem
zőbb Ady-versszakot citálja:

Mert jaj nekem: Múltért a Jövőért 
Vagyok kárhozott, bűnös ember,
Víg, ép, kacagó unokák,
Jövő ember-örökösök,
Legyetek hozzám kegyelemmel.

S tovább:

Mert üdv nekem: szomorú létem 
Az Idő óramutatója . . .
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A fájdalmas Isten című kötete verseinek megértése 
és értelmezése szempontjából jelentős tehát az Ady- 
hatások kérdése a Nietzsche- és Dosztojevszkij-ha- 
tásokkal egyetemben. Ezek mind a húszas évek ele
jén törnek fel, annak bizonyságául, hogy Sinkónak 
maradéktalanul sikerült átmentenie a forradalmak 
időszaka, majd krízisük és az ellenforradalom örvé
nyei felett a tízes évek második felében kapott ha
tások nyomán kialakított világképét, sajátos színe
zetű individualizmusának teljességét, s még akkor is 
ragaszkodott hozzá, amikor társtalan maradt, legfel
jebb Lesznai Anna költészete kísérte tovább. Indi
vidualizmusa, amely a krisztianizmus alakját öltötte, 
nem a külön sajátja volt ugyanis, de mintegy rá
maradt: akkor vállalta, mikor a többiek, elsősorban 
közvetlen mesterei éppen elhagyni készültek. Így 
maradt Sinkóra egy, a forradalmak előtti években 
időszerű, mi több: termékenynek mutatkozó indivi
dualizmus a forradalmak utáni időszakban — egy jel
legzetesen „háborús” etika a háború utánra. Sinkó 
költészetének kilombosodása szempontjából tehát nem 
mellékes ennek figyelembe vétele sem, különösen 
azért, mert krisztianista költészete Balázs Béla és 
Lesznai Anna lírája, Lukács Györgynek és Balázs Bé
lának „ideológiája” (a Vasárnap Társaságban), Révai 
József körének felfogása (a budapesti Szovjetházban) 
televényébol nőtt ki, s abból is táplálkozva indázott 
a magasba költőnk egyéni, személyes hajlamaival 
összhangban.
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A „FÁJDALMAS ISTEN” SZÓSZÓLÓJA I.

Ady Endre, Nietzsche, Dosztojevszkij neve áll a Sin
kó költői „élete” felett ragyogó csillagképben, az év
tized végén azonban már Balázs Béláé, Lesznai An
náé s Lukács Györgyé is ott van, az ő hatásuk te
remt „rendet” az olvasmányoknak abban az „egyve
legében”, amely az ifjú Sinkót kísérte Szabadkán, s 
amellyel Pestre érkezett, és segít a formálódó egyé
niség alakulásában is. A tízes évek második felében 
a Vasárnap Társaság ülésein hangosan gondolkodók 
és vitatkozók szavai, elméletei adják meg Sinkó én
jének is a további irányt azzal, hogy megerősítik az 
„individuális etika” jogosságába, üdvözítő voltába ve
tett hitét, alapvetően az önmaga fontosságáról alko
tott egészen fiatalkori elvárásai szellemében, amely- 
lyel Szabadkán tüntetett. „És végre is nincs egyéb, 
mint az én életem. . . ” — hangzott Balázs Béla ta
nítása, hogy még évekig kísérje Sinkó gondolkodását, 
költői „viselkedését”, s alapját képezze sajátos krisz
tiánus lírájának is. A művészi létezésre mint az adott 
körülmények között az egyetlen létezési forma le
hetőségére ezekben az években, hónapokban ismer, 
bár már Szabadkán találkozik az Éjszakák és haj- 
nalok verseit írva, s Ady költeményeit olvasva. Nála 
is, mint Balázs Bélánál, ez a felfogás nárcisztikus vo
násokat kap, a művész a másik emberben a maga 
szavainak meghallgatóját látja, és meghallgattatását 
várja tőle, éppen ezért a gyónó és vallomástevő 
szempontjából bír fontossággal, nyilván szoros össze
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függésben a naplóírói szenvedéllyel és igénnyel, hi
szen ebben is vannak elementárisán nárcisztikus vo
nások. Nem véletlenül lesz Dosztojevszkij az évtized 
derekán fő olvasmánya ennek a körnek, s nem vé
letlenül teszi meg Sinkó az utat Adytól Dosztojevsz
kijig. Lukács György ekkoriban tervezi nagy Dosz- 
tojevszkij-könyvét, melynek A regény elmélete csak 
része lett volna. Balázs Béla pedig ekkoriban hirdeti 
Dosztojevszkij nyomán, hogy „minden egyes ember 
szükségszerű minden más ember karaktere számára”, 
miként azt Lukács György megfogalmazta. Az em
ber „testvér” voltának hite gyökerezik Sinkónál is 
az ilyen Dosztojevszkij-értelmezésben, ennek a hú
szas években kinyílt virágait majd a korszak krisz
tiánus expresszionizmusa is színezi, amelyben a „jó- 
ság-etika” vallása képezi az egyetlen lehetséges utat 
a másik emberhez, minthogy a jóság pillanata az 
azonosulás pillanata is. A maguk narcizmusát szen
vedők és nehezen viselők próbálnak e gondolat me- 
lengetésével kitörni önkörükből a Vasárnap Társaság 
megbeszélésein is, alakítgatják a maguk „privát val
lását”, s nevezik Lukács György szavaival „lelki sze
génységnek”. („Lelki szegénység — ez annyi, mint 
felszabadulni saját pszichológiai determináltságunk 
alól, hogy kiszolgáltassuk magunkat azoknak a me
tafizikai és metapszichikai szükségszerűségeknek, 
amelyek mélyebben sa já tja ink ...” Lukács György: 
A lelki szegénységről) Céljuk a megváltás — narciz- 
musuk terhétől is, mind a „mű”, mind az „élet” 
viszonyában. Véletlen-e, hogy az ilyen lírikusnak
— miként azt a Balázs Béla-értelmezők nevezik — a 
„tiszta bensőség” az egyetlen igazi mozgási területe, 
s hogy ezt őrzi majd Balázs Béla, s védi A fájdal
mas Isten verseit írva Sinkó Ervin. Esztétikum és 
ezotéria fonódik tehát össze Sinkó Ervin szemléleté
ben a Vasárnap Társasággal való ismerkedése idő
szakában, s a tízes évek végén ennek nemcsak két
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ségtelen progresszivitásával, de tehertételével is ér
kezik a forradalmas időbe.

Tehertételük az individualizmusuk, amely az „egy” 
ember világtörténeti jelentősége kérdéseként vetül 
tudatukban, s olyan dilemmákat szül, amelyek egye
seket, köztük Sinkó Ervint leginkább, még akkor is 
kísérik, amikor fölvetésük időszerűsége már elmúlott. 
Nem az első világháború, hanem a végjátéka, a for
radalmak időszaka vetette fel a Vasárnap Társaság 
tagjaiban az emberölés és vele a bűn problematikáját, 
végeredményben a forradalmi cselekvés kérdését. Kas
sák Lajos és köre a „forradalmasított ember” ellenében 
a „forradalmasult ember" eszményét képviseli, Lukács 
György sokáig azt vallotta, hogy „Magyarországon a 
forradalom csak lelkiállapot. . .  csak lelkiállapot, 
csak vágyódás. . . ” — ahogy az Esztétikai kultúra 
lapjain megfogalmazta, hogy még a proletárdiktatúra 
előtt írt Taktika és etika című művében is felkísért
sen az emberkérdés: „Tehát mindenki, aki a jelen 
pillanatban a kommunizmus mellett dönt, etikailag 
kötelezve van minden emberéletért, mely az érte 
vívott harcban elpusztul, olyan egyéni felelősséget 
viselni, mintha ő ölte volna meg valamennyit.. 
Balázs Béla pedig a Vasárnap Társaság beszélgetései 
kapcsán a forradalomról naplójában a következőket 
írta: „Űj probléma: forradalomban részt vennék-e. 
Nem vennék részt. Nem az én életmunkám. (A lélek 
forradalmában részt vennék.) De mégis van szitu
áció-kényszerűség. Nem jönnék haza Amerikából 
harcolni. De ha véletlenül a barikádon érne a harc, 
nem szaladnék el többé. . .  Még valamit kell tenni. 
Egy erkölcsi arisztokráciát kell gyűjteni és szervezni 
magam köré. Az erkölcsi érzékenységnek egy niveau- 
ját, intranzingens gőgjét, exkluzivitását egy kis tá
borban létrehozni, hogy abból egy jelszó, egy prog
ram születhessék. A morális forradalmat kell előké
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szíteni, melyre nagyobb szükség van, mint minden 
szociális forradalomra ..

A fentebb jelzett kérdéskörnek a nyomatékát két
ségtelenül Lukács György Taktika és etika című írása 
adta, amely a vasárnaposok „etikai öneszméletébe” 
Hebbel Juditjának „utolérhetetlen szépségű szavai
val” avatkozott: „És ha Isten közém és a nekem ren
delt tett közé a bűnt helyezte volna — ki vagyok én, 
hogy ez alól magamat kivonhatnám?” A kérdést Lu
kács György tette fel, aki maga is végigjárta az in
dividualizmusnak a stációit, a feleletet ellenben már 
a forradalom eseményei várták, s mint feltételezhető 
volt, az „etikai öneszméletbe” kapaszkodók rendre 
tragikus konfliktusok szorításában találták magukat. 
A maguk üdvösségének lehetőségét latolgatták, köz
ben látniuk kellett: „lehetetlen úgy cselekedni, hogy 
bűnt ne kövessünk e l . . . ” Minthogy megkerülni nem 
tudták, felmerült a kiút kérdése is: „még ha két 
bűn között kell is választanunk, akkor is van még 
mértéke a helyes és a nem-helyes cselekvésnek. Ez 
a mérték: az áldozat. . . ” Áldozathozataluk szem
pontja pedig az ember énje: feláldozni az alacsonyabb 
rendű ént kell, hogy a magasabb rendű tisztán, bűn- 
telenül megmaradjon. Nem kétséges, „az entellek- 
tüel morális idealizmusáról” van szó, amelyet Révai 
József egykori etikai nézeteivel kapcsolatban emleget 
a kutatás (Lengyel András), s amely Sinkó Ervint 
talán még jobban jellemzi, mint akkori barátját, a 
Szovjetházban beszélgetőtársát, Révai Józsefet, an
nál is inkább, mert gyanítható: Dosztojevszkij kultu
szát, amelyet Sinkó Balázs Béláék körében ismert 
meg alaposabban, mintegy bevitte a budapesti Szov
jetházba, s ekkor találkozhatott a krisztiánus Sinkó 
és a krisztiánus Révai József is. A forradalmár — eb
ben az interpretációban — a Júdás: „Mi kommu
nisták olyanok vagyunk, mint Júdás — fogalmazza 
meg Lengyel József a krisztianizmust tagadva- — A
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mi véres munkánk, hogy Krisztust megfeszítik. De 
ez a bűnös munka egyben a mi nagy hivatásunk is, 
Krisztus csak kínhalálban lesz Istenné, ami szüksé
ges ahhoz, hogy megválthassa a világot. Szóval, mi 
kommunisták magunkra vesszük a világ vétkeit a 
világ megváltása érdekében. . . ” (Visszhangozza is 
majd költőnk a „szent Júdás-áldozat” képzetét alig 
pár esztendővel később!) Sinkó ugyanebben az idő
ben a „krisztusi testvériséget” hirdeti: „A burzso
ázia iránti gyűlöletben egyesült proletariátusnak szo
lidaritásába át kell vezetni az egymás közti krisztusi 
koncepciójú testvériséget. . . ” (Sinkó Ervin tervezete 
a Munkásképző kulturális előadásairól.) S prédikálja 
a krisztiánus tanokat 1919. május 18-án Kecskemé
ten, hol a „harag és szeretet orkános kitörésével ki
áltja az aljas bujtogatók felé: bajtársak, testvérek 
vagyunk”: „Felséges öröm, testvérek! Jön a mi vi
lágunk, jönnie kell a mi világunknak, harcon, halá
lon keresztül az igaz keresztény világnak. Harci szó 
ajkunkon, fegyver a kezünkben és a szívünkben a 
szeretet és a minden dolgozó ember átölelésének a 
vágya. Krisztus neve ritkán hangzik szánkból, de mi 
akarjuk a Krisztus világát..

A fájdalmas Isten verseinek tanúsága szerint Sin
kó Ervin maradt legtovább hű az egyéniség, a „túl
becsült szubjektum” pozícióihoz. Kitartott krisztia- 
nizmussá vált individualizmusa mellett, amikor ta
nítómesterei — köztük elsősorban Lukács György — 
régen túlhaladták, s amikor már „testvére”, Révai 
József is szakított „messianizmusával”, mi több: ver
seskönyvvé változtatta, minthogy ebben az eszme- 
és viselkedésrendszerben a „bensőség” lírikusa ter
mékeny televényre talált. Az „etikai individualiz
mus” a krisztianizmusban természetes és „végső” 
formáját találta meg, éppen ezért tudta Sinkó meg
őrizni tízes évekbeli szellemi örökségének a lénye
gét, aminek mintegy feltétele volt, hogy nem mond
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le individuális etikájáról. A kérdés jobb megértése 
érdekében hadd idézzük ismét Balázs Béla naplóját, 
most egyik 1920-as bejegyzését: „A másik probléma: 
az individuális etika (Kierkegaard), a mi eddigi fej
lődési vonalunk, vitt minket oda, hogy átadjuk ma
gunkat egy mozgalomnak, mely ezt az individuális 
etikát kizárja. Két fejlődési vonalról van szó az em
beriségben. Az osztályok evolúciója és az egyéni lé
leké, egymástól teljesen külön-külön utakon is jár
hatnak és egymást keresztezték bennünk. De kettő ma
radt. Ha mi lemondunk az etikáról, ez lesz a »logi- 
kusabb« cselekedetünk ebben az esetben. Van-e szin
tézis a jövőben? Hiszem.”

Nem oldódott meg tehát Sinkóban, költői énjében 
pedig legkevésbé, a Balázs-napló élesen megfogal
mazta ellentmondás. Végeredményben időszerűnek 
érezte a problémát, amely ott lapult Lukács Györgyék 
gondolkodásának mélyén a tízes években: az „élet” 
és a „lélek” ellentmondásában, a „szubjektum” és 
„objektum” közötti disszonanciákban, amelyeket csak 
a „jó ember” oldhat fel, aki megszerezte a másik em
berrel való azonosulás kegyelmét, mint Szent Ferenc, 
mint annyi Dosztojevszkij-hős. S mint hitte magáról 
a költő Sinkó Ervin, akinek érzelmi-gondolati útja 
szabadkai fellépésétől A fájdalmas Isten verseinek 
megírásáig, ha nem is egyenes vonalú, de mindenkép
pen következetes volt — jellegzetes epigonizmusának 
ez adja eredeti vonásait, s végső fokon sajátos érté
két is lírájának, melynek az individuális etika képez
te talaját.
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A „SORSDÖNTŐ TÖRTÉNET’' ÍRÓJA

Sinkó Ervin útja a szépprózai műfajok felé a napló
íráson át vezetett. Már az Éjszakák és hajnalok köl
tője is szenvedélyes naplóíró volt, és hosszabb-rövi- 
debb megszakításokkal évtizedeken át folyamatosan 
személyére összpontosított figyelemmel vezette nap
lóját. Nem csupán a krónikás .igényének jele volt ez a 
naplóírói kedv, hanem az írói természet ösztönzései
nek megnyilatkozási formája is. Az író világhoz való 
viszonyának jellegéből következett — abból az énkul
tuszból, amely az 1910-es évek második felében leg
sajátosabb változatát az akkor fellépő forradalmár 
nemzedékek gondolkodásában alkotta meg. Az „indi
viduális etika” kérdése ez, s nemcsak Sinkó Ervint 
tartotta bűvöletében, hanem a többieket is, akik va
sárnaponként Lukács György „iskolájába” jártak. Ám 
míg a többiek aránylag gyorsan és nagyobb lelki 
megrázkódtatások nélkül haladták meg gondolkodá
suk e korlátját, amely Dosztojevszkij szellemének 
pecsétjét viselte magán, Sinkó makacs krisztiánus- 
ként még éveken át cipelte lelki terhét, véglegesen és 
radikálisan azonban később sem tudott szakítani a 
krisztiánus gondolatrendszerrel. S nem véletlenül! 
Okai között kétségtelenül vannak életének alakulásá
val összefüggő tényezők, s találunk a lelki alkatra 
valló mozzanatokat is. Ám mint költészete vizsgálata 
jelzi, a krisztianizmus Sinkó „világnézetévé” vált, 
nem pusztán a gondolkodás kalandja maradt, ilyen
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módon pedig nemcsak művészi, hanem emberi létezé
sét is erre alapozta.

A magát figyelő és magával törődő én spontánul is 
a naplóban találja meg műfaját ebben az időben, és 
miként Sinkó Ervin példája bizonyítja, a napló tele- 
vényében nem csupán versmagok csíráznak ki, hanem 
elbeszélések és regények, majd tanulmányok is. Más 
alkotói egyéniségek esetében talán nem lehet a napló 
és más szépírói formák között az összefüggések e szi
gorúbb rendjét feltételezni, Sinkó Ervin munkássá
gában a sajátos jellegű, nyomatékos én-központúság 
egészen kézenfekvő. Ha regényt ír, akkor sem a „vi
lág” érdekli, hanem csupán az, ami abból önmagára 
vonatkozik valamilyen módon. Ami a napló anyaga 
(vagy anyaga lehetne), az tulajdonképpen regényei
nek a „tárgya — de a „depoetizáltság”-nak a prózát 
jellemző követelménye nélkül természetesen, különös
képpen, ha a naplót az élet „poétikus” megfogalmazá
sai egyikének tételezzük fel, szöges ellentétben a pró
zával, amelyet Sinkó már a húszas évek elején sem 
fogadott el, később pedig kategorikusan megtagadott, 
mondván, hogy „ellene vagyok a prózának”, amely 
Sinkó szerint „depoetizált élet és depoetizált művé
szet”. S ha tudjuk, hogy a krisztiánus Sinkónak is a 
vallomástevés tulajdonképpen az egyetlen létezési for
mája, ilyen módon pedig a költőiség hordozója, akkor 
a naplóírói igények dajkálta regény kérdése is ma
gyarázatot nyer, s szinte mindegyiknek a helyét a 
napló műfaján túl, de a „prózán” még innen jelölhet
jük ki. Éppen ezért joggal merül fel a kérdés: nem 
kell-e Lukács György A regény elmélete című mű
vének egyfajta visszhangját keresnünk a Sinkó-re- 
gényekben, főképpen, ha Lukács olyan mondataira 
gondolunk, mint amilyen a következő is: „A regény 
a kalandnak, a bensőség önértékének a formája; tar
talma ama lélek története, mely éppen elindul, hogy 
megismerje önmagát, mely kalandokat keres, hogy
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próbára tegyék, hogy általuk igazolva magát, megta
lálja saját lényegét.” Ugyanis több Sinkó-regényre 
ráillik Lukács regénymeghatározásának nem is egy 
tétele — ezek között pedig a „saját lényegének” a 
keresése, az önmegismerés vágya elsősorban. Az azon
ban mindenképpen bizonyosnak látszik, hogy az első 
regényeit író és még krisztiánus Sinkó Ervint annak 
a „léleknek a története” érdekli, „mely éppen elindul, 
hogy megismerje önmagát”, természetesen a kriszti
ánus ideológia bűvöletében, mely gondolatainak és vi
selkedésének mozgásirányát is megszabta. Ezért tör
ténhetett meg, hogy a naplófeljegyzéseit rovogató, 
költeményeit író ifjú művész mégis regényben fogal
mazta meg krisztiánus „világnézetét”, előbb az Egy 
történet, melynek még címe sincs, később pedig az 
Aegidius útra kelése című művében.

Az Egy történet, melynek még címe sincs a Tűz 
című pozsonyi folyóiratban jelent meg, s tudjuk, ere
detileg a Hangtalanul címet kapta. Mint minden ké
sőbbi Sinkó-regény, ez is kulcsmű, s az életrajzírók 
joggal kereshetik ebben is Sinkó Ervin életének és 
baráti körének konkrétumait, noha szemmel látható
an a szerző alteregója itt még a háttérben marad, de 
már „színre lép”, méghozzá a regény egyik hősnője, 
Anikó oldalán, akinek alakja majd tovább él az Op
timisták lapjain is. A regény életterét azonban még 
Ambrus alakja tölti ki, nem hagyva kétséget afelől, 
hogy a fiatal, a regényírásban első lépéseit tevő szer
ző élő alakról mintázta, s hogy valóságos személy 
volt, akinek életfelfogása miatt két asszony között 
kell őrlődnie, megkísérelve, hogy a klasszikus polgári 
szerelmi háromszög modelljét új szeretettartalmakkal 
töltse ki az 1918—1919-es magyar forradalmi mozgal
mak delelőjének idején, amikor egy ilyen jellegű 
igény realizálása lehetségesnek látszott. Térben és 
időben szigorúan meghatározott a regény cselekmé
nye, és helyhez és időhöz kötöttek a kérdések is.
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amelyek a főhős, Ambrus létezésének és mozgásteré
nek áramkörében jelt adnak magukról. Nem elvekről 
van elsősorban szó — noha az író érinti a forradalmi 
mozgalom kérdését —, hanem viselkedésről, amely 
Ambrus énkultuszának etikájából következik, és a 
feleségéhez, valamint a szeretőjéhez való viszonyá
ban mutatja meg magát. Kétségtelenül Sinkó legsze
mélyesebb kérdései is ezek, noha alteregója még Amb
rus árnyékában létezik, s valójában az Ambrus— 
Anikó—Lestyán Péter háromszög leggyöngébb pont
ját képezi, s legfeljebb azt dokumentálja, hogy sike
rült rövid időn belül túltennie magát a szerelem pol
gári felfogásán, tehát eltűri, hogy Ambrussal osztoz
zék Anikó testén és lelkén. Ez magyarázza, hogy a 
regény nem Ambrus viselkedésének apológiája, pe
dig az is lehetne, hiszen Ambrus nem egy gondolata 
a húszas években keletkezett Sinkó-versekben zeng 
tovább, hanem kritikája is egyúttal. Tudjuk, hogy 
annak a tüskének a szúrása, amelyet ebben a regé
nyében Lestyán Péter lelke kapott, Sinkó Ervinben, 
szarajevói és drvari naplófeljegyzései tanúsága sze
rint, évtizedek múltán is sajgott még.

Nem véletlenül látjuk a regény világát Ambrus fe
lesége szemszögéből! Az íróban ugyanis az ész és a 
szív küzdelme folyik a regény írásának idején. Amb
rus annak az embereszménynek a megtestesülése, 
amely felé maga Sinkó Ervin is törekedett, keresve a 
feleletet a „milyen embernek kell lennie a forradal
márnak?” kérdésre. Elfogadja tehát Ambrus etikáját, 
ám látja annak áldozatot követelő jellegét is, különös
képpen, hogy éppen ő maga az Ambrus—Anikó vi
szony áldozata Lestyán Péter személyében. Ambrus 
viselkedése egyszerre áldozatot hozó és áldozatot kö
vetelő: engedi magát szeretni, de érzéketlenül lép át 
azokon, akik ebbe a szeretetbe belehalnak vagy bele
rokkannak. Ambrus „krisztianizmusának” ellentmon
dásai pedig első számú áldozatának, feleségének val
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lomástükrében derenghetnek csak fel a kritika meg
semmisítő indulata nélkül, hiszen a feleség az, aki fá
jó szívvel tudja szeretni ezt az idea-embert, aki etiká
jának bűvöletében (és vakságával) halad át mások 
életkörein, hogy a regény végén mindenkit elhagy
va, Moszkvába utazzék. Ezért lesz a regény naplósze
rű emlékirata a feleségnek, aki szíve alatt Ambrus 
gyermekével veti papírra az életéből kilépni készülő 
férfival töltött életének eseményeit — a maga helyét 
keresve (s nem találva) annak világában. A napló
íráshoz szokott fiatal író természetes közegében ma
rad tehát az Egy történet, melynek még címe 
sincs írása közben, és alapjában műve előnyére tudja 
változtatni módszere kétségtelen hátrányait is. Az 
egy pontban rögzített nézőpont, ebből következően 
az aránylag kis sugarú kör, amit a figyelem becser
készhet, az egy pontból érkező információk kénysze
rű egyoldalúsága természetes velejárói az ilyen tí
pusú regényeknek. Minthogy azonban az író szándé
ka szemmel láthatóan az Ambrus-jelenség érzelmi 
indíttatású elemzése volt, és nem az ún. külvilág ér
dekelte, hanem Ambrus maga, nem is akart többet 
tudni róla, mint amennyit a szüntelenül figyelő, a fér
fi viselkedésének mozzanatait szüntelenül „lereagáló” 
feleség tudhat, ez pedig megszenvedett tudás, elégsé
gesnek látszott az intim tárgyilagosságnak a regény
ben elért foka is, hogy az érzelmi intellektualizmus 
Sinkóra jellemző síkjait bejárhassa anélkül, hogy az 
epikus előadás megkövetelte írói elidegenítésnek en
gedelmeskednie kellett volna. Nyilvánvalóan hozzá
járult ehhez az is, hogy Sinkónak a regény első lapja
in sikerült a maga írói lehetőségeit maradéktalanul 
kiaknáznia mind hangvételben, mind tárgyalási mód
ban, mind pedig a naplószerű vallomásait író asszony 
„szituációja” megteremtésében. Nem az elhagyott, 
lélekben magára maradt asszony szólal meg ezekben 
a bekezdésekben, hanem a „semmi ágán” lengő, a si
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vatagi magányban tévelygő, akinek az írás a létezés 
utolsó szalmaszála. „Imi, mert a némaságot nem bí
rom k i . . . ” — olvassuk a bevezető fejezet alább kö
vetkező bekezdésében:

„Hogy történt, hogy ide jutottam? Ma már az én 
meny asszonyságomat sem érzem tulajdonképpen bol
dognak. De mégis: a magányosság milyen törhetet
len falainak kellett köztünk épülni, hogy én férjem
ről és magamról, mint két messzi emberről így tudjak 
írni. írni úgy, hogy minden szó fájdalmas visszhang
ja néma magam legyek, csak én magam; írni, mert a 
némaságot nem bírom ki.”

Akár az egész regény foglalata lehetne ez a pár 
mondat, hiszen a figyelem előterében valóban nincs is 
másról szó, mint arról, hogy a főhősnő, vallomásait 
írva, visszanyomoz életében, hogy felfedje, miért ju
tott a létezés válságos és kiélezett pillanatához, és 
megvizsgálva házassága történetét, megtalálja a pon
tot, ahol csúszni kezdett a talaj a lába alól. Egy értel
mes, társasági nő vallomásai sorakoznak a regényben, 
akinek határozott véleménye volt a férfi és a nő vi
szonyáról, az öltözködésben „speciális ízlést” képvi
selt, sikerei voltak, erősnek érezte magát mindaddig, 
amíg nem lett Ambrus felesége. Házassága elszigete
lődésének a története. Elhagyja Anikó, aki árnyéka 
volt; Ambrus nem vele, hanem kinn a világban, má
sokkal éli életét; Ambrus anyja pedig nem fogadja be, 
mert Anikót látná szívesen fia oldalán. Azután rá
döbben, hogy Ambrus valójában könyörületből vet
te el, holott ő ment hozzá anyáskodó szándékkal fele
ségül, és megtudja, hogy Ambrusnak viszonya van 
Anikóval — kettejük kezdetben intellektuális kapcso
latát futja be a nemiség. S hogy Ambrus nem val
lotta be, az filozófiájából következett: „Kereken ki
mondom: az ember nem vállalhatja, hogy egy szó az 
ő szájából, ha az a szó az igazság is, egy másik em
bert meggyilkoljon.” Csak a gyerek m«arad a számára,
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a még méhében szunnyadó, aki majd meggyilkolja 
anyját, és maga is meghal öt nappal születése után.

A hősnő lelki képét és sorsvonalát biztos kézzel raj
zolja meg a regényírásban próbát tevő szerző, mint
hogy a regényfikció nehezebb követelményeit a val- 
lomásos-analitikus előadásmóddal sikerült megkerül
nie. Ambrus, Anikó és Lestyán Péter alakja azonban 
már bizonytalanabb kézzel készült, inkább eszmei 
árnyalakjukat látjuk átvonulni a feleség naplószerű 
vallomásainak a lapjain, még Lestyán Péterét is, aki 
az író legszemélyesebb élményeinek a hordozója. Fel
tűnő például, hogy Ambrusnak kevés emberi vonását 
tudja megragadni, holott a feleség portréját ilyenek
ből állította össze. Egy gyermekkori epizódon kívül 
(ebben a szót fogadó jó fiút látjuk, akinek erős volt 
a kötődése szüleihez) alig tudnánk mást megemlíteni, 
mintha csak a feleség ismereteire akart volna hagyat
kozni Ambrussal kapcsolatban. Világnézetéről is csak 
apró részletek informálnak bennünket, a feleségével 
közölt véleménytöredékek mozaikkockáiból kell kirak
nunk a spiritualizált mozgalmi ember képét, mert 
Ambrus az író szerint is ez volt, nyilván nem füg
getlenül Sinkó személyes tapasztalataitól vagy em
berideáljától, vonzó tulajdonságai és problematikus 
nézetei kétarcúságában. Mert Ambrus megmérettetésé
ről szól ez a regény, még inkább pedig arról, hogy 
könnyűnek találtatik az író minden rokonszenve el
lenére. 1918-ban „tárgyal, tervez, antimilitarista pro
pagandát csinál”, de még sincs annyira a mozgalom
ban, hogy gyanússá válna. Az őszirózsás forradalmat 
üdvözli, beleveti magát a társadalmi mozgalmakba, s 
úgy érzi, hogy az Oroszországból érkezett küldöttek 
segítségével megkezdődhet az „igazi mun/ka”. „A le
szerelt katonák elégedetlenek, a munkanélküliek szá
ma folyton nő, a kormánnyal szemben teljesíthetet
len követelésekkel fognak előállni, jönni fog a forra
dalom . . . ” — ez a diagnózisa. De elégedetlen a forra
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dalommal is: „Csak Ambrust érték kellemetlen csaló
dások. Felháborodva, magából kikelve beszélt arról, 
hogy az új rend vezetői rosszul dolgoznalk. Egészen 
apró részleteket tudott az egyesek rossz magánéleté
ről, visszaéléseiről. Valóságos purifikátori haraggal 
beszélt ezekről a dolgokról. . . ” Az ellenforradalom 
győzelme után (a hír hallatára árulásról beszélt) vi
szont már Németországban így vélekedik: „Megint 
meg kell csinálni, ha most vérbe fojtják i s . . .  Az em
berek tömegei éhesek, kenyeret akarnak. Előbb a ke
nyeret kell megszerezni nekik, azután lehet csaik a 
többiről szó . . . ”

Ambrus elégedetlenségének azonban nincsenek po
litikai okai. Anyja szerint „Ambrus mindig elégedet
len lesz”, mert „könnyebb a rosszon kétségbeesni, 
mint a meglévő jónak örülni”. Sinkó regényének hős
nője, a feleség, ennél tovább megy, mondván, hogy 
„Ambrus kívül keresi az okát annak, amiért rosszul 
érzi magát”, holott — sugallja a regény — lelki éle
tének rendezetlensége ad jelt szüntelenül magáról, a 
valóságos emberi viszonyokkal nem számoló spiritu- 
áltság, amely nem engedi szárnyalni tehertételei miatt. 
Az elvont, spekulatív módon kikövetkeztetett szere- 
tetvallás képviselete rontja meg forradalmi hétköz
napjainak az örömét. Az író sorakoztatja is ennek a 
vallásnak a hittételeit a feleség feljegyzéseiben:

„Én nem tudok másképpen élni, én nem tudom csu
pán egy embernek adni magam. Mindenkié kell len
nünk, mindenkié. . . ”

„De nem szabad akarni a boldogságot. A boldog
ság nincs is ezen a földön. A boldogság nincs. Ha bol
dogok akarunk lenni, csak mások még boldogtalanab
bak lesznek, és velük együtt mi is. Nézd, én hozzátö
rődöm a sorsukhoz . . . ”

„Az biztos, hogy vannak dolgok, amiík csak addig 
rosszak, míg az ember nem szeret. Ha mindenki test
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vérem, akkor könnyű a rosszat eltűrnöm és magamat 
odaadnom..

„Ki kell szélesíteni, hogy mindenkit ölelhessen az 
em ber..

„Csak egyszer kell az embernek magán áttörni és 
akkor mindent meg tud tenni..

Ambrus nézeteinek pedagógiai hasznáról azonban 
nem tájékoztatja az olvasóikat az író, csupán jelzi, 
hogy a Tanácsköztársaság kikiáltásával módja lesz 
Ambrusnak pedagógiai elképzelései valóra váltásá
ra; de nyilvánvalóvá teszi, hogy az ezekre a né
zetekre épült viselkedésmodell a magánéletben közel 
sem üdvözítő, hiszen lényegében nem is szolgált más 
célt, mint az Anikóval fenntartott kapcsolat igazolá
sát, amolyan alibielméletként, bár elvont formájában 
nyilvánvalóan nem annak készült. Egy előítéletektől 
mentes kis emberi közösség létrehozása az ideál, 
amelyben az intellektuális kapcsolatok éppen annyira 
fontosak, mint a szerelmiek, és amelyben a birtoklást 
a tolerancia váltja fel, a boldogság pedig a másik em
ber boldogságának a látványából születik. Ám ennek 
a modellnek a talapzatát egy klasszikus szerelmi há
romszög képezi, s pusztán a feleség ellenállásán mú
lik, hogy nem bővül szerelmi négyszöggé, mert Amb
rus egyszerre szereti feleségét és Anikót, Anikó pedig 
Ambrust és Lestyán Pétert. Mondja is a feleség 
Ambrusról, hogy „ha az egyik itt van, vágyódni kell 
a másik után”. Hogy az emberi viselkedés e kérdései 
állnak Sinkó regényének a központjában, azt a mű 
egyetlen „külső”, a szereplők életével semmiféle kap
csolatban nem levő epizódja, a háborúból hazatért 
férfi története bizonyítja, amely azonban a feleség 
szavai szerint az ő életébe is belenyúl, „az öngyilkos
sá lett katonának a dolga ott van az ő életükben”.

A feleség és Ambrus nézik végig, hogyan dobálja 
ki a hűtlenségéről meggyőződött asszony holmiját a 
háborúból hazaérkezett férj, s hogyan vonul el az
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asszony kis gyermeke kezét szorongatva a bámészko
dó tömeg szeme előtt. Ambrust megrendíti a látvány, 
és már a konflisban érveket keres az asszony tetté
nek igazolásához. Majd otthon folytatják a vitát, 
most már Anikó és Lestyán Péter bevonásával. S 
mind egyértelműbbé válik, hogy a maguk megoldat
lan kérdéseiről beszélnek, amikor boncolják az életből 
ellesett „esetet”. Ambrus a hűtlen asszonyt pártolja, 
de önmagát akarja igazolni: „Kegyetlenség egy asz- 
szonyt csak úgy elkergetni. . .  Ki tudja, az asszony 
miért tette, amit tett. Hátha csakugyan szerette a má
sikat is? Az is lehet, hogy gyenge és nem tudott ellen
állni, talán azért tette, mert a gyermekei éhesek vol
tak. A férjét mégis szerethette és minden megtörtént 
után is talán jók lehettek volna egymásnak. . Les
tyán Péter a katonáról beszél, aikinek tettében tilta
kozást lát „egy tisztátlan viszony elfogadása” ellen. 
„Az igazi, a jó az — fejtegeti Lestyán —, amikor va- 
laiki az egészet akarja, és ha ez nincs, akkor nem 
éri be a felével, hanem a teljes törést idézi fe l . . . ” 
Anikó is ezen a véleményen van: „inkább a fájdal
mat, mint a hazugságot!” A maga nézeteinek kelep
céjében vergődő Ambrusról van tehát szó, akinek 
nincs bátorsága, bármennyire erre ösztönzi Anikó 
és Lestyán Péter, hogy bevallja feleségének az Ani
kóval szövődött viszonyát, s vállalni akarja a hazug
ságot is magánéletének e körében. A katona törté
netének a folytatása pedig mintha Ambrus hazugság
motívumát igazolná. Miután elűzte feleségét, „elment 
az asszony szeretőjéhez, akit aznap az asszonytól el
mentében lesett meg. Nem azért, hogy felelősségre 
vonja. . .  hanem csak azért, mert mindent meg akart 
tudni.” S megtudta, hogy az asszony viszonya még a 
háború előtt kezdődött, s hogy az utolsó gyermek at
tól a másiktól van, nem őtőle. A teljes igazságot meg
tudva a katona hazament, és főbe lőtte magát. A ha
lál tényét azonban Ambrus nem tudja elfogadni:
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„Ha szerette volna feleségét — érvelt —, így is ott 
maradhatott volna mellette. . .  Ö is, a másik is, meg 
az asszony ..

Sem Ambrus felesége, sem Anikó nem akarja és 
nem tudja vállalni Ambrus „humanista” hazugságát
— természetesen más-más okból. Anikó „véglete s 
természete” robbantja fel a férfi szemszögéből oly 
idillikusnak és eszményinek látszó háromszög vi
szonyt. Anikó kezdetben a feleség lábánál ül, vi
szonya Ambrussal azonban még a férfi házassága 
előtt kezdődött, majd az esküvő után eszményképe 
ellen fordul, s Ambrus „karikatúrájaként” visszhan
gozza a férfi gondolatait. Csakhogy Anikó következe
tesebb és türelmetlenebb is, mint eszményképe. A 
„lelkiző” Ambrussal szemben ő meg is akarja valósí
tani elképzeléseit. „Nincs jó, igaz és szép”, vallja, 
csupán „társadalmilag hasznos és káros” dolgok van
nak, tehát abbahagyja művészettörténeti tanulmá
nyait, mondván, hogy ezzel a tudománnyal a háború 
idején nem szabad foglalkozni, és vegyészetre iratko
zik át, mert minden cselekedetével használni akar. 
„Mindent, mindent össze kell magunkban törnünk. 
Mindent, ami mi magunk vagyunk. Ebben a vi
lágban nem lehet jól é ln i. . . ” — állítja szenvedé
lyesen, majd Ambrus feleségével vitatkozva a követ
kezőket mondja: „Igen, persze nem esztétikus dolog 
a háborúról, éhségről és tömeghalálról beszélni. 
Agyoncsépelt téma. De én most nem tudok, nem 
akarok másról beszélni, nem akarom egy pillanatig 
sem elfelejteni, hogy mi van körülöttem. Betegség? 
Ha valaki tud most egészséges lenni a te módod sze
rint, a z . . . ” Ezért osztogat röplapokat a kaszárnyá
ban, vállalja a börtönt is. Azután Anikó passzivitása 
következik be a mozgalomban, amit Ambrus konsta
tál: „Anikó és Lestyán egészen kikapcsolják magu
kat a mozgalomból. Haboznak, kétségeskednek, er
kölcsi problémáik vannak. Ez abszolút erkölcstelen.
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Miért nem döntenek? . . Valójában Ambrus kezében 
van a sorsuk, és mikor a férfi végül a feleségét vá
lasztja, Anikó és Lestyán Péter összecsomagolnak és 
elhagyják az országot, hogy Berlinben Ambrus nél
kül egymásra találjanak.

A regényben Lestyán Péteré a legkisebb szerep; 
azonban ő a tanúja az Anikó—Ambrus viszonynak, 
neki kell hálásan megosztania Ambrussal Anikó sze- 
retetét, és az ő felesége lesz végül is a lány. Vidéki 
fiú, és elszórt utalásokból következtethetünk, hogy a 
világnak arról a tájáról érkezett Pestre, ahonnan az 
író is: „Ott lenn oly szűk volt minden, elégedetlen
ség, lázadás élt bennem. Ott lenn, a vidéken. . .  Por, 
piszok, füst, józanság — alkohol pedig, mindenekfe- 
lett alkohol, és az utcán részeg parasztok és részeg 
urak. Ha ott maradok, elpusztulok, minden bizony
nyal elpusztulok. Fenn is, itt is, ha nem találkoz
tam volna emberekkel. . Szenvedélyes tirádája tu
lajdonképpen a belépője is, és Ambrus feleségével ta
lálkozva szinte árad a szava. Beszél magányáról, a 
vidéki élet kietlenségéről, arról, hogy a „lenti” tár
saság nem akarta meghallgatni. „S körül, amerre 
csak néz, oly kicsiny ott minden, a legtisztább drága
kövek is porrá őrlődnek, s a buta malom forog, fo
rog, egyhangúan forog — az emberek mindent zsír
ra, földre, hasra váltanak. Gondolja el, huszonkét 
évig éltem pusztában. . . ” Eggyel több az oka tehát, 
hogy ragaszkodjék Anikóhoz, az egyetlenhez, „aki jó 
volt hozzá”, s hogy vele maradhasson, kész elszenved
ni Ambrus és Anikó szabad szerelmi viszonyát is, 
amely az egykori intellektuális kapcsolatot felváltot
ta. Most még a regény-élet mellék-hadszínterének a 
hőse csupán, s valójában egyetlenegyszer látjuk az 
események előterében. Akkor, amikor a szerelmi há
romszög krízise csúcsán sürgeti Ambrust Anikóval 
való viszonyának bevallására. Az Optimisták című 
Sinkó-regénynek azonban már központi alakja lesz.
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Az Egy történet, melynek még címe sincs tehát el
sősorban a magánélet regénye, fő szakaszai azonban 
a történelmi események nagy fordulataihoz igazod
nak. Az őszirózsás forradalom kitörésének, a Károlyi- 
kormáiny bukásának és a Tanácsköztársaság leverésé
nek dátuma a magánéletek válságának a pillanatait 
is jelöli, ilyen módon mintegy egymásra vetíti az ér
zelmi és politikai vereség tényét, de azt is érzékel
jük, hogy Sinkó hősei előbb vesztették el érzelmi csa
tájukat, és csak azután a társadalmit, sejtve, hogy 
a társadalmi forradalmat eszköznek tartották a ma
guk személyes problémái megoldásának szolgálatá
ban, hiszen a forradalmak időszakába spirituális te
hertételeikkel léptek. S nem ezt hirdeti-e a regény 
utolsó mondatában a szülésre és halálra készülő asz- 
szony, aki az életben „értelmet nem lelve” szögezte 
le: „senki, senki nem volt bűnös, csalk mindenki bol
dogtalan”.
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AEGIDIUS ÁLARCÁBAN

Az Egy történet, melynek még címe sincs című re
gényében Ambrus „etikája” robban szét — az egyet
len regényben, amely egy fokozatosan forradalmasuló 
értelmiségi kör lelki életéről beszél, még ha polemi
kus éllel is. Pár esztendővel később „taktikáját” 
veszi szemügyre az Aegidius útra kelése című kisre
gényében (1927), de még mindig a spiritualázált moz
galmi ember szemszögéből, tehát ellentmondásos mó
don. Ugyanakkor egy eszmei út logikus következ
ményeként is, de már ennek az útnak szinte a vég
pontján, az író krisztiánus korszakának az alkonyán. 
Az a vita, amelyet Sinkó első regényének Ambrusá
val kezdett, az Aegidius útra kelése Frigyes páterával 
folytatott polémiában érkezik nyugvópontjához, hogy 
azután a harmincas években ismét feLbukkanjon és 
időszerűsödjön. ö t esztendő választja el a két regényt 
egymástól, de ebben a fél évtizednyi időben adja ki 
A fájdalmas Isten című verseskönyvét, és szerkeszti 
Testvér című folyóiratát (1924—1925) — „tömény” 
krisztianizmusának dokumentumaként. Az Aegidius 
útra kelése tehát summázása Sinkó akkori nézeteinek, 
egyúttal pedig tükre „szituációjának”. Légüres tér
ben született regénye ez, amire műfaja is figyelmez
tet. Hogy Aegidiusa megfuthassa az író által eszmé
nyinek tartott útját, el kellett vonatkoztatnia azoktól 
a konkrét körülményektől, amelyeket valójában meg 
akart örökíteni, és amelyek — első regénye is bizo
nyította — a szépírót is befolyásolták, ellentmondá
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sokra figyelmeztették, mi több: nézeteket, állításo
kat cáfoltak meg. Sinkó éppen ezért a parabolare
gényhez pártolt, amely a tézisregény „ irányzatossá- 
gának” együk igen tiszta formája, példázatjellegével 
pedig a tézis érzékletes előadásának, szépirodalmi 
„ábrázolásának” a lehetőségét kínálja. Sinkónál min
den bizonnyal Dosztojevszkij regénye, a Karamazov 
testvérek az ősforrása. A nagy inkvizítorról szóló 
regénybetét volt a Tanácsköztársaság idején a bibli
ája. Ám nem csupán ideológiai hatásait kell számba 
vennünk, hanem az esztétikaiakat is, hiszen a nagy 
inkvizítorról szóló példázat, vagy ahogy Karamazov 
Iván nevezi: poéma, a művészi formát adás mecha
nizmusára is hatott. Csíráját megtaláljuk az Egy tör
ténet, melynek még címe sincs szövegében, abban 
az epizódban, amely a frontról hazatért katona ese
tét mondja el. Pedagógiai esztétiikai funkciója kétség
telen: ha nem is akkora művészi erővel használja fel, 
mint mestere, Dosztojevszkij, felhasználásának mód
jában azonban követni látszik, az Aegidius útra ke
lése írása közben pedig versenyre is kel vele, amikor 
a regénybetétet kerettörténete elhagyásával formálja 
meg, anélkül, hogy eszmei kontextusának emlékét is 
semmissé tenné. Mert Sinkó regényötlete is Doszto
jevszkij művéből született meg. Ezt látszik bizonyí
tani Dosztojevszkij regényének az a részlete, amely a 
nagy inkvizítorról szóló „poéma” elhangzása utáni vi
tát rögzíti Iván és Aljosa között. Itt mondja Iván: 

„Hanem én azt kérdem tőled, hogy a te jezsuitáid 
és inkvizítoraid miért csak az utálatos anyagi javak 
megszerzésére szövetkeztek? Miért nem akadhat köz
tük egyetlen szenvedő sem, egyetlen olyan sem, akit 
magasztos bánat gyötör és szereti az emberiséget? 
Nézd: tedd fel, hogy akadt legalább egy ezek között 
a piszkos anyagi javakra sóvárgók között — legalább 
egy olyan, mint az én agg inkvizítorom, aki maga is 
gyökereken élt a pusztában és őrjöngve igyekezett
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legyőzni a húst, hogy szabaddá és tökéletessé legyen, 
de egész életében szerette az emberiséget, s egy
szer csak kinyílt a szeme és meglátta, hogy nem 
nagy erkölcsi boldogság az akarat tökéletességének 
elérése, ha ugyanakkor meggyőződünk arról, hogy a 
sok millió többi istenteremtése milyen nyomorúsá
gos .. ”

Sinkó Ervin Frigyes páter alakjában teremtette 
meg az Iván Karamazov emlegette „egyetlen’* jezsu
itát, s máris kézenfekvő lett egy olyan történelmi 
parabola lehetősége, amely alkalmat kínál a Doszto
jevszkij felvetette kérdés időszerű, Sinkó krisztianiz- 
musának szellemében történő újrafogalmazására, de 
személyessé tételére is Aegidius „lelki” útjának, spi- 
ritualizálódásának a megrajzolásával. Feleslegesnek 
látszik azonban Dosztojevszkij inkvizítora és Sinkó 
Frigyes pátere között párhuzamot feltételezni. Sinkó 
jezsuitájának a mintáját nyilvánvalóan abban a po- 
litikai-'ideológiai körben kell keresnünk, amelyben a 
szerző is mozgott a forradalmak idején, illetve bécsi 
emigrációjában, éppen ezért a kisregényt az író para
bolikus polémiájának kell tartanunk egy olyan em
beri-mozgalmi magatartásformával, amely az „eti
kát” (amelynek tengelyében a szeretetvallás áll) 
kész feláldozni a „taktika” érdekében. Nem a regény
beli Tilly generális nézeteivel száll szembe elsősor
ban, alká a következőképpen érvel: „Nekünk nem sza
bad az égre nézni, mert közben az igaz hit ellensé
gei hátulról leszúrnak bennünket. Nekünk nem sza
bad könyörületesnek lenni. Az ellenségnek meg kell 
tanulnia, hogy még a nevünktől is rettegjen. Az Űr- 
tói való félelem egyengeti az Űr iránti tisztelet út
ját, mondotta nekem az én lelkiatyám, a jézustársaság
beli Páter Josephus. Önök imádkozzék le fegyvere
inkre az Úr áldását, mi pedig majd harcolunk, hogy 
érdemesnek találtassunk az önök imájára és az Űr 
áldására.” Pedig erre is van replikája Aegidiusnak:
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„Csecsemőket gyilkolnak, nőket előbb megbecstelení
tőnek, és azután megölik őket, lehet erre kérnem az 
Ür áldását?” Aegidius Frigyes páterrel polemizál, aki
nek „teológiád” dialektikája Lukács Györgyre emlé
keztető módon látszólag hibátlanul működik egy 
korban, amelyben nehéz eligazodni, hiszen „soha, 
mióta a világ ál'l, nem volt olyan nehéz az embernek 
a megtalált, kinyilatkoztatott igazság mellett megra
gadnia, mint most, a fejvesztett keresés idejében, 
mert soha, amióta a világ áll, nem volt a sátán olyan 
hatalmas, mint ezekben az időkben”. Ezért gondolja 
Frigyes páter időszerűtlennek az „egyház” bármilyen 
jellegű bírálatát, és „taktikai” okodra hivatkozik a 
kételkedő Aegidiusszal vitatkozva: Az egyház „ . . .  
egyetlen (képviselője a földön az univerzumnak, és 
épp azért nem szabad most még beszélni sem a re
formról, mert ennek a követelésnek a .nevében kel
tek fel az ellenségek, keletkeztek szekták. Ha az egy
ház az ördög kezébe kerülne is ma, a legszörnyübb és 
elképzelhetetlen gazságok fészkévé is válna: küzdeni 
kell érte és hinni benne, mert annak az ecolesia catho- 
licánaík a szent teste ő, amelynek örökkévaló feje 
Krisztus. . . ” Pedig maga is eretnek titokban, mint 
Aegidius gyanítja, s hite ezért tud ihletőbb lenni, ezért 
tudott elragadtatottan beszélni: „Ügy beszélt, mint 
akiben felsőbb hatalom szított tüzet, és beszélnie kell, 
mert az elhallgatott szó égetné. Az ő prédikációinak 
különös belső erőt, megsebezhetetlen szárnyakat 
adott, hogy nem két ellenséges emberi párt közül az 
egyik oltalmára és a másik elpusztítására állt ki, ha
nem mintha nem is emberek ellen küzdött volna, ha
nem minden élőnek ellensége, a Sötétség, az Ellenség 
ellen, a világos Istennek nevében hívott, emelkedett, 
szállt tiszta magasokba. . . ” Mély és ezoterikus hite 
miatt válik az író (és nem Aegidius) szerint a „takti
ka” áldozatává Frigyes páter:
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„És — mondom — hiszek az egyház hivatásában. A 
boszorkányokat máglyára kísértem, mert az egyház 
ezt parancsolta nekem; de mert hiszem, hogy épp 
mert isteni rendeltetése van, nemhiába mutattam 
meg tévedését. De fellázadni az egyház ellen, azt so
ha. Az annyi lenne, mintha az egyetlen hajléknak fej
szével mennék neki, az egyetlen kenyeret dobnám el, 
és a pusztába hívnám az embereket, az éhhalálba 
azért, mert ehhez az egyetlen kenyérhez is ma még 
tévedéssel, bűnnel, vérrel készítik a kovászt. Nem, 
ezt nem!”

Nyilvánvalóan egy, ebben a kisregényben élére ál
lított kérdésre keresi Sinkó Ervin a feleletet, mint 
ahogy majd az elkövetkező évtizedekben annyian a 
forradalmi munkásmozgalom krízises időszakaiban, 
Frigyes páter „szituációját” reprodukálva a mindig 
új körülmények közepette. Parabolája ugyanis nem 
hagy kétséget afelől, hogy szeme előtt a munkásmoz
galomnak a húszas évekbeli körülményei lebegtek, s 
hogy szüntelenül a maga 1919-es szerepének és ma
gatartásának, „viselkedésének”, illetve az ezekből kö
vetkező eszmei útjának a kérdései felett töpreng, iga
zolásához keresve az érveket. Valójában annak a di
lemmának a szorítását érezte tíz esztendő múltán is, 
amit 1919 májusában sem tudott eldönteni kecske
méti időzése idején, amikor egyik beszédében arról 
szólt, hogy „harci szó ajkunkon, fegyver a kezünk
ben és a szívünkben a szeretet”. Jellemzőnek kell 
azonban azt is tartanunk, hogy Aegidius, aki az író 
nézeteinek a szócsöve, s akinek „útja” lényegében az 
íróé is, nem igazi ellenfele Frigyes páternek a kisre
gény-parabola hozta ideológiai vitában, hiszen Fri
gyes „cselekvő” elvével szembe Aegidius nem egy 
másik típusú „cselekvő” elvet állít, hanem exodust 
hirdet az egyéni üdvösség nevében a spiritualizált 
mozgalmi ember végső konzekvenciájaként. Aegidius 
tehát valójában azt az utat teszi meg Frigyes páter
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oldaláról indulva el, amit az Egy történet, melynek 
még címe sincs Anikója és Lestyán Pátere tesz meg 
Ambrustól az emigrációig. Ezen a ponton tehát már 
•nem a „világról” van szó, hanem az énről, amely kép
telen kínzó ellentmondásait feloldani, éppen ezért vá
lasztja a. „kivonulást”. „Aegidius azonban — olvas
suk a regény utolsó előtti mondatában — egyedül 
akart menni, és zászló nélkül, és követő nélkül. . . ” 
Mert Sinkónak még mindig Kierkegaard a szentje, 
ezért hirdeti Aegidius: „Aztán mindenki felveszi a 
batyuját, és megy, hátán a maga igazságának a terhé
vel, megy tovább, magában, inaszakadtáig.”

Sinkó Ervin művészi és ideológiai egyenessége nem 
engedte meg, hogy Aeigidiusa útját (tehát a maga esz
mei útját is) vitathatatlannak rajzolja meg. Jelzi tehát 
Aegidius helyzetének fonákságát is: „Aegidius, aki
— hacsak hitét visszakapta volna — egymagában had
seregeket tudott volna szétverni, legalábbis így érez
te — Aegidius épp abban az időben bénult meg, állt 
tétován a zászlók között, mikor a harc a világban 
életre-halálra élesedni készült.” Nemcsak a Kierke
gaard követésének igazolása az Aegidius útra kelése, 
hanem egy ilyen emberi szituáció tragikus vonásai
nak a megmutatása is. Az „aegidiusi” „mit hirdes
sek?” kérdése közel sem olyan egyértelmű léthelyzet
ről vall, mint gondolni lehetne, s ideiglenes jellege 
is bizonyos. A szerző, amikor írta, éppen felszámolni 
készült a maga „szituációját”, erre utal Aegidiusnak 
Trierben, a Frigyes páterrel való második találkozás 
után elhangzó vallomása: „Itt tudtam meg biztosan, 
végsőképpen, hogy ma nincs templom és nincs gyü
lekezet, melyben nekem hely adatott. . . ” Erről vall 
talán az is, hogy az Aegidius szempontjából oly je
lentős és kritikus dialógusa során Frigyes páterrel 
már nem teológiai kérdésként veti fel üdvösségének 
a problémáját, hanem az ember „világhelyzetére” hi
vatkozik. „A szívek üressége a földi élet mai tör
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vényszabója. . — mondja. Majd Frigyes páternek 
rejplikázva állítja: „De azt gondolom, hogy te meg- 
könnyíted az életet magadnak, mert ahelyett, hogy 
abban a szalmaszálban — szalmaszál az, ha elpusz
tított Magdeburg is a neve — a szörnyű törvényt, 
mely ránk következett, felismernéd, és megvallanád, 
nagy célok vallásával ámítod magad és, igenis, má
sokat is, pedig a dolog hajmeresztően egyszerű: ta
lán csak arról van szó, hogy a föld egy olyan csillag
kép jegyében áll, mely vadakká teszi az embereket, 
elpusztíttatja velüik lelkűket, városaikat, földjeiket.'’ 
A magányos életútjára induló Aegidius látványa ha
tásos lehet tehát, de semmiképpen sem megnyugta
tó, még ha tudjuk, számára a hit „élet-halál kérdése” 
volt, s hogy ambíciója volt „eljutni olyan könnyig, 
mint amilyent a vigasztalan emberfia sírt Jeruzsá
lemet látva”, hiszen a Krisztust követni akaró Aegi
dius sem a „vigasztalást keresi” — a „kierkegaard”-i 
utópia szellemében, a realitásokat nélkülöző módon. 
Az a spiritualizáltság kap tehát ebben a kisregény
ben művészi alakot, amely a Tanácsköztársaság ide
jén a proletárok államának megteremtése vágyát a 
„Krisztus világa akarásának” formájában képzelte el. 
„Pedagógiai” parabola is tehát az Aegidius útra ke
lése, Aegidius nevelődésének a története. A regény
ben Aegidiusnak „nemcsak kérdeznivalói, hanem 
mondanivalói is érlelődtek”: a magdeburgi „kaland” 
előtt a kérdező volt, utána a felelő szerepét kapja, 
anélkül azonban, hogy sikerült volna az írónak fel
számolnia a mester—tanítvány viszonyt, amelyben az 
író gondolatainak a szócsöve, mint az Egy történet, 
melynek még címe sincs lapjain is, a tanítvány ter
hét cipeli, s Frigyes páter ámyékába<n létezik csak. 
Aegidius Frigyesben „talált valakit, akivel szemben 
kis gyermekként állt, mint Ibis gyermek öreg ember
rel szemben, olyan öreggel, ki minden kérdést is
mert, azokat is, miktől verejték ül ki más ember
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homlokára, és ő szilárd szelídséggel, mintha minden 
félelem már, mint bejárt vándorút, mögötte terülne; 
minden félelemből — minit akii félelemnek erdejében 
már minden bozótot megpróbált — mindig tudott 
szabad, igaz, lélekemelő kiutat m utatni.. ” Ezt a 
viszonyulást Magdeburg után sem tudja felszámolni, 
Frigyes páter „objektívabb” igazságával szemben a 
maga „szubjektív” igazsága eltörpül, illetve proble
matikus jellege mutatkozik meg. Aegidius teológiai 
rohamát azonban Frigyes páter sem állja vesztesé
gek nélkül, s tulajdonképpen Aegidiusnak csak Mag- 
deburgból való megfutamodását tudja emlegetni, 
mondván, hogy „Trier városában most sok az elvég
zendő munka, legalábbis épp annyi, mint lett volna 
Magdeburgban”.

Ennek a teológiai-költői parabolavilágnak formai 
ihletét, mint jeleztük, Dosztojevszkij kínálta Sinkó- 
nak. De a részletek is Dosztojevszkij realizmusigényé- 
nek hatásairól vallnak. Ebben az igényben ugyanis 
a fantasztikumnak is helye van, miként azt Karama- 
zov Iván megfogalmazza. Maga a történet is fantasz
tikus a XVII. századot, a harmincéves háború korát 
idéző és egy Aegidiust felléptető „valóságával” és az 
„érzéki érzékelés” szolgálatában, minthogy egy teo
lógiai világkép művészi megformálásáról van szó, 
ebben pedig éppen a fantasztikusnak a változatai 
kapnak valósághordozó szerepet. Ilyennek kell tar
tanunk a kisregény Salamon-epizódját, mely át- meg 
átszövi a történetet négyszeri felbukkanásával, és 
Aegidius álmainak leírását. A Salamon-epizód való
jában parabola a parabolában, s mint ilyen, Aegidius 
nagyon is ezoterikus teológiájával szemben a földhöz 
tapadóbbat, bizonyos vonásaiban pedig a komikusab- 
bat példázza tragikus vége ellenére is. ő  az, aki az 
újrakeresztelkedők szektájának híveként „egy tör
vény alá állította magát, mely ellenkezik a termé
szeti világrend minden törvényével”, „feleségét, gye
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rekeit. . .  feláldozta, és maga töméntelenül sokat 
szenvedett, és mégse tudta diadalmassá tenni azt a 
másik világból való törvényt”, mert végül is elbukik: 
öl, majd megöli magát. S ez lesz Aegidius hitevesz- 
tésének a pillanata.

Aegidius álmainak külön jelentőséget tulajdonít 
Sinkó, éppen ezért foglalkozik természetével, értel
mezni próbálja, és magyarázza az álomnak a szere
pét szépirodalmi munkáiban, amikor hőseinek életé
ben való jelenlétéről értekezik. Olyan hősei vannak, 
„kiknél az álomban nyert érzéki benyomás oly erős 
lehet, mintha ébrenlétben érte volna őket”. Legfon
tosabb állítása pedig az álommal kapcsolatban, hogy 
az „érzéki benyomás végső súllyal eshet az ember 
életébe”. Az álmok horgonyozzák tehát a Sinkó-hő- 
söket a valósághoz, éppen ezért valóságértéküknek 
kivételes jelentőséget kell tulajdonítanunk a Sinkó- 
regényekben. Álmodott Ambrus felesége az Egy tör
ténet, melynek még címe sincs című regényében, s 
álmodik Aegidius álmokat, melyeknek íze „még hosz- 
szú évekig a nyelvén marad” — egy gyümölcstől 
roskadozó barackfáról az idill utáni vágy ihletében, 
s a templomajtó gerendáján függő Krisztusról a hit 
utáni vágyában. A barackfáról beteljesülő álomként 
álmodik. A magdeburgi börtönben álmodja ezt is: 
„Egyszer a keskeny fapadkán ülve elaludt, és azt 
álmodta, hogy szénakazal aljában ül, és vele szem
ben egy barackfa áll, ágait lehúzza a sok nagy, sár
ga gyümölcs. A nap ragyogott a zöld leveleken.” 
Trierben, a katona házában, akitől Isten elvette a 
halált, a valóságban meglátja ezt a barackfát: „öreg, 
nagy fák állottak a kertben — egy barackfa is, és 
úgy sütött rá a nap, mint ahogy egyszer álmában 
látta Aegidius. A falak mentén magasra futott fel a 
vadszőlő, s a nagy udvar virágoskertje közepén pom
pázó virágágy mellett, faragott támláspadra, nagy 
árnyékú diófa alá ültek le . . . ” A másik álom a „meg
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foghatatlan s nagy jelentőségű látványok” közé sorol
ható, tartós hatása révén pedig az álom és a való 
helycseréjét 'látjuk realizálódni, jelképi szerepével 
egyetemben. Sorsfordító álom ez. Aegidius a kolos
torban van, rorátéra kellene mennie, de nem tud be
lépni a kápolnába „mert a két kitárt tölgyfaajtó kö
zött holttest lóg, kitárt karral, mint a keresztre fe
szített, de a keresztet nem látja, mert a halott karja 
hosszabb a keresztnél, úgyhogy a fa két végéről le
lóg a keze, a csuklónál pedig alig látható, kis fejű 
szeggel van átütve”. Aegidius „ereklyeként tette el 
magának ezt az álmát”, majd miután Magdeburgban 
meglátja még a „furcsa vitéz” Salamonnak harang
kötélen lógó testét, rádöbben, hogy álma valójában 
„egyetlenegy ilyen, életre szóló ajándék” volt, „egész 
életre a biztos reménynek kiapadhatatlan forrása”. 
Aegidius teológiai végkövetkeztetése ennek az álom
nak a valóságából sarjad ki, és hitének elvesztésében 
csúcsosodik ki: „énneikem nem lehet hinnem, mert 
szememmel láttam és újaimmal tapintottam azt, akit 
megfeszítettek, és aki meg van feszítve máig — elé- 
bem állt, láttam — a templomajtóban”. Minden rossz 
a világban azért van, mert még mindig a megfeszí
tett Krisztus, a „fájdalmas Isten” pillanatát éli az 
emberiség, nem pedig a feltámadottét. Ebben az örök 
fájdalomban hivő Aegidius a magányos vándora az 
életnek — annak a lírai hősnek az alteregója, aki az 
1920-as évek első felében született Smkó-verseket 
,^mondja”. A lírikusnak éppen úgy az „unió mystica” 
a célja, mint az Aegidius alakját megformáló, Fri
gyes páterrel vitatkozó epikusnak. Az Aegidius útra 
kelése című Sinkó-regénynek ezért kell kivételes 
helyet keresnünk a magyar regényirodalomban. A 
Kierkegaard—Dosztojevszkij-féle teológiának és esz
tétikának ez a regény az egyetlen magyar nyelvű 
művészi realizációja — már-már a modellérték fokán.
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A „FÁJDALMAS ISTEN" SZÖSZÖLÓJA II.

Ha csak külsőségek alapján ítélnénk, érthetetlenül kel
lene megállnunk Sinkó Ervinnek az 1920-as évek ele
jén kibontaikozó költészete előtt. Kecskemét volt vá
rosparancsnoka, a forradalom katonatisztje éppen 
hogy megérkezett Bécsbe, emigrációba, de amikor 
költőként megszólal, mintha egy ferencrendi baráttal 
kelne versenyre Altató című, 1921 karácsonyán meg
jelent versében:

Szép az angyal, álmod várja, 
ajtónál áll, fény a szárnya, 
azt üzeni, hunyd le szemed, 
engedd szépen kicsiny kezed, 
akkor bejön, Isten küldte: 
jó-e még a kis testvérke?
Kis testvérke, aludj.

Jó kis testvér, sok az angyal, 
szárnyuk földtől nehéz bajjal, 
tied könnyű, még tud szállni, 
álom karján hazajárni, 
ott van az ég, ahol te vagy, 
el ne felejts, ha leszel nagy.
Kicsi vagy még, aludj.
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Huny a gyertya, csillag lobban, 
jön az angyal, kulcs se koppan, 
föléd hajol, szemen csókol, 
megsimogat, ringat, bókol, 
ne nyisd szemed, ne nézd, hol van, 
angyalt álom lát legjobban.
Aludj, édes, aludj.

A misztika hímes rétjére azonban nem véletlenül 
tévedt. Láttuk, „krisztianizmusának” már a tízes 
évek második felében megvolt a szellemi háttere, s 
adva voltak lelki föltételei is, 1919-ben pedig gya
korlati leckéin is átesett, s ezáltal „lelki” integritá
sát is átmenthette az ©migrációs esztendőkbe, habár 
az énjébe zárkózottnak nem adatott meg a lelki test
vériesülés kollektív élménye. Egy magára maradt in
dividualizmus dédelgette tehát illúzióit, s mert nem 
tudott a valóságban beszélgető társra találni, szólí
tani kezdte a bibliai Istent, inkább misztikus képze
teiben, mint metafizikai „valóságában”. Természete
sen nem csupán Ady Endre istenélménye visszhang
zik Sinkó húszas évekbeli költői megnyilatkozásai
ban, hanem a német misztikusoké is: végigjárta az 
utat, amelyen ifjúként Novalist olvasva elindult. Lu
kács Györgyék után nyilvánvalóan ő is elmerült 
Eckehart mester tanításaiban, különösképpen, hogy 
az az „unió mystica”, amelyről az beszélt, Sinkónak 
vágyott élménye volt, s úgy tetszhetett, annak az 
individualizmusnak az éhségét (ez pedig álcázott vi
lág utáni éhség volt!) táplálja, amely énjét, a költőit 
is jellemzi. Amikor verset ír azokban az esztendők
ben, egy jellegzetes eksztatikus költői állapotról 
vall, s ennek édes emléke még sokáig kíséri, szerelmi 
költészetének „földi” színeiben pedig szinte mindvé
gig megőrződik. „Hogy isten megszülessék a lélek
ben, s a lélek megszülessék istenben” — Eckehart 
szerint ez a világteremtés célja, merüljön csak el az
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ember a maga lelkében, előbb-utóbb elkövetkezik az 
a pillanat, az az elragadtatott állapot, amikor az is
tennel való egyesülés lejátszódik (Halász Előd). Meg 
kellett csak Sörén Kierkegaard tanításaival toldania 
a német misztikusokét, hogy individuális énjéről al
kotott felfogása jogosságáról meggyőződjék, hiszen, 
miként a Kierkegaard-értelmezők mondják, nála a 
magába záruló, a felfokozott intenzitású énről van 
szó, amely a világtól elzárja magát, az én-nek elég 
önmaga, Istennel társalog, mert csak magával s ma
gáról tud beszélni. „Az ember belső, pszichikai jel
legű létezésének” gondolata a tárgyi, fizikai-bioló- 
giai vagy társadalmi jellegű valósága ellenében tehát 
Sinkó költészetének a mélyrétegét képezi, s „felsőbb
rendűségéből” alkotott nézetét is igazolja. „Az isten
nel egyesült ember” felsőbbrendűsége ez, amely a 
bibliai „kiválasztottság” gondolatával is szívesen ka
cérkodik. Hiszen Eckehart mester tanította, hogy
— mint Halász Előd írja — „az istennel egyesült em
ber fölötte áll mindenféle egyházi rítusnak, sőt ma
gának az egyháznak is”. Nem nehéz felfedezni poli
tikád gondolkodásában sem a fentebb vázoltnak a ref
lexét, a disszidens viselkedésforma megkívánásának 
a jelét. Hogy a sinkói emigránsszituáció szálai is 
hozzá kötődnek, egészen nyilvánvaló. Ilyenfajta emig
ráns volt ő a tízes években is, és szinte mellékes 
tényezőnek tetszik, hogy 1919 után emberi-fizikai 
mivoltában is emigránssá vált (ezzel magyarázhatjuk 
húszéves helyváltozásainak életrajzi tényeit is: ami
lyen mértékben a világot okolhatjuk, olyan mérték
ben Sinkónak a lelki világhoz való viszonyulását is), 
a közösség tudatával és élményével pedig sokáig nem 
tudott mit kezdeni. Vallhatta tehát gondolkodásban 
egyik mesterével, Kierkegaard-ral: „Az általános em
beri ui. nem fantom, hanem minden ember az, vagy
is minden ember számára megvan az az út, amelyen 
haladva általános emberré válhat.” (Idézi Suki Béla
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az új magyar Kierkegaard-kiadás bevezetőjében.) A 
valóságos emberi viszonyok közötti „út” helyett adva 
volt a „lelki” és az érzelmi út, s még 1938-ban is 
ilyen értelemben idézhette Montaigne-t: „A világon 
az a legnagyobb dolog, ha tudunk egyedül lenni. . . ” 
A „szent önösség” miszticizmusának a lírája szólalt 
meg tehát Sinkó Ervin költészetében a húszas évek
ben, s kapott előbb formát A fájdalmas Istenben, 
majd a Testvér verseiben szerveződött rendszerré. 
Analógiaként hadd idézzük a XIII. századi Mechtild 
van Magdeburgot, a német misztikust, aki A bűnös 
imája című versében írja:

Gondold meg, mint tudod becézni 
a tiszta lelket öleden.
Vidd végbe hát, vidd rajtam végbe tüstént, — 
osztályosod én legyek egyedül.
Ejh, vonj hozzád, én Uram 
és tiszta leszek s fényes én; 
de ha magamra hagysz magammal, 
elborít a sötétség és a bánat.

(Rónay György fordítása)

A „világ” Sinkó költői világképében, tehát költői 
énje számára csupán általánosságban létezik. Sajátos 
paradoxona ez akkori krisztiánus költészetének, hi
szen valójában az én egészen problematikus jelle
géről volt szó, s ennek megértésén dolgozott Lukács 
György vezetésével a Vasárnap Társaság is a tízes 
években, majd találta meg a szocialista forradalom 
világot megváltoztatni akaró szándékában a megoldás 
kulcsát. Sinkónál a „világ” látszik problematikusnak, 
s az egyetlen bizonyosságot az én jelenti. A megvál
toztatás kategóriáját ezért szorítja háttérbe a meg
váltásé. Az „én és világ” hagyományos költői relá
cióival sem lehet mit kezdeni e költészet értelmezé
sekor, a kettő között olyan éles és merev a határvo
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nal. A költő az „én” biztosnak vélt fedezékéből fi
gyeli a „világot”:

bizony tél és éj és kín van

Vigyázzunk, a földet megvette a hideg, 
és a virágok alatt a sok sírtól nehéz.

(Kis húgom, az erdő)

vagy:

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

(Istenem)

A „világ”, miiként A fájdalmas Isten verseiből ki
tetszik, apokaliptikus vonásokat mutató s félelme
tes. „A tenger, mint véres moslék már-már elönti. . .  
a földet”, „mert a nagy vizet medréből kiszorítják a 
holtak” (Jajszóval köszöntlek), s ha hasonlítania kell, 
akkor ilyen képet talál: „mint pestissel rémlésbe ti
port város” (Fakó lángként). Kozmikus látomásában 
is hasonlóképpen gondolkodók, mondván, „vacognak 
a csillagok a készülő temetéstől” (Jajszóval köszönt
lek). Legteljesebben talán az Árvák imája című ver
sében fogalmazza meg világélményét:

Jó Isten . . .
nézz ránk, mert szívünk borzad az éjre.
Mert börtön van és dúló táborok.

Mostoha föld, bujdosó gyermekek, 
sokat sírunk, árva sok testvérke. . .

Mostohának mondta fentebbi versében, e korszaka 
talán legszebb költeményében pedig gazdátlannak

63



nevezi (A gazdátlan világ), hogy a Vigasz a börtön- 
bői címűben feltegye a kérdést: „ez a világ kinek a 
világa?” Nyilvánvalóan az emberé, a társadalomé, hi
szen a természettel költészete szüntelenül kommuni
kál majd. Az ember világa nem isten világa ebben a 
sinkói felfogásban. „Isten világán minden szabad, tár
va a kapu és nincs lak a t. . . ” (Isten világán). Adva 
van az unió mysticában istennel találkozó kivételes 
ember, s van az „istentől” kiürített emberi univer
zum, az isten kötényéből kihullott, melynek „meg
váltása” tulajdoniképpen nem más, mint a világot 
ismét visszahelyezni isten ölébe:

és Urad hiába szív állhatatos szomjjal, 
ha nem testvérül lelkedzett testvérben áll meg

[rohanatod
s testvérben teljesüljön erősen gyökerezve 
lombbal gyümölcsül sudaron nem emeled a világot 
ölébe néki, ki vágyott 
kergető, rejtező, világos Istenedbe. . .

(Lássad, ha fordulnál)

Eggyel több oka van tehát bensőségébe zárkózni, s 
így keresni kapcsolatot más embertestvérrel, ki az 
istennel való találkozást ugyancsak átélte. Nem „vi
lágon” alapuló lesz tehát Sinkó húszas évekbeli köl
tészete. Gazdagsága, változatainak sokasága sem bon
takozik ki, mint Ady istenverseiben látható, hanem 
megmarad két általános konstatációnál. Az egyik 
szerint „nagy és félelmetes, elsodró” a világ, ilyen 
az élet és a halál is, s kérdezi, „édesem, van-e, aki 
hazatalál”, hiszen „teste, lelke árva bús virág” (A 
testvér sírjánál). A másik a világ ellenében az isteni 
állandóság látványát állítja elő:
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Vérbe gyúlnak e földi házak, 
vérbe fullad, ki jobbért lázad.
Te állsz fehéren, Jézus

(Az erős Jézus)

-Költői viszonyulásának képét viszont az Ó, én bű
nöm című versében találjuk:

és a szemem, mint megfagyott pataík 
csak tükrözi, hogy béna fenn a Nap . . .

Sinkó Ervin világlátásának költészeti következmé
nyei nyilvánvalóan produktívabbak voltak, mint a 
gyakorlatiak, magánéletbeliek és a társadalmi praxis 
szempontjából értékelhetők. A magába merült és ma
gával elfoglalt én — e szituációkból következő — 
passzivitása meghatározott jellegű és „tartalmú” 
költészetet hozhatott létre, s vele egy krisztiánus 
esztétikát is, amelynek fő ismérve a kiapadhatatlan- 
nak látszó zsoltáros dicséret, melyet a „benső élet” 
sugárzása bocsát ki magából a testetlenné vált „lé
lek” vallomásaiként. Ha nem is lehet minden vers az 
istennel találkozás elragadtatott pillanatának a kife
jezése, az azt sóvárgó vágy kifejezésévé már gyak
rabban válhat, és legsikerültebb darabjai az ilyen 
költészetnek — a fentiekből egyenesen következő mó
don — sajátosan önelvű-öncélú kifejezési formát mu
tatnak — a „krisztiánus” versét, amelynek ősképét 
Balázs Béla tízes évekbeli szecessziós népi dalkölté
szetében lelhetjük meg, Sinkó Ervinnek is mértéket 
jelentő mintáit pedig részben Ady Endre istenes éne
kei és Lesznai Anna „litániá'i” adják. Mintha Kier- 
kegaard ismétlés-kategóriája öltene ezekben a ver
sekben „költői” alakot. A létezés bizonyossága az is
tennel való közvetlen kapcsolatnak (vagy az erre irá
nyuló vágynak) meg-megújuló kiéneklése, ami az 
egyes pillanatokat (de az egyes verseket is) kontinu
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itás-benyomássá változtatja, mint az egyes filmkoc
kákat a mozgókép mozgássá, a mozdulatlanságpilla
natokat folyamatossággá. A vers lehet tehát jobb vagy 
rosszabb, sikerült vagy kevésbé megvalósult, a ki
mondás kontinuitásának a lényege megőrződött az 
ismétlődés révén. Nem véletlenül vannak tehát Sinkó 
krisztiánus költészetének valójában csak ciklusai. Is
tenélményét egy versben megfogalmazni nem tudta. 
S éppen a fent elmondottakkal kapcsolatban kell a 
Sinkóban szüntelenül dolgozó aktív versigényt is em
legetni. Ezzel közelíti ezt a misztikaihletet az esztéti
kai szférához: a szó a sinkói lelkiségnek végleges in
dividualizmusában tulajdonképpen létezésformája.

A Kierkegaard-, Dosztojevszkij-, Ady-, Balázs Béla- 
és Lesznai Anna-analógiák és kapcsolatok mellett 
nem szabad megfeledkezni Sinkó költészetének és 
gondolkodásának Martin Buberre és a chasszidiz- 
musra mutató vonásairól sem. Ezek kétségtelenül 
krisztianizmusát színezték, olyannyira, hogy felme
rülhet annak lehetősége is, hogy ne Sinkó Ervin 
krisztianizmusát emlegessük, hanem az ő isten- és 
világélményével kapcsolatban a chaszidizmust, ame
lyet a jelek szerint — filológiai tények tanúsítják — 
jól ismert. 1924-ben folyóiratában közli Martin Bu- 
ber „legendáját a földre szállt lélekről”, a Szemben a 
bíróval mottója is chaszid legendából vett két mon
dat, az Áron szerelme kis betétje ugyancsak egy 
chaszid legenda, amelyről a filológiai vizsgálódás
nak kell még megállapítania, hogy eredeti vagy pe
dig apokrif szöveg. A Szemben a bíróval mottóját 
azonban mindenképpen árulkodónak kell tartanunk 
Sinkó Ervin krisztiánus költészetével kapcsolatban: 
az a gondolat, hogy isten jelen van, csak meg kell 
nyitnia az embernek a szívét előtte, hogy beléje 
költözhessék, nincsen messze a mottó szavaitól („Ta
nítvány: Hol késik, mért nem jön, mikor jön már 
a Messiás? Mester: Itt áll a kapu előtt és terád vár”).
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Martin Bubernek a chaszidizmust értelmező „eti- 
kus-eksztátikus cselekedet-tana” is ott van tehát Sin
kó Ervin nézeteinek a mélyén. Buber felfogása sze
rint a „lélek a maga megtisztulásában és teljessé vá
lásában — a lélekvándorláson át — részese lesz a 
messiási megváltás munkájának” (Pfeiffer Izsák Bu- 
ber-életrajza nyomán a Száz chászid történet című 
Buber kötetben, Bp. é. n.).

De beszélnünk kell Sinkó istenes verseinek „szent” 
monotóniájáról és szentimentalizmusáról is. Versek 
sora, verseskönyvének majdnem minden darabja hir
deti:

Isten, szeretlek, szánlak és áldlak 
ó, szép, szép nagyon, az ég, 
s a föld nem . . .

(Ínségünk ínségese)

vagy:

Dicsértessék a Te véred, 
dicsértessék, aki Véled 
osztozik kereszten. . .

(Dicsértessék a Te véred)

s kéri:

fázzon a föld, míg szívünkből nem lesz izzó 
s tüzétől nem olvad földre az ég!

ó, lélek, higgy, ha fájsz, s futsz meztelen. . .
(Kiáltás a hullámok fölött)

majd a Jézus^motívumot szólaltatja meg:

Ó, jó Jézus, csak Te vagy jó, 
de rossz voltunk mirajtunk is sajgó. . .

(Karácsonyi könyörgés)
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„Küszöbön az Isten” (Űj vitézi ének) tehát ebben a 
költészetben, s a költő énjéhez szólva joggal írhatta: 
„Isten szomorú szívébe beleírtad magad. . . ” (Mégis 
ha kérded), anélkül, hogy egyetemes érvényt tudott 
volna szerezni ennek az istenélménynek. A versek 
esztétikai megfogalmazása jelzi, hogy a költő szá
mára fontosabb volt a vallomás lehetősége, mint a 
kifejezés mikéntje. Ahol azonban áttöri a kifejezés 
erejével a magánérdekűségnek a korlátait, az imád
ság költőiségével és naiv bájával le tudja győzni 
adott s egészen problematikus pillanatát is. Mint a 
Csendes esti imádság következő szakaszában:

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

Mi több, Ady istenes költészetének az emlékét is 
el tudja homályosítani, bár Németh Andor megálla
pítása szerint Sinkó „ahol igazán patetikus és emel
kedett, tisztára Ady hangján szólal meg”. Egy jelleg
zetes szentimentalizmus nyomatékai és egy „síró Is
ten-vágy” barokkos-litániás felhangjai vannak együtt 
ezekben a Sinkó-versekben. Mert az imádság-vers, a 
lélek mélyéről feltörő, s a költő ezt törekedett meg
írni, a XX. században már ritka adomány, György 
Mátyás szavaival az „elidegenedett Isten visszaigézé- 
se” kivételes pillanatokban lehetséges csupán. Kü
lönösen, hogy Sinkó Isten-képzete intellektuális „rá- 
fogás” elsősorban, ráció szülte irracionalizmus. A vers 
problematikus voltáról is szó van tehát A fájdalmas 
Isten verseiben, egészen kierkegaard-i felfogást mu- 
tatóan a következő részletben:
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Ki rám örök hernyó sorsát méri, 
éneklő köntöst százat szőttem néki, 
és szövök, szőttesem kezem újra tépi, 
szövök és tépek, szövök és tépek, 
de tart a vétek, 
s nem lepke a lélek, 
ó, szörnyű vérdíj, véren vert ének!

Csomók Ura, a kínt te nem nézed?
Csak nézed és cseléded nem segéled?

(Be nem telik)

Ugyanez a vershez való közeledés figyelhető meg a 
szerelmet kiéneklő költeményeiben is. „Éneklek sze
relmet, Istent, -lelket s mind a hármat lángjában ke
mencének . . — mondja (Harangok tűzvésze), mint
egy jelezve, hogy a húszas évek elején melyek azok 
a gondolati pontok, amelyek köré a versrácsok fel
épülnek. Ha az azonosulási vágy istenverseinek 
egyik fő hajtóerejét képezte, a szerelmes versekben 
további konkretizálódását figyelhetjük meg. Az „unió 
mystica”, ami végső célja lehetett e verseknek, csak 
vágy maradt gondolati és költészeti szempontból egy
aránt. Mondta ugyan verseiben, hogy „megfeszítet
tél, megfeszítettünk, egy a testünk, együtt feszül
tünk” (Szegény sárkány), s imádkozta is a Fakó láng- 
ként című versében („Ó, vedd kezedbe, cseréld ki 
szívem, temesd, s támadjon fel a szívedben...”), 
érzelmi-költői realitásként csupán szerelmes verse
iben tudta meggyőző módon vallani:

hogy én te vagyok:
földem, hazám, otthonom, hol is én hontalan vagyok...

(Téged ezer arcán)



A versben természetesen spiritualizálódik ez a sze
relem, s az „amor sanctus” kifejezése lesz, mi több: 
az isteneszmével versenyző ihletköre, hiszen szerel
mes verseiben a „földit” kellett égbe emelnie
— amazokban „istent” lehozni a földre —, azaz lelki 
sugallatokat kellett egy irracionális mozivászonra ve
títenie. A „másik” ember azonban a szerelmes ver
sekben is sokszor pusztán elgondolás, mint amilyen 
az „isten” is a költemények egy másik körében. Ost
romolja ő is a szerelem sorsintéző hatalma problé
máját, amit Lesznai Anna költészetében méltányolt, s 
keresi ő is „önmagát a szerelmet” (mint „önmagát az 
Istent” kereste!), annak az individuális különlétnek 
a „kerítését”, amelyről a Hozza hűs szavadat című 
versében beszél („mert mi két karjaink nem lesznek 
kerítés, de két egy szívünk lesz testvérnek terí
tés . . . ”), áttörni azonban szerelmes versei zömében 
sem tudja a húszas évek első felében. Talán éppen 
azért, mert a versekben kifejeződő vágy feloldhatat
lan ellentmondást dajkál. Fájhat tehát az individu
ális különlét (ez Sinkó kifejezése), sajoghat a szív, a 
szerelemben, melyben magát látja a költő, nem ta
lálhat vigasztalást: nem beteljesíteni, hanem betel
jesülni akar. A Lesznai Anna költészetéről a hatva
nas években írott tanulmányában beszél az indivi
duum „ébredésének” a kérdéséről, s érinti a „mé
lyebb ébredést” is éppen a szerelmes versekkel kap
csolatban. Ebben a „mélyebb ébredésben” ugyanis az 
„én a nem-énben, a másikban, a kedves te valóságá
ban talál rá a saját feloldódott, kedvese lététől ér
telmet és beteljesülést nyert önéletre”. A Lesznai 
Anna költészetéhez való szoros kötődése a húszas 
években lehetővé teszi, hogy e költészet interpretá
lását a maga költészete e verscsoportjára is érvé
nyesnek tartsuk. Még ha Sinkónál csak költészeti 
vágy maradt, mit Lesznai Anna verseiben megva
lósulásként méltat. „Ez semmiképp se az a platoni-
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kus szerölem, melynek a vágy, az úgyis mindig ki
elégíthetetlen a legfőbb és felmagasztalt tartalma. 
A szerelem itt a földi élet, az érzékelhető test szerel
me, s ugyanakkor itt az érzések örömében szűnik 
meg a különlét, az én, mert akar és tud és mert kell 
neki maradéktalanul a nem-énnek, a kedvesnek szen- 
telődnie. . .  ebben a szerelmi lírában mindenütt jelen 
van valami abból a mély megilletődöttségből, amit 
vallásos megindultságnak, emberiesült imának lehet
ne nevezni. . . ” Sinkó szerelmes versei egy részéből 
is kihallható ez a megilletődöttség — a hangvétel 
ünnepélyessége, amelynek vannak egészen Petrarcá
ig visszautaló zöngéi („Ő, Uram, én félem és áldom 
az éjt, a napot s a hajnalokat. . .  — Imám Fehér 
születése napján), az „áldott irgalom” állapotának 
panteizmust sugalló kép világa, a kifejezések emel
kedett ódonsága, melyet a grammatikai szokatlanság 
is átsző, az áhítat, amely a középkori szerzetesekével 
rokon, vannak összetevői között. Ha egyszer elkészül 
a magyar ezoterikus líra antológiája, Lesznai Anna 
versei mellett Sinkóéd is helyet kapnak benne. Sze
relmes verseinek sora hirdeti a hála és a köszönet 
szavait, mert mint írta, „halálmeztelen szívem szíved 
lakja”, s „arcom arcod”. Az „unió mystica” vágyott 
állapotához ezekben a versekben egészen közel ke
rült. „Jó élni, s jó lesz halni veled, borítsd rám sze
med . . . ” (Szomorúság szentje) — énekli a szerelem 
dicséretét, s így összegez:

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

(A két karom ma tékozlóan)
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Az a költői magányosság, amely A fájdalmas Isten 
verseiből üzent, a szerelmes versekben szólalt meg a 
legmeggyőzőbb módon, a testvér-versekben érzelgős 
versváltozatokat szült. Ezek is ráfogás-versek: egy 
magányosság keresi isten és az asszony után is az 
„archimedesi pontot”, ahol a másik ember szívében 
megvethetné lábát. Sajátos önössége természetesen 
fel-felkísért, ezekben a költeményekben is a maga 
számára keresi a megváltást. Asztali köszöntő című 
versében olvassuk: „Szívem falat étek, ha mellé tér
delni s tudsz csókolni, testvér. . Az Éneklő angya
lok címűben pedig így énekel: „Testvér, édes testvér, 
bűnbánatba esvén, imádkozzál értem . . . ” A testvér
képzet is alkalom tehát a vallomásra és a „maga sze
relme” kinyilatkoztatására, költői gesztusa pedig a 
vezeklőé és bűnbánóé. Mert a bűnösség állapotában 
tudja magát („Legjobb tettem is bűn . . . ” — A láza
dót elnyelte a cethal), s ahogy Isten-verseiben az 
eget ostromolta, most a pokol mélyébe merül, s vall
ja: „s ki ölni ment, a testvér, a bűnös, jaj, tudom, 
jobb, mint é n . . . ” (Szamária kútjánál), kiérdemelni 
vágyván a megváltást. Szélsőségekig is elmegy az 
alázat költői megéneklésében: emlegeti azt a boldog 
állapotot, amelyben a farkas testvére az őznek, s 
imádkozik a gyilkos Heródes megszánása érdekében 
(„Ó, jó Jézuska, ki ma született, szánd meg Heró- 
dest. . . ” — Karácsonyi könyörgés), hogy végül Júdást 
is igazolja bűnfelfogása kiteljesedéseként. Ez pedig 
Kierkegaard nézeteire vezethető vissza: bűnösségének 
bevallása is egy lépés a vágyott és akart istennel 
való találkozás felé a szorongás állapotába is el
merülve, kísérlet, hogy a Kierkegaard három stádi
uma közűi az etikai másodikból végérvényesen a val
lási harmadikba énkezzék. Kitárulkozás helyett az én
be zárkózottság verseit írta tehát. A „szó” igényéről 
azonban nem mondott le, s ez Krisztus-követése csőd
jének bevallása is:
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De nekem kell a szó s kell az ima nekem.
Ügy vagyok a lelkemmel: van egy szerelmesem, 
és nem tudom, hány nevén, hány alakban 
szólítom,
és fában, kőben, emberarcban szívemre szorítom, 
és mindig csak érte sóhajtok . . .

(Hallgatni most a dolgom)

A „szó” kérdése felveti a Sinkó-versek esztétikai 
szférája jellegzetességeinek a problémáját is. Jelez
tük már ugyanis, hogy Sinkó költészetének nincs 
„saját” formája. Kísérte az Ady-vers formaihlete, 
amit A fájdalmas Isten kortárs kritikusa, Németh 
Andor már jelzett, mondván, hogy a „késő Ady-ver- 
sek, a zsoltáros Ady-versek hangján” énekel. „De 
nemcsak a hang azonos — folytatja —, hanem a gesz
tus is. Az érzelmi beállításról és a ritmustól egészen 
az interpunkcióig.” Idézi is az ilyeneket:

Kiserkent vesztő 
Békétlen vérem;
Szeressed, ó, Uram,
Minden ellenségem.

Vagy:

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

Az utóbbival kapcsolatban a „legbensőbb gondolat
forma utánérzése” tényét emlegeti, majd Balázs Bé
la „poézise fehéren ködlő, tiszta hajnali misztikájá
nak” a hatását említi, s idéz:
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Mért nékem vérem a szemed szent vére? 
Behunyt szemed itt földre súlyosul 
s béke. Ott billen a föld túlsó széle . . .

A formális megfeleléseknél azonban nyilván jelentő
sebb s kifejezőbb volt ez az Ady-, Balázs-, Lesznai- 
versekhez való kötődése. A Vasárnap Társaság vers- 
eszményének az örökségével való gazdálkodásról 
van itt szó. A Balázs Béla-kutatások ugyanis ma már 
hangsúlyozzák: „annak a kis szellemi körnek, amely
hez Balázs tartozott, egységes esztétikai álláspontja 
volt, hogy a formaprimitivitás lesz az új nagy mű
vészet jellegzetessége” (Radnóti Sándor), s ennek az 
elvnek a kontextusában szemléli Balázs balladaszerű 
költeményeit is. Nyilván Lesznai Anna ízlésszecesszi
ója is belejátszott Sinkó versformamegoldásaiba. 
Soraikban elsősorban a formaprimitivizmus dallama 
bujkál, Balázsnál kétségtelenül Kodály Zoltán és 
Bartók Béla ihletése nyomán. „Erdő mélyén szövődik 
az este. Hazamegyek, mert anyám keresne. Eressz 
el, eressz e l . . . ” — szólaltatta meg Balázs Béla ezt a 
Sinkóra is ható dallamot, aki felkapja, s viszi tovább, 
sajátjává teszi:

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

(Éjjeli lepke)

A fájdalmas Isten legsikerültebb költeményeinek 
ez vagy ehhez hasonló a dallama. S ezeket egészítik 
ki az irodalomból vettek — a tercinától (Harangok 
tűzvésze) az ősi 12-esen át (Isten dús szívének) a Ba- 
lassi-versszak leképzésig (Űj vitézi ének). Sinkó hú
szas évekbeli „bensőséges lírájának” a formáiról van 
szó, s velük kapcsolatban Kierkegaard-ig éppen úgy 
visszanyomozhatunk, mint Lukács Györgynek a Ba
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lázs Béla verseivel kapcsolatos álláspontjáig, amely 
ugyancsak a dán filozófus nézeteihez kapcsolódik. 
Olyan versformákra kell gondolni, amelyekben „még 
elevenen él emléke annak az időnek, amikor a for
mák még nem szakadtak el a kinyilatkoztatás egy- 
anyagú és mindent beölelő világától. . . ” Ám hogy 
nemcsak a forma kérdéseiről van szó, azt Sinkó Er
vinnek 1928-ban a Nyugatbán megjelent tanulmá
nya, a Téma és tartalom a költészetben is jelzi, amely 
a maga költői praxisának az elméleti megfogalmazá
sa kienkegaard-i és Lukács György-i alapokon. Nyil
vánvalóan nem pusztán elméleti, irodalomelméleti 
meggondolások ihletében készült ez a Sinkó-tanul- 
mány, hanem a maga költészete védelmében is, A 
fájdalmas Isten versvilágának, legfőképpen pedig 
költői magatartásformájának affirmatív védelmében. 
A „szubjektivitásnak új viszonyáról” beszél, Doszto
jevszkijt ünnepli, aki megmutatta, hogy lehetséges 
„a költészet mint etikus metafizikai magatartás, a 
realizmus lelkének ez a lelkiismeretté válása”, és 
Ady Endre költészetében látja ezt az eszményt meg
valósulni.

Ezt tartva szem előtt megállapíthatjuk, hogy A  
fájdalmas Isten páratlan, de a magyar irodalomban 
sem egyedülálló szándékot kifejező lírai teljességet 
szólaltatott meg, a magányos és elszigetelt, a maga 
prófétai küldetésében „krisztusi” feladatokat vállalni 
akaró Én ezoteriává párolt bölcselete alapjain. Mind 
„formáját”, mind „tartalmait” ez szabta és adta meg. 
Nem mondhatjuk azonban költői eredményeiről 
ugyanezt: nemcsak a vers diadalait vehetjük tudo
másul, hanem a költő vereségeit is. Vannak ebben a 
kötetben versek, amelyekből kihallani a nagy költé
szet szárnysuhogását, egy részük azonban nem mu
tatja testet öltötten azt a „költőit”, amelyet bölcse
leti szándéka ihletében ígért.
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AZ UTÓPIA ÉS ESZTÉTIKÁJA

A pesti Szovjetházban folytatott beszélgetések gyü
mölcsei az 1920-as években értek be. Kierkegaard- 
tanulmányát 1921-ben írta meg Sinkó Ervin, azután 
Dienes Károly Korunk ja közli Egzisztencia és lát
szat (1926), Middlesex és utópia (1927), Szocializmus 
és vallás (1927), Heinrich von Kleist (1927) című ta
nulmányait, a Testvér lapjain pedig Kierkegaard 
mellett Angelus Silesiust, Meister Eckehartot és 
Martin Búbért propagálja, közben Kassák Lajossal 
és Déry Tiborral csatázik. Olvassa az új szovjet szer
zők (Dorohov, Vszevolod Ivanov, Jurij Lebedinszkij, 
Vereszaj ev) könyveit, és ismerteti Debreczeni Jószef, 
valamint Tamás István első műveit. Nagyobb léleg
zetű, összefoglaló jellegű tanulmányát a Nyugat közli 
Téma és tartalom a költészetben címmel 1928-ban. 
Azután éveken át nem publikál értekező prózát. Amit 
ír az 1930-as évek végén, azt Gaál Gábor közli a 
Korunk lapjain, így a Don Quijote útjai című ta
nulmányát is.

Egy „krisztiánus” ideológia kidolgozásának és esz
tétikai következményei levonásának a munkáját vég
zi tehát az 1920-as években igen következetesen, s 
ilyen módon mintegy költészetének és szépprózájá
nak eszmei alapjait fedi fel, kétségtelenné téve töb
bek között azt is, hogy az 1920-as évek nagyobbik 
hányadában harmonikus „irodalmi” életet élt, elmé
let és gyakorlat egységét teremtette meg — pályá
jának kivételes pillanataként.
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A proletárforradalomban is az egyéni üdvösséget 
kereső s abban üdvösségét nem találó ember ku
tatja elő csalódása után az eszmei pontot, amelyen 
megvetheti a lábát, és folytatja eszmei vizsgálódásait 
ott, ahol első mesterei, köztük Lukács György, 
pár évvel azelőtt abbahagyták, nevezetesen Kierke- 
gaard-nál és Martin Bubernál, legfőképpen pedig 
Dosztojevszkijnél — általában a misztikusaknál, hi
szen nem az ember társadalmi helyzetéről, hanem 
üdvösségéről volt szó. Amit meg kell tagadnia, az a 
racionalista gondolkodás, amely a XIX. század gon
dolkodásában olyan nagy erővel diadalmaskodott. 
Szemében a XIX. század a „technika, a pozitív tudo
mányok, a liberális européerség ideje”: „Az etika, a 
metafizika helyét a materializmus és a pszichológia 
foglalta el, s a hegeli metafizika az individuum etikai 
egyszeriségét kikapcsolva, a történeti ész öneszmé
let felé fejlődéséből kiindulva, a történeti ész leg
magasabb rendű manifesztációját az államban talál
ta meg.” És Sinkót nem érdekelte más, mint az „in
dividuum etikai egyszeriségénék” a kérdése, s Kier- 
kegaard szövegeinél találhatott-e alkalmasabbat ér
deklődése kielégítéséhez? Az 19214>en írt Kierke- 
gaard-esszé arról vall, hogy Sinkó Ervin maradékta
lanul megfogalmazta az őt izgató kérdést, s nem a 
dán filozófusról volt már szó, hanem önnön „belsősé
gének” a kérdéséről. „Az én dolgom az én üdvössé
gem . . .” — olvashatjuk ebben a Kierkegaard néze
teit első személyben kifejtő esszében, hogy ilyen mó
don mossa le a határokat kettejük véleménye kö
zött. „Vagyis: én, Sörén Aaby Kierkegaard, aki Kop
penhágában lakom és vagyok, amint vagyok, hogyan 
részesülhetek az üdvösségben, melyet a keresztény
ség ígér?” Ez a „vagyok, aki vagyok. . .” kíséri majd 
Sinkót mindvégig ezután, akkor ds, amikor nem val
lotta már magát krisztiánusnak, és vállalja meste
rével a „vagy-vagy” kérdését is. Heller Ágnes sze
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rint „Kierkegaard-nak döntenie kellett: az életben 
valósítja-e meg »művét«, az »esztétikai életvitelben« 
valósítja-e meg egyéniségét, vagy hátat fordít-e az 
életnek, és a transzcendenciát választja”, „mert a 
kettőt együtt választani képtelenség: vagy-vagy”. 
Sinkó Ervin gondolkodásában ez a kérdés természe
tesen módosított alakjában vetődik fel, főképpen, 
hogy ő, amikor elmélkedéseibe kezd, nem a válasz
tás előtt áll, hanem választásának erkölcsi-politikai 
terhét érzi, hiszen 1919 tavaszán már a forradalom 
helyett a „Krisztust” választotta. Kderkegaard-esz- 
széjében új „szituációját” rögzítette közvetett módon: 
„Az önelégült, a mindent nivelláló, a jelszavakban, 
szervezetekben élő, egyéni felelősséget elfelejtett em
berek között félelemben és rettegésben kérdi meg 
magát Kierkegaard: vagy-vagy?” Kibontásához az 
1926-os Dosztojevszkij-tanulmányában kezdett, amely
ből különben ugyanúgy nő ki a Téma és tartalom a 
költészetben, mint ahogy tíz esztendővel azelőtt Lu
kács György műhelyében a tervezett Dosztojevszkij- 
könyvből megszületett Lukács regényelmélete. Sinkó- 
nak a Dosztojevszkij megértéséhez vezető kalauza az 
Egzisztencia és látszat, ám valójában nem a nagy 
orosz regényírót magyarázza, hanem önmaga néze
teit, s mind erőteljesebben az esztétikai kérdések kon
textusában, hiszen az évtized folyamán az „individu
um etikai egyszeriségének” problémája mellé az esz
tétikaiak is felzárkóznak. Döntenie kellett tehát, hogy 
vagy Kierkegaard és Tolsztoj álláspontját fogadja el, 
akik „a vallás mellett való döntést elkerülhetetlenül 
az esztétika ellen való döntésnek tartják”, vagy 
Schillerét és Dosztojevszkijét, akik az esztétika és 
vallás szintézisén dolgoztak. Az Egzisztencia és lát
szat lényegében nem más, mint a Dosztojevszkij 
„szintézise” vállalásának a bevallása: „Dosztojevszkij 
problematikusan nagy tette az volt, hogy a vallást, 
a kereszténységet mint vallást, vallásként és
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distanciából esztétikumként élte és alkotta újra, és 
egyben a schilleri általános emberinek, a szépségnek 
egy új értelmezést adott, az emberben, mint a feltét
len szépségben konkretizálva azt.”

Természetesen nem az „én” pozíciójának feladását 
jelentette Sinkó gondolkodásának ez az kánya. Azt 
fejtegeti ugyanis már az Egzisztencia és látszat be
vezető részében, hogy a „vagy-vagy” kérdése „nyom
ban megjelenik, amint az »én« elindul a szubjektív 
egzisztencia meredekre állított pontján”. S folytatja: 

„Egzisztencia vagy látszat, etika vagy esztétika, az 
ideák vagy a jelenségek világa, emlékezés vagy felej
tés — mindegyik a másikat könyörtelenül kizáró 
hangsúllyal jelenik meg. Ez a könyörtelenség csak az 
egyik pólusra vonatkozik, mert a másik: a látszat, az 
esztétika, a jelenségek világa, a felejtés egyáltalán 
nem szigorú, de a szubjektív egzisztencia épp ezért lát 
veszedelmet bennük.”

Nyilvánvalóan Sinkó ebben a tanulmányában az 
etika és esztétika szintézisén gondolkodik, már csak 
azért is, mert író volt, és nem tudta reprodukálni 
Szókratész létformáját, amely arra tanít, hogy az 
ember „minden erőt a saját életének élésére fordít
son”. Azaz: „költővé szeretne lenni”, miként arról 
az Idei téli vallomások című kis versciklusának ne
gyedik darabjában vallott. A „szubjektív egziszten
cia” tehát nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy ne 
nézzen szembe a „szépség szférájával”, amelyben a 
„forma mindenható ereje minden vagy-vagyot 
megszüntet”, és ilyen módon paradicsomi egyetér
tésben találkozik etika és esztétika is. Tanulmányá
ban azt kíséri nyomon tehát, hogyan veszíti el az em
beriség ezt a harmónia-Paradicsomot, mondván, hogy 
Homérosz eposzaiban már az „elvesztett Paradicsom” 
ténye tükröződik. Nem véletlenül akarta Platón Ho
méroszt is száműzni eszményi államából. „A költé
szet — írja Sinkó Ervin —, melyet Platón jónak fo
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gad el, közvetlenül az ideák világában született, és 
nem mint a homéroszi művészet, a jelenségvilágot az 
ideákra emlékezés hatalmával megtörő túlvilági üd
vözlet. Ez Platán nézete, Platáné, aki megköltötte, 
amit Szókratész élt.” Az emberiség boldog aranykora 
az a harmonikus korszak volt, amely a „vallásos ben- 
sőség” maradéktalan uralmát biztosította. A teljesség 
harmóniája azonban megbomlott, a „mágiából eszté
tika, a szentképből szép kép lett: így lett teljessé 
a romantikában az esztétika győzelme az egziszten
ciális bensőségen”. Ez a bomlási, megoszlási folya
mat a szabadság elvesztésének a folyamata is, amit 
elvileg először Schillernek sikerült megállítania. 
Schillernek, akit Sinkó Ervin az „esztétika és etika, 
mint egzisztenciális probléma.. .  csodálatos, elragadó 
kibékítőjeként” ünnepel. Idéz is a Levelek az ember 
esztétikai nevelése című Schiller-tanulmány elősza
vából, és ezt az idézetét a következő sorokkal kom
mentálja: „Schiller esztétikájának tudatos paradoxo- 
na, hogy az ember egy fantáziateremtette látszatvi
lágban — az erőnél fogva, hogy »érdek -nélkül« fel 
tud oda emelkedni — egzisztenciális értelemben lesz 
szabaddá.” Nincs mit tehát csodálkoznunk azon a 
tényen, hogy ez az esztétika az „ifjú Dosztojevszkijt 
rajongásig fellelkesítette”. Ezzel a lelkesedéssel olvas
sa a XX. század második-harmadik évtizedében Sinkó 
Ervin is Dosztojevszkijt, és nevezi az „új idők leg
nagyobb epikusának”. Ezt írja róla: „Dosztojevszkij 
problematikusan nagy tette az volt, hogy a vallást, a 
kereszténységet mint vallást, vallásként és distanciá- 
ból esztétikumként élte és alkotta újra, és egyben a 
schilleri általános emberinek, a szépségnek egy új ér
telmezést adott, az emberben, mint a feltétlen szép
ségben konkretizálva azt.” Ám Sinkó Ervin szerint 
Dosztojevszkijnek sem sikerült megoldania a „műal
kotás és az egzisztenciális létezés problémáját”, de 
megszüntette az ellentétet esztétika és vallás között.



Dosztojevszkij hősei már nem csupán magányosak, 
hanem „bűnnek érzik magányosságukat”, „mind csak 
tud Istenről, és egyiik sincs, még az áldott szívű 
egyetlen Miskin sincs Isten birtokában”. A Doszto
jevszkij-tanulmányt mindezek kifejtése után a kö
vetkező megállapítással zárja Sinkó:

„Dosztojevszkij valamiben az egzisztencia és műal
kotás »vagy-vagy«-ának békíthetetlenségét is meg
szelídítette. A műalkotás őnála nem ejt illúziókba; ne
ki minden nagy regénye kérdőjellel végződik, nem 
adja soha a rezultátum illúzióját, és a végső konklú
zió mindig az egzisztens szubjektum, az olvasó dolga 
marad.”

Kierkegaard-esszéjében is az individuumra ruházza 
a munkát, amikor a dán filozófust ünnepli:

„Kierkegaard nem vitatkozott, csak megmondta, 
hogy ő úgy érzi, az egy igazságot mindenkinek külön 
kell megtalálni, és ebben senkinek nem lehet se az 
emberiség, se a történelem segítség. Mindenkinek 
mindent elölről kell kezdeni önmagában. . .  Ö nem 
keresett segítséget, nem könnyebbséget se emberben, 
se rendszerben, mert csak egyedül lehet menni a kes
keny úton, mely célhoz vezet. És problémává lett 
minden, amihez keze ért. Nem akar feleleteket adni, 
mert a feleletet mindenkinek magának kell meg
találni.”

Ehhez a gondolathoz kanyarodott Aegidius útja a 
kisregény utolsó mondataiban: „Aegidius azonban 
egyedül akart menni, és zászló nélkül, és követő 
nélkül. A fiatal katonának is egyedül kell mennie, 
tudta — és itt, egyelőre, vége az Aegidius történeté
nek.” De nem zárultak le Sinkó Ervin vizsgálódásai, 
az elkövetkező években is folytatta szemlélődését azo
kon az eszmei pozíciókon, amelyeket a Kierkegaard- 
és Dosztojevszkij-tanulmányában meghódított. Ekkor 
fedezi fel az Utópia kérdését, és írja meg Middlesex 
és utópia című tanulmányát — egyikét a legjellegze
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tesebb Sinkó-írásaknak. „Az utópia ma az individu
ális lélek paradoxonjában áll szemben a middlesexi 
princípium minden törekvésével. . . ” — állítja fel té
telét, hogy nyomban ostrom alá is vegye azokat a 
filozófiai irányokat, amelyeket sommásan (és Sinkó 
nyomán) antiplatonikusnak nevezhetünk, tehát Szók- 
ratész-ellenesnek is. Sinkónak pedig éppen Szókratész 
az egyik „szentje”, az, akit az újkori filozófia először 
Francis Bacon segítségével alkart detronizálni. S 
Middlesex ennek a Baconnak a városa, őt nevezi 
Marx „az angol materializmus és minden modern kí
sérleti tudomány igazi ősatyjának”. Az is tény azon
ban, hogy Sinkó valójában Macaulayval vitatkozik, 
akinek epigrammáját tanulmánya mottójaként idézi: 
„Egy hold föld Middlesexben többet ér, mint egy 
hercegség Utópiában.” Noha tudjuk, hogy Bacon is 
alapított egy „hercegséget” Utópiában, az Űj Atlan
tiszt. Sinkó szemében Middlesex a spiritualizmust 
nélkülöző, földhöz tapadó életszemlélet jelképe, a 
„reálpolitikai konstruktív princípium”, amelynek ma
ga 1919-ben mondott ellent. Beszélhet-e másként, 
mint ironikusan erről a Middlesexről?

„Egy hold föld a Middlesexben: eke, kapa, áldott, 
nyersen-is-jó^rágni búza, tiszta ház, füstölgő kémény, 
derék, szorgalmas apa, fehérkötős asszony körül jól 
megmosdatott, serdülő gyerekek, bőgő tehén, nyerítő 
ló. A célok világosak, közeliek, az erő töretlen, az élet, 
mint az évszakok váltakozása, egyszerű és szabá
lyos. A kívánságok a lehetőség határain belül ma
radnak: sok az elvégezni érdemes ezeken belül is. Ha 
egyszer a faggyúmécsest lámpával, a lámpát gázzal 
vagy villanyvilágítással lehet elcserélni, ha a régi pri
mitív ekét a családapa gőzekével cserélheti föl, az ap
ja tudja: jót tesz gyermekeivel. Egy hold föld Middle
sexben . . . ”

Sinkó ellenben arra esküszik, aminek nincs helye 
ebben a jelképes Middlesexben — az absztrakt esz
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ményekre, az „elérhetetlen és kielégíthetetlen vá
gyaikra”, a destrukcióra, s az ezzel járó „szent őrü
letre”, amely nem számol az empíriával, a „józan 
ésszel”, a hétköznapi élet perspektívájával. S „Gota- 
mo aszfkétát”, azaz Buddhát idézi: „Megismertem a 
földnek föld voltát, hogy mennyire ki nem elégítő, 
azt ismertem meg, elhagytam, elváltam tőle, megta
gadtam, megvetettem.” S mindaz, amit meg kell vet
ni, ott van Middlesexben! Ö természetesen az Utópia 
princípiumára esküszik, arra az elvre, „mely oly erő
vel tud betörni a természeti-társadalmi világba, hogy 
ez a világ elveszti marasztaló erejét, és egy — Midd- 
lesex számára — láthatatlan és megfoghatatlan csil
lag vonzóerejének körébe kerül a lélek és a szellem”, 
írónk természetesen afelől sem hagy kétséget, hogy 
az Utópia az individuális lét vágyképe, amelyet az 
önszeretés fest meg. Sinkó prófétái (Buddha, Szókra
tész, Jean Paul, Kierkegaard, Dosztojevszkij) az egyén 
és közösség viszonylatainak felmérésekor mindig az 
egyéni életút vállalását hirdetik, a „benső maga
tartás” kiépítését példázzák, amely megszabja a töb
bi individuummal való kapcsolatteremtés, szolidaritás 
módját is. Nem egoizmusról van szó, hirdeti Sinkó: 
„A szóban forgó egyén tehát tudja, hogy ő egyén, 
tudja, hogy cselekedeteiért kizárólag ő felelős — de 
nemcsak cselekedeteiért, hanem azért is, amit nem 
cselekszik; nem dönthet tehát úgy, mintha egyedül 
állana a világban s csak Istennel szemben — alá van 
ásva az utópisztikus tudattal az emberekkel-egyesü- 
lés szükségességéről —, nem húzódhat vissza »az ő 
kamrácskájába«, mert nemcsak őróla van szó az ő Is
tenéhez való viszonyában, ha<nem összes társairól a sze
génységben, kiket elárul, ha kivonja magát a sze
génység ellen folytatott harcból.” Az Utópiába révedt 
egyén tehát úgy tart kapcsolatot minden más ember
rel, hogy „minden individuum abszolút súlyát érzi”, 
aminek az az alapvető következménye, hogy nincsen
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helye semmiféle közösségben sem: kiválni kénysze* 
rül, s ennek a kiválásnak XX. századi végeredménye 
az eredendő hontalanság állapota: „Ennek a mai em
bernek megérdemelt szállását Dante se pokolban, se 
purgatóriumba-n, se mennyben nem láthatta még: ez 
a ma szülte ember többet tud és többet lát, mint 
amennyit az élet elbír.” Hogyisne, amikor a „krisz
tusi szelídséget” is túl akarja licitáLni, mint Doszto
jevszkij, aki Sinkó szerint a „mai ember költője és 
prófétája”! Csak egy olyan Antikrisztus tudná az em
beri lelkeket elbűvölni, aki „Krisztusnál is szelídebb- 
nek, jobbnak, szeretőbbnek, bölcsebbnek mutatkoz
na”. Idézi tehát Kierkegaard-t, akinek az is problé
mát jelentett, hogy nem Krisztus bűne volt-e, hogy 
engedte magát megöletni. „Szabad-e másokat az igaz
ságomért az én megöletésem bűnébe vinni?” Ám 
nem a felelet a fontos, hanem hogy egyáltalán az 
ilyen kérdés feltehetővé vált, tegyük hozzá, még ha 
a skolasztikus gondolkodás határait érintő módon is.

Nemcsak Sinkó intim ideológiai kérdéseit világítja 
meg (újra) ez a tanulmány, hanem mutatja, hol je
löli ki a maga helyét és miben véli meglelni szere
pét a világban. Elszigeteltségét éppen úgy jellemzi 
meghatározása, mint kiútkeresését. Ezt írta:

„Az egyes ember, amint az utópisztikus szellem 
kerül fel benne — mert az egyes emberben a midd- 
lesexi és utópisztikus princípium halálosan közel áll 
egymáshoz, és nem valahol egyik ezen, másik más 
csillagon —, akkor minden közösségből következő, kö
zösséget összetartó relatív etika összeomlik, és az 
egyes ember, mint individuális lélek, az abszolút igé
zete alatt állván a közösség rossz lelkiismerete lesz.” 

A Téma és tartalom a költészetben című tanul
mányában, amely szintézise Sinkó 1920-as évekbeli 
szemléletének, azokat az esztétikai nézeteket rendsze
rezi, amelyeket az az ember vall, akiben az „utópisz
tikus szellem” diadalmaskodik, ahogyan a Kierke-
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gaard- és a Dosztojevszkij-tanulmányok tükrözik. Egy 
magatartásforma esztétikai vetületei rajzolódnak ki 
á tanulmány hét fejezetében, (kétségtelen tehát az 
is, hogy szoros összefüggést kell látni az „utópiszti
kus” és a „költői” között, amelynek elvét itt meghatá
rozni igyekszik.

Ellentétek szorításában látja az „embert” Sinkó 
Ervin ebben a tanulmányban is. Már 1927-ben vallot
ta, hogy az „egyes emberben a middlesexi és utópisz
tikus princípium halálosan közel áll egymáshoz”, ám 
azonosság nem áll fenn közöttük. Most a „megosz
tottság” kérdését történelmi távlatba helyezi: „Az 
emberi szellemnek bonyolult története, amint ez a 
történet vallásokban, filozófiai rendszerekben, művé
szeti és tudományos művekben visszahagyta útba
igazító tündökléseit, ezek az összes, a történelmet do
kumentáló teljesítmények pazarul ellentmondásos 
sokféleségükben arra az egyetlen öntudatbeli tényre 
vezethetők vissza, hogy az ember benne áll a termé
szetben, és egyben ugyanez az ember, mint öntör
vényű egész, akarhat és tud szemben állni a termé
szettel.” Nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy 
az ember és világ viszonyának a modelljét készíti el, 
hiszen az ember-természet kapcsolat kérdése után 
az ember-társadalom fogalompár ellentmondásossá
gát veszi szemügyre. A természeti lét megosztottságá
ból, állítja, egyenesen következik az ember társadal
mi létének megosztottsága. Itt a „társadalmi abszt
rakt törvénynek alávetett és egyben társadalom
mal szemben álló” ember van, aki ilyen módon „pusz
tán objektumként” jöhet számba, holott valójában 
„magát konkrét szubjektumnak érző és akaró em
berről” van szó. Lényegében arról a kérdésről olva
sunk ebben a Sinkó-tanulmányban, amelyet négy 
esztendővel később József Attila az Egyéniség és va
lóság című tanulmányában vizsgál, és beszél az 
egyénről, aki egyszerre társadalmi alany és társadal
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mi tárgy is. Sinkó Ervin azonban nem a neurózis 
jelenségéhez jut el, mint József Attila, hanem a 
„költői” problémájához, noha az ő szeme előtt is ott 
lebegett ugyanez a kérdés. Írónk azt az embert raj
zolja, akinek öntudata a „káoszból a kozmosz” felé 
halad, küzd a „kifejezett és megvalósított kozmosz- 
szá válásért”, éppen ezért „öntudatának minden kü
lön szférák csak ideiglenes objektivizációi”. Szemmel 
láthatóan nem marxistaként gondolja át az „emberi 
szellem küzdéseinek” a történetét. Az „Éden elvesz
tésének” tényét sem az osztályokra differenciálódás 
folyamatában, s megoldását sem az osztály nélküli 
társadalom megvalósításában tételezi fel. De az 
„Éden elvesztésének” gondolatából indul ki, és beszél 
a „költészet előtti költészet”, azaz a mitikus kor köl
tészetének a kérdéséről. A boldogság kora volt az 
az időszak, amikor egységes egy volt a világ, tehát a 
világ és a költészet egysége is sértetlen volt még, 
annyira, hogy nem is lehet költészetről beszélni a szó 
mai értelmében. Sinkó Ervin szerint a homéroszi vi
lágban viszont már ez az eszményi egység megszűnt, 
s a költészet a „témává vált világot” fejezi ki: „A 
homéroszi eposz világában az ősi, azelőtt a világvaló
ságot jelentő mítosz már csak anyag, mely önmagá
ban megállatottan már csak kívülről kaphat éltető 
lelket, s az a mitikus világban álló költő számára így 
lesz az egykori világ, a mítosz egy, az öntudatban 
valóbbá vált másik világnak a témája.” Évszázadok 
során a téma és a tartalom további távolodását álla
pítja meg, és ilyen módon jut el a „téma mai prob
lémájának” a tárgyalásához. A költőnek a témájához 
való viszonya Sinkó szemléletének a kulcskérdése:

„Az ember benne áll a természetben és egyben 
mint öntudat szemben áll a természettel. Ez a szem
benállás az öntudatban és objektív megnyilatkozá
saiban különböző korokban különböző tartalmakban 
és eredményekben válik konkréttá. A költőnek a té
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májához való viszonyában tisztán tükröződik, hogy 
egy-egy történelmi korszakban miként reagál az ön
tudat a rajta kívül lévő természetre, vagyis hogy 
érzi magát, mit akar az ember az akkor adott világ
ban, mennyire tudatos benne s hogyan képzeli meg
valósítani az alapvető szubsztanciális meghasonlott- 
ságból szükségképp következő mindent betetőző 
vágyat: a paradoxia feloldását, a külön szubjektum 
és külön objektum, az öntudat és a külső valóság 
megbékélt testvériesülését.

A költőnek az ő témájához való viszonyában a köl
tő korának az élethez, a maga életéhez való viszonya 
jut esztétikai teljesedéshez, s ennek a ténynek a váz
latos s csak az európai költészet tendenciáira szorít
kozó demonstrálása a költészetnek a jelen korban be
töltött és betölthető helyzetének és feladatának meg
ítéléséhez szükséges.”

Az Egzisztencia és látszat problematikája terebé
lyesedik ki ebben a Sinkó-tanulmányban, és az író 
megőrzi gondolkodásának schilleri alapjait is. „A té
mához való viszony történetfilozófiai jelentőségének 
belátása Schiller esztétikájában már megdöbbentő vi
lágossággal jelenik m eg. . . ” — szögezte le tanulmá
nyának a Téma és tartalom különválik című fejeze
tében. Schillertől pedig egyenes út vezet — ismét 
csak — Dosztojevszkijhez, akivel a sinkói értelem
ben vett „új költészet” kezdődik, s kezdetét veszi az 
a folyamat is, amely lényegében nem más, mint vissza
pergető változata annak, ami valamikor Homérosz 
korában történt. A Dosztojevszkij-jelenséget azonban 
nem tudja a romantikus költészet jellemzése nélkül 
értékelni. Megállapítja tehát, hogy a „modern költő” 
közönségét veszített költő, nincs neki hát „szellemi
ekben gyökerező egysége” sem, amely „témát és for
mát szabna neki”. „A modern költő a konkrét te hi
ányában — a te hiányában, akihez szólhatna — min
dig monológban és monaszként él és az epika csak

87



művészeti kísérlet a monológból való szabadulás
ra . . . ” — írta. Ebből vezeti le azután a „költészet 
mint utópia” problémát („Az öntudat, mely az adott 
empíriában nem tudja megtalálni magát, átugorja az 
adott empíriát, és költ magának egyet, melyben ott
honos lehet. . .  a szubjektum és objektum meddő vi
szonyának konzekvenciájaként kitépi magát a létező 
kettősségből, mintha túl volna rajta, és erre a mint- 
há-ra alapítja tipikusan lírikus lény egű költésze
tét . . . ”), amelyben már az is bennfoglaltatik, hogy a 
romantikus költő a szintézis lehetőségét a vágy ka
tegóriájában találta meg, tehát a „vágy lesz a világ- 
lélek”, ami nem más, mint a „világnak, mint egység
nek, embert és követ, belsőt és külsőt egyként magá
ba foglaló lelke”. A költészet és a valóság újbóli egy
sége, mint Sinkó megállapítja, végül is nem állt 
helyre, Balzacék korában már a „téma megette a 
tartalmat”, az írók nem tudtak „áttörni a témán”. 
A realizmus csődje ez, s teljessé is vált volna, ha nem 
jön Dosztojevszkij, aki „új módon állt a témához”: 
„A realizmus volt és maradt az új viszony alapja, de 
a tendenciája már egy másik célra irányult: mélyre, 
oly mélyre ásni a látszólag csak objektív valóság
ban, hogy valahol a lélekbe ütődjön meg az ásó.” A 
költő immár nem kivonulni, hanem azonosulni akar 
a dolgokkal, az én önmagával és a világgal, Sinkó 
Ervin szavaival, ha „mindennek az énje az ő énje”. S 
ez Dosztojevszkij hozzájárulása a világirodalomhoz. 
„A szubjektivitásnak ez az új viszonya, a költészet 
mint etikus metafizikai magatartás, a realizmus lel
kének ez a lelkiismeretté válása az orosz szellemmel 
jut be az európai költészetbe, s természetesen elsősor
ban Dosztojevszkij ennek a szellemnek a névadója.” 
Nincs itt helye hát a balzaci külső témának! „A törté
net csak eszköz: végletekig fokozni az empíriát, hogy 
az empíriából az empírián túli kiütközzék . . . ” S ebben 
a folyamatban elmosódnak a határok a líra és epika
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között: „az epika lírává, a líra epikává válik”, helyre
áll az a teljesség, amelynek csorbítatlan szépségét már 
Homérosz sem szemlélhette. Sinkó szerint az „öntu
dat úgy szubjektumban, mint objektumban teljes 
önmagát: az ént és nem-ént akarja”. Ezt az „akara
tot” példázza Dosztojevszkij prózája és Ady Endre 
lírája. „Adyban — szögezi le Sinkó — monumentális 
élménnyé vált a Senki kezére jutott vér és arany
föld, mely föld azonban mégis minden mennyek egyet
len lehetséges fundamentuma, az Istentől elhagyott, 
magába tört, egyetlen realitásként maradt Én, mely 
azonban mégis Istennek egyetlen lehetséges lakása.” 
S Dosztojevszkijjel és Adyval indult (közösségkereső 
útjára a költői szó is, s kísérője lehet-e más, mint a 
materializmus ellentéte, a lélekelvűség?

Az új, a világháborút követő költészet (a sinkói 
értelemben vett igazi költészet) tehát kereső jellegű. 
A szavaknak keresi a közösséget, ilyen módon pedig 
a kötöttséget:

„A realizmus visszahozta a költői szót a földre, 
Dosztojevszkij a szót lélek és lélek között kapoccsá 
lelkesítette, magányoságot áttörő, egyesítő erejét meg
újította. Az új költészetnek is a mai öntudat tartal
mai jelölik meg útját: ahogy a katolikus középkor 
öntudatának pozitív centruma Krisztus, a mai kor ön
tudatának centrumában a negáció ég, az anyagnak, 
mint életformáló hatalomnak a negációja, mely taga
dás mögött a pozitív akarat gyújt, hogy az öntudat 
vegye át az élet irányítását, az élet feletti szupreman- 
ciát.”

Nincs tehát másról szó, mint a „mai öntudat” esz
tétikai ideáljának a megfogalmazásáról. S tudjuk, ez 
az öntudat — Sinkó szerint — az utópisztikus prin
cípiumot képviseli a middlesexi ellenében, követke
zésképpen destruktív, mert a „közösség rossz lelkiis
meretévé vált”, ilyen módon felismeri, hogy az „ön
tudat mai állapotában minden izoláltságban élő vagy
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izoláltságát igenlő szubjektivitás hamis, metafizikai- 
lag és empirikusan is hamis”. „Az individuális lélek
— írta előbbi idézetünk folytatásában —, mint külön 
absztrakt valóság, a mai öntudatnak számára már 
csak az általánosnak jegyében érdekes; a mai ember 
öntudatának, noha empirikusan országhatárok és osz
tályhatárok közé van szorítva, éltető levegője az ál
talános és akarata, hogy ezt az öntudatban megérett 
általánost külső valósággá váltsa.” Az 1920-as évek 
természetesen nem kínálják adekvát formáját ennek 
az öntudatnak — az életben. A költészetben annál 
inkább! „A költészet az öntudat világgáválási akara
tának a hordozója. . . ” — szögezte le, de „örök köl
tészetté csak akkor lehet, ha egy konkrét kor öntuda
tát konkréten jeleníti meg, szabadítja ki s az a köl
tészet, mely a mi nagyszerű korunkra váró feladat, 
nemcsak kötött témájú, hanem egyben épp kötött 
témája által összekötő erejű is: kinyilatkoztató ja és 
megteremtője egy új emberi közösségnek, melynek 
életében, formáiban, vallásában, szellemében az ön
tudat magára ismert”. Sinkó Ervin szerint pedig az 
a költészet, amelyben az öntudat nem ismer magára, 
csak belletrisztika.

A Téma és tartalom a költészetben című tanulmá
nya gondolatrendszerében benne van a Kassák Lajossal 
és Déry Tiborral polemizáló két cikkének a tapasz
talata is. Ezek a vitairatok — akárcsak a Kierke- 
gaard-ral és Dosztojevszkijjel foglalkozó esszék — 
teszik lehetővé, hogy Sinkó Ervin esztétikai néze
teinek körvonalazódását nyomon követhessük. Kassák 
Lajos Az új művészet él című tanulmányát a Test
vér 1925-ös évfolyamában glosszázta meg, miután kö
zölte a Kassák-írást, Déry Tibor írásához pedig a ko
lozsvári Korunk 1927-es évfolyamában szólt hozzá. 
Joggal merül fel a kérdés: miért éppen e két megnyi
latkozásra reagált, amikor abban az időszakban any- 
nyi „elvi” tanulmány, cikk, programnyilatkozat je
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lent meg. Az sem magyarázza, hogy pl. Sinkó — mint 
írta — a „világ minden dolgát másképpen lát
ta”, mint Kassák Lajos. Nyilvánvalóan Kassák né
zeteinek egyetlen pontja késztette polémiára: az, 
amely az „életegység” kérdését ragadja meg. Sinkó 
szerint Kassák materialista, tehát szemében az „ab
szolút” egyik pólusa az anyag, a másik az individuum, 
s bár őt is az életegység problémája foglalkoztatja, 
amikor az egység felé tör, akkor a következő kérdést 
teszi fel: „Mit tudsz csinálni az előtted való anyag
gal?” Kassáknál nincsen tehát szó arról, hogy az 
„öntudat testvériesülni aikar a dolgok világával”, mint 
Sinkónál például, hanem arról, hogy a művész az 
„ellentállással telített anyagba bele akarja erőszakol
ni tulajdon életének egy esszenciális csöppjét”. Kas
sák erőszakot hirdet az anyagon, Sinkó pedig Szent 
Ferenc módjára prédikálja: „atyámfia, anyag. . . ” 
Majd Sinkó így folytatja: „És nem birokra mennek, 
hanem egyetértésben felelnek egymásnak, találkoz
nak egy közös, egy harmadik princípiumban, mind
kettőjük ősében: Szent Ferencnél a szelíd Istenben, 
a művésznél: a lélek és anyag találkozási pontjában, 
a szépségben. Ez volt mindig a nagy választó a vi
lág és a formátadó művész között: az egyik csak 
anyagot tudott, ahol a művész az egészet, a lelkes 
egészet tudja.” Kassák nézeteit, de az „új művészet” 
álláspontját az „anyaghoz való viszonyuk” alapján 
utasítja el, s minősíti a „romantika kései hajtásai
nak”, következésképpen olyan művészetnek tartja, 
amelyben csupán a „költészetté tett megváltási aka
rat” van, de nem jön létre a költészet és a valóság 
áhított egysége. Simkó Ervin szerint nem is jöhetett 
létre, mert Kassák is, az új művészet is a ma világá
ban él csupán, ezért nem is tud „magára ismerni”, 
azaz: „nem is tudja, hogy milyen rossz, formátlan, 
kiforgatott, pont és vessző nélkül semmibe folyó, két- 
ségbeejtően üres életet él örökös harcában és győzel
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meiben a matéria fölött”. Kassákban (és Kassákkal) 
az „öntudat nem tud magára ismerni”, vagy mint po
lemikus írásában sejteni engedi, a „benső, az ember
ben történő földrengések” iránt süket művészetről 
van szó — ezért nem ikell Sinkónak az „új” művészet, 
de kell a „régimódi”, s ebben „ödipus és Antigo
né” él!

A homokóro madarai című Déri-esszével kapcsola
tosan is a „realitás elől, az empirikus realitás elől való 
romantikus megfutamodást” emlegeti, ami az „orga
nikus közösség hiányából” következik. A „mai ro
mantikusok az ínségükből erényt akarnak csinálni”, 
állítja Sinkó, számukra tehát nem marad más, mint a 
„belső és külső világ teljes ingruenciája, úgyhogy a 
világ számára az individuum, az individuum szá
mára a világ egy megközelíthetetlen absztrakció”. S 
az a költészet, amelyet Déry (és Kassák) képvisel, ép
pen ezért nem lehet „egységes” sem, hiszen ez a vers- 
eszmény az organikusssáig ismérveinek a tagadását 
hangsúlyozza, a „káoszt a káosznak beszéli ki”. Sin
kó Goethét vállalja inkább, akinek álláspontját a kö
vetkezőképpen rögzíti: „Az élményt közölni, az eset
legességekből a forma erejével mások számára is lé
nyegessé korrigálni és a Kimondottat a kimondással 
le is győzni, legyőzni a puszta szenvedésnek renyhe, 
vak, illogikus voltát.” Írása végén három pontban 
foglalja össze az „új lírával” kapcsolatos kifogásait, s 
ezek közül kétségtelenül a második a legérdekesebb: 
„Nem kozmikus és legkevésbé szociális, mert nem 
gyökerező, hanem épp egy közösségből kihullott szub
jektivitás produktuma.”

Sinkó Ervin gondolkodásának erényeit és hibáit is 
tükrözik ezek az esztétikai-metafizikai esszék és ta
nulmányok. Pontosan jelölte a modern, mondjuk így: 
az avantgarde művészet kapcsolatait a romantikával 
és annak századvégi utóéletével, s azt is, hogy a kér
dés az „ember puszta objektum volta”, még inkább
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eme állapot meghaladásának a lehetősége, ennek 
kontextusában pedig az az álom a valamikor elveszí
tett egységről, amelyet a korszak mindegyik művé
szeti mozgalma melengetett — Sinkó Ervin is. Krisz
tiánus esztétikai hitvallásának azonban ugyanazok a 
sebezhető pontjai, mint a többieknek, az általa vita
tottaknak is. A Sinkó emlegette „pozitív akarat” is 
„költészetté tett megváltási akarat”, közösségi dimen
ziókat nem tudott szerezni a maga számára. És nem 
is szerezhetett, hiszen az „ezoterikus vallásosságnak”, 
amelyről a Testvér programírásában beszél, alapja a 
„»közösségből kihullott szubjektivitás”, amely Sinkó 
ajkán a „békességet” és a „jóakaratot” hirdeti, s ilyen 
módon akarja megszüntetni a társadalmi erőszakot.

Azt gondolhatnánk, hogy az évek, amelyek e ta
nulmányok megírása után következtek, kigyógyítot
ták Sinkót „idealizmusából”. A gazdasági válság, Hit
ler uralomra jutása és a fasizmus térhódítása, a 
Szovjetunióban akkoriban lejátszódó események, s 
magának az írónak utazása a Szovjetunióba, nemkü
lönben az Optimisták megírása alapvetően nem mó
dosították az 1920-as években kialakított és megfo
galmazott nézeteit. Ezt bizonyítja 1938-as tanulmá
nya a kolozsvári Korunk hasábjain, amely Jean Cas- 
sou Cervantes-tanulmányának közvetlen ihletében 
foglalkozik Don Quijotéval, s kapja a Don Quijote út
jai címet.

Itt is a szuverén „egyén” problémája áll elemzése 
középpontjában, s ebben benne foglaltatik ennek az 
egyénnek „történelemfölötti vis-á-vis”-ja is. Itt is 
konfliktusról van szó: „A totem hatalmának megszű
nése nemcsak az emberiség gondolatát teremti meg, 
hanem a törzs erényeitől vagy bűneitől független, 
csak saját tetteiért felelős egyén öntudatát is. A to
tem, a törzs, a nép egyszerre kerül szembe az em
beriség ideáljával és az individuummá vált ember 
valóságával.” Átmenti tehát az 1920-as évekből az
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individuum utópisztikus princípiumát is: „A históriai 
élet síkja mellett ekképp az egyén életének egy má
sik síkja is van, egy másik központtal: ez ő maga, 
aki a történelmi egységben és a maga külön, felol- 
vaszthatatlan és redukálhatatlan egyéni egységébe 
van bezárva.” Ebben az egyénben támad fel — állítja 
Sinkó — „egy szabadság”, ami valójában „egy ima- 
ginárius megváltás szükséglete”. Az így alakult ön
tudat teszi az egyént azutám disszidenssé, és „mert 
disszidens, nosztalgikussá”. Emlékezhetünk, a Midd
lesex és utópia című tanulmányában az utópisztiku
sát a destruktívval kapcsolta össze, most az erre 
épült magatartást vizsgálja és nevezi disszidensnek. 
Amikor pedig azt hangsúlyozza, hogy az ilyen disszi
dens individuumnak a történelemmel párhuzamosan 
megvan a maga története, egyúttal kultúrateremtő 
voltát emeli ki. Vallja, hogy a „szellemi faktumok” 
megszületésében kétségtelen a történelmi^társadalmi 
„konstelláció” hatása, a közvetlen létrehozója azon
ban mindig az egyén. Immár axiómája: „Nincs szel
lemi aktus, mely nem individuális.” S mintegy fel
tételül szabja meg azt is, hogy disszidens legyen. A 
disszidens egyén, az egyéni öntudat pedig a „törté
nelem előtt fut”: „Ellentétben az emberiséggel, mely 
csak olyan feladatokat tűz maga elé, melyek meg
oldásának anyagi előfeltételei már készen vagy ké
szülőben vannak, az egyéni öntudat csupa olyan fela
datot állít a történelmi valósággal szembe, melyek
nek megoldásához az anyagi előfeltételek semmiképp 
sincsenek adva.”

Húsz esztendővel később, amikor Sinkó Ervin mint
egy újraírja s átrendezi ezt a tanulmányát, a fen
tebb idézett gondolattal kapcsolatban jelzi azt is, 
hogy a történelem és az egyéni öntudat párhuzamá
nak megvonásához a forrás Marxnak A politikai gaz- 
daságtan bírálata híres helye volt. De az „egyenlőt
len fejlődés” elvére is ráismerhetünk Sinkó gondo



latsorában. Beszél ugyanis arról, hogy az egyén an- 
tagonizmusa a történelemmel az „egyén megszüle
tése” óta nőttön-nő, már azért is, mert „az egyes em
ber lelki és szellemi szenzibilitása más tempóban, 
hasonlíthatatlanul gyorsabb tempóban fejlődik, mint 
a gazdasági szükségszerűségeik nyomása alatt alakuló 
történelmi-társadalmi feltételek”. Szüntelenül nő te
hát a szakadék egyén és társadalom között is, hogy 
a „mai termelési rendben”, a kapitalizmusban áthi- 
dalhatatlanná szélesedjék, hiszen ez ültette „trónra 
az árut”, s tette az embert „társadalmilag irreálissá”, 
a szellemi értéket pedig, ha nem válik áruértékké, 
illuzórikussá.

Sinkó Ervin gondolkodása ezen a ponton haladja 
meg egy évtizeddel azelőitti eredményét: elismeri, 
hogy a történelem színpadán megjelent egy társa
dalmi osztály, amely nem folytatni akarja a törté
nelmet (nyilván abban a kontextusban, amely sze
rint a történelem az osztályharcok története), hanem 
„felszámolni”: „De valami döntő változás a história 
síkján bekövetkezett: a történelmi folyamatban ma, 
mióta a történelem tart, ma először jelent meg egy 
olyan társadalmi tényező, melynek szerepe nem, mint 
eddig minden történelmi faktornak, a történelem 
folytatása, hanem a történelem felszámolása. A fel
számolásnak ez a folyamata az utolsó fejezete annak 
a történelemnek, melyet folyton növekvő szakadék 
választott és választ el a kultúrértékekben megnyil
vánuló egyéni öntudattól.”

Biztató perspektíva ez — vallja Sinkó —, mert az 
antagonisztikus termelési mód megszűnésével a „kul
túra utópiából reálissá lesz, s ami a mai összefüggé
sekben meddőn csak egyéni öntudat, társadalmilag 
hatóerővé válhat”.

A klasszikus disszidens alakja a kapitalizmus ko
rának hajnalán jelent meg: Don Quijote, Cervantes 
regényének a hőse. „Az öntudat, mely történelmet
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akar csinálni, — jellemzi Sinkó —, ez a szükséglet, 
ez a vágy, ez a realizálhatatlan morális inspiráció ölt 
testet minden entellektüel balga ősében, prefigurá- 
ciójában és karikatúrájában, Don Quijotéban, a pró
fétában, akinek se istene, aki küldte volna, se népe, 
akivel egynek érezné magát.” Don Quijote „útjai” 
ebben a felfogásban történelmi utak nyomvonalát 
adják, és ezen haladva jut el az író korunkig, s elénk 
állítja egyrészt azt a „modern Don Quijotét”, aki 
számára csak az érték immár a világban, ami a „vi
lágon kívüli szépség irreális világába menthető”, 
másrészt azt az ugyancsak modern Don Quijotét, aki 
nem akar többé Don Quijote lenni, éppen azért azok
nak a sorába áll, akik a munkásosztály nagy törté
nelmi küldetésének betöltését vállalják. Azokról az 
„entellektüelekről” van szó, akik „etikai döntésük” 
következtében válnak forradalmárokká. Még azok 
számára is (probléma ez, akiket társadalmi helyzetük, 
„történelmi rétegöntudatuk hajt”, hiszen ők „egész 
individualitásukban szintén nem oldódnak fel a ré
tegükre rótt történelmi szerepben”. S az ilyenek még 
nem is választhattak, ők „készen kaptak egy kollek- 
tívumot, az övéket”. Az entellektüel, és Sinkó kétsé
get kizáró módon önmagáról beszél, keresi a közössé
get, s amikor a proletariátusban megtalálja, „valami 
kívül marad belőle, ha be is áll a sorba: épp az marad 
kívül, ami amazokhoz kergette”. Ez pedig konfliktus
helyzetet teremt, amit például maga Sinkó Ervin 1919- 
ben ért meg, amikor „disszidált” a kommunisták sorai
ból. 1938-ban már értelmezni tudja ezt a sajátos szituá
ciót, és a már említett konfliktus lényegét mutatja 
meg. A forradalmi időkben az ilyen egyéni öntudat 
„összemberi szolidaritását individuálisan nem reali
zálhatja, csak a réteg-szolidaritáson, a történelmi 
időn keresztül”. Ez a fajta szolidaritás még mindig 
osztály-szolidaritás, s „nem lehet más, mint exkluzív,
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intranzigensen parancsuralmi”, diktatórikus, amely 
nem tűri a „disszidens öntudat” jelenlétét:

„A disszidens öntudat, amíg kívül marad a közvet
len históriai akción, többé-kevésbé lehet csak disszi
dens; a réteg históriai akciójában azonban a disszi
dens individuum, függetlenül attól, hogy szubjektíve, 
milyen ideál nevében válik disszidenssé, nem a jövő 
heroldjává, hanem csak Coriolármá válik.”

Sinkó felismerte, hogy az „igazi, emberi történelem 
előtti históriának ez utolsó felvonása sem morális 
színjáték”: az egyénnek fel kell ismernie, hogy még 
itt sem a „szabadság, hanem még mindig a szüksé
gességek birodalmában cselekszik”. Intim meggyőző
dése szerint „csak belülről” kiindulva csupán akkor 
cselekedett, amikor közösséget választott, Sinkó sza
vaival: beállt a sorba. További sorsát már a fegye
lem követelménye szabja meg, tehát Erószt alá kell 
rendelnie Anankénak, a „szubjektív, utópisztikus mo
rált az objektíve szükséges stratégia szemjpontjainak”. 
Az individuálisnak — állapítja meg Sinkó — inkog
nitóban kell maradnia. Ha nem így cselekszik, ismét 
a Don Quijote helyzetébe kerül. Van egy idézete is 
ezzel kapcsolatban, s majd tanulmánya új, évtizedek
kel későbbi verziójában árulja el, hogy Sztálin sza
vaival operált.

A Don Quijote útjai tehát arra vállalkozik, hogy a 
történelemmel párhuzamosan futó utópisztikus, te
hát disszidens egyéni öntudat történetének vázlatát 
adja. Az sem véletlen, hogy a Don Quijote „útja” az 
etikus szükségből a proletariátushoz csatlakozó értel
miségi ember problémájába torkollt. A jelek szerint 
1917, illetve 1919 óta időszerű kérdés volt ez. S nem 
csupán Sinkó Ervint foglalkoztatta! Tudjuk, Lukács 
György példája is erről szólt, s nyilván nem vélet
lenül József Attila 1935-ben a Hegel, Marx, Freud 
című tanulmányában a Sinkó álláspontjával nagyon 
is rokon megállapítást tesz: „Amint a proletárokat
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az anyagi szükség sarkallja e történelmi folyamat
ban, úgy sarkallja másokat szocialista irányban er
kölcsi szükségletük, s úgy tette magát Marxot szoci
alistává az elméleti szükségszerűség, mert e szük
ségletek mindegyikében a társadalmi, azaz emberi 
lényeg jut kifejezésre.”

Jellemző lehet, mert bizonyítja, hogy Sinkó gon
dolkodása hol tart valójában a II. világháború kitö
résének előestéjén, hogy amikor Malraux regényét, 
a Reményt ismerteti a Korunkban, a Don Quijote 
útjai véghangjai szellemében gondolkodik, s dicséri 
a szerzőt: „Malraux, az individualista, mindenkinél 
jobban érzi az egyéni szempontokkal szemben kö
zömbös kollektív harci organizáció történelem adta 
követeléseinek abszolút szükségét és minden vitális 
egyéni jog fölött álló jogosultságát.” Ebben a felfo
gásban fejezi is be ismertetését: „Formailag is a 
UEspoir Malraux legszemélyesebb kreációja: monu
mentális lírai reportázs nemcsak Spanyolország nagy 
népének nagy háborújáról, hanem a lélekről és szel
lemről, mely a kollektív történelmen keresztül ke
resi és találja meg a megváltás felé vezető utat.” 

Végezetül pedig hadd jelezzük: az akkor éppen 
formálódó, de majd csak évek múlva elkészülő Áron 
szerelme eszmevilágába is felszívódtak nézetek a Don 
Quijote útjai feltárta problematikából.
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A NOVELLISTA HÚSZ ESZTENDEJE

Két jelentősebb novellaírói korszakot figyelhetünk 
meg Sinkó Ervin munkásságában: az első az 1920-as 
évek második fele volt, a második az 1930-as évek 
utolsó öt esztendeje — nagyjából tehát az Optimis
ták írását megelőző évek és a moszkvai tartózkodást 
követő életszakasz, amely egybeesik a Tizennégy nap 
című regényének írásával és az Áron szerelme terve
zésével, ám azzal a szükséges korrekcióval, hogy az 
Elemér főhadnagy című novellája már Drvaron ké
szül el 1942-ben. Az első sorozat javát a Nyugat, a 
második periódus novelláit pedig a kolozsvári Ko
runk és a párizsi Ce Soir közölte, ezért bátran állít
hatjuk, hogy a két verseskönyve és kötetbe nem fog
lalt tanulmányai, cikkei mellett Sinkó kisprózájával 
volt leginkább jelen a magyar irodalmi életben a 
húszas és harmincas években.

A Testvérben közölte az első novellákat, ezeket 
azonban nem vette fel sem magyar, sem horvát nyel
vű gyűjteményébe, bár az Árvay Ábris „esetéről” 
szólón tovább dolgozott, 1929-ben kisregénnyé fej
lesztette, Az áruló címet adta neiki, ám nem publi
kálta. „Krisztiánus” fogantatásának nyomát könnyű
szerrel felfedezhetjük szövegén, amiért azonban fog
lalkozni kell vele, az elsősorban a Tizennégy nap 
című regény, amelybe végül is felszívódott Az áruló 
főhősének „cselekvés vállalásra” kényszerítő szitu
ációja. Miért kerül egy gazdag, az ellenforradalom 
győzelme után karrier előtt álló, az első világháború



bán kitüntetett tiszt, a „csiotai bravúr hőse”, a föld- 
birtokos fiú a munkásmozgalomba, ahol „idegen” ma
rad, és miért lesz Berlinben, a „Zoo egyik padján”, 
öngyilkos? Az első kérdésre a felelet a krisztiánusé. 
Árvay Ábris az ellenforradalom kíméletlen rendőr
tisztjének, volt osztálytársának a hivatali szobájá
ban meglát egy „hatalmas szál, de állatként viny- 
nyogó, ütésektől egyetlen daganattá torzult arcú em
bert”, egy lebukott forradalmárt. Nyugodtan, béké
ben nem tud most már élni, mert „tudomást szer
zett” arról, ami a Zrínyi utcában történik, s akarva- 
akaratlanul is sodródni kezd a megalázottak, a még
nyomorítottak, a megkínzottak felé. Nem észokok, 
nem politikai meggyőződés viszi a munkásmozgalom
ba, hanem lelki konstitúciója, amely az olyan erköl
csi kényszernek is képes engedelmeskedni, aminek más 
emberé nem. Árvay Ábris erkölcsi paradoxona adott 
tehát: „Nem akart a győzőkhöz tartozni, ellenségük
ké lett, hogy ne legyen cinkosuk.” Kétségtelenül fi
gyelemre méltó lelki portré ez, rokonaival ritkán 
lehet találkozni a magyar irodalomban. Árulókkal 
igen, de az árulás Árvay Ábris-féle változatával an
nál kevésbé! A lélek mechanizmusa hibátlanul dol
gozik, s mégis szokatlanul, az általánostól eltérő mó
don viselkedik az ember. „Rossz anyag” — mondja 
a fegyelemhez szokott mozgalmi munkás, mert Ár
vay Ábris „cipelt magával valamit, kérdéseket és 
kétségeket, amik ezeknek a tömegeknek, bármennyi
re is csak hozzájuk tartozónak érezte magát, nem 
kérdései és nem kétségei”. Nem nehéz az individua
lizmusra ismerni ebben a magatartásformában, ez 
igényli a „nagy egyéni cselekedeteket”, az egyéni 
kezdeményezéseket, és tiltakozik a fegyelem, a szer
vezettség igénye ellen. így válik „meghatározott, 
száz egyéni kérdéssel, kétséggel, fájdalommal meg
határozott személlyé”, egyben „felesleges emberré” 
is. A hős öngyilkosságával a végső konzekvenciákat
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vonja le, mert végül is a hibát nem a világban, ha
nem önmagában találja meg. Fel kellene természe
tesen figyelni arra, hogy Árvay Ábris sorsvonala 
hasonló görbét ír le, mint Parcen-Nagy Lőrincé Déry 
Tibor A befejezetlen mondat című regényében. De 
csak az osztályából való kiválás problematikájának 
egyik-másik mozzanatánál állapodhatnánk meg, Ár
vay Ábrisban annyira az individualizmus az ural
kodó, hogy elnyom minden mást a lélekben. Parcen- 
Nagy Lőrinc is individualista, de az övét társkereső in
dividualizmusnak minősíthetnénk, ő  sem „jó” ember
anyag a mozgalom szempontjából, az ő számára azon
ban még lehetséges az otthonra találás ígéretföldjé
nek az elérése. Sinkó Ervin hősének éppen ez nem 
adatik meg: nincs a földön olyan szervezett közösség, 
amelynek ő ne lenne árulója. Paradox módon a kis- 
regényszerű nagynovella kezdetét képező erkölcsi 
szituációból végül is pszichoanalitikus „eset” fejlő
dik ki.

Az évtized végén, tehát abban az időben, amikor 
Árvay Ábris története végső alakját kapja meg, kö
zeledni látszik az expresszionizmusban fogant, moz
galmi prózaeszményhez, amelyben az előadás meg
határozott módja éppen úgy adva volt, mint a kér
désfelvetés „iránya”. A tézist ez az irodalom sem 
zárta ki, de jellegét a nagyon is valóságos körülmé
nyeknek rendelte alá. S minthogy a nagy gazdasági 
világválság időszakáról van szó, nyilvánvaló, hogy a 
munkanélküliség kísértete költözik Sinkó Ervin no
velláiba is. Már 1927-ben, amikor megjelennek An
géla és Ködben című novellái a Nyugatban és az 
Egy elveszett ember a Korunkban, de 1928-ban. Az 
összefüggéseket természetesen felfedezhetjük tömény 
krisztianizmusának világával is: felesleges ember a 
munkanélküli is — megcsaphatja tehát ezeket a hő
söket is a kietlenségnek, a kizártságnak az a der
mesztő hidege, amelyben a létezés értelmét veszíti,
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kelepcévé válik, ahonnan általában nem lelni kiutat, 
miként az Angéla hősnője ismeri fel, aki kiveti ma
gát az ablakon, ezen a számára egyetlen menekvést 
jelentő résen, melyet riadt szeme az élet falán fel
fedez. „Nem a halál kívánatos, csak az élet vált el
viselhetetlenné . . — írja fel a Hűség című novellá
jának hőse 1931-ben a gondolatot egy cédulára, 
amely ott lebeg a Sirokó-novellák alakjainak feje fe
lett e periódusban. A munkanélküliség, ez a nagyon 
is konkrét társadalmi jelenség egzisztenciális kérdés
sé nőtt itt, és Sinkó Ervin biztos érzékkel találja meg 
az előadás egyensúlyát a jelenség társadalmi vonat
kozásainak elemzése és a kelepcébe esett ember lel
kének analízise között, „ö próbálta megmagyarázni 
a feleségének, hogy nem ő, hanem a bank, s nem is 
a bank, az infláció a hibás, ez általános világjelen
ség, noha valójában ő maga sem értette a helyze
tet . . . ” — olvassuk az Egy elveszett ember című no
vellájában, bár azt is tudjuk, a hősök munkanélküli
ségének nem mindig az infláció volt kiváltó oka. A 
Ködben vidéki irodalomtanára, akinek segítségével 
„shakespeare-i” hátteret kap az ember küzdelme a 
szöveg Shakespeare-idézeteivel, 1919-es szereplése 
miatt kerül az utcára, s máris viszi őt is, a többie
ket is a „nem lehetségesnek tartott dolgok áradata”, 
az, ami a tragédiák 'kezdetén már bebizonyította ál
dozatainak, hogy „egy rendes, rendezett, finom élet 
eléréséhez nem elég az, hogy valaki maga egy ren
des, közönséges ember akar lenni”. Ezt tanulja meg 
Feigenbaum Edvárd is, az egészen kései, 1964-ben a 
Hídban megjelent Előjáték című, érett, a klasszikus 
sinkói „realizmussal” megírt novellájának a hőse. Azt 
tartotta, hogy „ami jó, sőt kellemes”, az a „nyuga
lom és a rend, mint a pont az egyszerű mondat vé
gén”. De előbb megálmodja, hogy az utcára kerül, 
majd a valóságban is megéli (álma teszi azután, hogy 
csökönyösen motoszkál tudatában a „felébredni”
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szükségessége). „A valónaik a fantasztikussal való 
ilyen egybemosódásában az igazság káprázattá és a 
hazugság megdönthetetlen igazsággá válik. Az ember 
pedig tehetetlen.” S ő, aki Feigenbaum volt, azaz 
„fügefa”, valóban „gyávává” lett, mint amit neve 
hirdetett, ha belőle kifelejtették az n betűt. Csak eb
ben az elbeszélésben az idő már a II. világháborút 
közvetlenül megelőző éveket jelenti, amikor a zsidó
üldözések lehetősége kísért fel a zárt csoportokban 
menetelő fiatalemberek „csúfoaidáros vagy fenyege
tő” szavaiból.

A vezérszavuk ezért lesz ezeknek a Sinkó-novellák- 
nak a „szerencse” szó. A „várni a szerencsére” mo
tívuma felcsendül az Angéla című novellában, de ez 
a jogos emberi elvárás a Sinkó-hősök „szituációjá
ban” átminősül: kiszolgáltatottságuk teljességének a 
kifejezését szolgálja. Meghibbant világ az, ahol a sze
rencsének kell az ember mellé szegődnie, hogy va
lahogy boldogulhasson. Az „öregedő, fantaszta tali- 
án”, Angéla apja, „csodálatos szerencsének” tartja, 
hogy Pesten a „szigorú papírgyár... a jármába fo
gadta”; majd tovább vándorol, mert nem ,„várhat a 
szerencsére, hanem elébe kell sietnie”, és így lehető
vé teszi a fiataloknak, hogy egybekelhessenek. Vé
gül Angéla érzi úgy, hogy „hozzászegődött a sze
rencse”, mert apró munkákhoz jutott a téli nagy 
munkanélküliségben. Itt azonban már a szerencse 
mechanizmusa felmondja a szolgálatot: ez viszi An
gélát a halálba. A Ködben utcára került tanár hőse 
elmélkedik a szerencséről: „Lehetséges? Minden le
hetséges. Tehát az is, hogy valaki az utca kövén ta
lálja meg szerencséjét. . .  Különben minden azon for
dul meg, hogy mennyire akar az ember élni.” Az 
idegen hősének sorsa miatt aggódva az író minősíti 
„váratlan szerencsének”, hogy hőse mellé feküdt a 
félkegyelmű Rózái. Hivatkozásainkból azonban az is 
felfedezhető, hogy elsősorban az írót, és csak má
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sodsorban szerencsétlen hőseit jellemzi a szerencse 
kérdésével való foglalkozás, és ő az, aki a szerencsét 
a véletlen kategóriájának nagyon is kétarcú válto
zataként fogja fel. Egyrészt a „minden lehetséges” 
gondolatával ötvözi, miközben feltűnően devalvált 
jellegét emeli ki, másrészt borzalmas vonását hang
súlyozza, és nevezi majd az 1950-es éveikben „ször
nyűnek” drámája címében, s amikor verses elégi
áját írja (A szerencse elégiája), akkor is ezt emle
geti: „Csak magamat faggathatom. Magamat, a sze
rencsést, az egyetlen emlékezőt, hajdani kerek egy 
világból letört, vénhedt csőrük, szerencsés én, meg 
csak én maradtam.” Ilyen formájában természetesen 
nem interpretálja még az 1920-as évek végén írott 
novellákban, de sárjadására feltétlenül figyelnünk 
kell már ekkor is!

Az 1930-as évek második felében született Sinkó- 
novelláik egy megváltozott írói viszonyulásról adnak 
hírt: amazokat oroszországi utazása előtt, egy részü
ket idehaza írta, ezeket Párizsban, moszkvai útja 
után, és magyar nyelven rendre a kolozsvári Ko
runkban jelenteti meg. S ha ez utóbbi tényből indu
lunk ki, akkor azt kell megállapítanunk, hogy Sinkó 
Ervin az ún. „valóságirodalomhoz” van közeledőben, 
és a „tényeknek, s ezek reális következményeinek” 
nyomatékosabb, „láthatóbb” jelenlétét is rögzíti. 
Súlypontváltást is észlelhetünk a novellákban: az 
„ember” mögött élesebben és konkrétabban rajzoló
dik ki a „világ” is. Oszladozóban az a „köd”, amely
ben a húszas évek novellahősei bolyongnak, ha a 
Ködben című elbeszélésének címét és „szituációját” 
jelképesnek fogjuk fel. Mindennek az a következmé
nye, hogy a Sinkó-írások forradalmi élt kapnak — va
lószínűleg nem függetlenül az Optimisták problema
tikájától sem, főképpen, ha például az András gazda 
(német nyelven már 1931-ben András úr fegyverben 
címmel) című elbeszélését nézzük. S mi több: van
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olyan elbeszélése is, ilyen a Dávid kulcsa című 1936- 
ból, amelyben a krisztiánus pátosz él tovább, de már 
a krisztiánus defetizmus nélkül. Azután rátalál Áron
ra, akit előbb a Jó feleség és a Szeresd magad című 
elbeszéléseiben szerepeltet, majd kisregénye hősévé 
tesz. Áron a cselekvő forradalmár, amilyen az író 
1919 óta nem volt. „Élni és harcolni, ó, milyen jó . . .”
— mondja Áron a Szeresd magad című elbeszélés
ben, és éppen ez az „új” mozzanata e korszak Sin- 
kó-novelláinak. Különösképpen, hogy ilyen jellegű 
még a Viszontlátás, az Ez minden című is — az előb
bi a harcos szociális tendencia minden ismérvével. 
Erre utal a Godofréd úr és a Georg című novella, 
amikor bennük a passzív lelkiség visszaszorulásának 
tényét találjuk. Nem kétséges, ezekben az elbeszé
lésekben a világ ismét egymással szemben álló osz
tályokra hasad szét, és bennük ideológiák feszülnek 
egymással szembe, még az olyan elbeszélésekben is, 
mint amilyen A paradicsom és a Szerelem című, ame
lyek alapvető vonásaikban életképek, és az 1920-as 
évek végén, valamint az 1930-as évek elején kelet
kezett kisregényekre mutatnak vissza.

A személyesség jellege is változást mutat az ekko
riban született elbeszélésekben: az író személye kö
rül kristályosodik ki, a narrátor alakja révén pedig 
a novellák szerves részévé válik. Ilyen módon az Idő 
kategóriájában is megoszlás játszódik le. A jelen 
idő mellé odakerül a múlt idő is (több elbeszélésnek 
ez fontos mozzanata!), méghozzá olyan módon, hogy 
egy statikus és emlékező jelen idő csalja elő a moz
galmas és „eseményes” múlt időt, az én-központú 
jelennel szemben a mások sorsát megidéző múlt idő 
áll. „Mikor én találkoztam vele — olvassuk a Szeresd 
magad első bekezdésében Áronról —, akkor már har
minc körül járt, s megfordult már a fél világban 
városról városra, országról országra űzetve. . .” Ez a
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narrációs pont természetesen nem kötelezően a be
vezető részben lehet csak. A Georg címűben a no
vella középpontjában van. Az első rész Georgról szól, 
akit a grinzingi barakkokban senki sem talált ro
konszenvesnek. „Ha no volna, sose találna férjet — 
mondta róla egyszer Zsófi. Hogy ki volt Zsófi? Mind
járt elmondom. . . ” És máris egy párizsi bisztróban 
vagyunk a narrátorral és Zsófival, és végighallgat
hatjuk beszélgetésüket — Georgról. A novellakorsza
kot lezáró kisregényekben ennek az elbeszélő mód
nak változatait mélyíti el. Az 1942-es keltezésű Ele
mér főhadnagy című kisregényszerű nagynovellában 
a narrátori személyesség nem az íróé, hanem egy 
másik emberé, Elemér főhadnagyé, aki Űtkaparó Pisti 
élettörténetét mondja el, és ilyen módon két életút 
rajza van szemünk előtt: az ellenforradalmáré és a 
forradalmáré. Az 1946-os dátumot viselő Áron sze
relme címűben is kettőzés van. A bevezető részben a 
párizsi bisztróban egy társaság tagjai Áron fényké
pét néziik, amely róla a hitleri koncentrációs tábor
ban készült, és arról elmélkednek, hogy joga volt-e 
Áronnak más emberek életét kockára tenni. Ennek 
a fejezetnek a végére rögzíti az író a „narrájtori pon
tot”, amely novellisztikája szempontjából oly jellem
ző: „Az ételfoltos fehér abrosszal letakart asztal kö
rül a már említetteken kívül ült még egy személy, 
szintén emigráns, magyar. A beszélgetésben nem vett 
részt, de egy szó sem ment el a füle mellett, s épp 
e beszélgetés hatása alatt elhatározta, hogy megírja 
Áronnal való utolsó találkozását, amint itt követ
kezik.”

Intim hangütést tett lehetővé az ilyen jellegű írói 
megközelítési mód, s aligha járunk messze az igaz
ságtól, ha az e típusba sorolható novellákban egy 
lehetséges emlékiratszerű korrajz darabjait látjuk, 
amelyek mind a „találkozásaim” címet viselhetnék.
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Biztos kézzel felrakott életszíneket találunk ezekben 
a novellákban és kitűnően megragadott „szituáció
kat”. S ez már az első novelláinak az erénye is volt, 
ha Az áruló Grosz fűszeresének „esetére” gondolunk, 
majd az Elemér főhadnagy című elbeszélésnél álla
podunk meg, amely tárgyiasítottabb változata a 
Sinkó Ervin epikus gondolkodása formálta novella
technikának. Az is tanulságos természetesen, ahogy 
az 1930-as évek második felében A paradicsom című 
novelláját a Sorsok című „falusi történetéből”, 1932- 
ben írt kisregényéből ragadja ki, a Szerelem címűt 
pedig a Tenyerek és öklök 1927-ben megjelent szö
vegéből „írja tovább”. Megformáltságukkal tűnnek 
ki ezek az elbeszélések, ha a regényszövegeikkel szem
besítjük őket: művészi hatásosságuk lesz többletük. 
Részben a gondosabb megmunkálás révén, hiszen fe
szesebb a szöveg, részben azért, mert az írói eszme
iség nyomatéka is hangsúlyossá vált, ami a Szerelem 
címűben talán feltűnőbb, mint A paradicsom című 
novellájában, amelyben szorosabban látszik a regény
szöveghez tapadni, noha a novellamenetek megvál
toztatása mimd a két elbeszélését jellemzi. A változ
tatások tehát az írónak a novellaformáról alkotott 
nézeteit tükrözik — abban az időben, amikor az Op
timisták nagy nekifutása után a Tizennégy nap című 
regényén dolgozva ezeket a kommunikatívabb, köny- 
nyebben közölhető elbeszéléseket írja.

Az Elemér főhadnagy című, nagy terjedelmű no
velláját akár az Áron szerelme szomszédságában ke
letkezett kisregényként is tárgyalhatnánk, kiemelve 
a rövidebb lélegzetű, a műfaj hagyományos szabályai 
igényelte egy eseményre, egy konfliktusra összpon
tosító novellák közül, hiszen itt apró epizódok lán
colata hordozza az írói gondolatot, ilyen módon szét
törni látszik a formai kereteket. Az Elemér főhad- 
nagy ugyanakkor egy problémára összpontosító
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nagyelbeszélés: egy rögeszme kifejlődéséinek, sorsfor
máló erejének a rajza. Az életrajz központú értelme
zés is találhat munkát az Elemér főhadnagy kapcsán: 
Apatin és Zombor világa jelenik meg benne, mi több: 
a Baróczy Elemér és az Útkaparó Pisti sorsdöntő 
találkozásának a leírásában, amikor az ellenforra
dalmár Elemér főhadnagyot Pisti tanácsára a forra
dalmi törvényszék futni hagyja, magának Sinkónak 
ismert kecskeméti ténykedése, a szentkirályi ellen- 
forradalmár parasztok számára kieszközölt kegyelem 
emléke jelenik meg, de egykori ténykedésének a kri
tikája is. „Hadd kínozza magát, amiért futni ha
gyott . . . ” — gondolja Elemér főhadnagy az író na
gyon is személyes problémájaként. S ez természete
sen a történetnek, amely a kilencéves hősök rivali- 
tásával kezdődik, a véghangja is: A Baróczy külö
nítmény egyik büntetőexpedíciója során megölik Űt- 
kaparó Pistit, s ilyen módon Elemér főhadnagy élete 
értelmét veszíti el: „partner nélkül hihetetlenül egye
dül marad.” Mert a katonatiszt torz világfelfogásá
nak az a jelszava, hogy „az em ber. . .  nincs egye
dül, ha az ellensége él”. S ez az „ellenség” osztály
ellensége, együtt nőtt vele az apatini zsidó hitköz
ség iskolájában gyökerező első csírától kezdve. Két 
életút képe rajzolódik tehát elénk a nagynovellá
ban: Baróczy Eleméré, aki éppen olyan logikusan jut 
el az ellenforradalmársághoz, mint Balog István, az 
Útkaparó Pisti a forradalomhoz és mártírhalálhoz.

Az egyetemes magyar irodalomban is számottevők 
Sinkó Ervinnek az ellenforradalmi lelkiséget ábrázo
ló novellái, és nem lenne szabad, hogy ezekről el
terelje figyelmünket krisztiánus korszakának erkölcsi 
válságképe, amelyet különben éppen az ellenforra- 
dalmiság megörökítése tör át az aránylag korai Az 
áruló című elbeszéléstől kezdve az Elemér főhad
nagy, illetve az Áron szerelme „őszikéiig” a legtöbb e
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tematikát érintő novellájában. Nem lesz véletlen 
ugyanis, hogy amikor 1963-ban Aegidius útra kelése 
címmel kiadja első (és egyetlen) magyar nyelvű el
beszéléskötetét, abba csak egyetlenegy felszabadulás 
után írott novelláját, A dög címűt veszi be, amelyet 
1962-ben írt.
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ELÖSZÖR FÖLDKÖZELBEN

Sinkó Ervinnek, a szépírónak, van egy nagyon jellem
ző tulajdonsága: az eseményekre, az élményekre 
gyorsan reagáló, nagyobb epikus formában válaszol
ni tudó képessége. Nincs szüksége distanciára, az éle
tet a műtől ebből a szempontból nézve alig egy-két 
esztendő választja el csupán. Ezt bizonyítja az Egy 
történet, melynek még címe sincs, ezt az Aegidius 
útra kelése című regénye, de a harmincas években 
keletkezett Tizennégy nap is ezt tanúsítja. A húszas 
évek második felében huzamosabban Jugoszláviában, 
részben Bácskában, részben Boszniában tartózkodó 
író műveiben tehát megjelennek a hazai élet színei, 
társadalomképe konkrét részletekkel gazdagodik, a 
regények „tartalma” mind erőteljesebben konkretizá
lódik, az író mintegy „benne akarja megtalálni ma
gát”, természetesen nem függetlenül a Karamazov 
testvérek kínálta esztétikai tapasztalatoktól, e ta
pasztalatok elmélyítése szándékával. A „külső téma” 
elfogadása, amelyről a Téma és tartalom a költé
szetben című 1928-as tanulmánya beszél, együtt 
járt a „próza” felé való tájékozódással, s ez a Próza 
versben című lírai ciklusában is tükröződik (ugyan
csak 1928-ból), a „Menj világgá!” gondolat ihletében. 
Ezekben az években fordul tehát Sinkó Ervin figyel
me szülőföldje életének (s a maga gyermekkorának) 
„helyi színei” felé, s írja meg Tenyerek és öklök 
(1927) és Sorsok (1932) című regényeit, amelyeket 
a Nyugat közöl. Természetesen nem „standard prózá
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ról” van szó, éppenséggel nem a Tenyerek és öklök 
esetében, amely valójában az Aegidius útra kelése 
párja — ennek „költői” megfogalmazásával szemben 
„prózai” változata. Nem mondható azonban, hogy az 
„aegidiusi” problematika egyértelmű újrafogalmazá
sáról van szó benne. Inkább arról kell beszélni, hogy 
az író a regény befejező fejezeteiben ebbe kap
csolódott Julisnak, a doroszlói cselédlánynak „aegi
diusi” viselkedése rajzával. Sinkó ugyanis realista 
regényként kezdte írni, és krisztiánus regényként fe
jezte be a Tenyerek és öklöket, amikor reprodu
kálni látszik a Glatz Jani és Julis másodszori talál
kozása rajzában az Aegidius—Frigyes páter találko
zását a pestis fertőzte Trierben. Ám mert nem pa
raboláról van szó, hanem emberi sorsokról mindenek
előtt, a teológiai gondolatmenet is ki van szolgáltat
va az élet behatásainak. De az író krisztiánus pozíciói 
sem olyan szilárdak, mint voltak akár egy esztendő
vel azelőtt is. Nem a magányos úthoz való jog kérdé
se áll az író figyelmének a középpontjában, hanem a 
másik ember élete iránti felelősségé, amelynek szer
ves része az „igaz szóhoz való jog” is:

„A fogai egymáshoz ütődtek. Mikor Ernővel fel
utaztak és Feri, a kisfia, ott aludt a mellén, akkor sej
tett először valamit abból, amitől most a hideg lelte ki, 
a felelősséget egy másik ember sorsáért. Magát utál
ta, amiért Julis most az öccsénél fekszik és érezte 
a Julis igazát, hogy neki, Janinak, nincs joga szólni, 
mert mért nem szólt akkor, mikor az övé volt, vagy 
két hónap előtt, mikor akarta, hogy megint az övé 
legyen. Nem lehet jóvátehetően másik ember kárá
ra tévedni; elvesztette az igaz szóhoz való jogot 
Julissal szemben.”

Széles alapokon kezdett, önéletrajzi elemekkel dú
sított családregényként indult a Tenyerek és öklök. 
Annak a családnak a világát idézi meg, amelyet a 
Szemben a bíróval második fejezetében „meleg, lágy
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és exkluzív” atmoszférájúnak minősít, s amelyhez 
utolsó regény tér vében is visszatér majd. Ebből a na
gyon is autentikusan személyes életkörből ragadja ki 
és viszi Pestre főhősét, a gátlásokkal küzdő Glanz Janit, 
hogy a „fejedelmi öregnek”, az öreg Hermannak az 
irodájában tanulja ki a gabonakereskedelem rejtel
meit, eltépve hősének sorsát az önéletrajz vonalá
tól, de nem erkölcsi problematikájától is, amely ott 
terül el az „áthághatatlan kerítés mögött”, ami urat és 
cselédet, embert és embert elválaszt egymástól. Egy 
világban idegen kisfiú, az életben helyét nem lelő 
férfi életének képe bontakozik ki a regény lapjain, 
azé, akit előbb nem engednek szíve szerint élni, az
után pedig már képtelen megtenni a sorsdöntő lépést 
a másik ember felé, mert elborzad a látvány előtt, 
amit egy másik ember élete, ha fellebbennek fátylai, 
megmutat. Sinkó hőse végül is mindent megszerez az 
üzleti életben, amit egy gabonakereskedő megszerez
het, de „gyerekkori szomjúságát az örülő élet” után 
nem tudja soha eloltani, pedig Julis ka/rjában egyszer 
már megismerte ízét. „Az a messzi elementáris élet, 
amit ő mindig csak a kerítés mögül nézett, az tulaj
donképpen Julissal áttört a kerítésen, megjött őhozzá 
és magához ölelte őt — gondolta most, de magától 
irtózva nézett az ajtóra, mely a halottjától elválasz
totta és nem akart gondolkodni. . . ” S az a halott is, 
a feleség, akiről meg kell tudnia, hogy nem őt, hanem 
egy másik férfit szeretett, és igazán nem is „egy sze
rencsétlen terhesség következtében” halt meg, hanem 
„renitens dacból”, gyűlöletből, hogy megbüntesse ap
ját, aki Glanz Janihoz kényszerítette, és megbüntesse 
férjét, akit eljegyzésük estéjén a szeme láttára ölel 
és csókol meg Julis, a cselédlány, amolyan indoko
latlan tettől vezettetve, az is „boldogtalan volt a há
zasságában”. A gabonakereskedők erkölcse ütközik 
meg ebben a regényben a másik, az emberi er
kölccsel, amelyben a mások iránti felelősségnek sors
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döntő a szerepe, és boldogtalanságot szül, ha meg
feledkeznek parancsáról. Ezzel az eszmeiséggel próbál
ja Sinkó meghaladni a realista-naturalista, expresz- 
szionizmussal színezett, a húszas években is uralkodó 
regényirodalmát. Pontosan, faktográfiai igénnyel áb
rázolja ugyan a zsidó polgári családot, realista eszkö
zökkel állítja az olvasó elé hőseit, de „külső téma
ként” kezeli csupán a megragadott élettörténetet, 
hogy a „gazdátlan világ” gazdátlanságát bizonyíthas
sa, hiszen csaik az ilyen világban lehetséges, hogy az 
a jóság, amellyel Julis, a doroszlói cselédlány volt jó 
egy másik emberhez, egy Glanz Janihoz, nem kaphat 
viszontszolgáltatást, mert későn ébred szerencséjé
nek tudatára, mint Glanz Jani is: „S nem tudta el
kergetni a gondolatot, hogy a fehérkarú Julis jó 
volt őhozzá, jobb, mint bárki más, mert együgyüen 
gazdag szívének és gazdag testének teljességéből volt 
jó.” Későn ismeri fel tehát azt is, hogy „micsoda 
inkvizíciós kínzószerszámok vannak készletben az 
emberi lélek egymással viaskodó hatalmasságaiban.” 

Dosztojevszkij keze vezette tehát tollát a Tenyerek 
és öklök írása közben, s e kéz nyomaira ismerünk 
a Sorsok című regényben is, amely jellegében amaz
zal rokon alkotás. Csak itt nem a rendezett polgár
család az életsík, hanem egy Tréber Tóni sváb pa
raszti világa süketnéma gyerekeivel. Tehát kiélezet
tebben vetődik fel az emberi viszonyoknak rajza, ép
pen úgy, mint az író által e viszonyokba látott erköl
csi kérdések köre. A „gazdátlanság” ebben a regényben 
kóros formákat ölt. Az „egységes lendületű sváb köz
ségben” Tréber Tóni a kivétel: előbb elesettségében, 
azután hadigazdag szerencsétlenségében. „Tréber 
Tóni néha úgy érezte, hogy valami furcsa, külön a 
kobilaiakról gondoskodó gondviselés épp az ő szemé
lyét dobta oda koncnak, hogy a téli estéken, mikor az 
asszonyok a meleg konyhában (kötni ülnek össze és 
a férfiak a kocsmaasztalokat ülik körül, legyen az em
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bereknek Kobilán min rágódmiok. Tréber Tónit kez
dettől fogva kereszttűz alatt tartotta a község fi
gyelme, mert közülük való létére is kezdettől fogva 
elszakadt, különvált mindenben az atyafiságtól. . Az 
ezekkel a mondatokkal induló regényben az író nem 
is tesz mást, mint a „külső téma” segítségével ennek 
a „kiválasztott” embernek és családjának a sorsában, 
mintegy negatívban, a magára maradt emberiség 
helyzetéről beszél — Tréber Tóni révén a létének va
lóságáról tudomást nem vevő ember „viselkedésével”, 
két süketnéma gyermekének kiszolgáltatottsága ré
vén pedig a létükről hírt adni képtelenek tragédiájá
val. Ahogy a két süketnéma testvér, Szuzi és Kaspar 
ott áll a fiú lakodalmában egymással szemben, s nincs 
módjuk kicserélni gondolataikat, pedig mind a ket- 
ten tudják, hogy áldozatok, mert Szuzinak az apa 
vett férjet s Kasparnak feleséget, s mind a ketten bele
egyeztek ebbe az emberekkel történő üzletkötésbe, 
még akkor is, ha Kaspar azt kapta, akit „szíve sze
rint szeretett volna párul kapni”, az regényszitu
ációként is, jelképi mivoltában is Sinkó Ervin szem
léletének kitűnő megfogalmazása. Lényegében ugyan
azokat a viszonylatokat állítja fel a Sorsok szövegé
ben, amit a Tenyerek és öklök lapjain láttunk Glanz 
Jani feleségének tragédiájában, Glanz Jani és Julis 
sorsának különválásában. Csakhogy itt az érzelmek 
némafilmként peregnek, és az író olvassa le Kaspar 
arcáról az „ólmos, állati bánatot” és ami mögötte van, 
tudniillik, hogy Kaspar nem tudja, miért van így, 
ahogy van, csak tudja, hogy lehetetlen másképp: 
„Hiszen ő várta Márit, de hogy Mári jött és elébe 
állt, resziketni kezdett. Ki akarta nyújtani a karját, de 
a karja egyszerre nehéz lett, nem tudta felemelni. És 
akkor Mári odament hozzá és megfogta a fejét és 
látta, hogy most jó ez az asszony, valami ősi asszonyi 
jóság önti el, de látta a szánalmat is, az elszánt szá
nalmat is ennek az asszonynak az arcán, akit évek
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óta látott szerelmes asszonyként, akivel álmaiban 
évek óta szerelemben élt együtt. A felkavart vére 
mintha bőre minden pórusát feszítette volna most, 
hogy ilyen valóságosan mellette állt, de valami ellen
állhatatlan irtózat erővel kitépte a fejét az asszony 
meleg két tenyere közül. — Érezte — és ez volt az ir
tózat —, meg tudná ölni ezt az asszonyt, de valóság
ban megölelni soha. Ezt csak ebben a pillanatban 
tudta meg, és nem tudta akkor, mikor az apjának 
igent mondott. Értett valamit Mári abból, ami őbenne 
történik, s amit ő maga se értett meg, mint ahogy 
nem lehet megérteni a születést, magát az egész em
beri, hatalmában emberfeletti életet?” Ilyen szituáció
ban természetesen működnie kell Sinkó krisztiánus 
igazságszolgáltatásának is. Tréber Tóni ezután a kút
ba öli magát, mint ahogy meghalt bánatában az öreg 
Hermann, s eltűnik nyomtalanul a Pestről jött Mári, 
ahogy eltűnt Julis nyomtalanul a világból — az élet 
színterén pedig ott maradnak a lélekben megrokkan
tak, a szeretetükben megcsúfoltak, megváltásukra 
várva. Ha pedig Sinkó első regényeinek gondolati 
erővonalait nézzük, akkor kétségtelenné válik, hogy 
közvetlen kapcsolat van az Egy történet, melynek 
még címe sincs és ezek között a húszas évek végén 
született regények között a hazugságmotívum állan
dó jelenlétével, a hazugságéval, amelynek le kell lep- 
leződnie akár tragédiák árán is. Esztétikai tanulmá
nyában is az írói célzatosságot helyezi előtérbe az 
„empírián túlinak” az emlegetésével, ide akar hatol
ni a Sorsok megírásával is, amikor példáiul a szü
letés titokzatosságáról és az élet érthetetlenségéről 
beszél.

A Sorsok azonban nemcsak az író esztétikai-ideoló
giai felfogását tükrözi fokozottabb mértékben, mint 
a Tenyerek és öklök, hanem formakezelésén is felfe
dezhetjük nyomát. Esztétikai tanulmányában ugyanis 
a következőket írta: „A történet csak eszköz: végle
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tekig fokozni az empíriát, hogy az empíriából az em
pírián túli kiütközzék.” S bár Sinkó Ervin, mint lát
tuk, másodlagos szerepet tulajdonított az általa em
píriának nevezett realitásoknak, a történetvezetést pe
dig a „külső téma” rangjára szállította le Doszto
jevszkij lelkes olvasójaként, regényeinek „empíriá
ját” is érintenünk kell, amely a regények naturalista
realista jeleneteiben verista hűséggel „fényképezi” 
szülőhelyének, Apatinnak és környékének valóságát, 
„helyi színeket” hangsúlyozó, a folklorisztikus fak- 
tográfiától sem idegenkedő ábrázolási módszeréből 
következően. Nem pusztán az egyes szituációk realista 
beállítására kell természetesen gondolnunk, noha 
ezeket dicsérni lehet, hiszen a realista regénnyel szem
ben támasztható ilyenfajta követeléseknek szinte ma
radéktalanul eleget tesz, hanem mindenekelőtt né
hány nagy tablójára, faluképére, amelyeken a bács
kai sváb paraszti életet örökíti meg. A Tenyerek és 
öklök nyitó jelenete a vasárnapi miséről hazafelé tartók 
alakjaival például ilyen tabló: „vasárnap mind temp
lomba mennek s mind délben kijönnek a templom
ból, elöl a férfiak méltóságosan, lassan lépegetve a 
fényes, csikorgó csizmáikban, utánuk az asszonyok 
komolyszínű ruhákban és azután a lányok a kemé
nyített széles szoknyákkal, fejükön viruló pompában 
a selyemkendő, kezükben a fehér zsebkendő s a szé
les uccán a lányok, egy sorban hatan, úgy mennek, 
hogy egy-egy zsebkendő csücskét ketten-ketten fogva, 
egy ütemre lóbázzák tizenkét karjukat. . .” Még in
kább ilyen mikrorealizmussal teli „empíriát” tartal
maz a Sorsok. Hadd emlékeztessünk a sváb lakoda
lom leírására, amely ugyancsak nyitókép, vagy a 
Rundio kocsmáros meggazdagodásának a történetére, 
amely az írónak nemcsak spirituális beállítottságá
ról, hanem szociológiai érdeklődéséről is vall. Rundio 
a koldusokon gazdagodott meg, akik éjjeli szálláshe
lyükért a faluban kapott szalonnával fizettek: „Né
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mely sikerültebb nap után egy-egy koldustarisznya 
kilókat nyom. De még a koldus se tud és nem is akar 
csak kenyéren és szalonnán élni. Rundiónál egy da
rab szalonnáért hálóhelyet kapott éjszakára a koldus 
s mindjárt ott a többi szalonnáját is eladta a kocsmá- 
rosnak. A háború utáni időkben például 2 dinárt fi
zetett a szalonna kilójáért. Ebből a kiló szalonnából 
másfél kiló mosószappant főzhetett, holott a szappan 
kilójának ára 15 dinár. Természetesen a kifizetett 
pénzeket a koldusok nem vitték el, ételt, italt és 
főleg italt fogyasztottak érte . . . ”

Ezeknek a húszas évek végén született regényeknek 
tehát nem csupán az író eszmei alakulástörténetében 
van számottevő jelentőségük, hanem az „empíria” 
művészi meghódítása is bennük játszódott le valójá
ban — szükséges ujjgyakorlatként, előkészítő munka
ként Sinkó Ervin fő szépirodalmi alkotásához, az Op
timisták megírásához, amelyben eszmék és életté- 
nyek harmóniáját érte el.

117



AZ OPTIMISTÁK

Az életrajz (és a naplólehetőség) nyomvonalán halad 
Sin/kó Ervin 1931 és 1934 között is, amikor az Opti
misták című regényét írja, a személyességnek azon
ban olyan távlatait szerezte meg a húszas évek folya
mán, amelyek lehetővé teszik, hogy életanyaga re
génnyé formálásának a folyamatában ennek kriti
kai szempontú ábrázolására vállalkozzon — amire kü
lönben az Egy történet, melynek még címe sincs szö
vegében még nem futotta erejéből. Nem is futhatta: 
azon a magányos úton, amelyen Aegidiusával együtt 
járt a húszas években, nem volt egy pont, ahonnan 
beláthatta volna a léleknek a tájait, kirajzolódhatott 
volna 1918—1919-es „útjának" a vonala, látható lett 
volna az eszmék és események domborzata. A tisz
tám-, illetve a tisztábban látás első feltétele kétség
telenül az Aegidius álláspontjának a felszámolása 
volt, ami végső fokon egyet jelent 1919-es szerepe 
újraértékelésével is, önvizsgálatának új szakaszaként, 
amelynek az Optimistákat követő állomása Szemben 
a bíróval volt. Ennek jelentős fejezeteit akár az éppen 
elkészült regény kommentárjaiként is olvashatjuk, 
különösképpen, hogy e regény sem más, mint epikus 
vallomás életének néhány sorsdöntő hónapjáról. Hogy 
kritikai szembenézés szülötte az Optimisták, azt nem
csak a szereplők gondolatainak tárgyilagosságra tö
rekvő rögzítése bizonyítja, hanem főhőse, Báti József 
sorsának vezetése a maga életrajzának két ízben meg
figyelhető regényes korrekciója. Blaha elvtárs szere-
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peltetése Kecskeméten nem pusztán esztétikai köve
telmények miatt történt, felléptének nemcsak „művé
szeti okai” voltak. Amikor ugyanis kiragadja Báti Jó
zsefet Kecskemétről és Pestre utaztatja Blaha elv
társra bízva, hogy szorgalmazza a szentkirályi el
lenforradalmi összeesküvésben résztvevők felmenté
sét, akkor főhősét nemcsak az önmagával folytatott 
vitája közben állítja az olvasó elé a diktatúra vagy 
krisztusi kegyelem dilemmája feloldhatatlan ellen
téteit érzékeltetve, hanem korrigálja is a valóságot. 
A korrekció pedig kritika is — közvetett bevallása, 
hogy Kecskeméten hibát követett el, megelégedve 
Héjjasék orgoványi tombolásának a híre kapcsán a 
következő kommentárral: „Blaha elvtársnak elég erős 
volt a hite, hitte még kint az erdőben is, hogy az em
berek jobbak, mint a cselekedeteik?” A kérdőjel a 
mondat végén pedig a nyomatéka ennek a kritiká
nak. De bírálat értékű az életrajzi „pályamódosítás” 
a regény utolsó soraiban is. Az „inkomzekvencia”, 
amit itt emleget, az árulkodó, és azt a krisztianizmust 
veszi célba, amely az író viszonyulását a forradalmi 
mozgalomhoz 1919 után jellemezte. Arra a kérdésre 
ugyanis, hogy „Józsikám...  és maga most megint 
politikát fog űzni?”, Báti ezt feleli: „— Mindig, min
dig és tán nem mindig inkonzekvensen. . . ” Ilyen mó
don a Tanácsköztársaság taktikájának a bírálata az 
író epikus jellegű önbírálatával egészül ki. Ezáltal 
pedig az Optimisták szerepe nagyobb, mint amekko
rát Sinkó ennek a regénynek később, az Egy regény 
regénye írása idején tulajdonított a következő mon
datában: „És még egy oka volt annak, hogy ezt a 
könyvet a legnehezebb körülmények között is meg 
akartam írni: az idő, amikor írtam, a legsötétebb re
ménytelenség, a fasizmus feltartóztathatatlan előre
törésének kora volt, s ezzel a korral az 1919-es év
— amikor holnapra vártuk már az új eget és új föl
det — oly ellentétben volt, hogy nosztalgikusan idéz
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tem föl a nagy reményeknek ezt a korszakát.” A ma
gára maradt, a húszas években a krisztianizmus Ro- 
binson-szigetén rekedt író ugyanis éppen az Opti
misták kéziratéinak a segítségével akarja felvenni 
kapcsolatait a forradalmi mozgalommal, amelyből 
1919 után kimaradt. Mert az Optimisták megjelenése 
nem csupán szépírói létezését dokumentálta volna, 
hanem forradalmi tevékenységét is, amelynek prob- 
lematikusságát éppen a húszas évek végén egykori 
fegyvertársai, köztük Lengyel József hangsúlyozták. 
Moszkvai útja is a kapcsolatok új raf el vételét szolgál
ta volna. A harmincas évek második felében azon
ban Sinkó Ervin szépírói bizonyítékai már időszerű
ségüket veszítették, hiszen Kun Béla napjai is meg 
voltak számlálva akkoriban. Csupán Károlyi Mihály 
körével, a franciaországi, majd a jugoszláviai balol
dal képviselőivel, köztük Miroslav Krlezával kerülhe
tett kapcsolatba. Sinkó Ervin életútja valójában ek
kor szakadt el a magyarországi munkásmozgalomtól 
végérvényesen. Az Optimisták majd húsz esztendő 
múlva, 1953-ban Űjvidéken jelenik meg először ma
gyar nyelven.

A regény érzelmi-eszmei magját most is az a konf
liktus képezi, amelynek ábrázolására az Egy történet, 
melynek még címe sincs lapjain vállalkozott az 
Ambrus—Anikó—Lestyán Péter háromszög rajzában. 
Ám nem csupán elmélyítette, eszmeileg és érzelmileg 
hitelesítette a három ember egymáshoz való viszonyá
nak képét, hanem ki is szélesítette, amikor a Báti 
József alakjában reinkarnálódott Lestyán Péter élet
rajzát tette az Optimisták vezérfonalává, föléje a 
történelmi idők eseményeinek az égboltozatát húzta, 
az így megalkotott életsíkon pedig a kor nagy eszmé
jének az áramlását figyelte az erkölcsi és politikai
taktikai összeütközések sorozataiban. Sinkó az Egy 
történet, melynek még címe sincs tervében már felfe
dezte, hogy a három hős sorsában, egymáshoz való
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viszonyukban több van, mint amennyit egy jellegze
tes polgári szerelmi háromszögből ki szoktak bonta
ni, s hogy ebben a korról szólás lehetősége is adva 
van. Csakhogy ott a nézőpontja — Ambrus felesége 
feljegyzéseiként — nem tette lehetővé számára az ér
zelmeknek és az eszméknek a mélyrehatóbb rajzát, 
a sorsszerűség törvénnyé emelését, az érzelmeknek az 
eszmékkel való összefüggései kifejtését, az egyéni 
sorsban az általános érvényűség megmutatását. Az 
Optimisták hőseinek (Lénártnak, Czinner Erzsinek, 
Báti Józsefnek) magatartását a szerelmi háromszö
gön belül és kívül a biológiai vonzalmakon és válasz
tásokon túl ideológiájuk határozza meg — ugyanazok 
a nézetek szabályozzák tehát érzelmeiket és politiká
jukat, etikájukat és taktikájukat. Ebből következik 
majd, hogy az ember és társadalom mozgásának az 
iránya a regényben nem egybeeső jellegű: Báti Jó
zsef, amikor 1919 márciusában mindent megnyerni 
látszik politikai aktivitásában, Czinner Erzsi iránt 
érzett szerelmében lesz a vesztes, amikor pedig a Ta
nácsköztársaság megbukik, a lány szerelmét szerzi 
meg számára a bukás. Ugyanilyen törvényszerűsé
geket mutat a hősök etikai nézeteinek alakulása is. A 
proletárforradalom krízisét nem politikai, hanem er
kölcsi válságként élik át a hősök, mint annyi más élet
síkon, itt is ellentmondásosain, annál is inkább, mert 
egy ember élete — az önéletrajz minden ismérvével — 
objektivizálódik a regény kínálta lehetőségek ke
retei között, egy szubjektív életélmény keresi benne 
általánosabb, korra jellemző és kort kifejező érvényét. 
Ennek talán a leghatásosabb eszköze a regényszövetet 
át- meg átjáró Ady-motívum: az egyedi és egyéni él
mények, a magánélet eseményei jelentés- és értelem- 
többletüket kapják meg az Ady-versekkel folytatott 
folyamatos, egyetlenegy ízben megszakadó párbeszéd
ben.
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Átcsapnak ugyan a hősök feje felett a történelmi 
események hullámai, a regény (még ha a történel
mi regény megjelölését kapta is) tulajdonképpen a 
főhősnek, Báti Józsefnek, Sinkó Ervin alteregójá- 
nak a történetét mondja el, a személyes történet ré
vén pedig annak a körnek a történetét, amely a re
génybeid Párizs kávéházban gyülekezik, s amelyből 
majd a Kommunisták Magyarországi Pártjának intel
lektuális csoportja formálódik, hogy 1919 tavaszán a 
budapesti Szovjetházba tegye át székhelyét. Az író 
sorsdöntő élményei fűződnek ehhez az intellektuális 
körhöz, s e kör révén a regény beli Vérteshez. Eti
kára irányultságában erősödik meg, és a „hogyan él
ni?” kérdései kerülnek most már elméleti meggondo
lásokkal kapcsolatba, anélkül természetesen, hogy a 
szabadkai poggyászának én-centrikusságát meg kelle
ne tagadnia, hiszen a „hogyan élni?” kérdése abban a 
kiélezett formájában, amelyet az Optimisták lapjain 
megfigyelhetünk, csak egy én-központú szemléletben 
vetődik fel. Sinkó kitűnő lélektani érzékkel és a re
génykompozíció igényeit figyelembe véve indítja mű
vét e lelkiség forrásvidékének a rajzával, s adja a 
kezdő fejezetnek a nagyon is találó Szabadkai előjáték 
címet. Ez a Sinkó becsülte „empíriával” telített hat
van regényoldal kétségtelenül az író legnagyobb mű
vészi teljesítménye. Ennyire tömény képét másutt 
hiába keressük az első világháború végének, a lel
kek agóniájának, egy létezésforma kiúttalanságának, 
a „vidékies” önpusztító magatehetetlenségnek, az em
berek nem-életének, általában a romlásnak és pusztu
lásnak, amelynek televényéből csak keveseknek sike
rült kiszakadniuk. Autentikus élményeit formálta meg, 
amikor a szabadkai művésztársaságról beszélt, jelen
téstartalmainak feltárásában, átlényegítésében azon
ban mát Balázs Béla Lehetetlen emberek című regé
nyének tapasztalatára támaszkodhatott (nem véletle
nül bukkan fel épp a Szabadkai előjáték szövegé
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ben Balázs Béla neve!). Sinkó regényében ugyanazzal 
a társasággal találkozunk 1918 őszén, amelyről Balázs 
Béla beszél az első világháború kitörésével kapcsolato
san. Balázs Béla is kitűnő jellemzését adja ennek a 
társaságnak: „Negatív lázadók. Kivándorlók. Nem 
tudtak és nem akartak tovább élni ebben a polgári 
társadalomban. Ahelyett, hogy harcoltak volna ellene, 
kivonultak belőle. Az országútra. A lélek menekülő 
csavargói lettek.. .  A valóságot keresték, a holt való
ság helyett az eleven valóságot. És így futottak egy 
eloldódott, gyökértelenné vált lélek után, amely min
dig csak ott keletkezik, ahol megszűnik a valóság.” 
Sinkó mintha csak Balázs Béla észleletét mondaná to
vább főhőséinek, Bát-i Józsinak a sorsát összefoglalva: 
„Azóta jött a front, aztán megint mindent betakaró 
boros éjszakák a művészasztalbeli társasággal, jött az 
egész élet, mellyel nem volt mit kezdeni.” Emlékez
ni kell azonban az Egy történet, melynek még címe 
sincs Lestyán Péterének a panaszára is, hogy mérni 
tudjuk az Optimisták Báti Józsijának a gondolati 
többletét akár Balázs Béla, akár pedig az első Sin- 
kó-regény hőseivel szemben. Az Optimistákban is fel
hangzik a főhős panasza, amelyet most idézünk, anél
kül, hogy a szituációt, amely kiprovokálta, elemez
nénk: „Nem, előbb a régi társaságomról akarok be
szélni . . .  a fő baj az volt, hogy ott mindenki magát 
tette, magát akarta tenni a világ középpontjává. Egy 
szó sem fordult annyiszor elő, mint az »én«. Mindenki 
magáról beszélt, mindenki csak a maga bánatába ful
ladt. Mocsárba süppedt emberek, akik saját magukat 
saját hajuknál fogva akarják kihúzni a pocsolyából 
ahelyett, hogy megkapaszkodnának valami náluk erő
sebbe, nagyobba.” A háború alatti Szabadkán azonban 
Báti Józsinak, ennek a „zsakettes levitának”, az élete 
más sem volt, mint keresése ennek a „nagyobbnak” 
és „erősebbnek”, nem is tudva természetesen ezt még 
egészen 1918 őszéig. De tájékozódása, amelynek ég

123



tájait Marx, Lassalle, Tolsztoj és Ady Endre neve jel
zi, később pedig Nietzsche és Buddha, már felkészíti 
az eljövendő eseményekre, s megkülönbözteti azoktól 
is, akikkel a különállók sorsában osztozott. „A mü- 
vészasztal társasága a háború előtt éppen úgy, mint 
a háborúban, mindig is kívül állt a rendes emberek 
társadalmán. Csupa olyan fiatal ember, akik valami 
szekta gőgjével néztek a gazdag, józan és poros pa
rasztváros lakóira, azokra, akik őket szintén meg
vetették, és száműzötteknek érezték magukat, mivel
hogy itt múlnak napjaik. Háború előtt, háború alatt is 
mindig várták, hogy egyszer majd üt az ő órájuk. Mi
lyennek kellene lenni amaz ő órájuknak, nem tud
ták volna megmondani. Mindenesetre készültek rá, de 
a maguk módján.” A külön jele kétségtelenül a szo
ciáldemokratákkal való találkozásból származik: az 
első leckéjét a taktikából éppen tőlük kapja, amikor 
kizárják a munkásotthonból. Ez magyarázza majd 
nemcsak azt, hogy éppen Báti Józsi lesz, aki 1918. 
október 31-én a Városi Kávéház márványasztalára 
ugrik Tisza István halála hírére, és beszél a „háború 
millió halottjáról és nyomorékjáról, arról, hogy most 
már mindig a nép fog ítélni, s hogy eztán már más
képpen lesz minden, de minden”, hanem azt is, hogy 
miért éppen ő szónokol az Országház előtti téren a 
Tanácsköztársaság kikiáltásának ünnepén a szociál
demokratákkal való egyesülés ellen, bizalmatlansá
got szítva, amiért majd Kun Béla megdorgálja. S van 
még egy jellemzője, amely a szabadkai művésztár
saság tagjaitól megkülönbözteti. Báti Józsinak „min
dig volt egy meggyőződése”, tehát „mindig talált vala
mit, amiben hinni lehet”. Megbocsátó öniróniával 
mondatja tehát Fluckkal, a zenetanárral: „Úgy kell 
hinni, mint maga, aki olyan marhaságra is képes volt, 
hogy kávéházi üzérektől harsány éljent várjon a for
radalomra . . .  Mondja, igaz, maga tényleg Ady-verset 
citált, beszédet mondott nekik?”

124



Fontos volt idézni ennek a szabadkai prelúdiumnak 
a fő szólamait; az Optimisták fő élet- és eszmevonula
tát azok a konfliktusok képezik majd, amelyeknek fe
szítőereje ebben a környezetben kezd képződni. Báti 
József szinte minden tettének magyarázatát 1918 
őszén és 1919 tavaszán ebben az „előjátékban” leljük 
meg. Tudatos tehát az író részletes, gondos, sok „em
píriát” felhasználó ábrázoló munkája itt. A főhős ma
gánéletének családi vonatkozásai, önarcképének a fő 
vonásai (az utcán nem ment, hanem „gázolt”, szájá
ban cigaretta, hóna alatt könyvek), olvasmányainak 
listája, a szellemi látóhatár, amelyet a művésztársa
sági beszélgetések felrajzolnak (Mach, Freud, Ferenczi 
Sándor, Jan Kubelík), a családi házat megtagadó „té
kozló fiú” mozgása a Munkásotthon és a Városi Ká
véház két pólusa között, azután a válaszút problé
mája, amelytől a maga életének a megoldását várja, 
az utolsó dialógusok az én-ről a regénybeli Török Gé
zával, a fiatal, a Balázs Béla regényében is lejátszó
dó öngyilkosságot megismétlő Seidem Móric életének 
tanúsága (ott Tomola Eszti öli magát a Palicsi tóba) a 
kiúttalanság példázatával — az ilyen hatások és kö
rülmények között alakuló lelkiség indul Pestre, ahol 
addig akar maradni, míg ki nem tör a világforrada
lom, amely nemcsak a társadalmi bajokat oldja majd 
meg egy csapásra, hanem a lelkieket is, hiszen értel
mes célok szolgálatába állhat, tud majd az életével is 
mit kezdeni az ember.

Báti Józsinak a regény Török Gézájával folytatott 
beszélgetése az egyénről jelzet értékű lesz. „Maga túl
ságosan nagy ügyet csinál egyes emberekből. Ha az 
utóbbi időben kevesebbet foglalkozott volna Nietz- 
schével és többet szociológiával, főleg Marxszal, az 
egyénnek ez a túlbecsülése nem történt volna magá
val — jegyzi meg Török Géza a lelkes fiatalember 
szavaival kapcsolatban. — A háború óta minden in
dividualizmus végleg komolytalanná vált, bocsásson
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meg a szóért, komikussá. Micsoda súlya van még az 
egyes ember pszichéjének, morális kvalitásainak, 
szándékainak, amikor éppúgy, mint a háborúban, 
minden a gazdasági erőforrásokon, az organizáció 
milyenségén, minden csak a tömegeken, mennyisége
ken múlik?” Báti Józsi erre a következőképpen rep- 
likázik, bizonygatva, hogy kétféleképpen lehet hinni 
az egyén értékében: „Vagy úgy, hogy azt mondom: 
te csak egyén vagy, s mint ilyennel szemben nincse
nek különösebb kötelezettségeim; vagy úgy, hogy azt 
mondom: én csak egyén vagyok, mint ilyennek sem
mi értékem, tehát cselekedeteimben a magam érde
kei, kényelme ne legyen szempont. Nem gondolja, 
hogy minden azon múlik, hogy a lehetséges kettő kö
zül melyik konzekvenciát viszi át a gyakorlatba az 
ember?” És heves gesztussal utasítja el Freud nevét 
is, amikor Török Géza rá akar hivatkozni, bizonyí
tani, hogy a „forradalom sorsa” nem egyéneken mú
lik.

Ebből a körből szakad ki Báti Józsi, aki szinte 
menekülve ül vonatra s indul Pestre, hogy a sors
szerű véletlen vezesse lépteit a Párizs kávéházba, 
ahol földije a pincér, és ahol a forradalmi individua
listák köre székel. Az író mintegy a tudatállapotok lép
csőin vezeti felfelé a chiliastikus várakozásokban élő 
hősét. A valósággal való szembesítés természetesen ki 
tudja mutatni, hogy a véletlennek, amely Sinkó szép- 
irodalmi alkotásaiban a sors szerepét kapja, közel 
sem volt akkora szerepe, mint amekkorát a regény 
Báti Józsijának az életében játszott. Báti Józsi nem, 
de Sinkó Ervin György Mátyás révén tudatosan ke
reste a Komját-csoportot, amelynek tagjai „felisme
rik, hogy az osztálytársadalmakban eltorzult emberi 
lélek belső felszabadítását a kommunista mozgalom a 
gazdasági és politikai felszabadulásukkal együtt akar
ja véghezvinni, hogy a párt célja nem csupán gazda
sági és politikai, de az összemberiség érdekeit is kife
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jezi”. Báti Józsi létkérdései ebben a körben sem ol
dódnak meg, hanem a szabadkaitól összetettebb és 
ellentmondásosabb módon tovább élnek: a kör tagja
inak forradalmi munkája mögött a magánélet kusza 
szövevénye lapul meg, és amikor Báti Józsi ellenáll
hatatlan vonzásnak engedelmeskedve elindul Czinner 
Erzsi „kis lába” után, akkor maga is belebonyolódik 
ennek a hálójába. Senki sem tud megszabadulni ma
gánéletétől, és a „zsakettes levitából” „romantikus 
barbárrá” alakuló férfinak az lesz a nagy felfedezése, 
hogy a Párizs kávéházban egymással találkozóknak 
is van magánéletük, mi több, mindegyikük lelkében 
ott a „pokol”, miként azt a regény Ady-motívuma 
kibeszéli. A kör tagjainak nem is a Tanácsköztársa
ság bukása lesz a legnagyobb veresége, hanem az, 
hogy — mint Báti majd megfogalmazza — az ő „kü
lön kis poklaik nem mozdultak ki a helyükből, mint
ha kint semmi sem történt volna”, mert — ezek már 
a regénybeli Lénárt szavai a bukást követő illegali
tásban — „végleges formákat kerestünk a saját sze
mélyes életünk számára, mintha már a végleges for
máknak eljött volna az ideje”.

Nem a történelem, hanem az egyén oldaláról nézett 
világ képe bontakozik tehát ki az Optimisták lap
jain — erre mutat mind a Pestre érkezett Báti Jó
zsef „szerelmi története”, mind pedig ideológiai ne
veltetése, s e kettő folyamata (bár összefonódni lát
szik) mégiscsak párhuzamosan fut egymás mellett, de 
velük párhuzamos a történelmi események sora is. 
A regény beli kulminációk egymásutánja ezt bizonyít
ja. Disszonanciákról vall ugyanis, hogy a regény lap
jain nem egy időben ér csúcsára a szerelmi történet, 
az ideológiai beérés és a történelem, hanem három 
szakaszban játszódik le, s nyomban negatív előjelet 
kap. Sinkó hőse a Tanácsköztársaság kikiáltásának 
pillanatában mindent elveszít. A szerelmi történet
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tetőzik elsőként. Báti József nagy szerelmi vallomá
sa után (egyes mondatai már Lestyán Péter ajkán is 
felhangzottak), amelynek vége egy kérdés Czinner 
Erzsihez: „Megpróbálja, hogy kicsit szeressen?”, kö
vetkezik a megsemmisítő felelet: „Nem lehet, én mást 
szeretek.” Ennek ellenére még a beszélgetést követő 
éjszakán oda akarja admi magát Báti Józsinak („el
dobni magát, hogy kevesebbet érjen”), másnap pedig 
a férfi veti rá magát, és szinte eufóriában indul Új
pestre agitálni, mert — mint mondja majd — „a re
ménytelen és szerencsétlen szerelmét semmi boldog
ságért se cserélné el”. Ellentmondásokkal teli jelensé
gekkel találkozik Báti Józsi Czinner Erzsinél járva 
ki az érzelmek iskoláját. Nemcsak a szeretet és a vágy 
bonyolultságából kap leckét, hanem egy létezésfilozó
fiából is, amely értelmezi az embernek emberhez va
ló viszonyát. Czinner Erzsi és Báti Józsi nagy sze
relmi kettősének első tételeiben a lány ezzel ismer
teti meg a rajongó fiatalembert:

„Csak valljuk be, hogy mi magunk nemegyszer 
megütköztünk a saját életünk konzekvenciáin, a hely
zeteken, melyeket épp a kitartó következetesség tesz 
számunkra elkerülhetetlenekké. Ez nem baj, de tudni 
kell, hogy így van. Ez a társadalom bosszúja azért, 
mert felismertük, hogy milyen rothadt minden formá
ja és intézménye, azzal bosszulja meg magát, hogy a 
mi személyes életünkben válik leginkább kézzelfog
hatóvá ez a felosztási folyamat. . .  Aki ember az osz
tálytársadalomban az életével valami egészet, valamit 
egészen akar, darabokra kell törnie a maga életét; aki 
segíteni akar, annak bántania kell, aki igazságot akar, 
hazudnia kell, s ami a tisztaságot illeti. . .  épp az 
kényszerül rá, hogy derékig gázoljon a sárban..

Erre a fejtegetésre Báti felelhet-e másképpen, mint 
ahogy »nagy fiatalságában”, kamaszosan felelt: „De 
ha ez igaz volna, akkor. . .  akkor egész borzasztó vol
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na élni!” Czinner Erzsinek a válasza adja meg a ke
gyelemdöfést Báti illúzióinak: „Hát persze hogy így 
van . . . ”

A szerelmi élet kuszáltsága, a forradalmat csinálok 
magánéletének a zűrzavara, Lénárt háreme (felesé
ge, Czinner Erzsi, Flamm Jutka), Sári és Lénárt né
zete, amely szerint a „jövő társadalomban a férfi és 
nő viszonyának teljes kötetlenségét, minden külső for
ma mellőzését kell majd követelni”, éppen ezért „sza
bad párzásról szabad csak beszélni és akkor megszű
nik az egész polgári szexuálmorál minden nyavalyá
ja”, mutatja annak a „pokolnak” a képét, amit a hő
sök a szívük mélyén hordoznak, s az ebben való meg- 
merüléstől várják megváltásukat.

Az elborzadó Báti Józsi ugyanezt hallja Vértestől 
is, akihez az eszmék iskolájába jár, amit Czinner 
Erzsitől. Mind a ketten a „metafizikából” gyógyítják. 
Vértes a politikai cselekvéssel kapcsolatban oktatja 
Bátit, idézve Hebbel Juditjárnak a szavait („Ki vagyok 
én, hogy megfutamodjak a tett elől, hogyha Isten kö
zém és a nekem rendelt cselekedet közé a bűnt he
lyezte?”), és emlékeztetve Kari Liebknechtre és Kosa 
Luxemburgra a következőképpen:

„ ma az a helyzet, hogy bármit csinálunk, még a 
legnagyobb életekhez is, legnagyobb cselekedetekhez 
is, odatapad letéphetetlenül a bűn. Ma, ma az a 
kérdés, hogy vagy vállalni a bűnök végtelen soroza
tát, a felelősséget minden csepp vérért, amit a forra
dalom érdekében ontani fognak, vagy pedig azért, 
mert erőszak és vérontás bűn, megtagadni a szolidari
tást az eszmével, mely semmiképp másképp, hanem 
csakis terror és vérontás által valósítható meg s azt 
mondani, ti legjobbak, akik öltök és haltok a harc
ban, melyet a kapitalizmus bestiája ellen folytattok, 
ti, Liebknecht, Luxemburg, ti orosz vöröskatonák, 
akiket, ha foglyul estek, élve nyúznak meg a fehér
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bestiák, én jobb akarok lenni, mint ti, én tiszta aka
rok lenni minden erőszak bűnétől..

Ha Czinner Erzsi a „dallamát” adta a maga „per- 
szé”-jével, Vértestől a „szövegét” hallja, s bizonysá
gát kapja, hogy „élni félelmesen lehetetlen valakinek, 
aki tisztán és egészen akar valaminek élni”. Az érzel
mek és a politikai cselekvések kérdése ilyen módon 
éri utol egymást, a regény főhősében krízishelyzetet 
hozva létre. S hogy mekkora fáziseltolódást ábrázol 
Sinkó éppen itt, azt az is bizonyítja, hogy Lénárt már a 
pesti illegalitásban, a Tanácsköztársaság bukása után 
idézheti az ugyancsak híres mondást: „Mi kommunis
ták csak szabadságos halottak vagyunk . . . ” 1919 már
ciusában Sinkó hősét a Czinner Erzsi és a Vértes fel
fogásában adott kompromisszum lehetősége foglal
koztatja, és hevesen tiltakozik ellene, mondván, hogy 
„mindenki életének nyitott könyvnek kell lennie, 
csak a nyílt élet bátor, csak a nyílt élet tiszta. . . ” En
nek hulláma dobja az Országház előtti téren az autó 
tetejére, hogy a szociáldemokratákkal kötött kompro
misszumos szövetség ellen szónokoljon. Ekkor válik 
Báti József, a kamasz, „egy csapásra felnőtté”, mi
ként azt a regény egyik fejezetének a címe is mondja.

Szinte törvényszerűen kell éppen a regénynek ezen 
a kritikus pontján felhangzania Báti Ady-rekviemjé- 
nek. Ez is gondolati csúcs, Sinkó hőseit kísérő motí
vuma itt csap fortissimóba:

„Embernek lenni egy világban, mely minden em
berivel szemben vak és süket, a kényszert jelenti, 
hogy az ember vagy összehúzódjon egy egérlyuk
ban, vagy pedig hogy vad és pusztító experimentu
mok között pusztítsa el magányos magát. Mert ki ad 
itt tanácsot? Ki ad itt útbaigazítást annak, aki min
denáron emberként akar élni? Hol talál itt ma ilyen 
valaki kész formát, melybe beleilleszkedhet? Hol van
nak ma még formák, edények, amik nem repedezet
tek hazugságtól, amiket nem font be piszkos érdekek,
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összefüggések hálója? Hátborzongtató és nyaktörő 
vállalkozás ma embernek lenni, akár még csak szere
lemben is! Nincsenek törvénykönyveink, nincsenek 
papjaink, magunk vagyunk! S érzéseinkben, gondola
tainkban úgy egymás mellett élnek, úgy összekeve
redtek igazság és hazugság, hogy ki tudja, legszen
tebb dühünkben hányszor irtjuk ki magunkból épp 
azt, ami igaz?”

Ami ezután következik a regényben, az Báti szá
mára is az események vég játéka csupán. Lezáródik a 
főhős életének „pesti fejezete”, megkezdődik disszi
dálásának folyamata, és végpontjához érkezik Báti- 
nak abban a felismerésében, hogy „nem szabad ölni”, 
ami azzal együtt szakad fel belőle Czinner Erzsivel 
újra találkozva, hogy „Erzsi, én már nem vagyok 
kommunista”. Eltávolodott tehát attól a hittől is, ami
ről Vértessel beszélgetve hallott. Hitét vesztett ember 
áll előttünk a Tanácsköztársaság utolsó heteiről, nap
jairól készült képekben, és a Liebknecht Károly és 
Luxemburg Róza temetéséről hazaérkező Czinner Er
zsinek kell megmagyaráznia Báti helyzetét a követ
kezőképpen:

„Minden, ami ma van, minden, ami körülöttünk és 
bennünk eleven, az csak korbácsol, hogy vágyjunk, 
vágyódjunk egy szépség után, melyről tán nem is tu
dunk többet, mint azt, hogy az a valami egészen más, 
mint ami van, bár még nincs, de bennünk már vágy 
alakjában él. És te is mindig inkonzekvens leszel, de 
csak annak, aki kívülről nézi a dolgaidat, amiket te
szel, és a gondolotaidat — de mindig valójában kon
zekvens fogsz maradni. Ez a vágy az, amiben mindig 
konzekvens fogsz maradni.”

Az Aegidius útja rajzolódik ki az Optimisták szöve
gének utolsó negyedében, de már nem egy apologéta 
teológiai szenvedélyességével, hanem a kritikai szem
léletnek az elbeszélő műfaj követelményeit is szem
mel tartó tárgyilagosságával. Ebből következően pe
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dig olyan módon, hogy a Báti Józsi „igazsága” meg
marad a maga relatív érvényének a körében. Nem 
véletlen azonban, hogy Sinkó regényének éppen eb
ben a részében közel sem tudta olyan meggyőző, mű
vészi és eszmei szempontból hiteles módon ábrázolni 
főhősének átváltozását, eszmei krízisét, hitevesztését, 
mint amilyen meggyőző indulásának és pesti nevel
tetésének a rajza. Mint aki elveszítette ekkor már a 
Báti Józsi új, aegidiusi igazságába vetett hitét, olyan 
módon idézte fel több mint tíz esztendővel fiatalabb 
önmaga élményeit és gondolatait. Elveszni látszik a 
tornyosuló eseményekben: a történelem kerül elő
térbe, elhalkul tehát a termékenyítő párbeszéd a hős 
és az események között, mind szemmel láthatóbb 
passzivizálódása is, amikor pedig ismét a pesti élet 
színterére lép, a Tanácsköztársaság politikai gyakor
latával elégedetlen ifjú már nemcsak kételyek ter
hét cipeli, hanem a hitevesztés stigmáját is. A „törté
nelmi szükségszerűség elleni lázadása”, amely 1919. 
március 21-én kezdődött, azzal a sírással zárul, amely- 
lyel 1919 augusztusában borul rejtekhelyén az asz
talra — sírással, amelyről Aegidius beszél Sinkó Er
vin kisregényében. Az „empíria” siklik ki kezei kö
zül, s mily jellemző, hogy sem Báti József átváltozá
sát, sem Czinner Erzsi magatartását nem az életté- 
nyekből bontja ki. Mellékalakjai sokkal inkább élet
tel teliek, mint központi hősei ekkor már. Elmosó- 
dottak természetesen a Párizs kávéházba még be-be- 
térők, de a tanyájukat ott már nem tartó hősök arcélei 
is, talán az egy Flamm Jutkáé kivételével. Pedig 
Lénárt vagy Lányi lényegében ugyanazt a válságot 
szenvedik, amelyet Báti Józsi, lévén etikusak, hiszen 
éppen ők avatták be eszméikbe, azzal a különbség
gel, hogy ők közel sem élik át olyan tragikusan a 
Tanácsköztársaság idején kiéleződő erkölcsi válságot, 
mint Sinkó és főhőse, Báti Józsi. Különösen nem Lé-
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nárt, akinek szerelemfelfogását, tehát erkölcsét Sin
kó a regényben lépten-nyomon bírálta.

Az élő, a valóságos személyekről mintázott regény
alakok közül a Vértesé művészi-eszmei szempontból 
is a leghitelesebb. Túlzás nélkül azt is állíthatjuk, 
hogy Báti Józsi ugyan az Optimisták főhőse, de köz
ponti alakja, nagy egyénisége Lukács György. Kényes 
és nehéz feladatot kellett Sinkónak megoldania Vér
tes szerepeltetésével. Az önéletrajz sugallatait követ
ve számot kellett adnia Lukács Györgyhöz való, kez
detben elutasító viszonyáról, gondolkodásában, etikai 
elkötelezettsége kialakulásában játszott szerepéről, 
felmérni és művészi erkölcsökkel ábrázolni a Lukács
tól kapott hatások mértékét és jellegét, egyben azon
ban lehetőleg tárgyilagosan rajzolni valóságos törté
nelmi szerepét is. Fokozta Sinkó feladata nehézségét, 
hogy a Landler Jenő vezette ellenzék, amelyhez Lu
kács is tartozott, a Kun Béla frakciójával szemben 
vereséget szenvedett, Lukácsnak pedig vissza kellett 
vonnia az ún. Blum-téziseket. Paradox módon tehát 
arról volt szó, hogy Sinkómak, aki krisztiánus szektás 
korszaka végén tartott, Lukács György „messianisz- 
tikus szektásságát” kellett ábrázolnia, amelyet a ma
ga „útja” is metszett. Feladatát sikeresen oldotta meg 
a regényben, megvilágítva az Aegidius-komplexusá- 
nak gyökereit is, amikor Lukács és a maga, azaz a 
Vértes—Báti viszonyt a mester—tanítvány viszonya
ként állította be, egyúttal pedig a Báti Józsi „dantei” 
utazásában Lukács-Vértesre Vergilius szerepét ru
házta.

Amikor Báti életébe lép, a Párizs kávéházbeli cso
port éppen a Párt intellektuális csoportjává alakul 
át. Vértes egy héttel azelőtt adta ki Taktika és etika 
című tanulmányát, amelyben „oda lyukadt ki, hogy 
az osztályharcban való részvétel, minthogy az osztály
harc háború, erőszakot és gyilkosságot is jelent, az 
egyén szempontjából, etikai szempontból: bűn”. A
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csoport hevesen tiltakozik tehát Vértes jelenléte, a 
pártba való felvétele ellen, de azután igen gyorsan 
hatása alá kerülnek. Lányival fogalmaztatja meg Sin
kó Vértesnek rájuk gyakorolt hatását: „Fejbe va
gyok kólimtva, agyon vagyok ütve, el vagyok vesz
v e . . .  Ott egye meg a fene Vértest, sokban igaza van 
s ez röviden azt jelenti, hogy nekünk jóformán nincs 
igazunk, no!” Vértes az etika fontosságát hangsúlyoz
za, praktikus tudományként méltányolja, hiszen az 
ember állásfoglalásának a tudományát látja benne; 
arról a kérdésről beszél, amely Báti szemében majd 
valóban az élet és a halál kérdése lesz. A regény fő
hőse számára a Vértessel való találkozások létfontos
ságúak, akárcsak a regénybeli Lányi, a valóságban 
Révai József számára is. Vértes ugyanis szabatosan, 
fogalmi nyelven beszél, és filozófiai távlatokat tud 
adni a Báti Józsit és barátait foglalkoztató életkér
déseknek, egyúttal pedig értelmezi a szemük előtt le
játszódó eseményeket. Srnkó szinte nyomatékosan fi
gyelmeztet Vértes szellemi fölényére, gondosan, több 
szituációban is tetten éri a Vértes gondolkodásmódja 
sugározta magabiztosságot, majd meg is fogalmazza 
a Bátiékkal szembeni előnyének tényét, mondván, 
hogy „én előre átgondoltam mindent, maguk meg csak 
most kezdik”. 1918—1919 forradalmainak ideológiai 
vetületei tehát a Vértes-jelenetekben tűnnek elő. ö  
dobja Bátiék életébe a bűnösség problémáját a 
Hebbel-idézettel, ő állítja, szinte végzetesen determi
nálva a regény Báti Józsijának gondolkodását, hogy 
„a történelem erői a proletár osztályöntudatban szűn
nek meg vak, katasztrofális, sorsszerű hatalmak len
ni”, de ő lesz az, aki az osztálytudatot éppen úgy 
dialektikusán próbálja magyarázni, mint a szociál
demokratákkal kötött szövetséget, a hatalom gyakor
lása felvetette erkölcsi kérdéseket, végül pedig a hit 
kérdését („hinni épp azt jelenti, hogy az ember tu
datosan .irracionális magatartást vesz fel a saját egyé
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ni életével szemben”), hogy azután a maga aggályaival 
viaskodó Bátinak odakiáltsa: „olvasson valamit Kier- 
kegaard-tól!” Vértes magyarázza meg természetesen 
a Tanácsköztársaság kikiáltásában lappangó ellent
mondásokat is: „Mi akartuk a forradalmat. . .  s a ka
tasztrófa csak az, hogy majdnem ártatlanok vagyunk 
a győzelmünkben. . .  Óriási veszedelem, hogy nem 
belső forradalom, nem harc, hanem az antant hozta 
meg a proletárdiktatúrát. . .  Bárhogy is végződik ez 
a proletárdiktatúra, a magyar munkásság tegnaptól 
mára aktív történelmi faktor le tt . . .  A mi dolgunk 
most a leonidászi feladat: minél tovább tartani a vi
lágforradalom magyar frontszakaszát. . . ” S Vértes 
lesz, aki a kommunisták történelmi „optimizmusá
nak” az adott helyzetből következő paradoxonét vi
lágítja meg Báti előtt, ti. hogy „a harc semmisíti meg 
a harcot, a Vörös Hadsereg a militarizmust, a terror 
teremti meg a világot, melyben a szeretet realitássá 
válhat”, előtérbe helyezve „az emberiség nagy célja
ival találkozó utópisztikus tendenciák” »kérdését, amely 
gyakorlati, hétköznapi mivoltában az „osztályérde- 
kék” és az „osztályt alkotó egyének pillanatnyi ér
deke” közötti konfliktusokként jelentkezik. Idézete
inkből azonban az is kiderül, hogy Vértes érvelése 
nem minden tételében volt pontos, noha ő ment el 
legtovább az értelmiségiek közül, akik magukat 
kommunistáknak vallották, a realitások elfogadásá
ban. Véglegesen azonban ő sem tudott szakítani filo
zófiai múltjával. A regénynek abban a jelenetében, 
amelyben Báti Józsi Vérteshez siet Kun Béláék le
tartóztatásának hírére, felvillan ennek a múltnak az 
emléke. Vértes az „embertelen politikáról”, a terror 
értelméről Giotto-reprodukciók és Franz Marc őzt áb
rázoló nagy képe kulisszái között beszél — a szent 
Ferenc gondolataira emlékeztető módon, tehát az 
Aegidius-kérdés jelen valóságával is. Biti Józsi gon
dolkodásának az irányváltozásáról is szó van eb*
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ben a jelenetben. Vértes fejtegetései ennek lehető
ségét is felkínálják: „A politika embertelen. . .  Eb
ből a tényből, hogy a politika embertelen, vagy azt 
a konzekvenciát vonja le az ember, amelyet kezdet
ben én, vagy pedig az egyedül helyes következtetést: 
beállni a harcba s így aktíve siettetni annak a ter
melési rendinek a likvidálását, melynek egyik leg
gyűlöletesebb terméke éipp maga az osztályharc . . .  
a proletárdiktatúra. . .  nem osztályuralmat akar . . .  
megsemmisíti az osztálykülönbségeket, s ezzel magát 
a terrort és minden olyan dologi kapcsolatot is, mely 
ember elől személytelenül takarja el az embert. De 
ma még nincs itt az ideje, a tisztán emberinek, ma 
még mint osztályok, pártok, rendőrök és forradalmá
rok állunk egymással szemben — osztunk és kapunk 
sebeket.”

Ez az a pont, ahol Báti Józsi útja elválik Vértesé
től, és a Szovjetház éttermében a filozófus fejtegeté
seit az Adler-esettel kapcsolatosan már meglazult fi
gyelemmel hallgatja, holott Vértes arról a dilemmá
ról beszél, amelynek örvényében akkor Báti Józsi már 
elveszőben van. Ugyanezzel a figyelemmel hallgatja 
majd Vértest a hitről szóló tanítása kapcsán is. Adler 
a felelősség kérdését állítja a figyelem középpontjá
ba. Természetesen morális felelősségérzésről van szó: 
vállalható-e „mások életének kockáztatása egy nem 
százszázalékosan biztos célért”, s hogy a gyávaság 
fogalma is új tartalmakkal bővült, mert — Vértes 
szerint — „gyávaság lehet az is, ha nem merem a 
jóért a mások életét is kockáztatni”. S mert Vértes 
tudja, hogy Báti milyen gondolati úton jár már, nem 
célzat nélkül fejezi be a következő szavakkal a gyá
vaságról szóló eszmefuttatását: „Csak a magamét, a 
másokét nem — ez magas nívót jelent, de jelentheti 
azt is, hogy ez a felelősségérzet csak ürügy a legsú
lyosabb felelősségvállalás alól való kibúvásra. . . ” A  
ludovikások lázadásának leverése után pedig, a rö
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vid csatában, Báti a Szovjetház parancsnokaként vett 
részt, Vértes „kinyújtotta. . .  mind a két karját, és 
szó nélkül, a két kezével kétszer megsimogatta Báti 
arcát”, részvéttel a dezertőr tanítvány iránt.

Vértes eszmefuttatásainak a jelentősége több értel
mű tehát az Optimistákban. Jelenléte nélkül elkép
zelhetetlen Báti Józsi eszméinek alakulása, „fejlődé
se”, dezertőr lelkiségének a kialakulása. De megke- 
rülhetetlenek a Vértes-féle nézetek az 1918—1919-es 
események tárgyilagos ábrázolása során is: a Taktika 
és etika, a Párt és osztály (Az egység okmányai című 
brosúrában), a Hozzászólás Fogarasi Béla Konzerva
tív és progresszív idealizmus című előadásához című 
Lukács-tanulmányok (ezek szövegszerűen vagy fő 
gondolataikkal bekerültek az Optimisták szövegébe 
is!) egy korszak eszmélkedésémek legfőbb dokumen
tumai, eszmei eredményei a bennük kétségtelenül je
lenlevő tévedések ellenére. Sinkó interpretációi pon
tosak. Akkor sem torzítja őket, amikor a Báti tuda
tán megszűrt változatáról esik szó. Azt sem homályo- 
sítja el, hogy objektíve Vértes értelmezései álltak 
közelebb a valósághoz, nem pedig Bátiéi, akin 1919. 
március 21-e után mindinkább erőt vesz a dezertőri 
lelkiség. Egy személyes dráma tragikumát látjuk te
hát Báti Józsi sorsában kibomlani, anélkül, hogy az 
író ezt a drámát általános érvényűvé akarná tenni. 
Ugyanezt figyelhetjük meg a Tanácsköztársaság tör
ténete előadásában is. Az írónak majdnem mindig si
kerül kritikus szemmel néznie Báti József csalódásait, 
és nem hangsúlyozza főhősének reakcióit és a való
ságos történelmi események okozati összefüggéseit az 
általános érvényűség igényével. Nyomon követhetjük 
tehát Báti Józsi csalódásait, az író azonban nem tart
ja ezeket a csalódásokat mindenkire érvényesnek. 
Báti Józsi „viselkedését” és gondolkodását inkább 
magyarázni és megérteni akarja — önkritikus vissza- 
pillantó regénytükrében. Természetesen az Optimis
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ták lapjain is szó van a proletárdiktatúra hibáiról. A 
harmincas években nyilván már higgadtabban, tör
ténelmi távlatból lehetett nézni az eseményeket, nem 
úgy, mint a húszas évek első felében, amikor a forra
dalmi emigráció a bukás okain töprengett. Sinkónak 
tehát módja volt már tárgyilagosadban szólni az ese
ményekről, ilyen módon Báti József opponálása sem 
lépi túl a személyesség körét, amikor útja elválik 
a forradalmi eseményekétől. Megriad tehát, amikor 
a regénybeli Kovács elvtárs szavait hallja a Párt ér
telmiségi csoportjának alakuló értekezletén; nem tud
ja 1919. március 21-én elfogadni a Szociáldemokrata 
Párttal való egyesülést és a Kommunisták Magyar- 
országi Pártja feloszlásának a gondolatát; fájlalja 
a diadalmas északi hadjárat utáni visszavonulás té
nyét; helytelenít néhány kisebb intézkedést; megrázza 
az osztályöntudat hiányának felfedezése az emberek
ben; jelzi, hogy a földkérdés megoldatlansága fe
szültségeket szül, drámai módon azonban a terror 
kérdését veti fel, amelynek árnya felkísértett már 
Kovács elvtárs szavaiban is. A Lenin-fiúk önkényes
ségét bírálja, s hogy nyomaték van a regény sző vég 
ilyen vonatkozásain, azt Dani mind ellenszenvesebbé 
váló portréja is bizonyítja. A Kecskeméten „gajdesz- 
be” küldött Vén András esete a Báti Józsi megrázó 
élménye: a forradalom „igazságtalanul megölt áldo
zata” látványától egyenes út vezet a „Ne ölj!” Báti 
József bevallotta hitéig a regényben. Ebben a kecs
keméti epizódban lép fel — s nem véletlenül — Blaha 
elvtárs, akire az író a hindu Karma tanításának ki
fejtését bízza. Ennek a tanításnak kell feleselnie 
Vértes nézetével a felelősség és a hit kérdése kap
csán. Báti és Blaha regénybeli megosztott szerepe az 
író kritikájának a jele, s itt Báti az első számú kri
tikusa lelki társának. Az sem véletlen, hogy Szamu
ely Tibor alakját feltűnően rokonszenvesnek rajzolja 
az író, holott az ő neve, mint olvashatjuk, a „terror
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neve lett”. Főhőse alakjának a regény e kritikus 
pontján való megkettőzése azonban nemcsak kritikai 
célt szolgált, a tárgyilagosabb ábrázolásnak is eszkö
ze. Abba a lelki tusába tekinthetünk, amelyet Báti 
vív.

Nem kétséges azonban az sem, hogy a Blaha-epi- 
zódnak az Optimisták értelmezése szempontjából is 
jelentősége van: eddig tart a főhős tudatosodásának 
a folyamata. Egyben pedig visszaminősítő érvénnyel 
jelzi, hogy az Optimisták nem cselekvés-, hanem esz
meregény. Azt ábrázolja a tízes évek vége magyar- 
országi valóságának empíriájában, hogyan harcol az 
„öneszméletre ébredt szellem a társadalom vak, ma- 
terialisztikus erőivel szemben” útkereső messianiz
mussal, s hogyan diadalmaskodnak felette, ha ideig
lenesen is, a „társadalom vak, materialisztikus erői”. 
Ennek a szellemnek kíséri mozgását Sinkó Ervin 
mind a szerelem két változatában (Bátiébaoi és Lé- 
nártéban), mind a bölcselet Vértes megfogalmazta 
változatában, mind a Báti—Blaha „etikájában”, de a 
történelem sokkal nehézkesebb lépteiben is. Eszmék 
és érzelmek megjelenéséről, majd kibontakozásáról 
beszél az író, ezek mozgását kell tehát ábrázolnia az 
„öneszméletre ébredés” folyamataként. Éppen ezért 
a regényszerkesztésnek is alkalmazkodnia kellett az 
író eszmei igényéhez, minthogy a pergő, valóban lá
zas iramú történelmi eseményeknek és az érzelmek- 
nek-gondolatoknak nagyobb a tere, tehát a lassúbb 
mozgás ellentmondását kellett feloldania. Nagyobb, 
állóképszerű „szituációkban” mozdul tehát a regény
ben a történés, közéjük pedig a történelmi események 
(egy részüknek a hősök csak szemlélői, más részük
ben tevékeny szereplők) rövidebb, staccatószerű epi
zódjai ékelődnek. Az előadás ritmusát is ezek válta
kozása biztosítja. Ennek a lehetséges ritmusgörbének 
a tanulmányozása pedig azt mutatja, hogy a Optimis
ták szövegében fokozatos felgyorsulás észlelhető, a
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hősök mind nehezebben tudják követni a történelmi 
eseményeket, az 1919. március 21-én lejátszódott te
tőzésben pedig mintegy elborítják őket az esemé
nyek hullámai, majd a befejező részben ismét az 
érzelmi-gondolati állóképek kerete kezd növekedni, 
a hősök értelmező munkájának mind több tér kell, 
végül pedig a regény egy ugyanolyan típusú álló
képpel zárul, mint amilyennel indult: ott Szabadka 
szellemi „állóvize”, itt a Fluck szobájában rejtőzködő 
ember „zárt” szituációja van, s mind a kettőt (a ha
sonlóság megtestesítőjeként) Flucknak, á zenetanár
nak kitünően megformált alakja uralja. Paradoxon
nak tűnhet ugyanakkor, hogy egy történelmi ese
ménysor — amelyben a néptömegek mozdulnak és a 
budapesti utcák játszanak jelentős szerepet — epikus 
ábrázolásában a zárt terek, elsősorban a szobák, a 
„négy fal között” élés képei jelennek meg. Minthogy 
azonban az emberi „lélek” kérdései állnak az író 
figyelme előterében, a zártság képzetei a művészi 
többletteremtés szerepét kapják a regényben. A re
gény tüzetes vizsgálata természetesen még sok elem
mel gyarapíthatja megfigyeléseinket. Elsősorban a re
gényszövegen végighúzódó motívumok és életsorsok, 
nemkülönben a mellékszereplők és kapcsolódásuk a 
cselekményfonalhoz kínálnak értékesíthető tapaszta
latokat. Az Ady-motívumnak a mű alapeszméjéhez 
tapadó, azt kifejezni segítő jellege is ilyen módon 
bizonyítható. Az első idézettől („Szüzek voltunk a 
forradalmak magas piros hős nászi ágyán. . . ”), amely 
még Szabadkán hangzik fel, az utolsóig („Komám, 
eltévedtünk. Nagy ez a sötétség. Felgyújtottuk a vi
lágot. S nem látunk egy lépést”), amelyet Lénárt 
Báti Józsi rejtekhelyén szólaltat meg, a versrészletek 
a regény lírai „lázgörbéjét” rajzolják fel, s olyan 
„emberi” dimenziókat kölcsönöznek a hősök érzel
mi-ideológiai drámájának, amelyeket azok önmaguk
ban talán nem is hordoztak: a közösségi életélmény
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körével Ady révén azonosulnak. Az Ady-élmény azon
ban Báti Józsi és szabadkai, valamiint pesti körének 
személyes történetével forrt össze, s e körnek a tör
ténelemmel való tudatos kapcsolatkereséseit jelzi, a 
mellékszereplők a történelmi sorsszerűség jelenvaló- 
ságát hivatottak képviselni a regényben. Amit Eisin- 
ger Dénessel kapcsolatban mond, az érvényes olyan 
jelentős regény beli hősre is, amilyen Kozma György, 
akiinek „drámája” töményebb és mélyebb értelmű is, 
mint például Bátié. „Ha majd egyszer megírják a 
magyar ezerkilencszáztizenkilences év történetét, Ei- 
singer Dénes neve nem fog szerepelni benne — írja 
Sinkó —; nem, még a magyar ezerkilencszáztizenki
lences év aprólékos részletességgel megírt történel
mében se. Ez azonban nem változtat a tényen, hogy 
Eisingernek a történelemmel szemben táplált messze
menő tartózkodása, sőt ellenszenve ellenére a tizen- 
kilences magyar év történelmi eseményei Eisinger 
Dénes személyes történetében sorsszerű szerepet ját
szottak.” A történeti sorsszerűség emberi életekbe 
avatkozó jellégét az ő alakjuk hirdeti a regényben
— az is megjelöli őket, hogy az író életük történeté
nek elmondásával vezeti be fellépésüket, s azután 
figyelemmel kíséri sorsukat: ők azok, akik a nagyobb 
életfolyamathoz mellékfolyókként csatlakoznak, anél
kül azonban, hogy elveszítenék önálló, csak rájuk 
jellemző karakterüket. Így marad meg az olvasó em
lékezetében az apatini árva sváb pincér groteszkségé- 
ben tragikus alakja, s ezért őrzi Kozma György hősi 
figurájának képét is. ök azok, akikért harcol, és akik 
(nevében az „optimisták” kis köre beszél.

Az Optimisták összefoglaló alkotása Sinkó Ervin
nek. Megőrizte, bár korrigálta a maga szerepéről al
kotott képét, sorsának változásait pedig jellemzőnek 
tarthatta a történelem erőinek szépirodalmi jellegű 
ábrázolásakor — ilyen módon idézhette fel meggyőző 
módon érzelmek és eszmék 1918 őszén és 1919 tava
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szán felgyorsult mozgását, az emberi sorsok rajzában 
pedig a történelmi-társadalmi erők küzdelmét, anta- 
gonisztikus előrehaladását a diadalmas feltöréstől a 
tragikus vereségig, azaz a történelem jelenvalóságá- 
nak következményeit emberben és társadalomban. 
Szépirodalmi munkássága tíz esztendejének is össze
foglalása az Optimisták. Az Egy történet, melynek 
még címe sincs szövegéből átmentett részletek, uta
lások, mondatok nem csupán az Optimisták művészi 
többletére figyelmeztetnek első regénykísérletéhez vi
szonyítva, de pontosan mutatják Sinkó életélményé- 
nek állandó pontjait is, epikájának tartópilléreit, vég
eredményben pedig jelzik, hogy az író élményköre 
mennyire körülhatárolt, zárt, művei mennyire a nap
lóíró munkájához tapadóak. Ugyanezt érzékelhetjük, 
ha az Aegidius útra kelését vagy az 1929-ben Az áruló 
címmel végleges formát kapott elbeszélését figyel
jük. Az Aegidius-komplexus újrafogalmazása, a 
Wallensteinre való célzás a kisregényt, Árvay Ábris 
szerepeltetése az elbeszélést vonja be a figyelem kö
rébe, jelezve, hogy az Optimisták alkotáslélektani 
szempontból is szintézisigényt képvisel, tehát kriti- 
kai-lezáró jellege van. S ha nem is harmonikus alko
tás, az író az 1930-as évek első felében táplált illúzió
inak harmóniavágyában fogant.
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A LÍRIKUS DRÁMÁJA VERSBEN ELBESZÉLVE

Sinkó Ervin 1928-ban már túl van A fájdalmas Isten 
verseiben megszólaló „költői” delelőn, s egy majd 
húsz esztendeig tartó krízises költői korszakának a 
kezdetén áll. A tízes évek második felében formáló
dott, majd a húszas évek elején kiteljesedett én-tuda- 
ta nem őrizhette meg tartósan a „valósággal” szem
ben irreális pozícióit teljes egészében és abban a szi
gorában, amelyet A fájdalmas Isten képviselt. 1928- 
ban kénytelen volt tehát megállapítani: „A költészet 
az öntudat világgá válási akaratának hordozója, és ez 
az akarat az emberi közösségnek mai, a mai öntuda
tának semmiképp se adekvát formáján, mint rab a 
börtöne falán ütközik meg. . Összeütközései ezzel 
a maga szempontjából „nem adekvát” valósággal nem 
törték szét a magába zárkózott Én-nek a burkát, ver
sei azonban jelzik, hogy repedések futották be. Áltat
hatta ugyan még magát:

Ellát tán oda, hol bölcsője sudár fa volt még s ringott
[a szélben?

Vagy oda, hol már mese lesz süket mai harca?
(Túl a nappal kerítésén)

De a versekbe ezeken a repedéseken beszivárgó „vi
lág” mind nagyobb kifejezésmezőket áraszt el. S ez
zel együtt a Sinkó-vers is mind közelebb kerül a kor
szak költészeti törekvéseihez, A fájdalmas Isten versei 
még egy egészen szecessziós ízlésvilág költészetesz
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ményét tükrözték, a Túl a nappal kerítésén fent idé
zett sorai a szürrealisták vágyképeivel rímelnek, köl
tészeti krisztianizmusa általában a német expresszi- 
onizmus „krisztianizmusával” is mutat rokon voná
sokat, 1928-ban pedig — tehát a Téma és a tartalom 
a költészetben című tanulmánya esztendejében — 
megírja nagy expresszionista poémáját, „rapszódiá
ját”, miként az alcímben minősíti a Próza versben 
című sokrészes költeményét, melyet az ötvenes évek
ben A költő világgá megy címmel mutat be szemel
vényekben. Vállalja tehát, mert nem lehet nem vál
lalnia, a „kötött témájú” verset. „Azért kötött témá
jú ez új költészet — magyarázza jelzett tanulmá
nyában —, mert az öntudat mai állapotában minden 
izoláltságban élő vagy izoláltságát igenlő szubjekti
vitás hamis, metafizikailag és empirikusan is ha
mis . . . ”

Folyóiratában, a Testvérben közölt versei és vers
ciklusai már előlegezik ezt a pár esztendővel később 
megfogalmazott felismerést. A „lebegő lét”, melyet 
az Idei téli vallomások első versében emleget, adva 
van tehát, de az „Édes emléke” (mint verscíme is 
mondja) már egyértelműen az elégikus hangvételt 
csalja elő, s ebben a hangnemben szólítja a „sohase 
látott, idegen” embertestvérét is. A költői én melan- 
kóliája ez, melyet a világ szemlélése támaszt. Tűnő
ben vannak illúziói — jelzik ezek a versek, a „meg
tanult alázat” évei követkeanek. Érdemes e költői 
hangra figyelni, József Attila és Radnóti Miklós utol
só verskorszakában szólal majd meg újra s zengőb- 
ben talán:

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

[estét várnád.
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Írva áll: Nem fordítod te meg Göncöl szekerének rúdját, 
De tiéd a szíved s csak a szíved, vigyázz!
Össze ne törje a tüzes véső, a tanító bánat!

(A megtanult alázat, XI.)

Ennek a most felhangzó, azután pedig szüntelenül 
erősödő elégikus hangnak a forrásait kutatva, Sinkó 
költői énje permanens krízisérzeténél állapodhatunk 
meg. Fentebbi idézetünk is egy eszmei válság elősze
leként olvasható, amely azonban átterjed a magán
élet területére is, s kikezdi, amit legerősebb várának 
tartott, szerelmét. A Testvér megjelenésének az ide
jén vitája a magyar kommunista mozgalommal van:

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

(Margináliák, XIII.)

S ez folytatódik 1928-ban a Szép zászló volt a piros 
zászló. . .  című versében a Tanácsköztársaság harca
inak megítéléséről, még inkább a húszas évek poli
tikai harcainak a kérdéséről:

Szép zászló volt a piros zászló,
Szép ma is, de csak a fájdalom,
A leszúrt remények bunkós őre 
Döngeti szívünk szilaj on.

Hogy száguldottunk s így álltunk meg 
Vérrel és freccsent mocskosán!
Szép száguldó, hős piros zászló,
Száguldás, hivés oda van!
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Zászlót újat és pirosat 
Hordoznak ma is, de nem te vagy. . .
Sose még annyi csírázó remény,
Sose még ilyen vad veszett fagy.

Kél-e még majd nap, újuló remény,
Mely elé szállni úgy tud szív, kar, agy? 
Szegény az élő, aki ma él 
S akinek voltál, ami nem vagy.

A vers alatt ott a dátum is: Sveti Iván, 1929. III. 25
— IV. 15. Az e versben pontosan megfogalmazott 
viszonyulása csíráztatja ki a hontalanságmotívumo
kat, s íratja meg Moszkvában a Harmincnyolc év cí
mű születésnapi versében újrafogalmazva, kinyilat
koztatásszerűen: „Minden zászlóknál tudsz te eggyel 
szebbet.” S így folytatja:

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

A gondolat, mely 1928-ban még egyenes következmé
nye volt a húszas évek első felében mind egyértel
műbb elszigetelődésével (ezt pedig külső tényezők 
éppen úgy elősegítették, mint a belső eszmei-érzelmi 
mozzanatok) kialakult életállapotának, a harmincas 
évek derekán mintegy bizonyságát vélte megkapni a 
nyugat-európai baloldali értelmiségnél magáról jelt 
adó válsághangulatban, csalódásmotívumban. A Sin- 
kó-versek kifejezte krízisérzésnek ennek ellenére 
sincs általános érvénye, a költői-emberi individualiz
musnak a körét nem lépi át: egyik felvonása csupán 
annak a szigorúan egyéni drámának, amelynek első
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felvonása a tízes évek második felében játszódott le, 
fordulatát pedig majd csak a felszabadulás után éri 
meg.

Isten-élmémye továbbélésének tehát megvoltak az 
eszmei feltételei a Testvér szerkesztése idején is. S 
mégis problematikus voltának jeleire bukkanunk. 
Margináliái kilencedik darabjában ugyan leírja: „Így 
még soha már Istent nem vártak.” És talál még bib
likus tónusú mondatot is költői istenlátásával kap
csolatban („és biztos, egyszerű jelem legyen, Hogy 
láttam, színről színre láttam a Lebírhatatlamt, És nem 
halék meg” — Arról, hogy mégis szeretnék költővé 
lenni), de az évtized végén egy költői-önéletrajzszerű 
részletben már problematikus voltát mutatja meg 
az istenélménynek:

. . .  Egyszer
Páncélba öltöztem, s fegyvert markoltam,
Szép, igaz volt a zászló, piros s én esküdtem rá,
És lám, nem úgy lett: minden páncélom 
Leolvadt rólam, tenyérré tárult kezemből kihullt

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

[maradt meg,
Hogy volna gyenge bástyám.. .

(Te segíts meg)

Bosnyák hegyek között című versében pedig már a 
reménytelenség kapaszkodik csupán az isteneszmébe:

Mim marad, ha szent semmim vesztem?
Ha még sötét sincs, mint virradjon?
Ha nem is volnál, ne eressz el!
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Ám hullámzása egészen 1944-ig tart, és csak akkor ég 
ki:

Fáj szívemnek, hogy megkeményedett,
Fáj, hogy öklöm lett, mely ütni is tudna,
Fáj volt-Jézusom, ki számkivetett,
Feledt emléktárgy fájó sötét zugba . . .

(1944 karácsony)

Megőrizni A fájdalmas Isten költői illúzióját tehát 
addig lehetett csupán, amíg nem kényszerült a „va
lósággal” szembenézni, s amíg írhatta „atematikus” 
verseit. Az első „kötött témájú” verse — beszédes 
bizonyságként — a következő címet kapta az Idei 
téli variációk 3. darabjaként: Arról, hogyan vesztet
tem el mindent. S íme a vers első szakasza:

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

Mintha a versben említett testnek a zuhanása sza
kította volna szét az életlátványt addig szeme elől 
eltakaró függönyöket — elégikus hangú leíró versek 
sora követi majd ezt az elsőt. A világra nyíló szem 
variációi ezek a Testvérben megjelent versek, köz
tük az Arról, hogy irigy vagyok a régi költőkre című 
is, amelyben ilyen sorokat találunk:

Én meg épp szóba elegyedtem a fákkal,
S tüstént felakasztott emberek lába lógáz a gyönyörű 
Lombok közül. . .

Betör versébe a Bácska-élmény is: „a nagy föld 
legsiketebb: dús bácskai darabjának” nevezi Huszon
nyolcadik születésnapom című versében, és így kiált 
fel:
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Mit tudja Vénusz, mennyire nem mindegy 
Bosznia, Bácska, London avagy Pest. . .

Holnap című költeményében Pest utáni nosztalgi
ájáról is vall.

Élet és költészet kérdései, a kettő közötti polémia 
élménye 1928-ban érett verssé. Ez is jele a Sinkó éle
tében abban az évben beálló fordulatnak: az ekkori
ban s a harmincas-negyvenes években írott versek 
kevesebb elméleti meggondolást s több „életet” szó
laltatnak meg. Azt is mondhatnánk, hogy magánélete 
elemeivel dúsítottak már versei, s ezek magukkal hoz
ták a világ képének részleteit is. Ez volt az az esz
tendő, amelyben tartósabban itthon, Bácsszentivánon 
élt, s úgy tetszhetett, az emigrációs vándorévek után 
vállalja a jugoszláviai magyar író szerepét is s a va
lóságot is konkrét társadalmi-politikai meghatározott
ságában — a „költészet” ellenében pedig a „prózát”. 
Nagy terjedelmű rapszódiájáról maga mondja, hogy 
nem költészet, csak versben próza az, amit ír, akkori 
költészetfelfogása szellemében. Verse kéziratában ott 
a megjegyzése: „Az író autentikusan kijelenti: nincs 
vers, csak versben próza, quasi una fantasia, mely
nek anyaga és tartalma annyira az ízig-vérig valódi, 
közönséges való — hogy csak ebben a különös, szaka
dozott formában tudta az író kifejezni észrevételét.” 
Ez a költő által szakadozottnak és különösnek mon
dott forma az expresszionista poéma formája, amely 
a szociális tartalmak költői megfogalmazásának hor
dozója a húszas években. A Sinkó-vers születésének 
évében jelenik meg Somogyi Pál Egy nap című négy
részes verse, költőnkével egészen rokon felfogásban.

A Próza versbent Sinkó azonban nem pusztán szo
ciális poémának szánta, hanem vitaversnek: a magán
ember lírai „bensősége” vitatkozik az élet verista va
lóságképeinek, tragédiáinak a látványával. A költői 
figyelem többször is önmagába akarna merülni, sze
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relembe és természetfestésbe, de mint a görög kar
dalokban az ellenversszakok, itt is az életképek, a 
társadalmi nyomor rajzolatai feleselnek, s mintegy 
szemléletesen leckét adnak a „költészet” abszurditá
sáról. A „bensőséges” lírai érzésnek is van ereje, hir
deti, hiszen ha megrendült is hite benne, nem adta 
fel az individuumnak ezt a megszerzett költői jogát 
1928-ban sem, s pályája utolsó szakaszában is meg
őrizte. Leírja tehát: „Lám, ha egy sóhaj kirepül a 
nyitott ablakon, A júliusi napban fázós szürke Fá
tyol ereszkedik a karcsú fákra. . . ” A nagy rapszó
diában felsorakoztatott élettényekkel való szembesí
tések mutatják, mennyire problematikus „a költőnek 
igaza van” fel-felcsendülő állítása. Tásadalmi kép
metszetei ugyanis nemcsak szociológiai-politikai di
agnózisok, hanem szociális líránk expresszionizmus- 
ban fogant ágazatának legszebbjei közé sorolható al
kotások. Bennük a konkrétumok szerencsés módon 
tartják egyensúlyban az expresszionizmusban oly 
kedvelt általánosításokat. Az Ágrólszakadt Istvánok, 
Húshagyó Janikák, az aratni járó falusi borbélyok, a 
salgótarjáni bányászok, a bécsi cukrászdái kisasszo
nyok, a rikkancskodó hatvanéves nénikék és mügégés 
rokkantak, a ceglédi munkanélküliek és a dalmáciai 
szegények éppen úgy valóságosak, nem pedig expresz- 
szionista absztrakciók, mint a csak négylevelü lóhe
rét, a szerencsét ismerő úr a vonatban, a Sing Sing 
börtön „lágyszívű papja”, a Dalmáciába nyaralni ér
kezők, a „peches” építkezési vállalkozó, a gazdag úri 
hölgy, a cipőkereskedő, ki öngyilkos lesz, az állam
ügyész, Kulcsár bácsi, a halott börtönőr, a gondjait 
parkban szellőztető gabonakereskedő — a „világ” 
1928-ban, elnyomottjaival és elnyomóival, éles tár
sadalmi ellentéteivel, Amerikájával, Bécsével, Dal
máciájával és „kies Bezdánjával”.

Ennyire élettel teliek csak boszniai versei, ezek a 
nagy életelégiák még ebben az időben, valószínűleg
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nem függetlenül Sinkó Ervimnek ezekben az években 
írott két regényétől, az 1927-es Tenyerek és öklök és 
az 1932-es Sorsok címűtől sem. Azokra a nagy léleg
zetű, később majd József Attila szentesítette elégia
versekre gondolunk, mint amilyen az Este a Kevrina 
ulicában, a Szarajevói vers, a Huszonnyolcadik szü
letésnapom című költemények. A merengő magatar
tás, az evokatív hang, a személyesség és a versben 
sorakozó élettények harmóniája telíti ezt az akkori
ban aránylag friss versalakot, amely a Sinkó szerette 
lírai bensőségnek is „alakjává” vált, mint majd az öt
venes években a prózavers. Bennük él tovább tehát 
csorbítatlanul a költői dialógus lehetősége — mint 
a húszas évek első felében is — a szerelemmel:

Lásd, kedves, csak mert téged látlak, látok.
Sarkamig ér a fájás, ha felnézek rád,
Te édes szegény, te — te hogy kerültél ide?

(Este a Kevrina ulicában)

Sinkó Ervin költészetének alaptémája a szerelem, 
és a harmincas években ünneplése, egyben individu
ális variánsának megmutatása tovább folytatódik. A 
költői én magára találásának tényeit sorakoztatja 
bennük. „Most vagyok csak én — én is feltámad
tam . . . ” — írja a Karjaid közt, kedves című versé
ben, s toldja meg ezt a felismerést a Mi címűben: 
„De most az én hajam is végigsimítja Komoly hajad
hoz felemelt kezed . . s akárcsak nemrégen még az 
Isten-versekben, a szerelmes versekben is hirdeti a 
szeretetben való feltámadás vágyát (Halott van a 
házban), mi több: hogy „van irgalom”, mint a Bor
zongás című versében olvassuk, ezt is a szerelem bi
zonyítja, hogy megrendülésének is hangot adjon a 
Szívem és magam száz kézzel osztottam.. .-bán: „Jaj, 
elbírlak-e, hogy megtaláltalak...? ” Vallás, vétek, üdv
— ezek Sinkó szerelmes verseinek vezérmotívumai, s
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ezeknek képzetkörei adják versépítő részleteit is, míg 
a költői viszonyulást talán a Pacsirtaszó halála című 
versének sora fogalmazza meg a legegyértelműbben: 
„Én csak nézlek, látlak, féllek és csodállak. . Ün
nepélyes és fiúi ragaszkodásról valló szerelmi érzését 
ritkán futja be a test élményének szava, mint a Hóna
pos szobák című versének soraiban, leggyakrabban 
egy elementáris emberbe kapaszkodás kifejezése:

Látod, galambom, ez a szerelem 
Nem ujjoagás, egetverő lárma,
Nem bíbortűz, mely vágtat halálba 
Felgyújtott órák fényes kocsiján.

Bámész népnek kellenek rakéták.
Látod, napom, sötét a világunk,
Sütsz, hogy lássuk s így egymásba fájjunk, 
Szent józanság, kemény szerelem . . .

(Látod, látod . ..)

S ez a „láz”, amely egy emberöltőn át perzsel a Sinkó- 
versekből, a harmincas évek legvégén, ha nem is ve
szít hevéből, nem a ragaszkodó boldogság, hanem a 
féltékenység tájait kezdi bevilágítani — a szerelem 
kétségtelen kríziseként. Ez a költői megrendülés fáj
dalmas, a költő „kifosztott koldusként” áll szerelme
sével szemben, a veszteségtudat fájdalmával szívében, 
a hétköznapi történetnél, melyet naplófeljegyzései 
örökítettek meg, sokkal erőteljesebb s lírailag hitele
sebb módon:

Fáj karomnak, hogy nem ölelt téged,
És fáj szememnek, hogy téged nem lát, 
Vágyam őrjíti volt részegséged,
Mit más ajkáról szítt 
Osóktanuló tizennyolc éves szád. . .
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Ó, áhított, ó, elrabolt nagy juss!
Nem én karomtól lett tiéd karod,
S meg nem látom én soha boldog, bús,
Első, erős, szabad,
Magad köszönő asszonymosolyod . . .

(Koldus, lámpás ablak alatt)

Annál nagyobb s erősebb lesz a költői ragaszkodás 
a háború ideje alatt. A személyes okok mellé társul
nak a világháborúsak, s nyilván nem véletlen, hogy 
ezeknek a sötét esztendőknek a lírai krónikájában 
alig van másról szó, mint szerelemről, mely hazája és 
háza az országos pusztulásban, a rejtőzködés egyet
len lehetősége, s valóban az az egyetlen bizonyosság, 
amelyet annyiszor megénekelt. Dilemmái ekkor is 
vannak: a „megérdemlem-e” gondolata hullámzik, s 
nem egy versében látjuk taraját futni ennek a gondo
latnak a háború utáni években, hiszen még 1946-ban 
is kérdezi: „Hogyha nem te, hát ki legyen erőm?..
(Szeress).

A szerelemnek ezt a húsz éven át fel-felhangzó ve
zérmotívumát ellenpontozza a hontalanságérzés, mely
nek felerősödését a húszas évek végén és a harmin
cas évek elején figyelhetjük meg, elhatalmasodása pe
dig az egész évtizedre jellemző. Szerelmének is ez a 
hazátlanságérzés a táptalaja. A világból kiszorult em
ber versei ezek, aki a létben csak „ólálkodik” (Mész- 
szi szomszédainkJ, a világ körülötte pedig csak most 
kezdi valóban megmutatni gazdátlan voltát — nem
csak húszéves vándorútja közvetlen reflexeként, ha
nem sokkal inkább annak a gondolatnak a parancsá
ra, melyet a „minden hazák múlttá vesztek.. 
megfogalmazása mond ki a Félve kezdünk körülnézni 
című versében:

S már csak te vagy, szomjas szívünk,
Már csak te vagy nem-idegen.

153



Mindent, mindent te nyeltél el,
Hazát, pártot, annyi istent 
S mindenért csak szomj ad adtad . . .

Mint Ahasvérus — mondja, s nyúl a bibliai képzet 
modern értelmezésének lehetősége után. Nyilván
valóan egy egészen szubjektív, valóban individuális 
világhoz való viszonyulás fogalmazódik meg a honta- 
lanság-hazátlanság témájára írott Sinkó-versekben. 
Tragikus és néha groteszk vonásokat ds kapó helyzet
érzésről van szó. 1928-ban önéletrajzában fogalmazza 
meg, de lírai vetületeivel még a negyvenes években 
is találkozunk: „ . . .  bár kínosan átérzem a helyzet 
groteszkségét, hogy valaki ma és Sv.-Ivánon magyar 
író — amikor még a mai Budaipesten is furcsaság le
het az ilyesmi. . Bélyegként hordozza és melengeti 
tehát, s Moszkvában 1936-ban versbe is írja:

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

(Harmincnyolc év)

A háború idején szólaltatja meg ismét: „Valószí
nűtlen vagyok. Még a nyelv is, melyen kiáltok.. 
(Vándorbotom meg-megtorpan), két esztendő múltán, 
1944. március 15-én pedig leírja a következő sort is: 
„Fantom nyelven süvölt fantom népnek dalom” 
(Partizán hadikórház No. 9.). A hontalanság így ér
telmezett érzésével kapcsolatosan nyilván lehetne vi
tatkozni az emberrel. A költővel azonban már nem 
lehet vitába bocsátkozni — a lírai érzésnek szüksége 
volt a számüzöttség ilyen átértelmezésére, s ez a köl
tői helyzetfelmérés meggyőző, s lehet tragikusan 
őszinte is. Az az indulat, amely a világ nem vállalá
sának terhét cipelte két évtizeden át, hogy könnyít
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sen súlyán, könnyűszerrel játszotta át a kitagadó tt- 
ságmotívumra ezt a hontalanságot, anélkül természe
tesen, hogy a nem vállalnak — nem vállalom közötti 
éles határvonal meghúzására e lírai világképben le
hetőség nyílna. A költői én vallomásának hitelessé
ge azonban kétségtelen.
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A TÖRTÉNELMI SÖTÉTSÉGBEN

Jogosan feltételezhetjük, hogy az Optimisták folyta
tásának a kérdése foglalkoztatta Sinkó Ervint az 
1930-as évek derekán, sajátos körülményeivel ma
gyarázhatjuk ugyanakkor, hogy éppen abban a művé
szi formában valósította meg, amelyet a Tizennégy 
nap című regényében szemlélhetünk. Magától az 
írótól tudjuk, hogy Sallai és Fürst kivégzésé
nek témáját eredetileg drámaként akarta meg
írni, és Kun Béla sugallatára fordult figyelme 
a regényműfaj felé, most már az Optimisták 
írása közben szerzett tapasztalatok birtokában és a 
moszkvai találkozások élményének a hatása alatt. 
Különösképpen, hogy a magyarországi munkásmozga
lom e tragikus eseménye éppen az Optimisták írásá
nak az idején játszódott le, szinte kézenfekvő volt te
hát, hogy a Tizennégy nap történetébe egy regény 
írásának a kérdését is beépítse, újra felvesse a poli
tikai cselekvésnek a kérdését, amely az Optimisták 
írása közben is foglalkoztatta, de most már a kritiká
nak sokkal erőteljesebb felhangjaival, mint amilye
nekre a harmincas évek elején még képes volt, hiszen 
itt nem krisztianizmusának kialakulástörténetét kel
lett ábrázolnia, hanem a vele való szakítás folyama
tát, mert a Tizennégy nap cselekményének fonalát 
ott vette fel, ahol az Optimisták utolsó fejezeteiben 
megszakította. Sallai Imre és Fürst Sándor kivégzé
sének ténye mindenképpen mély és tartós hatást gya
korolt Sinkó Ervinre, belejátszott a cselekvés kérdé
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séhez való viszonyának revíziójába, és új megvilágí
tásba helyezte a húszas években megtett útját is — 
természetesnek látszott tehát, hogy egyetlen regény 
keretébe foglalja őket, egyúttal (mintegy antedatálva) 
moszkvai találkozásainak élményéről is beszámoljon 
az emigráns lét tragédiáját sejtető módon. Széles körű 
vizsgálat tárgya lehet ugyanis a Tizennégy nap esz
mei módosulásának a kérdése, éppen a mű irány
zatossága szempontjából. Joggal merül fel a kérdés: 
ugyanaz a szándék vezette-e tollat a regény utolsó 
„napjait” írva, mint amelyik a regényt elkép- 
zeltette? Tudjuk, 1936 őszén Moszkvában kezdte 
írni, majd Párizsban folytatta, és 1939 őszén a mű el
ső tizenkét fejezetével volt készen. Szarajevóban és 
Drvaron intenzíven dolgozik a szövegen. 1940. január 
13-án például „Az öreg Domonkos a fiatalok szobájá
ban” jelenetet írja, és azon elmélkedik, hogy „hol a 
határ az erotikus és az obszcén között?”, s ez már a 
„Július 27.” című fejezet első, Lábujjhegyen című 
része, a következő (A véres ing) február 17-én készül, 
míg a Tarka világ címűt július 29-én fejezi be, augusz
tus 5-én pedig a Klamm Jani—Megyery Ila jelenet 
foglalkoztatta, amely már a regény zárórésze. A kéz
irat végleges alakját 1942 tavaszán nyeri el (közben 
bizonyos fejezetek helyét is felcserélte), ezért írta re
génye alá a „Moszkva, 1936 őszén — Drvar, 1942. má
jus 4.” keltezést. Jelentős történelmi változások ide
je ez a Tizennégy nap szövegével eltöltött hat eszten
dő. Az első derűs és várakozásokkal teli moszkvai na
pokat borongósabbak váltják fel. Még Kun Béla biz
tatja, hogy a Sallai—Fürst témára regényt írjon, de 
mikor írni kezdi, Kun már nem tagja sem a Kommu
nisták Magyarorsági Pártja vezetőségének, sem a 
Kominternnek, a szerző pedig 1937. április 14-én 
destruktív kétségekkel a szívében hagyta el Moszkvát, 
de Párizs sem a régi már, amikor visszaérkezik, hogy 
a II. világháború kitörése után előbb Szarajevóban,
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majd a boszniai Drvaron telepedjék meg. Itt éri Ju
goszlávia összeomlása, a szeme előtt játszódik le a nép
felkelés Drvaron, közben megjárja Knint és Splitet 
is menekültként, él a partizánosztagok felszabadította 
városban és olasz, valamint usztasa megszállás alatt 
éppen a Tizennégy nap szövegének megmunkálása 
idején.

Ennyi eszmei, történelmi krízis hatása alatt nyil
vánvalóan háttérbe kellett szorulnia a Sallai—Fürst 
témának, noha a regény főhősének, Bollert Mihály
nak a „szituációját” az írónak kellett megélnie már 
Moszkvában a regény írásának idején, 1940 tavaszán 
Szarajevóban, amikor politikai aktivitásának sem kül
ső, sem belső, lélektani feltételei nincsenek meg, majd 
Drvaron, ahol nem mehet be a munkásotthonba, a 
népi forradalomnak pedig csak szemlélője még a re
gény befejezésének hónapjaiban is. S valóban: a 
Fürsték kivégzésének megakadályozására indított ak
ció kérdése fokozatosan háttérbe szorul a regényben, 
Kovács elvtárs felbukkanásával Bollert szobájában 
pedig egyenesen elhalványodik, hogy helyét a forra
dalmárok belső és külső emigrációjának az elemzése 
foglalja el, az 1919-es „optimista” nemzedék sorsának 
kérdése Magyarországon és külföldön a húszas évek
ben és a harmincas évek elején — az emigrációs léte
zés elleni vádbeszéd szenvedélyes hangsúlyaival. A 
rossz lelkiismeret regényévé válik tehát végül is a 
Tizennégy nap. Bollert a „politikai cselekvés lelki fel
tételeiért” harcol magában, Kovács elvtárs pedig a 
szemünk előtt válik disszidenssé, reprodukálva annak 
a Bonyhádynak az esetét, akiről Bollertnek mesélt, 
hogy a maga helyzetét világítsa meg. Az is nyilván
való, hogy Sinkót az emberi sorslátásban nem a 
Fürsték „tizennégy naipja” befolyásolta, hanem a 
„kibic-szituációnak” a felismerése (ebbe szorult 
ugyanis krisztianizmusával a húszas években), fel
számolásának a vágya, ebből következően pedig az
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emigrációs lét tragikumának az átérzése, amiről Ko
vács elvtárs, Bollert regényével megidézett egykori 
társa beszél a Tizennégy nap legszenvedélyesebb mo
nológjában: „A szörnyeteg: ha a tény, hogy emig
rált vagy, külső tényből belsővé, uralkodó, állandó 
lelkiállapotoddá válik, ez a szörnyeteg, ez. Mert ak
kor egyszerre börtönnek érzed a világot, mindenütt 
mindig úgy vagy, hogy másutt szeretnél lenni. . .  Az 
embernek önmagában nem lehetnek gyökerei; a gyö
kérnek föld kell, tartósan egy másik ember sem pó
tolja a földet, az objektív valóságot, m in t. . .  mint 
amilyen objektív valóság a párt. Aki egyszer a pártra 
tette az életét, az, ha aztán a pártból kiesik. . .  úgy 
végzi, mint Liza, vagy úgy, mint Bonyhády, vagy 
úgy . . Mint végzi majd Kovács elvtárs, toldhatjuk 
meg a monológ megtört mondatát, aki megtagadja, 
hogy a párt utasítására elhagyja Magyarországot.

A Tizennégy nap — a hangsúlyeltolódások miatt — 
nem Sallai és Fürst „tizennégy napjának” a regénye, 
hanem Bollert Mihályé és Kovácsé, valamint Klamm 
Andrásé, aki magára veszi a Sallai véres Nessus- 
ingét, meg Olgié, a két fiatalé, akiknek szívében a 
két forradalmár kivégzésének napján egyszerre virág
zik ki a politika és a szerelem. Egy évtized regénye 
tehát a Tizennégy nap. Valójában a bécsi Barakkor
szágban indul, ahonnan Bollert, a krisztiánus már a 
húszas évek elején disszidál, szakítva a kommunis
ta mozgalommal, s ahol Kovács ott maradt, hogy tíz 
esztendő múltán kilépjen Bollert „regényben regé
nyének” lapjairól, és élőszóval fejezze be a történetet, 
amit Bollert kezdett róla szőni, regényét írva. Sinkó 
ugyan párhuzamosan próbálta vezetni a Fürsték le
tartóztatása megindította cselekménysort és Bollert 
regényírói munkájának ábrázolását, s a kettőt Bol
lert aktivizálódásának tett-csomóival össze is kötötte, 
elmondva, hogy Bollert küldi a hírt a világba a le
tartóztatásokról, ő juttatja el Sallai véres ingét is a
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védőügyvédhez, az író figyelme azonban mind ma- 
kacsabbul a Bollert emberi és írói kérdéseire irá
nyult, a cselekvés problémáját cserkészte körül, de 
most már nem „Hebbel Juditjának utolérhetetlen 
szépségű szavaival” megfogalmazott kérdésként veti 
fel, hanem az „írástudók árulásának” akkoriban olyan 
hangos dilemmájaként, amelyet majd Babits Jónás- 
verse fogalmaz meg a némaság cinkosságot feltétele
ző tényének hangsúlyozásával. A Fürsték „esete” 
Sinkónak már nem intim élménye, a kívülálló sze
mével nézi, egy mondata pedig a distanciát egyértel
művé teszi („Űjabb pokolgépes merényletek készül
nek — áll a magyar újságokban. . . ”), de a legsze
mélyesebben érdekelt Bollert Mihály kérdésében, aki
re ugyan nem ruházta az Optimisták Blahájának sor
sát, de megajándékozta a Blaha-lelkiség jellemzőivel. 
A Tizennégy nap az ezzel a lelkiséggel való küzdelem 
regénye: a „S mégis az egyetlen út” című tanulmány 
szerzője indul csatába az első napon az oly kritikus 
tizennégyből, hogy az „erőszak és erkölcs viszonyá
nak” taglalását elhagyva, a meddő évek után a cse
lekvés lehetőségének induljon az ostromára, még ha 
ez a cselekvés egy regény írása csupán. Érzi, hogy 
a metafizikus bizonyítékok nem elégítik ki. Egy esz
tendővel azelőtt, 1931-ben még úgy látta, hogy neki 
van igaza Ondi Sándor kivégzésével kapcsolatos ál
lásfoglalásában. De nem vigasztalta már Tolsztoj, 
Gandhi, Buddha, Krisztus — a krisztiánus „vallás” 
prófétái közül egyik sem, mert mint 1932-ben már 
vallja, a „nem szabad semmiféle erőszakot alkalmazni
— elégtelen közeg az élethez, mert csak tilalom”. 
Sinkó kitűnően ismeri hősének „szituációját”, hiszen 
ezt jellemezve, eszmélete önköréből nem is kellett ki
lépnie. „Harcolni kell? — töpreng hősével együtt. — 
Ez ugyan igenmondás az élet adott föltételeihez, de 
mit tegyen az ember, aki mint őt, Bollertet, épp az 
élet adott feltételei tesznek képtelenné az igenlő ál
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lásfoglalásra. Határozatra képtelen, meddő hánykódás 
ez, jobbról igenek, balról nemek pofoznak s nincs 
amin megállni tudj.”

Sinkó hőse (s maga Sinkó) ebben a holtponthely
zetben kezd önéletrajzi regény írásához: Sinkó Ervin 
1932-ben az Optimistákon dolgozik, a Tizennégy nap 
hőse a bécsi emigrációs életről kezdi regényét írni — 
éppen ezért nem is lehet a Bollert „regényét”, de a 
keretregényt sem az Optimisták kontextusa nélkül 
olvasni, ennek indítékait is felfedi a Bollert Mihály 
szándékát jellemző néhány mondat:

„Vallomást akart tenni, olyan vallomásokat, ame
lyeket, ha Bollert Mihály meg nem tenne, senki más 
nem tehet meg. S nem azért írni meg ezt az önélet
rajzot, hogy valamely eleve feltett tantételt mutasson 
be, hanem azért, hogy láthatóvá tegye a valóságot, 
mely talán nem más, mint a tragikusan járhatatlan 
utak összege, a lélek szempontjából dzsungel és sem
mi köze sincs a gondolatok parkírozott világában ki- 
mesterkélt igazságokhoz. Mások számára regény lesz 
s csak ő fogja tudni, aki inkognitóban marad, hogy 
számadások könyve e z ..

Űj kvalitás ez a „láthatóvá tenni a valóságot” szán
dék Sinkó Ervin szépprózájában, meghaladása is a 
krisztiánus esztétikájában uralkodó „empíria”-igény- 
nek, amely az írói irányzatosság szolgálatában állt. A 
Tizennégy nap, írója hirdette elve szerint, a tenden
ciáról való lemondás nevében született, a hősöket az 
író nem vezeti, csak követi, miután megteremtette 
őket, mintegy annak bevallásaként, hogy nincs hatal
ma a valóság olyan megjelenési formái felett sem, 
mint amilyenek egy regény hősei, függetlenül attól, 
hogy ezek a hősök az író lelkében leledzettek. Kulcs- 
fontosságú tehát Bollert Mihály alább következő dig- 
ressziója. Sinkó intim írói vallomásaként is olvas
hatjuk:
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„Ha valaki az elmúlt életét irodalmi anyagnak vá
lasztja, akkor az embereket, akik az életébe bele
játszottak, aszerint alakítja, átalakítja őket, hogy lát
hatóvá tegye bennük azt, amit ő a korszakban és a 
karakterekben, melyekről ír, lényegesnek vél. Egy 
emberből kettőt, háromból meg egyet formál s ha 
egyszer már megvannak, akkor az alakok a maguk 
viszonyainak és jellemüknek törvényei szerint önálló
an kuszáiják sorsuk fonalát s az író már nem vezeti, 
hanem csak követi őket.” 

így követi és figyeli az író Bollert Mihályt, „be
szédes költői álarcát”, életben és irodalomban, aki ar
ra vállalkozik, hogy felmérje és vizsgálja, „hogy foly
tatódott és hogy fog folytatódni életük” azoknak, 
akikkel együtt volt a forradalomban, majd a bécsi 
Barakkországban — Kovácsé elsősorban, aki a Bol- 
lertétől merőben különböző pozíciót foglalt el, és Sal- 
laié, akit ugyancsak Bécsből ismert még. Mindegyi
küket a cselekvés kérdése foglalkoztatta, s hogy 
kitessék, mennyire összefüggnek az egymástól külön
böző feleletek, mi több, hogy az író szerint csak „tra
gikusan járhatatlan utak” vannak, legalábbis az 1919- 
es nemzedék számára, azt a Tizennégy nap hősei sor
sának összefonódottsága, még inkább pedig sorsuk 
alakulásának rajza hirdeti. A felakasztott Sallai, a krí- 
zises tizennégy nap idején a Pártból disszidáló Ko
vács, a regényben éppen csak nevével szereplő Karikás 
Frigyes, akinek sorsa tragikus végét Sinkó legfeljebb 
sejtette, de bizonyosan nem tudhatta Drvaron, a má
sodik világháború kellős közepén, végül Bollert, aki 
Sallaiék tizennégy napja idején felismeri a „szen
vedélyes kibic” helyzetét, amely nem más, mint a 
„hűtlenségnek egy szenvedélyesebb formája”, végső 
tanulságként pedig meglátja, hogy „azok közé tarto
zik, akik a legyőzöttek”. Pedig nem a nagy gondola
tot kereste a krízises két hét folyamán, hanem a 
cselekvési lehetőséget, mert „megcáfolhatatlan és
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igazán cáfoló erejű csak a cselekedet lehet, valami, 
ami faktumot terem, mint faktum a kő, a nap, a ke
nyér, a hús és a vér”. Felszabadultnak, boldognak 
érzi magát egy pillanat erejéig, amikor azt a feladatot 
kapja, hogy értesítse a külföldet Sallaiék letartóz
tatásáról, és öröm számára kővel dobálni meg az ab
lakokat egy tüntetés során. Ő is, mint Éliás próféta 
a barlangjában, „a cselekvésre hívott, a tévő ember
ről álmodik, aki ha felemeli a karját, megállítja a na
pot”. Sinkó a regény sorsvariációival kapcsolatban 
nem feledkezett meg a szociáldemokrata munkásve
zérről sem. Klamm Mártom alakja az író leplezetlen 
ellenszenvét is legyőzve nő például egy Bollert fölé, 
talán mert éppen a Peyer Károly alteregójának raj
zában érvényesül leginkább az az „ironikus tárgyila
gosság”, amelynek lehetőségét a Tizennégy nap mon
dataiban próbálgatta. Klamm, aki valamikor arról 
álmodott, hogy vörös szegfűvel gomblyukában lesz 
képviselő, a harmincas évek elején már „kilátástalan
nak tudott minden küzdelmet”, becsapottnak érezte 
magát, pedig valamikor egy vasbotos tüntetés hőse 
volt, aki a Nemzeti Kaszinót ostromolta. Csalódott 
magában, csalódott a munkásságban, amely már 
„egészen senkinek sem tud hinni”. Tudatában a for
radalom már messze van (ellentétben a „fiatalembe
rekkel, akik Moszkvában és halott forradalmárok 
könyveiből formálják a hazai erőviszonyokról a néze
teiket”), éppen ezért Sallai visszatérése Magyaror
szágra „esztelen kihívásnak” tűnt szemében, nem is 
érti tehát azokat, akik áldozathozatalra készek, a 
mártírságot vállalókat, ilyen módon Sallaiékat sem, 
mondván, hogy „semmiféle mártírium nem bizonyí
ték egy ügy igazsága mellett”. Mert az emberek élni 
akarnak és nem meghalni. Klamm a kompromisszu
mok embere. „Kihívni a reakciót — érvel —, az 
temperamentumos gesztus, de a mi dolgunk, a leg
több, amit ma elérhetünk, hogy átmentsük magun-
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kát jobb időkre, ha kell, mozdulatlanul, téli álomban, 
mint a medve. Nem elvhűség, nem hősiesség, hanem 
ez, csak ez a politikai probléma.”

Nincs is az egy Selmeci Paliné Domonkos Annán 
kívül senki, aki tetteivel feleselne a Klamm Márton 
szociáldemokrata türelmes magatartásával. Ö ugyan
is pontosan azt képviseli, amit Klamm is emleget. 
Anna vallja, hogy „ha valaki már nem kockáztat 
mást, csak a saját bőrét, akkor nyugodtan megpró
bálhatja a lehetetlent is”. Ezt bizonygatja Klamm 
is: „Aki egyedül csak a maga bőrét kockáztatja, az 
tehet kedve szerint. . .  Az hűségből akár őrültsége
ket is elkövethet.” ö  a Tizennégy nap egyetlen való
ban cselekvő hőse, a lírai dallama ennek a regénynek, 
aki erotikus bűvkörébe tudja vonni az embereket: 
a politika és a szerelem egységét éli, s férjét 1932. 
‘július 27-én reggel meztelen teste mellől viszi el a 
rendőrség. Nem véletlenül szólal meg az Anna dalla
ma ebben a regényben, és benne (először Sinkó szép
prózájában is) az erotika a maga tisztaságában. Bol- 
lertnek, ezt látva, a bécsi barakktábor forradalmá
rainak „kibogozhatatlan szerelmi komplikációi” jut
nak észébe, „melyek éppúgy megoldhatatlanok vol
tak, mint az életük minden más vonatkozásban is”. 
Hogy milyen fontos szerepet szánt Sinkó éppen a 
szerelemmotívumnak, az is bizonyítja, hogy a „rab
binak” becézett Klamm Janit a Megyery Ila karjába 
viszi (Klamm Márton is szemet vetett rá), aki azon
ban a belügyminisztérium embere — testét és lelkét 
egyaránt prostituálja, míg Klamm Andrást (a krisz
tiánus Bollert tanításai megzavarta és tétovázó, za
varos Jani ellenében) a regény utolsó fejezetében 
Olgi szerelmével ajándékozza meg, amely még maga a 
testtelenség. ök  a legfiatalabb forradalmárnemzedék 
képviselői a műben.

Ahány hős, annyi sors- és jellemképlet a Tizen
négy napban, és Sinkó alakteremtő fantáziájának,
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„életes” emberlátásának kivételes példája ez a sze
münk előtt felvonuló embergaléria. Itt is bizonyságát 
látjuk a már az Optimisták lapjain megfigyelt tény
nek: az író mellékalakok rajzában remekel elsősor
ban. Selmeci Pali, Kende Gábor és felesége, lányuk, 
Teréz, vejük, Hanzi, Megyery Ila, Hahn Sámuel és 
családja, azután Kemény tanár úr — a XX. századi 
egyetemes magyar regényirodalom emberképei közé 
sorolható művészi teljesítmények, ök  nem az eszmék, 
hanem az élet megszállottjai. Ők azok, akik élnek és 
élni szeretnének csupán, éppen ezért, amikor a re
gényben színre lépnek, az olvasót a valóság levegője 
csapja meg. Egy Selmeci Pali menekülni vágyása a 
forradalmi sors elől éppen úgy emberileg hiteles, mint 
amilyen a Kende Gábor halálba menekülése lelkiis- 
meret-furdalásai elől, vagy Kemény tanár úr igaz
ságérzetének tragikomikuma, a naiv Teréz és a ra
finált Megyery Ila spontán reakciója.

S ott van a Tizennégy nap lapjain Bollert Mihály 
regényének, ennek a regényben regénynek az „árny
világa”, a bécsi Grinzing, ahol a Tanácsköztársaság 
cselekvő emberei tengődnek a meddőség nyomasztó 
és magányossá tevő érzetével, mert — miként Bollert 
meghatározza — „nem találnak feladatot maguk
nak”. Sinkó regénye eszmei szférájának mélyébe vilá
git hősének az a regénymagyarázata, amelyet a bécsi 
földönfutókkal kapcsolatban a harmincas évek em
beri helyzetéről mond. Szerinte nemcsak a bécsiek a 
földönfutók, hanem Magyarországon is mindenki, 
ezért rossz a közérzetük az embereknek, és nincs is 
más feladat, mint megmutatni, hogy éppen ilyen az 
élet, tiltakozni kell ellene. „Mindenkinek meg kell ta
lálni a formát, hogy ő leghatásosabban hogyan tilta
kozhat.” Ebből a kísértetvilágból toppan elő Kovács 
Péter, mintegy a regénye varázsszavára, hogy élet- 
sorsával példázza Bollertnek, mit érlel annak a sorsa, 
aki kommunista maradt, de éppen válsága mélypont
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ján áll. A kiábrándultság Bollert megélte érzésével 
készült a Pártból disszidálni: a tétlenség, a frakciós 
harcosok, a hétköznapi pártélet, a pártfegyelem mind
mind napszámosmunkát revelál, a „világmegváltó ke- 
rubini roham, és a tőle elválaszthatatlan kerubini mo
rális, intellektuális problematika” nem időszerű már. 
Bollertet itt döbbenti az író arra, hogy a maga „ki- 
bic-szituációja” alig különbözik a Kovácsok „nézni a 
sztrájkot” helyzetétől, hogy minden kérdés végered
ményben a cselekedet problematikájába torkoll, mi
ként azt Kovács nagy áriája is bizonyítja: „Elég volt! 
Nem ott, itt, itt akarok kommunista lenni! Tizen
három évig vártam, míg hazaküldtek dolgozni — s 
most menjek megint ki, ki az emigrációba?”

Bollert regényében él Rudolf Haas is, aki Bollert 
alakmása, és mert Sinkó a Tizennégy napban nem
csak egy „regényben regényt” alkot a bécsi epizódok
kal, hanem Bollert regényének a regényét is beleszö
vi, az alkotó kérdéseivel is dúsítja, a maga munkájá
nak kérdéseibe is beavatja az olvasóját. így kerül sor 
a következő mondatok megfogalmazására is:

„Ez a Rudolt Haas egyelőre ellene van a demokrá
ciának, mert a demokrácia rendszerének kommunista 
kritikájával teljesen egyetért, de ellene van a prole
tárdiktatúrának is, mindennek ellene van, mert nem 
talált már semmit a politikában, amiért egész szív
vel s egész lélekkel lelkesedni tudna. Mindenütt ta
lál valamit, amitől irtózik. Ez zsákutca; minden ellen 
lenni, ez sok, kevesebb több volna — mondaná erre 
Kovács. Lehet, hogy igazad van s akkor — hisz ez a 
számomra olyan érdekes ebben a regényemben — én 
magam sem tudom, kezdettől fogva nem tudtam s 
még ma sem tudom, hogy hova fog vezetni a Rudolf 
Haas útja. Én nem úgy írtam regényt, mint ahogy va
lami professzor, aki már előre tudja a kísérlet ered
ményét, egy kémiai folyamatot mutat be, »kísérle
tez« a tanítványai előtt — nekem magamnak is meg
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lepetés lesz, hogy mi jön ki a kísérletből. . .  a kísér
letből, melyet én Rudolf Haasszal és amit a közbejött 
események sorozata, ami tán maga az élet, folytat 
énvelem.”

Fölöttébb tanulságos tehát idézetünk folytatása is:
„Rudolf Haas nem zsákutcába jutott, hanem az de

rül ki, hogy ő az emberben megtestesült zsákutca 
maga, zsákutca, melyből nem vezet ki út a világba, az 
élők cselekvő, építő és pusztító életébe. Igen, csak
hogy ő, Bollert ennek ellenére kapcsolatba került 
most a forgataggal. . .  igen, de nyomban ő maga fe
dezte föl, hogy csak a forgatagban élők sorsa az ér
dekes, csak Kovács, csak Sallai, csak Fürst sorsa 
számíthat érdeklődésre, őneki, Bollertnek azonban az 
ő jelenlétükben... nincs funkciója.”

S végeredményben nem ennek az érdeklődésre szá
mító funkciókeresésnek a regényét írta-e meg Sinkó 
Ervin, függetlenül egy József Attila, egy Déry Tibor 
művészi és politikai „észjárásától”, de azokkal mégis 
összhangban? Nem elkendőzni, hanem felszínre akarta 
hozni a mozgalom és a társadalom életének emberek
ben megtestesülő ellentmondásait. S mert olyan kor
ban írta, amelyben a szükséges eszmei és művészi 
perspektívák hiányoztak, csak „A történet véget ér” 
című fejezet utolsó mondataiban tudta inkább lírai, 
mint eszmei távlatát felvillantani a társadalmi-poli
tikai harcok értelmének, abból a gondolatból kiindul
va, hogy „épp a teljes sötétség sejteti, hogy közele
dik az éjszaka vége”. Itt már nem a véletleneknek 
Sinkó regényében feltűnően pontos munkája ered
ményéről van szó (mert a véletlenek segítségével te
remti meg regénye zárt emberi áramkörét!), hanem 
egy olyan eszmei távlatról, amelyet a harcokban álló 
Drvaron lehetett megszerezni. Ehhez azonban a bécsi 
„krisztiánus ideológia” semmiféle támpontot nem tu
dott kínálni.
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ÁRON SZERELME

Novella—elbeszéléstrilógia—kisregény — ezek az 
Áron szerelme alakulástörténetének a fő állomásai. 
A Szeresd magad című novella 1937-ben jelent meg a 
Korunk című kolozsvári folyóiratban, a novellatri
lógiáról drvari naplójának 1941. április 23-i bejegy
zése beszél („Az Áronról tervezett novellatrilógiának 
a közepéig jutottam el, s nagy kínnal, még a hadüze
net után pár nappal is dolgoztam rajta — s aztán 
mégsem bírtam tovább"), a kisregény szövege alatt az
1946-os keltezés áll, a horvát nyelvű kiadás 1951-ben, 
a magyar nyelvű eredeti 1961-ben került az olvasó 
elé. A kisregény szövege — a jelek szerint — csak 
1963-ban vált véglegessé: a szerző ugyanis 1946—
1951—1961 után is tovább dolgozott rajta, ekkor épí
tette bele például az 1937-ben megjelent Áron-no
velláját, a fejezetek számát pedig 14-ről 16-ra nö
velte. Egészen mellékesen hadd jegyezzük meg, hogy 
Sinkó 1940-ben egy önéletrajzi regény tervét melen
gette, első két mondatát 1940. március 31-én naplójá
ba is jegyzi: „Nincs másom, mint a történetem. Bir
tokba akarom venni, hogy az enyém legyen, hogy egé
szen sajátommá tegyem, el kell, legalábbis magamnak, 
mondanom.” Nincs kellő fogódzónk azonban, hogy az 
Áron-téma és az „új regény tartalmáról és forrná já
rói” jelt adó gondolat integrációjának az időpontjáról 
beszéljünk. Annyi azonban bizonyos, hogy az önélet
rajzi indítású történet egyik szála végül is az Áron
téma keretévé vált, az önéletrajzi „empíria” egy le
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hetséges nagyobbik hányada pedig az Áron-sorsképbe 
szívódott fel, az író jól bevált, az Optimisták írása köz
ben sikeresen alkalmazott hőskettőzése (Báti—Blaha) 
segítségével, mintegy a legszemélyesebbet távolítva és 
„idegenítve” el ilyen módon. Mindebből arra kell kö
vetkeztetnünk, hogy bár szorosan kapcsolódik a Ti
zennégy nap világképéhez, ez csírázik ki annak írása 
közben, regénnyé a Tizennégy nap elkészülte után, 
valószínűleg a negyvenes évek második felében vált, 
amikor az Áron vallomásainak magvát képező sze
relemkérdést már tárgyilagosabban, némileg közöm
bösebben tárgyalhatta a szarajevói és drvari napló
jegyzeteinek a felhasználásával, hiszen az a bizonyos 
szerelmi háromszög, amelynek kialakulásáról Áron 
beszél, intim emberi drámájának is a középpontjában 
áll a negyvenes évek legelején. Csakhogy most a ket
tőt szeretés csapdájába a férfi kerül, aki az előző mű
vekben (Egy történet, melynek még címe sincs; Op
timisták) inkább áldozata volt egy ilyen háromszög
drámának. Tény tehát, hogy a negyvenes évek dere
kán Sinkó Ervin éppen ebben fedezte fel (a drvari 
naplóból kölcsönzött kifejezéssel) az „állapotnak azt 
a gazdag feszültségét”, amely a művészi „szituáció
teremtést” lehetővé teszi, s emberi sorsok általános 
érvényű megfogalmazását segíti, az „életet” a művé
szet síkjára emeli. Természetesen vannak más jel
lemzői is az Áron szerelme című Sinkó-regénynek. 
Ha a Tizennégy nap moszkvai hónapjaihoz kötődik, 
az Áron szerelme kerettörténete az író párizsi időzé
sére, tehát a Moszkva és Szarajevó közötti esztendők 
tapasztalataira hivatkozik, míg az Áron-történet a 
harmincas-negyvenes évek fordulójának intim drámá
ját idézi meg, méghozzá olyan módon, hogy a re
gény hősét olyan élményekkel is megajándékozza, 
amelyeket (a szarajevói és drvari napló szerint) ma
ga nem mert megélni. Azt is meg kell jegyeznünk, 
hogy Sinkó Ervin valószínűleg az elsők egyike volt,
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aki a spanyol polgárháború motívumait felhasználta 
regényében, ilyen módon a nemzetközi munkásmoz
galom egy olyan szakaszáról beszélt, amely az Áron 
szerelme megírásának idején még nem állt a szépírók 
figyelmének előterében. Azt is mondhatnánk azon
ban, hogy az Áron szerelme alapvetően továbbmond
ja a Tizennégy nap lapjain elkezdett sorstörténetet, a 
forradalmárút újabb állomásairól (spanyol polgárhá
ború, fasiszta haláltábor Németországban) szólva a 
szépirodalom eszközeivel. Nem nehéz ugyanis felfe
dezni a Tizennégy nap Kovács elvtársának reinkarná
cióját Áron egyéniségében, ami egyáltalán nem je
lenti a két alak azonosságát is. Sinkó alakjait regény
ről regényre tovább alakítja, formálja, egyes vonásai
kat elhalványítja, újakat csal elő, új egyéniségekként 
szerepelteti őket, ugyanakkor azonban a színterek és 
reakciók, még inkább az utalások alakjainak állan
dóságát sugallják. De nyilván nem járunk messze az 
igazságtól, ha a regény Áronjának az emberburkában 
Komj át Aladárt is keressük, aki Sinkó Ervin emberi 
és művészi világképének egyik kulcsegyénisége, míg 
az Áron szerelme érzelemanyaga kizárólagosan a 
szerző tulajdona.

Áron habitusának megértéséhez azonban az Opti
misták szövegében található, a regénybeli Lénárt 
(Komját Aladár) idézte mondást is fel kell használ
nunk: „Mi kommunisták csak szabadságos halottak 
vagyunk. . . ” Mert Áron ilyen „szabadságos halott”, 
foglalkozásszerűen kommunista, aki sorsként kapta 
pártmunkás pályáját. „Ez az, amit szépirodalmi mű
vekben sorsnak neveznek. Nem előzetes, gondos mér
ték után szabják ki, még csak nem is úgy kapod, mint 
a konfekciós árut, mely legalább félig-meddig meg
felel a méreteidnek — rád adnak egy sorsot, és visel
ned kell akkor is, ha óriásokra szabták. S mert így 
van, mert így volt, igyekeztem, s állandóan továbbra 
is iparkodnom kell, hogy lehetőleg »kitöltsem, hozzá
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nőjek/’ Az „emigráns magyar író” regénye tanul
mányként indul erről az Áronról, akit nem lenne ne
héz a „forradalom romantikusának”, „afféle vörös 
gróf Monté Cristónak” tartani. Élete az elmúlt húsz 
esztendő során nem is volt más, mint örökös küzde
lem, illegalitás, börtönélet és vakmerő szökések soro
zata. Amikor az „emigráns magyar író” találkozott 
vele, túl volt már a spanyol polgárháborún is: ti- 
zenhatodmagával a Tajo partján a fehérek fogságá
ba esett, ahonnan „épp a legkalandosabb, a legvaló
színűtlenebb kombinációk segítségével” szöknek meg, 
magukkal hozva „zsákmányként egy akkor kincset érő 
fasiszta repülőgépet”. Azután már csak fényképe ke
rül a szeme elé. A képen a német gyűjtő táborba ke
rült Áron volt látható. Egy domb tetején álló cölöp
höz »kötötték ki, olyan módon, hogy „csuklón össze
szíj azott, magasba emelt karjával függött”, és egy 
„jól megtermett, csizmás alak” éppen Áron lábát ké
szült a cölöphöz kötni, amikor Áron „utolsó erőfeszí
téssel lendített egyet bal lábán, és belerúgott a csiz
más óriásnak a képébe”. Drámai pillanatot örökített 
tehát meg a fényképezőgép, s az sem vitás, hogy a 
hős életének utolsó óráját őrizte meg a Párizsba ke
rült fénykép, amely fölött Áron barátai merengnek és 
töprengnek, magyarázatát keresik Áron „indokolat
lan tettének”, amely után a németek darabokra tép
ték. Mi történt Áronnal, hogy annyi kínzás és meg
aláztatás után, mintha felmondták volna idegei a 
szolgálatot, egyet rúgott kínzójába? ő, aki maga volt 
a megtestesült hősiesség, most nem törődött a követ
kezményekkel. Nem magával szemben természetesen, 
hanem a többiekkel, a táborba zártakkal, akikkel 
szemben nyilvánvalóan megtorló intézkedéseket foga
natosítanak a kollektív felelősség elvének a nevében.

Áron „hősi” nimbusza helyett az „emberit” kínálja 
fel az „emigráns magyar író” segítségével Sinkó Er
vin ebben a regényben. Az „emberinek” a felragyogá
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sát leste különösen a Tizennégy nap Kovácsának a 
vallomásában is. Az a pillanat érdekelte, amikor a for
radalmár következetességén rés támad, s azon keresz
tül érzelmei és ösztönei törnek ki az életbe, amikor 
a forradalmár erkölcse szemszögéből nézve illogikus 
módooi kezd cselekedni. így tett Kovács, megtagad
va az engedelmességet, s ilyen módon viselkedik 
Áron a németországi gyűjtőtáborban. Sinkó emigráns 
író hőse nem foglal állást ugyan abban a vitában, 
amelyet Áron utolsó fényképe fölé hajolva a párizsi 
barátok folytatnak. De szemmel láthatóan vonzódik 
az „emigráns bolgár” álláspontjához, aki azt bizony
gatja, hogy a „pribéknek nyilvánosan belerúgni a 
képébe nem tisztára személyes cselekedet”, hogy Áron 
egy „forradalmi okosság” nevében cselekedett, külön
ben pedig „milyen jogon indul ki abból bárki, hogy 
a forradalmár valami absztraktum, nincs húsból és 
vérből”, s hiszi, hogy a forradalmár „egy fajtája az 
eunuchnak”: „Ne csináljanak nekem szabályos legen
dákat, nekem többet ér, többet mond, engem inkább 
gyújt egy élő em ber. . .  Nem szeretem a hősimádást. 
A hősök könnyen pórul járnak, épp imádóiknál a 
leghamarabb. . . ” A hőseszmény „eszménytelenítésé-* 
nek” újabb állomása tehát Sinkó Ervin életművében 
az Áron szerelme. A Tizennégy nap lapjain az ellen
szenves szociáldemokrata Klamm Márton fejti ki vé
leményét a mártírságról („Nem üstökösnek lenni, 
hanem jó nyomot hagyni, szerény, de termő barázdát. 
S ehhez az kell, hogy merj gyávának is látszani, merj 
félni i s . . . ”), itt maga az író hős „értekezik” Áronról, 
majd türelmes hallgatóként lehetővé teszi, hogy meg
ismerjük Áronban az embert, tehát azt a másikat, aki 
a forradalmár hősben él — nyilvánvalóan nem füg
getlenül a megosztottság Sinkó megélte élményétől 
sem, amelynek művészi vetületét a Báti—Blaha alak
párban fedeztük fel. Az Áron szerelme szövegében té
teles megfogalmazását is fellelhetjük ennek a kérdés
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nek, nem véletlenül Áron szavaiban: „Olyan életet, 
mely külső megnyilatkozásaiban teljesen megfe
lelő egész belső lényünknek, ilyen életet ma senki 
sem élhet. Ez olyannyira igaz, hogy az ember már 
maga sem tudja, mi volna, ha az lehetne, aki.” S e 
szavak „abból a zűrzavarból törnek fe l.. . ,  melyben 
elveszítette és nem találja magát”. Ebből a felismerés
ből kiindulva jut el azután Áron ahhoz a gondolathoz, 
amelyet nyomban fel is ajánl az „emigráns magyar 
írónak”, „hátha profitál belőle mint szépíró”:

„Az utóbbi időben sokszor gondoltam rá, milyen 
érdekes volna, ha két életrajzát lehetne olvasni egy 
és ugyanazon embernek. Az egyik szokásos életrajz 
volna, az állna benne, amit az illető születésétől a ha
láláig élt, próbált, végzett. A másik olyan, amilyet 
még nem írtak: ugyanarról az emberről szólna, szin
tén születésétől haláláig, mindarról, ami lehetett vol
na és nem volt; a meg nem történt élete állna benne, 
az, amit elmulasztott, mindaz, ami faktummá nem 
vált, s ha vált volna, éppoly jellemző lett volna rá, 
mint az élet, amelyet de facto élt. Nem két, hanem 
harminckét effajta szokatlan életrajz is szólhatna 
egyazon emberről, ha egyik lehetőségéből indulva ki, 
egész életét ennek a lehetőségnek a jegyében foly
tatta volna. . .  Mindenki a saját maga kisded énjeit 
öldöklő Heródes — megölt kisdedeink vére fizeti 
meg, hogy egy felnőjön, életben maradjon..

S valóban: az Áron szerelme egyike a hős lehetsé
ges életrajzainak, amelyek a látható, a hivatalos élet
történet hátterében húzódnak meg, vezetője és vezér
lője pedig az „erotikus fantázia” volt. Ezt az élettör
ténetet nem ismerték a kerethistória szereplői, csak 
az „emigráns magyar író”, aki Párizsban egy „elvará
zsolt kis téren, a késői órában” találkozik vele, s egy 
különleges pillanat bűvöletében megnyílik a függöny 
Áron rejtett énje előtt. A regény végén azután meg
tudjuk, hogy Áron életének egy kritikus pontján ját~
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szódott le ez a találkozás, szinte egy nem realizált 
„másik” találkozás pótlékaként. A Tizennégy nap ese
ménysorában ilyen módon beszéli át Kovács Bollert 
Mihállyal, felfedve problémáit, válságait, kételyeit, az 
órát, amikor találkoznia kellett volna azzal, aki majd 
a párt parancsából külföldre menekíti, s ilyen módon 
élettörténete elmondása közben válik disszidenssé. így 
beszéli át Áron is a fiatal lánnyal megbeszélt, sors
döntő találkozás óráját, és dől el további sorsa. Sinkó 
dramaturgiájának közsponti kategóriájára talált ebben 
a megoldásban, mint ahogy szemében külön jelentő
séggel bír „az éjszakai találkozás a pádon” szituáció
ja is. Egy ilyen sötétség burkolta pádon ül a Tizen
négy nap Bollert Mihályának a készülő regényében 
Rudolf Haas, s ilyen pádon ülve látja meg hősét, 
Áront, az „emigráns magyar író” is.

Az Áron szerelme szövegének nagyobbik hányada 
Áron „emberi” élettörténete, ahogy az „emigráns ma
gyar Írónak” meséli a párizsi virradatban, keresve 
„eredeti lényét” kissé a maga számára is, noha ami
kor élettörténete elbeszélésébe kezd, látszik, hogy 
már szembenézett önmagával. Kezdődik ez az élettör
ténet „egy zsidó munkáscsaláddal egy lengyel kis
városban”, az apa halálával rájuk szakadt nyomor
ral, az anya halálát okozó pogrommal, de a tizenhárom 
éves fiú érzéki vágyaival is, amelyeket a Biblia Esz
ter könyvének sorai ébresztenek benne. „Különös sze
relem” volt ez. Áron azokhoz a nőkhöz vonzódott, 
„akiket, ma úgy mondanám, osztályhelyzetük fosztott 
meg attól, hogy megvalósíthassák a természet szándé
kát, hogy kifejtsék a rejtett, csábító és boldogító 
szépségüket”. Ugyanazzal a sóvárgással él Áron, 
amellyel a Tenyerek és öklök Glanz Janija élt a cse
lédlányok iránt. Ilyen módon válik érthetővé Áron
nak az a kijelentése is, amely szerint őt nem a sze
génysége, a korán rászakadt nyomor jegyezte el a
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„lázadók nemzetközi táborával”, hanem az erotikus 
fantáziája. Az 1915-ös pogrom tehát kiröpíti Áront 
a világba: menekülnek a kisváros életben maradt zsi
dói, köztük van egy asszony is, két kislányával, akik 
közül az egyik tíz-, a másik tizenhárom esztendős 
volt. A történet elején a zsidó asszony családja még 
mellékes szereplője Áron életének — legfeljebb azt 
példázhatta, hogy mennyire közömbösek az emberek. 
Bécsben azután egy rendőrségi szobában, ahová töb- 
bedmagával razzia után zárták be, találkozik a lá
togatóba érkező Korn Lizának a szemével. Az Opti
misták Cinner Erzsije lép fel Korn Liza álarcában itt. 
Korn Liza, akit az „emigráns magyar írótól” éppen 
Áron ragadott el, pedig „egykor, ha igen fiatalon és 
fiatalosan is, az övé volt a lány”. Ismerős, de csak 
Áron szempontjából igaz történet kerekedik ki ebből 
a sorsdöntő találkozásból. Az elkövetkező években 
„gondolni sem lehetett Áronra anélkül, hogy az em
bernek ne jusson eszébe Liza”.

Áron életének „csodája” tehát Liza szerelme volt, 
és a regényszöveg — nem véletlenül — itt kap ódái 
szárnyalást:

„Valaki alászállt, hogy én felemelkedjek, hogy en
gem felemeljen — és felemelt. Mert olyan volt ez, 
mint valami megfoghatatlan varázslat: a legszegé
nyebbek közül való voltam, s egyszerre enyém lett 
minden, minden. Szerelem, világosság, cél. Már nem 
voltam idegen, mert a világban hazát kaptam, és min
denre képes lettem, amit akartam . . . ”

Áron vallomása a szerelemről mind éteribb szfé
rákba emelkedik. „Nincs felebaráti szeretet, de van 
szerelem, mely az önmagába bezárt embert megnyit
ja, és maga is elámul azon, hogy milyen erők ébred
nek benne, s milyen, mekkora gazdagság élni. Én egy
szerre lettem az élet mostohagyerekéből adóssá, aki
nek leróhatatlanul nagy a tartozása. . Közben pedig 
az Optimisták Blaha elvtársának a fő elvi tételét

175



visszhangozza Áron mondata. „Az emberek jobbak, 
mint a cselekedeteik.. .” — hirdette Blaha. „Sokkal 
kisebb ember vagyok, mint amilyennek cselekede
teim alapján látszom. . . ” — állította Áron szerelmi 
ódájában. Majd a szerelmi érzés újabb körét érinti a 
vallomástevő: „Ez az az é rzés... ez az az állapot, 
magatartás, melynek még létezéséről sem volt sejtel
mem, míg Liza úgy el nem árasztotta vele életem 
szürkeségét, hogy eggyé vált velem, mint ahogy egy 
velem a bőröm. A falat az ízét, a dolgok, a színek 
tündöklését, a szemem a fényét s a szívem az erejét 
tőle kapta . . . ” S fokozni is tudja a vallomás hevét: 
„Bármit gondoltam, bármit láttam, bármit éltem át, 
úgy éltem át, hogy vártam, közölhessem, megoszthas
sam vele, s enyém csak azután lett, csak akkor, mi
kor már kettőnké, s nemcsak az enyém volt.”

Áron szerelmi metafizikájának azonban még itt sem 
érkeztünk a csúcsára. A csúcs akkor következik el, 
amikor már az érzés fokozhatatlan, az édesnek ke
serű lesz az utóíze. Áron ugyanis a lehetetlent akar
ja: „ . . .  üdvözíteni, akit szeret, de nem azért, mert 
csak az a fontos, hogy boldog legyen a párod, hanem 
mert az a fontos, hogy teáltalad legyen boldog. Így 
van, igazán így . . .  s azért van így, mert nem bírod ki 
a gondolatot, hogy benne valami is nélküled legyen, 
hogy valamivel szemben is te külön, magadban, egye
dül légy. Féltékeny vagy minden emlékére, melyben 
még nem voltál jelen, féltékeny nem azért, mert ké
telkedsz szerelme nagyságában . . .  hanem mert ke- 
vesled a saját szerelmed hatalm át. . Liza első sze
relme az „emigráns magyar író” volt, és Áron azt 
fájlalja, hogy aki őt tanította a csókra, „annak a csók
ját” sose fogja érezni, „mellyel tanulta a csókot”. 
„Érts meg — bizonygatja tehát Áron —, fontos, hogy 
megértsed: gondolataimban, nosztalgiámban nincs je
lentősége annak, akitől kapta — ezt a féltékenysé
get nem ismerem —, csak az fáj, hogy nem én adtam,
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s hogy a z t  soha neki én adni nem tudom.” Megfo
galmazza ezt az érzést Áron aforizmaszerűen is: „Mit 
mástól kaptál, én vesztettem el.”

S ekkor, az ezoterikus szerelemnek már-már a csú
csán, ahol politika és szerelem páratlan egysége áll 
elő, tehát a köz- és a magánélet harmóniája is — 
Áronnak ez a nagy szerelme kezdett el egyszer csak 
sajogni, az addig hibátlanul működő lelki mechaniz«* 
musa akadozni. Lizának egy tréfás mondata, hogy 
Áron talán nem is tudja, mi a szerelem, mert megállt 
a szerelmi tapasztalatok szerzésében Lizánál, elég lett 
volna, hogy gondolkodóba ejtse. Ám ez összekapcso
lódott ezzel a másikkal, hogy ti. Liza nem vele osz
tozott az első ölelés örömében. „Eddig úgy éltem, hogy 
nem tudtam a sebemről, de ettől az éjszakától kezd
ve többé nem felejtettem el, mi a sebem, mely mind
örökre enyhülés nélkül m arad. . . ” — vallja be Áron, 
hogy megértesse, miért hatalmasodott el lelkében a 
„mellékes, privát ügyekkel” való foglalkozás. Mert 
feltűnik egy lány az Odeonnál, s elszáll a Lizával át
élt tizenöt esztendő boldogsága, hogy Áron az ezote
rikus szerelem csúcsa fölé emelkedhessen, és mindent 
elveszítsen, amikor mindent megnyerni látszik.

Hogy a sors szele süvít végig Áron történetén, az 
sejthető volt már az „emigráns magyar író” és Áron 
éjszakai találkozása láttán is, hiszen úgy találkoz
nak, mondja az író, mint régi színdarabokban talál
koznak össze a vérrokonok: véletlenül és mégis sors
szerűén. Ilyen Áronék találkozása az Odeon árkád
jai alatt az idegen és ismeretlen lánnyal. Mert Sinkó 
szerint „van véletlen, az egyéni életben sorsdöntőén 
szerepel, s históriai öszefüggésekben is létezik. . .  de 
korlátozott hatóerővel létezik, létezik a szerencse ka
tegóriája”. Ennek az.elvnek a kultusza tette lehetővé 
számára, hogy egyetlen regényben „hozza össze” a 
legkülönbözőbb sorsú embereket, s az Áron szerelme 
írása közben sem tudta nélkülözni a „szörnyű szeren
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cse” motívumát. Igen gyorsan kiderül ugyanis, hogy 
az Odeonnál megismert lány régóta jelen van Áron 
életében. Mirjám (így hívják) annak az asszonynak az 
unokája, aki két lánygyermekével Áronnal együtt me
nekült a pogrom után. S találkozott a lánnyal is 
Hamburgban, csak akkor Mirjám még vézna kislány 
volt, viszont emlékezett az Áron „chaszid legendájá
nak” arra a részletére is, amelyet Áron már elfelej
tett, pedig Hamburgban még hibátlanul reprodukál
ta, amikor Mirjám anyjával felemlegették lengyelor
szági élményeiket. Mert ez az elfelejtett részlet ép
pen azt a „reményt reklamálta”, amelyet Áron sze
relmi ezoteriája a Lizával való viszonyában elve
szésre ítélt.

A Sinkó-regény „chaszid legendájának” központi 
szerepe van. Olvashatjuk akár a mű eszmeisége tö
mény megfogalmazásaként is, és ha betét jellegét vesz- 
szük szemügyre, annak a szépírói technikának a to
vábbfejlesztését látjuk benne, amelyet a Bollert Mi
hály tervezte regény fejezeteinek közbeiktatásával a 
Tizennégy nap írása közben is sikeresen alkalmazott. 
Ez az Áron mesélte legenda, amikor „Lizáról és róla 
szólt”, egyúttal a kelet-európai zsidó tradíció Áront 
jellemző misztikumát is megjelölte, s nem csupán az
zal, hogy Áronban élt a hajlam az ember hétköznapi 
élete jelenségeinek metafizikus átszellemiesítése iránt, 
hanem a chaszidizmus megalapítójának, Bál Sém Tov- 
nak a tanításaival, amelyben adva van a „Tórát tanul
ni” parancs is. Áron már-már ennek engedelmeske
dik, amikor szüntelenül és állandóan szenvedéllyel ta
nul. De Bál Sém Tov jól beleilleszkedik Sinkó egy
kori „szentjeinek” a névsorába is. Ha az íróval kap
csolatban Nietzsche, Tolsztoj, Dosztojevszkij nevét 
emlegetjük, a chaszidizmus megalapítójának a nevé
ről sem feledkezhetünk meg. Bál Sém Tov ugyanis 
„arra tanította tanítványait, hogy a világ alapjában 
és lényegében jó és az ember legfőbb kötelessége a
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jót és az erényt keresni, mert abszolút rossz és go
nosz nem létezik”. Az sem véletlen, hogy „optimista 
humanizmusát” emlegetik. Maga a „chaszid legenda” 
műfajilag is a chaszidizmusra utal: a parabolisztikus 
legenda műfajának népszerűségét magyarázza, s utal 
Sinkó parabolaműfajának forrására is. Nem szabad 
tehát megfeledkeznünk az Áron szerelme alább kö
vetkező kitételéről sem a „chaszid legendával” kap
csolatban: „Bál Sém szájába adtam a történetet, mert 
minden mese, amit az anyámtól hallottam, az ő nevé
vel kezdődött, s az anyám szájából ez a név mindig 
valami lágy dallamossággal úgy hangzott, mintha azt, 
akit megnevez, egyben a hangjával meg is simogat
ná.”

Áron a pogromból menekülő gyerekként mesélte 
először, értelme azonban csak a harmadszori elmon
dás után világosodik meg, amikor Liza és Mirjám a 
hallgatója. Azt példázza ugyanis a Bál Sém nevéhez 
kapcsolt anekdotikus indítású legenda, hogy a pokol 
tulajdonképpen a magányos ember: „Ha a földi élet
ben a megszámlálhatatlan sok, utadba akadt ember 
között egyetlenegy se volt, akit nemcsak élveztél, 
nemcsak szerettél, hanem ismertél is, akkor hiába 
volt hét fiad, hetvenhét barátod, apád, anyád, lányod, 
feleséged. Akinek életben nem adtad magad egészen 
oda, de úgy, hogy titoknak egy csöpp titkod se ma
radt, akit életedben nem kaptál meg egészen, de úgy, 
hogy semmi sem maradt benne titok, arra nem fog 
a túlvilágon ráismerni a lelked. Eltakarja az, ami ti
tok maradt az életedben. Eltakarja, ha csak gombos
tűfej nagyságú titok is, ott áthatolhatatlan óriás fel
hő . . . ”

Áron és Liza viszonyában is ott a titok, ami tu
lajdonképpen csak egy misztikus felfogás projek
ciójában lehet titok, és az ezoterikus szerelem avat
ja azzá a tényt, hogy Liza nem vele áldozott elő
ször a szerelemnek. Áron, aki a szó legszorosabb
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értelmében egynek tudta magát Lizával, a nagy 
szerelem következtében válik idegenné kettejük sze
relmi kapcsolatában. Mirjámot tehát a szerencse 
hozta Áronhoz: a reményt ígéri, az új misztikus 
egyesülést kínálja — egyrészt azzal, hogy emlékezteti 
Áront a legendának már elfelejtett részletére, más
részt testi mivoltával. Áron csak azokról a lelkekröl 
beszélt, akik egyedül vannak, és szakadatlanul úton 
vannak, mert a földi életben csak élvezték és szeret
ték egymást, de a megismerésig nem jutottak el. 
Mirjám legendakiegészítésében arról a két lélekről 
beszél, aki meg is ismerte egymást, és most „az egy
másra ismerés örömében nem tud tovább menni”: 
„Az öröm, mely egymáshoz kergeti őket, a többiek 
számára afféle közlekedési akadállyá válik, de ők 
nem törődnek semmivel, ők, egyedül ők nem félnek 
attól, hogy így, külön a többitől, eltévedhetnek a 
csillagok közt — mint gyerekek kezében ostor a csi
gát, úgy hajtja őket az öröm táncra.” Mint fuldokló az 
utolsó szalmaszálba, úgy kapaszkodik Áron a Mirjám 
felkínálta reménybe. Mirjám a szeretője lesz, meg
kapja tehát a csókot, amelyet Lizától már nem kap
hatott meg. A regényszöveg himnikus sorai ecsete
lik tehát Áron elragadtatását, hiszen Mirjám csókja 
„az a csók volt, amivel adósa maradt az élet egészen 
addig”. És hogy most Áron emlékekkel telítődik, fel
merül benne annak gondolata is, hogy „így van tele 
emlékkel ujja hegyéig Liza, emlékekkel, amelyekben 
ő még nem élt, melyek róla nem tudnak”. Egy nagy 
szerelem romjai felett sírhat ilyen módon Áron, mert 
az elkövetkező időben a két nő mindig a másikhoz 
küldi Áront, egy és ugyanazon logika sugallatára, 
holott Áron egyforma gyöngédséggel gondol mind a 
kettejükre, és egyszerre akarná mind a kettőt szeretni. 
Liza azonban a Bibliával példálózik: a Sára ő, aki
nek a pusztába kell űznie az egyiptomi Hágárt. Mir-
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jám pedig úgy tartja, hogy csupán excesszus Áron 
életében.

Áron elveszítette tehát mind Lizát, mind Mirjámot, 
s amikor az „emigráns magyar íróval” találkozik, már 
idegen, s nyilván nem véletlenül éppen az „Hotel des 
Étrangers”-ben bérel szobát, és reggel a vonat alig
hanem már a halálba viszi. Az elidegenült Áron fény
képe járt tehát kézről kézre a kisregény bevezető fe
jezetében, s ennek az Áronnak volt utolsó gesztusa az 
a fényképen is megörökített rúgás. Abban pedig nem
csak az a „raison d’étre” van, hogy Áron a forrada
lomért és a forradalomnak élt, hanem az a felismerés 
is, hogy „magában az osztálytársadalomban sincs több 
és mélyebb ellentmondás, mint lehet egyazon személy 
érzelmeiben. . .  egyidejűleg, egyazon pillanatban”. S 
még ennél is több van benne: a „vagyok, aki vagyok, 
mint ahogy a zsidók ősi istene meglehetős szelleme
sen definiálja magát” elve — amelyet akár Sinkó 
Ervin jelszavának is tarthatunk!

Az Áronról alkotott kép azonban a regény 1961-es 
megjelenésével nem állapodott meg. Mint már jelez
tük, 1961 és 1963 között Sinkó tovább dolgozott regé
nyén: kisebb stiláris javításokon kívül beépítette a 
Szeresd magad című novellájának egy tetemes részét, 
szerencsés módon gazdagítva ezáltal a regény „em
píriájának” a körét, mintegy jelezve, hogy Áron lel- 
külete bonyolultabb, mint gondolni lehetne, s hogy 
nemcsak a külvilágra irányul a figyelme, hanem ön
magára is. A legfeltűnőbb azonban, hogy újrarajzol
ta az „emigráns magyar írónak” Áronról kialakított 
képét, olyan betoldásokkal, amelyek mintegy meg
merevítették a hős vonásait, kiszikkasztották lelkét, 
mintha Áront a hivatásos forradalmár karikatú
rájává akarta volna változtatni. „Nem volt érzéke a 
humor s még kevésbé a képes beszéd, az úgynevezett 
metaforák iránt — kezdi ezt az új, kissé ironikus 
Áron-bírálatot az író. — Ha az őskeresztények korá-
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bán és közösségében él, úgy képzelem, hogy azok kö
zül való lett volna, akik szó szerint értik a jézusi in
telmet: »Jobb néked vakon bémenned az Isten orszá
gába, hogynem két szemmel a gyehennának tüzére 
vettetned« — és képes lett volna szó szerint követni 
az evangélium tanácsát, és csakugyan maga vájta vol
na ki a szemét, ha az őt megbotránkoztatja.” Fenntar
tás nélküli embernek tartja hősét, rajongó forradal
márnak, aki „ha hisz, akkor hisz”. Sinkó a hatvanas 
években fanatizmusnak nevezi a forradalmár hitét is, 
a „feltétlen hitet” pedig korántsem tartja kívánatos
nak. Marx helyett Montaigne-t olvastatná szívesen 
Áronnal, s nyilván az író kilép az Áron-kérdés köré
ből, amikor a következő mondatokat toldja be re
génye eredeti változatába: „Kevésbé lelkesedem a hős 
vértanúkért, mióta tudom, hogy az ilyenek nemcsak 
halni, hanem ölni is tudnak fanatizmusból. Az egye
dül üdvözítőnek vallott hit, valamennyi egyedül üd
vözítőnek vallott hit vértanúi egyben potenciális 
inkvizítorok, a hivő szabadsághősök zsarnokok is egy 
személyben, ehhez is, ahhoz is ugyanabból a minden 
áldozatra kész hitből merítve erejüket.” Nyilvánva
lóan ezek a betoldások Sinkó Ervin szemléletének 
új, a regény világképét nem érintő vonásairól valla
nak, és magyarázatukat is az írónak az ötvenes-hat- 
vanas években készült cikkeiben, tanulmányaiban lel
hetjük fel. Nem lesz tehát véletlen, hogy megfogal
mazása is az általánosítás felé sarkít: „Az ilyen Áron
szerű hivő forradalmárnál tekintély tisztelőbb lényt 
elképzelni sem lehet. . . ” — állapítja meg, nem egészen 
összhangban az Áronról majd az olvasóban kialakuló 
képpel. Elannyira, hogy érthetetlenné válik az „emig
ráns magyar író” „esztelen, ingerült, támadó, majd
nem ellenséges” viszonyulása is hőséhez. Az író ezek
kel az utólagos betoldásokkal mintegy lerombolni 
igyekezett, amit regénye végül is megmutatott: a for
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radalmárban az embert, az emberben pedig az „ide
gent” a második világháború előestéjén.

Vizsgálódásainkat azonban még ezen a ponton sem 
zárhatjuk. Sinkó Ervin naiplóírói szenvedélye lehe
tővé teszi, hogy az Áron szerelme valóságalapjával is 
szembenézzünk. Szarajevói és drvari napló jegyzetei
ben ugyanis feltárul az az intim dráma, amely az 
Áron szerelme magját képezi. A Liza—Áron—Mirjám 
háromszög a napló lapjain szinte a szemünk előtt szü
letik és alakul, s megfigyelhető a naplóírónak az a 
jellegzetessége is, amellyel ezt a váratlanul rászakadt 
szerelmet értelmezni, misztikába burkolni, ezoterikus
sá kezdi tenni, anélkül azonban természetesen, hogy 
a valóságban el tudott volna jutni az átlényegesítés- 
nek abba a tiszta szférájába, ahová a regényíró elju
tott a szerelem metafizikájának megfogalmazásával. 
A naplók pontosan azt mutatják, hogy ez a történet 
(bármennyire is krízishelyzetet teremtett az író 
magánéletében) az életben valóban „pár érdektelen 
részlet” csupán, a regényekben viszont élettel és ér
zelemmel telített sorsdrámaként áll előttünk. Hogy 
nem ő volt felesége életében az első férfi, hogy öre
gedő szívvel beleszeret egy egyetemista lányba, hogy 
ezzel házasságát válságba sodorja, s hogy a lány egy
értelmű felkínálkozását mégsem képes elfogadni 
(mert a naplók szerint ezek ennek a magándrámá
nak a felvonásai), mindez csak a regényben kapja 
meg ma is érvényes nyomatékát, még ha a naplóból 
mondatok is kerülnek át a regénybe, mint például a 
regénybeli Liza bibliai idézete, amely a naplóban is 
megvan a következő megfogalmazásban: „Mici: »Ne
kem rettenetes szultánnak lenni, akinek a szegény kis 
odaliszk hódol, vagy Sárának, aki elűzi Hágárt a pusz
tába.«”

Nem meglepő azonban, ha Sinkó utolsó befejezett 
regénye kapcsán azt állapítjuk meg, hogy az író tulaj
donképpen egy témájú alkotó volt, s hogy éppen a sze
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relmi háromszög kérdése az, ami a regényírót nem
csak foglalkoztatta az Egy történet, melynek még 
címe sincs megírásától az Optimistákon át az Áron 
szerelme szövegéig, hanem ebben találta meg az epi
kus alkotásokban nélkülözhetetlen eseményvázakat. 
Az ellenben már az író művészi erejét dicséri, hogy 
minden regényben eredeti, eszmei mondanivalójában 
is differenciált világ- és emberképet tudott terem
teni.
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A LÍRIKUS EPILÓGJA

A háborús években — úgy tetszhet — Sinkó Ervin
nek, a költőnek nézetei életről és költészetről sem
missé lettek. Az „ember” szava, melyet annyi eszten
dőn át keresett, 1944-ben spontán módon, keresetlenül 
megszólalt az ajkán, s nyomban időmértéket, klasz- 
szikus zengést kapott, s vele a pátosz emelkedettségét. 
Ha ismerős ez a zengés, Radnóti Miklós eklogáiban 
tanulta meg fülünk a vers mértékre szabott borongá
sát. „Csúszik a jég a folyón, foltosra sötétül a part is, 
olvad a h ó . . — idézhetjük a Száll a tavasz. . .  kez
dő sorát oly nyilvánvaló analógiaként a Sinkó-versek 
egy csoportjával. „Hallgatag fák árnya alszik puha 
havon. Csomagol már a tél. Itt-ott völgyben, hegyen 
Meztelen hever már víg szűz, barna tavasz. . . ” (Par
tizán hadikórház No. 9.) — ez az a hang, amely azon
ban nemcsak Sinkónak ekkoriban keletkezett verseit 
jellemzi, hanem egész felszabadulás utáni költészeté
nek alapdallamát is át-átszövi. Mert Sinkó is a halál 
verseit írja, s egyben az emlék verseit is, hiszen álta
lános érvényű immár költészetében az „úgy nézek, 
mint ki emlékre lát” (Megleptél) magatartása. Nem 
a felszabadult s neki is életet jelentő „életet” énekli, 
s nem a győztes harcot. Egy-egy kép, sor ugyan ezt 
is megidézi, a már emlegetett Partizán hadikórház 
No. 9.-ben is, mondván, hogy a cél tömör testét ta
pintja Kordun, Lika, Bosznia harcterein a harcos 
keze. A Tavasz szól címűben azt írja, hogy „áldva-
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verve fölig telt élet” az övé, a Megleptél címűben 
pedig ott a következő versszak is:

Nem vágy dala egyetlen dal,
Lám, doboghat szív békét,
Csókolhat csendet,
És van, ó, van kék ég.

A negyvenes évek második felében és az ötvenes 
évek elején azután megszólal Sinkó, a politikus köl
tő is. Köszönti Októbert, megírja poémáját a Pártról, 
és prózaversben ünnepli Jugoszlávia néphadseregét.

Egy éppen harminc esztendővel azelőtt elakadt 
hang tör fel a torkán, amikor ezeket a verseit írja. 
Beleszövődnek szavaiba gondolati örökségének a fel
hangjai is, ám amikor úgy látjuk, hogy társadalmi 
igazolást kaptak egykori nézetei, észlelnünk kell, 
hogy nemcsak a világ változott meg Sinkó körül, ha
nem a költő is a költői magatartásformától a vers
hez való viszonyulásig.

Annál nehezebb teher az emlék, melyet a boldog 
létezőnek cipelnie kell. Feltámadt ugyan, mint Lázár 
Krisztus csodájaként, de csak áll, s „halálba hátra te
kint szeme”, mert „mártír csontoktól sírva fehér az 
az éj” (1944, szeptember 7.) — kiirtott családjának 
emléke ég be nem hegedő sebként a lelkében, s szinte 
nincs verse a felszabadulást követő majd tizenöt esz
tendőben, amelyben ne emlegetné halottait. Költői 
világának minden zugát kitöltik megölt szerettei, s 
ahány vers, annyi sebfeltépés, annyi fájdalmas perc, 
egészen intim lírai pillanat. Az a személyesség tör fel 
ebben a költészetben, amelynek szavait addig nem 
ismerte, legfeljebb szerelmi vallomásaiban használ
ta, s amelyet bölcseleti és költészettani elméleteinek 
érvényesítése kedvéért feláldozott még nemrégen is. 
Igaz, a magyar lírai forma- és hangvilágban ismert ez
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vagy az ehhez hasonló megszólalási mód, s akár ha
gyományosnak is tekinthetjük, értékéből és jelentősé
géből azonban mit sem vonhat le megállapításunk. 
Az a típusú személyesség és bensőség, amely öröké
vé lett már 1944-ben, a világgal való költői harmó
nia révén realizálódhat csupán, s mintegy feltétele 
volt, hogy költőnk „világhelyzete” rendeződjék, s 
alapvető kérdésekben tisztázódjék viszonya élethez, 
társadalomhoz. Másképp nyilvánvalóan nem írhatta 
volna:

És mint záporban mosdott akácfa derül ősi zöldben, 
Derülve lássam engem, s hogy asztalomnál ülnek, de

[mind,
Kiknek ott a helye: így két testvérem meg bárányka

[húgom,
Kikre ráfogják, hogy már nincsenek, mert ho ltak ...

(Boldogság szent jogától. ..)

A szüleit, testvéreit sirató költő „sarkától fölig meg
telt sűrű fájdalommal” (Mint tavasszal fák levelei), 
s a versek, e fájdalom szülöttei, kibeszélői, a halál
téma mikro- és makrokozmikus megvilágítását hoz
zák. A versek kínálta egyik síkon a család tagjait idé
zi, a másikon a maga fájdalmát írja meg az egyete
messég igényével, hiszen vallja: „aki él, temet”, s 
ennek tudatában minősíti a verset is „halál illette, 
céltalan dalnak”. Halottai „szívéből nőttek s benne is 
temetődtek” (Hegetlen piros sebekkel), s már nem 
tud önmagáról sem szólni másként, csak úgy, hogyha 
azokat is megidézi. Emlékekről van ezekben a ver
sekben tehát szó, de megállított pillanatról is. Ebben 
„élő” az apja, akit egy nagy lélegzetű, szép versben 
idéz meg valóban emlékező realizmussal, és Rozáli, 
egykori kis cselédlányuk, egész gyerekkora, s hogy 
pályája utolsó szakaszában, amikor prózát írt, újra az 
eltűnt apatini idejének nyomában járhatott, ennek a
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lírai örök jelennek is köszönhető. Klasszikus típusú és 
értékű elégiák hordozzák a költői élményt — formák, 
amelyek modern költészetünk számára itt hódíttat- 
nak meg, s hogy eddig nem épültek a költészetről ki
alakult képünkbe, többségük kéziratos voltával ma
gyarázhatjuk.

Az emberi számvetés költői megfogalmazásai elke
rülhetetlenek voltak: egész háború utáni költészeté
ben ott van ennek a felismerésnek a nyoma. A révbe 
jutottnak ösztönös reagálása ez, hiszen joggal kér
dezhette magától, milyen csodálatos kegy volt, hogy 
élete annyi válságos pillanatát túlélhette, s annyi ha
lál ellenében neki az élet ju to tt S ismét a magába 
fordulás, az önvizsgálat és az önkifejezés korszaka 
következett. Az „önálma várába befalazott tücsök” — 
miként magát 1942-ben jellemezte — helyzetérzése 
nem volt ugyan időszerű már — a lélekelemzésé an
nál inkább. Az a huszonnégy prózavers ugyanis, amely 
előbb a Vallomások, majd a Jó beszélgetés címet 
kapta, horvát nyelvű kiadásának pedig Csodás ki- 
ránduló lett a címe, változataiban a költői indítékok
ról is hírt ad. „Vallomás”-jellegük, pszichoanalitikus 
„beszélgetés” voltuk éppen úgy adott, mint a költői
gondolati végeredmény, melyet a „csodás kiránduló” 
képzete hirdet Miroslav Krleža reflexiójára utaló mó
don is:

„Ezerszer temetünk, ezerszer halunk meg — ó, de 
izgalmas, ó, de érthetetlen szörnyű és gyönyörű — s 
még énekelni is tudunk, csodás kirándulók!”

(Kigyúló lámpa)

„Szabad” ötleteinek jegyzéke tehát ez a huszonnégy 
próza vers, s már az ötvenes évek elején az összege
zés szándékát beszéli ki. Merengő szavak szólnak 
bennük életről és halálról, emberi sorsról és költészet
ről, a pillanatról és az örökkévalóságról, az ember és
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a költő feladatáról. Példáit a maga életéből merítette, 
s a csodálkozás is az övé, ahogy „hitetlen hivőként” 
az élettel barátkozik, s titkait akarja megfejteni, sze
szélyeinek törvényeit akarja felfedni, hiszen a Ki- 
gyúló lámpa című prózaversében ő fogalmazta meg: 
„Érthetetlen törvények tájaira tett kiránduláson vesz 
részt, aki é l . . . ” S mondja ezt egy megszenvedett, 
buktatókkal és válságokkal, tévutakkal teli életút 
utolsó szakaszába érve, azzal a bölcsességgel, amely 
ugyan mindig konkrét eseményekhez tapad, de szem
pontjai egyetemesek, s ezeknek tengelyében az élet
kérdés van, ellentmondásainak (most már) vállalt 
szépségeivel is. Talán csak éppen ezeket a prózaver
seket írva kérdezhette inkább önmagától, mint olva
sójától: „S van-e az égvilágon. . .  még valami, ami 
úgy sugározna be percet s éveket fénnyel, értelem
mel, mint ez a buta, buta élet? . . . ” (Három királyok). 
Sinkó életfelfogásában tehát több a megértő, a való
ságot tudomásul vevő emberi mozzanat, mint az el
vont filozófiai kategóriára valló, s átjárja a maga 
valóságos helyzetét felmérő költői dialektika is:

„S ugye, most már sírni is szép? sírni az embernek 
fájó emberen, szerelem múlásán s a halál törvényén,

ugye, most már sírástól is, haláltól is az élet lesz 
izzóbb, az élő lesz élőbb, adóbb, pazarlóbb?”

(Ugye...)

Ebben a megvilágosodott életrendben az embert, és 
magát is, terhével, lelki béklyók közepette fedezi fel, 
mert bizonyítva látja a József Attila-i „még nem 
nagy az em ber. . . ” reflexiójának igazságát, holott 
már tudja a „jó hírt, a legjobbat, ami elhangzott, mi
óta hírek járnak az őserdőben”, s ez az új evangéli
um azt hirdeti, „hogy lehet ember, már lehet ember, 
aki nincs résen, nincsenek kulcsok a zsebében, min
dene van és semmijét se fé lti. . . ” (Ha nem tud
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nám . ..)  Ezért kell a lélekelemzés. Táruljanak fel a 
tudat titkai, a költőnek ki kell mondania ezeket a 
titkokat, akár szabad ötletek jegyzékével is. „Félel
mes az em ber. . .  m ert. . .  rejtegeti friss konok se
bek, mindig sajgó hegek és bevallhatatlan benső éjek 
titk á t. . (Ha nem tudnám . . .) S mondja a magáét 
ezekben a prózaversekben, mintha most ért volna 
hozzá a szürrealisták tanítása, a „messze önmagunk
ban” ösztönzése, ahogy a Több mint tizenötezer nap
j a . . .  címűben kibeszéli:

„ . . .  ó, az én titkom titka! — nem a remény, nem az 
öröm, hanem az izzás, a szomj,

a szem, az ajk, az ujjam éhsége, az illatokkal és 
hangokkal be nem telő, jóllakhatatlan éhség fájdal
ma . . . ”

Ez a tizenötezer nap ugyanis a maga élete, a hu
szonnégy prózavers pedig lírai-pszichoanalitikus jel
legű számvetés erről az életről. Ez ugratja ki a „min
dig megtalálta valami, ami fájt” (Vénülő fejem
mel ...]  megállapítását, s ebben nagy helyet kaptak 
halottai, a „hatan vagyok” felismerése, s egészen egy
értelműen érzi, költőként „szavuknak szólója, szószó
lója lett” (Hatan vagyok . . .). A meghalni kérdése is 
éppen ebből következően a maga tragikus dilemmái
val együtt vetődik fel: nem tud és nem lehet egyedül, 
egy emberként meghalni: „sok halott hal meg a ha
lottal” (Adós vagyok). Nem véletlen tehát, hogy a 
próza versek egy jelentős hányada erről beszél, a ben
ne élő múltat idézi, s számszerűen csak a költő kér
désköréről szólók közelítik meg.

Ember és költő — sugallják ezek a prózaversek a 
költőt foglalkoztató képzetek nevét. A költői „szó” 
problémája merül fel ismételten, egészen magára vo
natkoztató módon:
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„ . . .  Az én szavam? Az én szavam enyém, enyém, 
de nem másképp, mint ahogy ez az idő, melyben 
élek, az én időm, 

s mint ahogy a sorsom az én sorsom. . . ”
(Bármiről szól a szavam ...)

Ám a költői szó „több a szónál”:

„ . . .  ellobban a gyufaszál lángja, látó szemmel néz
ni, ó, nézni és álmodni! s itthagyni egy saját szót, élő 
szót arról, aki voltam ember, s arról, amit láttam 

emberként közömbös örök csillagok alatt!”
(Ringatja a nádat...)

A lélekelemző költői beszéd kérdésfeltevésétől így 
vezeti az olvasót a prózaversekben a költői tettnek 
mint emberi dokumentumnak a kérdéséhez, s annak 
felismeréséhez is, hogy a Sinkó Ervin költészetét egy 
életen át ihlető vágy ezekben a felszabadulás utáni 
években realizálódott — a bensőséges líra eszménye 
megvalósulásával egyetemben is.

Annak a „csöppnyi örökkévalóságnak” a közelébe, 
amelyet a Nem tudtam című versében emlegetett, 
ezekkel a versekkel — elsősorban pedig háború utáni 
elégiáival — jutott. Sinkó klasszicizmusának költe
ményeit szemlélhetjük bennük. A prózaversekben is, 
amelyek már nem az 1928-as felfogása szellemében 
versek csupán, hanem általában is. S ahogy az elégiát 
a maga költői világképe szellemében tudta magáévá 
tenni s magához hasonítani, úgy sikerült a próza
vers műfaját is egyénítenie, baudelaire-i „formáját” 
egészen átképezni. Élt a kötetlensége kínálta költői 
szabadságok lehetőségével, „vallomásosságával”, en
nek a közvetlenségnek és a lélek mélyéből feltörő 
kimondás igényének a spontaneitásával. Ugyanakkor 
ismétléseivel és paralelizmusaival meg is kötötte ezt
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a forma kínálta szabadságot: nem a prózának, hanem 
a versnek a zártsága tüntet bennük. Végeredmény
ben ezeket is elégiáknak nevezhetjük: elégiáknak pró
zaversben.
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A VILÁGIRODALOM MAGYARÁZÓJA

Felszabadulás utáni első nagy tanulmányírói korsza
ka 1947-ben kezdődött, az 1948—1951 közötti három 
esztendőben tetőzött, s lényegében 1953-ban egy Goe- 
the-tanulmánnyal zárult. 1945-ben Romain Rolland- 
re emlékezik, a következő évben Makszim Gorkijról 
ír, és Tolsztoj Az élő holttest, valamint Ibsen Nóra 
című drámájának előadásáról számol be, 1947-ben 
Dosztojevszkijről, majd Petőfiről, JeanRichardBloch- 
ról, egy Gorkij- és egy Osztrovszkij-dráma zágrábi 
előadásáról ír cikket. Ennek az évnek az utolsó hó
napjaiban jelenik meg Voltaire-tanulmánya a Can- 
dide horvát kiadásának előszavaként — az első olyan 
jellegű értekezése, amelyet majd több is követ az 
elkövetkező években, s majdnem mind elő-, illetve 
utószóként. Alkalmi s „megrendelt” tanulmányokról 
van szó, ez a minősítés azonban nem értékükre, leg
feljebb „eredetükre” vonatkozhat, hiszen valameny- 
nyit alapos előkészületek után, gazdag jegyzetappará
tus felhasználásával, elmélyült elemzések segítségé
vel írt meg. Mondanunk sem kell: a maga esztétikai 
nézeteinek is a felülvizsgálásával, hiszen ezek a ta
nulmányok nem következtek az 1920-as és 1930-as 
években írottakból. Az 1938-as Don Quijote útjai esz
mevilágából egyelőre szinte semmit sem tudott fel
használni. Amikor Voltaire Candide-járól értekezett, 
Cervantes helyett is Swiftre hivatkozik. Legfeljebb 
az emlékeztet a tíz esztendővel azelőtt készült tanul
mányra, ahogyan megvédi Voltaire „pesszimizmu
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sát”, illetve ahogyan a „disszidens” Voltaire-t raj
zolja, noha egykori s kedvelt terminusát nem hasz
nálja. Ez magyarázza talán azt is, hogy ez egyike az 
e korszakban írott tanulmányainak, amelyeket ma
gyar nyelven is megjelentetett, méghozzá a horvát 
nyelvű publikálás után tíz esztendővel, 1956-ban, 
amikor ismét időszerűsödtek a felszabadulást követő 
években háttérbe szorult nézetei. Tanulmánya záró- 
bekezdéseiből idézünk:

„Azoknak, akik azt mondják, hogy ez a világ min
den világok lehető legjobbika, Voltaire a kérdéssel 
felel: milyen volna akkor egy világ, mely nem a le
hető legjobb, ha már ez a ti szörnyű világtok is a le
hető legjobb?

Ez a lázadó keserűség, épp az a romboló pesszimiz
mus volt a forradalmi erő, a haladást szolgálta, mert 
szembeszállt a metafizikai optimizmussal. Ez a pesszi
mizmus a maga harcával a metafizikai optimizmus 
ellen történelmi hatásában forradalmi optimizmusba 
csap át. Voltaire útja messzebbre mutat, messzebbre 
visz, mint maga Voltaire vélte, messzebbre, mint az az 
állomás, ameddig őt magát vezették el a következte
tései. Az istenhívő optimizmus ellen az istentelen 
pesszimizmus harca egyértelmű az ember felszabadí
tásáért, az ember emberré, a világ emberivé válásá
ért való harccal.”

De Voltaire-tanulmánya az első szabályos marxista 
szemléletet tükröző nagyobb terjedelmű írása, ame
lyen már rajta van fogantatása időszakának a bélyege 
is. Deklarálja tehát, hogy ha meg akarjuk érteni azt, 
„ami az emberek fejében történt és történik, ahhoz a 
lélektan törvényei nem elégségesek; meg kell ismer
nünk azokat a körülményeket is, amelyek az embe
rek gyakorlati és szellemi életét formálják”. Fo
galomtárában már ott van az „osztályharc”, a „társa* 
dalmi osztályok1* kifejezés is, s amikor Voltaire-t jel
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lemzi, akkor már ezeket használja fel. „V oltaire... 
megdöbbentő egyértelműséggel a maga osztályának 
s csak a maga osztálya forradalmi akaratának a kép
viselője — írja, s ebben a felfogásban fejezi is be 
egyik jellemzés-sorát —. Ezek a belső ellentmondá
sok azonban nem Voltaire szellemi struktúrájából, 
pszichológiai adottságaiból, hanem annak a társadal
mi osztálynak a társadalomhoz, a fölötte és alatta álló 
társadalmi osztályokhoz való viszonyából következ
nek, melynek ő szószóló ja.” S tovább, ismét igen ta
nulságosan, hiszen kitűnik, hogy az egyén és társa
dalom kérdése, amely a két világháború közötti idő
szakban foglalkoztatta, ugyancsak átalakult: „Ami 
Voltaire-ben ellentmondás, mely objektíve fennáll a 
polgári és emberi szabadság, a polgári és emberi jog, 
a polgári és emberi emancipáció célkitűzései között. 
A Voltaire következetlenségei, bármily paradox mó
don hangzik ez, az ő osztályösztöne következetességé
ből erednek, onnan, hogy ő végsőkig következetes 
előharcosa a polgári szabadságnak, a polgári jog- 
egyenlőségnek, a polgári emancipációnak, ha ő maga 
»polgári« helyett »emberiről« beszél is.” S hozzá te
szi még: „Innen kell kiindulni az ő müvének elemzé
sénél.” Természetesen hivatkozásainak forrásvidéke 
sem a régi immár. Látszik, hogy Marx és Engels mű
vei állandóan keze ügyében vannak, s nemcsak Ple- 
hanovra és Franz Mehringre hivatkozik rajtuk kívül, 
hanem például Hegelre is. Későbbi tanulmányaiban 
pedig Francis Bacon „materializmusát” is méltányol
ja majd. Annál érdekesebb, hogy amikor ezt az
1947-es Voltaire-tanulmányát 1956-ban magyar nyel
ven újra közli (a Hídban), marxista idézeteit rendre 
elhagyja szövegéből. Különben 1956-ban közli a bel
grádi Delo című folyóiratban szerb nyelven a Don 
Quijote útjai című tanulmányát — nyilvánvalóan 
annak jeleként, hogy az 1940-es évek végén és az
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1950-es évek elején írott tanulmányait epizodikus jel- 
legűeknek tartotta, s új kiadásukról sem gondosko
dott.

Az istentelen hivő (Candide vagy Az optimizmus) 
című tanulmányának vannak egyéb jellemző jegyei 
is. Kettőt emelünk most ki. Az egyik azt mutatja, 
hogy Sinkó Ervin elfogadja azt a tételt, amely szerint 
a „történelem minden válságos szakaszában, mindig 
olyankor, ha a történelemnek egy-egy nagy óraütése 
hangzik el”, két áramlatot lehet megfigyelni, s ezek 
egymással párhuzamosan léteznek. Az egyik a „pusz
tulás, a céltalanság, a kétségbeesés látomását” hozza, 
a másikat a „harcos jókedv” jellemzi, és az a meg
győződés, hogy a „legszebb célok megvalósíthatók”. 
Sinkó e korszaka tanulmányaiban kurtán és szigo
rúan ítéli el a pusztulást hirdető áramlatot, mondván, 
hogy ennek képviselői, akiknek a „világa összeomló
ban, azok számára a világ van összeomlóban”, tehát 
az emberiség csődjét látják, holott csak önnön csőd
jükről van szó, és „az emberi élet értelmét vonják 
kétségbe”. Ezek közé sorolja Schopenhauertől kezdve 
„azokig a mai filozófiai és művészeti irányokig” 
mindazokat, akik az „emberi élet minden megnyilvá
nulásában csak újabb okot fedeznek fel az undoro- 
dásra”. S állítja, hogy a „polgári társadalomban min
dig újra lábra kap egy pesszimizmus, amely elkerül
hetetlenül együtt jár az emberi jóság, az emberi 
szépség, az emberi igazság, az emberi méltóság ta
gadásával”. Az ő rokonszenve a polgári társadalom 
hozta másik áramlatot veszi pártfogásba:

„Ugyanebben a polgári társadalomban születik meg 
azonban az a történelemszemlélet is, mely az emberi
séget nem útja végén, nem feloszlóban, hanem mint 
fiatal óriást, igaz történelme legkezdetén látja. Aki
ket az új felépítésének feladata vár, azok hisznek az 
emberben, az ember teremtési lehetőségeinek végte
lenségében. S ez az optimizmus elkerülhetetlenül
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együtt jár a hittel, hogy az ember képes és méltó 
a szeretetre, és képes olyan életfeltételek megterem
tésére, melyek megfelelnek az emberi méltóság kö
vetelményeinek.”

A reneszánsz korára apellál tehát, s erre a korszak
ra fog legtöbbet hivatkozni tanulmányaiban. Visz- 
sza-visszatér ide, s ha e korszakon is túllép figyel
me, akkor Homérosznál, a Szókratész—Platón idő
szakban s a görög tragikusoknál állapodik meg. Ró
ma ellenben kiesik érdeklődésének a köréből. Vol- 
taire-t is, ha „mérnie kell” sokoldalúságát, a reneszánsz 
legnagyobb mestereihez hasonlítja. S miközben szelle
mes és frappáns megállapításokat tesz (pl.: „Voltaire 
tehát úgy hat, mintha maga a kor szabta volna ki 
az ő egyéniségét a maga szükségleteire. . . ”), nyoma
tékosan hangsúlyozza Voltaire műveinek „tendenci
áját” — a tendenciát, egyikét az 1940-es évek má
sodik fele irodalomszemlélete legfőbb követelményé
nek. „Soha még nem volt irodalom, mely nyíltabban 
tendenciózus lett volna, mint a felvilágosodás irodal
ma . . . ” — írta Sinkó.

Nemcsak tanulmányának hőse, maga Sinkó is ko
rának gyermeke, amikor azokat a világirodalmi tár
gyú tanulmányait írja, amelyeknek zöme a Književ- 
ne studije (Irodalmi tanulmányok) című horvát nyel
vű kötetében látott napvilágot. Ezek között kétségte
lenül a Kulturális örökség és szocialista realizmus 
című a legjelentősebb. Ez a részben magyar nyelven 
is olvasható tanulmánya (a Híd 1950-es évfolyamá
ban) szándékában a Téma és tartalom a költészetben, 
illetve a Don Quijote útjai című összefoglaló jellegű 
szintéziskísérleteire emlékeztet, mi több: azokhoz töb- 
bé-kevésbé erős szálak is kötik. Ugyanis míg egyrészt 
azt látszik bizonyítani, hogy a művészetek (elsősor
ban pedig az irodalom) alakulástörténetének szükség
szerűen a szocialista realista művészet az új szakasza, 
s mint ilyen letéteményese is az emberiség kulturá
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lis örökségének, másrészt „irodalomtörténeti” rajzá
ban azokat a szemléletbeli vonásokat húzza meg erő
sebben, amelyek a két világháború közötti időszak 
Sinkó-tanulmányaiban előtérben álltak. Amikor pedig 
a XIX. század realizmusáról beszél, akkor egyálta
lában nem kell megtagadnia egykori nézeteit („A re
alizmus visszahozta a költői szót a földre. . . ”). Jel
legzetesen központi helyet kapott tehát az úgynevezett 
„nagy polgári realizmus” Sinkó e korszakának tanul
mányaiban. Összekötő kapocs a számára régi és új 
tanulmányai között, egyúttal pedig a kulturális múlt 
és a szocialista realista művészet között is. „A szoci
alista realizmusnak — írja tanulmánya VI. fejezeté
ben — valóban az a feladata, hogy megoldja ezeket 
a problémákat, sőt hogy fölébük kerekedjék, de csak
is a polgári művészet elért eredményeinek, a polgári 
művészet vívmányainak alapján.” S hogy ne lehessen 
kétségünk, milyen polgári művészetre gondol, egy 
másik bekezdésben leírja: „Azt jelenti (ti. »realiszti
kusan, a szocialista realizmus szellemében megoldani 
az ellentéteket. . .«), hogy a nagy polgári realisták 
útján kell járni, de szemünk előtt más távlatokkal, 
az ő útjukon, de azzal a boldog öntudattal, hogy ko
runk döntő fordulópont az ember történetében.” 

Szemléletének archimedesi pontja ez a kérdés, és 
axiómájaként szögezi le: „Minden kultúrának előfel
tétele, hogy megőrizze az előbbi kultúrákkal való 
produktív folytonosságot.” Természetesen a kultúra 
„pozitív” vonalán, s nem kevesebbre vállalkozik a 
Kulturális örökség és szocialista realizmus című ta
nulmányában, mint hogy segítsen birtokba venni az 
„előbbi kultúrák” pozitív értékeit. írja is, három 
pontba foglalva, az ezzel kapcsolatos feladatokat: 

„Ma az emberiség előtt az osztálytársadalom meg
szüntetése, »az emberiség őstörténetének« megszün
tetése a feladat.
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Ma az egész kulturális életet két világ harca ural
ja: az új születése és a magát túlélt régi felbomlása. 
E harc világméreteket ölt.

Ma döntő jelentőségű feladat, hogy másképp és 
újraértékeljük a ránk szállt kulturális örökséget, s 
természetesen ezt a feladatot helyesen megoldani csak 
azon megismerés alapján lehet, hogy a művészet alap- 
problémáiban a társadalom anyagi problémái tükrö
ződnek.”

Tagadhatatlan, hogy a kérdések ilyen interpretáció
jával lehetőség nyílt Sinkó számára a Don Quijote 
útjai gondolatvezetésének az átmentő adaptálására is.

„A szocialista realizmusnak ezek szerint csak az le
het az alapja, amit az emberiség egész eddigi fejlő
dési útján elért, s ezen az alapon fogja keresni az 
ember és társadalom, az egyén és a közösség közti 
ellentét megoldását. Annak az ellentétnek a megol
dását, amely a polgári társadalomban s ezért a pol
gári öntudatban és művészetben is megoldhatatlan 
problémaként jelentkezik.”

A kulturális örökségben tehát a fenti idézetben 
emlegetett ellentétek kivirágzását figyeli, miután 
megállapítja, hogy a művészet funkcióját csak akkor 
lehet helyesen megérteni, ha megismerjük a „kort 
és a társadalmi feltételeket, melyek között a mű 
keletkezett”. Ilyen módon pillant az ősközösségek vi
lágába, s állapítja meg, hogy abban csak a termé
szeti erők és az emberi közösségek között feszültek 
ellentétek. A termelőeszközök fejlődésével azonban 
megjelenik az ember és a közösség konfliktusa. A 
munkamegosztás megosztja a társadalmat, s ellentétet 
szít magában az egyénben is. S bár már vannak rab
szolgatartók és rabszolgák, az osztályok egymás kö
zötti viszonya éppen úgy patriarkális, mint az em
ber és társadalom kapcsolata. Homérosz kora ez, s a 
„naiv eposz ennek a heroikus korszaknak az új ki
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fejezési formája”. A mítoszok jelleg változásának ér
tékeléséhez a maga 1928-as nagy tanulmányának 
(Téma és tartalom a költészetben) állítását használja 
fel: „A mítoszok már megszűnnek mint teljes kife
jezései ennek az úgynevezett hősi korszaknak, a mí
toszok anyaggá válnak új kifejezési formák és tar
talmak számára.” Közben a képzelet „születését” is 
figyeli, mondván, hogy az nem a valóság elől való 
menekülés eszköze volt, hanem a valóság megértésé
nek egyik módja, ilyen módon pedig adva van mind 
„reális alapja”, mind pedig „realisztikus iránya”. 
Ezért beszélhet Homérosz „fantasztikus realizmusá
ról”, és általános érvényűén állapíthatja meg: 

„Elkerülhetetlenül arra a következtetésre jutunk, 
hogy kezdettől fogva a művészetnek alapvető törek
vése, hogy megértse, megismerje, meghódítsa a való
ságot, a realizmusra törekvés. A művészet a maga lé
nyegében mindig realista, akár fantasztikus, közve
tett, vagy közvetlen úton . . . ”

Itt kell jeleznünk azt a gyanúnkat is, hogy Sinkó 
Ervin Kulturális örökség és szocialista realizmus cí
mű tanulmánya valójában egyik sajátos és eredeti 
változata annak a realizmusfelfogásnak, amelyet
1963-ban Roger Garaudy könyve nyomán „parttalan 
realizmusaként emleget majd a világ. Sinkó látszó
lagos dogmatikussága hajlékony, rugalmas is, Lukács 
Györgyéhez viszonyítva kétségtelenül az, ami nyil
ván nem jelenti, hogy ne legyen kizárólagos is bizo
nyos művészeti törekvésekkel szemben. Homérosz 
után nyomban a trubadúr líráról értekezik, mond
ván, hogy a középkori lovagköltők az „ő személyes 
érzelmüket fejezték ki”, s mivel lovagok voltak, az 
uralkodó osztály tagjai is egyúttal. De már egy új 
társadalmi öntudatot fogalmaznak meg verseikben, s 
tőlük egyenes út vezet Dantéhoz, Dantétól pedig 
Boccaccióig. Itt találjuk azt a mondatát, amelyet te
litalálatnak tarthatunk: „Igen, a klasszikus novella
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istenének igazi neve a Véletlen.” Elemzésében ugyan
is itt ahhoz a korszakhoz érkezett el, amelyet egyfe
lől bámul, s éppen ezért szüntelenül visszatér hozzá, 
másfelől a maga gondolatrendszere kulcskérdésének 
tart. Az a polarizálódási folyamat, amely Homérosz 
korában volt nagyon jelentős, most új lendületet vesz, 
s ennek már Cervantes a kifejezője.

Annyira a Don Quijote útjai nyomvonalán jár in
nentől kezdve, hogy nemcsak képeket és gondolato
kat, hanem mondatokat is átvehet a harmincas évek 
végén írott tanulmányából, pl. a Don Quijote jellem
zésével kapcsolatban. S visszahozhatja a destrukció 
gondolatát is, például amikor megállapítja, hogy a 
nagy realisták hősei rendre „kihívások”, feladatuk, 
hogy provokálják a társadalmi viszonyok összessé
gét.

A megosztottság látványa foglalkoztatja a legin
tenzívebben, részben mindenképpen megvalósítja azt 
a feladatot, amelyet egy lehetséges elemzés célkitű
zéseként emleget:

„A polgári művészetnek és — természetesen a pol
gári egzisztenciának és gondolatnak egész történetét 
meg lehetne írni abból a szemszögből, mely szerint 
ez az egész történet egyazon témavariációból áll: az 
érzelem és értelem áthidalhatatlan ellentétének, az 
embernek és valóságos életének, a vágy és lehetősé
gek, az érzékek és gondolatok, a szándékok és meg
valósítások, a látszat és valóság ellentétének témájá
ból; variációk a témáról, mely szerint minden el
lentmondás magában az emberben is ellentmondás 
s ez az ellentmondás magának a polgári társadalom
nak, annak a társadalomnak a visszfénye, mely azon 
az alapvető antagonizmuson épül, hogy az ember áru
forgalom tárgyává vált, áruvá vált maga is.”

Shakespeare-en és Goethén át vezet az „útja” az 
orosz realistákhoz, s bár Byronnak, majd Zolának 
jelentős teret szentel, a romantika művészetét itt is,
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akárcsak a Téma és tartalom a költészetben című ta
nulmányában megtagadja, s felállítja a „negatívnak” 
nevezhető alakulástörténeti vonalat. A romantika, 
mondja, a valóság meghódításának még a kísérleté
ről is lemond: átugorni akarja tehát! Olyan lírizmust 
hirdet, amely csak belülről táplálkozik és szemben 
áll a polgári társadalom „prózai” világával, ugyan
akkor perspektívája azonos a polgári világéval. A 
romantikus művész emiatt akar menekülni. Egy 
Bjelinszkij-idézetet kommentálva pedig azt állapítja 
meg, hogy amikor a polgári művész megtagadta a 
művészet realista alapjait, lefokozta magát az „intel
lektuális-esztétikai gasztronómia” szintjére. A burzso
ázia történelmi és erkölcsi bomlásának hű kifejezője 
tehát a művészi törekvéseknek az a láncolata, amely 
a romantikával kezdődött, folytatódott a naturaliz
mussal és a ,,1’art pour l’art”-ral, majd a „legújabb 
impresszionista, szubjektivisztikus-lelki irányokba” 
torkollt. Esztétikai szempontból a formakérdések ön
állósodásának a folyamatáról van szó mindezekkel az 
irányokkal kapcsolatban, ám, mint Sinkó mondja, 
„az eredetiség és expresszivitás vadászata csak ott 
jelentkezik, ahol a tartalomba vetett hit krízise van. 
Az életre való képtelenség ez, mely az eksztázis 
hazug intenzitásával és az eksztázis mímelésével akar
ja pótolni magát. Az expresszionizmusról a szürrea
lizmusig, a néger plasztika kultuszától a prelogikus- 
nak és a tudatalattinak és a formalizmusnak a kul
tuszáig mindez nem más, mint a »forradalmi« for
mának az üresség számára való keresése, amely ön
nön látványa felett borzadozik”. A „formalizmus” fe
lett tör pálcát nagyon is egyértelmű módon Sinkó, 
s emleget „embertelenedést” és „anyagtalanítást” a 
valóság ábrázolásában, s állítja, hogy a formalizmus 
a művészetben azokkal az erőkkel áll szemben, ame
lyek a valóságot változtatni akarják, végeredmény
ben pedig segítségével az idejétmúlt idealizmus har
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col a korszerű materializmus ellen. „Az elmélet és az 
irodalom — szögezi le — két világ harcának a csata
tere. S ez manapság jobban látható, mint bármikor 
a múltban.” A formarombolás ugyanis nem minden 
esetben jelent forradalmi előrelépést, fejtegeti Sinkó 
tovább a „forma” és a „tartalom” kérdését, jelent
heti a tehetetlenséget és a haladás tagadását is, és 
állítását egy Sztalin-idézettel támasztja alá. Emlegeti 
természetesen Baudelaire, Verlaine, Proust, Joyce, 
Huysmans *nevét, de velük állítja szembe a „nagy 
orosz realistákat”, akik véleménye szerint hűek ma
radtak a valósághoz, a művészet igazi feladataihoz, 
mi több, új elemekkel (a múlt hagyományai, a jö
vendő horizontja) is gazdagították. Szerinte ezek a 
realisták mondták ki a polgári realizmus utolsó, még 
termékenyítő igéit s ők ábrázolták az emberi tudat 
lázadását az osztálytársadalom ellen. Az orosz rea
lista irodalom sajátos vonásait is vizsgálja, igyekszik 
ennek társadalmi gyökereit feltárni, s úgy tartja, 
hogy 1848 óta Oroszország egy nagy várakozás igé
zetében élt, s ez éltette Puskintól Tolsztojon át Gor
kijig az orosz írókat. Ezt találja meg Dosztojevszkij 
„misztikus formulájában” is, amely szerint az orosz 
nép az isten hordozója. Az íróknak az orosz néppel 
való összefonódottsága teszi azt, hogy érzelmük az ál
talános emberinek, mindent magához ölelésnek a pá
toszát kapja meg. „A nemzeti soha nem volt annyira 
az egyetemesnek a hordozója, mint az orosz klasz- 
szikusoknál. A francia realisták kozmopolitizmiusa az 
orosz klasszikusok szelleméhez viszonyítva provinci
álisnak tűnik.” Sinkó Ervin interpretációjában ilyen 
módon vezet az irodalom útja a szocialista realiz
musig, amelynek meghatározását is adja. Szerinte a 
szocialista realizmus a jelen művészete, amelyet a 
„garantált” jövendő látomása ihlet.

Tendenciózus tanulmánya ez Sinkó Ervinnek. Be
vezetőjében három pontba foglalta a szocialista rea
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lizmus ellen felhozható kifogásokat, s ezekre mintegy 
felelve adja elő a maga „irodalomtörténetét”, s nyil
ván nem véletlenül olyan kompozícióban, amelyben 
a gondolat minden esetben eljut a szocialista realiz
mus kérdésének felvetéséig, de ott már konkrét elem
zések helyett csak általános, elméleti megállapítá
sokat tesz, nagyjából olyan módon, ahogy Lukács 
György is ugyancsak ebben az időben, különöskép
pen, hogy mind a ketten a nagy polgári realizmus
ra esküdtek, még ha „szentjeik” nem minden esetben 
voltak is azonosak. Sinkó „lukácsi” ambíciói is adot
tak azonban, éppen abban, hogy lényegében ugyan
azokkal a kérdésekkel foglalkozik, mint Lukács 
György, de egy olyan koncepcióval, amelynek eredeti 
vonásait nehéz lenne tagadni.

Ez vonatkozik a Dráma, történelem, forradalom 
című tanulmányára is, amelyet a Kulturális örökség 
és szocialista realizmus ikertestvérének tarthatunk, s 
egy drámatörténeti összefoglalás nagyméretű ela- 
borátuma benyomását kelti, mely a történelmi drá
ma kérdéseit tárgyalná elsősorban.

Fejtegetéseit azzal a megállapítással kezdi, hogy az 
irodalmi mű, függetlenül attól, hogy a szerző akarta-e 
vagy sem, a történetírás egyik fajtája, legalább azért, 
mert egy társadalmi osztály érzelmeinek, kora gon
dolkodásának és felfogásának írásos dokumentuma. 
Ebből kiindulva Sinkó Ervin az írót „őszintébbnek” 
tartja, mint a történetírót, mert a szépíró azokról a 
társadalmi tényekről, erkölcsi nézetekről is beszél, 
amelyeket a történetírás általában elhallgat. Igaz, 
mondja, az író is „korának foglya”, de az irodalmi mű 
közvetlenebb és hűbb információkat ad az egyes tár
sadalmi osztályok, korok mentalitásáról. Elsősorban 
az újkori regényben látja ezt megjelenni, amely ter
mészetesen realista — ez ábrázolja az embert a maga 
teljességében, beágyazva korába és korának ellent
mondásai közé. Cervantes óta minden regényíró
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egyúttal korának történetírója is, s minél nagyobb je
lentőségű az író, annál jelentősebb történetíró is. S 
minthogy valójában a polgári regényről van szó, Sin
kó azt konstatálja, hogy már a kezdeteknél a „fiatal 
burzsoázia osztálytudata mint a történelem tudata je
lenik meg”.

Ez a regényirodalom együtt született az újkori drá
mával, s e dráma története ugyanazokat a változá
sokat tükrözi, amelyeket a regényirodalom. Jelentős s 
ma is értékelhető Sinkó Ervinnek az a megállapítá
sa, amely a regény és dráma (a fogantatásukból kö
vetkező rokonvonásaik ellenére) közötti különbsége
ket célozta. „De míg a polgári regény a jelen temati
kájának akkor fordított hátat, amikor eltűnt haladó 
és harcos jellege, az újkori dráma tematikáját tekint
ve kezdeteitől fogva a múlt felé tájékozódott. Mintha 
kerülni akarná a jelent, s ezért a népi komédiának en
gedi át. S nemcsak erről van szó. Mintha ez a dráma 
nemcsak a jelen, hanem a történelmi múlt viszonyla
tában is lemondott volna a társadalmi realizmusról.” 
Joggal beszél tehát Sinkó a dráma ahistorizmusáról, 
s tanulmányában tulajdonképpen azt szeretné tisz
tázni, hogy volt-e a drámának olyan sajátos, autonóm 
fejlődése, amely ellenállt a társadalmi valóság válto
zásainak, másrészt pedig, hogy az újkori dráma, 
amelyben a történelem csak a képzelet építkezésének 
az anyaga, hogyan alakul át realisztikus történelmi 
drámává, a burzsoázia, illetve a proletárforradalom 
„realista drámai bemutatásává”. Hogy felelhessen, az 
újkori individualizmus története felett is szemlét kell 
tartania, abból a tényből kiindulva, hogy a polgári 
korszakban adva van egyfelől a világ, amely az em
ber szempontjából az idegen külvilág, másfelől adott 
maga az ember, mint a másik belső univerzum, s a 
kettő egymás közötti viszonya talány, amelyet meg 
kell fejteni, s ezt a feladatot vállalja mind a regény-, 
mind pedig a drámaíró. S míg felbukkan az anyag és
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a szellem „unió mysticájának” a gondolata (a kifeje
zés különben az ifjú Sinkóé is volt!), az individualiz
must hangsúlyozza Sinkó, mondván, hogy a „dráma 
realista volt, mert semmit nem tartott lényegesnek 
az individuálison kívül”. Datálja is ezt a kort: egé
szen Schillerig tartott, szerinte, ez a drámatörténeti 
korszak, mert Schillernél már ami addig realisztikus 
volt, „absztraktul idealista” lett. S híven a roman
tikáról kialakított felfogásához, Sinkó a történelem 
iránt megnövekedett érdeklődést, amit a romantika 
hozott, a kor problematikussá válásának a tényével 
magyarázza, s hivatkozik Lessing, Puskin, Victor 
Hugó drámáira, egy másik bekezdésben Chateau- 
briand, Schlegel, Hölderlm, Novalis, Walter Scott, 
Byron, Shelley, Manzoni, Leopardi, Gribojedov és 
Mickiewicz nevét sorolja fel. Találó megjegyzések 
sorával remekel Sinkó, amikor jellemzi az egyes ko
rok „szellemét”, például amikor arról beszél, hogy 
a felvilágosodás korának íróinál a történelem nem 
mint múlt, hanem mint jövő jelenik meg, közvetlenül 
a XVIII. század végén pedig a történelem megismerő 
erővé válik, amely az egyéniség életútját, életművét, 
„sorsát” határozza meg.

A cél azonban, amely felé tanulmányában igyek
szik, Büchner drámája, s szinte minden rokonszenvét, 
elméleti lelkesedését rája pazarolja. Idézi levelét, 
amelyben Büchner arról beszél, hogy őszerinte a drá
maíró tulajdonképpen a történelem írója (ezt vallotta, 
mint láttuk, Sinkó is), s nem is lehet más feladata, 
mint hogy minél közelebb férkőzzék a történelem
hez, amilyen az valójában volt. Sinkó szerint Büchner 
drámája a klasszikus történelmi drámához viszonyít
va a „realizmus magasabb fokát” képviseli, s azért, 
mert a maga idejéhez egész közel eső történelmi 
eseményt visz színpadra, s a költői és valóságos tör
ténelmi igazságot egynek és azonosnak tudja. Büch- 
nemek tehát sikerült a történelmi folyamat tenden
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ciáját megformálnia a dráma törvényei szerint, s 
ezért az új szovjet drámairodalomhoz az ő művésze
te áll a legközelebb. A modern proletárdráma tehát 
„büchneri” vonásokat tartalmaz.

E két terjedelmes, elvi jellegű tanulmányt egy har
madik, az 1948-ban megjelent A szabadság mítoszától 
a megteremtett szabadságig című tanulmánya egészíti 
ki. Ismert nézeteit foglalja itt újra össze. Beszél tehát 
arról, hogy a mítosz az ember és közösség egységét 
tükrözi még, az osztálytársadalom ellenben szakadást 
idéz elő az egyén és a társadalom között, és ez mint
egy előhívja a szabadság kérdését. Sinkó Ervin sze
rint a szabadság kérdése ott jelentkezik, ahol az, ami 
azelőtt az egyént védte, korlátjává válik. Ebből kö
vetkezik azután, hogy a „szabadságról szőtt álom az in
dividuális szabadság álmaként születik meg”. Elemzi 
a Prométheusz-mítoszt, s hangsúlyozza, hogy Pro
métheusz „az individuális szabadságok titánja” volt. 
Gondolatokat véve át a Middlesex és utópia, valamint 
a Don Quijote útjai című tanulmányaiból, eljut ahhoz 
a megállapításhoz, hogy a szocialista társadalom az 
embernek azt a közösségét jelenti, amelyben az egyén 
és társadalom problémái megoldódnak, s eltűnnek 
azok a konfliktushelyzetek is, amelyek az emberiség 
addigi történetét jellemezték.

Sinkó történelemszemléletének fontos dokumen
tuma ez a tanulmány, külön érdekességét azonban a 
Lukács Györggyel kezdett polémiája adja meg. Lu
kácsnak a Szabad vagy irányított művészet? című ta- 
tulmányát vette célba, s megkérdőjelezi azokat a té
teleit, amelyek az „antik szabadság-eszmével” kap
csolatosak, nemkülönben „rektifikálja” a feudális vi
lág szabadságfogalmával kapcsolatos Lukács-nézetet 
is. Mind a két esetben a maga ellenpontját egy-egy 
Engels-idézettel erősíti meg. Lukács, Sinkó szerint, azt 
tartja, hogy az antik korban a szabadság eszméje el
sősorban olyan társadalmi eszme, amely a polgárnak,
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a citoyennek a szabadságával azonos. Sinkó Szókra
tész példájára hivatkozik Lukáccsal szemben, aki a 
maga „daimonját” az egész közösséggel állította 
szembe, emlegeti Hegel kifejezését a „szép individu
alizmussal” kapcsolatban, ami a rabszolgatartó társa
dalmat átjáró individualizmus. Lukácsnak egyben 
szemére veti, hogy túlságosan általánosít, s ilyen mó
don le is egyszerűsíti a kérdéseket. Nem fogadja el 
például azt az állítást sem, hogy a feudális társada
lom csak a morális szabadságról tudott, mert Sinkó 
szerint akkor is adva volt mind a kollektív, mind 
pedig az individuális szabadság iránti vágy. Tagadja 
végeredményben azt a Lukács-tanulmányból kiszűrt 
álláspontot, amely szerint a polgári társadalom te
remtette meg az individuális szabadság koncepcióját. 
Az ő véleménye szerint maga az osztálytársadalom 
teremtette és fejlesztette ki az individuális szabadság 
eszméjét, míg a tőkés termelési mód csak sajátos mó
don fejlesztette és eltorzította.

írónk olyan kérdést érintett ebben a tanulmányában, 
amely tovább kíséri az elkövetkező majd két évtized
nyi időszakban. A többi tanulmánya (elő- és utószók) 
viszont a két központi tanulmány egy-egy fejezeté
nek a részletesebb kidolgozását adja csupán. Érteke
zik Boccaccióról, a francia enciklopédisták forradal- 
miságáról, megvilágítja Büchner problematikáját, 
tárgyalja Zolával kapcsolatban a realizmus és natu
ralizmus kérdését, és vallomásos bevezető után Ana- 
tole France-szal foglalkozik. Érvényes megállapítást 
minden tanulmányában találunk, s ezeknek egyéni 
verete is kétségtelen. Boccaccio-taniulmányában azt 
mondja, hogy a novellákat mesélő fiatal nők és fér
fiak „harmonikus együttműködéssel alakítják ki a 
maguk utópisztikus társadalmi rendjét”; hogy szoros 
összefüggés van Ocam filozófiája és a klasszikus no
vella között; hogy Boccaccio a „népinek és az antik
nak” a szintézise; s hogy nincs művészi eredetiség
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kulturális örökség nélkül, mert a hagyomány nélküli 
eredetiség a polgári individualizmus robinsoni fantá
ziájának az előítélete csupán. A francia enciklopédis- 
ták forradalmiságáról értekezve a két Bacont dicsé
ri, majd az olyan utópisztikus jellegű illúziókról be
szél, amelyeknek nincs valóságos alapjuk a jelenben, 
de a jelen forradalmi energiáiból nőttek ki. Ezek az 
illúziók a jelen tükrében téves feltételezések alapján 
zseniálisan anticipálják az eljövendő időszak felada
tait, s dicséri a francia enciklopédisták destruktív 
szellemét, hogy Robespierre-ben az „utópisztikus em
bert” ünnepelje. A realizmusról és naturalizmusról 
szóló értekezésében találóan mondja: „Az antikvitás 
emlegette ananké, fátum, illetve sors tudományos 
megnevezést kapott: fiziológia.” Sinkó szerint Ana- 
tole Francé, az esztéta, azért lett szocialista, mert 
kételkedett, és nem elhanyagolható az a megállapí
tása sem, hogy a múlt század utolsó évtizedeiben nem 
a párizsi Kommün, hanem a Dreyfus-per váltott ki 
döntő hatást.

Az első tanulmányok még „kemény” marxista szem
lélettel készültek, s úgy tetszhet, nincs különbség az 
ez időben uralkodó marxista felfogás és Sinkó Ervin 
interpretációja között. Láttuk, a Kulturális örökség és 
szocialista realizmus című tanulmányában a szocia
lista realizmus, a Dráma, történelem, forradalom cí
műben pedig a szovjet drámairodalmi gyakorlat iga
zolása volt a formális célja. Az utolsó világirodalmi 
tárgyú tanulmányai azonban kétségtelenné teszik, 
hogy Sinkó marxizmusának eredeti vonásai is van
nak — mindenekelőtt az individualizmus nyomatékos 
hangsúlyozásával, ő  is, mint a negyvenes évek máso
dik felében szokás volt, korokról, osztályokról beszél 
(osztályharcokról azonban már kevésbé), egy-egy kor
szak szelleme realizálódásának vizsgálatakor azonban 
mindig konkrét írói életművekben gondolkodik, az 
írókat a kor reprezentánsainak, hőseiket a kor „hősé
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nek” fogva fel. Nyilván nem véletlenül példázgat a 
Lukács Györggyel vitatkozó írásában Szókratész ta
nítványának, a cinikus Antiszthenésznek a mondá
sával, aki kijelentette, hogy a „lovat látom, a »lósá
got« azonban nem”.

Sinkó Ervin 1952-es Baudelaire-tanulmányában 
nyílt egyértelműséggel beszél felfogásának erről a 
tételéről, amikor a nagy francia költő „dekadenciáját” 
veszi védelmébe:

„Tagadható-e, hogy Baudelaire dekadens, s hogy 
költészete az objektív valóság szubjektív visszatükrö
ződése, ti. a XIX. század burzsoá társadalmának a tük
rözése? — ezt a kérdést is a Baudelaire költészete 
elleni bizonyítékként szokták feltenni.

Erre a kérdésre így felelnék: igen, Baudelaire de
kadens, bár azt gondolom, hogy a költészet egyálta
lában nem az objektív valóság szubjektív tükröző
dése, hanem társadalmilag ugyancsak meghatározott 
emberi emóciók alkotói manifesztációja, elfogadom 
azt a megállapítást, hogy Baudelaire költészetének a 
XIX. század burzsoá társadalma lényeges elemét ké
pezi.

Ezek az egészen pontos általános megállapítások 
azonban nem bizonyítékok Baudelaire ellen. Nem lá
tom, hogy az ilyen általános megállapítással el lehet-e 
többet érni egy individuális jelenség problémájának 
és történelmi keretének rögzítésénél. Mert amilyen 
mértékben szükséges és helyes egy tárgyat történe
tileg és szociológiailag elhelyeznünk, olyan mérték
ben nem téveszthetjük szem elől azt sem, hogy ezzel 
a feladatot még nem oldottuk meg, hanem csak kije
löltük.”

Hogy a burzsoá társadalom Baudelaire költésze
tének lényeges eleme, az nem függ a költőtől, ez a 
társadalmi valóság fölényéből következik, mondja 
Sinkó, de már a költő kérdése, hogy hogyan reagál a 
társadalmi valóság fölényére, amely lényegében a rea
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gálásra késztető erőben van. A művészi értéket vi
szont maga az alkotó határozza meg, mert az ő alkotói 
és emberi potenciájától függ, hogy éli meg és 
hogyan formálja meg a maga függőségét, a maga 
nem-szabadságát. Nyilvánvalóan a tükrözéselmélettel 
polemizál Baudelaire-tanulmányában, amikor elfogadja 
és elismeri, hogy minden művészetet annak a társa
dalomnak anyagi alapjai határoznak meg, amelyben 
a mű keletkezett, de visszautasítja azt a felfogást, 
amely a megszületett művet a társadalmi feltételek 
tükrözésére redukálja. Ha ugyanis megelégszünk a 
történeti és társadalmi elemzéssel, akkor figyelmünk 
körén kívül marad mindaz, ami pl. a verset verssé 
teszi — a verssorok „varázsos esztétikai ereje”, és az 
a kreatív erő, amellyel a költő magával ragad ben
nünket, arra kényszerít, hogy „önnön életünk nem 
sejtett titkait fedezzük fel megrendül ten”. „A költő 
költői erejének a költészet szféráján, a költő indivi
duális szenzibilitásán kívül nincs magyarázata. . . ”
— szögezi le.

Fontos, magyarázza Sinkó Ervin, hogy tudjuk: a 
költő melyik kor gyermeke volt, még fontosabb 
azonban azt figyelni, hogyan is viszonyul korához, 
hiszen ez a viszonyulás lehet pozitív és negatív elője
lű. Azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni^ 
hogy minden uralmon levő osztály „ébren és féltéke
nyen őrzi az önmagáról táplált illúziókat”, s „apage sa- 
tanas!”-t kiált, ha olyan valaki jelentkezik, akiben az 
„élmények, vágyak »túlzott« intenzitással” élnek, 
ilyen módon „meghaladja azt a pontot, ahol még 
vérmérséklete összhangba hozható az adott valóság
gal”. Ezért váltak Athénban a cinikus filozófiai isko
la képviselői — magyarázza — „cinikusokká”, holott 
az övék volt a legprogresszívabb filozófia, s ezért vá
lik problematikussá Baudelaire dekadenciája is. Az 
ő költészete, mondja Sinkó, „tagadása mindannak, 
ami a kispolgár ideálja és morálja”. Párhuzamokat
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futtat ezzel kapcsolatban: a kispolgár jó és tiszta, 
Baudelaire pedig romlott; a kispolgár egészséges és 
normális, Baudelaire ellenben beteg és amorális. Pon
tosan e párhuzam kapcsán egy lábjegyzetben azono
sítja a szovjet Tyimofejev felfogását a szépről a Má
sodik császárság államügyészének szépségfelfogásá
val és kispolgári moráljával. Mert arra is sort kerí
tett Sinkó Ervin ebben a tanulmányában, hogy a 
„művészet a művészetért” elvnek a védelmére kel
jen. „Valójában és történetileg a »művészet a művé
szetért« harci jelszava a művészi közlés tartalmának 
védelmében született meg — az azok elleni harcban, 
akik a művész megélte tartalmakat alá akarták ren
delni az erkölcs, az idegen érdekek sémáinak és a 
közvetlen hasznosság kritériumainak.” S tovább: 
„Tévednek azok, akik azt gondolják, hogy a Tart pour 
Tart híveinek mellékes, hogy mit mondanak, s hogy 
csak az fontos, hogy hogyan mondják.” „Történetileg 
nézve a Tart pour Tart az igazi, eredeti emberi tartal
mak lázadása vo lt. . . ” — szögezte le nagyon is hatá
rozottan Sinkó Ervin.

Nemcsak visszatér itt azokhoz a nézetekhez, amelye
ket a két világháború közötti időszakban, a húszas és 
a harmincas évek végén fejtegetett, hanem korrigálja 
és szempontjai közé emeli a lényegében az 1940-es 
évek végén írott tanulmányaiban felfedezett tétele
ket. Több pontban revidiálja például A realizmusról 
és naturalizmusról című tanulmányában hangoztatott 
véleményét, ugyanakkor fenntartja a Dráma, törté
nelem, forradalom című tanulmányának azt az állítá
sát, amely szerint a forma nem szabja meg a tartal
mat, de nem látszik megtagadni a Kulturális örökség 
és szocialista realizmus ama tételét sem, amely azt hir
dette, hogy a művészet valójában nem akar más sza
badságot, mint azt, amely a képzeletnek a valósággal 
való kapcsolatán alapul, főképpen, ha tudjuk, hogy 
Sinkó azt a képzeletet becsülte, amely a valóság meg
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hódításán dolgozott, s ezt csak akkor tehette, ha a 
művésznek „lázadó valóságérzéke” volt. A Baudelaire- 
tanulmányban azután, s nem véletlenül, felbukkan 
már Kierkegaard neve (egy hasonlatban, amely ar
ról szól, hogy III. Napóleon államügyészének objek
tíve igaza volt, amikor elviselhetetlennek tartotta 
Baudelaire költészetét, éppen úgy, mint a dán egyház
nak, amely Kierkegaard „vallási-etikai élményét” tar
totta istenkáromlásnak), s pár esztendő múlva Nietz- 
schéről is elkészül esszéje, akinek nevét a negyve
nes évek végén s az ötvenes évek elején írott tanul
mányaiban talán le sem írta.

A Nietzsche-esszé azonban már a Sudbonosna pis- 
ma (Sorsdöntő levelek) című gyűjteménye számára 
készült, amelyet Sinkó Ervin miniatűr világirodalmi 
arcképcsarnokának is tarthatunk, ha nem szűkítjük 
le szigorúan a világirodalom fogalmát. Különben e 
jelentős vállalkozás gyökerei is a Baudelaire-tanul- 
mányba, s túl azon, egy Baudelaire-idézetbe kapasz
kodnak. „II y a des moments de l’existence oü le 
temps et l’éntendue sont plus profonds, et le sen- 
timent de l’existence immensément augmenté” — 
ez a mottója a Baudelaire-tan/ulmányának: Van pil
lanata az életnek, amikor az idő és a tér mélyebbé 
válik, és amikor a létezés érzése meghatványozódik. . .
— szabad fordításban így hangzik a Sinkó Ervint 
megragadó gondolat, amelyből a Sorsdöntő levelek 
bevezetőjében egész kis költészettan kerekedik. Ezt 
mutatja a Baudelaire-tanulmány első bekezdése is: 
„Vannak az életnek pillanatai, amelyekben minha an
nak az életnek minden titka megszólalna. Ezeknek a 
pillanatoknak olyan plasztikusan szimbolikus erejük 
van, mintha egy lángeszű és kegyetlen művész fan
táziája tervezte volna meg. A véletlen úgy alakítja 
a körülményeket, hogy egyetlenegy jelenetben meg
ragadhatóvá és kifejezhetővé válik az élet törvény
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szerűsége, egyetlen jelenetben, amely gyökeréig min
dent lemeztelenít.”

S most a Sorsdöntő levelek bevezetőjének pár, a 
fentihez kapcsolódó gondolata:

,3okona a költői szónak minden olyan szó, melyet 
valami gyökerekig megrendítő élmény, a fájdalom, az 
öröm, a vágy teljessége szakít fel az egyébként kon
vencióknak alávetett emberben. Az élet olyan pillana
taiban, melyekben egy adott helyzetnél fogva vagy 
valamely végzetes benső konfliktus következtében az 
ember az élet valóságára fokozott, féket tépő intenzi
tással reagál, az ember nem lesz ugyan költővé, de ha 
dadogva is, ugyanazt teszi, amit a költő.”

Az ember találkozik a „saját külön egyéniségé
vel . . . ” — nyilvánvalóan ez a gondolat ott van a 
Baudelaire-idézet tőszomszédságában:

„Vannak helyzetek, konfliktusok vagy pillanatok 
az ember életében, amikor felfedezi és átéli, hogy 
a »normális« valami más normának felel meg, de 
nem az emberinek. S akkor egyszerre kiderül, hogy 
az, ami eddig magától értetődőnek látszott és megszo
kott volt, elviselhetetlenül esztelen. Annyira az, hogy 
már egyszerre érthetetlenné válik, hogy miként lehe
tett vagy lehetne hozzászokni.

Ezek azok a helyzetek, konfliktusok vagy pillana
tok, melyekben az egyéni norma s egy-egy ember 
annyira szembekerül, annyira összeütközik a »nor
málissal«, vagy annyira kívül kerül rajta, hogy a 
magányosságának a kimondhatatlansága, épp a ki- 
mondhatatlanság kényszeríti arra, hogy megkísérelje 
kimondani a legegyénibbet — a közös szóba bele nem 
férőt, a közös szóval át nem foghatót, magát a ki
mondhatatlant.

Ezek azok a pillanatok, melyekben az ember szem
be kerül azzal a hatalommal, melyet nem lehet meg
engesztelni, s mely nem ismer alkut, a rejtett össze
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függéseknek azzal az egyszerre nyilvánvalóvá váló kö
nyörtelen konzekvenciájával, melynek ananké, fá- 
tum, magyarul sors a neve.”

Ha évtizedekkel azelőtt az utópisztikus egyéniség 
kultúrateremtő szerepét méltatta Sinkó Ervin, az 
1950-es évek végén a „határokat” átlépő, a vallomás 
és élmény intenzitását naggyá növesztő, tehát ismét 
csak kultúrát teremtő embert dicséri, az egyéniséget, 
amely képes a „költői szó” kimondására, a formától 
szinte függetlenül, mert éppen a Sorsdöntő levélek hi
vatottak bizonyítani, hogy nemcsak költők privilé
giuma ez, hanem másoké is, akik „valamely végzetes 
helyzetben megfosztva a hozzájuk legközelebb álló 
lény testi jelenlététől, élőszó, tekintet, gesztusok és 
közös hallgatás helyett csak írhatnak”, de írásuk az 
„egyedülállóan hiteles emberi dokumentum” ismérvét 
kapja meg, amellyel elsősorban a műalkotások ren
delkeznek, hiszen Sinkó Ervin szerint „minden művé
szi alkotás . . .  emberi dokumentum, a művész leg
személyesebb vallomása az ő viszonyáról az élet
hez és halálhoz”. Ne feledjük, hogy Sinkó Ervin meg
határozása szerint „az ember él és eltűnik, s a művész 
az az ember, aki megteremti az eltűnő élet maradan
dó emberi dokumentumát”. Ebben a felfogásban az 
egyéniség kapja meg központi helyét. Sinkót nem a 
kor, hanem az egyéniség hozzá való viszonya érdekli, 
minthogy a művészet tulajdonképpen kifejezése egy 
objektív valóságnak, főképpen, hogy Sinkó szerint 
„kifejezni annyit jelent, mint értelmezni, interpretál
ni, mert minden »kifejezés« eleve magába foglal egy 
meghatározott viszonyt az objektív valósághoz, állás- 
foglalást vele szemben, minősítést, értékelést”.

Sinkó ezzel a gondolatvezetéssel részben kitágítja a 
művészinek, a „költőinek” a határait, részben le
szűkíti, s valójában csak a nagy művészetre korlá
tozza. Több lírát és intenzívebb kifejezést tartalmaz
hat egy magánlevél, mint egy átlagos költemény vagy
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regény. Az 1950-es évek végén Sinkó felfogásának ez 
a mozzanata még nem volt érzékelhető kellőképpen. 
Az elmúlt húsz esztendőben azonban éppen az olyan 
dokumentumirodalom affirmálódott, amelynek Sinkó 
körvonalazta esztétikai alapjait: paraszt-önéletrajzok, 
első világháborús levelek, vallomások „értéke” kapja 
meg magyarázatát Sinkó elméletében.

Igaz, ő az emberi dokumentum egy sajátos változa
tát magyarázza, a levélét, amellyel az egyén „min
dent helyettesít”. „Az ilyen levélben éppúgy, mint a 
költői alkotásban, a legegyénibb, a legmagányosabb, 
a legintimebb felindulás, a maga teljességében meg
rendült, közlésre éhes ember töri magát szóba.” És 
tovább: „Levelekből, melyek egy-egy sorsdöntő ese
mény élményének bélyegét viselik magukon, betűk 
sorából vagy a sorok közül áthatóan hangzik fel az 
összetéveszthetetlen szubjektív hanggal valami, ami 
több mint csak szubjektív: a vox hum ana. . . ”

Nyilván más ilyen típusú emberi dokumentumokról 
is el lehet mondani azt, amit Sinkó Ervin a sors
döntőnek tartott levelekről elmondott, s rájuk is vo
natkozik, amit bevezetője utolsó mondatában állított, 
ti., hogy a sorsdöntő levelek „az emberek és az embe
rinek a dokumentumai”.

Egy kétkötetes, csak szerbhorvát nyelven olvasható 
válogatás élén álló tanulmány (magyar nyelven a 
Hídban Az emberinek a dokumentumai címmel 
1958-ban) nem ragadhatja meg a kérdés minden as
pektusát. De kiegészítik a hosszabb-rövidebb bevezető 
cikkek, összesen harmincegy, amelyek közül néhány 
terjedelmesebb esszé is egyúttal. Ilyenek a Nietzsché- 
ről, a Balzacról, a Bakunyinról, a Saccóról és Van- 
zettiről, valamint az anarchoszocialista Gustav Lan- 
dauerről szóló írásai. Nietzschét Lukács Györggyel 
szemben védelmezi, amikor ellenben Gustav Lan- 
deuerről ír, nemkülönben Bakunyinról, a maga in
tim kérdéseit is becsempészi interpretációjába, s köz
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vetlen tapasztalata íratja vele Sacco és Vanzetti ürü
gyén a következő sorokat: „Akinek van hazája, aki a 
maga hazájában él, annak sose lehet annyira szenve
délye a világpolgárság, mint annak, akinek lépten- 
nyomon tapasztalnia kell, hogy jövevény, és hogy 
mint jövevényt megkülönböztetik a többiektől, akik 
a normát képviselik.”

A világirodalom a hatvanas években már nem köti 
le tartósan figyelmét. De világirodalmi érdeklődésé
nek szakasza sém egységes: a kezdeteknél a Književ- 
ne studije című kötete áll, záróköve viszont a Sudbo- 
nosna pisma, amely 1961-ben jelent meg. De 1961-ben 
megtoldja még egy „emberi dokumentummal” a 
könyvében összegyűjtötteket, amikor esszét ír En- 
riquez Galvao nyílt levele címmel, s benne rekapitu
lálja a költészetről és az emberi dokumentumról val
lott nézeteit:

„Ezúttal azonban nem a közvetlen politikai, hanem 
más természetű problematika szempontjából kiván- 
tam Galvao nyílt levelére rámutatni. Mint egy nem 
mindennapi adatra, mely az igazi élet és a költészet 
viszonyáról szól. Adat arról, hogy a költők, kiknek 
sajátos foglalkozásuk, hogy kigondolnak történeteket, 
kigondolt történeteikkel többet árulnak el »az igazi 
életről«, mint ennek az igazi életnek millió részlettel 
és millió változatban történő igazi történetei. Termé
szetesen ez korántsem áll minden emberre, aki »a 
költői pályát« választja foglalkozási águl, hanem csak 
a költőre, akinek hatalmas belső okokból és minden
nek ellenére nincs más választása, mint hogy az le
gyen, ami: költő.”

Sinkó szerint a Salazar portugál diktátornak nyílt 
levelet író Galvao esete igen tanulságos. Levelét „in
dividuális erkölcsi szenvedélynek a stílusa teszi meg
ragadó dokumentummá”. Egyúttal írónknak eszébe 
juttatja a Miroslav Krleža Bankett Blitvában című re
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gényében található levelet, amelyet doktor Nielsen 
intéz Barutanszki ezredeshez. Ez azonban egy újabb 
kérdéskört nyit meg: Sinkó Ervin K r^a-in terpretá- 
cióinak a körét.
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EGY POLITIKAI HADJÁRAT 
DOKUMENTUMAI

„Ebben a könyvben összegyűjtöttem írásaimat, me
lyek abból a szükségletből fakadtak, hogy ne csak az 
ellenséggel, hanem saját illúzióimmal is leszámoljak. 
Közlöm őket abban a sorrendben, ahogy íródtak, 1948- 
tól m áig. . .  Ügy gondolom, hogy az ilyen gyűjtemény 
érdeklődésre tarthat számot, mint adalék a kor do
kumentációjához, amennyiben visszatükrözi azt, hogy 
milyen fokozatosan és fájdalmasan eszmél az ember a 
valóságra és a feladatokra, amelyek belőle következ
nek.”

Ezekkel a szavakkal zárja a Kísértet járja be Euró
pát című, 1952-ben megjelent gyűjteményének 1951 
szeptemberében Zágrábban keltezett „szubjektív elő
szavát”. S valóban: 1948 után Sinkó Ervin munkás
sága új irányt vett és új jelleget kapott, egyben han
got is váltott. A világirodalmi jelenségeket már-már 
doktrinér módon tárgyaló, a nehézveretű bizonyító 
eljárásoktól sem idegenkedő, szó szerint is „érte
kező” tanulmányírót a lírikus és a polemikusán 
irányzatos publicista váltja fel, aki a meggyőzés min
den rendelkezésére álló eszközét felhasználva vezeti 
eszmei-politikai offenzíváit a Tájékoztató Iroda 1948- 
as határozata után előállott nagyméretű, s Jugoszlá
via belügyeit messze meghaladó, valóban világ jelen
tőségű konfrontáció idején a sztálinizmus gyakorlati
politikai és ideológiai támadásai ellenében. Nem is 
találunk az elmúlt évtizedek történetében nagyobb mé
retű személyes angazsáltságú publicisztikai teljesít
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ményt a Sinkó Ervinénél — sem a délszláv irodal
makban, sem a magyar irodalomban. Politizálódásá
nak folyamata 1948 után nemcsak felgyorsult, hanem 
eszmei rendszerében mintegy ki is kristályosodott, s 
konkretizálódott Jugoszlávia politikai elméletének 
maradéktalan elfogadásával és vállalásával. Emlékez
hetünk még a Don Quijote útjai ama kitételére, 
amelyben arról a perspektíváról beszélt, melyet a 
proletariátus történelmi megjelenése kínált fel a 
„történelem felszámolásának” az ígéretével. Ebben az 
is adva volt, hogy ami „meddőn csak egyéni öntudat” 
volt, az „társadalmi hatóerővé válhat”. Nos, ennek 
csillagképe alatt ismeri fel, amit a népfelszabadító har
cok esztendeiben még nem ismert fel (amit ún. drvari 
naplója dokumentál is), 1948-ban és az erre következő 
esztendőkben, hogy a Jugoszláviában történtek min
den vonatkozásban megérdemlik, hogy forradalom
nak nevezzék. „Történelmi változás csak akkor ér
demli meg, hogy forradalomként értékeltessék, ha bi
lincseket tör és olyan kötelékeket tép szét, melyek az 
emberi fejlődés akadályaivá váltak. Bilincseket és kö
telékeket, amelyek az embert — tehát nemcsak a 
termelő erőket, hanem az emberi gondolatot is aka
dályozták.” Majd a következőképpen folytatja ok
fejtését: „A forradalom tehát, ha forradalom, akkor 
nemcsak gazdasági és politikai, hanem az emberi 
emancipáció folyamatát is meggyorsítja.” Ennek az 
emancipációnak az ihletében talál rá Marxnál az „em
beri emancipáció” definíciójára is: „Egy lény akkor 
válik a maga számára önállóvá, ha megáll a maga lá
bán és csak akkor áll meg a maga lábán, ha létét sa
ját magának köszönheti.” Ennek a fényében válik vi
lágossá az ő számára is, hogy a népfelszabadító há
borúnak egyik alapvető jellegzetessége éppen az volt, 
hogy az ország a „létét saját magának köszönheti”, 
hogy felszabadult, nem pedig felszabadították, amit 
polemikus írásaiban többször és nyomatékosan hang
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súlyoz. S azt is, hogy ez tette lehetővé azt az újabb 
folyamatot, amelynek kezdetét Sinkó Ervin, joggal, 
1948 júniusában jelöli meg: „Az emberi emancipá
ciónak ezt a marxi definícióját elfogadva, nem fér 
kétség hozzá, hogy nálunk 1948 júniusával a szellemi 
felszabadulásnak az emberi emancipáció felé tartó, 
tudatos és harcos forradalmi folyamata indult 
meg.. ”

Ez a „szubjektív előszó” azonban nem csupán a Kí
sértet járja be Európát írásainak eszmei-történelmi 
hátterét világítja meg, hanem jelzi, melyek lesznek 
azok az új művek, amelyek az e kötetbe gyűjtött, po
lemikus élű írások eszmei talaján születnek meg, zö
mükben az 1950-es évek első felében, pontosabban az 
1952—1955 közötti pár esztendőben. Méltatni „annak 
a szellemi forradalomnak a jelentőségét, mely 1948 
júniusával kezdődik s amelyet Jugoszlávia második 
forradalmának az elnevezése illet meg” (a kiemelés az 
enyém. B. I.), Sinkó Ervin elsőrendű feladatának tar
totta, s hogy ezt a méltató munkát elvégezze, megírta
1952-ben A mi második forradalmunk című könyvét, 
s 1953-ban megjelentette magyar nyelven. De ebben 
az előszóban beszél a ma is birtokában levő dokumen
tumról, a feljegyzésekről, amelyeket a Szovjetunióban 
töltött években, 1935-től 1937-ig nap nap után rög
zített papírra, amit ott látott, hallott és gondolt. 
Tudjuk, ezek alapján készült az Egy regény regénye, 
amely előbb szerbhorvát és magyar nyelven folytatá
sokban jelent meg 1953-ban, majd könyv alakban 
Zágrábban 1955-ben, Újvidéken 1961-ben. Egy ihlet 
körében fogant három, jellegében egymástól külön
böző alkotással van tehát dolgunk, amikor Sinkó 
Ervin politikai „hadjáratának” a dokumentumairól 
kell szólnunk. Távolabbról azonban ehhez kapcsolód
nak a Miroslav Krleiáról írott tanulmányai, iroda- 
lompolitikai-publicisztikai megnyilvánulásai az 1950- 
es és 1960-as években, nemkülönben pedig az Áron
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szerelme átdolgozott változata s a Don Quijote útjai
1964-es kiadásában eszközölt betoldásai, valamint 
drámái is.

1948 élményét tehát döntő jelentőségűnek kell tar
tanunk Sinkó Ervin munkásságában, amit „szubjek
tív előszavának” szárnyaló mondatai is bizonyíthat
nak:

„Valami sokkal, sokkal nagyobbról van szó ebben 
a harcban, mint rólam, róla vagy rólad. Ez igaz. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy nincs személy szerint 
is róla, rólam és rólad is szó, arról, ami nélkül sze
mély szerint egyikünknek se volna érdemes, egyi
künknek se maradna miért élni továbbra is. Az ob- 
jektívnek és szubjektívnek, a nemzetinek és egyéni
nek, az összemberinek és nemzetinek ez az evidens 
azonossága adja meg ennek a harcnak morális pá
toszát, méltóságát, morális vonzását — azt, amire po
litikában ritkán lehet lelni — a humánus szépségét.”

Nem véletlen tehát, hogy a Kísértet járja be Euró
pát írásainak van egy csoportja, amelyben Sinkó Er
vin „személy szerint”, lírikusként szólal meg. Felveszi 
a Hazám című, 1946. május 3-án keltezett prózaver
sét, hogy költői indokait sorakoztathassa fel annak a 
változásnak, mely benne lejátszódott, s odahatott, 
hogy vagy huszonöt esztendei nyugtalan bolyongás 
után megállapodjék Zágrábban, és „hazájára” talál
jon Jugoszláviában — ő, a „hazátlan, hajléktalan 
csavargó, otthontalan földönfutó”. Erős érzelmi töl
tésű eszmei okra hivatkozik: arra a „fénylő hazára” 
lelt, amelyet „szívében, agyában, álmaiban” őrzött, s 
emberi hazának nevezett. „Találni, lelni darab földet, 
földből való földet, földi földet, közönségeset és meg
állni rajta az érzéssel, hogy otthon vagyok, enyéim 
közepette, szabadok közepette szabad, biztonságos, 
gyanúsítatlan és gyanútlan. . . ” Amikor pedig a zág
rábi hadseregotthon pódiumán áll — mint a Csendes 
szó a lármás hadjáratban című írásában mondja —,
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„mesésnek” érzi mindazt, amit lát, és az eredetileg 
racionális, észokokkal magyarázható közösségvállalá
sának érzelmi vetületét is megmutatja:

„És akkor egyszerre ébredtem tudatára annak, hogy 
mi az, ami ebben a mi jugoszláv valóságunkban nem
csak nagyszerű, nemcsak forradalmi, hanem szép is, 
a szépségnek boldogító erejével szép. Ez az, hogy 
minden épp így van tökéletesen rendjén, épp úgy, 
ahogy az csak a mesékben történik. Az, hogy annyira 
rendjén van, hogy annyira hasonlít a meséhez, mely 
a szegényről szól, akinek semmije sincs az égvilágon, 
és ég és föld összeesküdött ellene, hogy elpusztítsa, 
de ő mindennek ellenére megharcolta harcát minden 
szörnyekkel, hétfejű sárkánnyal, pokollal és ördög
gel — és a végén..

És a végén győz — mondatja olvasójával. Ezt 
mondhatja a művész is, aki „realisztikusan fejezi ki 
ezt az egész valószínűtlenül szép valóságot, melynek 
mi mind részesei vagyunk”. S miközben idézi a nép
felszabadító háborúban keletkezett dalt („Azt mine
künk a mi harcunk adta, Hogy Tito az országunk 
marsall ja!”), a következőket írja:

„Ezt legjobban úgy érhetné el (ti. a művész), ha a 
szenvedéseknek, borzalmaknak és legkülönbözőbb üt
közeteknek száz és száz adata helyett, száz és száz 
tarka adat helyett egy személyiséget állítana a kö
zéppontba, akiben fokozottan kifejezésre jut e nép 
minden fiának fejlődési útja, harca és győzelme; és 
akkor gondolataimban megint egy név villant meg: 
T ito . . . ”

1950 márciusában Tito és mi címmel ír ismét pró
zaverset. „Amikor nálunk azt mondják: Tito — ak
kor az embert látjuk magunk előtt, akinek ereje a 
mi méltóságunk, a mi harci kedvünk és lelkiismere
tünk . . . ” — írja ebben, s a forradalmár mibenlétét 
definiálja Titóval kapcsolatban: „Ámde, mi teszi em
berré az embert, mi teszi méltóvá arra, hogy milliók
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nevében szóljon, mi teszi a forradalmárt forradalmár
rá? Az, hogy rettenthetetlen az emberi méltóság vé
delmében.” Majd egy esztendővel később A mi Ti- 
tónk című írásában Tito „nagyságának titkát” abban 
látta, hogy a „nép erejével ő megvalósította az ál
mokat, a nép »lehetetlen« álmait”.

Szenvedélyes ideológiai ragaszkodás a népfelszaba
dító háború eszmei vívmányaihoz — ez jellemzi Sin
kó Ervint az 1948-at követő esztendőkben, s az ezek
kel kapcsolatos szövegeiben is jól kitapintható, hogy 
a Tájékoztató Iroda ellen vívott politikai harc magá
val hozta a tudatosodásra késztető tényezőket, s olyan 
felismeréseket tett lehetővé, amelyek mindmáig a 
népfelszabadító háború „erkölcsi tőkéjét” képezik, s 
éppen ezt szögezi szembe Sinkó Ervin a Tájékoztató 
Iroda határozatával, majd pedig azokkal a vádasko
dásokkal, amelyeket a határozatot aláíró országokban 
nemegyszer útszéli nyelven fogalmaztak meg. Kiha
tott ez e harc jelentőségének és jellegének az értel
mezésére is. Sinkó Ervin többször megfogalmazza, mi 
a világtörténeti, általában históriai jelentősége. Leg
tömörebben talán az Üdvözlet a harcosnak, Károlyi 
Mihálynak 1949. október 25-ével datált írásában szólt 
erről. Károlyi Mihályban a hazugságot gyűlölő har
cost köszönti, majd emlékezteti az 1935-ben Párizs
ban, a Rákosi-pörrel kapcsolatos beszélgetésükre, és 
cikke zárómondataiban a következőket írja:

„Forró, testvéri üdvözletét küldök önnek, Károlyi 
elvtárs, harcos üdvözletét a harcosoknak országából, 
Ti tó Jugoszláviájából, abból az országból, melyre a 
történelem azt a nehéz, de dicsőséges szerepet rótta 
ki, hogy első legyen a harcban, melyet meg kell vív
ni a szocialista erkölcsért, a forradalmi szolidaritás 
győzelméért és a nagy és kis népek teljes egyenjo
gúságáért, a szocialista emberért.”

Sinkó Ervin polemikus írásainak egyik vezérmotí
vuma tehát az a gondolat, hogy a szocializmus és a
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szocialista humanizmus elválaszthatatlan fogalmak, 
hogy ő a „szabad emberek szabad szocialista hazá
ját” tartja ideáljának, ebből következően a szocia
lista politikai gyakorlatot a szocialista erkölccsel 
egyenlíti ki, főképpen, hogy tudja, nemcsak az em
ber politikai felszabadulásáról, hanem „egyetemes” 
felszabadulásáról van szó. Ennek kontextusában idézi 
Marxot, de most már nem azért, hogy az utópisztikus 
ember jövőre tekintő követelményeinek jogosságát bi
zonyítsa vele. „Ez a követelés — írja A világosságot 
nem lehet véka alá rejteni című cikkében — nem 
holmi elvont és kiagyalt óhaj, nem is elvont erkölcsi 
parancs — ez a követelés azokhoz a megvalósítandó 
feladatokhoz tartozik, amelyekről Marx azt mondja, 
hogy vannak feladatok, amelyek az emberiség tuda
tában csak azért jelennek meg, mert megszülettek 
már és megértek azok a feltételek, amelyek a feladat 
megoldását lehetségessé teszik. Hozzátehetjük, ez 
esetben nemcsak lehetségessé teszik, hanem sürgetik 
is ennek a feladatnak a megoldását.” 1952-ben Sinkó 
már az elméleti általánosítás útján járt, minthogy az 
1948 utáni esztendők eseményei, bel- és külpolitikai 
síkon, kellő fogódzókat kínáltak. A mi második forra
dalmunk című százoldalas könyvét ugyanis abból a 
felismerésből kiindulva írja, hogy „Jugoszláviára az 
a történelmi szerep hárult, hogy a maga problémá
ival küzdve és megküzdve a történelmi fejlődés mai 
fokán a szocializmusnak és a marxista gondolatnak 
alapvető problémáira találjon gyakorlati és ezzel 
együtt elméleti megoldást”. Alakiulástörténeti rajzot 
ad, és például periodizálja a Tájékoztató Iroda hatá
rozatával 1948 júniusában kirobbant konfliktus tör
ténetét. Beszél a támadásnak a Raj k-périg tartó első 
szakaszáról, és a pert jelentő második szakaszról. Fi
gyelmének középpontjában azonban Jugoszlávia Kom
munista Pártjának V. kongresszusa áll, mindenekelőtt

225



Tito referátuma, hogy könyve adalék legyen annak 
a nagy feladatnak a megoldásához, amit a követke
zőképpen határozott meg — nyilvánvalóan nem csu
pán a maga számára:

„Az események és a megoldandó gyakorlati felada
tok kemény iskolájában miként világosodott meg, nö
vekedett és szabadult fel a marxista gondolat a szo
cialista Jugoszláviában, mint tört át előítéleteken, lát
szatigazságokon és törte le elévült tekintélyek béklyó
it, miként vált és válik itt a marxista gondolat a 
felszabadító, emberi emancipáció útjává és fegyveré
vé, mint lettünk azzá, amivé lettünk, ezt megmutatni 
a jelen és a jövendő érdekében egyaránt megoldásra 
váró feladat.”

Sinkó Ervin a szabad gondolat csatájának tartja azt 
az eszmei és politikai csatát, melyet Jugoszlávia ví
vott a Tájékoztató Iroda határozatában oly szemmel 
látható dogmatikus szemlélet- és gondolkodásmód
dal. S a szabad gondolatnak a hőseit idézi éppen ezért, 
elsősorban Spinózát — már „szubjektív elősza
vában”, ahol Spinozának a szeretetről szóló mondatát 
említi (a szeretet nem követeli a viszonzást). Az is
tenítélet kürtje, mely csak baknak a szarva című írá
sában pedig a nagy filozófus Theológiai-politikai ér
tekezés című művének részleteit használja fel. „Ba- 
ruch Spinoza néhány bíráló kérdést tett fel, néhány 
tételt formulázott meg, hogy erejének megfelelően 
hozzájáruljon az igazság megismeréséhez. Várt és 
kért felvilágosításokat, bizonyítékokat, érveket és 
ellenérveket. Amit azonban kapott, az a »herem« 
volt. Így hívták a nagy kiközösítést és kiátkozást. 
1656. július 27-én Amszterdam városában összeült a 
rabbinusok tanácsa és rövid tanácskozás után kihir
dették ünnepélyesen az egyhangúan elfogadott tör
ténelmi jelentőségű határozatot. Akkor azt a kiközö
sítés okmányának hívták . . . ” Idézi is ezt — azért, 
mert a szöveg „valahogy ismerősen hangzik”: a Tá
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jékoztató Iroda határozatának szövegére emlékezteti, 
főképpen, mert, mint írta, „Spinoza óta a világ jelen
tékenyen megváltozott, de van egy különös lelki szer
kezet, amely, amint az látható, azóta se változott”: ez 
pedig a kiátkozást kiáltó „rabbinisztikus, pápai lelki 
szerkezet”. Az Akik nem tudják, mi fán terem a sze
mérem című terjedelmesebb írásában, amely a Rajk- 
perrel foglalkozik, Pascalra hivatkozik, akinek köny
vét Párizsban hóhér vetette máglyára, mert a szer
ző a jezsuitákkal találta szembe magát. „Pascal az ő 
könyvében sokat emlegette és citálta annak a tudós 
spanyol jezsuitának a könyveit, akit Escobar atyá
nak hívtak és aki a moráltheológiáról szóló, a jezsu
iták használatára írt és jóváhagyásával kiadott mű
veiben azt fejtegette, hogy nincs az a hazugság, nincs 
az a csalás, nincs az a rágalom, melyet bűnnek kell 
tekinteni, sőt még a gyilkosság is megengedhető, ha 
olyanok ellen folyik a harc, akik nem akarják ma
gukat alárendelni a jezsuita rend hatalmának.” Ám 
nem csupán analógiákról van szó! Sinkó Ervin írá
sainak morális indulata legalább akkora, mint politi
kai szenvedélye, amelyet a nagyon is konkrét meg- 
nyilatkoztatások szítanak. Ezért írhatta:

„Kicsoda sejthette volna, hogy a harc, melyet Pas
cal vívott, épp a mi napjainkban megint egyszer idő
szerűvé válik? Ki láthatta volna előre a lehetőséget, 
hogy egy napon Escobar atya föltámadhat a forrada
lom zászlajának piros redőzetében? Ki kell mondani 
kíméletlenül a keserű és borzalmas igazságot: azok, 
akiknek világítaniok kellene a sötétben, akiknek a 
tisztaságot és nemességet kellene jelképezniük az em
beri viszonylatokban, azok, akiknek a maguk csele
kedeteivel azt kellene felidézniük, amit Gorkij »a 
harmadik perspektívának« nevezett, a szép és emberi 
jövőt — azok a marxistaellenes elvtelenség, gyűlölet, 
irigység, illetőleg szolgaiasság útján odáig mentek,
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hogy nemcsak a nemzetközi munkásmozgalom alap
vető értékeire jelentenek veszélyt, hanem veszélyez
tetik az emberi tisztesség legelemibb alapjait.”

De idézi az „öreg Goethét” is, s ennek az idézetnek 
a távlatában mondja, hogy „mi a mi földünkön az 
igaz szavak földjén élünk”. Tudjuk, a szavak kérdé
se azelőtt is foglalkoztatta már Sinkót, most azonban 
nem csupán a szavak devalvációjának általánosabb 
problémája érdekli, hanem esztétikai vetülete is: a 
hazugság irodalmi tradíciói, a giccs problematikája 
(„Egyszóval, a giccs hazugság, melyet a művészet kül
ső eszközeinek felhasználásával tálalnak elénk”), 
ahonnan gondolkodásának útja a szocialista realiz
mus elutasításához vezetett, mert az, szerinte, „meg
szűnt az igazság művészete, azaz megszűnt művészet 
lenni”, miként azt Az igazság, a hazugság és a mű
vészet című 1950-ben írott cikkében kifejtette, ugyan
akkor a maga ideáljáról is vall a következőképpen:

„Mi Jugoszláviában nem ismerünk el semmiféle 
felsőbb tekintélyt a művészetben saját lelkiismere
tünkön kívül, amely nekünk mint kommunistáknak 
s általában minden művésznek, amennyiben csak
ugyan művész, feladatul szabja ki, hogy az igazságot 
ábrázolja, az ő igazságát, mert az igazság és csak az 
igazság szolgálhatja a forradalmi akaratot. Ez az 
igazság nem valami elvont racionális fogalom; ennek 
az igazságnak a forrása a művész élménye, a művész 
intenzitása és mindenekfelett a művész alkotó ereje. 
Ez ősi bátorság nélkül, a bátorság nélkül, mellyel 
a művész kimondja saját élményét, nincs művészet 
és még kevésbé, legkevésbé lehet nélküle forradalmi 
művészet.”

Meg nem kerülhetővé vált az ezeken az eszmei po
zíciókon álló Sinkó Ervin számára, hogy az 1948 utá
ni esztendők két nagyon jelentős eseményéről, mint 
amilyen a Rajk-per és az ún. Lukács-vita volt, ne 
nyilatkozzék. Esztétikai szempontból kétségtelenül a
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Hazugságok és igazságok címmel kiadott „széljegy
zetek” a legérdekesebbek — amelyekben a Lukács 
Györgyöt ért támadást és Lukács önkritikáját értel
mezi, illetve Révai Józsefről, a tanítványból támadó
vá vált irodalompolitikusról beszél. támadást is, 
Lukács „teljes fegyverletételét” is jellemzőnek s 
ugyanazokból a körülményekből származónak tartja, 
amelyek létrehozták a Tájékoztató Iroda Jugoszlá- 
via-ellenes határozatát, s megrendeztették a Rajk- 
pert. Közben kétségbe vonja, hogy Lukács a „legna
gyobb élő esztéta”, és „esetében” annak példáját lát
ja, hogyan „kerülhet kitűnő, nagyképességű ember 
abba a helyzetbe, hogy elvek nevében elvtelen poli
tikát űzzön”, például az Irodalom és demokrácia cí
mű könyvében, de önkritikájában is. Ilyen ihletés 
elemezteti Sinkóval a szovjet Rozental Marxista dia
lektikus módszer című művét, s nem utolsósorban ez 
ösztönzi arra, hogy a naturalizmusról újabb tanul
mányban szóljon. Már azért is, mert, mint írja, 
„rendkívül érdekes, hogy a mai szovjet művészetnek 
egyik alapvető hivatalos jelszava: harc a naturaliz
mus ellen”. Kezdetét ennek a „harcnak” az 1936-os 
esztendőben jelöli meg, amikor Sosztakovics A mcen- 
szki lady Macbeth című operáját érte hivatalos bírá
lat „naturalizmusa” miatt. Sinkó sem fogadja el ezt a 
művészeti irányt (hogy miért, azt első tanulmányá
ban fejtette ki), de most már elismeri, hogy benne 
„volt valami prométheuszi erőfeszítés abban az irány
ban, hogy mindennek ellenére elhatoljon a valóságig, 
az igazi valóság ábrázolásáig”, és jelentőségét abban 
jelöli ki, hogy a „művészeti tematikát kiszélesítette, 
hogy merészen újra felfedezte és kifejezte a valósá
got”:

„Lényeges és alapvető kérdés: ugyanazokból az 
okokból vagyunk-e a naturalizmus ellenségei, ame
lyek miatt annak idején a polgári és kispolgári er
kölcs képviselői, a hazugság és képimitatás ügynökei

229



és őrei támadtak a naturalizmusra, ugyanazokból az 
okokból vagyunk-e a naturalizmus ellenségei, mint 
amilyeneket Franciaország államügyészei hoztak elő, 
amikor üldözőbe vették Zolát, Flaubert-t és Baude- 
laire-t — vagy pedig azért vagyunk-e a naturaliz
mus ellen, mert teljesebb, még igazabb, még egészebb 
képét akarjuk adni az embernek, mint amilyet a na
turalizmus módszereivel lehetett adni?”

Sinkó felelete egyértelmű. A Szovjetunióban azért 
indult meg a harc a naturalizmus ellen, hogy a Zsda- 
nov neve fémjelezte szocialista realizmus „megvaló
sítása” elől ezt az akadályt is elhárítsák, hiszen a 
naturalizmusnak is alapvető kérdése az volt, hogyan 
is juthat el a művész az „igazi, a valóságos ember
hez”. „Ők azért vannak a naturalizmus ellen, mert 
csak azokat a művészeket tűrik meg, akik a való
ságot dicsfénnyel övezik, szemérmetlenül szépítik, 
hízelegnek és hazudnak, ők azért ellenségei a natu
ralizmusnak, mert az összeegyeztethetetlen az apolo- 
gétikával, a valóságnak azzal a magasztalásával, amit 
ők követelnek a művészeiktől.” A művészet társadal
mi rendeltetése helyett (ez pedig „nem más, mint em
beri emócióknak érzéki eszközökkel való érvényre 
juttatása, az emberi érzelem kifejezése, hatalmas szel
lemi ösztökélő a harcra, amelyet annak a csudás, fájó 
és állatian véres tüneménynek az emberibbé tevésé
ért folytatunk, amelyet emberi életnek hívunk”) a 
politikai megrendelés követelményével találja magát 
szembe a művész, s ez a követelmény, mint írja és 
párhuzamokkal példázza, rokon vonásokat mutat Hit
ler teoretikusainak művészetideáljával.

Kézenfekvő lesz tehát, hogy Sinkó Ervin az 1950-es 
évek elején szembefordul az „irányzatosság” elvével, 
a „programatikus esztétika” álláspontjaival, s törté
nelmi jelentőségűnek nevezi Miroslav Krleža referá
tumát a Jugoszláv Írószövetség 1952-ben megtartott 
ljubljanai kongresszusán. Sinkónak két tanulmánya
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is erre a témára íródott: 1953-ban a Marginalije uz 
Krlezin obračun s „naučnom estetikom” (Margináliák 
Krleéának a „tudományos esztétikával” való leszá
molásáról), 1954-ben pedig az Umjetničko stvardlaštvo 
i programatska estetika (A művészeti alkotómunka 
és a programatikus esztétika). Mind a kettő, amikor 
Krleža nézeteinek fényében „leszámolás” a szocialis
ta realizmus esztétikájával, egyúttal egy olyan eszté
tikai ideál leírásának a kísérlete is, amelynek alap
ját Miroslav Krleža művészete képezi. Nem lesz te
hát véletlen, hogy az 1950-es években Sinkó Ervin 
érdeklődésének a középpontjában éppen Miroslav 
Krleža munkássága áll, amit az is bizonyít, hogy a 
Falanga Antikrista (Az Antikrisztus hadrendje) című 
tanulmánykötetének (1957) tizennégy írása közül öt 
Krlezával foglalkozik.

Céltáblája mind a két tanulmányában a „tudomá
nyos esztétika”, ennek nevezi ugyanis azt az eszté
tikát, amely magát marxistának, éppen ezért a szo
cialista realizmus esztétikájának tartja. Kétségbe von
ja a marxista esztétika lehetőségét, s kijelenti, hogy 
egy esztétika sem lehet a szocializmus esztétikája, fő
képpen, hogy magát az esztétikát is fölöttébb prob
lematikus képződménynek tartja. Sinkó szerint 
ugyanis a művész és kora esztétikai tudománya között 
áthidalhatatlan szakadék tátong, s tátongott mindig 
is, mert minél nagyobb egy művész, műve annál in
kább személyes tartalmaival és a közlés egyéni mód
jával lep meg bennünket. A művész, mert új szabá
lyokat teremt, szükségszerűen szembe találja magát 
korának normatív esztétikáival. „Az esztétika — ír
ta —, mint tudomány, nem játszik valami túlságo
san nagy produktív szerepet a művészeti alkotómun
ka történetében, s nem is jelent komoly veszélyt a 
művész számára, aki tehetségének mértéke szerint 
önnön művészetének törvényhozója.” Eszerint a szo
cialista realizmus ún. „tudományos esztétikája” a
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művésztől elragadja a kezdeményezés lehetőségét, s 
arra kényszeríti, hogy előírásainak alkalmazója le
gyen csupán. Ezért ez az esztétika nem csupán „tu
dományos”, hanem „állami tudományos esztétika” is, 
s tekintettel arra, hogy olyan államé, amely a szoci
alizmus nevében lép fel, ez a „tudományos esztétika 
a szocializmus esztétikájával identifikálódott”. Sinkó 
azonban Miroslav Krleža referátumának azokat a 
szempontjait emeli ki, amelyek a „jugoszláv konst
ruktív következtetéseken” alapulnak, s tagadják mind 
az álmarxista esztétikát, mind pedig a nyugat-euró
pai látszólag semleges dekadenciát és terméketlen 
esztétizmust. Krleža nyomán Sinkó a művészet és 
művész társadalmi-erkölcsi felelősségének a kérdését 
hangsúlyozza, a „felelősség társadalmi tudatát”: „Itt 
és most nincs művészeti alkotó munka a nélkül a tár- 
sadalmi-morális, s mondhatnánk emberi lehetőség 
(potenciál) nélkül, ami lényegében nem más, mint a 
drámai történésekre való aktív reagálás szükséges
ségének a parancsa, szükségnek, amely ezeknek a 
drámai eseményeknek erőteljes átéléséből születik 
meg.”

A másik tanulmányban már nem a „tudományos” 
esztétikát emlegeti, hanem a programatikusat, az 
„irányzatost”. „Elérkezett az idő megmondani: az a 
tézis, amely szerint Marx, Engels és Lenin valami
féle tudományos esztétikát teremtettek volna, puszta 
kitalálás, legenda, amely a Szovjetunióban született 
meg a sztálini korszak utolsó évtizedeiben.” Sinkó 
teljes eszmei fegyverzetben lép fel az „irányzatos” 
irodalom, művészet ellen, s nevezi többek között 
„tirannisztikus téveszmének”, amely tulajdonképpen 
Platón óta kísérti a művészetek történetét, s létezése, 
Sinkó szerint, azt jelenti a gyakorlatban, hogy „min
dig van egy szervezett reális erő, történelmi képződ
mény, egyház vagy állam, amely állaga szervezettsé
gével és erkölcsi erőszakával a művészi alkotó munka
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irányát, formáját és célját szabja meg”. Ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy nem a tendenciózusság a fő jel
lemzője az „irányzatos” művészetnek, hiszen a ten
dencia minden művészi alkotás természetes velejáró
ja, hanem az a parancsoló követelés, hogy a művészi 
alkotómunka tartalmáról és formájáról az állam po
litikai és nevelői szükségletei döntsenek, és ilyen mó
don a művész lényegében az állam „politikai-neve- 
lői” funkcionáriusává váljon. Azt is jellemzőnek tart
ja, hogy az esztétikai intenzitás és a szociális szük
ségesség között feszülő antagonizmust az alkotói mun
ka kárára oldja meg az „irányzatos” esztétika, azzal, 
hogy társadalmi programot ír elő számára. Kitetszik 
Sinkó szavaiból, hogy ő az „irányzatos” művészet 
ellenében az „elkötelezett” művészet eszményét tart
ja kívánatosnak, s ebben bennefoglaltnak tudja az 
alkotómunka szabadságát is, amit a jugoszláv művé
szetpolitikai gyakorlatnak egyik legfontosabb ismér
ve. Frappánsan, egy mondatba foglalja nézetét: „sza
badok vagyunk, hogy önmagunk lehessünk”.

Ebben látja annak előfeltételét, hogy Jugoszláviá
nak „saját szocialista irodalma és művészete legyen”. 
S nem hagy kétséget afelől sem, hogy Miroslav Krle- 
žában látja ennek az új, szocialista és elkötelezett 
művésznek a prototípusát, s a „költőiben” a művészi 
alkotás legfőbb mozzanatát, amit a Széljegyzetek a 
költészetről, a költészet és a történelem viszonyáról 
és az irodalomtörténet problematikájáról című terje
delmesebb tanulmányában fejt ki az összegezés szán
dékával. Az 1950-es évek második felében ír néhány 
elmefuttatást, esszét és cikket is ezekre a témákra. 
Nincs ezekben sem tétele, amellyel az eddigi vizsgá
lódásaink során ne találkoztunk volna már, jellem
ző azonban, hogy minden újabb kifejtésük új fényben 
mutatja őket, mindig újaknak, frisseknek látszanak, 
így van ez a „tartalom” kérdésével kapcsolatban is. 
A Gondolatok az irodalomról című 1955-ös írásában
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újból megfogalmazza, ami tulajdonképpen évtizedek 
óta kíséri: „Hogy aki ír, író-e a szó artisztikus jelen
tésében, az attól függ, hogy hogyan ír — de hogy ho
gyan ír, az meg végső fokon nem elhatározástól s 
nem eltanulható technikai ügyességtől, hanem attól 
függ, mennyire van saját tartalmakkal teli élete, az 
intenzitástól függ, mellyel életre-halálra reagál — 
egyszóval az, hogy az író hogyan ír, attól függ, meny
nyiben van mit írnia.” (A kiemelés Sinkó Erviné. 
B. I.) Fejtegeti tehát, hogy az írónak nem az esztéti
kával vannak bajai és gondjai, s nem is ér rá velük 
foglalkozni, hanem az élettel szembeni magatartás 
az igazi problémája: át tudja-e élni a „valóság, az 
ember kérdéseit” legszemélyesebb „saját kérdéseként” 
vagy sem. „S merném állítani — szögezi le ugyaneb
ben az írásában —, hogy nincs az egész világiroda
lomban egyetlen olyan nagy költemény, amely ne 
volna egyben a szó legteljesebb és »legtúlzóbb« ér
telmében szubjektív költemény.” Hivatkozik Michel- 
angelóra, Goethére, s idézi Ady Endre versét, miköz
ben szót ejt a traktordübörgéstől hangos költészetről 
is, mondván, hogy ezek nem témájuk miatt érdekte
lenek, hanem azért, mert szerzőik képtelenek voltak 
„féktelen odaadással, élményszerűen” szólni róluk. 
„Ha az író forradalmárként élte át és éli át a jelent
— hangoztatja —, bármi »témán« keresztül is elke
rülhetetlenül kifejezésre fog jutni az ő témája, az 
emberé, aki a forradalmár.”A kispolgár pedig meg
marad kispolgárnak, bármilyen forradalmi témát éne
kel is meg. Ilyen eszmei alapon állva írja 1957-ben a 
Párbeszéd a mikrofon előtt a művészetről dialógusá
ban: „Hogyan írsz, ez igazi személyes életedtől, az 
emberekhez, a természethez, az élethez és a korodhoz 
való viszonyodtól függ. Hogyan írsz, mit írsz és ki 
vagy — ez nem három külön, hanem egy és ugyanaz 
a kérdés.” Ám amikor a költő prométheuszi lelkiségé
ről beszél, akkor már az utópisztikus mozzanat helyett
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a „legnagyobb emberi következetességet” emeli ki, 
amellyel a költő verset ír, mert „énekelni mindennek 
ellenére azt jelenti, hogy az ember mindennek elle
nére csak azért is megmarad embernek, hű marad 
az ember emberi vágyaihoz, az emberhez”. Ellent
mondásról van szó: a költő akkor is a szépséggel bű
völ el, amikor a borzalmakról beszél. Az ember meg
torpanhat, a költő azonban nem — hirdeti Sinkó. 
A giccs eredete és szerepe című tanulmányában (1960) 
marxi terminust használ már, amikor az ember meg
osztottságáról kell beszélnie, fejtegetve, hogy az em
ber, „ez a rész-lényekre fel nem bontható integrális 
egység. . .  úgy él, mintha rész-lényekből volna össze- 
téve”. Az „önelidegenedés” és „eldologiasodás” az az 
erő, amely „az embert megfosztja egységétől, meg
fosztja az életet a maga egységes emberi tartalmától 
és formájától, esztétikai síkon a minden életmegnyil
vánulásban egységes stílustól”. Természetesen a 
Marx—Kierkegaard párhuzam itt is felbukkan, két
ségtelenné téve immár végleges érvénnyel, hogy Sin
kó gondolkodásának egyik sajátos mozzanatáról van 
szó. Ha másokat a Marx—Freud párhuzam kérdése 
izgatta, s ezt tarjuk jellemzőnek, Sinkónál a Kierke- 
gaard-analógiát kell ilyennek tartanunk. Ez a tenge
lye természetesen az Értelmiség és közösség című 
1960-as tanulmányának is. Ebben a szellemben vizs
gálja az értelmiség „történetét”, s állapítja meg, hogy 
a XIX. századnak sem sikerült, minden nagy vívmá
nya ellenére sem, kiszorítani a „maga centrális he
lyéből a szándék és a cselekedet, a gondolat és a va
lóság ellentétének élményét, és az abból eredő sze
mélyes erkölcsi konfliktust”. Ezek, Sinkó szerint, a 
XX. században sem „elintézett kérdések”. Jellemző 
lehet, hogy Marxot sem szigeteli el korától, még ha 
a valóban új elemeket éppen ő vitte is be a „XIX. 
század reprezentatív értelmiségének a központi prob
lémájába”, amikor nem a világ magyarázatát, hanem
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megváltoztatását hangsúlyozta. „Nincs egyetlen marxi 
megismerés, mely csak kontemplatív. . . ” — írja Sin
kó, s nyomban egyik legkedvesebb tételét ismétli 
meg: „A szó nem marad szó. . . ” Nem marad szó 
annak az „új intellektualitásnak” az ajkán, amely az 
„utolsó elnyomott osztály”, a proletariátus „öntuda
tával” viszonyul az elidegenedés kérdéséhez.

Ezt az új, a klasszikus értelmiségtől különböző in- 
tellektualizmust nem az „eretnek sóvárgás” jellemzi 
Sinkó szerint, éppen ezért „nem is érheti be keve
sebbel, mint a valóságos társadalmi létfeltételek ösz- 
szességének a valóságos emberi viszonyoknak teljes, 
valóságos s nem pusztán elméleti humanizálásával”. 
Az értelmiségi „rend”-nek el kell tehát veszítenie 
kaszt jellegét, mint ahogy a kultúra is megszűnik az 
értelmiség „autonóm szférájának” lenni — olyan 
mértékben, amilyen mértékben kisebbedik a szaka
dék a „gondolat és a valóság” között. Sinkó szerint 
azonban a szocialista forradalom mindehhez még csak 
a feltételeket teremtette meg, megoldani a jövő fela
data lesz, s ehhez a „szocializmus jugoszláv koncepci
ója” kínálja a valóságos garanciákat.

Sinkó Ervin tehát a sztálinizmus eszmei bírálatá
ból indult ki, de nem maradt meg pusztán a bíráló 
pozíciókon, hanem a Jugoszláviában végbement „má
sodik forradalom” értelmezésével a humanizmus po
zitívumainak affirmálódását segítette, ami valójá
ban a „szocializmus jugoszláv koncepciójával” való 
feltétlen azonosultságát is jelenti.
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DIALÓGUSOK, NAPLÓK 
ÉS AZ E G Y  R E G É N Y  R E G É N Y E

A Mit adhat a költő? című, magyarul 1959-ben meg
jelent esszéjében ismételten megfogalmazta a „költői 
műről” kialakított nézetét:

„Annál, aki életében semmi mást nem látott, mint 
a szülőfaluját, elkerülhetetlenül hiányozni fog nem 
az egyéni élmény, hanem az élmények anyaga, vagy
is annak az élményanyagnak tömege, ami semmivel 
sem pótolható, és amelynek hiányáért nem kárpótol
hat még a legerősebb egyéni kifejezési képesség sem. 
A költői mű tehát mindig egy egyszeri személyiség
nek egyszeri egyéni kifejezése, de a mű jelentősége 
attól függ, hogy a valóságoknak milyen széles körére 
és milyen intenzitással reagál az egyéniség, aki a mű
ben megszólal.”

Az „egyszeri személyiségnek” itt emlegetett prob
lémája szinte szükségszerűen az Én-tudat minőségé
vel van összefüggésben. Az egyéniség a maga életé
nek fontosságát is érzékeli, élményanyagát nemcsak 
jelentősnek, hanem megőrzésre érdemesnek, a világ 
számára fontosnak is tartja, attól szinte függetlenül, 
hogy a megtörtént események rögzítéséről vagy ön
elemző feljegyzésekről van-e szó, „irodalmi” formát 
kapott-e vagy sem a feljegyzésre érdemesített tett 
vagy gondolat. Sinkó Ervin naplóira és önéletrajzi 
ihletésű írásaira is jellemző tehát mindaz, amit e ki
fejezési formákkal kapcsolatban az irodalomtudomány 
el szokott mondani. Válságműfajokról van szó, ame
lyek a „személyiség problematikussá válásával függ
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nek össze” (Szávai János), s társadalmi, irodalmi vagy 
egyéni válságot tükröznek. Hitelesnek érezzük Sin- 
kóval kapcsolatban is Alain Girard-nak azt a meg
állapítását, hogy a legtöbb író akkor ír naplót, amikor 
valamilyen szubjektív vagy objektív ok miatt mást 
nem tud vagy nem akar írni. Az önéletrajzi műfajok
kal kapcsolatban talán csak ott kellene a közismert 
tételeken finomítani, ahol arról van szó, hogy a nap
lóíró, akár az önéletrajzíró is, az „irodalom eszközeit 
felhasználva próbálja irodalomkívüliségét bizonyíta
ni”. Sinkó Ervin naplói ugyanis inkább az „irodal- 
monkívüliségét” dokumentálták a két világháború kö
zötti húsz esztendőben, ilyen módon pedig az „iroda
lomban levés”-ének az egyik formájává változtak. 
Közben pedig a dokumentálási igényt engedte szóhoz 
jutni, abban az értelemben, ahogy Sinkó az „emberi 
dokumentum” fogalmát értelmezte. A naplóíró ked
vének görbéje is a fentebbi megállapításunkat lát
szik igazolni. Mint Bosnyák István közléseiből ki
tetszik, az első nagy, ifjúkori naplóíró rohamot, 
amelynek eredményei a szabadkai naplók 1916—1917- 
ből, 1918-ból, majd 1920-ból (később 1926-ból), csak 
a húszas évek második felében, 1926—1927-ben kö
veti a másik, a bécsi, majd ez folytatódik Prigrevicán 
1928—1930 között, hogy ismét Moszkvában kezdjen 
naplóíráshoz, s tetőződjék az ún. szarajevói és drvari 
naplókban, amelyek Zágrábban kezdődnek 1939 de
cemberében, s 1944 nyarán érnek véget. A bécsi iro
dalmi munkálkodás esztendeit, valamint az Optimis
ták írásának az idejét nem kíséri jelentősebb napló
írói munka, és a felszabadulás után is csak epizodi- 
kusak a feljegyzések, főképpen az 1956—1965 közötti 
egy évtizedben vezetett feljegyzéseket. Ez utóbbiak 
jellegéről az olyan közlések tájékoztatnak, mint a 
Suboticai három napom 1963-ban, a Budapesti mo
zaik (ugyancsak 1963-ból) és az 1966 júniusában a 
Híd közölte Napról napra című Sinkó-szöveg.
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Az önéletrajziság természetesen az egyértelműen 
szépirodalminak minősített nagyobb alkotásban is kí
sértett, s jelentős mértékben a „művészi élmény anya
gát” szolgáltatta, a Szemben a bíróval (1935) azonban 
első olyan alkotása, amelyben a „vagyok, aki va
gyok” elve műalkotásként kap formát. Az Egy re
gény regénye visszaemlékezéséből tudjuk, hogy Gué- 
henno biztatására írta meg, s hogy annak az ötle
tet viszont Korvin Ottó börtönnaplója szolgáltatta. 
„Először szólítottak fel, hogy írjak meg valamit, amit 
csak én tudok megírni — írja a Egy regény regényé
ben —, s először hallottam, hogy ez nemcsak nekem, 
hanem másoknak is fontos.” Majd tovább: „En face 
du juge (Szemben a bíróval) a címe ennek az önélet
rajznak, mely voltaképpen nem más, mint vallomá
sok egy egész életről, a gyermekkortól egész a meg
írás napjáig. . . ” A formaötletet viszont az Optimis
ták kecskeméti epizódjában találta meg, amikor fő
hősének, Báti Józsinak alteregóját szerepelteti. Ezt 
az önéletrajzát pedig a következő mondattal kezdi: 
„A bíró, akivel szemben állok, jól ápolt, kis úrifiú . . . ” 
S hasonló módon fejezi is be: „Szemben a bíróval 
rovom a betűket, mindig szemben a bíróval. . . ” For
mális dialógus azonban itt még nem születik. Romain 
Rolland „szívbemarkoló monológnak” minősíti, s ne
vezi műnek, amelyben a „lelkiismeretnek nagy küz
delme” kerül a nyilvánosság elé. Eszmei önéletrajz a 
Szemben a bíróval, magyarázat és mentség egyszer
smind. Magyarázat, mert megvilágítani igyekszik an
nak az útnak a fő állomásait, amelyen járva végül is 
Párizsba jutott, s 1935-ben ott tart, hogy számvetést 
készít átélt szenvedéseiről és tévedéseiről. Nem tárgyi
lagosan természetesen, hiszen ilyent nem is várhatunk, 
de analitikusan, és a francia közönséget szem előtt 
tartó módon beszél gyermekkori traumájáról, amely
ből egész krisztiánus „viselkedésformáját” eredezteti, 
szabadkai neveltetéséről, az Ady-hatásról, „morális
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hajótöröttségéről”, pesti szerepléséről, amelynek so
rán „belülről szembekerült a proletárdiktatúrával”, 
s eljutott „Krisztusig”, aminek az lett az eredménye, 
hogy „a régi közösség nélkül, egyedül maradt a hűt
lensége terhével, egyedül hitével” — Bécsben, „fé- 
lig-meddig a polgári társadalom keretein kívül, len
gyel, német, balkáni és magyar kommunista emig
ránsokkal”. Végül a prigrevicai experimentumukról 
esik szó, amelynek szerepe legalább olyan nagy volt 
Sinkó Ervin életében, mint az 1919-es válsága, ami
kor „Paulusszá” lett. Gondolkodásának nagysága és 
ellentmondásossága egyaránt mérhető ezen az önélet
rajzon tehát. „Logikája” ugyanis pontosan kirajzolódik 
a vallomásos elemzésekben, ám miközben helyességét 
is bizonyítani akarja, egyúttal a Prigrevicán felismert 
„csődjét” is bevallja. Érthető s elhihető, hogy a körül
mények sajátos összejátszása folytán már az apatini 
kisfiú mintegy a szeretetre és az internacionalizmus
ra predesztinálva érezte magát, és a francia olvasó is 
megértéssel vehette tudomásul, hogy a sinkói szub
jektivitás türelmetlen, ennek következtében már a 
Tanácsköztársaság hónapjaiban a maga egyéni prob
lémáinak „történelmi aktualitást tulajdonított”, ami
kor ezek nem lehettek időszerűek sem 1919-ben, de 
később sem. „A hiba nem a problémákban volt, me
lyek csak engem értek készületlenül — írta. — Nem 
is véletlen, hogy épp a proletárdiktatúra által vettem 
észre, hogy ezek a problémák reálisak. Az egyén és a 
kollektívum között felmerülő morális konfliktus azok 
közül az ellentétek közül való, melyet a maga dikta
túráján keresztül szintén csak a proletariátus oldhat 
meg, amennyiben olyan társadalmi organizációt te
remt, mely az egyént nemcsak az erőszak elszenvedé
se, hanem az erőszak alkalmazásának szüksége alól is 
felszabadítja.”

A Szemben a bíróval szövegéből az is kitetszik, 
hogy tíz esztendőn át a maga szubjektív igazának a
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hitében élt, Prigrevicára egy kísérlet kedvéért uta
zott, hogy négy és fél éven át tegye próbára — most 
már nem az emigráció légüres terében, hanem szülő
városának, Apatinnak tószomszédságában — azt a 
Bécsben végső formát kapott elképzelését, hogy él- 
het-e magányosan, aki keresztényként akar élni, az
az: lehetséges-e a tolsztojanizmus az 1920-as évek vé
gén, amikor nem volt lehetséges a századforduló 
idején. Ezt írja tehát:

„Az a négy és fél év, amit ott töltöttünk, úgy jele
nik meg előttem, mintha egy nagy, végső konzekven
ciáig lefolytatott próba lett volna, próba arra, hogy 
nem mint Bécsben, quasi a társadalom margóján él
ve, hanem benn az adott társadalomban lehet-e ma
gányosan élni, még akkor is, ha az ember keresz
tényként akar élni. Sajátságos módon nem annyira 
a világesemények, mint — jóval a német fasizmus 
előtt — az, amit ebben a kis faluban éltünk át, térí
tett el attól az úttól, melynek konzekvens továbbfoly
tatása akaratával jöttünk le ebbe a faluba. Mi az 
egyéni élet szentségének nevében kényszerültünk el
hagyni elvtársainkat a harcban, és a falusi orvos ren
delőjébe bejött a falu élete. . .  A meggyőződés elvesz
tette aktualitását. Hogy ez a kényszer ütötte az első 
rést a hiten, hogy a keresztényi élet lehetséges ebben 
a társadalomban is, ezt csak ma tudom . . . ” 

Idézetünkből az is kitetszik, hogy Sinkó intim és 
fölényes is egyszerre; pontosabban: imponáló az a 
fölény, amellyel a maga személyes problémáit az ol
vasó szeme előtt értelmezi, általánosítja, elannyira, 
hogy a pár esztendővel a megírás előtt lejátszódott 
eseményeket is mintha nagyobb időbeli távlatban 
szemlélné, mint amennyire maguk a történések fel
jogosították. A német fasizmus például nagyon is je
len volt már a világban, amikor Sinkóék Prigrevicán 
éltek, s alig pár esztendő választotta el a Szemben a 
bíróval megírását a prigrevicai ötödfél esztendőtől.
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Az ilyen típusú viszonyulás azonban mit sem von le 
Sinkó kritikájának az értékéből, noha ez a kritika 
egy pillanatra sem kér a múltra vonatkozóan eszmei 
„salvus conductust”.

A jövendővel kapcsolatban azonban már inkább 
egyfajta menlevél szerepét játszotta a Szemben a bí
róval;

„Semmit se kellett elfelejtenem abból, amit a dikta
túra alatt átéltem, semmit sem kellett megtagadnom 
abból, amit értékének megismerni megtanultam, csak 
ezen kívül még azt is megtudtam, hogy ott maradt a 
helyem annak a forradalmi proletariátusnak oldalán, 
mely véres és kegyetlen harc árán, de valósággá fogja 
tenni a humanizmus eszméit, és megszünteti a sza
kadékot a gondolat és a tett között.”

S mert Sinkó is a forradalom „céljait” akarja, s 
mint elmondta, ezt akarta immár húsz esztendő 
óta, magáévá teszi „minden konzekvenciájában a for
radalmi erőszak” gondolatát, amit 1919-ben elutasí
tott, magára vállalva mind az ún. szentkirályi per 
ódiumát, mind pedig a magányosság „szituációjából” 
következő erkölcsi és politikai terheket. A Szemben a 
bíróval tehát egy ideológiai fordulat dokumentuma: 
igazolása és kritikája egyszerre Sinkó Ervin életútjá
nak.

A mű közvetlen, gyakorlati következménye a 
moszkvai két esztendő volt, a művészetinek húsz esz
tendő múltán látjuk nyomát, amikor megírja a Be
szélgetések a látogatómmal (1957), öt esztendővel ké
sőbb pedig az Utolsó beszélgetés (1963) című vallomá- 
sos szövegét.

A Beszélgetések a látogatómmal lírai esszé, s lát
szólag nincs köze az önéletrajzi ihletésű Sinkó-szö- 
vegekhez, valójában azonban ez is az író eszmetörté
netének a szépirodalmi irányú rekapitulációja, egy
úttal továbbfejlesztése annak az előadásmódnak, 
amelynek lehetőségével a Szemben a bíróval megfor
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málásakor találkozott. Az alterego klasszikus eseté
re gondolhatnánk, amikor a „bíró” és a „vádlott” 
találkozik egy tudatkörön belül, annak két pólusa
ként, illetve az „író” és a „látogatója” folytatja dialó
gusát, mely a szituációból következően most is mo
nológ marad. Nem szabad azonban elfeledkeznünk ar
ról a megállapításról sem, amelyet a mai filozófusok 
közül is sokan vallanak, hogy az elkötelezettséget ön
ként vállaló művészek lényegében önmaguk védői és 
vádlói is, ellentétben az olyan perekkel, amelyekben 
a művész általában csak vádlottként szerepel. És Sin
kó a Szemben a bíróval és a Beszélgetés a látogatóm
mal megírása közötti időszakban nem is egy ilyen jel
legű perre hivatkozott tanulmányaiban és polémiái
ban. Igaz, azt mondja a „látogatóról” az író, hogy ő a 
nézője: „Ismerősöm, mondhatnám barátom. Évtizedek 
óta el-eljár hozzám látogatóba. Az esti, sőt késő esti 
órákban. Egyszerre csak azon veszem észre magam, 
hogy mellettem áll vagy a hátam megett és nézi a köny
vet, melyben lapozgatok, vagy azt, hogy mit írok.” De 
az irónia, amit hangsúlyoz, jelzi, hogy a kritikus Én
jéről van szó, az kíséri az „elképzelhető legintenzí
vebb érdeklődéssel” a másik Énnek irodalmi munkás
ságát. „Mi ketten kitünően megértjük egymást, noha 
végső fokon semmiben sem értünk egyet. Illetőleg, ha 
racionálisan egyetértünk is, köztünk világok vannak, 
pontosabban egy világ, épp az, amelyikben élek.” Nos, 
egy dialógus ígéretével terhes monológban Sinkó 
a maga nézeteinek két sarkalatos tételét fejti ki. Az 
egyikkel kapcsolatban arról beszél, hogy nem tudta 
soha magát átadni az „áldott képzelet boldog játéká
nak”, nem tudott művéből soha „mozarti muzsikát” 
előcsalni, csak „keserű, kínos és vádló történeteket” 
mondani el „arról, hogy mint merülnek el az embe
rek”: „És mindig harcról van szó. És a szó mindig 
vallomás. Vallomás a mítoszról, mely véres és a nagy 
reményekről, melyek elvéreznek.” A másik ebből kö
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vetkezik. „A költő nem felelős azért, hogy miről és 
mit kell énekelnie. Aki felelős érte, az nem költő, ha
nem ré to r. . . ” — kapjuk a tételt, és máris fut a pár
huzam a költő és a rétor között. Kitetszik Sinkó meg
fogalmazásaiból, hogy az 1950-es évek derekán írja 
ezt az esszéjét, amikor túl van már a „programatikus” 
esztétikával való leszámoláson, Krleža művészetének 
a bűvöletében gondolkodik, s írja A véres mítosz 
nagy, elemző tanulmányát, de még mindig időszerű
nek tartja a polémiát a tendenciózus irodalom kép
viselőivel. A „rétor” Sinkó szemében „csak pap
ja valami igazságnak”, éppen ezért számára a szó 
és az élet „már nem meglepő felfedezések frissen 
csergedező forrása, hanem csak hatással és zsákmány
nyal kecsegtető puszta vadászterület”, tehát a szó és 
az élet roppant gazdagságát „csak kiaknázza, haszno
sítja”. Ezért kiáltja, ismét az 1920-as évek második fe
lében írott tanulmányainak szellemében, hogy „elle
ne vagyok a prózának”! „A forradalommá hidegült 
kép, az intézménnyé ésszerűsített mámor, nem ez-e a 
próza, mely minden költészetnek, az élt és az írott köl
tészetnek a negációja?” A költő ugyanis Sinkó szerint 
„éhesen és szomjasan keresi, szakadatlanul keresi az 
igazságot”, mi több: a költészet kérdése egy az igaz
ság kérdésével, és ez az igazság „meghaladja a fo
galmak világát”: „A poézis, ha poézis, akkor a gond
talan emberi merészség kitörése a halál, az élettelen 
próza, a hamis valóság börtönéből.”

Ha a Beszélgetés a látogatómmal a költő jelenéről 
szóló eszmecsere, az Utolsó beszélgetés, miközben 
előadásmódjával a novella határterületeire jutott el 
vele az író, ifjúkori szellemi fejlődéséről vall, s ne
vezzük Sinkó felfogásának szellemében poétikus pró
zának, a dialógus lehetőségével játszó, de a dialó
gust mégsem választó monológnak. Rétegei jól kita
pinthatok — kezdve a szerepcsere lehetőségének a fel
vetésétől, amelyben adva van, hogy a körülményeken
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múlott, ki lesz „svihák”, s ki bolyong a „ködben”, 
amely már a húszas években is az emberi élet velejá
rója volt Sinkó szerint, egészen addig a problémáig, 
amit egy nagy, ifjúkori barátság tragikus vége jelent
het, amikor a baráti trió egyik tagja, itt András, a 
másikat, a lányt, a harmadik ellen a „hamis tanú” 
szerepére akarja felhasználni a „Párt, az Emberiség, 
a Legszentebb Érdek” nevében. Közben felkínálja 
ifjúkori olvasmányainak jegyzékét: „Régen, szinte 
valószínütlenül régen volt. Haeckel és Marx és Ibsen 
és Wedekind és Arcübasev és Bakunyin és Zola és 
Szabó Ervin és Wilhelm Oswald és Bemard Shaw és 
Strindberg és Baudelaire és Ady, és mindenekfelett 
Nietzsche, és természetesen Max Stirner, nem any- 
nyira külön-külön, mint valami lázas egyvelegben. . . ” 
Nem az írásban felvetett probléma, az évtizedek múl
tán esedékessé vált tetemrehívás kérdése az érdekes, 
hanem azok a részletek, amelyek az ifjúkori „trió” 
viselkedésformájáról beszélnek. „Száműzötteknek 
tudták magukat, de azáltal, hogy együtt voltak, ez a 
közösség saját szigetet jelentett, azt, hogy távol a kör
nyező kisvárostól, más csillagon éltek.” Káprázataik 
képe érdekes, annak bevallása, hogy „zarathusztrai 
magaslatokon képzelték magukat” akkor, amikor a 
„fundamentum, amin ki-ki oly magabiztosan vetette 
meg a lábát, nem volt más, mint öndédelgető, önma- 
guktól elragadtatott, elvont, összevissza olvasmányok
ból táplálkozó tapasztalatlanságuk”. Ami a Szemben 
a bíróval rajzában — a célnak megfelelően — a szel
lemi fejlődés erővonalait képezte egy ifjúkori „terv” 
hálózatában, és a céltudatosság tényét sugallta, itt, 
a szépirodalmi előadásmód ellenére is valóságo
sabb dimenziókat kap: az érzelmi zűrzavar, mely fel
sejlik az Utolsó beszélgetés lapjain, az író fiatalkorát 
reálisabb fényben mutatja.

Ám hogy meddig terjed, milyen mélységekig tud 
lehatolni az események értékelésében, azt nyilván
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valóan naplóinak elemzése mutathatja meg, köztük 
az ún. szarajevói és drvari napló vizsgálata, amelynek 
egy jelentős része könyv alakban is hozzáférhető a 
Honfoglalás előtt cím alatt megjelent kötetben (1976). 
A műfaj természetéből következik ez az „árulkodó” 
jelleg: a napról napra vezetett feljegyzések nem je
lentenek többet „különálló pontokként egymás mel
lé kerülő napi egységnél” (Szávai János), amelyek 
a nagyon is szükséges művészi intervenciót nélkülö
zik — a rendezői elvet, mely a leírtak „logikáját” mu
tatná meg, s folyamatokat érzékeltetne ott, ahol a 
naplóíró is csak apró, egymástól látszólag független 
epizódokat lát. Az annyira hiányzó belső „folyamatos
ságot” az események egymásutánja helyettesíti, s 
ez csupán annyira függ az írótól, hogy lejegyzésre ér
demesnek tartja-e őket vagy sem, de még a szükséges 
távlat nélkül. Az epizódoknak ugyanis nem a már is
mert múlt, hanem a még ismeretlen jövő adja meg 
az értelmét. A naplóíró, Sinkó Ervin is, Stendhal híres 
hőséhez, Fabrizio dél Dongóhoz hasonlít, aki csak ké
sőbb tudja meg, hogy a Waterlooi csatában vett részt. 
„A naplóíró — olvassuk Szávai Jánosnak Az önélet
írás című könyvében — többnyire késlekedés nélkül 
írja le megörökítésre méltónak ítélt cselekedeteit, gon
dolatait, érzelmeit, s ezzel az író, a narrátor és főhős 
közti távolság szinte elenyészik. A távlat hiányának 
megvan persze a maga előnye is, a leírás pontosabb, 
frissebb, feltételezhetően hitelesebb. . .  A naplóíró íté
letei, megállapításai viszont. . .  ugyanennek okán sok
szor esetlegesek, elhamarkodottak, változékonyak.” 

Nincs okunk, hogy ne idézetünk szellemében olvas
suk a Sinkó-naplókat, noha az is nyomban világossá 
válik az első lapok olvasása után, hogy a napló nem 
minden feljegyzésében „napló”. Nem csupán az anali
tikus igény kerül túlsúlyba sokszor, hanem a művészi 
megformálásra való törekvés is, miként azt az Áron 
szerelme című kisregényébe került naplórészletek
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példázzák (ilyen pl. az 1940. január 2-án, Szarajevó
ban keltezett), vagy mint az olyan kitételek jelzik, 
amilyen az „írásból következő distancia önmagam- 
mal” (1940. január 3.) kérdése, hiszen a szabványos 
naplókat éppen e distancia hiánya szokta jellemezni. A 
napló egy részét kétségtelenül szépírói szándékkal fo
galmazta, így a Sonja-szerelmet, ennek kontextusá
ban pedig a felesége irántit, ezt a „világon mindenki
nek közömbös és érdektelen kérdést”, hogy a napló 
„purgatóriumából” a műalkotás „paradicsomába” 
emelhesse. Nem kérdéses tehát, hogy Sinkó Ervin 
egyik alapvető témája szólal meg újra a szarajevói 
naplóban és a drvarinak a háború kitörését megelőző 
hetekről-hónapokról szóló részleteiben, és ez az író 
„múlt-komplexusa”, aminek terhét, regényei bizo
nyítják, akkor már húsz esztendeje cipelte magával. 
Nem az a tény érdekes, hogy beleszeretett egy fiatal 
lányba, hanem ahogyan ő, aki Freud nevét nem na
gyon emlegette, pszichoanalitikus magyarázatát ke
resi a maga viselkedésének. „És egyszerre éreztem, 
hogy Són ja nem Són ja, hanem mindaz, amit sose ölel
tem és sose fogok megölelni és sose fogok látni
— jegyzi fel 1940. január 17-én két verssorával kapcso
latban. — Mert hogy értsem meg különben, hogy soha 
még több örömmel, több szívvel nem szerettem Micit, 
mint épp ezekben a napokban? Ha Sonja csak he
lyettesít, azt a 18 éves Micit helyettesíti, akit csak 
fényképekről ismerek, s aki nem az én karomban 
lett asszonnyá, s akinek első ölelkezésben való reme
gését, ijedelmét és mámorát százegy önkínzó órában 
próbáltam elképzelni?” Az ő „trubadúr természeté
nek” a megnyilvánulása néha megmosolyogtatóan 
naiv, legtöbbször azonban ironikusan szellemes, mint 
az 1940. február 3-i feljegyzésében, amikor azt az ab
szurdumot konstatálja, hogy felesége nélkül „még 
házasságtörni sem tud”. Szinte törvényszerűen foglal
koztatja tehát az erotika kérdése, s nyomban elméle
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tét is kerekít belőle — már nem csupán a Sonja- 
szerelem, hanem a világhelyzet kapcsán is:

„A néphit, hogy az akasztott embernél a halált meg
előző pillanatban ejakuláció következik be. Minden 
katasztrófa, pestis, háború, polgárháború visszasajog- 
tatja az embert az élet fundamentális tényéhez: a 
sexushoz. Minden világégésben ősi izzásában tör fel 
ez is a felszínre. Az elementáris, mint egyetlen meg
maradt igazság, a láva, mely betölti a vákuummá vált 
világot.”

Naplójába írja egyik erotikus látomását is („Nagy 
terem, mely nem deszkákkal, hanem mint egymás 
mellett a deszkák, meztelen fiatal nőkkel van padlóz
va. Az ajtón beröpül egy férfi — az élő padló moz
dul, hullámzik, s az emelkedő karok és lábak közt, 
mint összecsapó fehér lángok közt elmerül — az ide
gen”), s miközben a Tizennégy nap című regényének 
„Az öreg Domonkos a fiatalok szobájában” című feje
zetén dolgozik (1940. január 13-án), azon töpreng, 
hogy „hol a határ az erotikus és az obszcén között”, 
mondván, hogy „nem a definíció kell, hanem a kérdés 
tisztázása”. Erre azonban nem kerül sor a naplóban, 
a tornyosuló világesemények elterelik a figyelmét a 
magánélet és az irodalom kérdéseiről.

„Fejem fölött ezzel a rettenetes európai égge l...”
— olvassuk az első szarajevói feljegyzésben (1940. ja
nuár 2.), a teljes sötétség majd Drvar felett borul rá 
a háború kitörésével. Sinkónak a háborúhoz és a 
drvari eseményekhez való viszonya ezeknek a naplók
nak mintegy a kulcskérdése, és mellette a többi íel- 
felbukkanó téma esetlegesnek, érdekesnek, ám nem 
jelentősnek tűnik, mintha csak jelt adnának maguk
ról, de elmélyítésükre a naplóíró már nem vállalko
zik, mintha a napló a gondolatcsírák melegágya lenne 
csupán. Beszámol például olvasmányairól. Steme-t és 
Cervantest olvassa, közben arról beszélget feleségével, 
hogy „lehetséges-e ma is az a fajta női szépség, me
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lyet mindenki ellenállhatatlannak talál, mely minden
kit elbűvöl”. Rabelais szövegének egy helyével kap
csolatban úgy találja, hogy abban adva van „egy 
egész fajtája az irodalomnak, a kritikája egy irodalmi 
iránynak, melyet krisztiánus és egyéb tendenciáim
mal én is műveltem”. Felfedezi magának Krúdyt, 
akit fiatal korában nem szeretett, és Croce gondola
taiban a magáéra ismer. Crocénak Az esztétika mint 
a kifejezés tudománya és általános nyelvészet című 
könyvével kapcsolatban ugyanis a következőket je
gyezte naplójába: „A mindig kellemes élmény: egész 
sereg gondolatomat viszontlátni egy rendszeren belül, 
mely nem az enyém.” Megszólal a napló több helyén 
is a zsidóság témája — de ez is, akárcsak a többi, azt 
mutatja lényegében, hogy Sinkót foglalkoztatták ezek 
a kérdések, jellegükről azonban már nehezebb lenne 
beszélni. Feltűnő például az a közömbösség is, amely- 
lyel tudomásul veszi a Pečat és az Izraz konfliktu
sát, s ezzel kapcsolatban Krleža „trockizmusát”, és 
megelégszik párbeszédük néhány mondatának nap
lóba írásával. „Félmondatokból is megértettük egy
mást . . . ” — állapítja meg, miután a trockizmusról 
elmondta a véleményét: „Hogy az irodalmuk az 
1917-es Lenint citálja, holott ma 1939-et ínunk. És az 
1923-as Lenin nélkül nem lehet megérteni azt, ami 
később történt az U.R.S.S.-szel.” Egzisztenciális ve
szélyeztetettségük érzésének is jelzetei vannak a nap
lóban: a koncentrációs tábor vagy az aláhulló bom
ba dilemmája sem vezérmotívuma, holott velük fog
lalkozni, tekintettel az eseményekre, minden oka 
meglenne.

Annál is inkább, mert Párizsból egy kicsit úgy in
dult el s menekült haza, mint egy Lót Szodomából 
(„az is nyilvánvaló volt, hogy a mi Párizsunk egyik 
napról a másikra eltűnt”). Néha-néha bekerül egy-egy 
feljegyzés a Szarajevóba, majd Drvarra érkező hírek
ből, a legjellemzőbbnek azonban Sinkó analógiás gon
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dolkodásmódja látszik, ami az események és jelensé
gek megítélésében olyan szembeötlő. Majdnem min
denütt ugyanis a konkrét jelenség a maga egykori ta
pasztalatának valamely mozzanatát juttatja eszébe, és 
ítéletet csak annak fényében tud mondani. Abból a 
felfogásból kiindulva teszi ezt, amit az 1940. május
15-i feljegyzésében fogalmaz meg, mondván, hogy az 
„én generációm a fejlődés naiv elképzeléseinek a sír- 
batételét a saját szemével látja”.

Szellemes párhuzamokat is találunk a naplóban. 
„Egy elveszett háború: azelőtt a forradalmat hozta 
meg. Most az elveszett háború még a forradalom kí
sérletét se hozhatja. . . ” — jegyzi fel 1940. június 18- 
án. Július 10-én pedig a következő sorokat veti pa
pírra: „Az újsághírek: egy őrült látomásai. A téboly 
triumfusa. Amit 19-ben vártunk — 40-ben bekövetke
zett, csak nem mi, hanem az ellenség csinálta meg.” 
Az usztasa plakátok szerbek ellen uszító szövegének 
olvasásakor viszont Gracza György könyve, Az 
1848—49-i magyar szabadságharc története jiut eszé
be, abban olvasta Damjanich kiáltványát a szentta
mási szerbekhez, s az volt ilyen hangnemben írva.

Sinkó naplójának tanúsága szerint 1941-ben, a há
ború kitörésével a horizontok Drvarra és közvetlen 
környékére zsugorodtak. Információk nélkül maradt 
ember írja immár a napló jegyzeteit, s ez is többek 
között odahatott, hogy a naplóírói érdeklődés jellege 
megváltozzék. „Naplómániája” ugyan nem csillapo
dott, holott 1941. április elején úgy gondolta, soha 
nem fog már többet naplót írni. Április 23-án azon
ban újra kezdi, „alighanem csak azért. . .  mert mást 
nem tud most írni”. Pedig egy esztendővel azelőtt még 
azért volt fontos számára a naplóírás, mert mint írta, 
„hiteiből, reményeiből, meggyőződéseiből semmi se 
maradt, ami túlélte volna a történetét, ami nem oldó
dott fel a történetében”. Azt tartotta, hogy „szó sze
rint: nincs mása, mint története” (1940. március 31.).
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Egy nappal később pedig leszögezte: „Nem érdemes 
semmit se elolvasni, amit nem magának írt az ember. 
Hogy ez korlátolt individualizmus? Fesztelen elme
futtatás, teljes szubjektivitás jegyében.” Idézetünk 
utolsó mondata a napló pontos definíciója is, melyet 
a szarajevói naplóra s részben a drvarira is bátran al
kalmazhatunk. A háborús napló karaktere más, mint 
ahogy írójának a világhoz való „naplóírói” viszonya is 
megváltozott. Ami „privát” — írja le 1941. június
16-án —, „arról ne essék szó”! A naplóban elsősor
ban arról ír, ami nem rájuk, hanem „Drvarra tarto
zik”. S minthogy Drvaron is szinte torlódnak az ese
mények, néha nem is tud lépést tartani velük napló
jában. „Ha kevés a feljegyzésem, sose eseménytelen- 
ség miatt, hanem épp ellenkező okokból történik.” So
káig a megfigyelő szerepében látjuk: a zsidó orvosnő, 
a feleség mert nélkülözhetetlen, területenkívüliséget 
élvez, még inkább az író, aki a „doktornő férje”, s lé
tezését Drvaron, mint írja, „Spinoza terminológiájá
val” úgy határozza meg, hogy az övé az „akcidencia”, 
a felesége a „szubsztancia”. Közben azt is felismeri, 
hogy „Drvar, az alig pár ezer lakosával, áttekinthető, 
éles képpel szolgál arról, ami nagyban, az egész or
szágban történt” (1941. április 24.), eggyel több oka van 
tehát, hogy a privát sors iránti érdeklődést háttérbe 
szorítva például a rendre megjelenő plakátszövegekre 
összpontosítson („De mert valamennyi plakátot szá
mon akarok tartani, fel kell jegyezni. . . ” — írta 
1941. június 3-án). Mindenekfelett pedig az emberek
re, a viselkedésformákra, lényegében arra, hogy a 
szüntelenül változó történelmi helyzet mit hoz ki a 
drvariakból, akiket ismertek vagy megismertek. Fel
tűnő, mennyire nem foglalkoztatják az ideológiák, s 
milyen mértékben az „érdekesnek” a „manifesztáló
dásai”, amit a „Drvar a háborúban” szituációban fog
lal össze. Néha azonban kilép a fegyelmezetten vállalt 
szerepéből, mint az 1941. június 16-i feljegyzésében:
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„Különös típusa a fasisztáknak: a burzsoázia, amely 
a maga vágyaival mindig hívta és várta őket — s 
most, mikor itt vannak, fokozódó iszonnyal szemléli, 
hogy plebejus módszerek és plebejus elemek kerülnek 
felül. Egy fehér kesztyűs fasizmus az ideáljuk..

Egy-egy jelenség, esemény, eset kapcsán általában 
megelégedett rövid, s gyakran szellemes, kommentár
ral. „Néznek, látnak — és hallgatnak. . . ” — írja az
zal kapcsolatban, hogy 1941 júniusában a drvariak 
nem beszélnek a háborús hírekről. A hitlerofil Bau- 
errel kapcsolatban pedig azt állapítja meg, hogy ő és 
a hozzá hasonlók „privátin igen jó modorúak, udva
riasak, mintha az ő pártjuk és az ő személyük egy
mástól független volna”. Az is természetesen a jellem
ző adalékok közé tartozik, ahogy Sinkó ironikus tény
ként közli, hogy olasz katonák szöktették „usztasa- 
országból — a fasiszta Dalmáciába”. Az ember deval
válódásának a látványa foglalkoztatja, s ahogy írta, a 
„társadalmi infekció diadalmas hatása”. Nem így be
szél a népről, s 1941. május 23-án már-már pátosszal 
állapítja meg: „Ez a nép nacionális szempontból a leg
érettebbek közül való — harcainak, melyek a kö
zelmúltba nyúlnak, éppúgy, mint a régebbieknek, 
élő maradt az emléke.” S „politizálódásának” a jele
ként értékelhetjük, hogy Šibenikben, útban Drvarról 
Kninen át Splitbe, a „délszláv népek testvériségének” 
a kérdéséről cserél eszméket beszélgető társaival a 
meg-megújuló „vendettákat” kommentálva.

Mindenképpen jelentős és autentikus „emberi doku
mentum” ez a Sinkó-napló, amelyen azonban tovább 
akart dolgozni, miként azt a Hídban közölt részlet is 
bizonyítja. Hogy milyen irányt kapott volna, nem 
tudjuk, de hogy változtatott volna a mikrorészleteken, 
bizonyos, és kommentárjai sem maradtak volna el, 
ha az Egy regény regénye szövegére gondolunk, 
amely prototípusa lehet annak, hogy Sinkó hogyan is
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formálta tovább az eredeti naplók megőrizte „nyers
anyagot”.

Az Egy regény regénye ugyanis tovább- és átértel
mezett napló, melyet hiba lenne „moszkvai napló
ként” olvasni, még ha maga az író írta is műve alcí
mébe, hogy „Moszkvai napló jegyzetek (1935—1937)”. 
Megírásának a pecsétje kitörölhetetlenül rajta van 
ugyanis a szövegen, az 1953-as esztendőé, amikor elő
vette az autentikus naplóját, melyre — mint láttuk — 
a Kísértet járja be Európát polémiáiban is hivatko
zott. Gyakorlati, ideológiai-harci célok szolgálatában 
kezdte horvát nyelven 1953-ban a zágrábi Republika 
című folyóiratban közölni, magyar nyelven pedig a 
Hídban, ilyen módon járulva hozzá a harchoz, amelyet 
Jugoszlávia a Tájékoztató Iroda határozata nyomán 
kirobbant konfliktusban vívott akkor már évek óta. 
Sinkó Ervin egyik legsikeresebb és nagy hatást kivál
tó műve született meg ebben a harcban. A személyes 
tanúságtétel meggyőző erejével beszélt itt a sztáliniz
mus hétköznapjairól a nagy perek előestéjén. Kriti
kus időszakról volt szó az Egy regény regénye lapja
in: a sztálinizmus kialakulásának utolsó s érettségé
nek első, ám még rejtőzködő szakaszáról. Akikkel Sin
kó Moszkvában még találkozhatott, azok egy-két esz
tendő múlva már halottak — Kun Bélától Iszaak 
Bábelig. Már ott a homlokukon a jel, csak éppen sem 
a megjelöltek, sem az, akivel beszéltek, nem tudták 
ezt. Sinkó közléseinek hitele kézenfekvő volt tehát, s 
úgy olvasták nálunk és szerte a világon is, mint az 
utolsó üzenetet egy közben elsüllyedt Atlantiszról, 
főképpen, hogy Sinkó később járt Moszkvában, mint 
Miroslav Krleža, mint Illyés Gyula, ám egy időben 
például August Cesareccel, akinek 1937-ben jelent 
meg könyve Današnja Rudija (A mai Oroszország) 
címmel, de aki nyilvánvalóan nem vállalkozott André 
Gide szerepére. Azt sem lehet természetesen figyel
men kívül hagynunk, hogy Sinkó olyan években kezdte

253



közölni napló jegyzeteit, amelyekben egymás után je
lentek meg a Szovjetunióról, a háború előttiről, az 
olyan útirajzok, amelyek kritikusan viszonyultak az 
ott látottakhoz, mint amilyen Gide-é is volt, s ugyan
ebben az időben fedezte fel az olvasóközönség Jugo
szláviában az 1920-as évek szovjet irodalmát, amelyet 
akkor még bátran „elsüllyedt” irodalomnak lehetett 
nevezni, például Bábelt is, akinek Sinkó lakótársa 
volt.

Ám hogy az Egy regény regénye elkészülhessen, 
írójának jelentős s nem is könnyű utat kellett meg
tennie a Moszkvából való visszatérését követő tizen
öt esztendőben. Hogy Moszkva után például a Korunk 
munkatársa ismét, jelzi, hogy kritikusi magatartása 
még nem alakult ki a szovjetunióbeli élményeivel 
kapcsolatban. Drvari naplójának néhány kitétele vi
szont azt jelzi, hogy illúzióinak vége immár. Feljegy
zi, hogy felesége megállapítja: írónk megint „vissza
esik” Oroszország-illúzióiba (1940. június 18.), Goeb- 
bels beszédét olvasva, melyet a német festők kiállítá
sán mondott, Zsdanov jut eszébe: „Goebbels beszédét 
Zsdanov is tarthatta volna, és a kiállítás maga a le
írás után rettenetesen emlékeztetett kiállításokra, 
melyeket Moszkvában láttam.” Motívum ez, mit 
majd a Kísértet járja be Európát polémiáiban aknáz 
ki. Az eredeti napló interpretációjához a távlatot azon
ban az 1948—1953 közötti öt esztendőben szerezte meg. 
Műve megítélésével kapcsolatban tehát el nem ha
nyagolhatok azok az alapvető közlések, amelyeket 
éppen a távlat kérdésével kapcsolatban találunk.

„Az Optimisták kézirata írójával együtt — ez ma 
már megállapítható — egy olyan történelmi pillanat
ban került Moszkvába, mikor a legmélyre ható átala
kulások veszik kezdetüket a Szovjetunió egész belső 
életében. Az író akkor nem tudja ezt, nem is tudhatja, 
de minthogy naplót ír, igen sokszor anélkül, hogy tud
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ná, mi az, amit regisztrál, mindezt a maga módján 
napról napra megrögzíti.” (A kiemelések az enyéim. 
B. I.)

S tovább:
„Mai távlatból már kétségtelenül világos, hogy épp 

ezekben az években — 1935-, 1936- és 1937-ben — 
játszódott le a lenini Október szellemének — és élő 
képviselőinek — következetes likvidálása.. .” (A kie
melés az enyém. B. I.)

Hogy valójában mit látott Moszkvában, azt 1948 
után ismeri fel, s ami akkor nem volt több futó be
nyomásnál, elszigetelt jelenségnél, szubjektív reakci
ónál, véletlen epizódnál, a megszerzett távlat segítsé
gével „rendszerré” állt össze, minthogy felfedezi 
mindegyikben az akkor még rejtett, ám egy irányba 
mutató erővonalakat. Másként nyilvánvalóan nem is 
nőhetett volna könyve a sztalinizmusnak az emberi 
viselkedésformákra gyakorolt hatása kritikájává — 
ezen a szinten mozgott ugyanis Sinkó a moszkvai 
két esztendő alatt, s rossz sorsa éppen az irodalmi 
bürokráciával hozta össze lépten-nyomon, ilyen mó
don mintegy „különleges” változatában szemlélhet
te, mi az élet más területein is adva volt. Joggal 
konstatálhatta tehát, hogy az „Optimisták kézirata 
különös módon afféle közeg szerepét töltötte be; 
moszkvai pályafutása során szerzője szeme előtt egy 
közállapotot, egy egész mechanizmust leplezett le”
— természetesen tizenöt esztendővel később, hiszen 
ami 1935—1937 között a jelenségek statikus tömegét 
jelentette a számára is, az új felismerések fényében 
egy folyamat részeként, de annak minden lényeges 
ismérvével mutatta meg magát.

Természetesen az sem hagyható figyelmen kívül, 
hogy az eredeti élmények, amelyeknek anyagát a 
napló őrzi „levelekkel és egyéb dokumentumokkal” 
egyetemben, az Egy regény regényé ben jelentős me
tamorfózison mentek keresztül. Mondhatnánk úgy is,
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hogy egy ideológiai és egy ábrázolásbeli átváltozás
ról van szó, amire különben maga Sinkó Ervin fi
gyelmezteti olvasóját műve bevezetőjében. Ezt írja:

„Az író egy élménykomplexumnak a művészet esz
közeivel való érzékeltetésén dolgozva, nemcsak abban 
az időben és térben él, melyet művében meg akar 
rögzíteni, az író nemcsak emlékezik, hanem egyben 
maga is mozgásban van, benne a mozgalmas időben. 
Szakadatlanul új benyomásoknak, megismeréseknek 
és élményeknek kitéve, az írónak a saját emlékeihez 
való viszonya se változatlan. Az, hogy miként értel
mezi és értékeli azt, amire emlékszik, a megformá
lás művelete folyamán lényegesen módosulhat” (A 
kiemelések az enyéim. B. I.)

A megformálás „mikéntjére” vonatkozóan is talá
lunk eligazítást az Egy regény regénye szövegében. 
Kitetszik, hogy eposzian hősinek látta másfél évtized 
távlatából moszkvai utazását, s a mű második részé
nek „Előzetes felvilágosítás” című fejezetében beszél 
is erről, amikor az Odüsszeia címét leírva megvilá
gítja, mi a különbség az eredeti moszkvai napló és 
az Egy regény regénye között. Jelzi, hogy latolgatta: 
nem lenne-e célszerűbb azoknak a naplórészleteknek 
a közlésére szorítkoznia, amelyek közvetlenül az Op
timisták kéziratának vándorútjára vonatkoznak. Ha 
ezt teszi, mondja, „harminc vagy harmincöt meglepő 
kalandot” sorakoztathatott volna egy átfogó táblá
zatban egymás mellé és alá. Majd így folytatja: 
„Minthogy az Odüsszeia egyes fázisai és a fázisok kö
rül szereplő személyek, intézmények és környezet ar
culata ily módon többé-kevésbé homályban maradna, 
egy ilyen táblázat úgy viszonyulna a valóság képé
hez, mint a picardiai regényekben az egyes fejezetek 
homlokán a címek magukhoz a színes, eleven és jel
legzetes alakokkal és arcokkal tele fejezetek tartal
mához.” S valóban: a kézirat sorsa, tehát az Egy re
gény regénye történetfonala a legkevésbé időtálló
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ebben a Sinkó-műben, de ma is elevenen élnek a mű
ben kirajzolódó „jellegzetes alakok és arcok”, ame
lyeket az eredeti napló emlékeztető sorai nyomán a 
gyakorlott szépíró festett meg az 1950-es évek elején. 
Ezek közül pedig messze kiemelkedik Sinkó Babel- 
portréja, a nagyság és gyávaság színeiben. Bábel
ről tanulmányt is írt 1955-ben Isaac Emmanuilovics 
Bábel, a töredékek nagy költője címmel, arra keres
ve a feleletet, miért is forradalmi Bábel művészete. 
Az eredeti napló „jelírásait” fordítja le tehát Sinkó a 
művészi közlés „nyelvére” az Egy regény regényé ben, 
hiszen az a napló csak a maga számára készült, s 
mint írta, „abban a formában az olvasó nem érthetné 
meg”, ezért kellenek az „utólagos kommentárok”. 
Ezek pedig szinte maradéktalanul tükrözik az írónak 
azt a „tudását”, amit a másfél évtized során gyűj
tött össze, megérve többek között a II. világháborút, 
s derekasan csatázva abban a polemikus, ideológiai 
harcban is, mely Jugoszláviában az 1948 utáni esz
tendőket jellemezte a Sztálinhoz és a Tájékoztató 
Irodához való viszonyban.

A mű antropológiai (s egyben ideológiai) kérdéseit 
néhány fő, vezérmotívumot jelentő mozzanat köré 
csoportosíthatjuk. Ezek között első helyen áll az a 
kérdés, amelyet még Párizsban Károlyi Mihály pél
dája segített megfogalmazni. Károlyi szerint ugyanis 
a „kommunistákkal szemben nem volt szabad, az ő 
érzése szerint, erkölcsileg nem volt szabad, hogy iga
zát nyilvánosan hangsúlyozza”, mert „velük szemben 
állni, velük szemben kiállni, azt jelentette, hogy az 
ember akarva, nem akarva mégis az ellenforradalom 
mellett áll ki”. A Szemben a bíróval tizedik fejeze
tében arról beszélt, hogy volt neki is 1920-ban, Az út 
című kéziratával kapcsolatban ilyen erkölcsi fenntar
tása, nyilván Károlyi Mihály szájából hallva ugyan
ezt a kérdést, csak elmélyíthette benne fontosságá
nak a tudatát. Moszkvába utazása előtt tehát, mint
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Romain Rolland-hoz írott leveléből is kitetszik (ezt 
a levelet különben nem közli szó szerint), tudja, 
„nemcsak politikai, de erkölcsi parancs is mindent és 
feltétel nélkül alárendelni a szocialista Szovjetunió 
érdekeinek”. Ez az a kérdés, melyet a Kísértet járja 
be Európát előszavában úgy fogalmaz meg, hogy 
„senkinek sem volt szabad igazának lenni a Szovjet
unió presztízse sérthetetlenségének a rovására”. 
Ugyanitt találjuk még következő mondatait is: „Nem 
vakságról, hanem feltétlen helyeslésről volt tehát szó. 
S ehhez hozzá kell tenni még egy megállapítást: ak
kor ez a magatartás nem is volt tévedés. Objektíve és 
szubjektíve nem volt más harcos magatartás lehetsé
ges. Minden forradalmár számára akkor tragédiát je
lentett — nemcsak az ő személyes tragédiáját, hanem 
magáét a forradalomét —, ha arra a meggyőződésre 
kellett jutnia, hogy a Szovjetunió ellenében az ő olda
lán van az igazság. Trockij neve meggyőző bizonyíték.” 
Nos, éppen e kérdés kapcsán érzékelhető a legnagyobb 
distancia a napló keletkezésének és átértelmező fel
dolgozásának körülményei között. Az 1930-as évek 
második felében arról volt szó, hogy egyének kerül
tek lelkiismereti válságba, konfliktusba, mert nem 
tudták összeegyeztetni a maguk „humanista ideológi
áját” és a „proletárforradalom reális követelményeit”. 
Tudjuk, ennek drámáját Sinkó már 1919-ben átélte, 
az 1930-as évek második felében André Gide példája 
látszott a legkézenfekvőbbnek, akinek morális gát
lások sem bénították tollát. Az Egy regény regénye 
ellenben már nem egy olyan disputa körülményei kö
zött keletkezett, amelyekben magányos entellektüelek 
néztek szembe a szocialista forradalom etikai kérdé
seivel, hanem a kommunista mozgalom polarizálódási 
folyamatában kommunista mozgalmak vitáztak a szo
cialista forradalom alapvető kérdéseivel kapcsolat
ban, tehát a reális perspektívák kérdésében is. Ilyen 
módon az egyón is felszabadul a hallgatás kötelezett
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sége alól, s ha az 1930-as évek második felében mo
rális kötelezettsége volt a hallgatás, a kritikai igény
ről való lemondás, az 1950-es évek első felében er
kölcsi ámpenaftivussá a nyílt beszéd követelménye 
válik, s ennek engedelmeskedik Sinkó Ervin is, ami
kor az Egy regény regényét formálja, s nem renegát
ként, mint a többiek: az ő müve hátterében a „má
sodik forradalmát” élő Jugoszlávia pozitív példája 
van. Nemcsak Malraux 1934-es általa idézett beszé
dét kell ebből a szempontból is olvasni, hanem a 
maga új credóját műve harmadik részében: „hiszek 
egy holnapban, egy szocialista holnapban . . . ” 

Tapasztalatai közül hármat kell kiemelnünk, mind
egyik emberi megnyilatkozást érint, a viselkedésfor
máról vall. Sinkó ugyanis nagyon sokszor a félelem
ről, az elszemélytelenedésről és a felelősségvállalás 
előli menekülésről beszél, moszkvai „kalandjai” kö
zött nincs szinte egy se, amelyben ezek valamelyike 
ne adna jelt magáról, főképpen, hogy ezek egy „hi- 
degleléses betegségnek” a tünetei, melynek „lázgör
béjét” rajzolja, amit dehumanizálódásnak is lehetne 
nevezni. A félelem problémájával már útban Lenin- 
grád felé, a hajón találkozik: a hazatérő Lukin „be
tege a félelemnek”, azután a szaporodó tények arra 
ösztönzik, hogy megállapíitsa (1936 második feléről 
van szó): „mindenkinek volt oka, hogy féljen a saját 
gondolataitól, de azonkívül: hogy féljen még azok
tól is, akiket barátainak vélt”. Különösképpen meg
rázza, amikor Bábel arcán látja meg a félelem szű
külését : „Ebben a pillanatban világos lett előttem: 
ez az ember fél. S tán nemcsak néha. S tán legtöbb
ször, és nemcsak mások, hanem önmaga megtéveszté
sére is csak szimulál, szimulálja az életörömet.” Az 
elszemélytelenedés kérdése ugyanakkor mintha köz
ponti kategóriája lenne Sinkó „naplójának”, s nyil
ván törvényszerű volt, nem pedig pusztán a balsze
rencse jele, hogy csupa személytelen emberrel talál
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kozott, akiknek nem volt sem „tartásuk”, sem véle
ményük, és nehéz lenne minden esetben differenci
álni, viselkedésük a félelembe vagy pedig a felelős
ség elhárításának a vágyába játszik-e át. Ezeknek a 
kérdéseknek a mélységét azonban nem a kis „irodal
mi” hivatalnokok packázásain méri csupán, hanem 
Bábel tragikomikus viselkedésén, amikor Sinkó ta
nújaként kellett megjelennie a bíróság előtt, s min
dent letagadott. A véleménynyilvánítás vágyának az 
elsorvadásáról is szó van természetesen a fentiekkel 
kapcsolatos Sinkó-interpretációkban, s nyilván nem 
véletlenül kapcsolja össze a személyiségnek a válsá
gával, amit talaj avesztettsége idéz elő, a művészetben 
a giccs uralmával, az álművészek prosperitásának té
nyével, amelyben a társadalmi „siker” a társadalmi 
érték fogalmát szorítja ki a tekintély tisztelet hierar
chikus jellegéből közvetlenül következő módon. Azt 
bizonyítja Sinkó, hogy a sztalinizmusban a „hivata
los giccs egy egész mindent átfogó óriási államappa
rátus segítségével egyeduralomra tett szert, egyed
uralomra, mely következetesen rányomja a maga bé
lyegét minden esztétikai természetű megnyilvánulás
ra”. Ebben az összefüggésben fest Sinkó fölöttébb 
érzékletes képet a szobrász Sadrról, aki Nagya Ale- 
lujeva síremlékét tervezte, s abba egy rózsaszínű, 
„élethű” márványrózsát is beletervezett, majd a mű
teremlátogatás után a következő szavakkal búcsú
zott: „Ha majd visszamennek Európába, elmondhat
ják, hogy ott jártak a jelenkor Michelangelójának 
műtermében.”

Természetesen jelentős az Egy regény regénye em
lékrétege is: moszkvai találkozásainak egy része a 
maga fiatalságába tett utazással ért fel számára. Em
lékezetébe idéződnek az apatini gyermekkor emlé
kei („Átszólok az idő kerítésén. . . ”), a szabadkai gim
nazista élményei (pl. Czóbel Ernővel, Lányi Ernővel, 
Lányi Saroltával), a Révai Józsefhez fűződő barát

260



ságának a tényei, a Bokányi Dezső alakjával kap
csolatos emlékképei, de még házak, utcák is hazai 
hangulatok megidézésére ösztönzik („Ebben a Boly- 
soj pereulok utcában van valami olyan vidékiesen 
csendes, hogy egész jól beillene akár Zombor vala
melyik nagyobb mellékutcájába . . . ”).

Mi sem természetesebb tehát, hogy „vajdasági” 
születésének is nyomát találjuk ebben a művében, 
s az ezzel kapcsolatos megnyilatkozásai korántsem 
mondhatók problémamenteseknek. A legélesebbben és 
legsarkítottabban ismét Bábelről beszélve nyilatko
zik. Idézi Bábelnek a következő mondását:

„Hanem Ervin Iszidorovics, hogy valaki így hal
mozza a lehetetlennél lehetetlenebb attribútumokat, 
mint ahogy azt maga teszi! Magyarnak lenni már 
magában is szerencsétlenség, de ez még valahogy 
megjárja. Magyarnak és zsidónak lenni, ez azonban 
már kicsit több a soknál. Magyarnak és zsidónak és 
kommunista magyar írónak lenni, ez valóságos per
verzitás. De magyarnak, zsidónak, kommunista ma
gyar írónak és hozzá jugoszláv állampolgárnak lenni
— emellett a megboldogult Sacher Masoch fantázi
ája egyszerűen ártatlan kis pincsikutya.”

Nyilván Sinkó maga sugalmazta a frappáns tételt, 
hiszen lényegében maga is hasonló módon gondol
kodott, amikor íróként a helyét akarta meghatározni 
a világban. „Tragikus életérzése” ezen a téren, úgy 
látszik, a moszkvai naplóban tetőzött. A felesleges
ség érzése azonban nem a realitásokból táplálkozott 
a kérdés lényegét tekintve, hanem abból a tudatbeli 
s már-már érzéki csalódásból, amelynek nem egy 
emigráns esett már áldozatul. Sinkó is a tudatában 
az „ő Magyarországának” a képét őrizte, s ha pontos 
a tudósítása, akkor még az 1930-as évek második 
felében is ennek a Tanácsköztársaság bukásával meg
semmisült Magyarországnak az írója akart lenni. „Én 
azonban, magyar író — írja 1936 februárjában —,
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Szovjet-Oroszországban éppoly kevéssé vagyok bár
kinek is szükséges, mint ahogy fölösleges voltam 
Franciaországban, Prigrevica-Sveti Ivánon és Bécs- 
ben. Nincs helyem — mert ahol volna, Magyarország, 
az én Magyarországom, az nincs/’ Ezért beszél lelke
sen „óriási élményéről” is, hogy Moszkvában, a rádió 
mikrofonja előtt „magyarul és magyarokhoz a maga 
mondanivalóját beszélhette”, s az elkövetkező győze
lem mámorának az „előízét” érezte. „A napló írója
— kommentálja — Moszkvában részesült először ab
ban a szerencsében, hogy azon a nyelven, melyen ál
modik, gondolkodik és ír, élőszóval szólalhatott azok
hoz a magyarokhoz, akikhez 1919 óta, akkor tehát ti
zenhat év óta nem juthatott el a hangja.” Az Egy re
gény regényében végül is „naiv mámornak” minősíti 
akkor érzett örömét, alapvető tézisét azonban nem 
vizsgálja felül még az 1950-es évek első felében sem, 
holott 1955-ös keltezésű utóiratában az „új perspek
tívát” emlegeti, amelyből az Optimisták sorsát nézi 
és a „poaiftív konklúzióikat”, amelyek életét és gon
dolkodását is mintegy újjászülték.

Az Egy regény regénye körüli vizsgálódásunkat 
azonban azzal a megállapítással kell zárnunk, hogy 
Sinkó nem véletlenül emlegette egyik hasonlatában 
a „picardiai regényeket”, s azokban az egyes fejeze
tek „homlokán” a címeket. A kaland jelleget akarta 
előtérbe helyezni, amikor műve fejezetei fölé kaland
regényekbe illő címeket írt — közvetlenül alighanem 
Cervantes hatása alatt, akinek, tudjuk, lelkes olva
sója volt.

1963-ban azután megadatott Sinkónak, hogy — im
már Budapesten — egy villanásnyi időszeletben az 
Egy regény regénye sok problémáját újraélve, mó
dosítson bizonyos ítéletein is, miként arról a Buda
pesti mozaik című naplószerü feljegyzéskollázsban be
szél. Abban a részben, amelyben a Kun Béla család
jánál tett látogatásukról tudósít, mondván, hogy ta

262



lálkozott az özveggyel és leányával, Kun Ágnessel 
és ennek férjével, Hidas Antallal, felkiáltva, hogy 
Habent sua fata libellü, fő műveinek céljáról is szót 
ejt. Az Egy regény regénye kapcsán a következőket 
írja:

„Az Egy regény regénye se íródott más szándékkal 
vagy céllal, amikor moszkvai napló jegyzeteimet 
könyvvé formáltam, mint hogy vallj a k . . .  A könyv 
egyetlen motívuma az volt, hogy megkínozva maga
mat, a magam számára és mindenki előtt világosan 
megvalljam, szemléletesen megmutassam, hogy mivé 
lettek a legnemesebb remények, a legáldozatosabb 
harcok és célok, amikor az, amit a forradalom meg
valósításának hittünk, egy új, minden addiginál bru- 
tálisabb világi pápaság, egy jutalmakkal és megfé
lemlítéssel korrumpált és korrumpáló, mérhetetlenül 
nagyszámú kaszt, egy kiváltságos hivatalnoki hierar
chia egyeduralmának lett a küzdőtere és szabad pré
dája. Csak ezt akartam megírni.”

Ezek az új naplórészletek és feljegyzések, amelyek 
eleve a nyilvánosság elé szánt gondolatokat tartal
mazzák, tehát a naplómüfaj eredeti jellegét legfel
jebb formaihletükben s az intimisztikus hangvétel
ben őrzik, mindenképpen az Egy regény regénye foly
tatásának látszanak — bennük tovább éli és tovább 
fűzi azokat a problémákat, amelyek az ötvenes évek 
első felében foglalkoztatták, természetesen más tör
ténelmi és társadalmi körülmények között. A Buda
pesti mozaikban fontos és szenvedélyes vallomást 
tesz Budapestről, amely életében „mindennél dön
tőbb szerepet játszott”, idézve utcákat és házakat, 
ahol a pár Pesten töltött hónapjának döntő élménye
ivel találkozott. Párbeszédet rögzít, amit „ő”-vel foly
tatott, akitől még 1919-ben vált el, s most újra együtt 
vannak, pedig barátja tizenegy évet és kétszázhúsz 
napot élt a „messzi északon, gyűjtőtáborban”. A Pe
tőfi Irodalmi Múzeumban Komját Aladár árnyalak
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javai találkozik, akivel, mint megfogalmazza, „kü
lönböző okokból komplikált volt kettejük viszonya”, 
de nem a régi érzelmi sebet tépi fel, hanem csak fel
sóhajt: „talán ha csak egy kicsit is tudott volna eret
nek lenni, költői életműve ma elevenebb volna.. 
De már Korach Mór akadémikust, Komj át Aladár 
bátyját, nem hívja fel telefonon. A Berény Róbert 
emlékkiállítás az 1919-es pesti utcák képét idézi fel 
benne, a Nemzeti Színház Macbeth-előadása viszont 
a következő elmélkedésre ösztönzi azzal kapcsolatban, 
hogy Shakespeare egy „démoni világba” ragadja né
zőit: „Egy olyan világba, ahol az ember habozik, szán
dékokkal és gondolatokkal viaskodik abban a hiszem- 
ben, hogy rajta múlik, mit tesz és mit nem, de a be
avatott néző azonnal tudja, hogy olyan világ nyílt 
meg előtte, melyben a mulató, pajkosan szeszélyes 
démonoké a döntés, démonok űznek kedvükre csúfot 
a büszke és bátor hősből éppúgy, mint a szerelem
ből, bizalomból, hűségből és minden földi hatalom
ból.” Ám az is jellemző, hogy pesti feljegyzéseit azzal 
a gondolattal zárja, amely az Egy regény regénye 
szövegében is foglalkoztatta: a „magyarul írn i. . . ” 
kérdése. 1963-ban látta be, hogy nem „monománi- 
kus őrült” volt, amiért magyar nyelven írt.

Vannak egészen személyes felhangjai a Suboticai 
három napom 1963-ban című naplórészletének is, no
ha itt az irodalompolitikusé a vezérszólam. Antihege- 
liánus nézeteinek ad ismét hangot Simon István Or
gonabokor című költeményével kapcsolatban, ugyanis 
1963-ban a budapesti Űj Hang 1956. februári számát 
olvasta, s ismét a szovjet sajtót kommentálja, tilta
kozva a művészet „utilitarizmusa” és a vele szemben 
támasztott „hivatalos esztétikai kívánalmak” elve el
len, hirdetve egyúttal: a „kérdés mindig az, hogy az 
ember égi, illetve földi hatalmak szófogadó alattva
lója legyen-e, aki szorgalmasan igyekszik megtanulni 
az előírt, elrendelt leckét a vizsgára, vagy pedig..
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Fő mondanivalóját azonban Tito beszédéhez fűzi, az 
egyén, a művész és a társadalom viszonylatainak tag
lalásával kapcsolatban, úgy tartva, hogy ismét meg
erősödött régi hitében, vallva például, hogy „senki 
másra, kizárólag az én felelősségemre tartozik, mit és 
hogyan írok, de ugyanakkor nem pusztán az én ma
gánügyem, hanem ügye annak az egész közösségnek, 
melyben az alkotó művész él és hat, vagy legalábbis 
hatni akar”. Elutasít mindenfajta konformizmust, s 
harcot hirdet a „lokalizmus, regionalizmus, partiku- 
larizmus, a folklór, mindennemű hazai sár és bocs- 
kor és érzelmes álkultúra minden nyílt vagy rejtett 
kultusza” ellen. Hozzászól a „vajdasági magyar iro
dalom” kérdéséhez is — azoknak a szellemi koordi
nátáknak a jegyében, amelyek pályája nagyobbik 
hányadában vezették, s odahatottak, hogy tagadja a 
„nemzeti” irodalom fogalmát, mondván, hogy „csak 
művek élnek”, a „művekben alkotójuk és a kor és a 
társadalom, amelyben — vagy amely elleni harc
ban — a mű született”. Majd így folytatja:

„És hogy azért, mert Vajdaságban is írnak magya
rul, vagy magyarul is írnak, éppoly hamis volna a 
vajdasági magyar, mint a vajdasági szerb irodalom
ról mint külön kategóriáról beszélni. A hangsúly nem 
a témán, hanem a távlaton van. Ha valaha, akkor ma 
nevetséges mindennemű partikularizmus kultusza. 
Ellenben szép lenne, ha egyszer majd megszületne 
mint az egyetemes jugoszláv és magyar irodalom ré
sze, a jugoszláviai magyar irodalom, a nacionalizmus 
minden sötét örökségétől szabad magyar irodalom, a 
világpolgárian emberi, korlátoktól, külső és belső kor
látozásoktól felszabadult forradalmi szellemben al
kotó jugoszláviai magyar írók magyar irodalma.” 

Álláspontja a kort tükrözi, amelyben megszületett, 
s ma már nem minden részletállításának látszik a bi
zonyossága, tény azonban, hogy éppen ez a Sinkó-írás
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hívta fel a figyelmet nagy nyomatékkai a jugoszlá
viai magyar irodalom kettős kötődésének a szükség- 
szerűségére.

Ugyanezt a korhozkötöttséget észlelhetjük a Nap
ról napra című, 1966-ban megjelent naplószerű szö
vegén is, egy Angelus Silesius-idézettel az élén. 
Újévi feljegyzések ezek, „éjfél utáni beszélgetésből” 
jegyezte fel őket, s ismét, immár utoljára is, áttekin
ti szemléletének minden fő pontját, abban a tudat
ban, hogy igaza volt, amikor az 1920-as évektől kez
dődően úgy gondolkodott, ahogy gondolkodott élet
ről és irodalomról. Most is leírja tehát: „nem szere
tem a globális nézeteket”, mert „legtöbbször kima
rad belőlük az én és a te”, holott, mint mondja, ezek
nek Marx is döntő fontosságot tulajdonított, nem
csak Angelus Silesius. Idézi is Marxot: „Egyedül a po
litikai emancipáció még nem az emberi emancipáció. 
Minden emancipáció visszavezeti az ember világát, az 
emberi viszonyokat magára az emberre.” A „globá
lis világnézet” ellenében ezért ő a részletkérdéseket 
és a „lappáliákat” élteti, s mi sem természetesebb, 
mint hogy ismét antihegeliánusként elutasítja a „tör
ténelmet” („Ami azonban a művészeteken inneni köz
életi — az ember már-már kísértésbe esik, hogy köz- 
haláli-szféráról beszéljen, amikor a történelmit ille
ti . . . ”), s világtörténeti szemlét tart a hírek alapján, 
amiket az újságok tálalnak napról napra, s nem tehet 
mást, mint konstatálja a szavak devalválódását („Az 
ember és ember között kapcsolat, közeledés és kö
zelség, világos és kölcsönös megértés teremtésére hi
vatott szavak, rajongó hit és legjobbak vére által 
megszentelt szavak is — béke, testvér, igazság —, 
szegény szavak, értelmüket vesztett vad csatakiáltá
sok lettek”). Ennek kontextusában idézi Szabó Er
vint, ezt a „kiváló képességű és érzékenységű tudós 
forradalmárt”, aki Marxra hivatkozva elutasítja a 
programokat a tettekkel szemben, de kiemeli Pred-
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rag Vranicki cikke nyomán a „jugoszláv kommunis
ták programjának korszakalkotó jelentőségét”, éspe
dig azért, mert „a szocialista országok között Jugo
szlávia kommunistái az elsők, akik olyan programot 
dolgoztak ki, amely már nemcsak a kapitalizmusnak, 
hanem magának a szocialista államhatalomnak is 
mint etatisztikus és bürokratikus rendszernek a kri
tikáját foglalja magában és a módszert is megjelöli 
a forradalom eredeti humánus tartalmi eltorzulásai
nak a kiküszöbölésére”. Ügy látja, hogy 1948-tól azok 
a müvészetpolitikai szempontok váltak uralkodóvá, 
amelyeket a háború előtt a Pečat, Miroslav Krleža 
folyóirata képviselt. Ezek „mindinkább a jugoszláviai 
kulturális élet, a költészet és művészet magától ér
tetődő, úgyszólván légköri alapigazságaivá váltak”. 
Ismételten megbélyegzi a „poézis álruhájában meg
jelenő antipoézis legkülönbözőbb válfajait”, s még 
egyszer összefoglalja a költészetről már többször ki
fejtett nézeteit. S minthogy kellő pillanatban került 
a kezébe, mint írta, Komlós Aladár Gyulaitól a mar
xista kritikáig című könyve, azzal kapcsolatban szö
gezhette le:

„Ami engem illet, számomra a könyvben felhalmo
zott és feldolgozott adatok főképpen azt igazolják, 
hogy a magyar irodalmi kritika történetében sza
bályszerűen a legsötétebb és leginkább botfülű idősza
kok azok, melyekben a kritikusok a maguk meghatá
rozott társadalmi-politikai ideológiájukat alkalmaz
zák irodalmi müvek legfőbb és egyetlen értékmérő
jéül.”

Ügy érezte 1966 elején, hogy önkritikát is kell gya
korolnia, s tette ezt polemikus célzattal, az eddig is
mertetett nézeteivel pedig teljes összhangban. A Kul
turális örökség és szocialista realizmus című egykori 
tanulmánya felett tör pálcát, mondván, hogy ezt írva 
„úgy szeretett volna igazhitű lenni, hogy közben hű 
maradjon individualista eretnek szerelmeihez is”.
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Ugyanis úgy akarta „menteni és magyarázni” a szo
cialista realizmust, hogy abban, „mint a vízözön Noé 
bárkájában, Gilgamestől Rimbaud-ig minden, ami jó 
és szép, megtalálja a maga »történelmi« helyét”. Nem 
ért egyet hajdani önmagával, már azért sem, mert 
akkor „abból indult ki, hogy a szocialista társadalom 
művészetéről és egyáltalán művészeti követelmények
ről, művészeti problémákról van szó ott, ahol, míg 
szocialista realizmusról beszélnek, legkevésbé épp a 
művészetről van szó, hanem igenis arról, hogy mint 
mindent, úgy a művész munkáját is esztétikai célok
kal és értékekkel szemben közömbös politikai és ural
mi célok szolgálatába állítsák”.

Az ismertetett gondolatokban nem nehéz az 1960-as 
évek folyamán kialakult, az esztétika szféráját érintő, 
ám nem csupán Sinkóra jellemző nézeteket felismerni. 
Amikor Sinkó fejtegette őket, virágkorukat élték, s 
nagy volt a vonzóereje például az olyan tételnek, 
amely szerint a „költészetben és általában a művészet 
kérdéseiben nem a politikusok, hanem a költők és 
művészek a szakemberek”. Ami Sinkónál nem jelen
tette a politikum szerepének és jelentőségének a ta
gadását természetesen. Legfőképpen azonban a köl
tészetnek és a poétikus ihletnek az affirmációjára es
küdött. „A poézis az igazság. . . ” — hirdette szinte 
végrendeletszerűen a Napról napra lapjain.
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A PAPlRSZlNHÁZTÖL 
AZ „ÉLETET JELENTŐ DESZKÁKIG”

A közönség után sóvárgó író, aki elméletet kerekített 
hiányérzetéből, életérzéséből pedig a maga művészi 
„fantom-létének” a modelljét képezte ki, nem szűnt 
meg <a „logközönségibb” irodalmi formát, a drámát is 
ostromolni, holott az 1920-as és az 1930-as évebben 
nehezebb volit elképzelni, hogy valamelyik drámája 
színpadra kerül, mint azt, h<?gy vérse, elbeszélése, 
tanulmánya vagy regénye nyomtatásban megjelenik. 
És mégis, A máglya tövében című „egyfelvonásos 
drámáját” 1923-ban A fájdalmas Isten című kötetében 
már közzéteszi, a harmincas évek legelején „papír- 
színháza” újabb drámai szövegeikkel gyarapodik, noha 
Az öcs, a Határok és a Szabadságon című színműveit 
támpontok nélkül nem sikerült pontosan datálni. Az 
Egy regény regénye egyik epizódjában többek között 
arról is beszél, hogy Párizsban az Optimisták befeje
zése után „Budapest drámáját” akarta megírná, el is 
kezdte a Sallairól és Fürstről tervezett müvét, ame
lyet azután félretett Kun Béla tanácsára, és a Tizen
négy nap írásába kezdett. A felszaibadulás utáni első 
esztendőkben zágrábi színházi premierekről ír kriti
kákat, majd terjedelmes tanulmányban foglalja össze 
„tudását” a drámáról (1949). Amikor pedig a Tájé
koztató Iroda határozata elleni harc első vonalába 
kerül publicisztikai munkásságával, ismét a dráma 
felé fordul a figyelme: 1952-ben színpadra kerül az 
Elítéltek című drámája Zágrábban, Eszéken és Sza
badkán (a két horvát nyelvű előadás kapcsán „vita”
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is kerekedett!), amelynek szövege 1953-ban könyv 
alakban is megjelenik magyar nyelven, majd 1955-ben 
a Szörnyű szerencse című drámáját játssza a színház. 
Lényegében tehát Sinkó Ervin drámaíród munkás
ságának három szakaszát figyelhetjük meg, s ezek 
harmonikusan illeszkednek az író alkotói periódusai
nak egészébe, szerves részüket képezik.

A máglya tövében például jó és meggyőző képe 
annak a zárt világinak, amelybe Sinkó Ervin, az aposz- 
tata forradalmár került a bécsi emigráció első éveiben, 
s egy befűlt lélek küldi üzenetét A fájdalmas Isten 
verseihez viszonyítva erőitlenebbül, ám nem kevésbé 
kifejező módon. Elvont, életesneik aligha nevezhető 
,»szituációt” mutat ez az egyfelsvonásos verses dráma, 
amelynek forrása alighanem Balázs Béla „szecessziós” 
drámaszövegeiiben fedezhető fel, címe pedig Kassák 
Lajos nagy poémájával, a Máglyák énekelnekkel 
látszik feleselni. Valójában azonban a lélek egy ki
vételes állapotáról szóló monológ ez a Sinkó^mű: a 
hős szó szerint is a föld alá kényszerült, egy pincében 
él, hova kettős vesztesége kényszerítette: az elvesztett 
forradalom és az elvesztett szeretett asszony, Irén 
emléke. S iitt él immár három esztendeje önmagába 
merülve, anélkül, hogy igazán tudomásul venné 
Annának, a belé szerelmes nőnek a gondoskodó és 
szüntelen jelenlétét, egyben reprodukálva egy olyan 
szerelmi háromszögei:, amely az Egy történet, melynek 
még címe sincs írása kőiben foglalkoztatta. Ott Ani
kónak, itt Annának hívják a lányt, akinek rajongása 
elől pincében rejtőzködött a férfi. Nehézkesen ékes 
mondatok állítják elénk a -két életben maradottnak a 
kiti/tikus találkozását, miközben a fejük felett való
ságosan is ég a ház.

Péter monológjának első motívumában a vesztett 
forradalom emléke s fájdalma szólal meg:
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. . .  Alszanak a tegnap égett lángok.
A láng, ha láng, ki akkor mint aludhat?
Ki mért gyulladt, ha vége lett: hamu?
Ahány az óra perce: mind zarándok; 
bajvívó víg zarándok voltunk ketten 
s reánk a perc örök valót ontott; 
a földet égbe vinni van a válluk 
a millióknak és mi bennük élve 
igéret-Éden ajtaját döngettük.
Ó volt mórt élni* halni érdemes!

A második már a histét vesztett ember panaszát 
kiáltja világgá. Halott a szeretett nő, s halott a férfi 
hite is — ezért érzi, hogy ő az a „langyos”, akit Isten 
szája kiköpött:

Kereszt alatt nyögő tagadt testvérek 
kiálltam én a sorból félúton, 
kihűlt a szívem és jaj nem világol 
megváltó cél igéje benne.. .

S meghatározni próbálja ezt a krisztiánus „szituáció
ját” a lány ,/katalizátori” jelentétében:

Ígéret-Éden ajtaját bedönteni 
ökölnek álltam bajvívók közé, 
de öklöm Isten összetörte és 
remegve most kipattant jó ajtó 
szállást kínálva drága testvéreknek 
szívemben. Öklöm ím tenyér, sebet 
még Édenért se ütni senkin nem 
tudok, de tűrni kész vagyok. Utam 
mögöttük kullog s ha többre tán 
nem is leszek jó, miaut az a kendő, 
melyet az Űrmik adott Veronáka, 
hogy arca vérét megtörölje benne: 
e kegyre méltatlan, én áldlak érte 
Űr. . .
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Tulajdonképpen Annáinak van igaza ebben a drá
mában, amikor a mániákusan csak önmagát hallgató 
Péterrel vitázva megfogalmazza annak holtpont- 
helyzetét („Se út, se árny, se csillag. . .  csak ma
gány”), és amikor szerelmet vallva akarja megmenteni 
a férfit. Péter azonban az életiről beszélő lány elle
nében az együttes halált emlegeti, és az író krisztiánus 
ideológiájának szellemében az Istent.

E szimbolikus /könyvdráma után nemcsak a regény
ben, hanem a drámaírásban is a földre száll, s az 
elvont, a filozofikus-költői mondanivalót dajkáló drá- 
maftarmának hátat fordítva, miiként Gerold László 
megállapította, az ibsend dráma felé fordul az 1930-as 
évek legelején a figyelme, amikor a már emlegetett 
három drámáját is írta. Gerold László szerint az írót a 
„hősök önmaguknak és másoknak való lényeges em- 
toeri-egflisztenciiállis kérdéseket érintő, örökös, kímélet
len kérdésfeltevése” lehetősége vonzotta Ibsenhez. Az ő 
drámai felfogása éppen azt és éppen az akkora tragi- 
kaá kört kínálta, amelyben Sdnkó ember- és sorslátá- 
sa szinte maradéktalanul érvényesülhetett. Mondani
valója nem volt „forradalmi” töltésű, nem volt tehát 
szüksége sem az Ibsen utáni drámai fomrakísérletekre, 
és nyilván nem is akart (s nem is tudott) többet kö
zölni az emberi lélekről, mint amennyit a nagy norvég 
a maga drámáiban közölt. Sinkót is az ember érde
kelte, méghozzá szabályos életközegében, polgárian 
rendes körülményei között, mindig a négy fal hatá
rolta térségben, amely az individuális tettnek mind
máig a (legalkalmasabb színtere. Ibsen nevének emle
getése annál is célszerűbbnek látszik, mert a három 
dráma közül a legsikerültebbnek ítélt Határok tulaj
donképpen egy „babaotthon” megsemmisülésének a 
drámája, Klárinak, ennek a harmincas évekbeli 
Nórának a főszereplésével.

Tragikumfelfogását is természetesen a készen ka
pott „ibseni” lehetőség szabta meg. Hősei megtudnak
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vagy megtesznek valamit, s utána már nem élhetnek 
tovább olyan módon, minit azelőtt élteik, s levonni 
kényszerülnek a történtekből a tanulságokat — leg
több esetben úgy, hogy kezet emelnek önmagukra. 
Általában az okozza az alapvető konfliktust, hogy a 
hősök „személy szerint szembekerülnék egy ember- 
rel”, s ez, minit tudjuk, Sinkó Ervin egyik kedves, 
szívéhez nőtt gondolata. A szembetalálkozás reakciót 
vált ki bennük, és valamilyen módon a megtisztulás 
útjára térnek, ami például lehet a halál is. A legtisz
tábban a Határokban tudja hoizni ezt a problémát: 
Klára odaadja magát a rendőrség elől menekülő és 
hozzá betévedő embernek. Tettét a következőképpen 
magyarázza férjének:

„ . . .  Megérted, hogy én, aki eddig rajtad és az 
anyámon kívül az egész világból csak tömegekkel és 
szervezetekkel álltam szemben, egyszerre személy 
szerint szembekerültem egy emberrel. Nem zártam 
be a kapukat, miimt ahogy a többi házakban tették, és 
-mégis egyszerre éreztem, hogy milyen bezárt a szo
bánk, az életünk. És ha szembekerülsz egy koldus 
élettel, akkor csak három lehetőséged marad: vagy 
elfutsz előle, de akkor meg becsületesebb, ha eleve 
zárva tartod a kapukat, vagy nagy, szent szavak 
ripőkgekónt viselkedsz, de egyébként mint más kis
polgárok, óvakodsz, ha már szemtől szembe kerültél 
vele — én a harmadikat választottam, prédául hagy
tam magamat..

Bonyolultabban komponál a Szabadságon című drá
májában. Mágócsi Dénes még a háborúban találkozott 
azzal a bizonyos egy emberrel — egy fiatalemberrel, 
akit kivégeztetett, de csak évek múltával döbben 
arra, amit tett és ami történt, amikor törvényszerű 
véletlenként szembetalálkozik a kivégzett fiatalember 
fekete ruhás szeretőijével. „Én Mágócsi Dénes gyilkos 
vagyok. . . ” — kiált fel, és oda a magára kónyszerítétt 
nyugalma. Most már tudja az igazságot:
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„A számtaniban hatvanhétmillió több mint egy, de 
aki a baitvanhétmillióról beszél, kevesebbet mond a 
háborúról, mintha ezt az egy szórt mondja: én. Mit 
tudhatod, hány olyan én van a háborút túléltek kö
zött, akik elbfoen a pillanatban éppúgy kapkodnak 
levegő után, és mint hirtelen megvakultak, fogcsikor
gatva és támolyogva állnak az utcákon négy fal kö
zött .. ”

Az öcs szövegében a legérzékelhetöbbek ugyanak
kor a gondolatmetamorfózisok. Itt már egyénre van 
lebontva az élet, éppen azért azoik a kérdések kerül
nek előtérbe, amelyek a másik kettőben háttérben 
voltak. De ebben is találunk példáiul ilyen párbeszé
det:

„Ágnes: Mondd, hogy lehet hinni egy Isteniben, aki 
emiberáldozatot követel?

Sándor: Csak abban hiszek, hogy vannak hivatott 
emberek, s az én istenemet hűségnek hívják.

Ágnes: Furcsa egy isten ez a hűség, akiért hűtlenné 
kell válni önmagunkhoz ..

Ezeknek a Stinkó-drámáknak van néhány karak
terisztikus vonásuk is. Az első s talán a legfontosabb 
az, hogy a szerzőnek rendre háttértragédiákra van 
szüksége, mintha a 'központi konfliktus erejében nem 
bízna éléggé. Erősíteni akarja természetesen ilyen 
módon annak a „talánynak” a kifejezését, amelyet 
az ember és a világ viszonyában már az 1930-as évek 
legelején feltételezett. Valójában azonban gyöngíti 
azt, minthogy két súlypontú drámákat teremt, s ezál- 
(tal megosztja az eseményekben rejlő helyzeti erőket, 
imá több: a „halálos” tragikumot ezek a háttérben 
küzdő hősök élik meg. A Határokban Sági Tibor és 
felesége, a Szabadságoriban Pl-aomer Elemér s ugyan
csak a felesége, Ella, Az öcs címűben pedig Andrej és 
Jeliszaveta Petrovna. Mind a három műben a felesé
gek öngyilkosok lesznek: az első kettőben a drámai
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cselekmény jelen idejében, s ilyen módon mintegy 
beleavatkoznak a többi hős sorsának további alakulá
sába, Az öcsben pedig post festum értesülünk Andrej 
elbeszéléséből aiz asszony haláláról. Ebből a közlésből 
idézünk, annál ds inkább, mert ilyen módon alkalom 
(kínálkozik a Sinkó-drámák egy másik jellegzetes
ségének a felmutatására is. Íme a szövegrész:

„ . . .  Jeliszaveta Petrovnának hívták. Olyan. . .  
olyan orosz lány volt, diáklány, forradalmár. Nekem 
menekülni kellett, és ő, hogy megmentsen, elárulta 
a forradalmat, melyért dolgozott, melyben hitt. Átszök
tetett és velem szökött a határon. Mindenképp gyenge 
ember volt. De volt egy ember, akiért mindent elha
gyott, feladott: én voltam. Mindent feladni egy em
berért: ez az, amit nem szabad.”

Kettejük viszonya később megromlott, mert jött 
egy harmadik: Ágnes:

„ . . .  Nem hagyhattam magára azt, a k i . . .  ő  akkor 
már gyűlölt engem. Én is őt. Nagyon. Sok orvosság 
volt az éjjeliszekrényén. S egyszer este — szemem 
láttára összetévesztett két orvosságos üveget. És rám 
nézett, mikor felvette, és én nem szóltam, ülve ma
radtam, mint a k i t . . .  én hiszek az ördögben. Most 
már tudom, mért nézett rám. Az nem volt összeté- 
vesztés. Aztán, mikor már bevette, felugrottam, ro
hantam orvosért. . . ”

Már-már a kikényszerített halálról van szó ezekben 
a színművekben: egy ottfelejtett revolver (Határok), 
a némaság s az elmaradt megmerető gesztus a Sza
badságon című drámában:

„Ella: . . .  El lehet képzelni viszonyokat, melyek 
kikényszerítik a megoldást, hogy az egyik félnek meg 
kell halni És ha az illető önmaga nem teszi meg, 
akkor a másik kénytelen rá, hogy megtehesse, esetleg 
megölje.

Planner: Lekési a hajót.
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Ella (körülnéz a szobában, megpillantó a a párna 
alól kikandikáló revolvert. Gyors mozdulattal utána
nyúl és teszi a ridiküljébe).

Planner (egy lépést tesz Olga felé, de mielőtt szól
na ...)

Olga (csendesen és határozottan): Ezt magammal 
viszem..

A hajón Ella öngyilkos lesz, férije megkönnyebbülé
sére. Ám jellemzőnek tarthatjuk, hogy a főhősök kö
zül seriki nem emel kezet magára: végül is minde
gyikük a maiga erkölcsi színvonala alatt marad, holott 
azt várnánk, és a tragédia logikája is ezt kívánná, 
hogy a helyzetére döbbent én az ő sorsukban vonja 
le a végső konzekvenciáikat. A felelősségérzet ugyan 
beléjük hasít, ám a mások halálának a terhe mégsem 
olyan súlyos a számukra, hogy megroggyanjanak a 
teher alatt. Nyilván *nem az elgondolás, hanem a 
kidolgozás miatt van ez a benyomásunk, noha azt is 
feltételezhetjük, hogy Sinkó én-látásában is zavar 
támadt, mintha kr-isztianizmusával már vitatkozna a 
prózai, a  valóságos élet. Ezt figyelte meg Gerold 
László ás az ezekről a Sinkó-drámákról írott tanul
mányában, mondván: „így felesel a reális élet min
dennapi gyakorlata a filozofikus igazságokkal.”

Ezek a színművek Sinkó nagy drámatörténeti ta
nulmánya megírása előtt keletkezteík, az Elítéltek és 
a Szörnyű szerencse címűek ellenben tanulmánya 
után íródtak, anélkül, hogy lényeges szempontokból 
kamatoztatta volna elemzése elméleti megállapításait. 
Emlékezhetünk, A dráma, történelem, forradalom cí
mű tanulmányában a „büchneri” drámám odellt jelölte 
meg követendő példaként, az Elítéltek és a Szörnyű 
szerencse ellenben továbbra is az Ibsen dramaturgi
ájának vonalán keletkezett dráma. De nem adta fel 
azt a nézetét, hogy a drámában az individuális a fon
tos, s hogy ez ismét zártabb alakjában jelenik meg, 
magyarázza az újabb Sinkó-drámák „ibseni” vonásait
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is. Lélektani iránydrámákról kell beszélnünk tehát az 
Elítéltek és a Szörnyű szerencse kapcsán. Az elsőnek 
politikád, a másodiknak emberi-politikai jellegű a 
tendenciába, s mind a kettőben lelki reakciók lefo
lyását figyeli: -bűnökkel terheli hőseit, majd „méri”, 
hogyan viselkednek, s hol van az a pont, ahol aziután 
összeroppan/nak. Joggal dicsérte Gerold László e drá
mákban az „alakok lélekrajzi ábrázolását és ami ezzel 
igen szorosain összefügg, az erkölcsi motívumok háló
zatát, rendszerét”.

Az Elítéltek írása közben vállalkozott a nehezebb 
feladatra mind az irányzatosság, mind pedig a lélek- 
taniság szempontjából! Egy „politikailag kondenzált 
időszak terméke” ez a dráma {Gerold László): a Tá
jékoztató Iroda elleni harcnak mintegy a tetőzése ide
jén keletkezett, és Sinkó Ervin nagyon is egyértel
műen annak a politikai-publicisztikai harcnak a szol
gálatába állította, amelyet éppen akkordban vív/ott a 
Kísértet járja be Európát című kötetének a szövegei
vel, de már az is kitetszik, hogy az Egy regény regé
nye anyaga is foglalkoztatja. Ügy is mondhatnánk, 
hogy az Elítéltek az eseményekkel lépést tartó író 
műve: a megírás idegét a drámacselekmény idejétől 
éppen három esztendő választja el. A Budapesten ját
szódó történet ideje a Rajk László letartóztatását meg
előző napok, magd pedig az erre az eseményre követ
kező egy hónap. S benne van minden olyan mozzanat, 
amely ezt a kort a közvetlen aktualitásában jellemez
te, s melyet maga Sinkó az Akik nem tudják, mi fán 
terem a szemérem című 1949^es vitairatában már fel
dolgozott, leleplezve a Ragk-per valódi célját: Jugo
szláviát és Titót ültetni a vádlottak padjára, miként 
azt Moša Pijade a Veliki majstori licemerja (A kép- 
mjutatás nagymesterei) című cikksorozatában hang
súlyozta. A hősök megválasztása is maradéktalanul a 
Rajk-per „ideológiágánaik” a leleplezését szolgálta. 
Ott van Ivó Perié, a jugoszláv kommunista fiatalem-
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bér, akit, mert nem akar hamis tanú lenni, meggyil
kolnak, a volt diáklány, Mária, a „forradalmi roman
tika libája”, aki a főhősnek, Túri Pálnak az Erinnü- 
sze a mű harmadik felvonásában, azután egy ügyes
kedő magyar úriasszony, legfőképpen pedig Miklós, 
a volt horthysta katonatiszt, és Szengej Ivianovics, az 
NKVD tiszte, az egész akció irányítója.

Központi hőssé a drámában Túri Pál, a „Moszkvá
iból hazatért magyar kommunista” válik — ez az „élő 
holttest”, akinek tragédiája mintegy a nézők szeme 
előtt játszódik le. Erkölcsi hullaként érkezett már haza 
is, s jobb meggyőződése ellenére kell gondolkodnia, 
amikor a Tájékoztató Iroda határozata nyomán a Rajk- 
per nagy erkölcsd válsága bekövetkezik, numtegy a párt
fegyelem parancsának a kényszeréből. De a kelepcék
ből, amelyek fogva tartják, kiutat csak öngyilkossá
gával talál. „Ez a kor, ez a miénk — nem a féktelen 
remények kora. 1919 az az volt. Ma 1949-et írunk. 
Rideg k o r . . . ” — magyarázza Túri a lelkes Máriának 
már az első felvonásiban. Ugyanitt tüntetően hangsú
lyozza: ,»mindent ki kell bírni, ha a fegyelem, a párt- 
fegyelem megköveteli”. Nem reagál Ivó letartóztatá
sakor, s vállalja a vizsgálat vezetését is, s teszi mind
azt „holt nyugalommal”, aminek láttán Mária erkölcsi 
felháborodásában „boldogult Túri Pálnak” nevezi a 
férfit, magd a harmadik felvonás nagy vádzuhatagá- 
ban erkölcsileg véglegesen meg is semmisíti:

„ . . .  Akairja, hogy folytassam? Az egész litániát 
betéve tudom. Nap nap után pontosan ezt hallom, 
(ugyanezt, szó szerint (ugyanezt Szergejj Ivanovicstól. 
S egyszerűen émelygek, ha hallom — émelygek és
— sírni tudnék. De nem asszonyosan, hanem lázadva, 
vádolva, átkrazódva sírni. Mert amit Szergej Ivanovics 
s amit maga ibeszél, az, mindaz egyszer igaz volt. 
Volt. Volt. De hazugsággá tették. Mért tették hazugság
gá? Mért tették piszkos, véres, gyalázatos hazugsággá? 
Túri Pál, maga hazudik. . .  Maga csak egy szegény
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hivatalnok, aki a forradalmár nagy szótárával ha
donászik az orrom elő tt. . .  Mióta láttam, hogy -milyen 
az igazi forradalmár, azóta nem ás gyűlölöm magát, 
Túri P á l . . .  Csak megvetem. Maga voltaképp szánal
mas, egyszerűen szánalmas kis emberke, aki nem is 
tehet róla, hogy egyszer hős, sőt forradalmár volt.”

Ezt maga Túri Pál is tudja, és kiszolgáltatottságá
nak mintegy a tetőpontján megöli magát. Sinkónak 
azonban nem volt ahhoz kellő színpadi tapasztalata, 
hogy az érmek ezt a mélypontját ábrázolja is: Mária 
jellemzése a hiteles, nem pedig a Túri Pál cselekede
tei a színpadon. Ennek ellenére sincs drámai erő 
híján ez a mű, a tendenciáját pedig mindmáig az a 
szenvedély élteti, amellyel a polemikus szerző annak 
idején irta.

Ugyanezt mondhatjuk el a Szörnyű szerencse című 
színmüvével kapcsolatban is. Erős drámai villamatok- 
ban gazdag szöveggel van dolgunk, de főhőséből, Ko
vácsáéból, miként egykori krirttikusa, Sulhóf József meg
állapította, „hiányzik a természetes életösztön, ugyanaz 
az öszitön, amely bűne elkövetésére késztette”. Ezzel 
magyarázza, hogy „sziporkázó szavak, mélyértelmű 
gondolatok, költői zenéjű mondáitok villannak és cikáz
nak a feszültséggel telt, lebilincselő párbeszédekben”, 
„de csak szavak, gondoláitok maradnak, elröppennek a 
levegőbe”. Sinkó Ervin teháit alapvető, a harmincas 
évek legelején írott drámáiban is adott ábrázolási 
problémáját utolsó, azokkal sok tekintetben rokon 
drámájában sem tudta megnyugtató módon megol
dani: nem tudott itt sem főhőse felett diadalmaskodni. 
„Polgári” drámáinak azonban minden használható 
tapasztalatát felhasználja. Egy-egy epizódjában hol a 
Határok, hol pedig a Szabadságon motívumára isme
rünk, mint ahogy ismerős immár a dráma „tanítása” 
is, amit a dráma előadásának kritikusa a következő
képpen foglalt össze: „Nem lehet büntetlenül bűnözni 
sem élők, sem holtak ellen, nem lehet egy pillanatra
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sem szövetkezni a legvadabb ellenséggel, mert ez 
megfoszt minden erőtől, minden ellenállóképességtől, 
még a természetes életösztön harckészségétől is.” 
Ugyanaz tehát Kovácsaié tragédiája, ami Túri Pálé 
asz Elítéltekben. Bűnt követ el, amikor a háború alatt 
feljelent egy zsidót, aki összeköttetésben állt a mozga
lommal, s teszi azért, hogy börtönbe zárt, megkínzott 
férjét megmentse. Nem enyhítő körülmény számára, 
hogy aibban a pillanatban tette ezt, amikor már fér
jén nem segített, a feljelentett zsidó sorsát pedig már 
nem súlyosbíthatta. Abban az illúzióban élt, hogy 
jóváteheti „bűnét”, ha az elárult zsidó férfinak rejte
geti és felneveli a lányát, ha anyaként szereti és 
menyéneik választja. Ez volt a múlt. A megölt férj 
emléktáblájának leleplezése előestéjén vagyunk, s az 
asszony élete után ekkor nyúl a sors keze, hiszen 
kiderül, ihogy bűnök láncolata fojtogatja. Kitetszik, 
Sinkó a Szörnyű szerencse című ^rámáját komponálva 
sem tudott lemondani a 'konfliktusok halmozásáról, 
ami nyilván a tragikus „szituáció” elemzésének a 
pótszere: az asszony két bűne kevesebb — a hatást 
tekintve —, mint az egy, az árulásé lehetett volna.

Mindezeknek ellenére elfogadható Gerold Lászlónak 
az a minősítése, hogy az Elítéltek és a Szörnyű sze
rencse a háború utáni ^jugoszláviai magyar drámairo
dalom két „mindenképpen legjelentősebb darabja, 
legidőtállóbb drámája”. Paradox módon Sinkó Ervin 
opusában helyük már közel sem ennyire egyértelmű. 
A művek második vonalában helyezhetők el csupán.
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LOBOGÓJA: KRLE2A

Miroslav Krleiával Sinkó Ervin 1939-ben ismerke
dett meg. Párizsban tudta már, hogy kit keressen; 
Krleža és Augfust Cesarec címével a zsebében szállt 
le a  zágrábi pályaudvaron a vonatról. 1939. december 
10-én már négy találkozásukról számol be a naplójá
ban. Nem mindegyik volt egyforma intenzitású. Krle- 
ža zárkózott, ha mások is jelen vannak, közlékeny, 
ha egyedül beszélgetnek. Második találkozásuk alkal
mával szinte parancsoló a baráti figyelmeztetése: „S 
ha az ember Oroszországról beszél, akkor lépjen ki 
a soriból — és hallgasson.” A következő alkalommal 
pedig szinte megfricskázza Sinkó nézeteit: „Az etika 
az ember egyik tévútja.” Kár, hogy Sinkó nem örö
kítette meg első ,irodalmi-politikai beszélgetésük” 
részleteit is, de hogy Sinkónak a Pečatban való köz
reműködése szóba került, nyilvánvalóan irodalompoli
tikai kérdéseket is érintettek, s mint Sinkó írja, „fél
mondatokból is megértették egymást”. A szocialista 
realizmus elutasításának a kérdésében mindenképpen 
könnyen egyetérthettek. De hogy Krleža „felcsap” 
Simkóék ticerónéjának, és olyat mutat nekik, amihez 
„sehol Európában ma hasonlót látni nem lehet”, jelzi, 
hogy Krleža rokonszenvesnek találta Sinkót, akit 
néhány írásából valószínűleg ismert már. A jelenet, 
mely következik, nemcsak autentikus, hanem Krleiát 
fölöttébb jellemzi ás: „Titokzatosan nevet — és a 
festőaíkadémia kertjébe vezet, ahol — késő délután 
erősen sötétedő kertben — az óriási Pilsudski lovas

281



szobor. Aznap kellett volna a szobrásznak Varsóba 
szállítania, amikor Hitler ‘bevonult oda. Krleža a tör
ténelmi viccet úgy élvezte, mintha ő költötte volna.” 
Az adaléknak a Rrleza-fiMógiia fog megörülni — az 
akkor már kész nagy regényének, a Bankett Blitvá- 
bánnak egy szerepet kapott motívuma forrására utal 
itt Sinkó. Tudjuk azonban, hogy végül is Sinkó nem 
lett a Pečat munkatársa, holott vállalta a „trockiz- 
mus” vádjának ódiumát is, mert Krleža nem akarta 
kompromittálni új barátját, de nyilván benne volt 
a keze abban, hogy Sinkóék Drvaron telepedjenek 
meg. S valóban: Sinkó „tiszta lappal” indulhatott a 
felszabadulás után, és csakhamar jelentős elméletírói 
tekintélyre tett szert. Barátságuk ezekben az években 
üs tartott, s mind elmélyültebbé vált, amUt Sinkó első 
Krleia-tanulmányaimak affkmatív hangja is bizonyít.

Sinkó Ervin 19514>en íija  a Miroslav Krleza műve 
című tanulmányát, ugyanabban az esztendőben még a 
Vučjak (Farkasháza) zágrábi bemutatójáról méltató 
cikkét; 1952-ben születik meg a Miroslav Krleza igaz
sága című tanulmánya, amely K r^ á n a k  a Magyar 
királyi honvédnovellák című, magyar nyelven Sinkó 
Irma fordításában megjelent kötete bevezető írása; 
1953-^ban a Léda zágíráhi »bemutatója ad alkalmat nyi
latkozni (Lirika u komediji jedne karnemlske nőéi — 
Egy karneváli éjszaka komédiájának a lírája) és ekkor 
írja Krleia-margináliáit is (Marginalije uz Krleíin 
obračun s „naucnom estetikom” — Margináliák Krle- 
žának a „tudományos esztétikával” való leszámolásá
ról). A legnagyobb szabású elemzése A véres mítosz 
cím alatt (jelent meg 1956—1957-ben a belgrádi Delo 
című folyóiratban és a Hídban, de 1956-ban írja a 
Prvi svjetski rat u djelu Miroslava Krleže (Az első 
világháború Miroslav Krleža művében) című cikkét 
is. A hetvenéves Krleiéá ugyancsak ünneplő tanul
mánnyal köszönti, A poéta, aki mindnyájunké címmel 
1963-ban.
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Ezek a mennyiségi adatok is jelezhetik, hogy Sinkó 
Ervinnek Krleža művészete nagy élményt jelentett, 
az írások „tartalmi” elemzése pedig azt mutatja ki, 
hogy Sinkó Krležaban a maga esztétikai nézetei szel
lemében legfontosabb íróra lelt, s hogy az ötvenes 
éveikben lobogójára Miroslav Krleža neve volt felírva.

Arra akar vállalkozni Sinkó, hogy Krleža műveit 
értelmezze, főképpen pedig hogy „meghatározza he
lyüket a kultúra egyetemes értékeinek szférájában”. 
Csak a legnagyobbakhoz mérhető formátumú alkotói 
egyéniségnek tatftja, s nem egy szempontból Ady 
Endre műve elé is helyezi. Például akkor, amikor 
Krleža „gyökeres eredetiségét” igyekszik meghatá
rozni. Az egyetemesnek és a nemzetinek a szimbiózi
sában jelöli kd, azzal a megszorítással, hogy „horvát— 
délszláv kötöttsége nemcsak hogy nem válik külön 
európaiságától, hanem egyik a másikkal szemben so
hase érvényesül antaganiisztakusan” — miint Ady End
rénél többek között „Az egyetemes, a kozmopolita 
humanisztikus komponens határozza meg a délszláv— 
horvát kötöttségnek szenvedélyes nemzeti tartalmát, 
s ugyanaíkkor ez a kötöttsége az, ami által konkreti
zálódik és érvényesül Krleža szellemének minden 
geográfiai és népi korlátokon túlnőtt nagysága, a 
csak a maga törvényeit elismerő szuverén gondolat, 
a gondolkodás szenvedélye.” Az ilyen szellemi konst
rukcióból következik azután egyrészt, hogy a „speci
fikus lokális valóság művészi dokumentációját” tudja 
adni, másrészt pedig központi élménye ugyan a törté
nelem, de azt „herakleitoszi” módon fogja fel, s ilyen 
módon a história „egyéni öntudatának fundamentá
lisan drámai élménye” lesz. Simkó természetesen fel
ismeri Krleža tehetségének olyqn vonásait is, amelyek 
szinte ideális írómodellá avatják szemében nagy hor
vát kortársát és barátgát. Dicséri hát, mert Krleža 
ismeri a művészet „titikát”: „Mintha Krleza kezdettől 
fogva tudta volna, hogy ritmusoknak, imaginárius
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alakoknak és képeknek egész rendszerére, a szemé
lyesnek művészi objjéktivizádójára van szükség ahhoz, 
hogy személyes emóciók és megismerések mások szá
mára érzéki élménnyé, emócióvá és megismeréssé vál
janak.” Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy vehemenci
ájával mindig túlmegy a határon, s nagymértékben 
ennek köszönhető, hogy Krleža a „kezdetektől fogva” 
megbotránkoztat Krleža démonikus — állítja Sinkó, 
tehát szenvedélyes, és a „szenvedélynek ez az állandó 
izzása teszi, hogy nincs szava, melynek ne volna po
lemikus, harcos kihívás jellege is”. A Miroslav Krie- 
za igazsága című tanulmányában további vonásokat 
sorakoztait fel a Rrleza-portréhoz. Most azt fejtegeti, 
hogy mint minden nagy alkotónak, Krtóának is „sa
ját”, „individuális” igazsága van, éppen ezért harcol 
szüntelenül a hazugság ellen életben és irodalomban 
egyaránt. A „hamis premisszák” rombolója Krleža, 
és nihilista, amivel ellenségei vádolták is. „Krleža 
igazsága szerint az ember mértéktelen meggyalázásá- 
vá válik »minden optimisztikus mértékletesség ott, 
ahol az emberinek a megcsúfolása és megsemmisítése 
mindennapi gyakorlat...” Emberi és erkölcsi szem
pontból tehát Krleža elviselhetetlennek tartotta a vi
lágot, amelyben élt és írt, mert Sinkó Fichtére és Le
ninre hivatkozva bizonyítja, hogy nem csupán az 
objektív valóságtól függ, hogy valaki elviselhetetlen
nek tartja és érzi a valóságot, hanem a „szubjektum 
emberi és morális érzékenységétől és igényeitől is”. 
Ide vezeti azután vissza Sinkó Krleža realizmusát és 
realista módszerét, mondván, hogy az „forradalmi 
belátásának és forradalmi etikájának alapvető köve
telményéből szervesen következik”. Ennek a krležai 
realizmusnak két vonását hangsúlyozza. Az egyik 
sajátossága a „valóság lemeztelenítése, kivetkőztetése 
a konvenciókból”, a másik pedig az „emberi valóság 
és a valóság emberi ábrázolása”, ami tájképeiben ta
lán a legszembeötlőbb.
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Mi sem látszik e két, most már inkább esszéisztikus 
értekezés után természetesebbnek, mint az, hogy a 
ljubljanai írókongresszuson hirdetett elvek szellemé
ben (itt, mint tudjiuk, Krleza tartotta az elvi előadást, 
s leszámolt a „tudományos esztétikával”), egyben 
Krleiát modellnek tartó módon határozza meg a for
radalmi művész fogalmát is a Margináliák Krleíának 
a „tudományos esztétikával” való leszámolásáról című 
tanulmányában. Szerinte az a forradalmi művész, aki 
„azzal tud meglepni bennünket, hogy mágikusan 
szuggesztív erővel képes minden állapotnak és minden 
tárgynak a valódi nevét kimondani”. A Léda című 
Krleza-dráma kapcsán pedig azt szögezi le, hogy ben
ne a „művészi szó forradalmi ereje üli diadalát”, s 
azt fejtegeti, hogy Krleža forradalmi művészetének 
jelentősége abban van, hogy nem lehet szociológiai 
sémákra redukálni, mint stenni szokták a II. ánterna- 
ckrnálé esztétikai nézeteinek szellemében (amit átvett 
és továbbfejlesztett a sztálinizmus is), ugyanakkor 
Krleža soha nem adta fel „társadalmi, forradalmi 
irányzatosságát”.

A véres mítosz című, terjedelmét tekintve legimpo
zánsabb Krleia-tanulmányának is az a központi gon
dolata, ihogy Krleža forradalmi művészete a példa
mutató a maga ,»harmadik” újával, nevezetesen azzal, 
hogy a „ m ít o s z ”  ellen nem egy „ellen-mítoszra” hivat
kozva harcol, mint tette és teszi a forradalminak ne
vezett művészet még a XX. században is. Abban a 
tudatban teszi fel tehát a kérdést, hogy tudja a fele
letet:

„Lehetséges-e. . .  a véres mítosznak és a mítoszok
nak ebben a véres világában más, effaktíve forradalmi 
hatású művészet, mint az, mely a mítosszal való har
cot egy másik mítoszra, az ellenmítoszra apellálva 
vívja?
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Lehetséges-e művészet, mely áttörést jelent minden 
mítosz világán, kitörést a mítoszok atavisztikus vilá
gából?

Lehetséges-e művészet, mely a mítosszal, minden 
mítosszal, a vallásival, a politikaival, de a kulturális 
mítoszok tömegével is úgy állítja szembe a meztelen 
emberit, hogy ez a meztelen emberi igazság épp az 
emberinek ez a végső, sőt kétségbeesetten elszánt 
Őszintesége aktív és konstruktív forradalmi cselekedet 
legyen?”

Krleza művészete ilyen! — hirdeti Sinkó Ervin ta
nulmánya, s a Bankett Blitvában talán a legfényesebb 
példája az ilyen (típusú művészetnek. Sámkó Krležanak 
a Goya-tanulmányát ádézá, és úgy tartja, hogy a 
Bankett Blitvában „annak a goyai esztétikai katego
rikus imjperativusnak a sugallatából” született meg, 
amelyről a  nagy spanyol festőművésszel kapcsolatban 
Krleza beszél. E szerint a „kategorikus imperativus” 
szerint a művésznek az „objektív valóságról mindent 
vagy legalábbis az emberileg lehetséges legtöbbet ki 
kell mondani”, még iinkább pedig a művésznek a 
valóságot kényszerítenie kell, hogy „egészében mez
telenül, minden mitikus látszattól megfosztva mu
tatkozzék meg”. Sinkó szerint Krlezának, nagy mű
vészekhez méltó módon, sikerült kifejeznie az objek
tív valóságból a lehető legtöbbet, ugyanakkor „ezzel 
együtt és szintén teljesen” viszonyát is ehhez a való
sághoz.

Olyan művészről van .tehát szó, aki szakított a mí
tosszal — ibizonyíljja Sinkó Ervin. S hogy bizonyíthas
sa, előbb a mítoszról ír esszét tanulmánya bevezető 
fejezetében. Gondolkodásának egyszer már bejárt te
rületeire érkezik itt: az 1920-as évek tanulmányaiban 
foglalkozott a mítosz kérdéseivel. Most is azt állapítja 
meg, amift akkor: „A mítosz, minden mítosz keletke
zési helye és tanyája az a szakadék, mely az emberi 
tudat és a valóság között tátong. A mítosz úgy tesz,
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mintha ezt a szakadékot áthidalná, és mert mítosz, 
állandósítja a szakadékot.” Csakhogy amit az 1920-as 
években még az Éden elvesztésének a jeleként fogott 
fel, az 1950-es években már nem csupán a Homérosz 
előtti világra tartja mérvadónak, hanem az emberi
ség egész történetére nézve is. Nem a téma és a tar
talom viszonyában szemlélődik tehát, bár nyilván ez 
a viszony is bennefoglaltatik úq problémafelvetésében. 
Terminológiájának a változásai azonban tükrözik, 
hogy sokkal elmélyültebben közeledik most már a 
kérdéséhez, noha ismét megkerüli, hogy osztálytársa
dalmakról beszéljen. A mítosz mindaddig „véres”, 
míg mítoszok vannak, mert az ember elsőrendű fela
data a „maga gondolat- és érzésvilágát a mítosz ural
ma alól” felszabadítani, beleértve, mondja Sinkó, a 
politikai mítoszokat is. „A mítosz (minden mítosz) 
hatalma épp azért gyilkos hatalom, ment az embert 
intellektuálisan védtelenné teszi, és emocionálisan 
annyira rabságában tartja, hogy épp ez az önkéntes, 
irracionális kiszolgáltatottsága — a hit — lesz az em
ber számára magának az emberinek és minden érté
kének normája és legfőbb mértéke.” Sinkó szerint, s 
ez gondolatmenetének egyik végpontja, a mítosz elleni 
harc a valóság megváltoztatása érdekében folytatott 
harccal azonos, és a „reális emberi életfeltételeknek 
átfogóan és mélyrehatóan emberivé történő átalakítá
sáért” folyik. Ez pedig elképzelhetetlen a „szubjektív 
emberi tudat, a valóság lényeges része és tényezője” 
nélkül. Végeredményiben tehát a mítosz az akadálya, 
hogy az ember „magának a valóságról objektíve igaz 
szubjektív képet alkosson”. E probléma súlyát külö
nösen a művész érzi, hiszen, mint Sinkó magyarázza, 
a művészet immár évszázadok óta a „mindenkori 
mítoszok” (igen hatásos pnopagátrara. Ezt a tényt szen
tesíti a »^harkovi vonal” is, miként itt Sinkó a szoci
alista realizmust emlegeti, hiába szegült Lenin egy 
évtizeddel előbb a proletkult ellen. Most már Krle-
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žarol szólva Siinkó definíciója szerint Krleža nem 
„hivő”, hanem marxista forradalmár, tehát „nem azért 
forradalmár, mert a régi helyén új egyházat, a régi 
mítosz helyett más mítosz kultuszát akarja meghono
sítani”, hanem mert „az ő számára a forradalmi szán
dék megvalósulását csak egy minden mítosznak fölébe 
kerekedett, csak a »vallási reflex«-től szabaddá lett 
világ, csak egy minden mítosz hatalma alól emanci- 
páLt emberiség jelentheti”. Ezért van azután a Ban
kett Blitvában című regényének sajátos forradalmi 
és antifasiszta irányzatossága is, ami nagyon is jól 
megkülönböztethetővé teszi a korszak többi ilyennek 
nevezett művétől. Sámkó szerint ugyanis a regény 
írója „nem egy szekta perspektívájából és nem egy 
dogmarendszer nevében fordul szembe a fasizmussal 
és a fasiszta dogmarendszerrel”. A Bankett Blitvában 
Sinkó adta meghatározása éppen ezért a következő
képpen hangzik:

„Pontosabban: a Bankett Blitvában egy korszak 
panorámája, melyben az emberinek démoni karika
túrája vált normatív hatalommá, s a normális emberi 
az őrület határán vagy önmarcangoló monológra kár
hoztatva jelenik meg, vagy olyan cselekedetekben 
nyilvánul meg, melyek végső fotkan mindig az ön- 
gyilkosságnak különféle formái.”

Sinkó természetesen a regény részletes tartalmi 
elemzését is elvégzi, csotportosítja a hősöket. Szerinte 
,^minden, ami a Bankett Blitvában cselekmény, az 
ezeknek a szféráknak összeütközéséből keletkezik, és 
ezeken a szférákon belül történik”. Ezt a bizonyos „tör- 
ténik”-et pedig Niels Nielsen indítja be, amikor felteszi 
a következő, romantikusnak minősülő kérdést: „de 
vajon csakugyan veszett kutyák vagyunk mi, és med
dig fogjuk még tépni tulajdon húsunkat, és miért?” 
A regény fabulába az, hogy mi is történik, azután 
hogy ez a kérdés elhangzott, a regény tartalma pedig 
„ennek a fabulának keretében sűrűsödik, duzzad és
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válik az ember, a művész, a szellem átélt .problema
tikájából látott világ apokaliptikus állapotának hű 
képévé”. Ez avatja végső fokon mítoszellenes művé 
is Krleža regényét, mert benne szerepelnek olyan 
hősök is, akik „egyszerű és természetes” kérdésekre 
eszmélnek a „mítosz glóriájában tündöklő történelmi 
kairmibaliismuissal szemben”. S egy ilyen felfogás szelle
mében adja a regény újabb tömör meghatározását:

„A Bankett Blitvában költemény az emberről, aki 
nem tudja és nem akarja különválasztani sorsát az 
ember ideájának sorséitól, de az idea a btatvaá ban
kettben nem az időtlen platóni álomvilág időtlen és 
tökéletes igazságát, hanem a platóni álomvilág radi
kális tagadását, a tapasztalható ember tapasztalati vi
lágával és világáért való szenvedélyes küzdelem ter
mékét és egyben ennek a küzdelemnek a hajtóerejét 
jelenti.”

A regény jelentéskörének elemzését azonban Sinkó 
Ervin nem vállalta, a maga téziseinek bizonyítása 
legalább olyan fontos volt a számára, mint Krleža 
műve erényeinek megmutatása. Ebből következik 
azután, hogy magától az írótál is eltávolítja a regényt, 
s mintegy „légüres térbe” helyezve teszi „beszédes
sé”, ami, szerinte, a mű központi témája. Sok apró, 
ám ragyogó megfigyeléssel, párhuzammal, megállapí
tással ugyanakkor kárpótolja is az olvasót. Amikor 
például a Román Ragevski-csoportrol beszél, a blitvai 
intelligenciát a „mítosz parazitájaként” jellemzi, mely 
mindenáron modus vivendd/t keres. Baltrusajtiisnak, 
a dominikánusnak az ékesszólását „Bossuet-szerűen 
pompázónak” mondja. Azzal kapcsolatban pedig, hogy 
a regényből hiányzik a nép, a „hiányzás intenzitásá
ról” tesz megszívlelendő megállapítást, míg egy ha
sonlat szerepét abban lálja, hogy a fantasztikus világ
ba lendíti át az olvasót. Mindez természetesen azt a 
célt szolgálta, hogy a tanulmány írója minél meg
győzőbben bizonyíthassa Krleža müvének példamuta
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tó, eszményi voltát egy ideológiai helyzetben, amelyet 
már nem a Tájékoztató Iroda határozata után bekö
vetkezett esztétikai csatározások jellemeznek, s nem 
is külpolitikai élük a jellemző, hanem az új esztétikai 
ideálokhoz való közeledés és közelítés minősít.

A hetvenéves K rle^ t köszöntő esszéjében, amikor 
szubjektivebb hangot üt meg, nem mond le az iroda
lompolitikai célzatosságról sem. Itt hirdeti: Krleža 
roppant jelentősége Jugoszlávia irodalmi életében az, 
hogy „jelenlétével visszaadta a »poéta« fogalmának 
eredeti jelentését”.

Természetesen magára vonatkoztatott szemléletének 
is hangot ad ebben az írásban, nem függetlenül attól 
a felismerésétől, hogy az új, az 1950-es években ko
pogtató esztétikai igénynek sok eleme a maga 1920-as 
években hirdetett nézeteivel rokon, s ilyen módon 
önmaga műve is egységesnek tűnt a szemében. Ilyen 
módon fedezhette fel Krleža életművében az azonos
ság vonását az „iíjú poéta” és az érett alkotó művei
ben. „Krleža esetében — írja — szinte egyedülállóan, 
költői útjának kezdetétől fogva az egész poéta, teljes 
poMooikus gazdagságában aiobban elénk.” Ezért bi
zonygatta, hogy Krleža nem volt semmiféle stílusnak 
a követője, ha ő alkalmaz egy „liamust”, az „egyéni 
mondanivalóinak egyéni kifejezési eszközévé” válik. 
Különben is, állította Sinkó, Krleža „eddigi életmű
vének egyik kivételes sajátossága” az, hogy „a stílu
sát illetően sincsenek egymástól különválasztható pe
riódusai”. Ilyen módon csak Sinkó, az antihegeMámis 
vélekedhet, az, aki az „irodalomtörténetet” is tagadta.

Nyilvánvalóan Súmkónak ds le kellett írnia, hogy 
szerinte ki is Miroslav Krleža. Erre A poéta, aki 
mindnyájunké című esszéjében kerített sort:

„Azt hiszem, hogy Krleza teljesen tudatában van 
a paradoxomnak, hogy ő, a tegnap még helótasorban, 
mások alkujának objektumaként élő horvát nép 
költője, ő, aki minden művében, egész személyáségé-
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ben a nagy történelmi igazság, az egyetlen reális és 
forradalmi délszláv koncepció művészi megtestesítője, 
ő ma, szempontjaiban és tartalmaiban a legkevésbé 
provinciális, a legkevésbé nacionálisan korlátolt, leg
európaibb és leguniverzálisabb mértékkel mérő alko
tóművész.”

Ezeket a Sinkó-tanulmányokat nem lehet tehát csu
pán a Tájékoztató Iroda határozata utáni években 
kibontakozott ideológiai csatáik egyik mellékepizódjá
nak tartani. Sinkó, mikor írta őket, azoiknak a bonyo
lult eszmei áramlatoknak a fő sodrában élt, amelyek 
Jugoszlávia eszmei-szellemi életét az ötvenes évek 
második felében meghatározták, s melyeket végső 
fokon a pozitív példa felmutatásának a vágya jellem
zett. Az elkötelezettség egy új típusának megtalálásá
ról volt szó, amelyet a hazai művészek vállalhattak 
anélkül, hogy követniük kellett volna főleg a nyugat
ról importált írástudómodellek valamelyikét is, mint
hogy az irányzatosság kelet-európai koncepciója ép
pen az 1950-es évek első felében lángoló ideológiai 
harcokban szenvedett vereséget, s Krleža ugyanakkor 
a ljubljanai írókongresszuson kapott elégtételt: azok 
a nézeték látszottak ott diadalmaskodni, amelyeket ő 
képviselt a Pečat című folyóiratban a háború kitörése 
előtti esztendőkben.
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EGY MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET 
FEJEZETEI

Kazdnczy-tamulmáinyában a tütaingai pályamű „leg
főbb érdekességéről” Sinkó Ervin a következőket 
írta: „A tübingai pályamű azok közül a munkák kö
zül való, melyeknek megformálása közben íróik meg
lepetéseket élnek át, s magtuk is formálódnak. A fela
dat benső logikájának a kényszere alatt kell követ
niük tisztázódó giandolataákat, és problémákkal kerül
nek szembe, melyeket, mikor a munkához hozzáfog
tak, még nem, vagy alig sejjtettek.” Nos, ugyanezt 
mondhatjuk el Sinkó Ervinnel kapcsolatban is, amikor 
magyar irodalmi tanulmányainak „legfőbb érdekessé
gét” kutatjuk, amely „egy szerves processzus moz
zanataként szerzőjük életművének kialakításában” is 
szerepeit topott. Sinkó ugyanis 1959-ben kezdi felfe
dezni a magyar irodalom történetének a régebbi kor
szakait, amikor az újvidéki egyetem Bölcsészettudo
mányi Karának Magyar Tanszékén megkezdi iro
dalomtörténeti tárgyú előadásait. Az az érdeklődés 
és szenvedély, amellyel tanulmányaiba kezd, jelzi 
meglepetését, produkciójának bősége pedig mutatja 
„formálódásának” jellegét is. Akit hosszú írói pályája 
sarán nem érdekeltek a magyar irodalom kérdései, 
s aki lényegében megelégedett az Ady-élmény „sors
döntő” tényével, s nem is terjedt túl az egykori iro
dalmi jelen mozzanatainak körén figyelme, 1959 után 
pár esztendő alatt nagy tei^jedelmű tanulmányt írt 
Bessenyei Györgyről, Kazinczy Ferencről, Batsányi 
Jánosról és Kármán Józsefről, könyvet Csokonai Vitéz
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Mihályról, és két, ugyancsak nagy terjedelmű tanul
mányban foglalkozott az irodalomtörténeti stúdiumai 
felvetette esztétikaii és elvii kérdésekkel. 1959-ben 
székfoglaló előadására még prekoncepciók bűvöleté
ben készült: többször emlegette Rákosi Jenő és Beöthy 
Zsolt nevét, s egyetlen bekezdésben például Babits 
Mihály nevével együtt leírja még Tisza Kálmán, Tisza 
István, Pékár Gyula, Klebersberg Kunó, Szekfű Gyula 
nevét — Ilyen módon jelezve, hogy a magyar iroda
lomról általában véleményét a századvég és a század
forduló „hivatalos” szemlélete befolyásolta, fenntartá
sait csalva elő. A „hazug nemzeti romantika provin
ciális frázisai”, illetve „hangzatos és érzelmes szó
lamai” irritálják, és többek között a „világirodalmi 
távlatot” is azért tartja szükségesnek érvényesíteni, 
mert az „már egymagában is lehetetlenné teszi, hogy 
a magyar nemzeti irodalmat egy olyan, úgynevezett 
hazafias szellem szolgálatába kényiszeritsék, mely 
minden szellemnek, magának az emberi értelemnek a 
negációja”. Visszautasítja tehát a magyar irodalom- 
történet mindenfajta „utilitarisztikus felfogását”, a 
századforduló idején hirdetettet, amiit a „hazafias érde
kek, a hazafias nevelés, a hazafias szellem parancsá
nak neveztek”, és az 1957-ben vallottat (a Bóka László 
szerkesztette népszerű háiromkötetes összefoglalóban), 
amely szerint „irodalmunk minden korszakát jele
nünkre vonatkoztatva kell kutatnunk és interpretál
nunk”. Sinkó Ervin felfogásában az utilitarisztikus 
célok szolgálata egyenlő a mítosz szolgálatával, ezért 
akarja az irodalmat megszabadítani „papjaitól”, hi
szen azok a „valóság köré egy hamis köztudatot, 
hamis képzettársítások, érzelmek és előítéletek töme
gét teremtették”, és székfoglaló előadásának befejező 
szakaszában ezért szögezi le határozott egyértelmű
séggel:

„A szép az, ami magyarul, angolul, szerbül, horvá
tul, oroszul, franciául vagy kínaiéul szép. A szépség,
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mint maguk ia népek, mind vérnokonok, mindegyik 
épp a maga külön individualitásával még jobban ki
domborítja és megvilágítja a másik és a többi indi
vidualitásának a vonzó reliefjét. Nem jó az a nemzeti 
irodalomról szóló történetírás, amely nem világirodal
mi perspektívából indul el, és nem nyit világirodalmi, 
tehát az emberiséget átfogó perspektívákat.”

Több ízben is szembeállítja az utilitarisztikus, tehát 
az „irodalmi értékektől idegen érdekek” szempontját 
a világirodalmi perspektívával. Az egyik, mint mond
ja, „eltakarja szem elől magát az irodalmat, az írott 
müvek esztétikai — és etikai — valóságát”, a másik 
pedig lehetővé teszi, hogy a „gondolat és szépség, az 
alkotókat megillető emóció, az irodalmi mű szűzien, 
a maga eredeti közvetlenségében támadjon fel, éljen 
és hasson”. Mintha egy Pompei feltárására készülne, 
úgy beszél az irodalmat betemető „idegen érdekek 
iszapjáról, vastag hazugságrétegéről”, illetve az „iro
dalomtörténet muzeális poráról és a hazug hagyomá
nyok salakjáról”. Az ő célkitűzése nyilvánvalóan mí
toszellenes, tehát utilitarizmust tagadó jellegű lesz. 
Szeninte az dixxiailomlxM'téneit-írásnak következő a fel
adata:

„A magyar irodalomnak olyan történetét adni, 
amely szabad szemével, történelmi szeimpon/tjiaival és 
esztétikai receptivitásával méltó legyen az emberi 
szellemnek hűséges, magyar ínyelven, magyar szóban 
élő, nagyszerű reprezentánsaihoz. A szépség, a szabad
ság, az igaz szóhoz való bátorság, az emberi méltóság 
magyar poétáihoz, akik mostoha századok sötétjén 
győzedelmeskedve, magyarul adtak hangot az emberi 
örömnek és sírásnak, vágynak és félelemnek, szere
lemnek és gyásznak és a nagy csodálkozásnak, amiről 
csak az intenzíven élő költők tudnak.”

Székfoglaló előadásában természetesen afelől sem 
hagy kétséget, hogy mondani/valóját a „magyar iro
dalom jugoszláviai tanszékén” fed ti ki. Amikor felteszi
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a szónoki kérdést, ti. hogy „milyen módszerekkel és 
milyen perspektívából kell ismertetnem a magyar 
irodalmat”, így felel:

„Hogy teljesítsem a miagyar irodalom minden érté
kének ismertetését úgy, hogy ez az ismertetés, mely 
egyben elkeriilhetetlenül értékelés is, összhangban 
legyen azzal a tudásommal, amit épp a jugoszláv for
radalom minden kerékkötő hagyománnyal és megkö- 
vesült tekintéllyel szakító, szabad szellemének iskolája 
tett legjobb tudásommá, legjobb tudásunkká.”

Sinkó Ervin azonban nem csupán „irodalompoliti- 
zált”, amikor elvi jelentőségű itanulmányaát írta, ha
nem számot vetett az irodalomtörténetírás időszerű 
eszmei és módszertani kérdéseivel is. Székfoglalójá
ban inkább jelezte kérdéseit, a Széljegyzetek a költé
szetről, a költészet és a történelem viszonyáról és az 
irodalomtörténet problematikájáról című nagyobb 
tanulmányában pedig kifejj tette erre vonatkozó néze
teit. Egyik legfontosabb tétele, hogy a magyar iro
dalom ismertetését és értékeit „csakis azoknak a nagy, 
nemzetek fölötti összefüggéseknek és kölcsönhatások
nak a perspektívájába kell beállítanunk, amelyeket 
Goethe az egységes világirodalom fogalmával jelölt 
meg”. Ugyanakkor ellentmondást érzékel irodalom 
és irodalomtörténet között is. Véleménye szerint az 
irodalomtörténet fogalmának a tisztázása elkerülhe
tetlennek látszik, hiszen a problémát maga a fogalom 
igényelte történetiség szüli. Az irodalomtörténetírás 
a történelemhez ragaszkodik, és múlttal akar foglal
kozni, az irodalom pedig (ahogyan Sinkó értelmezi) 
„győzelem az idő felett”. A jelentékeny művek ugyan
is „minden jelenben jelen tudnak lenini”, mintha — ír
ja — „felettük a bibliai Józsua keze csakugyan meg
állította volna a nap mozgását”. Az irodalomtörténet 
e szerint az ünferprertácáó szemimst azt tagadja, ami 
„hatalomként” tartóssá, „tartós jelenné” teszi a „múló 
ember emócióját — és ugyanakkor épp ezzel egyben
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egy egész korról, egy egész társadalom életének el
lentmondásairól is beszédes dokumentációt is szol
gáltat”. Nem kevésbé problematikus az irodalomtörté
netben, éppen azért, mert történelemmel foglalkozik, 
a fejlődés kategóriája, melyet Sinkó Marxnak a 
Politikai gazdaságtan kritikájához írt bevezetőjéből 
vett idézet segítségével tagad („Ami a művészetet il
leti, köztudomású, hogy virágzásának bizonyos idő
szakai semmiféle arányban sincsenek a társadalom 
általános fejlődésével. . ám nem részletez is egyút
tal. Különben ez a Marx-idézet az alapja az „egyen
lőtlen fejlődés elvének”, ami -az ún. marxista esztétika 
egyik alaptétele. 1962-ben korrigálja is majd a szék
foglalójában elmondottakat — egy másik Marx-idézet 
segítségével („De nem az okoz nehézséget, hogy meg
értsük, hogy a görög művészet és az eposz elválaszt
hatatlanok bizonyos társadalmi fejlődési formák
tól . . . ”), s ilyen módon kerül közelebb a „fejlődés” 
problematikájához, és magyarázza, hogy Marx sem 
talált megnyugtató feleletet erre a kérdésre, ami
— Simkó szavaival — a következőképpen hangzik: „Mi
ként lehetséges, hogy a termelőerők oly alacsony 
fejlettségi fokán álló társadalmi rendszer, mint volt 
a görög, rabszolgamunkára épült társadalom, »kü
lönb« művészetet produkált, mint a későbbi, sokkal 
fejlettebb, és egyre fejlettebb termelőerőkön alapuló 
társadalmi rendszerek?”

A Széljegyzetek a költészetről, a költészet és a tör
ténelem viszonyáról és az irodalomtörténet proble
matikájáról című tanulmányában találjuk Sinkó Er
vin nézeteinek rendszeresebb kifejtését — most már 
konkrét és gyakorlati jellegű irodalomtörténeti elem
zések alapján. Mondanivalóját három kérdés köré 
csoportosító a, miként azt tanulmánya címe is jelzi. 
A költészetről a már megismert és többször is érin
tett nézeteit fogalmazza meg ismét, hogy azután 
ezekből kiindulva érkezzen el végül az irodalomtör

296



ténet-írás kérdéseinek felvetéséhez. „Hogy el ne 
múljék az idővel. . — idézi Hérodotoszt, s nyom
ban a maga, már az 1920-as években hirdetett nézete
ihez kanyarodik, amikor <aiz „el nem múlni az idővel” 
vágyát hozza kapcsolatba a művészeti alkotással, hi
szen abban benne van az „eleve kudarcra ítélt szán
dék, minden tapasztalattal és logikával összeütköző, 
irracionális vágy”, hiszen „miinden művészi alkotásban 
benne rejlik a telj esithetetlenség fájdalmas végső 
öntudata”. Mert a művész .a maga kifejezési eszkö
zeivel végeredményben nem akar mást, mint legyőzni 
a „végzetesen bizonyos és felfoghatatlan elmúlást”, 
tehát a művészet „úgy tesz, mintha lehetne a múlás 
és felejtés üres örökkévalósága helyén élettel telt 
örök emlékezés”. Innen van azután, hogy amikor a 
művészetről van szó, azaz Sinkó szerint a poézisről, 
akkor „mindig magáról az emberről és az emberiről, 
az életről van szó”, ilyen módon a poézis „emberi 
magatartás az élet és a halál ellenében, a pillámtmyi 
emberé, a pillanaté, mely diadalmaskodni akar az 
időn”. Ezt az embert azonban nem a költők találták 
ki, mondja Sinkó.

Mijután pedig az „individuális fantázia” roppant 
szerepét hangsúlyozta, minthogy ez teszi lehetővé, 
hogy a költő a. „szó varázsos plasztikus erejével a 
művészet síkján az objektív világot újrateremtse”, 
azaz az „önmagában közömbös objektív valóságot. . .  
a maga lelkiállapotának, emócióinak és közölnivalói
nak a bűvkörébe vonja”, végeredményben pedig, hogy 
„valóságossá tegye a maga szubjektív világát”, eljut 
a következő meghatározásig:

„Ahol és ahányszor költő szólal meg, <a szó és vele 
a világ újjászületve, új jelentéssel gazdagodik. Min
den, amit szóba foglal, önmagával azonos marad, és 
ugyanakkor valami egész más is lesz. Ha költő mond
ja, akkor az igazságnak egy specifikus, de kétségbe- 
vonhatatlanul hiteles kritériumával a lehetetlen — a
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legkézzelfoghatóbb normális valóság és az illogikus — 
egy százszor logikusabb -logika hordozója lesz.” 

Ismét végiggondolja a költő és „témája” problé
máját, majd a „költészet eretnekségének” a kérdésé
nél időz el, szemmel láthatóan az 1920-as évekre 
utalva. Emlegeti az lanamkét üis, amelyet az antiimiitöikus 
irányzatú költők értelmeznek át. Az „eretnekek” ők, 
kiket dlisszidenseiknek iis nevezett -már. Megírni ezek
nek az „irodalomtörténetét”, Sinkó Ervin „kivételesen 
érdekesnek, 'izgató vállalkozásnak” tartja, s nem hagy 
afelől sem kétségben bennünket, hogy egy ilyen iro
dalomtörténet megírását tartja igazán kívánatosnak 
és szükségesnek, s hogy az ő vezérfonala, amikor a 
magyar irodalom történetét kell előadnia, éppen az 
antimitikus, a disszidens, az eretnek, az „elhajló” lel
kiség lenne, amely művészi alkotásokban ad jelt ma
gáról. Annál is inkább, mert, mint állítja, „mennél 
intenzívebben és mennél jelentősebb költőkről” van 
szó, annál inkább „elhajlók” — még akkor is, ha 
szubjektíve az „uralkodó kollektív mítosz és az auto- 
ritatív kollektív dogmák őszinte magasztalói”. „Ma
gától értetődik — írja —, hogy az így koncipiált iro- 
dalkwnitörténeitből nem maradihatnának ki azok sem, 
akik műveikben tudatos ellenállással adnak hangot 
a kollektív mítosztól való elszakadásnak, vagy éppen 
a támadóan nyílt lázadásnak.”

Sinkó Ervin irodalomtörténeti szemlélete, éppen a 
fentiek kontextusában, nem akarja különválasztani a 
szellemi élet három nagy területét, a filozófiát, a tu
dományt és a költészetet, nem zárja ki az irracionálist 
(„Az irracionális az általánosnál érzékenyebb és igé
nyesebb rációnak, mondhatnám egy illetlenségszámba 
menő rációnak is lehet a tudatos megjelenési formá
ja”), és ünnepli az utópiát, egyben elemezni akarja 
a „dogma utópiáját” is, hiszen a „dogmák autoritásá
nak letéteményesei és őrei” is táplálnak „utópisztikus 
kívánságokat”. Ennek a kritikáját képzeli el egy No-
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valis-mű segítségével (Die Christenheit oder Európa). 
Közben pálcát tör mind Madách Imre műve, mind 
pedig Lukács György nézete felett. Sinkó szerint 
ugyanis Madáoh nem értette meg a dogmák és az eret
nekség összefüggéseit a Tragédia konstantinápolyi 
színében, mondván, hogy Madách Ádámja a „történe
lemmel szemben vak”, mert „egy i betűtől nem látja 
az erdőt”. Lukács György visszont nem látja az em
bert és a költészetet. ^Madách attól a bizonyos i 
betűtől nem látója a történelmi események földrengés- 
szerű jelentőségét, Lukács pedig a maga irodalomtör
téneti és társadalmi szempontjaitól nem látja az em
bert, és nem a költőt és a költészetet, amelyről képet 
kellene adnia.”

Csak ezek után veszi szemügyre azt a kérdést, hogy 
a költészetnek, miként a termelési-társadalmi formá
cióknak, van-e történelme? „Vagyis lehet-e ugyanúgy, 
ugyanolyan értelemben a művészetek fejlődéséről, 
ugyanúgy, ugyanolyan értelemben a költészetnek leg
alacsonyabb, fejlettebb és csak majdnem bekövet
kező legfejlettebb fejlettségi fokáról beszélni?” Fele
lete, szövege végső kiihaingzása alapján, kétségtelenül 
tagadó: a műalkotások esztétikai kvalitása, asmii „időtlen 
értéke” az, ami nem szorítható történelmi vagy iro
dalomtörténeti keretek közé, mert nem történeti ka
tegóriáról van szó, hanem, mint Sinkó megfogalmazza, 
„egyéni, konkrét rendkívüliségről”. Igaz, hogy a köl
tői közlés „hangszere”, a beszéd, a nyelv történelmi 
képződmény, s hogy lehetséges a művészi alkotásokat 
időben elhelyezni, nem keresve például folytonossá
got is, minthogy a műalkotások az „időt” rögzítik, de 
az „időtlenséget” őrzik. Ezért nem lehet a művészi 
alkotásokat „kellőképpen” megmagyarázni alkotójuk 
társadalmi helyzetének leírásával vagy a korabeli 
társadalom szerkezetének a megmutatásával. Sinkó 
ezt a kérdést Csokonai-könyvében újra ériinti, s a 
-maga számára végérvényesen megfogalmazza:
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„Akik úgy vélekednek, ‘hogy a költői mű, a mű ka
raktere és jellegzetességei a környezet, tehát a kor, 
a társadalom, magának az írónak egy bizonyos társa
dalmi osztályhoz való tartozása, tehát általában a kül
ső életfeltételek beható elemzése útján magyarázható 
meg, nem indulnának hamis nyomon, hogyha nem a 
mű egyszerűségét, értékeit és nagyságát, hanem kisik
lásait, fogyatékosságaáit és eltorzulásait kísérelték 
volna meg ammak a kornak és /társadalomnak a rovásá
ra írni, melyben a költőnek élni és halni — és költő
nek lenni kényszerült.” 

iNem állítható <a fentiek után sem, hogy Simkónak az 
irodalomtörténet-irásról alkotott felfogása megálla
podott volna, legalábbis, ami a részleteket és az 
árnyalatokat illeti. Főképpen a Csokonai Vitéz Mi
hályiról írott könyvén dolgozva formálta tovább né
zetét. Itt állapítja meg, hogy „kellő figyelemre kell 
méltatni a közönségnek a költőhöz való viszonyát”, 
mert enélkül a mű mélyrétegeinek összefüggését nem 
lehet megközelíteni, főképpen, ha abból indulunk ki, 
hogy a költő nem lehet meg közlés nélkül, viszont a 
közlés módja „függ a mondanivalótól és a hallgatóság 
mentalitásától” is. Ugyanakkor feladja az 1962-ben 
még merevebb, elutasító magatartását is az „iroda
lomtörténettel” szemben. „Széljegyzeteit” ugyanis 
mintha a költészet védelmében és az irodalomtörté- 
net-írás ellen írta volna. Abban már első mondatait 
azzal kezdte, hogy ősidők óta van költészet és voltak 
költők, az irodalomtörténet-írás elleniben alig száz- 
százötven éves, és azzal az állítással zárja tanulmányát, 
hogy a költő nem az „irodalom” kedvéért, főképpen 
nem irodalomtörténeti kategóriák kedvéért élt és írt. 
Az irodalom ugyanis „csak gyűjtőfogalom, utólagos 
absztrakció”. Csökönai-könyvében ezt árnyalja tovább, 
mondván, hogy az irodalomtörténet-írás csak „post 
festum”, tehát csak utólag képes megállapítani, hogy
— mint írta — mi volt a  „fejlődés” vonala: „Az ún.
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szükségszerűségeket csak retrospektíve, a faktumok 
sorozatából olvashatja le, de az, ami azután követke
zik, az mindig előre nem látott, előre nem látható
— s épp azért, mert reveláló erejű — föltétlenül meg- 
iLepetéis lesz.” Nyilvánvalóan Sinkó Ervin még 1965nben 
is szigorúan ítél, hiszen legfőbb érve sem látszik ele
gendőnek ahhoz, hogy az irodalomtörténet lehetséges
ségét valóban kétségbe vonjuk. Ezt írja ugyanis: 
„Ellentétben tehát a tudományos történelemszemlélet
tel, mely a jelen benső ellentéteiből felrajzolhatja a 
már potenciálisan adott [jövő kontúrjait, az irodalom- 
szemlélet egyetlen lehetséges objektuma csak az, ami 
megvan, a mű mint faktum, és a jelenből, a jelen 
megalapozottabb, mélyebb megértésére, magán a je
lenen kívül csak a múlt az a kerület, melyet felkutat
hat, elemezhet, értékelhet; ami még nincs vagy ami 
majd lesz vagy lehetett volna, az kívül esik minden
nemű irodalomtörténet láthatárán.”

Sinkó Ervin irodalomtörténet-szemlélete, s ezzel iro- 
dalomtörténet-íróá gyakorlata 1959 és 1965 között nem 
volt tehát statikus. A Magyar irodalom című kötetének 
tanulmányain (1963) jól megfigyelhető ez. Amikor 
magyar irodalomtörténeti tanulmányait megkezdte, 
rendszeres áttekintés szándékával vizsgálta a régi 
magyar irodalom szövegeit, s kísérte lényegében fo- 
lyamaitosan az irodalmi eseményeket, Janus Panno
nius méltatásával zárva le áttekintését. Majd, mint 
aká elveszítette türelmét, átugtoaija a XVI—XVII. 
századot, és a magyar felvilágosod ás íróinak bemuta
tásával veszi fel újra tárgyalásának fonalát. A maga 
szempontjából otthonos kérdések révén közeledik 
tárgyalt korszakához: az „írástudók” viszonyulását 
vizsgálja. Anonymust a „mítoszhoz” való pozitív 
viszonya alapján ítéld meg. Udvari krónikát írt, hang
súlyozza és húzza alá Sinkó, hogy jelezze: a középkori 
krónikás a „dogmák zsarnoki autoritásának” a letéte
ményese és megfogalmazója, azaz: „prototípusa az
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olyan történetíróknak, akiknek a fajtája a legköze
lebbi múltban és a legmaibb jelenben is kipusztítha- 
tatlannak bizonyult, s akik miatt — Stendhal szavá
val — a történelemkönyvek tartalma nem a való ese
mények emlékének a megőrzése, hanem a róluk szóló 
tendenciózus hazugságok és hamisítások szövevényes 
halmaza”. Amikor „irodalomtörténetének” ezeket 
a fejezeteit írta, Sinkó még székfoglalójának a magyar 
nacionalista irodalomtörténetírást elítélő szellemében 
fogalmazott, és Anonymus Gesta Hungarorumjából, 
mint valami bűvös palackból, a magyar nacionalizmus 
szellemét látja kiszabadulni: „A nemesség mint az »ősi 
dicsőség« hivatott örököse és letéteményese, a nemes
ség kiváltságainak sérthetetlensége mint a nemzeti 
függetlenség és szabadság legfőbb kritériuma és biz
tosítéka, a magyar nemzeti, 'azaz nemesi szupremáció, 
a Duna völgyében egyedül államalkotó magyarság és 
nemzeti nagyság eszmerendszere, a magyar naciona
lista romantika és romantikus nacionalizmus — remi
niszcenciákkal, melyeik váltoizó előjellel még Ady End
re költészetében is kísértenek — ideológiád gyöke
reikkel a Gesta Hungarorum áltörténelmi talajába 
nyúlnak vissza, s annak mákonyával táplálják illúzió
ikat.” Sinkó Ervin nem rokonszenvez a humanista 
írástudó típusával sem. Kimutatja, hogy a humanis
ták függetlensége „önként vállalt szolgaság”, egyszer
re szabad személyiségek és lakájok, s végeredményben 
„egyenes örökösei és folytatói a teokrácia írástudói 
hagyományainak”. De nem mulasztja el azt sem 
megjegyezni, hogy a humanista embertípus lett az 
„úgynevezett értelmiségi munkásak ama modem tí
pusának az őse, akinek a »szép szó« a mestersége, s 
akinek a számára az írás nem az erkölcsi kötelezett
ségvállalás meghatározott formája, nem benső kény
szer és hivatás, hanem Ady szavával — bűvészet”. 
Minden irokoaiszenvével tehát Janus Pannonius felé 
fordulhat, főképpen, hogy dicsérheti, mondván: „a
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korabeli olasz humanisták között ő az első és egyetlen, 
aiki látta az időt, melyben élt, és a maga bőrén tanulta 
meg, hogy ellentétben ifjúkori látásmódjával, tragi
kusnak lássa”. Janus verseiben a „kétségbeesett lá
zadó hangjára” Ismer, s az Ad somnum — Az álomhoz
— című versét Baudelaire „szigorú, monumentális 
strófáikban időtlemített nagy lírai vallomásainak” 
„vérbeli rokonaként” említi. S torzónak mondja Ja- 
nust, mert „a költő, akit egyszerűen nem hallanak, 
torzó maradhat csak”, s Kosztolányi Dezsőt idézi.

(Szinte fellélegzik ezek után, amikor a felvilágoso
dás korának magyar írói közül nem is egyben Niels 
Nielsenre ismer, és amikor sorsképüket rajzolja, egé
szen szubjektív, a maga önfelfogásából vett vonásokat 
is kölcsönözhet nekik. „Ahhoz, hogy a szó realitássá 
váljék — írta A felvilágosodás korabeli magyar iroda
lom című tanulmányának bevezető »előzetes tudnivaló- 
kart:« ígérő fejezetében —, elengedhetetlenül szükség 
van arra, hogy legyen valaki, akinek valóban közlést 
jelent. Ha csupán magát a költőt indítja meg és ra
gadja el, akkor ő előbb vagy utóbb, éppúgy, mint a 
szava, valami módon önmaga számára is irreálissá 
válik. S ennek megvannak az elháríthatatlan követ
kezményei. A költő művére, a mű kialakulására s 
magára a monológ hősére, a költő életére és egyéni
ségére is.” Sánkó szemében „sarkalatos tétel” ez, s 
vizsgálódásait éppen azzal a megállapítással kezdi, 
hogy a felvilágosodás korabeli »magyar (irodalomnak 
„végzetes nagy problémája”, hogy vannak költők, de 
nincs közönségük, és Ady Endrére hivatkozik, aki 
Magyarországot a „seregtelen vezérek” hónának ne
vezte. Nyilván ezzel magyarázható, hogy Simkót a 
felvilágosult írók élete jobban és mélyebben foglal
koztatta, mint művük. Jelentőségükről is ebben a 
felfogásban beszél:

„A felvilágosodás magyar íróinak jelentősége nem 
abban van, amit irodaknilag megreformáltak. Jelen
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tőségük nem egyéni és egyszeri irodalmunkban, ha
nem az irodalom történetében tükröződik. Műveik, 
mint történelmi szerepüknek, életrajzuknak és a ma
gyar irodalom kialakulása történetének az adatai 
vonzzák és foglalkoztatják emberi és történelmi ér
deklődésünket” (A kiemelés az enyém. B. I.)

S valóban, Sinkó Ervin esztétikai érdeklődése hát
térben marad, s az emberi és a történelmi érdeklődés 
jellemzi, a művek helyett az írók élete köti le figyel
mét, elannyira, hogy a legimpozánsabb tanulmányá
ban, a Csokonairól írott könyvében, mint kritikusa, 
Julow Viktor megállapította, a költő sorsanalízisét 
készítette el. De ugyanezt állapíthatjuk meg Ka- 
zinczy-tanulmányával kapcsolatban is: mind a kette
jük esetében levelezésüket aknázza ki elsősorban, 
elannyira, hogy Julow Viktor a levélelemzéseit di
csérheti, melyeknek jóvoltából, mint írta, „olyan mély 
bepillantást enged Csokonai bonyolult és ellentétektől 
szabdalt belső világába, végzetének kusza és megren
dítő logikájába, mint előtte senki”. Tegyük még a 
fentiekhez, hogy közel sem véletlenül. A levél műfaja 
iránt Sinkó érdeklődése tartós volt ekkor már, hiszen 
1950-ben szerkeszti és utószóval kíséri a francia ki
végzettek leveleinek kötetét (Pisma streljanih), 1951- 
ben bevezetőt ír a francia enciiklopédisták leveleinek 
faorvát kiadásához, és szinte az első magyar iroda
lomtörténeti tanulmányaival egy időben, 1960-ban, 
adja ki a már említett Sorsdöntő levelek két kötetét 
bevezető esszék kíséretében, amelyeknek egy része 
ugyancsak levélanalízis. S erre ösztönözte általában 
irodalomfelfogása is. Sinkó a költőt a „maga egész 
személyiségében” akarja figyelni, s abban tetten érni, 
amiiben „összetéveszthetetlenül egyedülállóan egyéni 
és egyéniséget reveláló”. Batsányi-tanulmányában 
ugyan elméleti magyarázatát adja a „mű revelálja a 
költőt, és nem megfordítva” tételének, s meg akarja 
világítani, hogy „md a jelentősége az irodalomtörténet
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számára az író életrajzi adatainak”, s amellett kar
doskodik, hogy az író legigazabban a művében van 
(jelen, következetesein azonban nem tudja tartami ma
gát vallott elvéhez a felvilágosodás korabeli magyar 
írókról szóló tanulmányaiban. Részben azért, mert 
véleménye szerint kevés valóban ihletett alkotást ta
lált, részben pedig azért, mert azt kereste a müvek
ben, amivel — mint írta — megtörték a törvényt (ez 
a törvény a „némaságnak mint mindenki végső sor
sának” a törvénye), ti. azzal, hogy a magukét mond
ták ki. Ilyen módon jutott el végül is Sinkó Ervin 
ahhoz a felismeréshez, hogy nem csupán a nagy, a 
monumentális életművek érdekelhetik az irodalom- 
történészt: a „közlési szándékoknak” is van irodalom- 
történetük. Olyan írókra gondol, akik vagy lelki al
katuk, vagy szerencsétlen életkörülményeik miatt 
tehetségüket teljes mértékben nem tudták művekben 
felmutatni, „nem valósíthatták meg egészében azt, 
amire — talán — egyébként képesek lettek volna”. 
Ezért írta a következőket:

„Ezek a szerzőijük egész egyéniségének csak egy-egy 
töredékét s egész életének csak némely rendkívüli 
mozzanatát kifejező müvek az irodalomtörténészre 
hárítják a feladatot, hjqgy nyomukon, egy-egy ra
gyogó jel vagy több szórványos jel nyomán, mintegy 
torzók csoportjából rekonstruálja azt az egészet, mely 
rejtve maradt a széthulló, hol monumentaális, hol 
torz és erőtlen részletek egymásnak ellentmondó soka
ságában.”

Sinkó Ervin a fentiekkel magyarázza Batsányi-ta- 
milmányának a módszerét, de ezzel magyarázható a 
két, kétségtelenül legjelentősebb és legjellemzőbb ta
nulmányának, a Kazinczyról és Csokonairól szólók
nak a jellege is. Vannak jó megfigyelései Bessenyei 
Györggyel kapcsolatban is, igazán először Kármán 
Józsefről szólva melegszik fel, majd a Kazinczy-tanul- 
mányában remekel, Batsányi Jánost viszont idegen
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kedve olvassa, és sajnálja a vármegyei nemesség kö
zönségének kiszolgáltatott voltaire-iániust, s nevezi 
„szegény plebejus Don Quijoténak”, hogy Csokonai- 
könyvében mutassa meg legteljesebben irodalomtörté
nészi arcélét, s foglalja össze tudását az irodalomról, 
méghozzá egy szívéhez nőtt nagy költői tehetségről 
beszélve.

A felvilágosodás kora magyar íróiról szóló tanul
mányainak van néhány vezérmotívuma, és ezek ter
mészetesen Sinkót legalább olyan mértékben jellem
zik, mint az írókat, akikről beszélt. Az első s talán 
a legjellemzőbb a költő és közönsége kérdése. Ez kí
sért fel Bessenyeiinél, ezt figyeli Kármán hősies vállal
kozásában, tragédiaként értékeli Batsányi János éle
tében, úgy látja, hogy Kazinczy életútját „az határozza 
meg, hogy ahhoz, amit ő szeret és szeretne, mint 
viszonylik a korabeli magyar élet”, és Csokonairól 
szólva is azt hangsúlyozza, hogy „életének és életműve 
alakulásának központi, halálig megodda/Üian, végzetes 
problémájává nőtt a publikum, a publicitás problé
mája, és ezzel együtt, gyakori válságaiban, az ő 
viszonya a salját költői egzisztenciájához”. Nem füg
getlen ettől a felvilágosodás korában, s később sem, 
a város-képzet, vagy ahogy Sinkó nevezi, a „város 
magyar mítosza”. Bessenyed-tamulmányát ennek tár
gyalásával indítja. „A nevek változnak — írja —, de 
a távoli, igézetes és ígéretes Város, a hazai fullasztó 
valóság ellentéteképpen vissza-visszatérő, állandó, 
szinte uralkodó drámai motívum épp a legjelentősebb 
magyar írók életrajzában. Szenczi Molnár Alberttól 
és Apáczai Cseri Jánostól Petőfi Sándorig és Ady 
Endréig.” De, mint mondja, Janus Pannonius volt az 
első, aki megélte a szlavóniai falu és a Ferrara kí
nálta ellentéteket. Amikor Kármán Józsefet akarja 
definiálni, azt mondja róla, hogy a „várostalan Ma
gyarországon az első magyar városi író” volt, Csákó
nál életében is jelentősnek tartja a pesti epizódot:
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„Pestre való áttelepülésónek célja. . .  kísérlet a poé- 
ta-egzisztencia eddigi vákuumában lebegő létformá
jával való szakításra” — írja, és a költő „pesti” ver
seit méltatja. Figyeli, s következetesen hangsúlyozza 
íróinak oly jellegzetes nosztalgiáját is. „Valami keserű, 
személyes sértődöttségben véget nem érő monológok 
kerülnek ki tolla alól — írja Bessenyeiről. — Ami 
egykor az egyedül normális és az ő számára egyedül 
lehetséges életnek látszott, az mindinkább úgy jelenik 
meg, mint valami szinte valószínűtlenné vált rövid 
kirándulás, mely csak nyugtalanító emlékként, csak 
éppen kitörölhetetlenül van beleékelve a mégis egye
dül igazi valóságban, ami a Szabolcs megyei falusi 
nemes úr eseménytelen és magányos élete.” Kazin- 
czyról szólva arról beszéd, hogy azt a „József epo- 
chája” még öreg korábam is kísértette, „kigyógyíthatat- 
lan vággyal környékezte meg”. „Ez a nemesi Ma
gyarországtól gyűlölt, rágalmazott, meghamisított és 
elátkozott kor az ő számára megmaradt az egykori 
boldog reményektől buzgó, letűnt aranykornak. . . ”
— írta. Amikor pedig Csokonai Anákreoni dalolcját 
kell jellemeznie, akkor frappánsan állapítja meg: 
„nosztalgikus elidőzés az egykori, immár csak az em
lékezés világából, szinte-szinte alvilágból újra életre 
hívott ifjúkoni mámorról”. De -ugyancsak a Simkó-ta- 
nulmányok vezérmotívumai közé sorolhatjuk az in- 
kogni/tókérdést is. Már Bessenyöi-tainuiknányában le
szögezte: „mint az egész felvilágosodás korabeli ma
gyar irodalomról, Bessenyei költői alkotásnak szánt 
műveiről is el lehet mondani, hogy azokban az író a 
maga vágyaival, szenvedéseivel, általában szubjektív 
élményeivel és emócióival szinte teljes inkognitóban 
marad”. S azután Kaünczyről beszélve mélyíti el az 
dnkognitó kérdését, amikor az író életének és művének 
„rejtett szövegét” akarja megejteni. Fogsága előtt
— mondja róla — szinte a (tenyerén hordja a szívét, 
kiszabadulásával azonban inkognitóba kényszerül, s
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éppen ennek segítségével maradhat hű ifjúkori ön
magához, kőiben „mindig újra módját ejti, hogy ez a 
hallgatása ne legyen csak hallgatás”. Sajátos írói 
„szituációt” rajzol itt Sinkó: „A különös azonban 
ebben az inkognitóban az, hogy olyan emberé, akinek 
ellenállhatatlan, állandóan ösztökélő, legfőbb szükség
lete, hogy mindennek ellenére s minden körülmények 
közt közölje magát. A közlés az, hogy jelenléte az 
életben mások számára is valóság legyen, a betű, az 
írás neki annyira nélkülözhetetlen feltétele az élet
nek, hogy fogsága éveiben bilincsei rozsdájából és 
saját véréből készít magának tintát az íráshoz.” Mon
danunk sem keíl, Sdnkó szerint a jozefinista rejtőzött 
a „széplélek” álarcában, s a leveleiben felfedezhető 
„elszólásai”, amelyeket Sinkó gondosan számba vesz, 
bizonyítják ezt. Mert sem Kazinczy, sem Csokonai 
nem akartak írók lenni, de előttük „minden pálya a 
literátorin kívül bezáródik”, holott tudták, amit majd 
Péterfy Jenő állapít meg, s ezt Sinkó idézi is Kazin- 
czyval kapcsolatban, hogy „főleg a költészetben csak 
az az ige ér valamit, mely testte vált”.

Sinkó magyar irodalmi (tanulmányainak igazi újdon
ságát a Kármán-, a Kazinczy-, a Fazekas- és a Cso- 
konai-tanulmányaiban fedezhetjük fel. Kármánban 
az urbánust és az „öngondjodkodót” fedezi fel, s nevezi 
többek között az „iíjú magyar Don Quijoténak” is. 
Feltétlen lírikusnak tartja, és megvédi a  szentimen- 
talizmust a lekezelő minősítések öllen, mint teszii Ka- 
zinczyval kapesolatbam is. Kármán szentiimentalózmu- 
sat A nemzet tsinosodása távlatából értékeli, mondván, 
hogy „ez a szentámentalizmus a maga tendenciájában 
nem kevésbé harcias nonkomformista”, mint máig 
emlegetett tanulmánya, amelyet Sdnkó „talán mind
máig a legmerészebb, legszabadabb szellemű magyar 
esszének’’ tart, s hatását a fogságából szabadult Ka
zinczy nézetein is felfedezi, miközben az ifjú író „utó
pisztikus vízióját” emlegeti, amikor az „egyetemes
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emberi kultúra színvonalán megszólaló” magyar iro
dalom eszményéről beszél. Kazinczyt rehabilitálja 
azonban igazán. „Kazinczy erkölcsi, kulturális és em
beri nagysága — írta —, hogy a maga személyes élet
útja és műve egyetlen folytonosságban és egységben 
a magáévá tett nagy ügy benső logikájának a szinte 
szükségszerűen ható kifejezése.” Ez széplelkűségének 
is a valódi magyarázata, hiszen nyelvi és esztétikai 
problémád világnézetéről valllainaik. Akárcsak az érzel- 
messég, az esztétikai -kultúrának a kultusza is politikai 
tett volt, mint majd száz esztendővel később, a XX. 
század első két évtizedében. Az ízlés kérdése, mondja 
Sinkó, „nem holmi elvont esztétikának, hanem az 
egész embernek, az emberi kvalitások és az új nem
zeti közösség alakításának a dinamikus kérdése”. S 
talán nem nevezhető véletlennek, hogy Sinkó Kazin
czyt szinte ugyanazokkal a szavakkal 'jellemzi, ame
lyeket Krleza-tanulmányában írt le először:

„Mint általában a nagy egyéniségeknek, Kazin- 
czynaik is egész szellemi alkata mintha eleve meg lett 
volna határozva. Ha ugyanis élete végső eredményei
nek távlatából tekintünk vissza megtett útjára, az út 
kezdetétől fogva felfedezhetők szinte mindazok a mo
tívumok, melyek élete útján egész újakkal nem is 
szaporodnak, csak egyre tudatosabban, mind közvet
lenebbül, mind élesebb körvonalakkal, és végül egész 
életútján domináló erőkként bontakoznak ki.”

Az viszont már Sinkót is jellemzi, hogy Kazinczy 
legnagyobb művének huszonhárom kötetes levelezé
sét tartja, mert még a Pályám emlékezete és a Fogsá
gom naplója lapjain sem fedezi fel a „nagy egyéniség 
lenyűgöző hatalmát”. Hangsúlyozza stilizáló hajlamát, 
amely Kisbányácskát Széphaitammá változtatja, fel
fedezi a tübimgaii pályamű „gyökeres újságját”, nagy 
lelkesedéssel azonban leveleit olvassa, s aknázza ki 
tanulmányának írása közben. Ha a művészről nem 
is, az értelmiségi emberről meggyőző képet fest, aki

309



„egy magyar irodalmi respublika illúzióját” teremti 
meg, s ennek igézetében él és ír haláláig.

A magyar irodalomtörténet-írást Csokonai-könyvé
vel provokálta elsősorban. Kazinczy iránt nem volt 
különösebb irodalomtörténeti érdeklődés: a literátor, 
a széplélek nem vonzotta a poliitizálódó magyar iro
dalom történet-írást az egy Szauder József kivételével. 
A „plebejus” Csokonainak a képe ellenben éppen az 
ötvenes években készült el, és Sinkó arra vállalkozik,, 
hogy e „plebejus, népies” vonások ellenében Csoko
naiban ,,mindenekelőtt” az „entellektüelt és művészt” 
affirmálja. A felvilágosodás és ia rokokó legnagyobb 
költőijeként tárgyalja, ám arra is figyelmeztet, hogy 
a rokokó etikettje antietiketté válik az ő művében, 
mint ahogy arra is ráismer, hogy a Hafiz sírhalma 
című versben a rokokó költészet már „valamii ős- 
mágáával vegyül”. Tanulságos a Konstantinápoly 
elemzése, minthogy a verset a „felvilágosodás rapszó
diájának” nevezte, nem elégedett meg a felvilágoso
dás eszmevilágának a nyomozásával, hanem a „tisz
tán intellektuális és poétákus elemek” egységét mél
tányolja, bár elemzésében nem hatolt a rímekig (így 
a halla — Allah rimpárig), amikor a költő „energikus 
egyéni nyelvi gazdagságáról” beszél. Az sem mellékes 
természetesen, hogy Sinkó a  formateremtő művészt 
látja meg Csokonaiban, s Az estve című versével kap
csolatban éppen ezt emeli ki. „Az a csodálatos ebben 
a remekműben: a racionálisnak és irracionálisnak, a 
logikának és az álomszerűén, önkényesen öntörvényű 
egyéninek eggyé válásától kapta meg a formáját s 
ezzel a formával egy addig nem volt, eredetien új, 
formájától különválaszthatatlan tartalmat.” A Lilla- 
dalokíkal kapcsolatban sem a filológia kérdései fog
lalkoztatják. Sinkó szabadon interpretál, s ezért 
méltathatja e költeményciklus „megkomponáltságát”, 
vagy az Anákreoni dalok „manáfesztum-jellegét” 
(„valóságos manifesztum, Csokonai költői alkatának,
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emberi és szellemi affinitásának a legközvetlenebb 
megszólalása”). Az utóbbival kapcsolatban foglalkozik 
Az ázsiai poesisről írott vázlatszerű Csokonai-tanul- 
mánnyal is. Csokonai szellemi önállóságának „faszci- 
máló” példáját látja ebben a tanulmányban: mintegy 
Goethét megelőzve fedezi fel a nagy ázsiai kultúrákat, 
és ezek éppen úgy ihletik, mint az európai kulturális 
örökség. Mert Csokonai korában az ázsiai költészettől 
még „undorodnak a finnyás európaiaknak füleik”. 
Közben csodálatos levélrészieteket idéz Csokonaitól, 
hogy a Julow Viktor emlegette „sorsanalízisét” elvé
gezhesse, hiszen Csokonai^könyvének az a legjellem
zőbb sajátossága, hogy e sorsanalízisbe ágyazta be 
Sinkó egy-egy Csokonai-mű részletesebb elemzését. 
Így talált például a Dr. Földi sírhalma fölött című 
versében a „semmii ágán”-ra s vele a József Attila- 
párhuzamra! Azt pedig talán mondanunk sem kell, 
hogy Sinkó a nem megrendelésre írott Csokonai-ver- 
seket „egy élet naplórészleteiként” olvassa, s azt 
állítja, hogy „költészete szinte halála napjáig egyben 
a napló egy fajtája is”.

A XIX. századról Sinkónak már nem adatott meg 
szólni, és ismerve a romantikával kapcsolatos elutasító 
nézeteit, feltételezihetően nem is volt szándékában 
bizonyos szakaszaival fbgWkotanli. Székfoglaló előadá
sában emlegette a „magyar szónak új zengést és 
tragikusan merész szárnyakat adó” Berzsenyit; a 
Vén cigány költőjét, Vörösmartyt; az „ifjúság minden 
bájának fényében sugárzó Petőfit” és Arany Jánost; 
egyik Ady-tanulmányában Péterfy Jenőt és Vajda 
Jánost emlegeti. Róluk véleményét azonban már nem 
fogalmazta meg. Mindenképpen feltűnő, hogy magyar 
irodalomtörténeti tanulmányaiban ugyanazokkal az 
irodalmi korszakokkal foglalkozik, amelyek világiro
dalmi tanulmányaiit írva ás érdekelték. Érthetőek tehát 
„irodalomtörténetének” foghíjasságai is: „imaginári- 
us” irodalomtörténetének álmáról (erről a Széljegy
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zetek a költészetről.. .^ben beszélt!) nem mondott 
le. A XX. század íróit pedig kortársként olvasta, és 
nem csupán a személyességét hagyta szóhoz jutni, 
hanem az 1960-as években írott tanulmányaiban az 
emlékező magatartását is érvényre juttatta; mintegy 
emlékezve értékel és minősít, olyan módon, hogy az 
emlék jelentősebbnek látszik, mint az ítélet.

Három Ady-írását és a Letsznaá Anna költészetéről 
írott tanulmányát ez jellemzi főképpen. Adyról nem 
tud másképpen szólni, csak a maga ifjúkori olvas
mányélményének hatása alatt: Ady az a költő volt, 
aki Sinkó Ervint nemcsak elbűvölte, hanem mintegy 
le is igázta. Az Ady Endre kenyerén című önvallo- 
másos írásában beszél erről a „sorsdöntő” élményéről. 
1912-ben, tehát tizennégy éves korában találkozott a 
költő két sarával („Mit bánom én, ha utcasarkok ron
gya, De elkísérjen egész a síromba. . s „mintha 
először nyílt volna rá a szeme elementáris hatalmakra, 
új világokra, arra, hogy mi a vers és mi szó”. 1913-ban 
hosszú levelet ír és verset Ady-portré címmel, s egy 
képeslapon 1914. január 2-i keltezéssel Ady válaszol 
is, ma<jd 1916-ban már a Világban jelenik meg cikke 
Ady Endre a háborúban címmel, de van Ady-tanul- 
mánya az 1920-as évekből is. Meggyőzően bizonyítja, 
hogy „Ady Endre kenyerén ért meg egy egész nemze
dék az elszánt, a nagy reményeket nagy tettel be
váltani akaró forradalmi harcra, egy &etre, mely 
nem akar más lenni, mint tevékeny hűség az ember
hez” Az Ady Endre című tanulmányában beszél arról, 
íhogy 1919-ben a budapesti Szovjetházban talán nem 
akadt ember, aki ne tudott volna Ady-verseket idézni, 
s emlékeztet orra, hogy Korvin Ottó kivégzése előtt, 
búcsúlevelében is Ady verséből idéz. „Az Ady-vers 
nemcsak egyszerűen szép verset jelentett, az Ady-vers 
része volt a személyes életnek, az Ady-vers és olva
sója között volt egy foka az intenzív, emlékekkel teli, 
személyes, meghitt viszonynak.” Jól dokumentálja az
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itt idézetteket az Optimisták is, amelynek szövegét 
Ady-versek kísérik.

A költőről, bár „költői és emberi portrét” emleget, 
valójában a maga, a költészetről már többször idézett 
tételeinek kontextusában beszél, ám ezt olyan meg
győző módon teszi, hogy a jól ismert tételek is, Ady 
költészete is a meglepetés frisseségének a benyomá
sát tudják kiváltaná: mintha Ady-tanulmányát írva 
fedezte volna fel Ady Endre verseiben a költészetet 
és a költészet törvényeit. Abból a megállapításból 
indul ki, hogy Ady életműve „csodálatosan befejezett", 
majd kijelenti, hogy a költőnek „sorsa volt”, hogy 
élete minden epizódját, minden mozzanatát a „költői 
szó mágiájának intenzív eredével, valóban közölje”, s 
úgy tartója, hogy „elementárisán feltétlen szubjektivi
tásában” kell Ady költészete újdonságának a titkát 
keresni. Sinkó gondolatrendszerében mozogva azt 
állapíthatjuk meg tehát, hogy a legszebbet és a leg
nagyobbat, amit költőről mondhat, Adyról elmondta 
Sinkó. Mert azt is leírta, hogy Ady költészetében a 
„szó visszatér a földre”, hogy „mindent kimondani”
— ez ennek a költészetnek a „hősi parancsa”, ilyen 
módon mintegy ki is kerekítette használatos minősíté
seinek rendszerét. S vannak jellemzés-telitalálatai is, 
mdnt az, amelyben Ady „hitét” foglalja már-már 
axiómaszerű képletbe: „Ez a hit nem egy transzcen
dens hit: Ady embere csak önmagában hihet, énné 
szegényedett ember, aki csak önmagáról tud, a rész- 
világról a rész-világok körülötte bomló káoszában.” 
(A kiemelés az enyém. B. I.) Ady prózájáról szólva 
(e próza első öt kötete „maradandó nagy élménye”!) 
A Szentlélek lovagja című 1965-ös tanulmányában az 
Adyról kialakított nézetét két tétellel egészíti ki: az 
egyik szerint nem Párizs csinált belőle lírikust, a 
másik pedig azt rögzíti, hogy a nagy Ady-versek 
csiráit nem a korai versekben, hanem a korai újság
cikkekben kell keresni.
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Személyesség a jellemzője a Lesznai Anna költé
szete című tanulmányának is 1965-ben. A költőnő 
Eltévedt litániák című kötetéről 1922-ben írott kriti
kájára apellál, s új írásában neun akar mást, min/t a 
-negyvenöt esztendő adta távlatból az „egykorú ismer
tetést megokolná, részletesebben taglalni és megvilá
gítani”, hogy bizonyítsa: Leszmai Anna a „Nyugat 
folyóirattal újijászülető magyar irodalomnak kivétele
sen gazdag, izgatóan eredeti és egyetlenegy kortársá
val se rokonítható lírikusa", mi több: nem rokonítható 
az európai költői irányzatok egyikével sem — „meg
maradt mind e mai napig egyedülálló tüneménynek”. 
Nyilvánvalóan a maga egészen szubjektív benyomása 
vezérli, amikor Leszmaá Anna költészetéről beszél, azt 
az élményt reprodukálja majd fél évszázad múltán 
is, amit krisztiánus korszakában élt meg, s ami akkori 
költészetében ás tükröződött. Elannyira, hogy a Lesz- 
nai-vensek szeretet-problematikáját új tanulmányában 
is a maga legszemélyesebben megélt érzéseként rep
rodukálja, ahogy többek között az Áron szerelme 
szövegében is megfogalmazta. A költő verseiben meg
szólaló „mély szerelmi megindultságról” beszél, s míg 
az „énné válni fáj” kérdését taglalja (ugyanezt mél
tatja, mint láttuk, Adynál is) (igen pontosan, arányokat 
téveszt, amikor azt állítja, hogy „hatalmas, de ön
magában zárt világ a Lesanai Annáé”, s lírájában 
„oly teljességgel benne foglaltatik személyisége, hogy 
valóban felesleges külön az életrajzáról ás szót ejteni”. 
Sinkó vissza akarja perelni a modem magyar iroda
lom számára Lesznai Anna életművét, s valóban, 
rehabilitációja már 1966-ban megkezdődött.

A kortárs magyar irodalomról a Magyar folyóira
tokban lapozgatva című, a Híd lapjain két részben 
1963-ban megjelent olvasónaplójában beszél a leg
részletesebben. Kommentárokat ír Illyés Gyula (Az 
orsók ürügyén; A különc), Juhász Ferenc, Nagy László, 
Lengyel József (Elegétől végig), Déry Tibor (G. A.
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úr X-ben), Csoóri Sándor (Kubai napló), Csanádi 
Imre, Galambos Lajos, Ladányi Mihály és Baranyi 
Ferenc műveiről — tájékozódó célzattal és irodalom
politikai és politikai tendenciával is. Ne feledjük, 
olyan műveket vett szemügyre, mint Lengyel Jó
zsefé és Déry Tiboré, problematikájuk rokona a 
Sinkóénak, nem is csoda tehát, hogy nagyfokú együtt
érzéssel olvassa és kommentálja őket.

Szinte elválaszthatatlanok magyar irodalmi tanul
mányaitól a Károlyi MiháLyról és Szabó Ervinről írott 
esszéi. A magyar politikai élet egykori két kiválósága 
a Sinkó-esszék írásának időpontjában nem állt a fi
gyelem előterében. 1957-ben Károlyi Mihály új emig
rációja még véglegesnek látszott. Az Egy regény 
regénye lapjain már megidézte, s az emberről festett 
érzékletes, egyúttal emlékekből szőitt képet. A Ká
rolyi Mihály útja esszéjének nincs feltűnő személyes 
nyomatéka, amát az is magyaráz, hogy Károlyi em
lékiratainak tervezett (de végül elmaradt) horvát 
nyelvű kiadásához készített előszaváról van szó. A 
nyolcvanéves Károlyi kávételes és következetes élet
útját méltatja, s a „magyar arisztokrácia, a feudális 
magyar oligarchia példátlan renegátjárnak” nevezi 
többek között. A horvát olvasóközönség számára 
rajzolja meg tehát az „egykori magyar gróf”, mint 
mondja, „tragikumba ívelő következetes életútját”:

„Csak félre kell tolni a különféle ferdítéseket és 
hamis magyarázatokat — írja Sinkó Ervin esszéje 
zárómondataiban —, csak meg kell szabadulni nem
csak a jobb-, hanem a baloldalti előítéletektől is, hogy 
Károlyi Mihály rendkívüli életútjának étape-jaát kö
vetve meggyőzően bontakozzék ki az ember szeme 
előtt ennek az életnek egyszerű és világos, kénysze
rítő erejű belső logikája. Igen, ez az élet mint vala
mely nagy művészi alkotás, amint egyszer bevégzetten 
áll előttünk, a maga egészének egysége által legap
róbb részleteiben is oly megmásíthatatlanul, szervesen
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szükségesnek tűnik, hogy még csak elképzelni se 
lehet másképp, mint ahogy termett.”

Megfigyelhettük már, Sinkó szívéhez nőtt hőseiről 
szokta megállapítani és hangsúlyozni azt, amit fenteb
bi idézetünkben Károlyi Mihállyal kapcsolatban meg
fogalmazott. De kedves minősítéseit találjuk meg A  
nagy nevelő című, Szabó Ervinről írott esszéjében 
is, amely bevezetőként jelent meg a Hídban Rikar 
Fedorának Szabó Ervin szerepéről és jelentőségéről 
írott tanulmányához 1964-ben. Szabó Ervin időszerű
ségét bizonygatta ez a rövidre fogott esszé. „A politika 
megszűnik forradalmi lenni — hangoztatja Sinkó az 
egyik Szabó Ervin-szöveggel kapcsolatban —, ha el
sikkad eszmei és erkölcsi tartalma. Erre tanított akkor 
is, amikor egymagában vagy csak néhányadmagával 
szállt szembe az akkori Magyarország és akkori Eu
rópa munkáspártjainak látszólag győzelmet győze
lemre halmozó politikájával. És amire akkor tanított, 
és a magatartás, amire nevelt, nem kevésbé időszerű 
ma sem, mint akkor volt.” Szabó Ervin munkái két
ségtelenül Sinkó jelentős olvasmányélményei közé 
ta<rtomak, személyes köze volt tehát a „nagy neve
lőhöz”, de ideológiád oka ás volt: előbb azért, mert 
Révai József kérdőjelezte meg Szabó Ervin 1848-ról 
kialakított véleményét, a hatvanas években pedig 
mert Sinkó Szabó Ervin gondolataiban a „szocializ
mus jiugoszláv koncepciójának” szellemi „antácápádó- 
íját” fedezte fel. Sinkó szerint „Szabó Ervintől van 
mit tanulni, de nemcsak ismereteket, hanem azt a 
magatartást ás, mely a nagy forradalmi gondolatok
ból következő individuális méltóság erkölcsi tudata 
is.” És ez a gondolat Sdmkó Ervint éppen úgy jellemzi, 
mint hősét!
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EGY REGÉNYTÖREDÉK

Utolsó, szemmel láthatóan az összefoglalás, a nagy 
szintézis szándékával kezdett regénye, amelynek „még 
címe sincs”, Sdnkó kedves motívumainak és gondola
tainak nagy, epikus jellegű szimfóniáját ígéri. Éle
tének utolsó éveiben kezdett hozzá, s bizonyosan az 
Áron szerelme szövegével való aránylag friss foglal
kozás ihletében sarjadt ki. Nem nehéz természetesen 
viisszanyomoani egészen az Optimistákig, hogy felfed
jük az embernek és a  szerepnek jelentőségét Sinkó 
szépprózájában. Már abban a  hősök a történe
lemtől kapott szerepeiket próbálják, akárcsak a Tizen- 
négy nap alakjai is, hogy az Áron szerelme főhőse 
félreérthetetlenül fogalmazza meg, mondván, hogy 
„rád adnak egy sorsot, és viselned kell akkor is, ha 
óriásokra szabták”, mert mancs más lehetősége az em
bernek. Itt szólal meg a szépíró elmélete is az ember
ről, a „maga kisded énjeit öldöklő Heródesről”. Eb
ben a kontextusban válik érthetővé a „sorsdöntő pilla
nat” Sinkó szépprózájában oly megbecsült „szituáció
ja” is. 1967-iben megjelent regénytöredékében érkezik 
el ennek a kérdésnek nemcsak ösztönös ábrázolásához, 
hanem megfogalmazásához is: „Tudod, kezdem hinni
— magyarázza a narrátornak Kálmán, a regénytöre
dék festőművész hőse —, hogyha egyáltalán ráeszmél, 
akkor csak utólag eszmél rá az ember, hogy volt éle
tében egy pillanat — s ráeszmél talán arra is, hogy 
melyik volt az a pillanat —, mely meghatározta egész 
további élete útját, és végső fokon eltorlaszolt előle,
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meghiúsított, járhatatlanná tett neki minden más 
utalt. . .  Közvetlenül vagy közvetve azonban a keresett 
vagy meglelt ideiglenes kibúvó ás épp annak az egy
szeri sorsdöntő pillanatnak az okozata.” S tovább: 
„Miit gondolsz, van-e sok olyan ember, aki a kérdésre, 
hogy tudatos szándékainak, elhatározásának, célkitű
zéseinek döntő szerepe volt-e abban, hogy az lett 
belőle, aki lett — erre készültek-e, akarták-e, hogy 
azzá legyenek, amivé lettek? —, sokan vannak-e, kik 
erre a kérdésre alapos meggondolás után, egyszerűen 
és határozottan igennel felelhetnének?” Ezeknek a 
kérdéseknek a fényében kell néznünk tehát mind a 
„vagyok, aki vagyok” Sinkó Ervin műveiben fel-fel- 
hangzó (motívumának képzetbokrát, mind pedig a 
görög tragédiának a Sorsdöntő levelek kapcsán idéz
hető meghatározását: „A görög tragédia szerint az 
ember a sorsnak olyan áldozata, aki fölötte áll az ő 
saját, az ő hajlamaitól és vágyaitól független élet
feltételeinek, fölötte áll a sorsának akkor, ha szenve
délyesen, tudatos emberként reagál rá, s ad az eszte
lennek és múlónak, ami az élet, emberi értelmet és 
dacban fogant emberi szépséget.” A regénytöredék 
inkább csak sejteti, mint megmutatja ennek a tragi
kumnak a sűrűsödését a hősökben — elsősorban a 
festőművész Kálmán sorsában, aki egy aratósztrájk 
leverésére érkezett csendőreivel, s egyetlen éjszaka 
bűvöletében ismert festőművészi hajlamaira, s a reg
geli botofzás látványa döbbentette meg annyira, hogy
— sejthető — szakított a katonai pályával. Balog 
Gyuri pillanatát azonban a töredék már nem tartal
mazza, híolott a regényígéret szerint ő lett volna a mű 
központi alakja. Csak azt látjuk, hogy az aratósztrájk 
reggelén izgatottan dadog Kálmánnak a megoldatlan 
agrárkérdésről, valamint arról, hogy „nálunk nincs 
szabadság, hanem rabság”, s hogy szeretni és tisztelni 
kell az embert. A bevezető „keretgáték” pedig a Balog 
György végnapjairól tudósít: 1964-ben Moszkvában
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halt meg 68 éves korában. A narrátornak kedvezőtle
nek a benyomásai egykori játszótársáról: „Mintha a 
maga képzeletbeli jövendő szobrához ült volna mo
dellt. Minden gesztusával és minden szavával leckét 
mondott fel. És leckéztetni akart, öneilégülten, mint 
aki messze fölöttem áll.” Nyilvánvalóan egy új, a 
már átrajzolt Áron-kép változata lett volna a regény 
Balog Györgye, akit apja kitagadott, a háborúban 
orosz fogságba került, innen — feltételezhető — forra
dalmárként érkezett vissza Magyarországra, majd az 
emigrácdós éveket megtoldva 1945 után is a Szovjet
unióban maradt. Ennek a Balog Györgynek a sorsa 
foglalkoztatja a narrátor szerepét kapott írót és Kál
mánt, a festőművészt.

E pályarajz készítéséhez Sinkó a regényes portré
festés módszerét választotta, amelyet az Áron szerelme 
írása közben alkalmazott sikerrel. Itt egy Rembrandt- 
kép kapcsán merül fel ennek az igénye: „megjelení
teni, láthatóvá tenni a modellnek vadul valószínűtlen 
és egész átéli; életét”. Sinkó nevet is ad az ilyen arc
képnek: „látomásos portré” — mert nem ilyen-e Áro
né is <az Áron szerelme lapjjain? Jelzésértékű lehet, 
hogy Sinkónak ebben a regénytöredékében a művé
szeti alkotás kérdései kerülnek előtérbe az életkérdé
sek már megismert körével szemben. Természetesen 
foglalkoztatta a szépírót előbb is a szépírás proble
matikája. Gondoljunk csak arra, hogy a Tizennégy 
nap a regényírás gondjaiba is beavat, az Áron szerel
me pedig a hős-, tehát az emberlátás szépírói gya
korlatáról vallott. A regénytöredék már a művészet 
szemszögét is felkínálja, amiről az is tanúskodik, 
hogy nem az író, hanem a festőművész fejtegetéseit 
olvashatjuk, s hogy Rembrandt műve már nem egy 
„szituáció” megfogalmazását (a bibliai Sára és Hágár, 
illetve a Liza—Mirhám viszony jellemzését) szolgálja, 
hanem a művészi munka feladata definíciójának a 
tisztázását támogatja. A Rembrandt öregember port
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réja előtt merengő író és festőművész ugyanis (nem
csak azt ismeri fel, hogy a művészet feladata az em
bernek „valószínűtlen és egész átélt életét” tenni 
láthatóvá, hanem azt is, hogy a „művészet mindig 
kiharcolt győzelem afölött, ami eddig lehetetlen volt”, 
valamint azt is, hogy „művésznek lenni egyet jelent 
az álmot rabolóan intenzív vággyal: felfedni azt, ami 
titok, hogy semmi se maradjon titok, megvallani, 
plasztikusan láthatóvá tenni, ami kavargó káosz ben- 
ned, győzni a láthatatlanon és a ki nem miondhatán”. 
Ha Áron azt bizonygatta, hogy a szerelemben (tehát az 
életben) nem lehet titok két ember között, most Kál
mán, a festőművész nemcsak az élet, hanem a művé
szet vonatkozásában állítja ugyanazt — nyilvánvaló
an szoros kapcsolatban Sinkónak az ötvenes-hatvanas 
években írott, az alkotás és az irodalom mibenlétét 
fürkésző tanulmányaival. Magyarázza ez a felfogás 
Sdnkó műfaj választását és ábrázolási módszerét is. A 
feltárulkozás műfaja ugyanis a napló és a vallomás 
(természetesen a lírán kívül, amellyel a poézis kate
góriája kapcsolja amazokat össze), és az olyan müvek
ben, amelyekben az emberi sors és az emberi lélek 
kerül előtérbe, Sinkó a vallomás művészi lehetőségeit 
használja fel. Vallott Áron és vall Kálmán és a nar
rátor író is, egy olyan saijátos monológformában, 
amelyben a másik ember személye elengedhetetlen, 
s ezt az író most is, akárcsak az Áron szerelme írása
kor, -a kerettörténet megalkotásával teremti meg. A 
kerettörténethez pedig Sinkónál elengedhetetlen, hogy 
hajnali szürkületben kezdődjék a vallomás, hogy fel
tűnjék a magányos ember („Fentről, persze, az arcát 
nem lehetett látni, de abban, ahogy a térben egyedül 
és lassan mozgott, volt valami a céltalanul magára 
maradt ember melankóliájából”), hogy a gyermekkor 
képei vonuljanak fel, hogy a főhős közös ismerős le
gyen — ebben a regénytöredékben előbb a narrátor 
író ismerte a Balog családot, és idézte meg a kapuvári
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szép napokat, majd Kálmán kapja fel és meséld tovább 
a történeteket. A kerettörténetnek közel sem elhanya
golható a szerepe az ilyen típusú Simkó-mű vekben: 
az idő kérdését vélte vele megoldani, méghozzá olyan 
módon, ahogy a regénytöredék egy bekezdésében le 
is írta:

„Az a Kapuvár, akkori alakjában és akkori lakóival, 
mint a hirtelen megállt idő, folytatás nélkül, mozdu
latlan jelenként él bennem. S most, vagy fél század
dal később, itt ebben a zágrábi műteremben, az, aki 
szemben ül velem, nyilvánvalóan tudja, hogy mi várt 
a mozgó időben azokra, akikkel együitt voltam gyer
mek, tudja azt, ami abból az egykori jelenből nézve 
akkor még ismeretlen jövendő volt. Ráhelt is ismer
ted? — kérdezte tőlem. És ón furcsán, de egyszerre 
valóban úgy éreztem magam, és azzal az érzéssel 
fogtam hozzá, hogy jelenvalóvá tegyem a kapuvári 
napokat, mint aki most már maga várja, hogy teljes 
képet adva az akkori, számára mozdulatlanná vált 
jelenről, megtudja a jövendőt, ami, ennek az én öreg 
barátomnak, már csak múlt, de minden jel szerint, 
többé-kevésibé az ő legszemélyesebb múltja is.”

Sinkó művészmeghatározásának körébe pedig azzal 
a felismeréssel kerül ez a történet, hogy a gyermek
kor, éppen a még ismeretlen jövendő miatt, valójában 
tele van titokkal, „rejtéllyel és rejtelemmel”, nem hét
köznapi jellegű, hanem „sejtelmes, kifürkészhetetlen 
világ”. Azt már csak mellékesen jelezzük, hogy éppen 
e jövendővel kapcsolatban van az írónak egy tragiku
san üinonikus kérdése is: „A bibliai Lót felesége sóbál
vánnyá vált, amikor visszatekintett. De mi, ha előre 
tudtunk volna tekinteni, mi vajon mivé lettünk vol
na?”

Nagy ambíciók regényeként indult tehát Sinkó 
Ervdn regénytöredéke, hogy mivé alakul, ha megadatik 
a szerzőnek a befejezés kegyelme, nem is sejthetjük. 
A művészi erőnek nyomaira azonban léptennnyomon
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ráismerünk, és az író alakteremtő képzeletének a 
munkájában is gyönyörködhetünk. A Balog ház rajza 
például kitűnő (előképe a Tenyerek és öklök Gl-anz 
háza), sokat ígérő az Almuzlino család sorsképe, Rá
hellel, ezzel az erotikus jelképpel a középpontban, 
akinek alighanem rendkívül nagy szerepet szánt az 
író, hiszen mindenkit, aki vele találkozott, bűvkörébe 
vont Loláta-szerű ártatlan testiségével, az Áron sze
relme Mirjámjának művészileg szabadabb és „mezí
telenebb” feltámasztásával. Élettel teli a Balog Béni 
alakja a maga Liberalizmusával, valamiint „ironikus, 
de nyájas semlegességé vei”, míg a három Balog fiú 
(portréja még csak jelzet valójában, noha Balog Gyuri 
jellemképén már van néhány jellemző vonás is. A 
regénytöredék legerőteljesebb része az a jelenet, 
amelyben a csendőrök megverik az öt sztrájkoló ara
tót, majd az egyik hangoskodó asszonyt, s a kép, 
amelyet már a  festőművész Kálmán „látása” kompo
nált: „ . . .  a pajta a jta jában . . .  öt férfi és az a bizo
nyos asísaony hosszában, egymás mellett, nyögve s a 
fájdalom miatt valamennyien hason feküdtek a föl
dön, s a mezítelen lábuk megkeményedett, kérges 
talpa volt az, amit először megpillantottam — a nyo
morékra vert emberek és a tizenkét lábfej a begör
bült ujjakkal védtelenül és tehetetlenül s mind a 
pajta ajtaja felé a talpával — a testek homályban, 
csak a tizenkét talp a  szemem előt t . . .  —, a sze
mem a talpakra tapadt . . A festőművész Kálmán 
sorsát megfordító, „rembrandti” kép ez: „És rémüle- 
tessé válik tizenkét szótlanul, siralmasan, kiszolgálta
tottan felénk fordított emberi talp is, mint valami 
istent, embert és személy szerint bennünket feknent- 
hetetlenül lesújtó vád. S többé és soha többé nem lesz 
valami kerek az, amá addig gondtalamil egész volt, és 
ami roppanva vagy hangtalanul egyszerre csak eltört 
benned..
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A regényszöveg azután megszakad — tulajdonkép
pen stílusosain, jelképi mivoltában is beszédesen, egy 
emberi élet sorsdöntő pillanatának a rögzítésével. 
Azzal a „szituációval” tehát, amely Sinkó Ervint, a 
regényírót, művészi pályájának szinte a kezdetétől 
foglalkoztatta, s amelyet annyi változatban, művészi 
korszakaitól függően, Vizsgált és ábrázolt.





JEGYZET

Tanulmányunkkal kapcsolatban szükségesnek tartjuk 
az olvasót a következőkről tájékoztatom:

Munkánkban elsősorban a saját tapasztalatainkra 
és elemzéseimkre támaszkodtunk, miközben felhasz
náltuk -az elmúlt három évtizedben Sinkó Ervinről 
írott tanulmányaink és cikkeink eredményeit — rész
ben módosítva, részben felül is vizsgálva az ezekben 
kifejtett nézeteket. A mind gazdagabb Sinkó-iroda- 
lomból aránylag keveset hasznosítottunk, s ahol tet
tük, szövegünkben hivatkozunk a szerzőre. Haszonnal 
forgattuk természetesen Bosnyák Isván bibliográfiai 
közleményeit és adalékait, főképpen a Sinkó Ervin 
a horvát irodalomban című „bibliográfiai tájékozta
tóját”, valamint a Szemben a bíróval (Bp. 1977) című 
Sinkó-kötetben közzétett bibliográfiát.

Szándékunk szerint lehetőleg a nyomtatásban meg
jelent Sinkó-szövegekről szóltunk, a kéziratos hagya
tékra csak kivételes esetben hivatkoztunk, így Az 
áruló című nagy terjedelmű elbeszélésre, valamint a 
két világháború között keletkezett Sinkó-drámákra.
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