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bosnyák istván 

nehéz honfoglalás 
»Kezdünk belül is nomádokká válni (...) Еs körülnéztünk gondolatban 
a földtekén, és kiderült, hogy nincs egy város, egy sziget, nincs egyetlen 
olyan ország vagy földrész , ahová kívánkozni különös okunk volna. 
A világból kiszorult az ember — jó esetben kiszorul , rosszabbik 
eset , hogy benne van.« 

(Snkó Ervin, 1940. február 5.) 

Maga mögött egy vdághálborúval és egy tragikusán kudarcba fulladt vii*g-
forradalomnial, két nehéz,a44andó nam'ádoskodással eltö!ltött évtizeddel, fédtucat, 

hazájává sehogy sem váló európai 'országgal — melyek között ott v an  .az 
7géret földjeként áhított Svovjetun'ió is —, nem utolsósa к+ban pedig több 

šikeгtélen kísérléttél, hegy ívégre szellemi gyd'keret eresszen valahaii, valamilyen 
Irodalomban, valamilyen nyelven, ha ni г  az anyanyelv országa m•ég irodalmé 

hazája sem lehet: sommásán meghatározva ez képezi S nkó  Ervin  mйltј  .t, 
amikor 1939 végén visšzatér. Jugoszláviábá, s emig гáns éveinek valóságas 
őrzőangyalával, a szellemi és anyagi }étfenntartó szerepét pátosz nélkülii 

heroizmussal viselő  orvos feleségével megtelepszik Szarajevóban. 
Azaz csak úgy tesz,  mint  aki megtelepszik. Foglalkozás nélkülii magyar iró- 

ként, forradalmi és kx јsztiánus múltú zsidóként, Moszkvát megjárt, poggyászában 
a jdbb- és baholdal szempontjából egyaránt :ko пnрromittáló, veszélyeselbibnél 

veszélyesebb kémiratokat őrző  emigránsként vaüójálban továbbra is otthon-
talan és veszélyeztetett idegen. 

S a lényegi változás kilátósah cs đppet sem rózsásak. Hisz hazára találhat-e 
egyáltalán — aszó mёlyelxb вrtelmidben —gaz a korosodó ember, akinek egész 

addigi élete, nem keveѕelbb mint negyven éve tulajdonképpen nem más, mint 
folyamatos, Vág лélkOi јL hankesesés — és a potenciális hazának đsmбtelt, sorozatos 

elvesztése? 10(  



' Szembe a bíróval (kéz-

irat); En face du Juge cí- 

men az EUROPE 1935. má- 
jus 15-i számában jelent 

meg (36-72. I. ) 
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Sinkó kéziratos m űveit I. 

a zgrábi JAZU Színház- és 

Irodalomtörténeti Intézetben 

° ÉJSZAKÁK ÉS HAJNALOK, 
Hungária kő- és könyv-
nyomdai m ű intézet, Szabad-

ka, 1916. 

Első  közlését I. a NYUGAT 

1927-es 	étfolyamában, 

könyv alakban pedig azo- 

nos cím ű  prózakötetében 

(Forum, 1963). 

Első  kiadása: Testvériság-
Egység Könyvkiadó Válla-

lat, Novi Sad, 1950. 

Kézirat, az EGY REGÉNY 

REGÉNYE ( Forum, 1961 ) 

dokumentumanyaga a pá- 
rizsi 	kéziratos 	naplóval 

07 	 együtt. 

Emigráns volt vа1бј  Јbaгi már az a félszeg zsidó gyerk őc is, aki +dlthatatlan 
nosztalgiával 'kandikái't ki az apatin'j, meglehet ősem jómódú kereskedő  szülők 

házának utcára nyíló abla-kában, de nem ment az utcára, a viháncoló gyerekek közé 
menni, mert mihélyt kilépett, felhangzott a „Jud! Jud!" csatakiáltás, röpúltek a k ővak, 

és számára az űt iјs az iskdláig és víssza majd mindennap vessz őfutás volt, 
megalázó rohanás a fa2dbel'j sváb gyerkőctik agresszlvjtása el ől.` S amikor a 

t'íl korán emigránssá lett kamasz végre úgy hiszi, hogy a szabadlak ml лmkás- 
otthonban, a vdlágproketa гiá'tus, a szoc+jáldemakrácja ernbenséges otthonában 

nemcsak .az objektív Gélt, de saját legintlnnebb hazáját  is  иΡégéтvényesen 
megtalálta — kjtőr a vjlágháborní, s békövetkazük a már=mar vallásios áhítattal 

körüiLnajongott szoc đldernokrácia, maga a szocjáldemdkrata vilagpro'letariátus 'teljes 
erkSlcslj és politikai csődje. „Attól kezdve, hogy várasba került fiaiad gimnazista 

először tettem be a lálbam a szabadkaii mun'kásottho'ba, egész a világha'ború 
kitöгéseig egyetlen boldog +mám•oгban éltem. A munkásotthonban senki sem 

törődött fájjál, felekezettel, nemzetiséggel, magyar, szerb, német munkások ültek 
együtt és engem, éretlen gжnnazistat els ő  naptól kezdve, ákar tudatosan, ékár 

öntлz~dablanul, százszor különb ped ~agógiaj érzékkel kezeltek, mint a szüleim, akik 
kétségbeesettem nem tudtak mit kezdeni velem, s mint a gimnáziumd tanásdk, 

akük csak szorgalmasan .buktattak" Z : így .festett a megtalált szellemi, politikai és 
emberi Otthon, az agziszteneiállis Haza, s ezt a hazát idöntötte romba napok 

alatt a szociáldemokrácia „hazafias" eksztázisa Eurgpa szerte, közvetlenül pedig 
a szabadkai munkásotthon „elnök elvtámsa", aki az Optimisták tanúsága 

szerint egyszerűen kidobatja az ottho г>ból az izgága könyvtá+ros-poétát, mert a 
Haza érdekeit semmibe véve felel őtlenül egyre osak azt kiab"alja, hogy le a 

hábóлúval... 
A világháború +kttirésétől .az őszirózsás forradalomig: az ifjú Sinkó kéziratos 

szai adkai nap1ájas és els ő  verseskötete°  tanúságként egy hjábávaló keresésekkel, 
szellemi buktatákkal és zsákutcá'kkal teli ideaszak, egy új, a régit poti б  szellemi 

haza, emberséges ethosz szenvedélyes kutatásának az Id őszaka volt, ami végül 
is az újra megtalált mozgaiomban, a cs ődöt mondott szociáldemokráciát 

gyakorlatilag  is  megtagadó bolsevizmusban és a magyar Kommünben lelte meg 
pozitív +konklúziáját. A magyar K]? hivatalos orgánumává lett Internationale 

alapító tagja, Újpest párttitkára, a VI. kerületi és a Budapesti Munkástanács 
tagja, a Vörös Hadsereg kаоnáj,a és Kecskemét városparancsnoka: a húszrves ktilt ő  

'életra+jzának ezek az el nem hanyagolható tényed önmagukban talán nem, de a 
kéz;iratos Az út című  könyve, a forradalomnak ez a hiteles szubjektív krónikája, 

valamint az Aegidius útra keléses és az Optimisták id őállóan bizonyítják, 
hagy szerzőjük annak idején világmegváltó eksztázisban, nem lanyihuló 

chiliaszbikus másnоrban élte, harcolta es a rá-rátör ő  erkölcsi konfliktusokkal 
is viaskodva küzdötte végig a forradalmat, amelyben és amelynek révéл  — egy 

egész értelmiségi •nemzedékre jeltemzóen — az egyetlen, végs ő  emberi Ethoszt, 
az igazi V1ághazát vélte mkmdenkonra megtalálnk. S épp a Világfo гradalomлak 
hitt harccal való teljes azonesu'lá жá, felfokozott, maximálisan intenzkv együttélés 

miatt lett olyan sorsdönt đ  Sinikb szamaгa is a vereség, a Tanácsköztársaság 
és a :kibontakozni .kezd ő  európai forradalmak bukása, a Világforradalom 

elmaradása. 
A ,nyárspolgár életén a leghatalmasabb, még az ún. v'jllágrenget ő  társadalmd 

viharok sem hagynak mélyebb nyomot, mert meg ha réezvev ője is a nagy 
töгténésekлek, valájá'baл  Fabrice idei Dongo-i kívülállóként viszonyul hozzájuk, s 

így az események nem válnak saját esarnényeivé. S kisebb mértékben ugyan, de 
a nyárspolgár-forradalmárra is jellemz ő  ez: ibér magáévá teszi a „külvilág" 

Waterlooját, „átérzi" jelent őségét, sőt harcol is érte — ha a Waterloo 
lezajlott, s történetesen mer őben másként is, mint ahogy maga  is  sóvárogta, az 

ő  +számára lényegében semmi sorsdönt ő  nem történt, folytatja ugyanazt a langyos, 
privátisztikus és „realista" életet, amelyb ől a világrengés egy pillanatra 

kizökkentetté. Sőt megeshet, hogy alkalomszertlen esetleg kés őbb is részt vesz 
a düb-dáb kis „külv гlági" csatározásokban, amelyek már csak vénsz еgény utáharca1j 

az egykori, igazi nagy Csáténak, azonban az ő, most már ismét és 
v "egérvényesen „realista" 'igényeit ez is ttikéletesen kielégíti, ami elmúlt, az 

elmúlt, a tegnap nem hat ki nála sorsdöntően a mázé és holnapra. 

Siivkó Ervin életében azonban az i ј 'úkor tragikus kimenetelű, jelentőségében 
'ilágгΡnéretűvé duzzadt Waterlooja nem holmi epizód lett csupán, nem egy 

szépséges intermezzo, amelyet majd legfeljebb afféle „ifj űkori emlékként" hord 
magával a .hátra levő  .éveiben, hanem egész egzisztenciájára ráne'heziil ő , életútját 

fatálisan megpecsétel ő, múlttá nem tehet ő  jelenvalóság. Mint Bollert Mihály, 
a Tizennégy nap' nзilvánvalóan önéletrajzi írószereploje — akinek 

megformálásával Sjnkó Szarajevóban, majd Drvaron is küszködik, á hazátlanság 
egzisztendiális prablámá.jával viaskodva „életben" és „irodalomban" egyaránt — ‚ 

. 	 Ѕinkб  is egész életén át magával vonszolja az ifjonti-szép, „merész, 
messianisztikus 'remények" szertefoszlásának, az 1919-ben +oly kézzelfoghatónak 

tűnt Éden, a planeta гis Haza ködbeveszésének +életérzését megül ő, li'désces terheit. 
„Akkor úgy látszott, hogy a kitört es a készül ő  forradalmi harcok majd 

az egész házadó en дberiséget végs ő  leszámolásra, új és szabad vilag megvalós'ításáma 
mozgósítják. A látszat csalt. Egy egész nemzedék vált a saját vakmen ő  

reményeinek invalidusává" — vallja a regénybeli Bollert Mihály, annak az 
'életérzésbeli +bénaságnak precíz meghatárcozásaként, amely Sinkót is 

végérvényesen kéiptelenné tette a tizenkilences messianisztikus remények vissza-
hódítására, a korlátlan hit visszászerzésére, hogy az egyetemes-emberi világ, a 

szépséges Vklághaza nem valami inreáliisan távoli utópia, hanem ennek a századnak, 
az S korának realizálható történelmli eszméje. 

Ha nem is „vakmerő  reményként", de halvány reménysugárként három ,évvel 
Boszniába jövetele elrítt, a még csak „félig látótt" Moszkvában feldereng ugyan 

előtte még egyszer egy majdani, a készülődő  vj4ágégést követő  vilá•g- 
forradalom gondolata. „Egyet persze nem szabad elfelejteni: ha a hábo гú még 

nincs is itt, a hádiállapot más itt van, benne :élünk s megszűmxii csak egy 
világforradalom, egy, a háborút 'követ ő  világforradalom által fog" — jegyzi be 

1936. február 5-én moszkvai naplójába', miután rezignáltan vallotta be 



magának, hogy „a közvetlen јj vđ  (.. J nem olyan iboldogítóan szép, mint 1919-:ben 
reméltü'k, jobb, százszor jobb, minit a kapitalizmus, mely maga a rossz, viszont 

ha százszor jobb is, 'távolról sem maga a jó — csak kezdete a jó megvalósulásának, 
mely egy hosszú és kinkeserves út" 

Amint azonban tágul a látköre, s egyre tksztábban látja és érti a sztá+lni 
Moszkva valóságát, úgy erđsödkk a meggyőződése is, hogy ez az egyetlenegy 
orszagra korlátozódó „kezdete a jó megvalósulásának' önmagá0 ~an véve tragiku- 

san kevés, legalárbbis közel sem : elégséges garancia: egy esetleges világforra- 
dalomra. 1938. július 8-án ,párizsi naplójában már egészen tismtán látja 

századunk .baloldali történelmének sorsdönt ő  fogyatékosságát, azt ebi., hogy „az 
arkt~beri forródalom csak féldiadal volt, mert megállt az orosz határókná4", 
s ezt a meggyőződését aztán csak meger ősítk a teljes vadsággal lcirabbanó 

aki vklágháború, amelyben: Sknkó a visszá јбгa fordult 1919-et, a vfi'lágfnrradalam 
helyett egy őrületes világ-ellenforradalom megvalásul бsбt látja kibontakozni: 

„Az jsághímek: egy đrült rétnlátomásák. A téboly triumfusa. Amit 19-!ben 
vártunk — 40-eben bekövetkezett, csak nem mi, hanem az ellenség csinálta 

meg" —írja 1940. július 10-én, immár a idrvari naplóban, mintegy utólsó bú- 
csúként mindattól, ami annak idején бt és egész nеmzedékét, a Bollert 

Mihályok sokaságát a „merész, messianisztikus remények" optkmistákvá, nem 
sokkal késбbb pedig egy elveszített Világhaza világkóboraivá, a vakmerő  

remények invalidusává tette. 

2. 

Majd egy évtizedes vergődés a „zászló né'Dküliség", á szellemi és envbeгi hon 
talan'ság s a végül szintén elégtelennek bizonyuló krksztkanizmus útveszt&vben: ez 

lett a közvetlen +következménye sinkó számára a Tanácsköztársaság s általában 
az európai forradalmak elbukásánalk. De amint az egyetemes fehérterrorból 

fokozatosan kisbontakozott s egy 	világégést anllkJi рбá t a fasizmus, a „gonosszal 
való szembe nem szegülés" tolsztoji állaspontja, a krisztian77mus végs ő  

soron meddő  moralkzmusa 'sinkó számára is egyre lehetetlenebbé vált, s az 
elveszített } den permanens alkotók elsiratását a húszas •évek végén nála is 

egy viszonylagos „fix pont", az egyetemest legaláibb részben, pótló „kis• 
ethosz" keresése váltja fel. A teljes aéményte4enség egy évtizedes sötétje után 

egy még nagyabb, :minden addiginál nagyobb sötétség, .a fasizmus egyre 
talrintha'tábbá való réme mintegy rákénysze гíiii őt is, hogy az elveszített Világ- 

haza helyett kevesebbel, egy nemzeti hatá гok'kal köriflhatáralt hazával is beérje 
— s figyelme ekkor természetszer űleg Moszkvára összpantosul. Párizsi emlg- 

гбс iáјбbбl sejti ugyán, hogy az 1935-ös Oroszország több vonatkozásban nem Lenin 
szovjeturiája már, s olvasmányaiból — melyek közt ott van André G lide orosz- 

országl .könyve is — jó1 tudja, hogy nemcsak a fasizáládó Európában, de vele 
еgyidejűleg s Кбtségtelen•összefüggésben, magában a szovjetunióban is sorsdönt ő  

változások vannak kialakulóban. s mégis avval a hites, kétségbe иonhatatlan 
meggyőződéssel ill a Vityebszk teherhajóra, mely 1935 májusában Rumból 

Leningrádba viszi, hogy abban az Európában és abban a világiban •mégis, 
mindeneik ellenére is csupán a Szovjetunkó lehet az anúifasizmus, az emberség, a 
szocializmus egyetlen reális hona, következésképp .az Ő  személyes hazája is. 

A moszkvai napló nyers, stilizálatlan saranb бl talán az Egy regény regénye 
drámaiságánál is drámaibb mádon bontakozik ki az az egyre kétségbeesettebbé 

váló harc, amely e hites m еggyőzadés és az anti"rdeologikus látás, az optimista 
elképzelések és a személyes tapasztalatok között folyik a napló írójában 

szinte az első  Szovjetunió-beli бгáitói kezdve. A vérbeli humanista, aki a Tanács- 
köztársasággal kapcsolatos műчei tanúságaként a forradalmat nem holmi 

technikai teendőként, a 'termelési :rend puszta átformálásaként, a termelési eszközök 
társadalmasításának, az osztályellenség minél hatékоnyobb ]ikvldálásának s 

a politikai hatalom megszerzésének a problémájaként értelmezte, hanem világ 
és ember megemberiesítésének, az egPS„ében animális élet humanizálásának 

történelmi kérdéseként — ez a vérbeli humanista természetszer űleg Moszkvában 
is a forradalom emberi következményeik, az él вtmádban, kultúrában és 

művészetben, az egész társadalom emberi viszonylataiban megnyilvánuló forradalmi 
változásokat •keresi, 'kutatja - és hiányolja egyre zavartabban. 1935. július 7-i 

bejegyzésében a saját ké гdésére, hogy voltaképp melyik irányba mennek itt 
a 'dolgok, hova visz ez az út, lényegében még egészen 'pozitív választ ad: tn, 
mint Mici is, a szocializmust látjuk az limánynak" —szögezi le, de •mintha túl 
egyértelműnek és túl kategoriikusnak találná a választ, árnyaltabb foga9mazásra 

inti és némiképp korrigálja is magát:`„... annak el őfeltételei készülnek s 
készii te'k el már részben". s még egyéves moszkvai tartózkodás után, 1936. 

március 8-án is — mikázben toronymagasságnyi halmaza gy űlik össze a ne- 
gatívabbnál negatívabb tapasztalatoknak, de ugyanakkor' egyre rémültebben 

figyelte a felgyorsult iramban térhódító európai fasizmust is, ami új életet adott 
az egyébként egyre gyengül ő, szovjetunióba vetett hitének —, az egyéves ottlét 

alatt látott és hallott s az Optimisták kéziratának meghurcol-
tatása közben személyesen •is  átélt negatívumok eІenére is egészen egyért еlműen 

viszonyul a szovjet valósághoz: „Еs mégis — s ebben Mici és én tökéletesen 
egyetértünk — háború esetén itt a helyünk a szovjetunióban — vagy ahová 

a Szovjetunió küld bennünket, hogy szolgáljunk néki." 
Azonban _ a :gondosan őrzött egyensúly remény és tapasztalat, ideológia és 

valóság, érzelmi és racionális viszonyulás között végül mégis felbillent. „Tegnap 
megírtam és elküldtem Romairi  Roland-nak az én »gyónásomat«” — jegyzi 

be sinkó a naplába 1937. aug»яrtus 14-én, s bár nem mellékeli a levelet, amit 
jóakaгájának, irodalmi útja egyengetбj•é еk s mindenekelőtt a szovjetunió 

melletti elkötelezettségével ,példát mutátó nagy hыma¢їіstának ír, egészen nyit- 
vánvoló, miről szólt a vallomása: „— »gyónasomat« arról, amit senki másnak 

nem mondanék meg, hagy szöxmyűségeѕ  gyanút ébreszt bennem, ami az 
URSS-ben történik." 

Ez a „szörnyűséges gyanú" ekekor már csakugyan alapos volt, hisz az id ő- 
közben lejátszódott, illetve kibontakozó vagy készül ő  politikai események — a 

Zinovjev-Kamenyev pör, a Pjataleov, Radek-, illetve a Tuhacsevszkij, Jakir 
és táхsaik, valamint Buharinék kira'katpöгe és kivégгése, a saszta'kovics-, 

Paszternák- és Ekzenstein-iigy stb. — fékmeérthetetleniil azt demonstrálták a іo$ 



számára, hogy nem valami felszíni eseménysorozat, .nem egy közönséges frakció- 
harc van folyamatban csupán, hanem a társadalmi élet mélyén, a rendszer 
alapjaiban .is tragikus megrázkódtatások és sorsdönt ő  változások történnek. 

Megrendülten, egy raj"átságos belső  meghasonlással éri tehát vinkót 1937 tavaszán 
útleveleiknek a kitoloncolással azonos meg nem hosszabbítása, s ezt a meg- 

hasonlást csak még jobban elmélyíti a nagy pörök immár Pánizsból szemlélt 
epilógusa. 

A szovjeturiliábeli viszonyokat ekkor már végleg illúziók néikiU — de araég 
mindig тeménykedessel szemléli. „Az URSS-ben ma uralkodó szellem förtelmes, 

hazug, embertelen — de az URSS-ben az Andersen meséjebeli rut kiskacsára 
gondolok, aki .egy szép napon gyönyörű  hattyúvá válik, válhatik. A feltételek 

ott már megvannaik hozzá ... s hogy .e feltételek ellenére eszeveszetten sok 
a hasonlórag közte és a fasiszta államok között, ez annak a következménye, hogy 

az októberi forradalom diadala csak féldiadal volt, mert megállt az orosz 
határokná'1" —írja párizsi naiplájában 1938. július 8-án, azonban a belpoLitikai 

diszonyekró'l alkotott lesújtó véleményét ekkor még valamelyest ellensúlyozni 
tudja a Szovjetunió antifasiszta kü1poilitikájába vetett bizalma, amely az utolsó 

szubjektív kapcsot képezi közte és Moszkva között: „Ez az, ami a leg- 
szórnyűbb: nem lehettink már fanatikusok, s ha az URSS-r ől azt mondom, hogy 

mellé kell állni, nem azért mondom, meі+t szerelmese vagyok — ez senki 
ma már nem lehet! 	hanem mert az URSS veresége a fasiszta-kapitalista blokk 

évtizedekre szóló győzelmét jelentené" — határozza meg kapcsolatanak el'lent- 
mondásosságát ugyanaznap, amikor Andersen kiskacsájával példálózik, s 

mintegy önmagával is vitázva, deklaratíve, programatikusan is meger ősíti a 
Szovjetunióhoz való .kötődését: „De •kivégzések és minden embertelenségek 

ellenére és ellenére annak, hogy lehetetlenné vált vilagosan látni azt 
a processzust, ami most ott folyik: Oroszország még mindig »tabu« nekem és 

nem vagyok hajlandó eltekinteni attól, hogy legf őbb és egyetlen halálos ellensége 
a német .és olasz fasizmusnak ... Ez az, ami elszakíthatatlanul hozzáköt." 

A sztálini kiilpolitika, mely mindenek ellenére mégiscsak .az egyetlen reális 
és alapvető  garancia arra, hogy Európában tartósan lesz egy politikai hatalom, 

amely nem hajlandó alkudni az egyre agresszívebbé váló fasizmussal: ez 
az 1938. júiiusában még oly biztosnak tííinő  feltevés is tragikus hirtelenséggel 

illuzórikussá válik Sinkó számára azon az egy évvel későbbi, augusztusi 
napon, amikor a Le Petit Var címoldalán megpillantja a iszenzációs hint a 

német—orosz egyezségr ől. Amit mindaddig elhessegetett magától — azt ti., hogy 
a sztálini külpolitikának is összefüggésben •kell lennie az eltorzított, a lenini 

útról rég létérített belpolitikával 	most letagadhatatlan reali- 
tássá vált, s ,kísérteties ,jóslatként teljesedett be a feltevés, melyr ől nem sokkal 

az egyezség előtt olvasott egy — akkor még úgy hitte — „antiszovjet" könyvben: 
„Sztálin egy szép napon kffibékülhet Hitlerrel, .mint ahogy Mussolininak petróleumot 

szállított az etiópiai háború idej"én." 5 igen természetes, hogy ez az ember, aki 
előző  reményeitől is nehezen, csak a tapasztalati tények halmazának kény- 

szerítő  hatására volt hajlandó megválnli, ezt az utolsó, a sztálini külpolitika 
táplált reményét mint csakugyan utolsót, visszahozhatatlant temeti el. 

Mintha kést döftek volna bele há Іјulról, de nem 'иilágos nappal s városi utcán, 
hanem egy őserdőben, ahol már minden lehetséges — kommentálja Sinkó a 

párizsi náplában az érzést, mellyel .a francia napilap szenzaciós hírét olvasta 
a moszkvai egyezségről, s e kommentárban nincs stiláris túlzás: éveken át 

szenvedélyesen védelmezett naxiimális er őfeszítésekkel fönntartott kín- 
keserves hite, utolsó potenciális Hazája, legintimebb emberi Ethosza d ől 

romba a mindaddig képtelennek tartott lehet őség valóra válásával. S bár a Nehéz 
honfoglalás arról tanúskodik, hogy Sinkó a háborúkitörése utánallandó figyelem- 

mel kíséri, várja, szinte sóvárogja a híreket, melyek arra utalnak, hogy Andersen 
kiskacsája átváltozóban van, hogy Sztálin talán mégiscsak „megszegi" a Hitlerrel 

kötött egyezséget s belép a háborúba — a sztálini Szovjetunióhoz boszniai évei 
alatt már a külpolitika tekintetében sem tudott még egyszer olyan hitesen viszo- 

nyulni,  mint  ahogy az egész szovjet valósághoz viszonyult, amikor a Vityebszk 
fedéizetére lépve azt hitte, hogy bizonyos zavaró híгesatelések ellenére mégiscsak, 

valójában is a nagy orosz dktáber és Lenin országa az, ahova — másfél 
évtizedes hazátlanrag után — most őneki is megadatik eljutni s ibenne ember-

ként és íréként egyaránt hazára találni. 

3. 

s Verlag Julius Fischer, Wien, 

1923. 
' A TESTVÉR 1924 decem- 
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(1927), Tenyerek és öklök 
( 1927), Sorok  (1932).   
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A Szovjetunió elvesztése — miel őtt még valójában megtalálta, véglegesen 
sajátjának mondhatta volna —nemcsak politikai értelemben jelentette a poten-

ciális , ;kisebb haza", a Világhaza „pótlására" hivatott egyetlen szocialista orszag 
elvesztését, hanem alkotóilag is. 

Két verskötet, az Éjszakák és hajnalok meg A fájdalmas Isten', gyorsan elhalt 
bécsi folyóiratának tizenhárom száma', néhány tucat vers, novella és tanulmany 

különféle — magyarországi, vajdasági, romániai, csehszlovákiai, svájci, oszt- 
rák, német •és francia — lapokban és folyóiratokbán, három kisregény a 

Nyugatban 10  .és egy a Tűzben" — valójában ez volt minden, amit a moszkvai 
út előtt íróként a magáénak mondhatott. Két évtizedes írói és csakis írói, 

semmiféle polgári foglalkozást nem ismer ő  egzisztálás eredményeként ez nem sok, 
de ez a terjedelemben viszonylag szerény termelés is még szerényebbnek, a 

kevesebbnél is kevesebbnek minősült annak a 'körülménynek a fényében, hogy 
mindez szórványosan s majd egy tucatnyi országban jelent meg — azaz szóródott 

szét, anélkül, hogy írójuk valahol is szellemi gyökeret ereszthetett s leg-
alább irodalmi hazára találhatott volna. Nemcsak emberként és politikailag, de 
íróként is emigráns volt Sinkó Bécsben, Prigrevica Sv. Ivanon, a húszas évek 

végének Szarajevójában, Grácban, Zürichben és Párizsban egyaránt, amolyan 
„érdekes" irodalmi figura, akit a korabeli irodalmi orgánumok „sokat ígér ő  

tehetségként", sőt alighanem afféle „kuriózumként" közöltek leginkább. frói egzisz- 
tenciájaban is ipegvalósulatlan, beteijesiHetien, valótlan volt tehát, mint ahogy 

társadalmi," szociális és politikai létében is léttelen volt a másfél évtizedes 
emigráció egész ideje alatt. 

S ekkor jön Moszkva, a Szovjetunió, mely nemcsak- politikai,  de  irodalmi 
értelemben is az ígéret földje, hisz több százezer, s őt milliós példányszámban 
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)etentetii ‚л  еg az eurapaae'тла  a лs r акuuar иrгsaua гuц  и' шu 1 t' ... ~aaww- 
ból legalábbis ygy Іképzelhette Sњ1 б  az índu1ás előtt, s ez az elkepmelés egy 

vonatkozaslbaл  nem is volt ábrándos: három dolgos év dntenaív adkotó- 
mwnkápánali eredményeként ott volt a poggyászálban egész addigi íróságának 
begytetőzése, az Optimisták • 1200 oldalnyi súlyos — tartalmában, jeletet őségében 

is súlyos —kézirata. 1Vláxцреdmg hol, a rohamosan fasizá'1 бdó Európa melyik 
cinzigótán számíthattea nagyobb éгdekiődésre a tragikusan elbukott Magyar 
T. anácsköztáлΡsaság szenvedlélyesen megélt va1óságáteak a regénye, ha nem a 

gy&ztes forradalom földjén, a lei*ni Szovjetu ііiában? 

Ez a remi ny önmagában kétség-kivi 1 nem omolt álb гámdos, viszont kétségkívül 
az volt az író állhatatos elképzelеse, hogy a harmincas évek Szovjeüuniája —  
nј  dіen figyelmeztető  párizsi híresztelés ellenére — továblbra is, ténylegesen is 

a nagy orosz Októ'ber és Lenin iszovjetuniója. Az Optimisták moszkvai 
odisszeáija kellett ahhoz, hogy Sinkó személyeste rs meggy őződjön egynek eцen- 

kezőjéгől, s hogy a minden addigi ir&i sikertelemségét is felülmúló tényként 
meredjen a 'valóságra, hogy ez a Moszkva, Sztálin Moszkvája nemcsak hogy az 

Optimistákat, de semmi olyat se igényel, ami szellemlben valamelyest is hason - 
if  tana a magyar foггadalу¢n forraldalmi — mert Ikendózetleniid igazmondó, 

lakkozástól" mentes regényére. 
A reméteyte'lenebbnél reménytelenebb kísérletek közben, hiev orosz, frar с  a, 

magyar vagy német, тnindegy, hogy nxilyen, csak a ;regényt kiadni kész irodalmi 
céget találjon, sinko elott egy rovod sntermeunent ІeдΡúereІ;g iugyw.i a 

nagy beteljesixlés lehetőséige, ti. vésne szeгzđdaü hívjak az Optimisták orosz 
kiadására. S ez a tény számára nem 'hakni ,;irodalmi sikert" el őlegez csupán, 

hanem az Egy regény regénye tanúságaként sokkal töb',bet, az íróságának 
emberi értelmet adó Haza megtalálását: „eddigi •és jövend ő  életem most forda 

mentumot kap, helyet és mjutekahelyet is itt." Ez a távlatokban gondOlkodó 
és távlatokbaв  lelkendező  megállapítás azonban szörnyűségesеП  naivnak bizonyul 

— naivnak a szerző  önhilbá$n kí'vill: létгej.ön ugyan a szerződés, ide épp- 
ügy megmarad 	zta „bumaskának", mint ahogy a „Moszfilm"-mel kötött 

szerződése is az marad, hisz az elfogadott és j&'észt ktfi zetett fo тgatókönyvlből 
sohase lesz film... S ahogy a nagy lehetőség nemcsak „đrodanii isikert" ágért, 
úgy •a nagy kudarc se csupán irodalmi kudarc a számára: „.a nap minden 
órájálban erőfeszítést kell tennem, hogy mégse higgyem el, hogy én és amit 

csinálók, az fölöáleges, valami, ami ,társadalmilag olyannyira érdektelen, hogy 
EGY REGÉNY REGÉNYE, legjobb esetben csak tdblfé -kevésbé еltitг  k mint kellemetlenséget és terhet." 2  
im. 

	

	 Az Optimisták moszkvai veзszőfiuttatásáлаk autentikus dolcumenhuma, a moszk- 
vai napló a tanú arra, hogy íróját a számára nemcsak politikailag, de immár 

mrodalтnilag is egyre еté&fhetetlenebhé •és i ггaoionálilsabbá váló potenaiális Haza, 
a sztálini Szovjetunió elsiratásával párhuzamosan Іmindј 4d јi an áthatja, fog- 

lalkoatatja és preokupálja a nosztalgia egy másik, jóval •kisebb irodalmi haza 
— Magyarország után. „Pest! Pest! Vajon ott i вkább otthon volnék?" — vallatja 

magát naplájá ~ban 1936. fébгnxár 7-én az egyik moszkvai magyar barátja ott-
honi, a sa&lai-Fiinst per Budapes фjéгől szóló élményibeszámolója hatására, s egy 

héátel később, egy zsuolt ház előtt bemutatott Bimszkij-Korszakov opera 
megtekintése után „szomjas irigységgel" gondol rá, hogy egyszer talán az ő  

darabját is — a ,sallaii-Fiirst pör reg блye, .a Тizennégy nap ekkor még d г--
mának készil — ilyen nagy és lelkes közönség, az anyanyelv ű  közönség, a magyar 

közönség nérsi majd — de természetesete nem aHorthy-Magyarország kö- 
zönsége. 1936. február 15-ém, az operael őadást :követő  napon ugyanis félreérthe-

tetlenül szögezi le a naplóban, milyen magyar közönség után sóvárog Oly „szomjas 
irigységgl": „ma reggel is még félá'lomiban orrol fantáziáltam, hogy fogj'a'k 

majd egyszer .a Magyar Tanácsköztársaságban posztumuszan kiadni, amit én —  

viІбgсsаvaгgб  — Sv. Ivanon, Bécsben, Zürichben, Párizsban — most meg 
Moszkvában voltaképp kevés &öшlben — s drágán •megfizetett örömökkel —írok." 

A „világcsavargó", akit a körülmények annak a felismerésére 'késztetnek, hogy 
íriként, .alkotóként nem a „nagyvilágiban", valamelyik „világnyellven", 

haném egy konkrét hazáiban s mindenekdl đtt azon a nyelven ereszthet szellemi 
gyökeret, amelyei annak idején, negyed századdal azel đtt, az első  verssort 

leírta... Ezt jelentik ezek a naplójegyzetek, s egyúttal azt is, hogy írójuk szá- 
:mára 1936 februárjában a nem létez ő, imaginárius politikai haza és a 

sъІntén imaginárius irodalmi haza fogalma fedi egymást, egyet jdlent: egy magyar 
taná,csköztársaságоt. S hogy e¢t, és csakis ezt jelenti számára, vagyis hogy 

a „szomjas iтigys1Oggel" sóvárgott irodalmi hazáért nem hajlandó áanzba bocsát- 
kozni, romagáénak vallani bármiféle országot, akármilyen Magyarországot —

azt két nappal az opera-élmény s a vele kapcsolatos refiezidk bejegyz иse után még 
egyszer határozottan megerősíti a хíaplában: „magyar író vagyok és magyar író 

Franciaorszá:gban éppoly kevéssé jelent bármiféle szükségletet, mint Szov- 
jet-Oroszországban (...) sehol a v гlágon nem vagyok néllkülözhetet2en — mert 

ahol lehetnék, 'az Magyarorszag, az nincs számomra. Pont." 	. 
Az irodalmi haza szinonimájával azonos magyar tanácsköztársaság gondolata 

kíséri sipkát Moszkva után és Bosznia el őtt, Párizsban is, azonban evvel az alko- 
tóilag magától értődő, természetszerű  gondolattal együtt ,továbbra is Ott kí- 

sért a tudat, hogy ez az irodalmilag egyetlen valós, illetve valóssá lehet ő  
haza- politikailag teljesen ísra сionálís, nem-valós. „Kétféle szám űzött van : ha 

szikrafesz a halál helyett a szám űzetést választotta volna, Athén azért Athén 
maradt volna, tudta volna az idegenben, szám űzettk€nt is, hagy AФhгn az  van,  

csak épp ő  elvesztette. De a szám űzött, aki nem elvesztette a hazбjбt, hanem 
akinek a hazája elveszett, mint ahogy egy „sziget elsii llyed" — foglalja sinkó 

példázatha saját emberi és alkotói so гsát az 1938.aprilis 21-i párizsi napló- 
pegyzeté!ben, s ezt az •dbjektivizált, allegorikus vallomá:st három hó лaap múlva, 

július 14-én konkretizálja is. Nyцgat-számokat kap ngyanis kölcsön egyik párizsi 
ismerősétől, s azok kiváltják a fоlyóirat munkatársainak tág szellemi hori- 

zontja és kivételes műveltsége iránti csodállatát, sőt nem titkolt honvágyát 
I utánuk — azonban a korabeli magyar irodalomhoz való nnL 7talgikus kötődését 

azon nyomban megzavarja a Horthy-Magyarországról alkotott politikai véle- 
ménye: „Honvágy — inracionáiis, mert hiszen szóknak sincs »honuk«, akik 

Magyaгoпszágon vannak. Maroknyi ember ir egymásnak — de épp ebben v an  
valami tragikusan impozáns." 110 
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1"  

A Moszkvában teljessé vált és tudatosodott .irodalmi hantalanság ilyen el őz- 
ményei után іјё tt  a SHS-es, majd NDH-s Bosznia — az a régió, amelynek szelíd-

szép tájait, az emberek nyamo гúságos életét s a vélük való szolidaritást, de 
egyúttal kulturális-nyelvi idegenségét is nem egy szép versében örökítette 

meg annak ideié 13, amikor a húszas évek végén römiid ideig Szarajevóban féltek. 
Irodalmi hazára találásának, 'igaz, most mer őben másók a perspektívái, mint 

az első  'boszniai itt-tartózkodás idején. Mint a Nehéz honfoglalás is tanúsitja, 
nyomban a J'ugоszláviálba való visszatérés utan Krležaban segít őkész barátra 

talál, felmerül a Pečatban való Кбzremúködéséne'k, sőt az Optimisták horvát 
nyelvű  kiadásának a lehet őcége is, azonban a közbejött háború miatt mindez 

puszta lehetőség maradt: a Pe čatban m .g a „megrendelésre" írt Anatóle Fr ance- 
mi, és Sinkó „irodalmi h,oи!foglalása" az t j kultúaközegben egyetlenegy novella, 

esszé sem jelent meg, az Optfnnisták horvát nyelv ű  kiadasából sem lesz sem-
mi, és Sinkó ,;irodalmi honfoglalása" az új kultúrközegben egyetlenegy novella, 
az Első  napom Párizsban „bemutatkozó" megjelentetésére korlátozódik — egy 

zágrábi napilap tá гcaгovatában .. . 14  

Igy aztán elementáris s•ziikséglete, melyet 1940. február 13-i naplójegyzetében 
úgy fogalmaz meg, hogy „hanggá válni a hangzavariban, pwblikálni", továbbra is 

kielégítetlen, s•őt groteszk igény marad. Groteszk, mert annál 'nyomasztóbb és 
terhesebb minél jdbban növekszik a kéziratok — versek, novellák, drámák, 

filmszcenáriók, tanulmányok, regények, naplók: egy valóságos életm ű ! — 
f@1 Európán át hurcolt és meghurcolt halmaza, s halvány remény sincs arra sem, 

hogy legalább egy 'kusebb hányada hamarosan napvilágot lásson, nemhogy az 
egész életmű  otthonos realitássá, szellemi hatótényez ővé váljon valahol. Termé- 

szetes tehát, hogy a Nehéz honfoglalásban ulluzánuhus, kísértetiesen valót- 
lan és mániákus megszállоttságként kísért a továbbra is az asztalfióknak, Pon- 
tosabban az európai bolyongasok alatt jócskan megviselt 'kofferoknak készii.l ő  

„irodalom", sőt önnön „írósága" is, melynek teljes •groteszkségét és tragikom'ikumát 
az a naplóban .is megörдkített élethelyzet jelképezi, amikor a Sinkáéknál dol- 

gozó drvari asszony megkérdi a semmii tisztességes pólgá гl foglalkozást vagy 
mesterséget nem гismerő  furcsa emlbert: „Magának az állam fizet azért, mert 

fró?" 
Hanggá válni a hangzavarban: e beteljesülés helyett, mely valóssá tenné em-

bеri és írón egzisztenciáját, Sinkó számára továbbra is a monológ a központi, 
sőt most már egyetlen „önkifejezési forma". 

Valószínútlen vagyok. Még a nyelv is, melyen 'kiáltók 
S egyáltalán 
L~sг  negyedszázadja már, hogy kalásznak hívták a kalászt 
Lánynak a lanyt s lángnak a 'lángot, miit láttam. 
Föld helyett emlék az, min azóta állok 

— nrja 1942-ben .a Vándorbotom meg-megtorpan cím ű  versében, s az anyanyelvvel 
egyiitt történő  іiггебІ iѕѕб , valószínűtlenné válásnak ez a tudata folyamatosan kí- 

séri — és feltámasztja az abbahagyás inoperativusát. Irni reális közönség 
helyett önmagának es csakis önmagának, groteszk „íráságának" róni a 

betűket, hüsz most mar folyóurat sincs, ahol alkalomszer űen életjélt adhatna 
magáról? — nem véletlen teh •t, hogy Sinkában végül is sorstudattá válik fel- 

ismert írói szi іtuácuája: a Rnilágháboгíls Európában nemcsak fölösieges, de tragi-
komikus is magyarul irni, a magyar szó mindeni tt hazátlan, hisz aszónak, a magyar 

nyelven leírt költői szónak még itt, a forradalmi és testvé гies Boszniában sincs 
s a nyelvi korlátók miatt nem is lehet reális •és éltét ő  Hona: 

Hallgatag fák között ha vélük kiosordnil, 
Kordon, Lika, Boszna — itt van kiért, miért, 
A célt, tömör фestét, tapintja mind a kéz .. . 
Jaj és én? — Éhnek-.e m-ég, kikért fáj karom? 
đs, erős fák között hazá+tlan szél vagyok, 
Egész nagy világé s vnlágtól elhagyott, 
Fantom nyelven süvölt fantom népnek dalom." 

4. 

Egy évvel Boszniába jövetele előtt a politikai és irodalmi hazátlanság egzisz- 
tenciát megülő, bénító és  lehúzó twdatán kívül egy harmadik hontalanságtudat is 

birtokba veszi Sinkó egész „világcsavargó" lényét: kézzelfogható, ujjal tapint- 
ható létveszélyként, a maga és élettársa személyes sorsának alaipvet ő  kér- 

déseként mered rá az ún. zsidókérdés, melyet az őrült mázoló és sokmi iiós 
tálbora Еurбpa-szerte akkortájt már kannibalisztikus sietséggel készült „megoldani". 

A párizsi napló tanúságaként 1938 végén és 1939 elején Sinkó egy t&bb részb ől 
álló előadássorozatot szervez a Párizsban él ő  magyar zsJidók számára, s ezek az 

előadások, melyeket ő  maga tart, átfogóan ismertetik a kérdést, kitérnek a 
történelmi múltra, a zsidóüldözés .gazdasagi, szociális és politikai hátterére is, 

de leginkább arra .koncentrálnak; mit lehet s 'mit kell tenni a fasizálódmtt 
Eurgpa zsidćs "agának; hogy ne érje tétlenül a minden ;eddiginél apokaliptikusabb-

nak igénkzeő  pogrom. 
Az előadásoknak Mit tegyünk? címen 1938. december 15-.i keltezéssel egy 

sokszorosított dokumentumé is fennmaradt, s ez szuggesztíven demonstrálja, hagy 
Sinkó közel sem „teoretikus" kérdésként; s nem is a kívülálló, sajat b őrét ilyen 

vonatkozasban házbonságban érz ő  ,szolidáris humanista" módján vizsgálja a 
nem Sokkal később szó stieгunt is véréssé váló témát, hanem annak az embernek 

a. módján, aki tudja, minden Ldegszálával .érzi, hogy végs ő  :soron a kérdésfelvetés 
helyességétől, a kérdésekre ádott válasžok .reálisságától, a járhatónak miin ő-

stített kiüt járhátóságátál függ ѕnilliбk életével együtt világcsavargó kett őjüknek 
lété vagy nemléte is. 	- 

Ami biztos: az a mái'•helyzét. Emberek, százezerszámra, sok százezerszámra, 
mindig ttlláb százezársгámrá rúgб  ć§ál.ádok minden egzisztencuális lehet őségtől 
megfósztva,, törvényen lívül helyezve őzért, mert zsidók. Ami ;biztos: az a mai 

helyzet, :az 'áutáilkia jegyиben iézárt 2tatárdk, melyek a nyomorultak nép- 
vándorlás,a előtt nem akarnak megnyílni" — vazolja fel Sinkó a tenyállást egy 



Cgyetemes, nemzetközi méret ű  gettót antdcipálva, s a fenyeget ő  „biztos" tények 
további sarával a zsidóság teljes létbizonytalanságát rajzolja meg a személyes, 

előre megszenvedett tragikum hitelével: „Ami biztos: Német- és Olaszország 
után, Csehszlová'kda, Magyarország és Lengyelország valamint Románia hatá хaiam 

belül minden nappad a zsiddóság szélesebb rétegei cserélik fel a fenyeget ő  lét- 
bi•zonytalanságot a biztos és reménytelen gazdaságd és lelki nyomorral. Ami 

biztos: Német- és 0laszarszágon kívül ebben a pillanatban 5=6 millióra tehet ő  
azoknak a zsddóknak a számla, kiket tilalmiak, f еnyegetések és üldöztetések és az 

úgynevezett nemzeti közvélemények —sajtó és rádió és meatingek — 
növekvő  nyomással kivándorlásra akarnak kényszeríte іii.. Adni ibiztos: mene-

küđtek rémült hoaіdái, valóságos népvándorlás folyamatának színhelye ma 
Eurбpa." 	 . 

Az így felvázolt helyzetből kiindulva Sinkó polémikus hévvel veti el a külön-
féle лem-praktikus, iidealógriad „meggyoldások" tervét, többek között a baloldal á Јлs- 

pолtyát Js, melyet főleg a zsidóság körében tart elterjedtnek, s ezért par exce еnce 
zsidó attitűdnek nevez. „Egyik oldalon a munkásosztály, másik oldalon az 

elnyomók, és mint minden társadalmi kérdést, a zsidók baját is, mely csak egyik 
tiinete a világválságnak, az antifasiznnus, annak a munkásosztálynak gy őzelme 

fogja megsziintetni, ?Hely a termelésben elfoglalt helyénél fogva, lévén az utolsó 
elnyomott osztály, győzelmével minden faji 	nemzeti elnyomásnak végét 

kell hogy jelentse" —polemizál Sinkó lágy iгбiъt val a baloldal, s szerinte min- 
denekelőtt a zsidó babdal szimplifikáló, a zsidókérdést гíiint társadalmi prob- 

lémát végletesen leegyszer űsítő  nézétével, s ibér nem utasítja el az osztály- 
harcos viszonyulást, a zskdóság sze шpontjából nem tartja lehetségesnek e végs ő , 
majd csak a proletаntátus teljes győzelmével beálló félszabadnxlás kivárását: 

ha győzelemmel у  gи  dlk is a mаnikásosztály harca, addig előreláthatatlan, 
felbecsülhetetlen, de mindenképpen hosszú id ő  múlik el, s szemben az egyes 

országok munkástömegeivel, a hazátlan földönfutóvá lett zsidóság midшбó 
számára semmilyen létezésd lehet őség sincs. 

A polemikusan elvetett egyéb elképzelések helyett Sinkó albban látja az egyet- 
len lehetséges kiutat, hogy a zsidóság tippé válik. „Ha azt mondom, hogy az 

események ma letagadhatatlan világossággal állítanak ajz elé a dilemma elé 5— ő  
milldó zsidót, hogy néppé lesz vagy ronggyá, ez nem jelent se »fajvédelmet«, 

se korlátolt nacionaUirnust, csak egyet: néppé :kell lennünk, hogy em- 
berekké lehésswik, mint a többi emberek. (...) ennek a hete тogén masszának, 
melyet ma csak az köt össze, hogy kívülr ől szorítják őket egymáshoz, kívülről . 

taszítják őket egyazon páriasorba — (...) a maga erejéb ől a ,passzív sarsközos- 
séget aktív soгsközösséggé kell átváltoztatnia, hagy egy holt vallás árnyékából 

népként szülessen újjá" — vonja le Sinkó a maga konzekvenciáit, s a néppé váló 
zsidóság lehetséges hazájaként végül is a palesztinai zsidó kolóniát jelöli 

meg. 
. A zsidó hontalanságnak ezekkel a személyes sorsproblémaként is megszenve- 

dett kérdéseivel érkezik Sinkó 1939 végén a anona гoho-fasiszta Jugoszláviába, 
S nem azért éppen ide, mintha zsidóként itt nagyobb létbiztonságot remélne, ha-

nem azért, mert itt élnek öreg szülei, s ha már valahova menne kell — Francia- 
arszágban az ,idegenlégd бtól tartva nem mernek maradni, a Mit tegyünk? 

elképzelései pedig 1939 végén is utópdámak bizonyulnak még —, akkor ide-
jönnek, kёzеlilуь  a szintén létveszélyiben forgó szül őkhöz. 

Biztonság csakugyan nem várta a széthullás e1$tt állt s gyorsan szét is hul- 
lott Jugo 7јláviáiban sem. Ellenkezőleg, a hírek és események gyors egymás- 

utánja egyre reálisabbá és tapinthatóbbá tette a kezdetben még irreálisnak t űnő , 
testetlen Veszélyt, a zsidó sors beteljesülését: 1939 utolsó napjaiban hír Кгlе  бtól, 

hogy Lepoglavám már kész a koncentrációs tábor; 1940. január 7-én levél 
Zágrábból, hogy ott Sinkót is keresték; június 25 -én újsághír, hogy Francia-

országban is megkezdődött a zsidó vallásúak megkülönböztetett „kiengedése" az or-
szágból, ami azt jelenti, hogy ha ott maradnak !is, ott sem várt volna +rájuk semmi jó; 
1941 ápri1isában az NDH -szervek kiutasítják Drvarról a szerNai születés ű  pravoszlб- 

vokat, s ő, a ,pravoszlávokkal kiegyenlített zsidó, szintén várja, mikor fogja ki- 
toloncolni a „katolikus" hatóság; május an pedig már Mici, az őгzőangyal 

is veszélyben van: az NDH kéri a jelentést, milyen fajhoz és felekezethez tar- 
toznak a árvari orvosok •és tisztvlisel ők, s jú xius 11-én meg is jön a rendelet, 

hogy három hónap múlva e1 kel hagyni kórházi ágyását .. . 
Amikor tehát 1941. május 8-án Sdnkб  azt írja drvari naplójában, hogy a leg-

utóbbi napokban e váгos, mellyel addig nem is igen érintkezett, már csak a ткrt 
is „a mi Drvarunk" lett a számára, mert a Független Horvát Allam zsidót 

és pravoszlávot egy kalap .alá fogó, egyazon sárga folttal ellátó rendeletei sors-
közösséget 'teremtett közte és az abszolút többségben •lev ő  drvari pravošzláv 

lakosság között, aminek folytán most az az illúziója, hogy otthon van, s 
annyira otthon, amennyire 1919 óta soha és sehol otthon nem érezte magát — 

akkor nem a szabad s a szabadságát élvez đ  ember hálája szól a számára 
1•étbizton бgot nyújtó ütthonért, hanem a gettóba szorított embé хé, 

amdéгt végső  veszélyeztetettségében, 'animális „faji" kiszodgá đtatottságában nieg- 
adatott neki legalább egy fiktív, érzelmi otthonosság egy szintén kiszolgál đafott 

s őhozzá :hasonlđan szintén létveszélyben forgó emberi közösséggel. 
Személyes hitelű,.saját egyszeri életére is vonatkoztatott s minden klegsžálával 

átfélt volt az a félelem is, mely a Mit tegyünk?-ben kapott . hangot. Abban a fé- 
. lelerriben azonban nem volt benne a lepoglavai koncentrációs tábornak 
vagy annak a híre, hogy Zágrábban már őt is keresték az Apokalipszis 

korszerű  lovasai, s nem volt ;benne a rémület ser, melyet az orvos felešég 
. a zsidó orvos feleség —. ellbocsátásán аk az előlegezése váltott ki; más šzóval, 
nem: vplt benne a Sors kоnkrehizálódásána~a  a bra čd és rabi zsddótáboгban rájuk 

váró hónapáknak egyre érzékelhetdbbé váló anticipációja. Egy vonat- 
kozásban azonban tökéletesen azonos volt a pá гizsd és a drvari rémdllet: Р  гizshoz 

hasonlóan, ahiol Sin'kó, az ottani, nap1Q tanúságak4 дΡ t azt tartja a zsidó sžen- 
vedések siörnyűségés karakterdsztikиmának, hogy a koncentrációs táborok el đtt 
6116- zsidóság egy adott helyzet következtében és neon egy úgy érdeké гben s~en- 

ved, mert nincs egy külön, saját ügye —Párizshoz hasonlóan most itt, D хva- 
ron is az adott helyzet +következtében beálló, céltalan és értelmetlen megsemnn-

sülés:dszonyának ad hangot az  1941; május 23-án írt Zsidó kiáT ,' сщй  versében: 	112 



Első  magyar nyelv ű  közlé- 
se a HÍD 1961-es évfolya- 
mában; 	könyv alakban: 
AEGIDIUS ÚTRA KELÉSE, 
im. 
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Rettenet a rögtől megfosztott, 
Az el nem vethetett vetés. 

Ki célt és mindig célt imádtam, 
Melyért vérem vígan folyna, 
Ma véres-cibáltan, kivágtan, 
Borzadó gyökerem fogja, 
Égre kiáltok ... Csak ez pokol: 
Céltalan halálok pokla. 

5. 

113  

Teljes hazátlanság több vonatkozásban 'is: a Világforradalom invalidusaként, 
a szovjetunióval az utolsó politikai hazát is elveszt ő  emigránsként, magyar író- 

kón+t, koncentrációs táborok elé néz ő  zsidóként ... Az egyetlen, legutolsó Haza 
tehát: húsz küzdelmes évének kitartó társa, „világcsavargó" életének szelle-

mi •es anyagi támasza, Mici, akiről joggal írja a drvari naplóban, hagy húsz éven 
keresztü•1 olyan közel volt hozzá, mint tulajdon b őre, s hogy elválaszthatatlan 

tőle az erő, .a tulajdon erejének ereje... Mici azt jelenti, hogy „a lét hidegében 
van hová fordulni melegért", vagy mint egyik drvari versében vallja, ő  a 

„Ház, Hazám, Egy-szentem". 
Azonban pár héttel a Jugoszláviába érkezés után — mintha az addigi leg-

lе,lönfélébb hazátlanságok nem lennének elégségese'k — ez a Ház, ez a Haza, ez 
a legutolsó Egy-Szentség is roskadozni kezd, megrázkódtatja a kett őjük életébe 

váratlanul 'berobbanó Harmadik. 
S naplójában hiába ,ismétli és bizonyítgatja magának a tizennyolc •éves, Sonja 

nevű  'tünеmбnyről meglepett és megrés гegített negyvenéves „világcsavargó" a 
legkülönfélébb variációkban, hogy az ő  életéhez csak Mici keli, egyedül ő  

az életszikséglet — sonja van, létezik, berobbant az életébe, a racionálisan 
felfoghatatlan, örvénybe húzó, egész egzisztenciát fölkavaró Shakespeare-i Szere-

lem, Fátum, sors megtestesítője, akit a leglogikusabbnál logikusabb „ellenérvekkel" 
'és „appage Satanas"-okkal sem lehet elhessegetni, s nem mintha maga Sonja 

volna az „agresszíven köt ődő", hanem azért, mert a kett őjük közé beállt, szá- 
mukra .is irracionális Viszony az, ami makacsul köt ődik, rátapad életükre, 

s nem tagit. Bonja: maga az a sorscsapás, amely ellen — ki-ki a maga rnádján — 
mindhárman küгdeni akarnának, de hasztalan, hisz semmiféle okoskodás, meg- 

játszott tolerancia vagy mellvеregető  szánom-bánom se képes segíteni; ami 
bekövetkezett, az bekövetkezett, olyan felfoghatatlanni evidens és kifürkészhetetlenül 

valószerű ,mint amilyen fettfoghatatlan, kifürkészhetetlen, sorsszer űen titokzatos, 
de mégis egészen valós az is, hogy a hajnali villamos jégvirágos ablakára — 

melyen a Sonja-dтámával megzavart „világcsavargók" csendes fájdalmú, 
búcsúzkodós hangulatban .a vasútállam•áSra utaznak, ihogy 'ott röfiid ideig 

ugyan, de megváljanak egymástól — honnan, honnan se, de odakerült az éle- 
t'ü'k Démonát szimbolizáló név, 'épp ars đ  neve, nagy betűkkel a j'égиirágba 

karcolva: SONJA .. . 
E késői, azeletét egyszerre megáldó és megver ő  szerelem ellen, mely létének 

legutolsó fix pontját, a „Ház, Hazám, Egy-Szeлtem" valósságát veszi ostrom alá 
heves rohammal, Sinkó a legkülönfélébb ,;teóriákkal" próbál védekezni szarajevói 

és árvari naplójában. Mintha csupán azon múlna, hagy szépséges káprázatként 
szertefoszlik, meg nem történtté válik-e ez a¢ életükre rátör ő  misztérium, hogy ő, 

a legfőbb „médium", :megtalálja-e a kiváltó okát, az eredetét, az igazi nevét — a 
napló írója valóságos megszállottként kutatja, keresi, vizsgálja, hogyan tör- 

ténhetett meg mindaz, ami megtörtént. Bonjában a Mici lánysága, alázatos, hiv ő  
odaadása kísérti, melyet annak idején, húsz évvel azel őtt, nem ő  'kapott 

elsőnek; Sonja a Mici képviselte ,;életszükséglettel" szemben maga a „halálsziikség- 
let", a „veszély vonzása", „az ördög" megtestesít ője; Sonjában a tovat ű  t ifjú- 

ság .bánata üzen neki; a Bonja -dráma a férfi—nő  viszony mindenkori tragi- 
kumát, tragikus megoldhatatlanságát ,példázza ... Megannyi feltevés, racionális 
kísérlet arra, hogy okot, eredetet, nevet kapjon az, ami irracionálisan rejtélyes 

és megnevezhetetlen. s mivel ez a néven nevezés a naplóban, az események zajlása 
közben természetszerűleg 'nem lehet teljes, egy új forma siet segítségül: az 

„élet" regényírásba fog, s ami az „objektív valóságban" hármuk között történik, 
az az Aron szerelmében l6  mint Liza, Aron és đkörszemű  története objekti- 

válódik ugyanazon pszichológai-lírai vezérmotívum köré, amely a naplón is 
végigvonul: „Honnan ennyi ellentmondás egy emberben?" 

Az ellentmondások kusza szövevényére — melynek „életben" és „irodalom- 
ban", az Aran-regényben is ,a paradoxon a központi •megjelenésformája — a 

Nehéz honfoglalás nem ad, természetszer űleg nem adhat választ, s nemcsak 
azért nem, mert a szubjektívnak induló naplóból az író 'kés őbb szándékosan 

kizár minden személyest, s csak az objektív háborús krónikára összpontosit; 
nem adhat a napló teljes valaszt erre az egyszerre lírai és drámai, a paradoxo- 

nok sokaságából épülő  motívumláncolatra már csak azért sem, mert az „kilép" a 
naplóból, a Nehéz honfoglalás :id ő-keretéből, s 1945 után továbbfolytatód5k, 

ahogy erről immár nem sinkó, hanem Sinkóné kéziratos naplója tanúskodik. 

Két szempontból azonban 'kétségkívill adekvát magyarázatot ad a Nehéz hon-
foglalás e kés ői, a legutolsó Haza megsemmisítésével feлyegető  elementáпis sze-

relemre. 
Az egyik releváns ok, mely a Sonja-drámát kiváltotta, nyilván abban az 

igen találó, leleményes fogalomban kereshet đ, melyet a napló hója „gyönyör-
ismeretfurdalás"-nak nevez. 

6, partok, virágok, egek, lányok! 
Átölelni mindent, mint Poseidon a tengert! 
Minden világot karomba zárok 
s vágyva imádlak ó, >let, ó, fénylő  isten-ikert! 



— zengte egykoron az Еjszakák és hajnalok :ifjú, dionüszoszi mámorokban élő  poé- 
tája a рánerotikus krédót, s a sonja-dráma, végs ő  soron, egy késed visszhang e 

negyed századdal elóblxi, harsogó életprogramra. Miatt az Aron szerehnében Liza, 
az ,;életben" Mici is a Mindenreg volt, kiben a pánerotikusahítat a Mindent 

ölelte — de csak szimbolikusan, nem-valósan, a „valóság" 1Rgikájának konok 
tőrvényeibe ütközve: az egy az egy, s nem lehet Sz mtalan. A világölel ő  ifjonti 

noszta(lgiák azért két évtizeden át csak részleges beteljesülést ismertek, egy jelen- 
tős henyarki'k viszont inkogndtába szorultan, a „gyönyördsmeretfurdalás" illegális 

formájában, szintén egyfajta emigrációban létezett mirvdvégig. -s a Bonja-dráma 
ennek az egziszten ćiál,is ihiánynak akart kés ői pótléka lenni: „egyszerre 'érez- 

tem, hogy sorja nem Bonja, hanem mindaz, amit sose őleltem és sose 
fogok megölélmi és sose fogok látni" ... 

s nem kevésbé találó, életvalóságot fed ő  az a magyarázat sem, mely sejtet ő , 
alludáló formában s végül szó szerint kimondva is jelen van a naplóban. „Min- 

den katasztrófa, pestis, 'háború, polgárhá+ború visszasajogtatja az embert az 
élet fundamentális tényéhez: a szexushoz. Minden világégésben ősi izzásban 

tёr fel ez is a .felszínre. Az elementáris, mint egyetlen megmaradt igazság, a 
láva, mely betölti a vákuummá vált világot" — alludál egy helyen sinkó a kés ői, 

egész lényét elementárisan fiatalmába .kerít ő  szerelem egzisztenciális okára, 
másutt meg egy találó szintagma, „a reménytelenség légnyomása" sejteti az 

okot, s .az 1940. január 2-ii naplójegyzetében explicite is 'kimondja az igazságot, 
hogy a Bonja-dráma végső  soron nem más; mint a mindem vonatkozásban 

hazátlan 's egy egészen konkrét, tapintható létveszélynek kitett ember végs ő , 
nemlét előtti kötődése — az •élethez: „néha elfog az elképzelés, hogy miel őtt 
koncentrációs táborban, vagy aláhulló bamba alatt fejezném be napjaisnat, a 

közeli és közeledő  vég előtt még egy utolsó szép újságot 'küldött nekem bú- 
csúztatának a sorsom." 

П. 

Minіdenfélе  hontalanság, a hazátlanságok válogatott fajtái — de hat akkor 
miért :nem ott keres Hazát az egykori forradalmár, ahol a legkönnyebben találhabna: 

a Mozgalomban? 
Hisz igaz, hogy emigránsként, s őt „gyanús" módbú emigránsként érke гΡik Bosz-

niába — •drvart paggyászában a Magyar Tanácsköztársaság szubjektív s igen kri- 
tikus krónikától a іъіiszaѕ  évek végéig ápolt kriszti бnus iradalmán át a 

moszlkvai s ismét csak 'kritikus, s őt „eretnekien" kritikus napl бdg a kompro-
mittáló litteratúra valóságos halmaza hever —, de hagy lehetséges mégis, hogy 

a Nehéz honfoglalásban kezdetben nyoma sincs annak, hogy a hazátlanságok 
terhét cipelő  ,egykori harcos legalább kísérletet tenne arra, hogy gyako гlaФiiag is, 

és nem csupán érzelmileg, visszatérjen a Mozgalomhoz, egy új ország Ynoz- 
galmához? 

Pedig .Drvar, ahol — igaz, :puszta véletlen folytán — .Szarajevó után huzamo-
sabb ideig is megtelepednie adatott, •nemcsak .gazdag mozgalmi hagyományú 

munkás- és tisztviselővároska, de •az egész boszniai népfelkelés egyik gyújtópontja 
i's! Moszkvából, a sztálini bel- és külpolitikábol kiábrándult, ez Igaz, azonban 

most itt van előtte, nyidt térként, egy új társadalmi közeg, hogyan lehet-
séges hát, hogy a kezdeti időszakban nemcsak hogy meg sem próbálja a „hon-

foglalás" lehető  legegyszerwbh módját,  Ii  a helybeli mozgalom révén történ ő  
hazára találást, ide mintegy szándékosan el is zárkózik minden társadalmi kö- 

zösségtől, s afféle irodalmi remetéként tölti dlrvari napjait? 
Igaz, minden nyilvános közéleti szereplése a csakhamar NDH-fennhatóság 

alá került Drvaron zsidó, ex-forrada2nn бг-zsidó, magyar emigráns-, sőt Moszkvát 
is megjárt emigráns-zsidó létére nemcsak hogy több mint veszélyes, de nyil- 

ván teljesen lehetetlen is lett volna, azonban ott volt az illegális-kbspiratív mioz- 
galoan, miért nem vette fel a szálakat azzal, mindjárt a kezdetben? Hisz „faji" 

megbélyegezettsége, kiszolgáltatottsága, teljes védtelensége ellen is nem a moz- 
galomba-n, a mozgalom révén tudott volna-e a legsikeresebben harcolni? Mi-

ért várta be passzív rezignáltságba-n és állandó halálfélelemben, hogy végül is 
a brači majd rabi zsidótáboxaba hurcolják, s miért csak ott kapcsolódott be az 

illegális tábori mozgalomba, a tábornak az olasz kapitulácib utáni felsza-
ba'dítása+kor pedig a partizán mozgalomba  is?  Miért várt ennyit, miért volt szó 
mára a forradalmi mozgalom tevékeny vállalásának az útja ilyen hosszú? Ha 

egy új Világforradalom csodájálban — joggal — nem is hitt már, saját közre-
működését illetően miért volt kezdetben olyan tartózkodó a jugoszláv forra- 

dalommal szemben is? 
Másnapos okossaggal, s f őleg .az 1940-ig megtett életút beható ismerete ,nélkül 

könnyű  volna megtalálni a nagyon egyszerű, de .nagyon szimpla feleletet: sinkó 
Ervin is annak a forradalmi helyzetekben végs őkig tétova értelmiségi típusnak a 

megtestesitője, ,aki ha harcba megy is, ezt csak hosszú huzavonák és nagy 
nekikészülődések, különféle polgári +dilemmák 'és téveszmék leküzdése után 

tudja megtenni... 

i. 

Az 1919 után következő  'két évtizedes politikai hazátlanság sink бban kialakí-
tott egy végsőkig szkeptikus — és jórészt megalapozottan szkeptikus — vdszonyu- 

lást mindennemű  politikai Haza, bármiféle társadalmi Ethosz elé гhetőségéve'l, 
szubjektív birtokba vehet őségével szemben. A hazátlanság egyféle életfilo- 

zófiája lesz, melyet nem kellett. „kigondolnia", a hontalanságra ítéltség a sors 
képében jelenik meg el őtte, s ehhez nem volt szükség „ballucináciákra", az emberi 

Hon еlérhetetlensége lesz panaszos kréd бja, s ehhez sem kellett holmi 
„veleszUletett fatalizmus": ha az emberi eszmék, hitek, életérzések és élet-. 

filozófiák a konkrét ember konkrét létében gyökereznek, akkor az emigráns 
Sinkó számára egy ilyen végs őkig szkeptikus viszonyulás feltételei mindenestül 

adva voltak a korabeli „realitás" által, s csak szenzibilis ember kellett hozzá, 
hogy túdatosodjék s tudatosodva nevet kapjanak életében és irodakorban. 

A politikai hontalanság tudata, mint lб ttu'k, különösen a moszkvai tapasztala- 
tok hatására válik nála uralkodóvá, egészen érthet ően: ha a 8zovjetuniában sem 114 
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tud hazára találni, akkor a fasizálódó, egy új vdlágégés felé törtet ő  Európa 
vajon melyik országában tudhatna? S ha pedig sehol nincs Haza, akkor a 

hontalanság: Sors, nem ebb ől vagy abból az országból, ebből vagy abból a 
nemzetből, hanem a világból jelent kivetettséget, kiűzöttséget, s természetsze-
rűleg jelentkezik a „belül is nomádokká válunk" tudata, a küls ő  emigrációval 

járó •belső  emigránsság képzete, a meggy őződés, hogy az értelmetlen, céltalan s 
mindenekelőtt embertelen és újabb, soha nem látott embertelens "egekre készill ő  
sárgolyón nincs egy város, egy sziget, egy ország vagy földrész, ahova különös 

ok volna kívánkozni... 
Hogy a „világból kiszorult ember", a „vákkuummá vált világ" emberének ana-

oionális, nemzeti színezettől mentes idegenségéről, világidegenségгől van szó, azt 
a szarajevói napló .is meggy őгően tanúsítja. „Belül sírva fakadtam, mert egy- 

szerre ráeszméltem, hogy milyen idegen világban élek, Mici is, én is" — 
írja Sinkó 1940. január 10-én, a háziasszonyuknál töltött szerb karacsonyestr ől, 

s gyorsan és félreérthetetlenül hozzáf űzi: „0, nem azért, mert rosszul 'beszélünk 
szerbül! Párizsban is hányszor éreztem ezt — s érezném, ma már azt hiszem, 

tán Pesten is. A japánok Amerikából hazavitetik .a halottjaikat, olvastam 
egyszer régen. Én idegenben fogok meghálni, ёs idegenben fognak eltemetni, 

akárhol is fogok meghalni, s akárhol ;is fognalk eltemetni." S ugyanez az anacio- 
nális világidegenség szól a naplóból 1940. február 5-én is: „utazni szeretnél 

— .igen, mindig inindenUnnen el akarnál utazni. Párizsból, Sv. Ivanról, Zágráb- 
ból és most —Szarajevóból, a poLoskás szobából (.. .) Mintha azonban az 

elmenéssel valami is el volna intézиe; hol a hely, ahova szeretnél menni? Еs erre 
a kérdésre tulajdonképp nincs feleleted, mert az a hely nincs." 

Az abszolút hontalanságnak ezzel az •életérzés•ével, •életfilozófiájával párhuza- 
mosan — amelybe nemcsak a politikai, de az irodalmi és zsidó hantalanság meg 

a Sonja-motívum is belejátszott — Sinkában kialakult egy ironikus, s őt szarkasztikus 
viszonyulás saját léttelen létéhez, mindenhonnan kiszakadt, csupasz, egye- 

dül didergő  magánegzisztenciájához. A „világgal" együtt önmagával is 
betelik, saját létezése is terhes lesz a szóarára, nem tud már magához se más- 

képp viszonyulni, mint idegenhez, iróniára és gúnyra érdemesült, fura lét ű , 
groteszk egzisztenciájú idegenhez. A Találós kérdés cím ű, 1938. december 21-én írt 

párizsi versében talán .a legpregnánsabban fogalmazza meg ezt az önmagához 
való, természetszeruen kialakult viszonyát: 

Sok nyelvet ibeszél, •kivéve a magáét, 
Nem látta még a földet, mely hazája. 

Büszke az eszére •és mindig újra becsapja magát 
Ki az? 

Papjai hullát varrtak a nyakába 
S ha lerázza, nyomban új istenek után kutat 
Idegen isteneknek é nt templomokat 
A saját háza alatt ,azonban nincs fundamentum 
Mindig szövetségeseket 'keres, de nincs saját ügye 
Istenei vannak, de mind idegen istenek 
Nincs földje, melyen górhatna, vethetne s arathatna 
S ebből azt következteti, hogy ő  a repülő  ember 
A torony, melynek tetején áll, káprázat; 
Kevesebb az embernél s angyal akar lenni 
Еs csodálkozik, ha lezuhan. 

Ki az? 

S ki az, kérdezhetnénk a vers modorában, aki ennyire a „semmi ágán" vacog, 
„világtól" és „énj•ét ől" idegenen — s mégis képes 'harcba menni, öntevékenyen 

aktív harcosa lenni egy monstrum-hader ővel megszallt kisország •épp hogy 
csak kibontakozni kezd ő , a polgáгhábarú miatt még világosan át sem tekint- 

hető  ellenállási mozgalmának? Nem egy illogikus, dens ex machina-szer ű  váratlan 
fordulat kellene-e ahhoz, hogy az ember, aki mindennel ennyire betelt s 

mindentől ennyire idegen, egyszerre fölcsaphassan —Hérosznak? 
Boszniába jövet Sinkó képtelen volt ilyen héroszi pálfardulásra. A heroizmus 

helyett egy swann-hangulat, egy csendes rezignáltság, örömtemetés, fájdalomkultusz 
és halálra készül ődés tölti ki napjait a boszniai felkelés els ő  éveiben, a 

forradalom egész első  szakában. 
Szarajevói naplójában egy helyen „a mai élet természetes virágának" tartja 

már — a poloskákkal együtt — a háborút s általában a „rossz szagú politikai és 
egyéb üzleteket", másutt meg éppilyen rezignált minden-mindeggyel konstatá đja, 

hogy amit egykor morális felháborodással cáfolni igyekezett volna, azt ma 
már reagálás nélkül veszi tudomásul, mert többé nem kívánja senkit ől, hogy 

olyan legyen, amilyennek szeretné, hisz ő  már megtanult csak nézni .. . 
Szép paradoxanként manifesztálódik a naplóban, hagy aki minden értelemben 

koldusszegény, az e teljes szegénységéb ől teóriát kényszerül kovácsolni arról, hogy 
— épp ez az ő  gazdagsága: „minden rossz, amit átéltem, gazdagabbá tett éppúgy, 

mint a jó, amiben .részem volt. Semmit se adnék oda, semmit se kívánok 
meg nem történtnek". Az Áron szerelme „életgazdagságának" e naplóbeli anti- 

cipációja együtt jár •annak a „boldogtalanság-filozófiának" a megalapozásával, 
ami majd szintén az Amn-regenyben teljesedik ki. „A legnehezebb az el őítélettől 

szabadulni, hogy az embernek !boldognak kell lenni" — vallja egy helyen a 
naplóban, serről az „előítéletről" néhány nappal a zágrábi hír után, hogy 

ott már nyomáтa akadtak, keresték — véglegesen is elköszön, lemond: „Egész nap 
— őket várom. Más várnivalóm nincs. 1~s mégis, különös mádon, tele vagyok 

élettel, még mindig. S még mindig az a gyanúm, egész irracionálisan, hogy 
ugyanaznap, ma, mikor Chamberlain beszédét olvastam, ennek és mindennek 

ellenére lelkem mélyén valami mindent jóvá tev ő, ünnepien szép „aboutisement"-ra 
várak — lehet, hogy a halál lesz ez és semmi más. Mert nagyon soká kellene még 

élnem ahhoz, hogy megérhessem a boldogságot — s ha csak nagyon soká, 
akkor már úgyis késő  lenne. Lehet pékfául $0 éves ember Igazán boldog?" 



Az általános" rezignáltsággal, epikuroszi szemlél ődéssel, boldogtalaai&ág-filozó-
fiával és halálvágyással szemben, de nem fiiggetleniu mindett ől, Sinkó egy erőteljes 

fájdalomkultuszt affirmál évvételes emberi értékként — s ódát ír a fájdalomhoz: 

Romjainvból fennmaradt rom máig állok 
Mégis. Mi tart fel, izzó üszök ki mért nem alszom? 
0 fájda1am, te megmaradt maró kincsem, 
Fájatod, nхi van, fajatod, nii nincsen, 
Mint maga Isten esős vagy! hű  vagy! 
Talán megölsz de szép már csak te vagy 
Legszebbem! Ѕ  nincs, ki tőlem elragadhat. 

(Oda  a fájdalomhoz, 1941. dúlius 1-3 .) 

8 ha .mindehhez hozzáadjuk anég azt is, hogy Ѕ  nkónál ehhez az életérzéshez 
és életfilozáfiához a feltétlen fejl ődésre alapozó történetfilozófiai optimizmus 
teljes megtagadása is hozzájárult, akkor nyilvánvaló lesz, hogy a ;boszniai fel- 

kelés és népű  forradalom első  szakában semminemű  szubjektív p гediszrpozíciója 
nem volt meg ahhoz, hogy öntevékenyen h агбba állhasson. „Hölderlint lapozgatom 

mostanában" — szárral  he  1940. május 15-i naplójegyzetében, s egy jellegzetes 
kápzettámsítást vet papírra: „Az unokáink szabadabbak, jobbak, iboldogabbak Lesznek 

— olvastam és ráeszméltem: ezek mi vagyona, mi 1940-ben. Еn már nem in k 
ilyesmit. Azon, amit én inak, nem fog az, aki 2000-ben él, keser űen moso- 

lyogni, mert én araár nem hiszem, hogy 2000-ben jobb lesz, mint 1940- 
ben. Az én generációm a fejlődés naiv elképzeléseinek a síгbatételét a 

saját szemeivel látda." 
>:3hhez a történetfillozófiai optimizmussal leszámoló vallomásához Sinkó hozzá- 

fűzi ugyan azt is, hogy ami a fejlődés naiv elképzeléseinek a sírlbatétele után 
megmarad — maga az élet —, az szintén nem kevés, hisz hozzájárul „a 'harc, az 

i'llúziák nélkül való, de élettől elválaszthatatlan, az élet gazdagságának tartozékát 
jelentő  harc" —, azanban ezt az il1úziák né1kiili harcot ő  maga csak teore-

tikusanan tudja vállalni, de személy szaint; praktikusan még egyáltalán nem. 

A]lok a parton, még állok. 
Szenny véres hólláma viszi roncsaid 
Templom, életem hajléka, isten s ifjúság! 
Már rég ibús, félszeg, utolsó események, 
ik is, súlyos kövekként, látom, merülnek. 
Kifогditom minden zsebem a szélnek: 
Morzsa se maradt. Fussak? 
Nincs hova. S úgy sincs már miért 

— variálj•a egy évvel később a más idézett Oda a fájdalomhoz című  versében azt a 
generáció-élményt, melyet a naplóban a fejl ődés naiv elképzeléseinek a sí гba- 

tételeként jelölt meg, csak •itt már hozzáadja a magánkonzekvenciáját is: 
mivel az ifjúkori szépséges remények végleg odavannak — roncsaikat 

visszahozhatatlanul elsodorja a hábomí —, számára csak az állás, a magadás 
lehetséges, nincs hova s úgy sincs már apiért futnia .. . 

Csoda-e mindezek után, s emberileg magyarázatra vagy mentegetésre szo- 
rul-e araég, hogy a boszniai emigráns, a cselekv ő  létforma szubjektív, életérzésbeli 

és ,életfilozófiai előfeltételeinek teljes hiányában még 1943 karácsonyán sem a 
cselekv st, a harcot, a he гoiznтust — hanem mindezek eІlentétét tudja csak 

intime a magáénak vallani: 

Csálbitani csodás lohogókéa9. akarhat 
Nép s isten-igék. Süketen, vakon én 
Nyugszom. Fed a béke, iil edeni harmat 
Pillámra. Kihűlt s a sötétben acél. 

(Kihűlt acél) 

Е . 

A látszólag „polgárian tétova", •valójában pedig a •két evtizedes emigrációban 
hozzánőtt életérzéstől és életfilozófiától megbénított, nem-tettre kárhoz- 

tatott Sinkának egészen pozitív a viszonya a harc osztálybázisát 'képez ő  szociális 
kategóгiákhoz. Mint egész addigi életútja során, Boszniában is pontosan tudja 

és érzi, hogy ő, az értelmiségi, potenciálisan kikhez tartozik és kikhez nem 
tartozhat semmiképp, még ha akarná ser. A Nehéz honfoglalás meggy őzően 

tanúsitja ezt. 
Amikor péđdául Drvarról a bizalmasan fülébe juttatott hírre, hogy ő  is élet- 

veszélyben, az usztasák „listáján" van, az olasz fennhatóság alatt lev ő  Dalmáciába 
szökik, jól az emlékezetébe vési s még három hónap .múlva, a Drvarsa való 

visszatérése után .is фontoanak tatja a n арlájáibаn is megörökíteni azt a „szá- 
nalmasan .gyáva és szemérmetleniiil óvatos — és mindenekfelett kényelmes polgárt", 
aki Šibenikben nem volt hajlandó segíteni rajta, az emigránson, holott családjának 

ismerősi körébe tartozott. S az ovatos polgá тnak ez a bírálata pusztán személyes, 
tehát elfogult panasz is lehetne, azonban az emigráns személyén esett sérelme 

felpanaszlásán túl Sinkó általánosít is, az egész nagyburzsoáziára is vonat- 
koztatja ellenszenvét: „Rendkívüli idők •és  rendkíviiii veszedelmek más embere- 

ket egymáshoz közel, egymáshoz rendkívül közel hoznak — a polgárt, a nagy-
burzsoát még távolabb minden közösségtől. A nagyburzsoá nacionalizmus — ttб  
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mellékesen, Franciaország a példa rá — nem egy népközösség érzése (...) — 
a nagyburzsoá nem érezheti már magát sorsközösségben egy egész néppel. (.. .) 

A nagybuzsoázia uralkodó érzése, állapotának mai jellegzetessége, hogy aninden 
irányból ütéstől іtt, fél — egy ilyen tisztára negatív lelkiállapotban, termé- 

szetesen, tanácstalan, rémeket lát, ёs legszívesebben mindenki el őtt zárva tar- 
taná ajtaját." S amíg 'ebben az általánosításban, a nagyburzsoázia „szoci.ál-

pszicholágiájának" e megk дpó rajzabaл  is érződik az emigráns sérelem, egy más 
alkalommal Sinkó minden személyes érdekeltség nélkül • is  hasonlóan negatív, 
hasonlóan elmarasztaló általánosítást von le a polgársággal kapcsolatban: 

„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 módszerük és plebejus elemek kerülnek felül. Egy fehér 
kesztyűs fasizmus az ideáljuk." 

S nem véletlen, hogy a burzsoázián kivűl Sinkó egyéb társadalmi 'kategó-
riákkal — még „saját" értelmiségi rétegének egyik t űpusával szemben is nyit és 

közvetlen elzárkózást tanúsít: „Lgen különös: mint valami laboratóanumban kí- 
sérleti nyulakon vagy tengerimalacokon a mérgekét, úgy lehet ibizonyos em- 

bereken a társadalmi infekció diadalmas hatását fokról fokra szemlélni" — 
jegyzi be 1941. július 1-én a naplójába észleletét, hogy az usztasa „ideológia" 
mint fertőző  kár terjed, azonban rögtön konkretizálja .is, melyik embercsoporton 

észlelte ezt: „Bizonyos embereken: lumpenproletárokon és az entellektüelek-
nek egy fajtáján." 

A Nehéz honfoglalás azoavban nemcsak azt demonstrálja félreérthetetlenül, 
hagy írója kikkel nem hajlandó közösséget vállalni, hanem azt is, hogy szociális 

helyzeténél, .hazátlans "agánál, •nem utolsósos ~ban pedig morális szenzibilitásánál 
fogva kikkel érez teljes sorsközösséget a kikkel tud azonosulni világl .tál-

ban, célban, politikai állásfoglalásban egyaránt. 
A szabadkai, vegyes nemzetiség ű  .munkásotthonban nevelkedett internaciona- 

lista, akinek az Optimisták tanúsága szerint nemcsak a világháborús szociáldemok- 
rata nacionalizmus, ide az őszirózsás forradalomban és a Tanácsköztársaság 

idején anegnyilvánnzló piros-fehér-zöld-es tendenciák is idegenek voltak, emigráns 
ёv iben valamennyi európai orszagban természetszer ű  otthonossággal mozog 

a nép, alakosság körében. Ha a moszkvai naplót olvassuk — az orosz nép lelkes 
dicséretével, ha a párizsit — akkor a franciák iránti ugyanolyan lelkes szim- 

pátiaival találkozunk, s mi sem természetesebb, hogy a boszniai naplókban az 
ottani nápe'k —szerbek, horvátok és muzulmánok — spontán dicséretét 

olvashatjuk nemegyszer. A fél Eurápat bebarangolt, nemzeti el őítéletektől 
mentes internacionalista világpolgar számára a nép, a sanyargatott, gürcöl ő, szociális 

és történelmi beklyákkal földhöz kötött nép mindig szánni és szeretni való —
Moszkvában, Páriz зban és Drvaron egyaránt. 

Ez utóbbi :állomáshelyén, az usztasa, olasz vagy német fennhatóság alatt lev ő  
Drvaron érthetően az abszolút többséget képvlsel ő, de mégis leginkább sanyar- 

gatott szerb n•ép, pontosabban a pravoszláv uránit .érez er őteljes rokonszenvet, 
hisz elsősorban velük van  sorsközösságben:.a „katolikus" megszállók a zsidókat 

hasonló megkülön'böztetésben részesítik, .mint a pravoszlávokat. A „nem- 
zeti szimpátiákat" illet ően Sinkónak mindig szociális és morális kritériumai 

vannak, s amikor például a Drvarról kitoloncolt szerbiai eredet ű  szerbek kikisé-
rése kapcsán azt árja naplójában, hagy 1919 óta soha sehol olyan mértékben otthon 

nem érezte magát, mint ennek a népnek a körében, vagy amikor a krétai 
események idején a szerb nemzeti ég ű  írástudatlan szolgálófvú „elkápesztóen 

helyes" történehni :és ,politikai alképzeléseit dicsérve megállapítja, hogy ez 
a nép ,nacionális szempontból a legérettebbek közül való, mert a régi és a 

közelmúltig nyúló harcaiknak egyformán él ő  maradt az emléke — akkor nem 
holmi „nemzeti részrehajlásról" tesz tanú ágot, hanem az els ő  esetben 

egyszerúen •csak erőteljes szolidaritását nyilvánttja ki azok iránt, akikkel 
az adott •helyzet egy sorsközösségbe vetette đt is, s akinek egy mészét most 

kitoloncolják Drvarról, a második esetben pedig a Krétával együtt érz ő  írástudat- 
lan fiút s vele együtt népének tényleges, történelmileg evidens harci hagyomá- 

nyait dicséri. Mint ahogy az olasz .katonákat, illetve „a katonának öltözött 
olasz népet" sem csupán azért tartja kisebb szerencsétlenségnek a németeknél, 

mert .a német feszességb ől, medveszerűségből és hivatalosságból semmi sincs 
bennük, sőt még bizonyos grácia és kedиesság •is  .a sajátjuk — hanem mindenek- 

előtt azért, mert a idrvari lakossággal, különösen a megszállás els ő  idő- 
szakában, nem bánnak olyan kegyetlenül, mint a némétek .. . 

S ugyanígy a professzió tekintetábeai sem osztatlanul azonos a rokonszenv a 
drvariak Iránt. Minit ahogy az egész városka is két, szigorúan ePkülönül ő  kate- 

góríára, a hivatalnokrétegre és munkásságra oszlik, Spinkó lumpéiéi is szemmel 
láthatóan megosztottak a Nehéz honfoglalásban: kisebb lelkesedéssel és t бbb 

kriticizmussal viszonyul a bisztvisel ő  •apparátushoz, a munkásságot pedig 
nemegyszer áhítatos, s őt már-már egzaltált diosérettel övezi. „A munkások fajában 

zűrzavar" —írja 1941. május 29-én az akkori világpolitikai helyzet értelmezésével 
kapcsolatban — „de ösztöneikben és szívükben pompásak s nagyon okosak, 
hogyha varról beszélnek, hol az ellenség, akit ől n i n c s várn:ivalójuk." S por 
nappal később is, szintén a világpolitikai helyzet munkás-:értelmezése kapcsán, 
ismét rajongással szól rálлik: „A munkások — ó de nagyszerűek! Különösen az 
asztalos, aki számomra felejthetetlenül magyarázza meg a többieknek, ami tör- 
ténik Irakban... És P. momakja, aki nem tudott aludni az éjszaka, hagy meg-
hallotta Kréta elestet." Amint a naplóból is látszik, Sinkónak személyes oka is 

volt e lelkesedésre, ,illetve szimpatiáit saját közvetlen tapasztalata is csak még 
jobban fokozta: amikor egy alkalommal mint zsidót ő t is kényszermunkára viszik 
a drvari pravoszláv munkásokkal, az ismeretlen emberek — a fiatal suhancok 
éppúgy, mint a meglett férfiak — nemcsak hogy a káröröm legkisebb jelét sem 
tanúsítják amiatt, hogy :a „tétlenked ő  zsidót" is befogta a hatóság, hanem egyet-

len segítségkérő  szó nélkül mindig úgy nézik, hogy segítsenek is neki. Ezért az 
önzetlen szolidчritásért aztán a drvari munkások joggal min ősülnek úgy a nap- 

lábon, .mint akikre „csak bámulattal és lelkesedéssel lehet, míg élek, 
emlékeznem" .. . 

De ha ennyire együtt érez és k őlcsönösen szolidarizál velük, miért nem áll 
akkor közébök? 



Intiine, legjdbb szándékával іkёtѕёgkјvііІ  ezt tenné. Mindjárt •Drvarra érkez-
teikkor a „Činavniőki doni" publiКuxвánál sokkal inkább a „Radnički .doni" közön- 

sége éndek1, .azonban ez utóbbi otthonba a lábát se meni betenni az orvos fele- 
séggel — akit a hatóság •alkalmazott s tart alkalmazóában mint egyetlen 

kenуéг  keresőt, mivel őneki Dhvaron az az egyetlen „foglalkozása", hogy ma- 
gyar író ... A munkásotthon küszöbének átlép.ése szemet szúrna máresak azért is, 

mert a piramidális szerkezétű  drvani társadalom nwnkásatthonában éppúgy nem 
teszi be a lábát tisztvisel ő, mint ahogy ezek dtthonába se lép be a munkás, s 

így ez az otthon Sinkó számára a kés őb'bi'ek folyamán is — mártsak az egykori, 
szabadkai munkásotthon „kísértéseként" is! — varázsos elérhetetlenség ma- 

rad. Egy nagygyűlés alkalmával például azért is ebe szeretne 'térni, hogy 
legalább valamit megtudjon Drvar tényleges életér ől, belső  viszonyairól, 

de ismét eцeлáll a „kísértésnek": „ha oda beteszem a lábam, vagy csak a köze- 
libe megyek is, azonnal akkora feltömést keltek — s annak minden következményét 

is felidézeпn. Igy tehát marad a teljes 'inkognшtó ment életforma — inkognitó és 
;némaság." S nylцván is tizenéves ikamaszpoéta se menetelt .nagyobb izgalommal 

és hálásabb örömmel a szabadkai munkásfelvonulások alkalmával, mint 
amekkora örö¢nmel és izgalommal az immár korosodóvró — egy ötletes csellel — 

kijátssza ezt az akarva-akaratlanul életformájává lett drvari inkognitót: 
sztrájk van a hatalmas f űrésztelepen, a munkások az utcán, és Sinkó, ,mintegy 

az ifjonti-szép mozgalmi napjainak újjáéledt varádsá ьan,. beáll köziibüik — bé- 
késen sétálgató, újságolvasó polgárként: „Az otthon érzése, amivel a sztráp- 

koló nшвkások között az utcán áthaladtam. Természetesen egy hangot nem 
szólhatok velük, de csak azért, •hogy tovább legyek köztük (.. .), az utcán 

fel-alá járva olvastam el az újságot." 
Nyilvánvaló tehát, hogy nemcsak „emotive", •de testben-lélekben is együtt 

van, együtt szeretne lenni áfjúkora — a forradalmi h őskor! — természetes köze- 
gével, a városi munkássággal, s hogy varjában mégsem lehet velük, annak, 

mándhatni, •tisztán technikai akadálya volt csupán: hogy kenyérhez jussa- 
nak a háborús vflláglban, gondosan, módszeresen, kitartóan őrizniük kellett 

a nevezetes inkognitót. 
Еs ha ez a technikai .akadály nem létezett volna is, s ha Sinkó bekerül is 

a drvari nvunkásotthonba, vajon ezzel megrövidellt és konfliktiusmentesebb lett 
volna-e a Mozgalom gyakorlati íгjгavállalásához vezető  útja? 

3. 

A .mаnkássághoz egyértelmű  és változatlan volt iSenkó viszonyulása a szabadkai 
mmunkásotthontói Drvaig — azonban nem úgy a munkásság pá гtjaihoz is. 

Már a Tanácsköztársaság szubjektív krónikája, az 1920-ban lejegyzett Az út 
is azt bizonyítja, hogy a bukás el őestjen elhatalmasodó morálit konfliktusait 

és dilemmáit nem lehet elválasztani a pártvezetéssel, párttaktikaval és párt- 
módszerekkel szemben kialakult kritikai különvéleményét ől. S •noha a •rá-

szakadó ,krisztianizmus önmagában is elválasztotta volna a további pá гttevé- 
kenységtől, az eszközökkel és módszerekkel való egyet nem é гtése is közrejátszott 

abban, 'hogy a bécsi emigháceában elszakadt a KMP-t ől, s majd csak 
Moszkиában, a Kominternben kerül iismét tevekeny kapcsolatba a Tanácsköz-

társaság vezérkarának egy гészével, elsősoxiban Kun Bélával. Ёѕ  бјpр  őneki, 
a változatlanul tisztelt, respektált •és szeretett vezérnek készül elmondani — ahogy 

enről az Egy regény regényében beszámol —, hogy ani riasztotta el végleg s mi tar- 
totta ilyen hosszú mdőn át, másfél évtizedig távol a magyar pánttól s általá- 

ban a párttevékenységt ől. Azt .akarta elmondani Kunnak, hogy „a forradalmi 
koeányzótanács harc nélküli lemond.ásáвál is mélyebben megrendített az, hogy 

a kormányzótanács vezetői élpp vele, Kun Bélával az élükön sorsukra 
hagyták a legközelebbs elvtársakat, a legkompramittáltabba'kat, s ők maguk, az 

osztrák menedékjogot csak maguknak biztosítva különvonaton mentek Auszt- 
iбba". S el akarja mondani — a maga mentségéhe fel akarja róni Kun Bélának 

. azt is, hagy „talán még az ő  menekülésüknél is nagyobb, erőmet fеl lmК ló 
próbának tett ki a párt azzal, hagy a fehérterror idején, mikor Pesten rejt őz-

ködtem, megtiltotta, hogy a Révainál és nálam elrejtett, gondosan becsoma- 
golt dohárokkal az üldözött és Pesten bujdosó elvtársaknak segátséget nyújtsunk 

a menekülésre. (A barna dobozt, tele dollárral, kés őbb érintetlenül Horthy 
rendőrsége szegény Léderer néninél, Révai anyjanál találta meg, aki emiatt ttibb 

évet a márianosztrai fegyházban töltött.)" S végül, a :párttál való tartós 
elszakadásának, ha nem is egyetlen, .de végs ő  okaként azt akarja felhozni 

Kiunnak, hogy a „pártnak ez az embertelensége saját tagjaival szemben s 
azután az emigráció elején kitör ő, kölcsönös vádaskodásba 'és gyalázkodásba fúló 

firakcióhaтсok riasztottak el végleg a :párttól". 
Sinkó azonban mindezt csak készül elmondani a Kominternben, de végül is 

nem lesz hozzá ereje. A moszkvai napló tanúsága szerint viszont ennek ellenére, 
a régi sérelmek •és vétségek kölcsönös ksbeszélése és felrovása nélkül is, 

nem utolsósorban pedig Kun Béla toleranciájának hála, mellyel eltekintett a 
„megtérő" kommunista időközbeni krisztsánus tévelygéseitől, Sinkó 1936-ban 

ismét aktívan bekapcsolódik a párttevékenységbe, intenzív agitációs munkát végez 
a Magyarországon elfogott kommunisták kimentése érdekében. Kér ő, tiltakozó 

vagy éppen mozgósító leveleket fogalmaz Kis Zsigmond és bevádolt társai ügyében, 
s a címzettek közt van Romain  Roland,  Norman Angel, lord Allan, Paul 

Faure, Babits Mihály, sőt Gömbös is, akinek a magyar párt 5inkó fogalmazásában 
küld tiltakozó táviratot. S jellemz ő, hogy noha különben az Optimisták kálvá- 

riája s az általános politikai légkör állandó depresszió alatt tartja, a hosszú 
évek után első  ízben kapott pártmegbízatás és a szorgalmasan végzett agitációs 

munka nem titkolt örömmel tölti el: ,;tán azáltal  is,  hogy a .párt valamiben 
hasznomat vehette, napokig frissebb és boldogabb voltam." 

E csöndes, de nyilvánvaló öröm hitelességéhez nem fér kétség. Érzésben, mo- 
ráli ѕ  ágyásfoglalásban újra :kommunisták voltak Sinkóék már négy évvel azel őtt is, 

mindenekelőtt a fasizmus állásfoglalásra késztet ő, a kívülálló-krisztiánus mora- 
lizmust sajátrágás immoralizmussá tevő  közvetett hatására, s erre maguk 

is rádöbbennek a Sallai-Füгst pör idején. „Emlékszem, Mici és én Zürichben vol- Ill 



tunk (...) amikor Budapesten a ipör folyt és — az akasztás ... akkor éjszaka 
volt Micivel a nagy beszélgetésünk, akkor jöttünk rá, hogy nil régi esek kam- 

munistak vagyunk" — emlékszik vissza Sinkó a moszkvai napló 1936. 
február  6-i  bejegyzésében a körülményre, mely a párthoz való érzelmi vissza- 

térésükben katalizátor szerepet játszott, s amelynek következtében már egy évvel 
előbb, 1935. július 28-án is joggal írhatta Sinkó a naplójába: , ;nem vagyok 

tisztában azzal, mennyire Igen az igenem és hol kezd ődik a nemem. Nem 
pmincipiálisan, mert az már nem ikétséges: kommunista vagyok." 

Ehhez a kétségtelen tényhez azonban, már akkor, hozzáf űzi azokat a dilem-
mákat is, amelyeket ismét csak a párt — ezúttal a sztálini párt — módszerei 

váltottak ki benne. „Ami kétséges, az az, hogy miként kell és lehet, miként lehet 
ás szabad ;produktívvá tennem kommunista voltomat" — folytatja az el őző , 

idézett gondolatat, s ekkor eruptív er ővel tör .ki •belőle mindaz, ami e dilem- 
máit táplálja, ti. a sztalлvi párt módszereivel, a párt egész szellemnére és jelle- 

gére is kiható .madszerekkel szembeni idegensége: „Egy megint biztos: sohase fogok 
úgy tenni, mintha hinnék egy ember csalhatatlanságában, barmi is legyen az 

az egy ember. És bizonyos szuperlati'vuszokat, melyek 'ma .itt szinte kötelez őek, 
személyekkel szemben nvindig kerülni fogok. S nem tudom kötelességnek 

érezni, hogy mindig és mindenhez gratuláljak — és ujjongjak akár taktikai, 
akár más okokból... 

Drámát, egy kibontakozni, pontosabban megismétl ődni készülő  diámat fed ez 
a heves іinduІа tkitёгёs. Mert mi is történt valójaban? — ,Sinkó, a kamasz-,poéta 

annak Idején karán megtalálta a maga .partját, a :pompásabbnál pompásabb 
parlamenti sikereket elér ő  SZDP-t, s miután annak teljes erkölcsi és politi-

kai csődje a világháború kitörésekor a lelkes tagot eltávolította a tegnap még 
körülrajongótt, iintime is teljes mértékben magáénak érzett ,párttól, hosszú 

és küzdelmes kereséssel, de ismét pártot talál: tagja lesz .az alakuló, célkit űzé- 
seiiben és szellemében egyaránt az erkölcsileg és politikailag lezüllött szociál- 

demdkгбсia forradalmi negáoióját jelent ő  Kommunistak Magyarországi Pártjának. 
S miután a Világforradalom tragikus elbukásával rászakadt világnézeti és élet- 

érzésbeli válság következtében, de a pártmódszerekkel való egyet nem értése 
következtében is ,megint eltávolodott a pártjától, az SZDP-nél nem kisebb 

lelkesedéssel vállalt kommunista párttól, egy újabb küzdelm•es, majd másfél 
évtizedes útkeresés következett, melynek eredm& іyeként a harmincas évek elején 

először csak emotíve, majd gyakorlatilag .is visszatér 1919-es pártjához. S 
micsoda szerencsétlenség! E gyakorlati visszatérés ugyanis épp arra az id őpontra 

esik, amikor a sztálini párt .is — más módin, mint annak idején a szo-
ciáldemokrataké, de nem kisebb mértékben — a morális és politikai cs őd szélére 

jut. Igy aztán ez a történelme .szerencsétlenség, az egész kommunista munkásmozga- 
1om és világszocializmus sorsára nézve as szerencsétlen zsákutca Sinkó 

személyes szerencsétlensége is lesz egyúttal: épphogy csak újra megtalálta a 
járhatónak vélt utat, ez az ívt •ismét járhatatlannak bizonyult a számára. 

A moszkvai és párizsi napló hitelesen dókumentálja ennek a személyes drá- 
mának a kibontakozását, tudatosodását és kulminaciáját. 

A kibontakozás kezdetét, mint láttuk, a személyi kultusznak és a feltétlen 
„ujjongásnak" mint pártkötelességnek polémikus megtaga;dósa jelentette, a dráma 

tudatosodását pedig az a naplóbejegyzés jelzi, melyet Sinkó 1936. április 8-.án 
egy Kun Bélánál tett látogatása után vet papírra. „Aki nem tud beállni a sorba 

és 'kommandóra gondolkodni, érzéseit a koanmandónak megfélel ően kifejezni, 
szegény, groteszk Eigenbrötler sorsára jut, lézeng ő  lény, léttelen árnyékká lész 

— ma. — De holnap? A ,dráma ezzel tudatosodik, és Sinkó számára nyilvanvaló 
már, hogy az alapvető  pártkövetelményeknek, amelyek az id ő  tajt kötelezőek, 

az ő  „előrefutott", egy еlóre még , naktualis" egzisztenciája nem tud eleget 
tenni, ő  nem tud kommandóra gondolkodni és komm•and "inak megfelelően érzést 

nyilvánítana, következésképp az „eigenbrötler"-i sors vár rá, megint a 
soronkivüliség, s ami ezzel együtt jár: az önmaga el őtt is léttelennek, lézen- 

gőnek, társadalmilag henyénk bizonyuló létforma. S a hazátlansag=tudat 
kiváltotta öniróniához és szemdlyiségbe maró, annak integritasát fenyeget ő  

szarkazmushoz hasonlóan az újaibb soronkívüliség, zászlónélküliség, pártokhoz nem 
tartozás tudata is mérgez ő  öngyúnyt termel: 

Úgy fiam, úgy, nincs néped és nincs pártod. 
Mit csaljuk egymást? Otthon nincs sehol. 
Te mar a lelked másra át nem váltad, 
Cso.rdátlan barom, ki árván bandukol. 

Vörös a zászló, a zászlód vörös? 
De hogy hullnál bőgve annak ölébe, 
Ki szeretett, mindig, halálos keresztig 
S bornak nyújtottas méreg lett a vére! 

— hangzik az 1936. szeptember 20-án írt, oímevel is a Harmincnyolc év sommázását, 
az eddig .megjárt életút konklúzió.inak levanasát ígér ő  moszkvai vers öniróniája, 

s mint ahogy .a hazátlanságból is mitológia, sors, determináltság-krédó lett, úgy 
a számára ;ismét járhatatlannal bizonyult mozgalmi út, párt-út  Is  általánosítást 

nyer, jelenbeli járhatatlansága az egész életútra is rá- és el őrevetül: 

Ez vagy .te. Járt úton is úttalan. 
Ez is maradsz. S bar úgy tész s úgy kell tenned, 
Mintha nem tudnád, de bizony tudod: 
Minden zászlóknál tudsz te eggyel szebbet. 

Látod milyen a cél ha elérik, 
Örülsz, hogy elérték — .ám feledni, 
Hogy még szebbnek, milyen szépnek vártad .. . 
Nem tudod és egyre tanulsz temetni. 

Ezzel az újabb, semmiképp sem véletlenül létrejött magánmitológiával, mér-
119 	 gező  sorstudattal azonban a dráma még nem . kulminál. Kiteljesedése és tetó гése 



csak Moszkva után, Párizsban követkеzik ,be egy egyaránt еrőteljes, szenvedélyes 
és általános jellegű  motivació eredményekénk. 

Személyes vonatkozásban az a tény viszi a kulmináció felé sinkó drámáját 
a pámttal, hagy az er ősen sztalinizáládatt francia KP olyan embertelenségeket kö- 

vet el vele szemben, amely felérhetett a fehérterror Budapestjén ért pártsérel- 
meivel. Mivel a Szovjetunióról s főleg a politikai pörökгől szóló nyilvános 

előadásában nem mozgott eléggé a hivatalos „vonalon" — a baloldali, de nem 
ortodox-sztálinista párizsi mer ősei és barátai viszont épp azért fordítanak 

neki hátat, ,mert az előadást túlzottan „vonalasnak" sőt „száliлisztikusnak" talál- 

	

ták! 	a francia KP Mme Baљusse szemályében ultimátumot juttatott el 
sinkához: iлΡjon a moszkvai pörökről „kellő  megvilágításban", az előadásával 

elkövetett hibát helyrehozandó, s akkor az elmúlt id őszakkal ellentétben — 
amikor még kisebb írásait, egy betűt se kÖzÖlt tőle a párizsi baloldali sajtó —

az Optimisták francia, angol és német nyelvű, méghozzá villámgyors mвgjelвnteté- 
sбnek sem lesz semmi akadálya, természetesen a francia KP kiadásában .. . 

Sinkó, aki еgész eddig az •ultimátumig nem tudta mire vélni a parizsi baloldali 
sajtó vele szembeni, szó szerint is nyomorba .dönt ő, majd egyéves blokádját, 

mindezen kecsegtet đ, nyílegyenes és villámgyors irodalmi karriert el őlegező  igé-
rete'k ellenére sem hajlandó elfogadni az ultimátumot; ehelyett csak tudomásul 

veszi, hogy a párt, ezúttal a francia párt, tervszer űen nyomorgatta az iro- 
dalmi blokáddal, csakhogy saját utilitarista célját elérhesse. 

Általános vonatkozásban viszont a szovjetunióbeli pöx иk epilógusa, de azoknál 
is elementárisabb er ővel a hitleri Németország és Sztálin egyezsége tet őzi be 
Sinkó drámáját. Ezek a moszkvai események ugyanis, melyeket már Párizsbál 
szemlél, nemcsak az utolsó pótenciális, politikai és irodalmi Haza elvesztését 

jelentik számára, hanem annál is tőbbet. 1938 júliusában, az európai kom- 
munista pártok morális ;presztízsének hiányáról s az ennek következtében is köny- 

nyebbé váló fasiszta tömegbеfblyás erősödéséről meditálva jegyzi be Sisт iб  
naplójába a reflexiókat, melyвkből kitűnik, hogy a sztálini Szovjвtuniólban már 

nemcsak a potenciális Hazát temeti, de kissé a Zászlót is, amit .a harmin- 
cas évek elején újra megtalált: „Ez a szörnyű : ami 1917 október óta történt, 

tönkretette a bizalmat, s nevetséges mindebben csak :Sztálin ib űnét látni .. . 
fájdalom, töb'bről van szó. Holnap már szakadhat egy világháború, •és nem 

lesz zászlónk, amit ellene lelkesеdéssel, reménnyel bonthatnánk ki." A német—orosz 
egyezmény hírére pedig — amikor úgy érzi, világos nappal kést döftek a hátába 
— az a titkos reménye támad, hogy a francia KP majd ellene szól ennek az 
ominózus egyezménynek, s megvédi a Mozgalom erkölcsi presztízsét. Másnap 

reggel azonban épp az ellenkez őj:éről győzik meg az níjságok, mire ő  
arra kényszeriil, hogy a francia párt helyesl ő  álláspontjának morális knitikápán túl 

magának a mozgalomnak a csődjére is gondoljon: „Ha azt mondták volna 
(ti. a francia pártvezet ők a moszkvai egyezség hírére): benniinket i s gyaláza- 

tosan becsaptak, politikusok szájából ez se hangzik szépen, de ez legalább 
emberi lett volna. Ehelyett azonban szemérmetlenül íovább hazudni, hazugságokat, 

melyek, mint hazugságok, mindjárt vagy a •következő  árákban válnak nyilván- 
valóvá, ennek a nagyszerű  népnek az intеlliigenciáját olyan kevésre ibecsiini, 

mint ők, ez nem lehet egy pillanatnyi, egyszeri magatartás, hanem utolsó 
felvonása egy rothadási processzusnak, mely egyszerre egész meztelenségében 

	

tárul ki." 	 . 
Ez •az ntolsó felvonás sinkó dхámájában is az utolsó. A moszkvaii egyezmény-

ben a mozgalom vereségét, saját, újra megtalált mozgalmának, ideológiájának és 
partjának a vereségét látja, követk еDésképp legintimebb politikai reményeinék 

és kommunista hitének a katasztrófáját is. Err ől tanúskodik ugyanis a párizsi 
napló fent idézett, 1939. augusztus 31- б  bejegyzésének a folytatása, mely hitelesen 

dokumentálja a töгténésеk elementáris, Sinkó egész egzisteлciáját megrendítő  
erejét, s mint ilyen, a tragikusan, saját vereségével végz ődő  drámájának 

zárójelenetét is képezi egyúttal: „Életem utolsó húsz éve úgy telt el, hogy min-
dennek ellenére a legfels őbb földi morális kategóriát a bolsevizmus képviselte 

most vége, véglegesen vége. szegényebb vagyok, mint valaha is voltam — 
de másrészt szabad, mintha most 1$pnék csak a világba. Mit fogok találni, mit 
fogok hozni? Ha kitör a háború, .én aligha fogom túlélni, de ha nem... 
Kíváncsi vagyok, szenvedélyes várakozással kíváncsi, milyen lesz a világ a 
morális hipotéka eltűnése után, melyet eddig az URSS képviselt. És a ké гdé- 

sek tömegéden legfontosabb, minek a csádjénél asszisztálok, egy politika vagy 
a marxizmus csődje-e az, ami bekövetkezett?" 

Ilyen előzmények után, az újra megtalált pártba, -s őt némiképp a bolsevizmus- 
ba és a marxizmusba vetett hitének drámai összeomlása után jött Bosznia — 

s csoda-e, hogy mindezek után má г  csak azért sem tudott azon nyomban 
újra beállni a sorba, a ,Párt irányította iboszniai mozgalomba? 

4. 

Visszatartotta Sinkót a forradalmi harc gyakorlati vállalásától a sajátságos, 
minden emberi életet abszolutizáló, minden, er бszakkal kimúlt életet jóvátehe-

tetlen értéknek valló рбвhumanizmusa is. 
E „vele született" s a Tanácsköztársaság idején véglegessé és tudatossá vált 

alkati sajátságát Drvaron a kibontakozó polgárhábo гú és testvérharc látványa 
aktivizálta elsősorban, hisz a Nehéz honfoglalás els ő  fejezetei arról tanúskodnak, 

hagy drvari izoláltságában Sinkó kezdetben csupán ilyen harcot látott 
kialakulni. A széthцllás előtt .álló Jugoszlávia tizenkét napos háborúját — 

melynek •boszniai valóságát Drvaron testközelb ől is szemlélhette — a teljes szét- 
hullás, dezorganizáltság, a fasizmussal szembeni tehetetlenség megnyilvánulása- 
ként értelmezte, s az ország politikai valóságának még jóval kés őbb is csupán 

a felszínét látta: az, hogy ml készül s milyen társadalmi energiák várnak 
megmozgatásra a „föld alatt", a JKP vezetésével, azt sokáig nem is sejtette. 

Antifasiszta szabadságharc és forradalom ebben a széthulló kis országban? 
Hisz egy Franciaországban is azt tapasztalta, hogy a hagyományosan forradalmi 

francia •munkásság is tehetetlen s neon is gondol a forradalomra .. . 
A tizenkétnapos háborúban megsebesült — legtöbbször félreértésb ől, gya- 

nakvásból, egymásra való lövöldözés közben megsérült — emberek látványa Mici t2o 
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kórházában, majd a drvari szerbek és horvátok körében egyaránt készül ő  
„listák", melyek a пkvidálásra szánt emberek névsorát tartalmazzák, a köl-

csönösen pattanásig feszült, egyel őre még elfojtott iжdulatok, a polgárháborús 
•tca-hangulat —mindez az esztelen testvérharc, az értelmetlen embenmészarlás 

előjele volt csupán Sinkó számára, s mint drvari naplója tanúsítja, a boszniai 
kisvaros polgárháborús hangulatában és testvérgyiPkolásra iészül ő  való-

ságában „áttekinthető, éles képét" látta annak, ami nagyban, az egész ország- 
ban történik. 

Mint ahogy az Optimistákból „áttételeseti", Az útból pedig közvetlenül is 
látszik, a forradalomban is pánhumanástaként mozgó és cselekv ő  Simkó az eszkö

zeiben aiem válogató forradalmi terrorral szemben inkább a forradalmi átnevelés 
és meggyőzés híve, mert a bosszúállásban a társadalmi er őszak folytonossá-

gának, mitikus kontinuitásának legfőbb okozója látja, a hindu filozófia karma 
fogalmában jelölve meg e mindenkori Rossz embertelen, „véres mítosz"-i 

tartalmát. S most, a boszniai polgárháborús hangulatban, majd a teljes vadsággal 
kirobbanó usztasa—сsetкv k testvérharaban Svnkó az 1919-es karma-iszonyá- 

nak feltámadását •és új objekbumát ismeri fel, természetesen nem az •egykori, 
1919-ben túlméretezettnek talált forrada]rni terror, hanem a Tanácsk ő  társaság 

bukását bövető  fehéгterior :képében újjáéledve. 1941 májusában az NDH-s 
Hrvatski narod és Hrvatski radnik stílusa és frazeológiája a Fridmich-kormány 

újságjait juttatja eszébe, s egy évvel kés őbb, a környékbeli falvakból gazdag 
zsákmánnyal visszatér ő  árvari csetnikek fosztogatásban és ,gyilkolásban fel-

hevült arca is az 1919-es ellenforradalmi Budapestre asszoci•áltatja, azzal a kü- 
lönbséggel, hogy ott a jól táplált, е; 7más vidéki parasztlegények és botos gazda- 

tisztek, itt pedig a kiéhezett, rongyos alakok voltak a karma áldozatai — s 
újabb áldozatok követel ői és minden emberségb ől kivetkőzött behajtói .. . 

S a karma véres aktualitásáról tanúskodik szamára az egyik helybeli ismer ősük 
magyarázta is a horvát—szerb ellentétr ől, amit 5imkó kommentár nélkül — 
de így is világos, hogy miért: saját karma-iszonyának, a vég nélküli bosszú-

állás-sorozat esztelenségének dokumentálasára — 1941. július 13-án gondosan be-
jegyez a naplójába: „Sajnál mindenbit, akit üldöznek. (...) De másrészt megérti, 

s bétségbeesetten, de megérti a gy űlöletet a szerbek ellen. A horvátok, akiket 
ellbocsátotta'k állásukból s egész családjukkal üldöz őbe vették őket. Kninben 

az usztasák logorni'kja egy Rukavina nev ű  ember. A szerbek annak idején 
bebörtönözték, és minden körmét kitépték, fogait kivertek. Most ugyanez 

az ember nem ismer, természetesen, könyörületet. Bosszút áll — s a szörny ű  —
mondta a nő  —, hogy majd ezt is megint megbosszulják. (...) ls szerbeket nevez 

meg, akik bizalmas körben máris arról ibeszélnek, hogy milyen szörnyű  bosszút 
fognak állni még a csecsemőkön is." 

A bö1csönős bosszúállás tragikus circulus vitiosusa: ezt látja Sinbó is az 
usztasa—csetnik fanatizmusban, s drvari •naplója alapján nem lehet azt mondani, 

hogy .a szeme előtt lógó „véres •mítoszt" maga is mitikusan szemléli, halmi 
történelmi „sorscsapást" 1atva ibenne. Ellenkezőleg, a napló unójának határozott 

elképzelése van arról, hogyan, milyen mádon, milyen .politikai magatar- 
tással lehet véget vetni a népek közt tomboló, újra és újra feltámadó nacionalista 

karmának. Elképzelés'ének hatékonyságáról és célszer űségéról is, s nem csupán 
a maga morális fölényér ől tesz tanúságot, amikor az NDH zsidóüldőzése elől mene-

külve Šіbenvkben megismerkedik egy volt jugoszláv tisztekb ől álló szerb tár- 
sasággal s a társaság bosszúálló terveivel — melyek a •régi Jugoszlávia „ela гu-

lásaért", a gyors kapitufiácioért egészében „felel őssé" tett horvatokat és muzul- 
manokat hivatottak megtorolni — Sinkó szembeszegezi a maga karma-ellenes, s 

nemcsak morális, de politikailag is mindenképpen helytálló kérdését: „Ho-
gyan akarják Jugoszláviát újra restituálni, ha majd a muzulmánokon és horvá- 

tokon vett bosszúval kezdik? A horvátokat ért sérelmek egyengették az ,utat Pave- 
liánek, az usztasák azzal jöttek, hogy bosszút kell állniuk, maguk is a vendet-

táról álmodnak — hogyan születhetik majd meg a d'élszláv. népek testvérisége, 
ha neon lesznek okosabbak a szerbek, mint ma az usztasák? Nem látják, •hogy 

az usztasák a Hitler diadalmának csak egyik fele — a másik felét maguk szál- 
lítják Hitlernek, amennyiben belenyugszanak, hogy ellenségnek nézzék a 

horvátokat?" 
Nem folytatni tovább a testvé гgyiđkos bosszúállást, nem azzal munkálkodni 

Jugoszlávia újrateremtésén, hogy egyik vagy másik népet vonjak „felel ősségre" 
a történtekért, a régi Jugoszlávia széthullásáért, hisz azért nem ez vagy az 

a nép, hanem a délszláv népek nacionalista burzsoáziája felel ős: anélkül, 
hogy ennek valamiképpen is tudatában lenne, Sinkó voltaképp a JKP akkori 

állásfoglalását vallja magáénak az usztasa—osetnik acsarkodással s a létrehozandó 
új Jugoszlávia nemzeti politikájával kapcsolatban. Ennek a kétségkívül helyes, 

töгtéдΡelmiileg is beigazođódott állásfoglalásnak azonban egyel őre képtelen levonni 
a gyakorlati konzekvenciáin: az els ő  időszakban csak teljes méгtékben együtt 

érez, együtt reménykedik az usztasa és csetnik tábor „véres m пΡ toszának", 
megmámorosodott karmájának gyakorlati-történelmi negálójával, a partizan moz- 

galommal, de ennek a negációnak ő  maga képtelen harcos részese lenni. 
A legtöbb, .amire a világháború kezdeti id őszakaban képes, az az, hogy e 

második Apokalipszissel — mint annak idején, 1914-ben az els ővel .is — szembe- 
szegezi a maga inaktív pánhumanizmusát. Az új világháborúban az emberi ész 

elborulásat, mindennemű  humánus •céđt •nélkülöző, történelmileg is érthetetlen 
öldöklést lát iszonyodva, s ezzel szemben gyakorlatilag nem tud mást, mint 

béna rémületbe merülni. Ironikus viszonyba kerül a „világtörténelemmel" 
és a „fejlődéssel", melyet annak hoznia kellene, s benne milliók er őszakos 

halálát, pusztulásit és gyászt lát ismét. Nem véletlenül idézi Krleža fanyar 
mondását, hogy az orangután relpül őgépre .ült és a következménye pusztulás, halál 

rés :pokol, s ehhez hasonló :keser ű, az emberi „fejlődést" ironikusan kifigurázó 
hangot üt meg• S•inkó többször 'is. „A haború a civilizáció vegét fogja jelenteni —

hangoztatták minden oldalról még egy év el őtt. A •tankcsodák és a motorizált 
osztagokról szóló tudósítások láttán az ember kísértésbe jön, hogy ezt mondja: 

sajnos, még csak a civilizació végét se jelenti" — ironizál egy helyütt „az egész 
ún. világtörténelem ún. eredményei"-vel, s másutt, annak az újsághí гnеk a 
hatására, hogy a Ladoga-tó partján ötvenezer orosz katona hever temetetlen, 

ismét csak ironikusan szól a történelemr ől tós a történelmi fejlődés érdekében az 



emberi áldozathozatal értelmét propagáló történetfilezáfiáról: „Mindig az 
élők, a túlélők beszélnek a halál »érte4mér őlcc, — áitalában az •értelemről, a 

Sinn-:ről és a törtQnetfilozóifiбтбl" Nincs semmiféle emberi •értelem, cél, eszme, 
mely ebben az újabb vlilágégésben az önkéntes aktivitást s főleg az emberi 

életgk, a jóvátehetetlen, egyszeri, egyszer •élhet ő  emberi @létek önkéntes 
feláldozását igazolttá tenné: ezt az álláspontot er őszakolja rá Sinkóra a háború 

kezdetén a minden emberi életet abszolutizáló, végs ő  emberi értéknek 
tartó pánhunranizmusa, s ez a minden egyes kioltott emberi élettel. már-már 

misztikus közösséget érző, s mint ilyen, az envber morális szenzibilitásának csúosait 
jelentő  humanizmus sirattatja el Sinkóval már 1941 јјniusában — a majdani 

Győzdlmet, bármelyik világhálwrús tábor ddadalát: 

De .győztesek üdve, feledő  pihenés te, 
Mért hagy öreg fejem egy haja szála se ismer? 
Láttam is, álltam 6s harcot, nem egyet 
De ünnepi tronnbita, dob ha diadalt harsant 
Egyszeriben valamint aki álmodott, 
Ébrеdek s mindig erősen a bánat ős küszdbére szögezve, 
Vesztesek, mindig a m еg вΡebbzettek aloraja mellett, 
Győzelem álja, tiport, lihegő  kíntetves alom. 
Győzelem! egyszer .adódna! nekem is ütne egy óra, 
De győzni ha van ki siratja, mit ér? 
Kíntetves alrnon, alul, legalul, 
Kudarc! kiáltom minden győzelemre 
S esztelen én, csak az egyre, enyémre repesek 
Várva — az egyre, mely mindeneké leszen. 
Nem ököl, de örvöm tenger-nagy tengere 
S fűszál se sehol, ?Hely elhervadna miatta. 

5. 

. Intenzív szolidaritás a megsebzett, letiport, kíntetves Sokasággal — s épp e 
heves együttérzés jegyében képtelenség a Sokaság öldökl ő, esztelen harcaiban való 

részvételre: ennek a morális paradoxonnak a foglya Sinkó, s ennek a követ- 
kezménye nála is a knvüláцó, erazmusi etika, amely szuverén erkölcsi impera- 

tivusainak engedelmeskedve képtelen a választásra, praktikus elköt еleződésre 
valamely tábor mellett. „Rossz tűzben a ,föld. Ami jó, az ma magában ég" — 

hirdeti Sinkó 1940 januárjában a :kívülállás, 'egyedül-égés, egyedül-szenvedés 
programját, s ettől a polgárhábomú elmérgesedésével nemhogy tágítana, de még 

csak jobban kötődik hozzá. Környezetével, a drvari lakossággal, a néppel — 
mint láttuk — a legközvetlenebb, legspontánabb kapcsolatban van, azonban ez a 

kapcsolat nem jelent feltétlen odaadást :és egyetértést is. .Sinkó Drvaron is 
természetes testközelben van a néppel mint néppel — de nem wgy a polgár- 

háborús, testvérharcos néppel. „Nagyszer ű  és gyönyörű  nép ez" — vallja 
1941. május 1=én, de gyorsan disztingvál i is:  „Nem ugyanezeket a parasztokat 

és munkásokat, de ugyanezt a népet láttam másnap egész másképpen. (.. J Má- 
morosak voltak, őrjöngtek..." S az őrjöngés, a fanatizmus, a 'rnitlikus mámor 

az ő  számára akkor is idegen, ha népi. Hisz annak idején jól megtanulta, egy 
életre megszívlelte ifjúkora intellektuális és erkölcsi eszményképét ől, hogy soha- 

soha nem lehet, .nem szabad beállni rabnak őrjöngő  népek közepébe ... E kon- 
zekvensen követett ifjúkori krédója mellett .Sinkó most is s még akkor is kitart, 

amikor nyiltan megkörnyékezik, hogy álljon be az egyik táboriba, adja fel _kívülálló 
pozícióját. Amikor ugyanis a árvari felkelés egyik vezet ő  embere a parti.- 

zánoktál visszaszökik a városba, mert nem ént egyet csetrrikellenes politiká- 
jukkal, s Tarvaron az olaszok védelme alatt a partizánok ellen szervezkedik, Spinkó 

egy jellegzetesen „erazmusi" válasszal tér ki a 'beszervezés el ől: „ ... ilyen idők-
ben :a legjobb szándékú ember, ha nem nagyon okos, könnyen válik Idegen 

érdekek eszkőzévé — s egy napon, mikor már kés ő  visszatáncolni, máshova ér- 
kezhet, mint ahová indult." 	 . 

Finnek az erazmusi állásfoglaláзnak a jegyében Sinkó látszólag teljesen apo- 
litikus. 1940. január 10-én azt írja, hogy soha nem volt még ennyire távol a leg- 

kisebb politikai ,aktivitás pszichológiai feltétéleit ől, s 1941 њ]Ј  usában .is az 
a véleménye, hogy ahol a ,politika .kezd ődik, ott az ember .a quantité .négligeable. 

Holott a fiaború egész ideje alatt, tehát els ő  évérben is egyféleképp mind- 
ketten igenis :politikusak, (benne vannak, nem tudják magukat függetleníteni a 
politikától. A váltakozó drvari ha4adтnakkal — az NDH lusztasáfival és domolbran- 

jaival, az olasz és német megszállókkal — a naplójegyzetek érthet đen kons-
piratív modora ellenére is nyilvánvaló a teljes szembenállásuk, s nem •kevésbé 

elutasító a magatartásuk a оsetniikelkkel szemben sem, holott azok .az ővelük, zsi- 
dókkal kiegyenlített drvari pravoszlávok közül valók. A háború első  nap- 

jától kezdve pontosan tudják, melyik politikai táborhoz nem tartoznak, mint 
ahogy .azt is tudták, melyik szociális kategóriával nem vállalhatnak közösséget. S 

nem csak azt tudjákk, melyik táborhoz nem tartoznak. Hisz nyilvánvaló szimpá- 
tiával .kísérik az egész antifasiszta blokk háborús sikereit, különösképpen 

pedig a Szovjetunió — az anderseni kiskacsa! — radikális külpolitikai •tetteit 
várják fokozott tбrelmetlenséggel. S ugyanígy, az egyre fokozódó partizán-szim- 

pátiáik is minden konapirálás és „objektív" kr бnikási modor ellenére is titűnnek 
a naplóból. Sinkó'például — a tizenkét napos háború iidejével ellentétben —
1942 tavaszán már hinni is tud az antifasiszta ellenállás sikerességében, s mer ő  
együgyűségnek tartja az egykori jugoszláv katonatiszt „szaktudományos" el őre- 

látását, hogy az olaszok nehéztüzérsége minden probléma nélkül szisztematikusan 
végezni fog a fegyvertelen „ еrdőbeliеkkel"... Shnkóné pedig 1941 július- 

ban elfogadja a Drvarra beszökő  partizánküldött megbízatását, hogy a yáros 
küszöbönálló elfoglalása közben s azután is orvosi szolgálatot teljesítsen a par- 

tizánoknak. Naplójából, mely méltó folytatása az •usztasák el ől a spliti kórházban 
meghúzódó Sinkó drvari ikránikájának, kit űnik ugyan, hogy nem hisz az el- 

lenѕбgtől körülzárt Kommün jéglegességében, azonban ennek ellenére is maradék- 
talanul azonosul a céljaival, s nemcsak „emotive", hanem mindenekel őtt odaádó, 

rendkfvüli erőfeszítéseket követel ő  orvosi munkájával. Nem túlzás tehát, amii- t2~ 
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kor Drvar elestekor azt írja, hagy a hatalmas f űrésztelep lángjaiban Oroszország 
és a sokfelé lángoló világ képét látja, s megsiratja Drvart, melynek népe 

most hosszú időre nyomorba és sötétségbe fog süllyedni. 
Sinkóékra tehát csak egy megszoxritással vonatkoztatható az erazmusi kíviil-

állásnak az a meghatározása, melyet Miroslav Krleža, nyilván nem függetlenül 
akkori dilemmáitól, 1942-ben fogalmazott meg. „A szellem, a politika és vallási 

tudat e neuraszténikusa, akit a könnyezet állandóan zaklat, világosan tudja, 
hogy ki elől kellene menekülnie, de fogalma sincs, .nem is tudja elképzelni sem, 

kihez kellene csatlakoznia. Undorodik attól a valóságtól, amelyben élni v an  
szerencséje"" — jellemzi Krleža az erazmusi magatartást, s ezzel a !jéllem-

zéssel Sinkóék kívtilállása csak annyiban rakonitható, hogy ők is undorodnak 
attól a világvalóságtól, amelyben élniük adatott, s ők is pontosan tudják, ki 

elöl kellene meneki lniük. Nekik viszont van határozott fogalmuk, konkrét el•kép- 
zelésük arról is, hogy kikhez kellene csatlakoznksk. Ez az elképzelés azonban 

egyelőre csak elképzelés marad, nem válik elszánt, önkéntes tetté. 
Hiányzott valami ahhoz, ihogy az Igy nemesen fanatikus megszállottjai, a 

népfelszabadító és forradalmi harc maradéktalanu'1 lelkes, a 'küzdelem minden 
gyakorlati konzekvenciáját levonó aktív harcosai .legyenek az els ő  naptól az 

utolsóiig. „Valami" - ami fölér egy mázsas, mindennem ű  mozgalmiságot eleve 
megbénító teherrel! 

Az önkéntes harchoz feltétlenül Haza kell, melyet a harcos — válóságként 
vagy célként — magáénak mondhat, s 'ha ez nincs, akkor legalább egy eszme 

szükségeltetik, amelynek megvalósulása révén majd a Haza is adva lesz, nem utolsó- 
sorban pedig kell egy 'harcias alkat, amely a harcot minden morális konzek-

venciával egy(itt vállalni tudja. sa Sinkánál mindez hiányzott! Elveszített Hazák, 
elveszített Eszmék, elveszített Párt, teljes hontalanság, abszolút világidegenség, 

megtagadott történetfilozófiai optimizmus, karma-ellenesség mint alkati 
determináns — csupa negatívumok, a cselekv ő  létforma pszichológiai pre- 

djszpozícióinak teljes hiánya, s amii pozitív, igenl ő , affirmatív ;is, valójában az is 
csak a nem-tettet affjrmálja: amikor a fegyvereké aszó, a M•indenséget •ölel ő  

pánhumanizmus csak fájdalmas lírára képes, de nem tettre  is...  
A Nehéz honfoglalás egyértelműen azt bizonyítja, hogy Si:nkán ак  a mindezen 

élettényekből logikusan következő  kívülállása, soronkívülisége nem tartozott a 
nyárspolgári „semlegesség" •és privatisztkus „gandtalanság" körébe. Az ő  harcon 

kívülisége nem közömbös hátat fordítás a harcban ég ő  világ véres min- 
dennapdainak, hanem a legintenzívebb együtt-szenvedés a harcban szen-

vedőkkel. Közvetlenül :Szarajevóba jövetelük •utan naplójáiban jellemz ő  módon 
megbotránkozik a párizsi :ismerős levelén, amely a már tomboló háború helyett 

arról számol ;be, milyen pompás dolog — a Pirenneusokban síelni, s kivételesen 
fejlett, „disszidensen" elбre£utott erkölcsi szenzibilitásara igen jellemz ő  az az 

álom is, melyet 1940 júliusában örökít meg naplójában: keservesen sír álmá- 
ban, mert tele van halottakkal... 

Amikor tehát intim problémárjává válik a kívülállás — s azzá válik nagyon 
hamar —, akkor nem egy henyén közömbös, a „nagyvilággal" szemben amorálisan 

semleges életforma válik p.rdblémáj.ává, hanem egy morállis — de csak 
passzJívan, nem=tevékenyen, medd őn, végső  soron és gyakorlati szempontból ib ű-

nösen morális életforma. 

Harc istene, istenem bocsáss meg nékem, 
Vágyam ma messzibb egekbe ragad. 
Torz az ököl, görcs csak nyílt, lágy tengeren 
S tódulnak számra jó könnyű  szavak 

— fogalmazza meg egyik verstöredékében a disszidens emberi, a jelenen túllépés 
miatt beálló bűntudatot 1940. január 7-én, akkor tehát, amikor közvetlen 

környezetében még meg sem kezdődött a harc. S ahogy megkezd ődik, s ahogy 
fokozatosan háttérbe szorítja a polgárháborút és antifasiszta, valamint for- 

radalmi jellege kerül el őtérbe, ez a disszidens emberi bűntudat egyre jobban 
elmélyül nála — náluk. Sinkóné például, aki ha másként nem is, de orvosként a 

drvari Kommün •idején •egy időre beáll a sorba, naplójában egy alkalommal 
örömét fejezi ki ugyan amiatt, hogy Ervin mégiscsak elment Dalmáciába, hisz ha 

itt marad, a frontra kerülhetett volna, s ott „el lehet esni s itt essen e1, 
Boszniában, ismeretlenül, névtelenül, idegenben?" —, azonban ez az öröme b űn- 
tudattal terhes: „Az egyetlen tisztességes magatartás, az usztasák ellen fegy- 
verrel harcolni." S ennek az intime szolidáris, de ,gyakorlatilag ,passzív sem-

legességnek a problematikussága, a ,különféle táborok közötti, mindegyikt ől távol 
maradó nemleges állásfoglalás lehetetlensége Sink бban .is egyre tudatosabbá 

válik, s legteljesebb megfogalmazást egy konkrét példa kapcsán nyer. Az 
egyik drvari munkás ugyanis, aki a Kommün idején vezet ő  beosztásban van, 

Drvar eleste után illegálisan azzal a megbízatással tér vissza az olasz és csetnik 
uralom alá került városba, hogy a dolgozók juttassák el keresetük egy részét a 

partizánoknak. Közben .pedig harcostársai valamiért bevádolják, és távollétében 
állítólag halálra ítélik, mire ő  újra visszaszökik Drvarra, de nem akar •beállni 

csetniknek. S e példa kapcsán Sinkó, mintegy a ,saját szituációját is jellemezve, 
megfogalmazza a „semlegességet keres ők tragédiáját": „Külön tanulmányt érde- 

melne az ellentéteknek mai végs ő  kiélesedése idején a semlegességet keres đ  
tragédiája. Mert M. történetében természetesen nem az állítólagos halálos ítélet 
a lényeg, hanem hogy rájött, nincs hova menni, nincs hely a táborokon kívül 

vagy között ..." A Pe čatnak írt Anatole France-esszé teoretikus felisme- 
rése — „Epikurosz kertje elhervadt. (.. .) Nincs hova menekülnie, nincs hol 

felüdülnie annak, aki ember, s mert ember, épp az emberiségében fenyegetett.s 18  
—, ez az elméleti felismerés ily mádon Sinkó szeme láttára, a mindennapi való- 

ságban is verifikáládik, az , ;élet" a legmeggyđzőbb .bizonyítékát adja az „iroda- 
lomnak", a valóság az intim, teoretikus felismerésnek, s ezek •után már csak egy 
lépés választja el a harc gyakorlati vá ІІаlбsбtól. 

Ennek az utolsó lépésnek a megtevéséhez azonban az kellett, hogy minden 
addiginál fenyegeto"bb létveszélybe, a bra či majd rabi zsidótáborba kerüljenek. 

A vallamások, melyeket Sinkó 1942 .és 1943 ősze között a tábori faliújság szá- 
mára, sorstársai és önmaga buzdítására írt 18, arról tanúskodnak, hogy 

órájuk e végső  létveszélyben, minden maradék ereljét ősszegyűjtve küzd a meg- 



semmislilés passzív, •tétlen bevárása ellen s a maga és sorsbá гsal aktivizálásáért, 
a harc gyakorlati vá І1alásáért. 

A hűtlen lélek camű  vaІ1omás, mely Sinkó egész addigi útjának, a Fonada- 
lorrnbaл  való részvételének és a sotib.ól való 'kiállásának az ,allegóriája, még a ha-

zátlanság-mítoszt érvényesíti ugyan — „Az én hazám az égben is az ёn szent 
hazátlanságom" —, azonban egyúttal határozott kezdete is a nem-cselekv ő , 

epikuroszi létformával, a passzív anoxalizmussal s az erazmusi kívülállással 
való végső  leszámolásnak „Mit adtok ti tilalmaik a szomjúhozónak, akinek egyet- 

len gondolata se kérdő, hogy mi az, amit fi tegyen, de minden vágya a vágy, 
hogy megtalálja, amit tennie lehet, amit tenni tud, amit egész szívével tenni akar- 

hat? Mi közöm nekem ahhoz az istenhez, kinek már az Éden-teli emberhez, 
az első  emberhez intézett első  szavából is kicseng egy Ni, egy tilalom?" —  

рёгІеkеdii a „hűtlen lélek" — valájában a kívülállása miatt hűtlenségtudatta•1 
küszködő  Sinkó — a tízparancsolattal, amely megreked a puszta nemle- 

gesség programjánál, hisz az eltiltott cselekvések helyébe nem jelöli ki a 
pozitív tettek irányát. „Megtanultam, hogy egy minden mozzanatában ki-

fogástalan élet a maga egészében istentelenül üres lehet. (...) Az, ami csak 
nem-rossz, messze van a jótól, amit én kerestem" —vallja a „hútlen lélek" 

a singi-hegyi életprogram tagadásaként, s a Két testvér cím ű  példázat mintegy 
folytatja, továblbmondja ezt a vallomást, a nemlegesség álláspontjának s a :bel őle 

eredő  jnaktív, passzívan morálős kívülállásnak e szenvedélyes tagadását. „Az utolsó 
évtizedeket az jellemzi, hogy mindinkább megszíínt annak a lelki magatartás- 

nak a lehetősége, melyet ugyancsak a biblia aszóval jelöl meg: se hideg, se meleg. 
(...) Ez utolsó évtizedekben a politikai atmoszférával együtt egyre jobban •és jobban 

átheviilt a lelkeké is. Egyre fogyott azoknak a száma, akik közö хn'bös né-
zőknek érezhették magukat, s amint múltak az évek, egyre ánkább szenvedéllyé 
fokozódott a hév, mellyel egyesek és tömegek valami mellett vagy valami ellen 

бllбst foglaltak. Ez az  anti-idiilllikus folyamat eleste a csúcspontját ebben a háború- 
ban . Mindenki megbarnult gyűlölххі . Ami még iemгég mdiológđák küzdelmének vagy 

nézetek éš nézetek vitájának látszott, mely mellett a maganélet háborítatlanul, 
külön megállhat, ma mindenki harcává vált" — összegezi Sin Кб  legintimebb 
tapasztalatait az apolitikus magatartás további lehetetlenségér ől, s bár karma-

iszonyának elfojthatatlanságát példázva elveti a mindig •éhes, soha be nem tel ő , 
soha ki nem alvó gyűlölködést, mely sémavá redukálja a világot, s az él ő  emberek 

millióit egyetlen fantomnak látja, melynek neve „dk, az ellens•ég" 	magát 
a gyűlöletet, a toleráns, de a halottak és még-élők ,iránt feltétlen smládaritást 

taвúsátó gyűlöletet már vállalni .tudja, vállalni akarja: „S aki tudna ma 
nem-gyűlölni, az már ezzel árulóvá válna, a •halottait árulná el és az vél őket, 

magat a szeretetet árulná el. (...) Amii az embert nyomorékká teszi, gyógyfit- 
hatatlanul, az nem a gyűlölet, hanem a .gyűlölködés. Mert míg a szeretettel 

sose lehet eléggé pazarló az ember, a gy űlöletét nem szabad tékozolnia. Aki 
jól gyűlöl, az ma, mikor a gyűlölet elkeгi lhetetlen sors, közelebb v an  a szeretethez, 

mint az, aki még mi¢mdig még gyűlölni -sem tanult meg..(...) Ma nincs szeretet, 
mely ártatlanabb a gyűlöletnél." 

A harcvállalás .alapvető, minimális szulb јektáv előfeltételei ezzel a konklúzió- 
val adva vannak, s éppen ezért logikus, hogy A fogoly és az angyal cím ű, sziи'tén 

a tábori faliújság számára írt aliegó гia már hirdeti ás a harcot, a felszabadító 
puszta bevárása helyett tevékeny, öntevékeny szabadulás'sal ;példálózik a 'tá- 
bor lakóinak. „Lassan, túl lassan jön a nap, mely engem, rongyot, amim 

minden fényesített csizma b űnte`tlenül taposhat, mint ibüszke zászlót 
emel fel a sárból. Miért nem lehet nekem  ‚mint  szerelmesnek, ki szerelmese 

érkezésére vár, elébe iramodnom a szabadulás napjának, hogy siettessem össze- 
találkozásunkat ujjongó ölelésben?" — kérdi a vallásos publjkumnalk szánt 

ásás fogoly szereplője, s ez a .kérdés fölér — egy konspiratív politikai agitá-
cióval. A vallomás másik szereplője pedig — nem véletlenül: az Igen angyala! 

— megadja a taktikát is, amellyel ez a politikai cél —.a táborlakók elébejramodása 
a szabadulás napjának —elérhető, realizálható: „Az Igen .angyala sem áll 

szába a Reménnye đ, mely a jövőbe néz, s még kevésbé a Kétségbeeséssel, mely 
a múlt erejében hisz. Az igen angyala tudja, hogy csak a jelen v an  •és minden 

jelenhez igent mond, minden jelent, ahogy van, ki akar tölteni. (...) V an  
valami, ami szentebb, mint a rab türelmetlensége: a szívósság, mely sziklából is 

táplálékot szív. Igenis, bár rab vagy, elébe mehetsz a szabadulás napjának, ha 
er ő  s e n megállsz ott, ahol vagy. Erősen, tehát félelem nélkül, nem a napok 

múlását várva, hanem minden napnak s mindenkinek önmagáért életet, tar- 
talmat — erőt adva." 

Az átáЗІás a nem-tevékeny állágpontról a tevékeny, a gy űlölettel is számoló 
harcos programra eszel megtörtént — s ezúttal nemcsak teoretikusan. 

6. 

2° Sinkó 1950. január 10-i, 
horvát nyelvű  önéletrajzá-
nak és az 1965. május 
28- i, Szeli Istvánhoz írt le. 

velének adatai. 

A rabi zsidótábor illegális Népfelszabadító Bizottságának e'lnöke, aki Hajon 
Viktoron keresztül kapcsolatot tart fenn a :partizán кakkal és a szomszédos szlovén 

ánteгáló táborral; az aktivista, aki az 'olaszok kapitulálásakor s a szlovén 
sorstársakkal :együttműködve részt vesz a zsidótábart őrző  ola:чΡz katonaság le-
szerelésében s a hadianyag eljuttatásában a partizánokhoz; Rab evakuáóiós 

bizottságának a ZAVNOH által kinevezett tagja, •aki a hadképes .ifjúsággal, orvo- 
sdkkal és önkéntes ápolónőkkel 1943 oktиberében átmegy a felszabadított területre; 

a partizán, aki Pajo Gregori ćnak, a ZAVNOH titkárának ajánlatára a politikai 
komizáгiiusok mellett kulturális- és лevelőmurbkát végez Kordun, Ilka, 

Karlovac környéke s végül Šibe¢Lik partizán kórházaiban 20 : 1943 júniusától 1945 
júliusáig ez a mozgalmas — és •aktívan mozgalmi — út jelzi S'in'kó sorba-

állását, a tábori vallomásokban levont szellemi konzekvenciák gyakorlati valóra 
vápását. 

Bent van tehát a sorban, ameiyrt akkora (bens ő  küzdelmet vívott, gyakor-
latilag is harcosa lmmáh •az eszmének, amelyről art hitte, végleg elvesztette, van 

már népe ás, konkrét, tapintható, harči soraiba őt, a „válágcsavargót" .is befogadó 
népe, következésképp Hazája is, melyet annyi év után végre csakugyan a 

magáénak vallhat: teljes az idill, színpompás a ,beteljesülés, mesebelien sz бp 
a gyötrelmes, . nehezebbnél nehezebb megpróbáltatásakkal teli . út vége .. . 124 
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A Nehéz honfoglalás naplóanyag•a már nem, de a forradalom utolsó évelben, 
immár ,partizánként irt versei azt bizonyítják, hogy údillr ől, minden szubjektív 

problémát felszámoló ibeteljesülésről, intim demmáktól ,mentes útvégr ől Sin-
kónál szó sem volt. 

Százfelé húzva, nyúlva, fájva, 
Hűtlen ha fцtnék s hűtlen, hogy állak. 
Száгféle lángom s egy se, mely átfog, 
Mindegyik csak egy s egyik se én. 

Isten hidege. 
Megvesz a hideg. 
Megdermedek erdőm •égb közepén 

— didereg a létmag.ány az 1943 október—novemberében írt Annyifelé cím ű  versből, 
s ehhez még ;oda lehetne gondolni a körülményt, hogy a harcba épp hogy csak 

bekapcsolódott, tehát kérlelhetetlen valóságát még meg nem szokott ember ver- 
séről van szó, csupán ezt jelenti a félig centlevés — félig kintmaradás b űn- 

tudattal vegyült érzése, mely e panaszversb ől kikiált. Ez a kiáltás azonban 
nem egyszeri, alkalomszerű, hanem szinte állandó tartozéka a háború 

utolsó •éveiben írt verseinek. 

Meddig még ez a hiú, meddig még a csaló 
Fél-hittel magának reményt hazudó harc? 
Miért csaliak Istenem? Istenem mért csalsz? 
Nincs vi:gasztaló 

— szól 1944 :januárjában a végs ő  vigasztalanság a félhitű , Lírikus harcosból, akinek 
nemcsak maga a harc, de saját harcos voltának a tudata is kín, s az 1944, kará- 

csony című  versben ugyanez az anrtiiheroikus lírai motívum a harcos volttal 
való konfliktus folyamatosságáról tanúskodik: 

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

A jelen harcos-létével szemben .a múlt szeret ő-létének visszapanaszlása: a 
gyakorlati és lírikus forradalmár, a feltétlen ötésre kész és az ütés helyett inkább 

áldani •és szeretni vágyó harcos konfliktusát jelzik ezek a sorok, melyek a 
racionális tudat, a harc politikai, történelmi, emberi célszer űsége tudatának 

és a legintimebb szándékok, hajlandóságok és alkati adottságok drámai kon-
frontaládásába csaptak át: 

	  Harcra, csak harcra van ok, 
Tudom. S vérből •rám mijó pár szem néz 
S hóllom, föld alól hulla mennyi kérdez. 
Harc •és bosszú mégse .édes méz, 
Szörnyű  szabály csak, szenny, undok és mérges. 

Halál cinkosa ki gyűlölni lágy, 
Kiitépném szívem, hogyha megboosátna! 
De mint szentre sz űz lány utáni vágy, 
Bűnként rámtör a halvány Halknak árnya. 

A nem-harcos •eletforma  is  bűnnel tex1hes, mert a szolidaritás •megtagadását 
jelenti az árta'tlanuil megsemmisített, a bosszúért kiáltó milliókkal szemben: arabi 

zsidótáborban levont konzekvencia, a Sinkót végül is .gyakorlati harcvállalásra 
késztető  konzekvencia tér vissza ebben a versben, de már nem egyértelm űen 

affirmatív mádon, hanem a cél, az értelem, a szükségesség — és az eszközök, a 
nélkülözhetetlen bosszú szennyes eszközeinek a konfliktusaként. 1 ✓s Sinkó küz- 

delmekkel, személyiség-megoszlósakkal és meghasonlásokkal tel harc-
vállaФására jellemzően ennek a konfiktusnak a tudata újabb b űntudat forrása is 

egyúttal: bűnként tör rá a felismerés, hogy egzisztenciája legmélyén, mint-
egy jobbik énjével ő  mégse a harc, hanem a szeretet embere... 

1943-ban Snnkó gyakorlatilag is vállalta :a forradalmat, de ez a vállalás, mint 
látj•uk, régi konfliktusok éjraéledését és újak kirobbanását is jelentette számára. 

Vállalta a harcot, .de lénye legmélyén továbbra is megmaradt antiheroikus em- 
bernek, s .részvétele a jugoszláv forradalomban nem a feltétlen cselekv ő , 

a éharccal maradéktalanul azonosuló, hanem a l ц'íkusi forradalmár típusáé volt 
elsősorban, akinek a legobjektívebb, legáltalánosabb, legszentebb emberi ügy 

is csak a maga „hamleti" módján, a tulajdon konfliktusaival és dilemmáival való 
megküzdés révén válhat igazán a sajátjává. Sinkó Igy, lírikusi forradalmárként 

érte meg a felszabadulást, s az el őzmények .ismeretében nem is meglep ő, hogy 
gyakorlatilag is vállalt harcának még e végső  :győzelme sem eufóriával, hanem 

csupán meghitt és — fájdalmas •örömmel tölti el, hisz az 1944. szeptem- 
ber 7. ,című  verse, mely a Győzelem ódájának indul, végül is halált sirató 

elégiává, a sinkói pánhumanizmus, a minden egyes emberi élet iránt tanúsított 
intenzív szolidaritás időálló dokumentumává válik: 

Még nem volt álom soha szebb, mint szép a valóm ma, 
Térden .a hóhér s  611, tart paffost az elítélt! 
Hát te, te szívem, öreg kuvasz, ős búd lánca kötötten, 
Fájdulsz, húz súly, állsz elfacsarodva... Мiбг t? 
írva vagyon Lázá:rról . ... „S felkele s jóra." Ma .én is, 
Halottjaiból ki felállt, néppel együtt vagyok egy, 
Egy — s mégis külön. 6 fény, fent', szabad élet, arany nap, 
Sajgóbban, mint én, volt-e ki fájt, epedett? 
„S felkele s jóra ..." de Lázár én, állok s a halalba 
Hátratekint a szemem. Már oda nem hat e fény! 



Mint a sötét földet beborítja a zöld, ha tavasz van, 
Mártír csontoktól sfrva fehér az éj. 
Csillag, ötágú, üdv! De irigye vagyok ma magamnak. 
Hátratekint a temető. Moccanj nagy temető ! 
Nem moccan soha már s én élek. Jaj ti halottak! 
Milllјók nem tudják meg soha: m пΡílt a pokol. 
Én élek, đe azok... ma sörökre őrzik a rémet: 
V'íg sintér vigyorát. Így tört éjbe szemük. 

Ez az antiheroikus ember azonban, aki a Gy őzelmet is a harcban elpusztultak, 
jóvátehe'tetlentil odalettek külön-gyászolásával ünnepli, egy vonatkozásban mara- 

dékta'lanul, egész egzisztenciájával s végig  bent  volt a közös harcban: az egész 
L. A barikádoktól a ka- életét végigkísérő  pedagógiai Erosz lelkes érvény гejixttatás"avas. 
tedráig c. tanulmányomat a 	Naplájaztak utolsó oldalain az elemében lev ő, a harc legnagyobb megpróbál- 
KRITIKA 7970. 3. számá- 	tatásait is t егméSzе tes könnyedséggel viselő, s nem a rezignált, önmagával 
ban. 	 vias'kodó .ember alakja bontakozik ki. Ennek viszont egyetlenegy, csak lát- 

szólag pusztán technikai oka v an : feladatot kapott, igazi, itesthez álló, meghason- 
lásák nélkül végezhet ő  feladatot, ti. a brači tábor után Ismét partizánarvossá lett 

feleség tábori kórházaiban őt bízzák meg a ibetegeket foglalkoztató és al- 
kalmi ІkuLtumális műsorokkal, leginkább .pedig a maga írta kis drámai ielene- 

tekkel lellkesitő  „prosvetni radnik" teendőivel. „»Prosvetni radnika, aki tény- 
leg munkálkodik és Igazán nemcsak a saját, hanem — ami a sebesülteket illeti — 

mások örömére is ..." — A naplóban csak ez a rövid, de tömörségében is 
sokatmondó, meghatódottsággal átitatott s némi ,ünn еpélyességet is tartalmazó meg- 

állapítás .tanúskodik a hálaérzésrđl, !hagy neki, az antiheroilcus harcosnak is ada- 
tott egy autentikus feladat, mely nem mond ellent lírikusi alkatánalk é ѕ  

pánhumánus nosztalgiáinak. A sebesiilt és beteg, különböz ő  korú par1lizánoknak 
szánt s velük előadatott, rettenetesen rossz norvátsággal, de annál lepeseb- 
ben megírt jeđenetei, •helyzetképei és masejátékai, melyek k ёzйі  јб  néhány fenn 

' U zemlji kralja bajki, B je - 	is maradta, á naplvnál teljesebben dokumentálják azt a szerencsét, melyet 
gunci , Domobran u parti- 	 „prosvetni radnik" -I megbízatása jelentett a számára. Mint a szabadkai 
zanskoj bolnici , San parti- 	munkásotthonban, ahol az el őadásokat tartó kamasz-poéta és munkásotthoni 
zana stb . 	 könyvtáros szerepében hozzalát a cselédlányok szakszervezetének megalakításához, 

hagy hazatérve falujukba egy kis szocializmust is magukkal vigyenek; 
mint az ősziтózsás forradalom idején a Keleti pályaudvaron, ahol lelkes 

antimilitarista beszédeket tart a hazaén+kez ő  katonáknak; mint a forradalmi 
Budapesten, ahol a :proletárdiktatúra els ő  'napjaiban megalakítja a Vil бgszemlé- 

leti Osztályt, hogy a szocializmus új országának nхmКn ssága nюglsmerhesse az 
emberi kultúra iđöálló, humánus értékeit; s ezáltal kialakuljon a saját történelmi 

hivatásához méltó újmorális köztudata; mint vörös Kecskeméten, ahol város- 
parancsnoki minőségben, de valóságos néptanítótrónt, a szocializmus humánus 

alapelveit és célkitűzéséit akarja belenevelni a százezres város aprajába-nagy- 
jába, miközben még az ellenforradalmá гok egy nagy csoportját is átnevelesire 

ít•elteti, s ő  személy szerint tart nekik előadásokat; mint vprös Budapesten, ahol 
a forradalmi vezér'kaтtól kieszközli, hogy a tizenéves ludovikás lázadókat neki 

adják át, ugyancsak átnevelésre; mint Bécsben, ahol krisztián цs folyóiraté- 
val, a Testvérrel is nevelni, „a szellemi káoszban rendet teremt ő, nevelő, pozitív 

művészetnek" akar munkása lenni — mint életnítjanak legkülönfélébb id őpont- 
jaiban, Sinkó most is, a likai •és kordoni partizánkórházиkban  is  a Nevelő  Poéta 

szerepében érzi magát igazán otthonosan. Forradalomban, de fegyver he- 
lyett a toll, aszó, a megkínzott embertársakra ható politikai és költ ői szó: 

ez SinКб  igazi •életeleme, ezt tudja maradéktalan odaadással, meghásonlások nélkül, 
sőt hálával végezni. Már a felszabadulás után határozza meg egy alkalommal, 
hogy számára .a haza azt az országot jelenti, amelyben az embernek az az 

2 3  Lik književnika danas, Zgb, 	érzése,. hogy amit csinál, az .ott értelmet nyer s, s nem kétséges: Lika és Koгdbun 
Univerzum, 7957. 	 partizánkórházban a ,hazátlan „vllágcsavargának" ilyen értelemben sikerült, 

végérvényesen Is sikerült Hazára talalnia. 

A Nehéz honfoglalás mindenekelőtt önéletrajzi dokumentum: egy két éиtizedes, 
intenzív .keresésekkel teli időszak .epilógusa, melynek teljesebb jelentése csak az 

előzmények -behatóibb ismerete által bontakozik ki. Kommentárra, kiegkszítésre 
szoavló könyv tehát a Nehéz honfoglalás, azonban a naplók, amelyeket 

magába foglal, önmagukban is sokatmondóak, önéletrajzi •és történelmi vonat-
kozásban egyaránt. 

1. 

A politikai értelemben vett heroizmus hiányát a Nehéz honfoglalásban egy 
szó szerint is hősies ,alkotó'i erőfeszítés pótolja. Hisz minden, az „idekint" és 

az „odabent" 'is egyaránt azt d гktálja, hogy fölösleges, értelmetlen és remény- 
telen a további betűrovás, tárgytalan, léttelen, funkció nélküli az irodalmár-lét. 

Se eszme, se cel, se haza, se kulturális közönség, melyben a sz б  gyökeret 
ereszthetne, s mindennek betet őzéseként még egy szuverén, sérthetetlen, 

emberi .és morális Inj еgгitбѕбbаn teljes és ép magánegzisztencia sincs, mi-
nek, kinek, miért tehát a haszontalan szellemi robot? Abbahagyni, pontot tenni, 

megnémulni: ezt sugallja — nem Is sugallja: agresszíven követeli — minden, az 
egyaránt valótlanná lett objektív és szubjektív „valóság". 

S az abbahagyás ezeregy kísértése között ott van egy különleges Is: az emig-
ránsnak nemcsak magánegzisztenoiája, de igazibb élete, egész addigi .életm űve is 

nap nap után létveszélyben van a háborús Boszniában. Ahhoz, hogy negyed-
század írói küzdelmének legnagyobb, nyomdafestéket még nem látott része, min- 

denekelőtt pedig :betetőzése, az Optimisták befejezett és a Tizennégy nap 
bevégzés előtt álló kézirata semmlvé váljon — csupán egyetlenegy 'házkutatás 

vagy egyetlenegy, akár véletlenül becsapódó gránát kell, s máris kész 
minden, egy amaígy 'is realizálatlan életmű  végleg realizálhatatlanná válik. „Mö-

göttem a könyvespolc, előttem az íróasztal, minden új és minden szívgyönyör — és 
10-e óta megkezdődött a hábomú, és úgy ülök itt, ahol életem végéig maradni tudnék,  126  
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munkában, Micivel, író őrültként —úgy ülök dtt, mint egy állomáson átutazóban, s 
fülelve, hogy melyik órában indul a vonat, mely majd ezt az országot •és engem is 

belevisz a háboтúba" —írja Sinkó 1940. május 15-én, mintegy meghatódva 
a tényen, hogy hosszú évek után itt Drvaron •annyira megjavultak az 

anyagi létfeltételeik, hogy már íróasztala és könyvespolca is van, s nigyan- 
akkor meg is dermedve a twdattól, hagy mindez csak valótlan •idill, káprázatos 

intermezzo, a valósag viszont az, hogy itt van a háború, s tán csak órak, napok 
vagy .hetek kérdése, hogy mikor röpül ez az egész írói dekoráció s vele 

együtt ő  maga is 'a levegőbe. „Minek még szoparítani a kézirataimat, mikor 
meglehet a •meglév ők .is, egész eddigi életem eredménye minden pillanatban meg- 

semmisülhet?" — kérdi másutt, is a későbbi történések, a fél Е aróp-át meg-
járt, jabbára .kéziratos művainek boszniai •odisszeája távlatából ez az aggo- 

dalom .az életmüért — egész addigi élete egyetlen, felmutatható, létét bizonytó 
eredményéért — egyáltalán nem t űnik indokolatlannak. A hírre, hogy a kömségházán 

szóba .került a zsidósága, s valami készül ellene, a könyvek •és kéziratköte- 
gek 1941 júliusában kivételesen nem kofferba, hanem ládába és egy 

drvami ismerősükhöz kerülnek „meg őrzésre" — ami csakhamar гlluzónikussá 
válik: Drvar bevételekor a kiéhezett és élelem utan kutató parasztok feltörik 

a kamrát s vele együtt a kéziratos ládát .is ... S ;mire a véd őangyal — aki Sinkó 
távollétében és hírt sem hallva róla egyetlen •életféladatának a kézirattik 

nvindenáron való megőrzé ét tartja — végre elkészül a sok ezer feldúlt kéziratlap 
összerakásával és elrendezésével, már jön az újabb, az el őbbinél nem kisebb 

veszély: NDH-repülők Іbоmbdzz К  a vörös Drvart, s a kéziratok létveszélyben 
forgó és megszállott őrzője éjjeli szolgálatra járva egy hatalmas koffert cipel 

magával, melyet •a nagyobb biztonsáig remenyében ott tart kórházi ágya alatt... 
Félelmén kivül, hogy elszakad a •Drvarra visszavárt Sinkótál, .épp ennek az 

utolsó, még megmaradt s éppen ezért megszállottan őrzött kincsnek a fé1'tése 
idegeníti el Sínkánét a lehet őségtől, hogy Drvar eleste után a kivonuló 

kommünárok őt is magukkal viszik partizánnak, ami a kééziratos láda feltétlen 
elhagyását jelentené. S noha erre nem kehül sor, a veszély nem múlik: ki lesz a 

Kommün hatalmi utóda, s mekkora „alapossággal" végzi majd a tisztog.a- 
tást? A Kommüni dokumentumai után kutatva nem kerül-e sor a világot j "art s 

nem egy „kompmomittáló" vörös dokumentumot is tartalmazó kéziratkincsre? 
— S bár „csak" az olaszok s nem az usztasák lesinek a Kommün hatalmi 

utódai, a legnagyobb megpróbáltatás majd csak Drvar elhagyása után, Kninben 
várja •az egy élétről tanúskodó, mellette tanúságot tevő  .kincset. „S ha minden, 

amit Kninben hagytam — s minden, ami igazolja, hogy 46 •évet töltöttem a földön, 
Kninben maradt — ha összes kézirataim, regények, versek, novellák mar 

hamruvá váltak s én, mint egy gomb egy elégett kabátból maradtam meg — 
minek akkor még egyáltalán bármit 'is folytatni?" — mered rá Sinkó a fatális 

lehetőségre 1944. április 5-én, s e legrosszabbra .gondolása egyáltalán nem 
alaptalan: a házat, amelyben Knin elhagyása után a kéziratok maradnak, való- 

ban bomba éri, s csak a felszabadulás után lesz nyilvánvaló, hagy — nem történt 
semmi baj, a kéziratok épségben maradtak... 

Ennek a valósagos odisszeánk a távlatából is іkіvё tеІеѕ  alkotói heroizmusnak 
kell tehát tartani, hogy a Nehéz honfoglalást képez ő  naplók mégis megíródtak. 

S megíródtak, mert muszáj volt megíródniuk: a kívül-belül hazátlan, életé-
ben és művében egyaa ónt veszélyeztetett embernek a , ;naplómánia" — ahogy 

maga nevezi egy helyen a naplóírást — az utolsó, •a legutolsó eszköz volt arra, 
hogy egzisztenciáját megőrizze, fenntartsa, megvédje a végs ő  minden- 

mindegytől és mindennemű  1•etfenntartási szándék feladásától. „Furcsa ez ezzel 
a naplóval. Megbolandulnék a magányosságban nélküle. Hisz nincs senki, akivel 

itt egyetlen élő  szót válthatnék vagy ikedvem volna váltani. Kezdem megérteni, 
hogy miért külön súlyos ember'kínzas a magánzárka" —írja Sinkó a szarajevói, 

cellaszerű  hónapos szdbában, s a körülmények ismeretében mindez nem 
hat túlzásként. A napló a Masdkkal, 'a Világgal való dialógus .utolsó lehet ősége 

volt a .teljes létmaganyban diderg ő  ember számára, s bármennyire fiktív is 
e „párbeszéd", mégis kapocs volt — az utolsó —, mely egzisztenciáját valami 

önmagán kívülihez fűzte, s megóvta .a teljes dezintegrálódástól. S őt, egy- 
féleképp még azt a valós tevékenységet is pótolta, amelyre az „életben" képtelen 

volt: a tevékenység illúziójával: „De az írás mégis legalabb a tevékenység 
illuzióját adja — talán, s tal a orvosság az aléltságnak ebben az állapatában, 

mikor mennyi százeze г  emberrel együtt s azankívül külön okból is így 
állok :itt egy fel nem engedő  sírógörccsel a torkomban, az idegeimben." 

Fiktív tevékenység mint orvosság a kívül-belüli kórra, az általános aléltság- 
áilapotra: a boszniai •években a naplón .kívül ezt jelentette Sinkó számára a „,szép- 

irodalom", a vers és a próza • is.  „A zágrábi hír óta gátlásaim vannak tovább 
írni a regényt. Épp azt kellene most megírnom, hogy milyen nehéz volt 

az öreg D'om'onkosnak felkelteni Selmeci Palit a hírrel, hogy — keresik. S 
esetleg ezen a ponton kellene abbahagynom, ha történetesen ... A legostobább a 

dologban, hogy soha araég olyan távol nem voltam a legkisebb politikai 
aktivitás pszichológiai feltételeit ől, mint mostanaban" — jellemzi a Tizen- 

négy nap írásának iparadoxálisan lehetetlen körülményeit az 1940. január 10-i 
naplójegyzet, s a továbbiakban is állandó, ійјгa  feltörő  :panaszként tér vissza, mi-

lyen embertelenül nagy er őfeszítésbe kerül a regény befejezése, amelynek épp 
arról kellene szólni, hogy Bollert Mihály, a Világforradalom elbukásával 

minden társadalmi tevékenységgel szakító író-f őszerepl ő  hogyan tér vissza a 
politikahoz, a mozgalomhoz! Teljes inkongruencia „élet" és „:irodalom" között, 

s ez utábbit nіёgіѕ  vállalni kell, hogy az előbbit fenn lehessen tartani: ezt 
jelenti Sinkó számára az írás Boszniában, s ezt ,jelentette :mám .idejövetele el ő tt is. 

Ez most a próba. 111sz-e ó Dal, 
Van-e véred, szárnyad, istened? 
Mersz-e több lenni, mint törött sóhaj? 
Az dj hegyomlik, némít és temet! 

Süket csillagokkal dacolva 
Vijjogj, átkozz, sírj, de szállj; 
Lm,  a szív, bár senki se hallja 
Dobog s mert él: triumfál 



— vonta le Sinkó helyzet&¢ k verses konklúzióját még Párizsban, pár hónappal 
Boszniába jövetele előtt, s a Nehéz honfoglalás, a .befejezett Tizennégy nap, az 

elkezdett Áron szerelme, valamirnt a testes kötetnyi kiadatlan vers arról 
tanúskoddk, hogy írójuk ki is tartott e konkLúz 1б  mellett, s mint mások, a 

oselekvő  e¢nberek a tett mezején, emberfeletti heroizmussal ő  is sikeresen meg- 
állta a „próbát" a maga posztján, sikeresen megvávta harcát, alkotói csatáját 

a „stvket csillagokkal", az életére ráboruló teljes Sötétséggel. 

2. 

xa L. Az etikus ember realiz-
musa c. tanulmányomat 

(TAN (J LMÁNYOK, L sz.). 

Sinkó háborús naplójegyzetei jellegben két, látszólag mer őben különböző  
részre oszlanak: a Nehéz honfoglalás ,élén levő  szubjektdv, lávai, közvetlenül val- 

lamásos naplót a szándékosan „elkomolyított", objektkvázált, elszemélytelenített 
bejegyzések kivetik. E két rész között .azonban csak a szövegfelszín külön- 
bözik merőben, a „mélyben" viszont ugyanaz a 1írikuai szenvedély, ugyan-

azon vallomásos-emberi imperativusok örvénylenek. 
A „hamleti ember", aki a nagy és legnagyobb világrengések kell ős közepén 

is elsősorban saját kataklizmáira figyel, azokra muszáj figyelnie mindenek-
előtt, még akkor is, ha „objektíve" százszor is tudja, hogy a „valódi" világ-
rengéshez  vjszinyitva az ő  intim kataklizmái parányiak, illetve csak szerény 

részei amannak: hol közvetlen, hol .közvetett vallomásossággal, .de az egész Nehéz 
honfoglalásban ez a jellegzetes lírikusi imperativus é пvényesül elemi erővel. 

• „Körülbelül egyhete nem teszek mást, mint fejem fölött ezzel a rettenetes 
európai .éggel —épp ezt .  a rajtam kívül a világon mindenkinek közömbös és 

érdektelen kérdést vizsgálom" — konstatálja egy helyen Sinkó a rá-
szakadt Szarelem ellenállhatatlan erejét, amely .naplójaban a „rettenetes európai 

eget" is szorítja, s hiába e •megállapítás mögött feszül ő  méltatlankoalás 
amiatt, hogy e démont hatalom nemcsak az „é2etben", de a naplóvezetés köz-
ben is fogva tartja; lírikusi alkata írás közben is, tehetetlen e hatalommal szem-
ben, ,képtelen az Ёz parancsára hallgatni, nem tud csak és els ősorban az 

európai éggel foglalkozni, hisz gitt van az ő  saját, mindent elsötétítđ, irracio- 
nálisan ttekinthetelen Ege, els ősorban ezt kellene néven nevezni, demisztifkkálni, 

bevilágítani .. . 
Ez •a közvetlen vallomásosság általában mentes attól •az önleplez ő  és önszépítő  

tendenciától, amely még a vallomás-m űfaj óriáѕainal, egy Szent Ágostonnál, 
Rousseau nál, Montaigne-nél és Tolsztojnál is el ő-előbu'kkan a teljes feltáтulkozás 

igényével születő  sorok közül, s amely a „beismert" gyarlóságoktól, a „meg- 
bánt" magánbűnökből is erényt akar olykor kovácsolni. A Sor цja-fátum is 

bűntudatot eredményez ugyan a napló Iгáјбban •életének Társa, a „Ház, Lazám, 
Egy-szentem" Iránt, azonban ez •a b űntudat a naplóban nem annak a 

szemforgató „önkorbácsolásnak" a formájában jelenik meg, amellyel 
például Tolsztoj korbácsolja magát, amiatt, hogy szofija Andrejevnát módszeresen 

„csalja" a muzsik  lanyokkal... A sinkók bűntudat mögött a naplóban .is ugyan- 
az a méltóságteljes fek5smerés lappang, amely az Aron szerelmében a „vagyok, 

aki vagyok" :krédójaként kap hangot. „B űnös, :én? Azért, mert én vagyok, aki 
vagyok?" — kérdi Áron, mikor a .rászakadó Č)körszem-fátummal „megcsalja" 

Lizát, életének hűséges és nélkülözhetetlen társát, s ennek a mindenféle 
„szent" ön'korbácsolást .elutasító, emberien méltóságteljes kérdésnek az anti-

cvpáaiója ott van már az Aron-regény életmásában, a szarajevói .naplóban is: „> n 
is csak ember, nagyon is ember vagyok." Ehhez a beismeréshez a napló 

írója nem úgy viszonyul, mint ahogy néha még a legnagyobb vallomástev ők 
is viszonyulni akarnak, úgy ti., hogy a csak ember vagyok tényének (be- 

ismerése közben titokban mégisesak szentnek szeretnék lá#ni és Táttatni ra- 
gukat... Nem „szenteskedő«« tehát a skіrkóá •bűntudat, de nem Is amorális 
közömbösség azzal szemben, aki ellen vét. „Ha mostanában meghalnék .. . 

nem gratulálhatnék az YJ .nak a művéhez, aki .én voltam... Be kell látnod — 
mondanám neki —, ez nem a sikerült eseteid közül való volt" —árja egy 

helyen a naplóban lágy öniróniával, s e szelíd, mellverdesést nem ismer ő  
önlbásálat Ismétlődik meg az Áron szerelmében  is,  amikor Áron el akarja kerülni 

a 'látszatot, hogy önmagát a természet valamiféle хemekművének tekinti: 
„?pp ellenkezőleg, sajnos, meg vagyok róla győződve, hogy a természet az én 

esetemben meglehetősen kontármunkát végzett. Mondom, sajnos, de ezt inkább 
objektíve mondom, valójában azonban nem tartozik rám. Vagyok, aki vagyok, 

mint ahogy a zsidók ősi Istene meglehetősen szellemesen defináá'Lja magát" Ami a 
naplóban a közvetlen vallomásosság e tárgyilagos, önmagát sem eszгn nyítő  gyakor- 

latával szemben leginkább bántó kivétel, az az, hogy a napló írója állandóan 
számon kérő  az élettárs legеi5б , másnak adott ölelését, m közben úgy tesz, mintha 

nem akarna tudatnőst venni önmagáról, nem akarna emlékezni a szabadkai 
,kamasz-poétára és — akkori naplója tanúsítja — a vidéki Don Juan-na, aki 

napról napra rutinosan jegyzi fel a különféle kalandokat, melyeket parasztlányok- 
kal, .katonafeleségekkel, úri- és háziasszonyokkal él át .. . 
Az első  boszniai hónapok után Sinkó nasplója „elkomolyúl", szándékosan eb- 
jektáv, személytelen krónikást hangvétel ű  lesz, s •többször is kiszól bel őle az 

írók tendencia, hogy ami :privát, annak nem szabad helyet kapni 'benne. Evvel 
a szándékosan fölvett modorral azonban csak a •közvetlen vallomásosság sz ű- 
nik meg, közvetve viszont továbbra is a vallomásos ember nyilatkozik meg 

a naplóban, aki akkoa Is önmagáról szól, amikor azt hiszi, csupán a kívülr ől 
szemlélt háborús valóságról közlt krónikási észrevételeit. 

E közvetett vallomásosság mindenekelőtt az ízig-vérig etikus embert, az 
élet közegét kifinomult morális szenz Đbklktással szetnlélő  s etikus fantáziája gaz- 

dagságámak hála: „stigmatikusan" ¢regszenved ő  embert24  revelálja. A párizsi 
állomásjelenet emléke, amikor a gázálarcot visel ők rá se hederítenek a 

többiekre, akik álarc nélkül várják — a halált; a szarajevói čaršija szép tere 
(„ahol több a galamb, mint Velencében"), az alkalmi munkára váró, ijesztően 

rongyos emberekkel; az orvosok, akik egészségügyi kö гutaikon hkvatalból arról 
szavalnak a Szarajevó környéki, szó szerint is éhez ő  parasztoknak, Hogy 

— egészségük érdekében mindennap meg kell mosdaniok; a 16 000 szarajevói 
skolásgyerek pedáns orvosi felügyelete — s az egyetlen diákmenza a városban, 

ahol száz gyerek étkezhet csupán; a rongyokba öltözött, félig meztelen entber 
a téli fagyos szekéren, amint jajgatóan-szép bosnyák nótát énekei; a koldus, aki 123 



méltatlannak tartja magát a cseng őhasználatra, s 'helyette halkan kogpint 
az ajtón; a puskás csend őr, amint húszfokos hajnali hidegben megbihncselt, ing- 

ujjia vetkőztetett embert kísér az á llomásklozetba; a tizenhat éves tüd őbeteg 
szobafestő, aki hamis orvosi ibizvnylatot kér, mellyel munkához és betev ő  

falathoz juthat; a fiatalember, aki cip ő  híján zsákszövetbe bugyolált lábbal jár az 
utcán; az öreg :muzulmán, aki a tapintatlan kérdésre, hogy hogy van a 

feles "ege (aki időközben kimúlt), tapintatosan azt feleli, hogy köszöni, most 
már jól; a ,naplóba bejegyzett újsághía' egy szerbiai kett đs kivégzésről, ami- 

kor is az egyik halálraítélt a bitófa alatt — hogy addig is meghosszaib'bítsa 
életét — vég nélküli rendelkezésbe kezd... Mindezek s az ehhez hasonló apró, 

de gondosan feljegyzett •életjelenetek, sorstöredékek és szenvedés-dokumentumok 
közvetetten ugyan, de egyértelm űen •arról vallanak, hogy aki mindezt ilyen 

gondosan feljegyzi, elsđdiegesen kritikusként szemléli a tőle elválaszthatatlan, 
nem puszta „külvilágot" jelent ő  emberi —sőt nemcsak emberi világot. Hisz 

ezeken az emberi •életmozzanatokon kívül nem ritkák a naglóban az olyan ibe-
jegyzések sem, melyek a minden él ővel, minden szenvedővel való etikus azonosu- 

lás sinkói készségéről tanúskodnak. Egy veréb az ágon, az ablak el őtt, tizen-
nyolc fokos hidegben; egy háromlábú fehér macska, amely valamilyen harcban 

veszthette el a hátsó bal lábát; a szarajevói gidres-•gödrös utcában homokkal 
megrakott kocsikat vonszoló kis boszniai lovak, akiknek e keserves munka miatt 

„a Čemerlina ulica biztos bizonyíték az Isten :léte ellen"; a nyilván levá- 
gásra szánt kakas, amint háziasszanya nem összekötött lábakkal, fejjel lefelé 

tartva viszi az utcán, hanem a karján tartja, miközben a másik kezével 
simogatja taraját; a világtól elvágott, behavazott kancentráciás táborra hasonlító 

Drvar, ahol ,pár tucat ember kivételével mindenki koplal, „beleértve az ola- 
szok szomorú, meghatóan okos szem ű, nagy fülű  öszvéreit és lovait — •és 

a civilek barmait is": aki mindezt fontosnak tartja bejegyezni a hábo тús kгó- 
nikába, az nyilvánvalóan nemcsak a szenved ő  embeniséggel, de minden élővel 

együtt érez és együtt szenved. Ebb ől az ízig-vérig etikus valóságszemléletb ől 
következik aztán az is, hogy a naplóban a dologi világ dologi tényei, a tech- 

nika, ,az anyagi kultúra s egyéb, de jórészt még a természet is puszta 
dekorációként, holt „e хteriőrként" bukkan elő, ha egyáltalán előbukkan: az „ob- 

jektív" krónikást a világ szubjektLiv tényei, az él ő, tehát szenvedő  valóság ér-
dekli mindenekfölött :és mindenekel őtt. 

S csak látszólag különös, de ёрр  a minden élővel való etikus azonosuláskészsege 
miatt nagyon is logikus, hogy Sinkó, a végső  létveszélynek kitett emigráns zsidó 
milyen toleranciával, a helyzete indokolta fanatizmus és acsarkodó gy űlölet teljes 

kizárásával viszonyul — még tulajdon üldöz őihez is. „S különösképpen :pon-
tosan úgy jártam velük" — írja a Drvarról már kivonult németekr ől 1941. 

május 3-án —, „mint majd mindenki Drvaron: mikor már itt voltak, 
mikor már nem »a németek«, hanem mint hallható, látható emberek, több-

nyire alig húszévesek mozogtak itt az utcán — a szorongás els ő  pillanatra ben- 
nem is felengedett." S miután bevallja, hogy e szorongás felengedése után 

szinte szeretett volna beszédbe elegyedni .az alig húszéves megszállókkal, nemcsak 
a németek, de a minden emberi, még az embertelenül „emberi" iránti szoli- 

daritáskészségére is  megadja az egész életútjára jellemz ő  magyarázatot: „ez 
talán maradványa az egykori hitemnek, alighanem kiirthatatlan maradványa 

annak a hitnek, hogy •mindenkivel lehet beszélni, mindenkihez vezet út." 
Hogy e maximálisan toleráns sinkói hit csakugyan kiirthatatlan volt, arról 

nemcsak életútja, nemcsak a pedagógiai Enosz igézetében alakuló s egy sor 
jellegzetes „sinkói" gesztus, nevel ői tettet felmutató életrajza tanúsítja, hanem 

egész életműve, .az opus is, melyet műfajra való tekintet nelkül az etikus 
fantázia állandó jelenléte határoz meg ,dönt ően. Az erkölcsi szenzibilitásnak a 

képzelet révén megnyilvánuló ereje, amely még a legtorzabb, legembertele- 
nebb emberi sorsokkal is együtt tud éreztetni: evvel a minden vérbeli etikusra 

egyaránt jellemző  alkati képességgel magyarázható, hogy Sinkó m űveiben 
az emberi •gyöngeségek, talajszinti sajátságok és trivialitások, de a mo-

csoknak .es bastialitásn•ak legkülönfélébb módozatai is túlmutatnak önmagukon, 
s az embertelenség felszíne alól eredend ő  szépségében sejlik föl az 'életkörül- 

ményekkel megnyomorított ember iigazibb arca, pillanatnyi nyomorúsága és 
bestialitása mögül potenciális embersége. S a Nehéz honfoglalásban megnyil-

vánuló toleráns emberszemléletnek éppen .abban van a varázsa, hagy az „élettel", 
a legembertelenebb szituációkban is toleránsul viszonyuló naplóíró élet- 

tényeivel bizonyítja azt, amit az „irodalom", •az egész opus is bizonyít. „ l;let" 
az „irodalomra" s fordítva: visszaveti a fényét, .és egységes, monolit, az etikus 

fantázia révén megnyilvánuló alkati humanizmussal áthatott Egészr ől ta- 
núskodik. Amikor tehát Sinkó — az életút és életmű  ismerete hiányában 

teljesen érthétetlenül — megért ő, ha nem is igazoló, toleráns, ha nem is szolidáris 
magatartást tanúsít saját életének közvetlen veszélyeztet őivel szemben is — 
német vagy olasz, usztasa vagy csetnik katonával —, akkor egyáltalán nem 

az „osztályéberség" hiányáról s az e'llenséges hatalommal, a saját életét is köz- 
vetlenül veszélyeztető  hatalommal való „kollaborálás" készségér đl, hanem 

az egész életét és művét determináló alkati humanizmusról tesz tanúságot: arról 
az etikai erőarol, amely semmilyen körülmények között sem engedi meg neki, 

hogy ő  is a magáévá tegye a „véres mítosz" világának fanatikus gy űlölködését, 
mert folyamatosan és ellenállhatatlanul azt sugallja neki — ahogy a Nehéz 

honfoglalás egyik szép vaUomása közvetlenül is tanúsítja —, hogy „mindenki, mi 
mindnyájan jobbak vagyunk belül,  mint  az életünk, melyet •ma  élünk". 

3. 

„Az érzékelhet ő  valóság az én számomra egyszerűen mindig minden csodás 
történetnél izgatóbb és csodával és rejtéllyel telítettebb volt. Mindig úgy 

éreztem, hogy a legnehezebb a valóságot u t o l é r n i, és a maga kivételes, min- 
dig kivételes egyéni valóságában megörökíteni. Utolérni •és megörökíteni egy 

»közönséges« konflislovat vagy a kocsisát; egy közönséges szobát, melynek kí- 
vülről csak a kivilágított vagy sötét ablakát látom és alatta magamat; M. 

nevetését vagy az embert, aki az utcán megállít, mert tüzet kér t đlem, 
és csak egy percre, s csak alig ér keze a kezemhez, aztán minden id őkre eltűnik 129 



abban az .ismeretlenben, melyb đl Igy szem,pillantásra felbukkant" — vallja Ѕim'kó 
az Egy regény regényében , s ez a vallomás egész íróságának fontosságában 

mindj.árt .a lírizmus után következő  determdnánsára, a dokumentálás szen-
vedélyére utal. Ennek a. szenvedélynek hála, Sialkó két forradalomnak, a magyar- 

nak és jugoszlávnak is méltó krónikása tudott lenni. 
A boszniai „naplómánia" melletti kitartásába a fžlszínen maradás, .a „dia- 

1ogizalás", a ki nem simulás kényszerén kívül lényeges d чnperativusként játszott 
bele a dokumentálás szwbjektív kényszere is. Naplóíróként betelt .és le- 

számolt már mindennel, ami prdvát, ami đsszegu'bancoládott magánegzisztenciájá- 
val, a Sanja-fátunnmal •és annak kíséri paradoxosaival, az abszurditás határ- 

területén"e került „benks " életével kapcsolatos — azonban a naplót mégis foly- 
tatja. Ha nem is teljes drói egzisztenciájával, hanem annak csak „egyik 

feláveг ', ha nem is lírikuad-dokumentanista iszenvedélyének eg уLdеjű  és azonos m&- 
tékű  érvényre juttatásáva'1, de legalább a „nem-prdvát" tartaimakat p гogramatiku- 

san kirekesztő  (a közvetett vallomá ossággal :azonban részben mégiscsak meg- 
örökítő !) :abjektív króikáši szrandékkal. Sietni, takarékaskodni az id ővel, 

rögzíteni mindent, ami a látottak és hallottak .közül lényegesnek t űnik, 
mert a háborús gyorsasággal •berobbanó holnap már új látványt hoz, amit szintén 

meg 'kel'l ör бΡkíteni, amit szintén szembe keh szegezni a felgyorsult d đ  múlá- 
sával: a Nehéz honfoglalás „ahjektiv" fejezetein ez a krémkési sietség, az id ővel 
folytatott, nemegyszer rem бnytelenлek bizonyuló alkotói harc vezérmotivumként 

vonul végig, s tamískadik a valósag utolérésének és kivételes egyediségében, 
'való megörökítésének sinkái imperativusáról. 

S micsoda vaióság vonul e1 nap nap után a krónikás szemei el őtt! Egy 
szétlhuи ó ország,, egy tragikusan vad, kölcsönös fanatizmussal kirobbanó polgár- 

háború, a legkülönféléhb hatalmak zavaros váltakozása, a megfélem:tett 
és éhes nép őrlődése a sdkféle tabor között, a környéken kibontakozó for-

radalmi és ellenállási harc s a megszállók mindennapi látványa, amely hol 
felperzseli, hol újra kezdi élesztgetni az ellenálltás siken еsségébe vetett hitét — 

mindez együtt, kaotikus egyvelegben hömpölyög Drvar krónikása el őtt. S e kгó- 
nika autentikus értéke éppen abban van, hogy nem törekszik mindeáron 

„ideologikus rendet" teremteimd ebben a hömpölygđ  zuirzavarban, 'hanem a film- 
kamera „hidegségével" és gyorsaságéval rögzíts az elvonuló látvány mozza- 
natait, s „vágáshoz" és ,;montázshoz" csak akkor folyamodik, amikor a túl 

gyors események utólagos dokumentálásáгa kényszerítik. A 'krónika egy-egy jelenete 
ily mádon meghökkentoen nyers •és kommentár гa szoгuló, néha pedig „egy- 

oldalú" maтad, azonban ez a látszólagos fogyatékosság az összképben nyil- 
vánvaló erénnyé vá'li'k: a boszniai haborunak, .palgárháborúnak és forrada-

lomnak végül  is  autentikus, valósághoz tapadó és „retusálatlan" képe áll össze 
a naplóiban, amelyet az egyes nyers, stilizálatlan mészletek nem gyengí- 

tenek, csak élesebbé tesznek. 
A háborús, polgárháborús :és forradalmi zivatar — Si вkó ;,antropomorf", 

etikus valóságszemléletére jellemzđen — ndгndenekelőtt az emberi sorsok, hányód- 
tatások és megpróbáltatások dokumentálása révén van jelen a naplóban. A 

Nehéz honfoglalásban hiába keresnénk egy absztrakt „világháborút" és egy 
szintén absztrakt, csupán eszmn бiben, céljaiban és programjábaл  érzékel- 

tetett „forradalmat", melynek esak afféle dekórnxma a harsban .áiló s vele és 
ellesne küsz2ködő , vele és ellene szenved ő  hús-vér ember; a harc nehézsége, ember- 

telenü'1 vénes valósága, dr mja és tragikuma épp az emberi szituációk, életmoz- 
zanatok, sorsok, a konkrét emberi •életek drámája és tragikuma névén bon- 

takozik ki Sinkó naplój.ában. Más szóval, ennek a háborús naplónak nem a 
Háború és a Harc, hanem a háb огбznd és harcok i kényszerülő, s e kényszerrel 

járó sz бΡrnyűséges megprcóbáltatásokkal folyamatosan viaskodó ember és nép a 
főszerеplőpe. 

S micsoda megprdbáltatások elé állítja a történelem Drvart és a drvari 
katlan lakosságát! A felbomló •jugoszláv hadsereg, majd a németek, olaszok, usz- 

tasák, őket követően ,a partizánok, s ismét az olaszok, „tisztán" és csetnik 
kollaborációval: a forradalmi és ellenforradalmi, de egyaránt háborús hatal- 

mak gyors egymásutánja egyetlen kisvárosban, s mindössze másfél-két év alatt; 
a kezdetben vérbosszús fanatizmussal elkülönül ő, de 1942-ben, a forradalom 

erősödését látva már egymással is paktáló usztasák és csetnikek egyaránt gyilkos 
tábora; a megszálló olasz hadsereg mint a „ рбгtokan felüldség" nnegјбtszája, 

a humánus pacifikátor, amely bel a szeњek, hól a horvátok, hol mindkét 
szembeállított nép Iránt „megért ő" magatartást tanúsft, valójában pedig az 

usztasákat •es csetnikeket egyaránt kihasználja, öldöklésre ösztönzi, ,majd „humá- 
nusan" békítgette miket; a grahovód, paгadoхiáјбval szimbolikus jelеntésű  szituá- 
ció: „olasz kamionok á horvát hadsereg fegyvereit hozták  el  a csetnikek szá-

mára, horvát katonák kíséretében"; s 'hogy a táborok rés hatalmak z űrzavara 
s vele a lakosság гtanácstalansága, védtelensége és dezarientáltsága is nagyobb 

legyen, kezdetben a csetnik mozgalmi •és a gerilla, illetve ,partizánság fogalma 
egybemosád'ik a kÖztudatban, msg a drvari napló írója —írói — tudatában is... 

A Nehéz honfoglalás krómkési igazmondását dicséri a tény, hogy a külön- 
féle háborús hatalmaknak ezt a teljes z űrzavarát s mindenekel őtt a közöttük 
&rlőde, hetente, havonta újabb választás kényszere elé kerül ő  nép megprбbál-

tatásait :és sikertelen próbatételeit sem ., тetusáSja", hanem csupán rögzíti 
a maga nyers valóságában, anёlКш , hogy bárhol is igényt tartana a 

mentegetd"zésre. Hisz sztikséges-e egyáltalán mentegetni, „kimagyarázni" és 
„megvédeni" egy-egy ember, embercsoport vagy helység magatartását egy 

haroban, ahol nem élesen, tisztán •és véglegesen elkülöntilt két tábor, a fekete 
és a fehér áll egymással szemben, hanem a •különféle, kis és nagy, kd ибnbбzđ  

mértékben agresszív és reakciós hatalmak, illetve egy forradalmi és vele kez- 
detben együttműkбdő  nemzeti tábor? Kimagyarázásra szorul-e például a tény, 

hogy a lehetetlen harci viszonyok közt él ő  Drvar egy-egy családjának vala-
mely tagja a partizánoknál, a másik pedig a csetnikek közt harcol, méghozzá 

vezető  beosztásban? S csoda-e, hogy ilyen viszonyok közt csak a kevesek, a 
legtisztábban léték, az eszmeileg legjobban felvértezettek tudnak mindig 

és mindenben helyesen választani? 
A Nehéz honfoglalásból jól idvéhető, hogy egy-egy politikai prőbatétel al- 

kalmával csupán az :eszmei éretlenség, a téves 'i đeológiai és az osztály-hоvatartozás, 130 
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vagy pedig az animálisan nehéz körülmények voltak-e a sorsdönt őek a választás 
szempontjából. Amikor рéLdául Sinkó azt írja, hogy vörös Drvar egyik legendas 
harcosa a Kommün eleste után kivál a partlzánok közül, mert micsoda őrültség 

most szerbnek a szerbek ellen harcohmi, mikor az ellenség, az usztasák 
m•ég élnek, Vagy az ola•tzokra támadni, akik pedig segítđk a szerbeket az 

usztasák ellen — akkor nyilvánvaló, s a finom irónia külön is erre ,utal, hogy 
kommunista forradalmára !helyett nacionalista, egy másuk naeionalvzmuson felger- 

jedt harcosról van szó, aki téves nézetei miatt választ rosszul a Kommün után. 
ѕ  nyilv.ánvaló a jelentése annak a naplójegyzetnek is, mely egy egész ember- 

csopart — a drvari szerb pólgárság —rossz választásáról szól: „Az erd ő- 
belиektől félt, .bogy milyen lesz, ha azok bejömnek Tarvarra — a forradalmártól 

felt, s annyira, hogy a nemzett gубzelem reményének örülni se tudott. Ha 
nem lett volna más választása, csak usztasák vagy a kommuxvisták (...), akkor 

az usztasáktól való iszony tára •er ősebb lett volna minden másnál. De most 
az olaszok voltak itt ..." 

A naploban megörökített esetek többsége azonban arról tanúskodik, hogy 
a rossz választás .sokszor nem a téves &deológiai nézet, !nem a reakciós politikai 
'beállítottság —, hanem 'a puszta i ёnуszег , a 1•étveszéllyel fenyeget ő, kényszerítő  

körülmények eredménye volt. Amikor például a :partizán alakulatokkal kö- 
rülzárt, a világtól elvágott Drvaron az olaszok csetnik egységeket szerveznck 

a partizánok ellen, az első  beállók épp a szegényebbek közül kerülnek ki — 
de nem azért, mintha 6k rokonszenveznének leginkább az olaszokkal és ,a eset- 

nikekkel, 'hanem egyszer űen azért, mert a anár hosszú id ő ota kegyetlenül 
éhező  Drvaron ők a legéhesebbek ... $ ez ,általában is érvényes: az 

бtбІбs jelenségét, melyet a napló a partizánok és csetnikek közötti inga-
mozgásnak nevez, szintén nem annyiira az ilyen vagy olyan eszmei aneggy őző- 

dés, hanem a létbizonytalanság, a puszta élet fenntartásának anim.ális kény- 
szere határozza meg. A kö гuпzárt és kiéheztetett Drvarról sokan a betev ő  falat 

reményében, szöknzk Id a hegyekbe, mint ahogy onnan, a partizánok közül, 
szintén az elviselhetetlennek bizonyult élet, a r űh, a mezítelenség és a só teljes 

hiánya kényszeríti vissza a gyengébbeket a várasba, ahol annak bizonyítékául, 
hogy csakugyan szakítottak a partizmokkal — s puszta életük védelmében 

— kénnytelenek beállni a csetnikek köré .. . 
Sehol drasztjjkusabb b zOnyíték arra, hogy az emberek léte •határozza meg 

tudatukat, politikai nézeteiket .és eszméiket, mint a háborús Drvaron! Hisz nem- 
csak a választás, a tettekben nnegnyiilvánuló magatartás, de a politikai szimpá 

tiákat is az :objektív helyzet, az alapvet ő  •életfeltételek határozzák meg a 
maguk vaslogikájával, kérlelhetetlen determinizmusukkal: a :körülzárt és !ki- 

éhezett Drvar érzésben azért távolodik el a blokádot tartó ;partizánoktól, mert azt 
feltételezi róluk, hogy nekik van •mit enniük, 'őket pedig a blakáddal tartósan 

éheztetik, .a Kommün bukása után is azért érzi úgy a lakosság egy része, 
hogy az olaszok felszabadították a várost, mert a hosszal nélkül бzés •után a 

megszálló olaszokkal az anyagi jólét, a jobb ellátottság is rájuk szabadul... 
A háborús élet látványának ez a kend őzetlenül nyílt, abjektív krónikán rög- 

zítése jellemzi a Kommün alatti események leírását is. A napló megörökíti pél- 
dául, hogy a Drvarra bevanuló partizánok azokat is kivégzik, akiket az usztasák 

előzőleg erőszakkal fegyverezték fel, és a kivégzettek sorsára jut egy ember 
is, akit a partizánok saját іbеvаІlбsuК  szerint is félreértésből, •elhamarkodottan 

végeztek 'ki. +S megörökíti a napló azt is, hogy a városból kivonuló felkel ők egy 
forradalmi csellel — az álhír terjesztésével, hogy a ,he'lyükbe bevonuló olaszok 

közt olasz egyenruhaba öltöztetett, véres megtorlást hozó •usztasák is lesznek 
— azokat is magukkal kényszerítik, akik erre önszántukból nem lettek volna 

hajlandбk ... Mindez .és a hasonló naplóbeli részletek •azonban csak ókkor 
tűmnek „eretnekien túlzott", „konok" s őt „forradalomellenes" igazmondásnak, 

ha abból a hazug :és álszent mítoszból indulunk ki, hogy más forradalmá- 
rokkal ellemtetben a proletárforradalom válogathat ,az eszközevben, s az egyes- 
emberi életekkel szemben mindig .és kivétel nélkül abszolút igazságos tud lenni?' 

A forradalom, a proletárforradalom se lehet 'holmii „istenien etikus" történelmi 
pasztorál, mert a Sokak nevében vétenie kell, véteniemuszáj a kevesek, az 

egyes-emberi életek ellen: a forradalom témájára írt valamennyi •Sin Кб-mű  ezt 
az igazságot példázza, s ezt példázza a drvari napló is, amivel semmiképp sem 

„kompromittálja" a forradalom nemes céljait és emberi tartalmait, hanem 
ellenkezőleg, csak kidombontja a harc tragikusan emberi pátoszát. 

Testközelből szemlélt és krónikán hűséggel megörökített háború, polgárháború 
és forradalom, idealizálatlan, a maga tpőreségében felmutatott történelem — tár- 

ténelem díszes drapériák nélkül, a harcba kényszerült s a harcot a maga 
módján valamennyi táborban megszenved ő  emberrel a középpontban: végs ő  

soron az a Nehéz honfoglalás dokumentarizmusa. S nem kétséges, hogy ez a 
dokumentarizmus .nem tekinthet ő  teljesnek, mindent áttekint бnek és át- 

fogónak. S nemcsak azért nem, mert a napló ú гбjának bevállása szerint bizonyos 
lényeges dolgok eleve nem kenQlhettek be a „veszedelmesnél több" naplóba; 

történeti irodalomként már csak azért sem lehet teljes az ilyen kr бnika, 
mert a még oly éles k гбnškási látás is szükségképpen korlátozott, térben és id ő- 
ben egyaránt, s természetes, hogy Drvar háborús és forradalmi történelmér ől 

teljesebb és részleteiben pontosabb, kevesebb tárgyi tévedéssel megírt 
szakirodalom születik •és született máris. Ami utólag íródik, az terméšzet- 
szerűen teljesebb, átfogóbb, az összefüggésekre ,pontosan rámutat б, mint az, 

ami együtt születik az eseményekkel, s a tudományos tö гtánetírásnak, .de még 
a háborús memoároknak is ez kétségkívüli el őnye a háborús naplóval szemben. 

A Nehéz honfoglalásnak mint dokumentumnak e „műfaji hátrány" ellenében 
azonban egy pozitív többlete is van: a személyes hitel, •mely abban különbözik 

az emlékiratok „szubjektivvitásától" és a tudományos történetírás „objektivitá- 
sától", hogy a közvetlen idejű  tanúságtétel varázsával hat, s nem a más- 
napos okosságokkal, bölcs „el đrelátásokkal" és „összefüggésekkel". Sinkó, 

a 'krбnikás, tévedhetett egy-egy részlet beállításában, valamely esemény értel- 
mezésben s egyik-másik szerepl ő  jellemzésében; krбnikájának autentikus 

értéke viszont az egész, az бsѕzkёр  megrajzolásának egyszeriségében van: így 
látta és élte a hazátlan „világcsavargó", a nehéz küzdelmek árán, de Hazára 
találó honfoglaló az íцj Jugoszlávđa születésének drámaian összetett boszniai 

eseményeit .. . 



sinkó ervin 

dalmácia, anno domini 1941 

Drvar, 1941. okt. 28. 

Régen volt. Régen, mert úgy látszik, a múlt aszerint van közel vagy messze, 
hogy mennyi történt azóta — mostig. S az nagyon régvoltnak t űnik, amihez 
a „¢nast" csak. annyiban hasoxht, hogy szintén van, mint az volt, egykor, de 
más, egészen más, fellismerhetetlen a múltja. De én még tudom, emlékszem minden 
mozzanatára. Az azóta se elkészült Áron szerelme novelláin mellett ültein, 
іnіkoг  a cvikkeres Chybáné bekopogott. Mici nem volt itthon, noha már 12 elmúlt. 
„1VLajd ebéd után új гa jövök" — mondja Chyb né, és már mégy is. Nem utólagos 
képzelődés, akkor mindjárt nagy benyomást tett rám ez a pár szavas látogatás. 
A nő sarca, hangja miatt is —ide már azért is, ment akkoriban minden •kopogtatás 
azt jelenthette, hogy „ök" jönnek. Mert akkoriban mindennap délben már az ablakba 
álltam, hogy Mici, ha jön, messziről lássa: meg megvagyok, nem vittek sl. 
Mert a fenyegetés, hogy kiutasítanak іbеіілinkеt, Gračanin elutazásával megsz űnt 
ugyan, mivelhogy Micit a kórház nem tudta ,nélkülözni — de az, hogy engem, 
akinek semmiféle hasznos foglalkozása nincs, kényszexununka kötelezettség címén 
elhurcoljanak, mindennap bekövetkezhetett. Minden nappal inkább, mert a 
községtan mindenki a készülő  radikális rendszabályukról beszélt — amennyiben 
egyáltalán egymással még emberek szólni mertek. Általában azt tazxácsolták, 
hogy axe mozduljak ki a szobából - Mici még azt se ,akarta, hogy au ablakban 
álljak, mert lentről szemébe tíinhetek valami usztasának. 

Chybané ebéd után csakugyan újra megjelent. — Legyen er ős - igy 
kezdte Micilhez fordulva — és aztán közölte, hogy megint, szavahihető  embertől 
hallotta, hogy — :a községházán szóba keriiltem mint zsidó, és valami készш  
ellenem. Ргбbá г Ρljak menekülni. S ekkor araár —ennél a Chybánénál volt az 
éléskamrája egyik nagy ládájába bepakolva minden kéziratom •és :a Mici ibundája. 
A nő  aznap ajánlotta fel ezt nekünk, mikor plakátok jelentek meg, melyek 
halált intetéssal fenyegették azokat, akik szerbekt ől vagy zsidóktál 3 хаnit is 
elfogadnak megőrzésre. Erről nemcsak óvatosságból nem írtam akkor semmit az 
amúgy is veszedelmesnél több naplómba, hanem azért se, mert akkor azonnal, 
amilyen gyorsan csak lehetett, mindent becsomagoltunk a Chybáné nagy ládájábá, 
persze a naplófeljegyzésekkel tele füzeteket, ezt is, amibe most kik. Igen, még 
pár .könyv és téli holmi ;is bevándorolt a nagy ládába, mert megtudtuk, hogy 
A•ibahari boltost és esalácl ј át is elvitték, s nem engedték meg, hogy legszükségese'bb 
holmit is magával vigyen. Mindenét „lefoglalták". Chy уbáné csudálkozott volna, 
ha .a ládája —óriási alkotmány — 9/10 részben papírokkal van tele — ő  azt 
hitte, hogy más értékek mentésére a'djá nekünk a nagyelk ű  segítséget. 

Én nem akartam menekii•lni. A Кёzѕёgьеn .akkor hire járt, hogy általanos 
„kitelep іtés" lesz. — Emlékszem, Novakovičné —néha mégis, hátul a sínek 
mellett — elmentem Mici elébe — s egyszer Ilyen alkalommal Navakavi ćné 
a főzelékes kertijére mutatott: „rettenetes lesz" — mondta, és sírva fakadt 
„mindezt itt .hagyni." Biztosra várták, hagy rákerül a sor. S talán Ghybáné 
közlése ellenére Mici i beleegyezett volna, hogy ne meneküljek lehetséges 
veszedelmek elől a — biztos rosszba, idegenbe, elválásba — ha — s ez igen 
különös — dr. Ermenc egyszerre nem kezdte volna stirgétni, hogy menjek már. 
Mindennap kérdezte Micit, hogy én még mindig itt vagyok-e. Ѕ  szegény Kalabáné, 
aki azt mondta Micinek, hogy igy tett az ő  férje is — ѕ  aztán késő  lesz ibdnuii. 
Egyáltalán, épp a napokban, mikor mindenki életveszélyben volt — vagy jobb 
esetben, Іеgatбьыѕ  veszélyben —, mindenki különleges gonddal .tudott kívшá Ібk 
veszedelmével ás törődni. A kis Рetrovnćné, Krejci boiitosné — mind számon 
tartatták sorsomat, .és sábas7élték Micit, hagy küldjön. S így történt, bogy Mici 
megállap.odott Ermenccel abban, hogy Vuli ćnak azt mondják, az orromat nem 
lehet tovább ultrathermmel gyágyítax і  — mennem kell Kninbe, s Vulić  csakugyan 
megszerezte az engedélyt kett őnk számára, az usztasa propusnicát, betegség 
okából, Knin be. (Később azt mondták nekem, 'hogy nem kaptam volna meg .az 
engedélyt Vuиё  közbenjárására se, ha véletlenül Kuharsky nem lett volna úton; 
a helyettese, Marek írta alá.) Tehervonattal mentünk, a tehervonaton is sok utas, 
legnagyobbrészt parasztok, akik útközben ki-kimutattak az •ablakon egy-egy 
nagyobb romihalmazra: itt falu ált, itt is, itt is — usztasák gyújtották fel, 
s ölték le, ami élőt ott találtak. Kezdték a pravoszláv templomok felgyújtásával, 
s aztán egész falvakra került a sor... Egyik álllomáson valaki bejön és ajká гa 
teszi ujját. Egy ifjú jelenik meg civilben. Úgy néz ki, mint egy facér pincér, 
aki egész éjjel lumpolt. Csak miikor hátat fordít, látom: a zsebéb ől revolver 
kandikál ki. Minden utas elnémult, mióta az ifjú is velünk van, csak egy muzulmán 
kereskedő  társalkodik — az se a több7ekkel, hanem magival az ifjúval; aki 
minduntalan a homlokába eső  elválasztott hosszú szőke haját igazgatja. Útközben, 
minden •kis állomásnál akad egy-egy utas, :aki Miciaiek ismerőse, s a itársalgás 
megélénkül, mikor .az ifjú ,kívül a teherkocsi platfiarmján helyezkedik el — a 
muzulmánnal folytatva halk eszmecseréjét. 

Júl. 17-én, ha jól emlékszem, csütörtöki napon, érkeztünk Kiiinbe. Drva гról 
Chyba telefonált az ottani Šipad-áЈ&omásra Kneževićnck, hogy a Šipad vendég-
szobájában, az állomáson lakhassunk. Ez rendben is ment. Délben érkeztünk, 
s lső  utunk dr. Šlejmer. Hozzá dr. Ermenc adott pársoros levelet. A terv az volt, 
hogy anig az olaszokkal sikeriil elintézni az én határon való átszökésemet, dr. 
Šlejmer felvegyen a kárházba, melynek f őorvosa volt. Két-három napról lett 
volna csak szó, s azonkívül tényleg beteg is voltam — s a szökési tervet épp a 
várakozás napjai alatt hiúsította volna meg, ha az usztasák észrevesznek ezalatt. 
Ermenc azt mondta, Šlejmer barátja, nyíltan beszélhetünk. Ez •a dr. Šlejmer egy 
feltűnően vastag; nagy t І amab ember. A madárkalitkákkal teli üvegfolyosóról, 
mely egyben 'váró is s ahol épp mindenféle mesteremberek kalapálgattak —, 
égy meglehetős .szurtos cselédlány vezetett be' hozzá. Elolvasta a levelet, és csöppet 
se volt •barátságos. S még kevésbé, mikor hallotta, mire kérjük. Azt mondta, nem 132 





lehet, nem adhat nekem helyet .a kórházban. Aztán sövdd szünet — s mi :mentünk, 
B  ő  hanggail se ¢harasztalt. Hagy el ne felejtsem drvari útitársunkat, akkhez 
bizonyos reményeket fűztünk. Ez az ,itteni fogtechnikusnak a lánya. Afféle 
cseгesznyeszájú — s még юseгesznyésebbse festi — s fiatal, és az :átlagosnál 
annyival butább, aanennyilben azt hiszi, hogy különösen szép. Az anyja mondta 
Midnek, hagy kéri, nutazzunk a lánnyal, nem szereti, ha egyedül megy — s 
azonkívül az dd őból, rntkor Drvaron olaszok voltak, vannak a lánynak tiszt 
ismerősei. Krejco boltos ügyében, aki már Zágrábban van, úgyis felkeresd őket 
— nekünk ds kezürnkre járhat majd. A gyermek sokkal önállább, természetesen, 
rnknt mamája gondolta. Mkndjánt rnegérkezései гіk percében eltűnt egy olasz tiszttel, 
s többet felénk se nézett. Érthet ő  mádon érdekesebb elfoglaltsága akadt. 

Kndn maga kísértetles volt á :boltjaival, melyeknek a red őnyei leeresztve, s 
a cégtábláin a betűk kékkel átmázolva — kdsérteties a kihalt utcáival —
helyesebben ,az шΡtcak csak annyiban kihaltak, hogy a kn шvieket, a normalis ciиΡdl 
lakosságot nem lehetett látná. Helyettük puskás usztasák c цгkáltak, többnyire 
páгosával, néha nagyobb csoportokban 	horvát katonatisztek, akik modorukkal, 
peckességükkel és egyenruháikkal megtévesztésig hasonlítottak a K. u. K. tiszti-
karhoz, melyet több mént húsz •éve láttunk utoljára. Velük tele Knin egyetlen és 
fő  uteája és Knin kavéháza: a Grand Hotel. 

Akiket látni, •azok vagy tul hangosak, vagy pedig suttogva dugják össze 
fejüket — har¢nadikfajta társaság, az, ami máskor, másutt normáli:s, sehol fel 
nem fedezhető . 

Olaszok a •városban sokkal kevésbé láthatók. Mikor rászántuk magunkat, hogy 
kimegyünk a várasan kívül fekvő  óriási kaszárnyájukba, láttuk, .hogy rengetegen 
vannak. A viszony nem volt elég szívélyas a két hadsereg között, s talán azé гt 
Lehetőleg a kaszáхnyákkban táboroznak az olaszok. Mindenesetre, ml el őször 
akkor lélegeztünk fel, mikor a kaszá гnya-:komplexum .bejárata el őtt a strázsával 
megértetni próbáltuk magunkat. Semmi, csak egy kedves arc, egy el őzékeny 
gesztus —rés az ember egyszerre elfelejti, hogy szerencsetlen. 

De így nem jutok soha az elmúlt két, hónap végére. Nehéz rövd:dre fogni 
a szót ott, ahol azt kell elmondani, 'hogy minden lassan történik. Mert az uralkodó 
érzésem, ha visszagondolok az elmúlt hetekre: életem leglassúbb hetei. Igaz, 
Kininben ez még épp csak kezdődött; sőt ott még úgy :tűnt nekem, hogy egyelőre 
minden boszarkáлyos simán, boszorkányosan gyorsan megy — felfoghatatlanul 
gyorsan.  Mint  .ahogy talon a halállal van — olyan hirtelen :következik be, hogy 
az ember rá se tud eszmélni. 'Tеhá:t: azzal mentünk ki a .kászá nyákhoz, hogy ott 
Marronet keressük, azt az olasz kapitányt — „noi aamo twtti fratellii" —, akinek 
ml annak idején a Zotovгć  Lakásában adtunk kvártélyt. Csak .azt ,akartuk tudni, 
hogy Knknben van-e, s ha 'igen, a ckmёt. S minthogy a névjegyén :dr. Marrone 
állt — a közgazdasági tudomány doktora —, én is így :kérdeztem a katonát, 
ismeгL-e véletlenul. A „doktor" szára •a strazsa az ügyeletes káplárral való 
tanácskozás után arra határozta magát, hagy az „Infknnkere"-be vezettet minket. 
A félreér'tés nyomban nydvánvaló lett el őttünk, :de minthogy közben eszeinkbe 
jutott egy Igézi olasz :orvosnak is a ;neve, aki szintén Drvaron járt annak idején, 
és szintén Igen kedves volt — dr. Visocchl —, hagytuk annyiban, és megindultunk 
a fiatal katonával a kaszáгnya-országban, .pavilonok útveszt őjén keresztül. Tűnőtt 
a nap, és •á pavilonok el őtt és között hemzsegett a sok katona. Mind hangos, 
és egyik se nézett ránk, egyetlen két civilre, másképp, :mint barátságosan. A 
kísérőnk a homlokát törölgette, és panaszkodott, hogy 36 órás a szolgálata. 
Enélkül, s minden. ,amit láttunk, nem annyira kasznárnyák, mint nyaralótábor 
benyomást tette, szokatlanul :élénk s — a fehér falakkal s ірaгkјгоzott utakkal —
szokatlanul tiszta, katonai nyaraló benyomását. Még inkább valami efféle helyen 
hitteik volna magunkat, mikor az In£irmiere fеlгбsú pavilon linóleumos folyosóján 
— egy fündőnadгбgos fiatalembernek adott :át benninket a kísér ő  katona. 
A füгdőnadrág•os, amint meghallotta, hogy Mici orvos, szintén bemutatkozott, 
mondván, hagy ő  a szolgálattevő  orvos — a toalettje miatt menteget őzve 'betessékelt 
bennünket egy irodába, mely egyben lahoratórdum vagy házipatika is volt —, ő  
maga pedig pár pillanatra elt űnt, hogy aztán — szép szál, sz őke, széles vállú 
ifjú — egy csíkos selyem pizsamában jelenjen meg, s nyomban utána újabb és 
újabb orvosok, egész tekintélyes számban, mind fiatalok — köztük •dr. Visocchi is. 
Olaszul dadogtunk, és azokkal, akik tudtak — s legtöbbjük tudott —, ,franciául 
beszéltünk. Mint afféle jó katonai pat тkában az már szokás, lik őr Is került az 
asztalra, s a társalgás egyszerre baráti tanácskozássá alakult át, miután elmondtuk, 
hogy nekem az usztasák el ől kell menekülnöm, s ezért jöttünk Kninbe. Dr. 
Visocchi elment, hogy beszéljen a .katonai parancsnokkal, s őt várva, óvatos, 
de mégis őszkente kis vi бgnézeti beszélgetés fejl ődött ki közđttünk és a fiatal 
orvosok között. Csak •egy momentumra emlékszem: én, mintegy szondálva a 
határokat, megjegyeztem, hogy ahol a politika kezd ődik, ott az ember a 
quantité négligeable. Mire egy fekete szemű  fiatal fiú bizonyos hévvel magyarázta 
meg nekem, hogy ez így van, s nem lehet másként, MINTHOGY a fasizmus iaz 
államat minden vonatkozásban fölébe helyezi :az egyénnek. „1;pp ez az" — 
mondtam én erre dodonaian, mert láttam, Mici aggódik mellettem, nem vetem-e 
el a sulykot, az őszinteséget a 4ltszívűségkg fokozva. Azt is megmondtuk, hogy 
zsidók vagyunk — s miután Visocchi visszaérkezett azzal, hogy beszélt a 
parancsnokkal, s csak azt kell megvárnunk, míg más menekül őket is értesítenek, 
hogy közös automobillal dobhassanak át a határon, mindnyájan végig a folyosón, 
a pavilon ki'járatákg kísértek bennünket. Meg valami: Visocchi közölte velünk, 
hagy holnaputan Splitben lesz, .s még aznap, vasarnap este vissza is tér Kninbe. 
S ott mindjárt a patikában Mici pársoros levelet írt Rismondóéknak, bejelentve, 
hogy én jönni fogok, mert menekülnöm kell, s egyben kérdi, mi a véleményük, 
lehetséges volna-e, hogy ő  mint orvos dolgozhassék Dalmániában, mert ha 
igen, :nem várná meg Drvaron a napot, mikorra :a felmondása ,szál, hanem velem 
vagy közvetlenül utánam ő  is menne Splktbe. 

Szombat és vasárnap egész nap nem volt más idolgunk Kninben, ,mint 
várni Visocchi és kollégája vksszatérésere 5plitb ől. A tünemény mindig újra 
Ugyanaz: felvetđdkk, szóvá tevődik egy ötlet, .előbb egyszer, :aztán többször, 
gondolat, majd szándék lPSz belőle, és egyszerre ráeszmél az ember: az ötlet 
sorsd'öntő  volt, új fejezet kezdődik vele a fejezetekben túlságosan b ővelkedő - 
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életünkbe, mint valami kívül álló hatalom rendelkezése: különválunk, ki 
tudj а, memrayi Ldőгe. S Icшlönös •mádon úgy van, hogy m~t az ember tuld, azt még 
nem hiszi. En még mindig nem hittem. Mii i azt mondta, hogy akanni ke ll ; az ő  
félelme az volt, hagy ha raem megyek Spitbe, ahová ő  Visocohiék segítságёvel 
bárndkaт  követhet, az .usztasák visznek el, s ha nem is vernek agyon, de nem 
mondják aneg, hová viњtek, s akkor leszünk csak igazán messze egymástál.•

A Šipadnál azt mondtuk, Hogy Zagrebba fogok menni opeгációгa, s hogy egyelőre 
Š1ejmer dr. kezel. Utálabi a1yba beleegyezett, hogy ha az usztasák kérdést iintéznek 
felőlem, azt megerősíti. Közben egyszer iga гalФatott is egy nagy darab vsztasa 
az utcán. A p~npusnicám rendben levőiek •találta, s még udvarias is v'alt. De 
nem volt azért b ztonságas égizés Kanin egyetlen utcáján napjában többször 
mutatkozni. Kívül a városon, a ŠФadчpályaudvaт  közelében azonban Ibrahlmpašić  
— igy hívják ott a forgalmistát — c чΡswpa jóindulatból minduntalan társaságul 
szegődött hozzárak. Helytelenítette az iusztasa excesszusokat, de úgy találta, hagy 
— eltekintve az excesszusaktól — az igazság gy őzelmét Pavelićnek hívј ák. 
A •muzulmánokat üldözték jugoszláviában. đ  példávl gazdag ember, 'bég volt, 
nagy birtokkal — s .az ő  fö]djét .elvették, •és dlbrovobjaook kapták. — Mi a naiv 
kérdezőik szerepében maradtunk, s őt hagytuk ,beszélni: ő  ezt szívesen, sót :tíú 
szívesen tette, mint olyan ember, aki ősziratén úgy érzi, hogy sokáig üldözték, 
halott ő  ártatlan, sőt jó — s mnoe mivel egykori üldözöbtségét, mind morális 
kvalitásait be  akarja bizonyitarai. S azt is bizonyítékul enilitette, hogy kit űnő  
jó viszonyban, egy Házban lakik egy zsidó házaspárral — s mintha még az is 
őmellette bizoa'iyitana, hogy ezt a zsndát — Fliokea іnek hívjak — a világ legjobb 
és legbecsületeselyb emberének mondta. Fkíckeгént •az usztasáknál ő  maga garantált, 
s neki meg is ígérték az usztasák, hogy F1iekert nem fogja semmi hántódás érni. 
Iы ahimnpašić  alig észrevehet ően akadozik a beszédben, s talán ez •a beszídhiibája 
az oka, hogy önkéntelenül mindig büzonyítékok гa szorulónak érzi magát. 

Dnvaron ez évben még egyltalán nem l ччttunk gyiimölcsöt, s Kniben 
a fő  táplálékunk épp ezért barack és mindenféle urnás jók, amiket-vagy a várason 
kívül eső  zöldben vagy ad-áLlomásbeli szobánkban fogyasztottunk. Felvet ődik 
a kérdés, hogy minden további nélkül Mici is velem együtt menjen Splltbe. 
Mici ellenvetései: 'a kéri.гatok, minden pótalhatatlan holmink, .a rendelet értelmében, 
mely meraekülők minden iragóságát élkobzandáanak n уi váa itotta, az usztasák 
kezére kerülne. S neki araagának nincs más holmija vélünk, mint az, ami rajta 
van. S végül Visocchi is mondta, hogy az olaszok mindig .segítségére lesznek 
Misinek, ha hozzám Tátog utóba akar jönni. (Knint ől Splitig pás óra út.) S legvegül 
a pénz, Dvaron még háromhavifizetése lesz, és a postán befizetett 3 dTb. ezres. 
S öregek vagyunk ahhoz, hogy miaut húsz év előtt, megint levetett a цlhák és 
egyéb könyöradományok legyenek materiális életiink bázisa. Egyszóval: nagyon 
okosak voltunk, és vártuk a vasáлnap estét, ihletve hétf ő  reggelt, mikorra 
Visocchi vissza lesz Splitb ől. Mi nem várhattunk a vonabnal, mert este 9 után 
csak horváјtoiknak szabad az utcám taгtózkodani. Reggel, •megiehet ősen korán, egy 
olasz katona levelet hoz Vlisocchitál — és Ankától. Visoechii a kollégájával egyditt 
személyesen kereste fel dr. Rismoradóékat, s Anka azt ista, hogy jöjjek, az éra 
egzisztenciám problémájának megoldására majd megtaláljuk az eszközöket, s hogy 
amii Micit illeti, , ;sajnos, lehetetlen, hogy ő  Dalmáсiában orvosi álláshoz juthašson". 
Ezzel a kocka el volt vetve. Meg egyszer látogatás Visocohinál :a kaszárnyában. 
Oda ki az út horváit katonai •laktanyák és horvát katonai őrségek előtt vezetett 
el. Kaszárnyában a megállapodás: nem fogunk többé odamenni, elleniben legyünk 
készenlétben, minden órában kaphatjuk az értesítést, hogy este indul az autó 
a határ felé. S mert nem szabad gyanút kelteinunk azzal, hogy a Š đpadná2 
megint olasz katona keressen — megallapadurnk, hogy délben az olasz kas¢árnyá'k 
felé vezető  úton fogunk sétál ni, s ugyanazon az úton j;ön іггхнаld a katona, aki 
az esetleges utasítást hozza, hagy hány ó гáгa és hova menjek, hol vár majd 
az autó: 

Mindez hihetetlennek tűnt. Nemcsak olasz orvosok, hanem a kmimn olasz 
katonaság legfelsőbb parancsnoka — a fasiszta Olaszország tisztjei, akik —
vekünk — az én életem megmentéséé гt — fáradságot se kímélve — mivek nek 
konspiratív viszonyba bocsátkoznak.— konspi гáaiólba a horvát állam re лdőг-
hatósága іnak a kijátszására! Еs ezeknek az olasz tiszteknek a dvcs őségére vál јk, 
hogy ebben a szerepiíkben igazán nem hatottak színészeknek. Annyi finomsággal, 
tapintattal, közvetlen emberi kedvességgel tették, amit tettek. Sose fogom 
elfelejteni, hogy mikor ketten egymás mellett, kéz a kézben, este ott ültünk az 
autóra várva a kommandó épületében — hétf ő  este volt, és minket már délutánra 
odarendelitek, ibár csak este 10 felé indult 'az autó —, s jobbnak láttuk, nem 
elhagyni az épületet, melynek kapuján egyszer már, mint remélttk, észrevétlenül 
surrantunk be — 's a kommandáns keresztülment a szdban, melyben ültünk, de 
előbb bekopogott és megké гнdеzte: — Non turbo? 

Az én :kofferemet, ugyanezred a kommandánssal való tanácskozas után, a 
kövehkezőkéрp hozattuk el a ko nandaвtúгбгa: Mici a Šipad-állomásról átvitette 
az állami vasútállomásra, rendes hordárral, mintha a zagrebi vonattal akarna 
elutazni. Azon az állomáson már .ott állt egy olasz közkatona, akit ez a •kommandáns 
előzőleg megmutatott .Misinek és Micit neki, s miikor Mici pár percig járkált 
ott a peronon, távolabb a koffert ől, hagy ne lehessen látni, hogy az ő  kofferei —
az olasz katona odament, felkapta a koffert, és Mici 10 perccel kés еbb sziratén 
elindult a kommandantúra felé, ahol én vártam, és amelyet én —szintén a 
parancsnok üanбcsára — többé el se hagytam. 

Nagyon meleg is volt, és talán az dzgadom is okozta, mind a ketten szokatlanul 
szomjasak voltunk. S nem volt korsó, poharanként lehetett csak vizet kapni. 
S a іközkatona, akit számta Фanszor s mindig mentegetőzve kértünk erre a szolgálatra, 
mindig mosolyogva és gráciával vitte •és hozta a pohár vizeket. Nem az volt a 
számvakra a lényeges, hagy az olaszoknak a seggit ő  és mentő  akciói mögött nyilván 
meggondolt és szentimentális tényez őktől mentes politikai célok húzód ak 
meg — a lényeges az volt, hogy az emberek, akik a mentést végezték, kivétel 
nélkiil, tiszttől közkatonáig, mind igen jбl érezték magukat épp ebben a 
funkci&jukbam — és azonkívül, minekünk, akik üldözöttek voltunk, látni ezt 
a magatartást, vigasz, Maiztatás és ö гΡöm volt. 

A nagy szobában, mely mind homályosabb lett s kiиlönben is  be  volt 
függönyözve, rajtunk kívül araég egy n ő  is tilt, egy testes id đsebb asszonyság, 134  



teli zsákokkal és hatalmas, ugyancsak tel kosarakkal a lábai körül. Az olaszok 
már két hét előtt kiszöktették a fényét, s mart velem еgуйы  nemcsak 
őt, •hanem az egész é1éskamraj'at is .á.tvúszik majd a határon. ,S t őle tudjuk meg, 
hogy az olaszok hósszú hetek óba nap nap után szöktetikat teherautóvk оn .az 
embereket. Kn~n .szerb lakosságának 3/4 :részét, mindenkit, akit csak meg tudnak 
menteni — és minden Lе11еnѕzо1g ѓлЈtаtás nélkii . A nőnek vannak rokonai Banja 
Lukón, s aгdktál tudta, hogy a németek is el-е1ц  zöktetnek az usztasák el ől egy-egy 
embert, de azok csak :olyanokat, akik busasan .megfizetik az emberbaráti 
szolgálatot. Az :olaszak azonban — a testes ásszonyság nem gy őzi áldani az olaszok 
jóságát, s meséli, hogy egy fiatal nőt egyszer olasz katonatiszti egyenruhába 
öltöztettek, es úgy vitték át a határara az usztasák orra el őtt. 

Mininek este, még kilenc előtt el kellett menni, nehogy 'a nem ho гvá,tdkna 
kötelező  záróra az utcán .találja. Ugyanez akból a teherautó, дnely .bennünket fog 
иΡinni, magából a kommandantúra épületéb ől indul majd velünk — figyelmeztetett 
bennünket a szJimpatikus karnand•áns (aki egyébkent ,pontosan feljegyzett mkmdent, 
amit neki az usztasák drvari viselt dolgairól el őadtam). Még Micihez is volt pár 
indulnunk most még, csak ha már egész besötétedett. Mininek •ellenben most már 
barátságos szava: ne agg "adjon, minden rendben fog menni, simán, épp .azért nem 
menni kellett. Sose fogom elfelejteni: lekísértem a kapuig. A kapuban egy 
olasz katona állt, s intett a kezével, hogy Mici ne inenejn imlég, mert azepület 
előtt épp egy usztasa haladt. Álltunk egymás mellett, egymás •e гét fogva a 
nagy kapu mögött, •az olasz katona hátára bámulva. Egyszerre az megfordult, s a 
karjáva'1 sürgető  jelet adott, hogy most! tiszta a leveg ő  — és a könnyű  
lépéseivel, melyek ezúttal a szokottnál  is  nesztelenebbnek tűntek nekem, Mici 
eltűnt melІőlern. Egy pillanat múlva féleszméltem, s már .szaladtam  is  fel a szobába, 
ahol az imént együtt ültünk, hogy az ablakbál még egy pillantást vethessek 
utana — s nem lehetett. A jó iasszony, .aki az éléskamráját volt az urához viend ő , 
igen okosan, figyelmeztetett, hogy ,nem szabad félrehúznom a függönyt az ablakon, 
mert hiszen ellenséges szemek állándóan figyelik az épületet, s ha most ott 
egy lvi t pillantanak meg, mindjárt tudják, hányat ütött az ára. Ó, igaza volt 
— és most ugyanabban a nagy szábában, ahol az el őbb Mici mellett ülhettem 
némán, a гtársaságam a jó asszony volt, s Mii pedig egyedül megy .az utcán, 
ki a Šfipad-állomásra .. . 

Mert k~'ѕőn sötétedett, későn indultunk. Nagy, ponyvával letakart olasz 
zászlбs teherautóra rakták fel :az útitársn őm zsákjait és kosarait, s :azok mögé, 
egymással szemben, egy-egy sarokba :a jó asszonyt meg engem ültettek. El őzőleg, 
fülem hallatává, a :kommandáns kiadta az utasítast: megint úgy, mint mindig —
mondta. — Egy altiszt a sdffőr mellé, két-két katona pedig a kamion hátulsó 
végébe, s ha !megállítanak a határon, azt felelni: olasz katonai .autó. Ha át 
akarják vizsgálni a sza] іlítmányt, lőttök. — S hátul két-két katonával, akik 
szuronyos puskáikat a térdük közt tartották, az autó kigürdült velünk, s a katonák, 
akiket nyilván szórakoztatott a megbízás — de talán .a siker •érdekében is, amint 
kiértünk a városból, énekélni kezdtek, és mint az olaszok általában, szépen 
énekeltek. S hazafias dalok !is sorra k егп  Кek — az olasz teherautón, amelyik 
engem vitt, engem szöktetett :az uszta a-országból a — fari zta Dalmáciába .. . 
A határon csakugyan megáНítottá'k kocsinkat, s őt zseblámpával m•ég bevilágítottak 
a ponyva alá .is — az útitársnőm, mint én is, egy 'kellemetlen másodperc után 
hallottuk, hogy az autó tovább.rabog, és ugyanakkor :az olasz katonák vidám 
nevetését .és a hozzánk intézett szavát, hogy most már nekem .is lehet cigarettázni, 
ez már „terra italiam". 

Éjfélre j.art már, mikor célhoz értünk. Кі  taréje — mondták nekiink, és 
míg a zsákokon és kosarakon keresztül el őremásztam, .a katonák .a oarabinieriknek 
már meg .is mondták, kik vagyunk — én legalább nem is láttam a carabinierik вt, 
akiknek a laktanyája előtt állt meg a kocsink. Míg a katanáktól, akik lerakták 

•  a jó asszony ingó éléskamráját, búcsút vettünk, гбг  ott termett egy ismeretlen 
szerb pap, .aki éjszakása is maga lakására hívott bennünket, miután a car.ab гiierik 
felzörgették a hírrel — az ő  lakása azok laktanyajával szomszédos —, hogy 
menekiiltek érkeztek. Csak a lakásba érve — ahol nyilvan álmaból felzavart 
két fiatalasszony fogadott bennünket és a pápot — mutatkozott 'be az utóbbi: 
Đuvć . Mikor én is .megmondtam a nevem, megismét еltette velem. Valószínűileg azért, 
mert nem értette mindjárt, hogy kerti ide valaki, aki a neve után ibélve nem 
lehet szerb. S talán pedantériából iis;  tudni akarta legalabb a nevét annak, akinek 
szállást ad. Egyéibként maga volt a tapintat és  diszkréció. Mert noha a kés ő  
ára ellenére 'is, miután útitársn őm és a házbeli nő  kis nyugalomra tértek, ő  még 
fentmara:dt vagy egy óráig, beszélgetve velem —úgy tett, mintha és7re se 
venné, hogy milyen rosszul beszélek szerbül, és láthatóan nem tartotta jogosultnak, 
hogy azert, mert szállást ad, számon .kérje t őlem, ki vagyok. Nem kérdezett, 
de -annál figyelmesebben hallgatta, :amit magamtól elmondtam neki magamiról 
és Drvаггбl. ,S tőle hallottam, hogy Kalabát és társait, ákikr ől akkor még 
D.rparon nem tudtuk b ztosan, hogy .mi történt velük — Bosanski Petrovac 
környékén — pontosan a helyet is megnevezte —, élve temették el az usztasák, 
miután előbb megcsonkítottak őket. Rejtekhelyről egy szerb paraszt véletlenül 
szemtanúfa volt mindennek — s kés őbb ez :a szematnú mutatta meg az olaszoknak 
a tömegsírt, melyet azok exhumáltak, s a megcsonkított hullákról fésiykép-
felvételeket készítettek. — 

Pop Đuič  — a szerb papok szokásos szakállával —szép férfi, minden 
paposság nélkül, nyugodt — és egy-egy gesztusa árulja csak el, hagy a heves 
emberek 1~özil való. Mikor ,például arról beszél, hagy Kninben az usztasá.k legf őbb 
bujtogatói .és segítői a ferencrendi szerzetesek — a „franjevci"-t úgy ejti ki, 
mintha máris .a fogai közt érezné őket — mintha .a fehér fogaival akarná 
összemorzsolni a csontjaikat. Ó maga Knin közelében, Strmicán volt pap. Onnan 
menekült, az ablakon 'keresztül szökött ,meg az usztasak el ől, akik a •kapuját 
máir ónlépték. Karján négyéves gyerekkel — ѕ  ha jól emlékszem — azonkívül 
még egy hateves fiúval két nap, két éjszaka bujkált, gyalogolt feleségével és 
ságornőj•ével, míg Kistanjeba ért. A lakost, amelyben nekem szállást adott, 
bútorostul, úgy, ahogy állt, bocsátották az ő  és családja rendalkezésére — s most 
Kistanieban ez a parókia s ő  a papja. Reggel korán meni is kell valami 
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tolnai ottó 
$aa~đtlil(ђe 2ite гΡatu гΡgefd)te 

andonna les paysans gц'elle comprenait đ  miracles) pour 
e des ' romans de mmurs m. • +nes: «Valvét >, < 

Bea + : Messieurs di Bois Dóré», 	ar. uis de . , 
«Jean di In Riches, qui ont un  
mais n. vaunt pas  les précédents. 

Plus urs des romans de Georges •$afiű  int ' été arrangés 
pour le t.=đtre. Ceuх 	eu le plus de succés sent: 
«Frangois 	Cha 	, «Le Marquis de Villemer». 

Honoré ®e Balzac (1799-1850) a tréé le roman de 
mmurs. — Aprčs une. jeunesse obscure it pauvre, pendant 
lagnelle it é 	't e uelques livres sans valeur, it tomposa 
quarante vоІ4mеs, 	unis sous le titre de «Comédie 
humaine». f. ~вΡtA 

na 	aгra é toute s. vie par des difficultés ffnanciéi•es 
a écrit av4с  une háti fiévreuse. Ii sé couchait đ  sip 

heures, se фvаіt đ  minui prenait du café, travaillait 
jusqu'đ  midi . П  est mort d• ce régime aprés avoir écrit, 
entre autres hefad'eeuvre: «Sc: es de la vie privée» (lob-
sick), «Scén q  de la vie de 
Provinces ' ugénie Gran-
det), «Sćčn s de la -vie pa- 
risienne» ( e pére Goriót it 
lea Parent pauvres). 

ВаІzаt a'dés défauts 
nombreux.jII n'a pas d'es-
prit; sa . ј  .plaisao.terie est 
gгossikre . 'sá sensiblerie 
grotesquQ. 

Mais it .possédait une 
лїervefllguse imagination; it 
créait sii bien ses types qu'il 
finissai' dit-ott, par croire 
qu'il les avait connus. Il 
en parfait čomme de gins 
avec qúi it se serait trouvé 
en rapport$) 

lIe plus Balzac est un 
grand .óbservateur, it sajt 	Gustave Flšnbert 
discerner tons les groupea 
soсi~цх  ' it dans chaque groupe, 1'individu type, qui en 
acct~ee) le travers , 1'instinct spécial: «Rastignac », «Le Curd 
de Tours», «César Birotteau», «Ursule Mirouet», «La vieihe 
Flllk» slut des types d'une réalité intense. En méme temps, 
Is Font tout 1'exciss lyrique des romantiques et si Balzac 
a šséduit ses contemporains par les défauts qu'il tenait 
d'gnх 4), it a séduit Ia postérité par tette psychologie extra- 

.ire qui était en lui. 
Flanbert (1821-1880). Nona avona préalablement Bité 

ubert đ  propos di Salammbđ . 	. 
Flauberá qui était un anti di G. Sand est le fondateur 

e 1'écolA réaliste, qui, par réaction cow  n т  le lyrisme roman- 
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(Slit- ieee  tic  8tomane non (SurgeS { 
Canb  fist fgт  baS 2beates  inast-t, 
ggemadt taocben. (S te, bee one  meiftett: 
lefofđ  get-ott t7nben, ftnb:„bcang  ben  • 
(Sinbi  ing",  „4Đег  (Stae»uii be ндетег". 

(SuitS be  flntgae (1799-1850) yqqtt  
ben  (Sittenconian gefibaffen. 	(So ‚ 
et et aicbeeen sub aemfetfsen bight, 
tintгenb  bet it  cmiii lneittofe  (Sitter   
((tt г tct, neefaitti  ii  nie тдд tg untie  bem 
2ttг [ „2ReпfФftáte SPaműbte" öeeemtgte 
s9đnbe. 

(Sets  gan đeS  bitten   fang ton  finom-
gieflen (SibtoieeigTeiteta befó1lipt,  bat cc  
mit fiebecgg n{{tee (Saft ggеfФтге6еп. (,Sг  .. 
gtng um fed7S Ut-c  f+bfafen,  (tant um 

	

lllittee<unibt auf, txarci đTafice, ortteitete 	_ 
big  slSč tttag- (Se tR  on bidet  £'ebenšroeife 
net-ott- en,  naátbem  it, untie  anbeeen 
(fletllecrnecten, gefibrietten batte: 	Cbv 

rues avS bem (fteivattetten" (()obfed) 
 ~(~ đenen auS bem f1< гоbиđlг  еп д  

((SuaSnie (slгaпbet),Cиbeпeп  auS 
bem biaгifeг  9eben"  (baler  (Sietni  
nab  bte nemen (S[некп ).  

tie fie ba к tтeffliát scala • 	mi1- 
telmitttige . (Sнцепхо lпапе  is fcteefben: 
„Riafaébтe" ..-ne fibtuen.  beaten bin 

o)3,.59arб'', , Јет  9Raгqu гS be ibiiue-' 
,t еап  úe fa IItodte", bte etrcert !  

eta fRetđ  sea  4tnmut  latin ,  attic  ntátt ~ 
a  Siet  (neat (tub, late bee sort-rn-

get-esben, 

24а1đае  int óabtteiáte (S et-lea: (Sr  
bat (linen (Set-): fits  (bibets  ill nest-,.  . 
feine (Smiefinbfsrnfelt t&tertiib. 

.(Sber  it  befat eine tvanbecbaee 

bЗ4antnfte;  cc  (ut-ut feine tbyen  fi  
gut,  bal  ex,  roie matt foot, fФlгев- 
1нФ  giant-be,  bati  en  fii geiannt butte. 

(Sc  (butt- son ft-nun  rote  son -beaten,  
mit tcnen  en  egna befannt geroefen 
tagi.  

tbeabie8 iít Rfalđae  its-  ето6ег  
. ' oБд 'ј'teт,  en tans au  f4đtnten 

05 'yen unte гf~eiben -unt  (it fiber  
(đS  . e baS lituotetloefes — ben 
2;pttu.  bee  tbse ttlonbeattbteut,  (tine  

бefonbeтe 	i,unS beтboгtebt: 
, 
 9č  afttg- 

пae
t 
 „~ес  '  nicer  bon2оигS",l5efaт  

юtтoteau , - г fиlе  bbtcouet",  „maS 
atte Dtabdeп", 

 

 finb 2ggđen nan ein- 
beingliг4ec  ((Sir  • tetl.  )Ja »tett-es  Reit 
babes fte ben g.  реп  lgxtfгбen g ev  
fdtroang.beг  sJčoman ter, unt- гоenп  (Sa.• 
pat  festi  $eitf?enoffe  borul  bie.$et-tee, 
tn benert ii tbnen ut-, aeafatict  Int,  
fi  teat ee.bne sTai4roeie т  tine аи  ev 
oгbentltáte Ge гtet:te г :ntn' te  cc betat-, 
besfĐ bкt. 

(Slant-nt  (1821-1880). -tic bates  
(Stoabect (bolt  boгбebgenannt  'eb  4Se-+ 
leeenbett  bet'  (иаlатт6д. 

(Stint-eat, bet  ein (Sceanb - b• 	OS. 
(иaпb  unni,  di  ben (SegLĐnbet bee  'fi- 
(hitben  (Sbunte bie, aíS SbitTtoic 

s) (n miracle boгtхejffid. °) avec. qui it es serait tronvé en rapport mit tetten  it etma betannt getoelen mar. 
3) accuser t)al t-fix ben ((Sins bin rendre oaillant ђetbortreten fajjen, ђeгΡboe ђЭΡetun. ') ii bient de eon pore ex gteitt)t jetnem Rlater. 
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Földre terített matracon vetettek neJkem ágyat az asszonyok. A sorsom most 
külön van váaasztva Мiсіétőa — ez volt .az első  ,gondolatom, amint egyedül 
maradtam. Kélt dмёnьёІб  vđlágbam élünk — s úgy éreztem magam, nemit aki árulást 
követett el, mert a világ, melybe éan keгiiltem, hásonlitha'tatlanul emberibb volt, 
mint az, amelyikbe ő  maradt vissza az én beleegyezésemmel. Itt máris megsz űnt 
a rabság érzése —ott az els ő  enilber, ez a .pap, akivel együtt ültem, ibeszéSni 
mert nemcsak Usztaga-orszag гб1, almom az olaszokгál ds. Вѕ  ő  volt az első  
ember, aki képet tudott adni aггról, hogy md történik a világban, a fromtokan. 
Kdstanj ban a тndsrmkinek aehet тádiája, s bár hivata1osan tilos ki1földd leadó-
állomásokát hallgatni, nііn.dевkі  nyugodtan hallgatja azt, amit akar. Mindjárt, 
akkor árjel, elmondta nekem, hogy milyen a va1óságos helyzet az orosz  fronton.  

Reggel .a hazban uralkodó nagy élénkségre ébredtem. Rengeteg ember 
lakott ott. Mlint kiderült, a kertben is háltak. Egy id ősebb, egész pтimfltív 
paгasztról, aki іа  kertből vánszorgott be a aakáslaa, megtudtam, hogy a palp apja. 
Nagybeteg, szintén menekült. Szintén paгasztruhás, 20 év körüli, er ősen kancsal 
fiatalember, aki ugyancsak 'itt élt menekültként, a pap ínvére. Ott volt a sógen ő  
család јa is •és nemkülönben még so'k-sok ember, fiatalok és egészen fiatan 
gyerekek, s minthogy a kapu, valami technikai okból, nem volt haszná'lható, 
nemcsak a kerttel, de az utcával is az alacsony ablakon keresztül közlekedett 
mindenki. Nagy bögre tejeskávé mellett Liliom még, mellyel a háziak vendégeltek 
meg, mikor a mindig nyitott utcai ablakon keresztül egy (hatalmas, afféle 
tölgyfára emlékeztet ő  óriás toppant be — azzal, hogy engem keres, mert hafotta, 
hogy ,állítólag Drvaгról való vagyok. Az ember úgy .nézett ki, amint Ohaplinnak 
az a partnere, aki hol kocsmámasi, hol bokszbajnoki minőségben mindig össze 
akarja apritand Charlie-t. S körtilbelül éhhez a partnerhez 'hasonló tikintettel 
mért is végig, mikor azt mondtam, hogy én vagyok az a drv'ari. S ,a bizalmatlan 
kérdésre, hogy ha csakugyan drvari vagyok, hogy van az, hogy ő  sose látott, igen 
nehéz volt тöviden megfelelnem. Ehelyett tehát azt mondtam, hogy .én vagyok 
a doktornő  férje. Erre mQndjáхt felengedett a jég, és kiderült, hogy áz ő  fia 
nemegyszer Vitte autón a doktornőt betegekhez, vagy hozott betegeket a 
d<aktoгΡnőhöz — mert ő  a Skakić. Ebre aztán én is Identifikáltam az óriást —
mindenesetse :csak magamban és nem fennhangon. Ez az a bizonyos SkaКić , 
taxatulajdonos Drvaron, aki annak ildeji n a jugoszláv hadsereg összeomlását 
követő  fosztogatásnál — ellentétben a pax+asztokkal, .akik csak ,annyit vittek el 
a későbbi Ustaški doni .iskalaépületében felhalmozott katonai élelmiszerekb ől és 
muníсiából, amennyit puszta kézzel vagy legföljebb a lovaik elbírtak — a Skaki ć  
család teherautávál robogott az iskolaudvarba, s arra rakta fel a 'lisztes zs "akókat, 
ládaszámгΡa a cukrot, olajat... đ  a anagá részéről most már azt is megbосѕátotta, 
hagy nemcsak ő  nem látott engem soha Drvaron, hanem én se agnoszkáltam 
mindjárt. Beszélnhvalónk sok volt: Drvar b őségesen szolgáltatott anyagot, đ  maga 
is menekült, és lovakkal meg marhákkal kereskedett, állandóan utazgatott Zára 
és Kistanje között, s a pénztáa сája, mélyből az én dinár=vagyonomat lírára 
váltotta be, éppolyan vastagan dó húsban volt, mint ő  maga. (Egyébként, talán 
életében először az én szegény 8000 dinárіanat önzetleniil magas érafolyamon 
váltotta be.) S ő  jött velem a községházára, hogy ott megszerezze nekem a 
Spilitbe szóló „peranesso"-t, s ott úgy mozgott, amint •aki otthon van; minden 
hivatalnokkal baráti kézszorntások, ás mindegyiknek cigarettát is adott, .és ennek 
az $bennfentességének köszö вbettem, hogy ózonnal megkaptam a permessót, 
igaz, bogy nem Splitbe egyenesen, hanem csak Šibenikig, mivel a oomissar 
maga éppen távol volt, s a helyettese a araaga tzakállána nem adhatott permosót 
Splitig. Skaki;ć  volt á pártfogóm a vendéglőiben is, ahol a kocsmáros először 
azt mondta, bogy nem jut már nekem gebéd — Ѕkаkќ  valósággal dédelgetett, 
úgyhogy mikor később Š'ílbenikben azt mondták nekem rá1a, hogy „az a gengszter" 
— nekem szinte rosszul esett —, holott tudtam, hogy egyébként csakugyan az, 
s a megjelenése is olyan. 

Kdstanjeból autóbuszon két ёtape-tan visz az út Šibenikbe. A jó asszony, 
aki Kninből jött velem, mindjárt reggel talált autóbuszt, ő  Zára felé, Šibenіk felé 
án csak d ~intán. Az autóbuszon még inkább úgy hatott minden, mintha semleges 
ország földjére kerül az ember. Csak abból érezhetd a „másik" ország közelsége, 
hogy az utasok mind, még a szokott s ггláv közvetlenséget is meghaladóan, 
nyiltszívííek, beszédesek és beszéltetik egymást. Mikor Kistanjeban Skaki к  tyal 
ebédeltem, kiderlt Skakiić  egész táгsaságáгól, akik ott ültek velünk együtt egy 
hosszú asztalnál, hogy mind menekültek, emigránsok — és mind, jelenleg igen 
jól, kupeckedésb ől éltek. Az autóbuszon is nagyrészt keresked őkkel utaztam, azok 
is menekültek voltak — és folytatták mestersegiiket, mind különböz ő  üzletetk 
ügyében •utazgattak. S a vidéken, az egész környéken otthonosan mozogtak, 'hisz 
azelőtt Fis Itt végezték az üzleti beszerzéseket és eladásokat, csak épp akkor 
ez miaud még egy ország volt. Az autóbuszon á kalauztól, azt hittem, agy kell, 
olaszul kértem a jegyet, ami re  .az rám szólt, hogy mit ütött ibelém, araért nem 
beszélik a „mii nyelviinkön". Mostina — igy hívják azt a nagyon szép kis 'helyet, 
ahol az autóbusz megállt egy kocsma el őtt. Ott kelett pár árát várni a másik, 
Šiіbenikbe menő  autóbuszгa. Az ember azt hinné, hagy olyanok, akiknek a 
nemzetiségük miatt ,kellett i Ујdöztetést szenvedni, anyagilag tönkremenni; meneküla і  
— ilyenekb&l került ki az útitáгsaim legnagyobb része —, bizalmatlanok lesznek 
azzal szemben, aki, mint én, amint kinyitja a ,száját, kiderül, hogy nem közülük 
való, Idegen. Valójában azonban mindnyájan igen-igen kedvesek voltak hozzám, s 
mindnyájan valósággal részvéttel kérdezték, hogy beteg vagyok-e vagy csak 
betegség után — is a kocsmában •az asztalukhoz ültettek, .és ha rajtuk  611, versenyt 
Itatnak-etetnek. Kninből való szerb kereskedők, fiatal nők, parasztak-és fé]parasztak 
— és egész idő  alatt, senki se sokallta, csak az usztasákról volt szó, á гémtetteilгől 
és a jövđrбa. A kocsma előtt, a járdán bennszülöttek ültek — legnagyobbrészt 
horvátok, szegény, rongyos dalmát parasztok, ;akik id đnként helyeselve elegyedték 
bele az átutazók beszélgetésébe. Ik f őleg arról beszéltek, hogy nincs kereset, 
egyik, egy píipos öreg azt magyarázta, hogy mindig  is  így volt, itt mindig éhség 
volt és lesz — a fiatalabbak azonban hevesen tiltakoztak, és — míg csak egy 
csendőr arra nem haladt — Oroszo гΡszágг&l beszéltek, mint példáгΡól. Motorbiciklin 
egy idősebb olasz katona ért a kocsma elé. Amint meglátott bennünket, odaiött 
hozzánk koccintani — és elmesélte, hogy szódavlzkészít đ  műhelye van  Bolognában. 
Igen mvlatságos alak volt. A társaságunk el őbb más megszaporodott egy fiatal 138  



lánnyal, aki a mostinai postamesternél lakott —szintén menekült volt, és minden 
autóbusz érkezésénél ott van a kocsmában, hogy híreket halljon hazulról és altalában 
Usztasa-oпszágból. Hat gimnáziumot végzett. S a szádavklkészít ő  rajta felejtette 
a szeniét, s engem kért meg, hogy közöljem a lánnyal, mennyire tetszik neki. 
S nagy •derültség az olasz katona nyilvános va цΡomásai haНatán, melyeken 
legjobban a talján mulatott. Az els ő  levél egyébkent, melyet Mici tőlem megkapott, 
az a pár sor volt, melyet a mostani kocsmában ímtam, s az ola'c7 katonának adtam, 
hogy d bja  be  Kninben. (Sértődötten utasította vissza a .pénzt, melyet •bélyegre 
akartam nellyi adni.) Ki erre, ki arra, az útitársaim elszéledtek, s én egyedül 
mamadtam a gimnazista lánnyal, aki nem volt így külön •épp szórakoztató tá•nsaság, 
de a régi kőhíd, .mely fákkal szegélyezett mély víz felett boltozódott s az egész 
tájék, ahol fé1бг  Јg, az autóbuszra vámva sétáltunk s a tájéknál is jobban, a 
gondolataim, elfeledtették velem á kevéssé •érdekes •sétapartnert. 

Késő  délután •érkeztem Šlbenikbe. Egész idő  alatt, Mustinában és azontúl, 
mindig a valószíПütlensegnek egy különös érzésével — valahogy úgy, mintha 
nem lepődtem volna meg, ha hátranézve, valahol Mii ,bukkan fel mögöttem. 
Mindenesetre ezt nornnalisab'bnak éreztem volna, mint azt, ahogy 1ép•ésr ől lépésre 
kijjebb •és kijjebb távolodtam az életemt ől — ёs mintha magától értet ődő  volna, 
Mustina és Š ~Đbenik között mar a tengert is megpillantottam, és Šibenikben kiszállok 
az autóbuszbál, és odaadom az első  utcagyereknek a 'bőröndömet, magam meg a 
kabátjaimmal megrakodva — indulok, ahova az utcagyerek vezet, a legközelebbi 
hotelbe. Mint egy automata, melyet napok el őtt, m•ég Drvaron felcsavartak, 
s most a gépezet magától m űködik. 

Mostynán mondták ugyan, hogy nagyon nehéz desz Šibenikben szobát találnom, 
de más gond és a fájdalom иulságosan lefoglalt ahhoz, hogy a figyelmeztetést 
mindjárt el ne feledjem. A gyerek, aki a kofferemet cipelve vezetett, szó szerint 
vette az utósítást. Az autábuszmegállához legközelebbi hotel a most Allbergo 
ItаDiának nevezett egykori Hotel Krk — .a vámos legjobb szállodája. A hotel 
hatjában szemembe ötlött, hogy nem látok .mást ott, csak olasz katonatiszteket, 
s a portás meg a direktor mindjárt azzal fogódtak, hogy civil egyáltalán nincs 
a hotelben, s minden szoba különben is foglalt. S csak kés őbb eszméltem rá, 
hagy igen szánalmásan nézhettem ki — beteg is voltam s testileg és idegileg 
olyan •kimerült, hogy alig álltam a lábamon —, egész egyszer űen megsajnáltak, 
s azért adtak mégis szobát. Nem kapacitáltain őket, csak ,azt mondtam, hogy 
menekült vagyok, de az arcom valósz•inüleg különösen halásos argumentum volt. 
(Kninben megméretkeztünk: az utolsó usztasa hetek alatt Mici valami 5, én meg 
10-12• kg-ot fogytam, s aha Mostiniban se voltam vidám, de egész elvesztettem 
a fejem, miikor Šibenikbe menet megpillantottam a tengert — egyedül.) S talán 
az is, hogy mondtam: csak egy éjszakára 'kell •a szoba, másnap •tovább utazom 
splitbe, s birnxilyen kis lyukkal is .beérem. Az ígéretre, hogy másnap már 
továbbutazom, a hat nap alatt napjában többször emlékeztettek a hotelben —
nem rosszhidulatúan, hanem 'kényszerb ől, zavartan, kelletlenül. S az ok valószín űleg 
nemcsak az volt, hogy egyedüli civil lakójá voltam a katonatisztek és részben 
Igen ;magas rangú katonatisztek szamára lefoglalt szállodának — annyira katonai 
jellege volt .az •épületnek, hogy az els ő  emelet tiszti étkez őnek volt berendezve —, 
civil voltomhoz hozzájárult még az is, hogy miután megkaptam a 25. számú 
szobát, a bejelent đlep ki'tö1tésénél a portás kérdésére bediktáltam az ominóyus 
zsidót. A direktor :még ott állt ekkor a ,portás mellett, •és emlékszem .az arcokra: 
a portásra és az övére. Zavarban voltak, hangot se szóltak — szégyellték magukat, 
és szégyel'lték volna azt mondani, hogy „ebben az esetben" a már megígért 
szobát mégse adhatják. A direktor a következ ő  napokban is megkülönböztetett 
kedvességéved üdvözölt minyiig, ellenben a portást ugyanakkor napjában többször 
küldte a nyakamra a kérdéssel, hogy mit gondolok, meddig kell meg maradnom — 
úgyhogy lehetđleg kerültem a szobámba való felmenést, csakhogy :ne halljam 
újra a gondterhelt k гdést, mely egyébként nekem is nagy, a direktorénál is 
nagyobb gondom volt. (Az igazgatót egyébkénit, azt hiszem, éppúgy küldték a 
portáshoz, mint a portást énhozzám, mert természetszer űen a hotelnek megvoltak 
a speciá1іs ellenőrző  közegei.) 

Mindenképpen olyan rossz állapoüban voltam, hogy amint felvezettek a 
szobánba, magamra zártam az ajtót, •és másnap reggelig nem tettem ki a lábamat. 
Reggel azonban annál inkább siettem le — siettem, hogy araég aznap tovább-
utazhassak Splitbe, ahol, vgy reméltem, már várni fog Misit ől az értesítés. 
Befészkelte magát a fejembe a kérdés, hogy vajon csakugyan nem látta-e meg 
valami usztasa, mikor elhagyta a lenini olasz kommandó épületét. Alig léptem 
ki a hotelből, melynek kapujában olasz katonák álltak őrséget, sietve jött utánam 
valaki: ugye ez és ez vagyok Drvarrál? — kérd , és miközben kérdi, mám biztossá 
is válik benne, бs ennek megfelelően örvendező  lesz a hangja, arca. Ó alig 
ismert meg, biztosan beteg volt!. — mondja, és a feleletemre, .hagy az is, de 
régebben, most főleg az usztasák a betegségem, már •belém is karol, és mint 
valami boldog nyereményt visz magával a kissé ,hátrább  616  barátja felé, aki 
szintén drvaiii, s aki szintén •örül velem, és szintén úgy kérdezi, hogy ugye 
a daktoхnő  férje ... Az ,én létezésem tarvaron — Spinoza terminológiájával — az 
akcidenciáé volt, a szubsztancia, az a doktorn ő , s közben magának a doktorn őnek 
a személyéről se tudtak semmit, csak azt, hogy kedves, lelkiismeretes és emberséges 
a páciensekhez. Mint más drvariakat, ezt a kott őt .is láttam utcán s főleg a 
Činovnički doniban, az időben, mikor .még odajártunk étkezni — egyébként 
nemcsak hogy sose beszéltünk egymással, még csak a nevüket se tudtam. S most 
mindhárman akkora örömmel estünk egymásnak, mintha testvérek volnánk — 
s „in signo Drvar" az usztasáknak köszönhet ő, hogy így .lett, csakugyan a közös 
sors testvériséget teremtett közöttünk. Hogy milyen er őset, azt Drvaron csak 
érezni lehetett, abból, ahogy egymás mellett elmentek az emberek — mert 
megállni az utcán .és beszélgetni, szerbnek és nekünk, akik szerbeknél nem 
kevésbé üldözöttek, zsidóknak, veszélyes lett volna. Ez vot az es ő  eset, hogy 
ami .ott néana volt, itt hangosan élhette ki magát — és a hat nap, .amit Šibenikben 
töltöttem, hála a kis, csámpás, fekete szem ű  Slobodan Lozónak és az elegáns 
fiatalembernek, Božo Misaljevi ćnek — aki nem is annyira elegáns, mint igen 
jó modorú sógoxa a Pilana volt igazgatójának —, nekik köszönhettem, hogy ez 
a hat nap számomra nemcsak kínos, hanem rnaradandóan szép •és érdekes emléket 
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és az én természetemet tekintetbe véve, a1iigha lehetett volna valami intimebb 
k&elеdés köztünk. De — ez az, amit mia иΡ> іg ereztem azolфan az emberi 
viszonyaimban, ahol gazdag emberrel álltam szemben — minden komoly 
barátságnak előfeltétele á sorsközösség.  Es  ha semmi más, de •ez megolt Siobodan, 
Božo .és énköztem — .és ez elég volt ahhoz, hogy úgy talá Ј kozzunk és úgy 
maradjunk együtt a šibeniki hat nap alatt, Q гшntna .testvéгek volnánk — és 
nemcsak vehxk, volt tisztvise1 đlkkel, hanem az ő  egész táгsaságukka1, mely az 
én társaságom is •lett, s akik mind, kivétel nélkül a ja гgoszláv madsersg egykori 
aktív tisztjei (mmd szerbek) voltak. Különben ez a katonatisztekkel vala igaz 
rokonszenv volt az, ami meglepetés volt a szamom гa — a katonatiszt fogalma 
számomra egyértelmű  volt azokkal az aktív tisztekкel, akiket az osztrák-n1agya г  
hadseregben volt alkalmam szírb ől utáni. Lehet — Mbar nehéz most elkгpzelni —, 
lehet, ezek az én иibeniki barátaim se ha'tatta к  volna így rám, s valóságban is 
mások voltak, míg viselhették a ka тdjukat — de inkább valószínű, hogy csak 
az én számomra lettek ‚n 1лa hоzzáféгhetetlenebbék. Hálás vagyok éгte, hogy 
találkoztam vіюk, helyesebben, hogy hat napon át, egész šibenikd tartózkodásom 
ideje alatt, elvá1aszthatatlanak volunk. Vártak гám a reggelinél, s nem hagyták, 
hagy magamban búsuljak, vittek magukkal a strandra, s gondban voltak miattam, 
és — engem, aki mindennemű  társas élettől immár évek óta elszoktam —
társaságuk köгрontjává tettek, vadósággal ünnepeltek —, és mikor végre sikerült 
elutaznom, legalább nyolcan voltak, akik nemcsak mondták, de éreztem, hogy 
érzik •is  —sajnálták, hogy nem ,maradunk együtt. A kis Dejan f őhadnagytól 
Magaraševiéig (aki, azt  hiszem,  őrnagy volt) mind siettek, ha гádián valami 
jó hírt hallottak, velem közölni, és esküszöm aá, hogy kiv:étel nélkül, mind szívb ől 
nem törődtek azzal, hogy én nem is vagyok szerb — s ha tö гődtek vele, csak 
olyan értelemben, hagy hálásak voltak a mokonszenvért, melyet népiek iránt 
egy-egy szavamból kierezhettek. Az összeomlás legtöbbjüket a šibenikl hely őrségben 
találta — az olaszok, gá Ій n̂sал ,  tovább fizetik addigi gázsijnzkat — s mindnyápan, 
személy szeгint, a maguk egyén fájdalmának érzik az .ország kataszt гófá јát — vagy 
ahogy ők nevezik: a nagy á гulást, melynek ez az ország áldozata lett. De 
egyetlenegy se kételkedik a feltámadásban, és részletekig kidolgozott programjuk 
van arra, hogy adott esetben ki hova megy, ki mit fog tenni. S épp err ől vmlt 
egy felejthetetlen ibeszélgetésem. Bosszúról beszéltek, s én közbevágtam: 

— Hogyan akamják Jugoszláviát újina restituálnü, ha majd muzulmánókon 
és horvábakпn vett Bosszúval kezdik? A horvátokat ért sérelmek egyengették az utat 
Pavelićnek, az usztasák azzal jöttek, hogy bosszút ke ll  állniuk, maguk is a 
vendettámól álmodnak — hogyan sziиеthetúk majd meg a délszláv népek testvérisége, 
ha nem lesznek akosalbbak a szerbek, mint ma az .usztasák? Nem látják, hogy 
az usztasák a Hitler diadalágyak csak egyik fele — a masik felét épp maguk 
szállítják Hitlernek, amennyiben belenyugszanak, hogy ellenségnek nézzék a 
horvátokat? 

— Тökéletesen igaza van — mondta erre egy !különben hallgatagságával 
feltűnő, kék inges, széles гvйlііl, tömzsi fiú. És azét hittem máг, hogy t,ú1 őszinte 
voltam, mert múnd megütődötten hallgattak, és a kék  ingest  nézték, aki Tassan 
ejtette a szavakat. A tenget nézte — a Hotel ,Krk Іberaszán ültünk —, s araár 
sгokásból is, bár semmi titkosat most sem •beszéltünk, mind összedugtuk a 
fejünket. —Tökéletesen igaza v an  — ismételte —, de... de az ember nemcsak 
gondolkodik, hanem álmodik is. 

Később, mikor a töb'b'iekkel egyedül maradtam, megtudtam, hogy •egyáltalán 
nem szimbolikusan •éгtendő  a gondolkodásnak és az álomnak ez a szembeállítása. 
Az, +aki elméletben igazat adott :nekem, csak hozzáetette a maga különös ,ide" 
szavacskáját, annak apját is két felnőtt fiйtestpéгét ölték meg az usztasák. 
És ki az az ember, еkiлek lehet vagy szabad itt bocsánatot követelni? És 
következtek az „esetek", a rémtettek, aaníkhez én a magaara érvari emlékeit is 
hozzáadhattam .. . 

Már Kndnben hallottuk, hogy Split környékén s magában Sp иitben nincs 
minden rendben. Az olasz orvos, dr. Visocehi mesélte, hogy a vasá гnaipi kirándu4ása 
Sp1ibe igen rövid  volt  — a vonatsíndket megrongálták a kommunisták, s ezért igen 
nagy késéssel érkeztek csak meg, fá Šlbenikben azt mondták nekem; hogy neon lesz 
könnyű  Splitbe utazási engedélyt kapnom. Sldbodan és Božo ism'ert'ék az 
engedélyeket kiadó komisszárius gépírón őjét, s az azt mondta nekik, hogy nincs 
más lehetőség, mint hogy kérvényt adjanak be, a kérvényt elkUidik Dolmácia 
kогmányzóságához Zadarba ... de ez heteiket jelenthetett, és én alig vártam, hogy 
már $plitben legyek, mert ott, mint biztosra vettem, hír vár Midt ől, s azonkdvт  ж  is, 
a pénzen aggasztóan fogyott, míg Spintben dr. Rismondék vendége lehetek. A 
Rismondó névre a tiszteknek egy 'kitűnőnek látszó ötletük támadt. Sibenikben is 
van egy dr. Rismoiido, aki a jugoszláv ta гtadékоs tisztek egyesületének elnöke 
volt, igen befolyásos ember — s amit szintén úp barátapim derítettek ki, testvére 
a spliti Rismondónak, akinek én a vendége leszek. Azt tanáasolták, menjek el 
ehhez, s kérjem meg, szóljon egy szót a koantsszárdusnak, csak annyit, hogy a 
bátyjához megyek, s mindjárt meg fogom kapni az utazási engedélyt. Nagyon 
jóban van  a koanisszáriaussad, s ő  maga a prefektúra ápületében lakik. S így 
volt első  találkozásom •a szánalmasan gyáva és szemérmetlenül óvatos — és 
mindenekfelett kényelmes po]gdrral. Rendilјиü1i idők és rendkívüli veszedelmek 
más embereket egymáshoz közel, egymáshoz rendkívül közel hoznak — a polgárt, 
a nagyburzsoát még távolabb minden közösségtdL. A nagyburzsoá nacionalizmus 
— mellékesen, Franciaország a példa гá — nem egy •népközösség érzése, mint 
az én tisztgeimnél — a nagyburzsoá nem ére тheti •már magát soгsközösségben 
egy egész néppel. Különös, hogy csak ez alatt a két :hónap alatt lett el őttem 
nyilvánvalová: a nagybuizsoázia urakodó érzése, állapotának mai jellegzetessége, 
hogy minden irányból ütéstől tart, fél — egy Ilyen tisztara negatív lelkiállapotban, 
teameészetesen kanácstalan, réaneket lát, és legszívesebben mindenki el őtt zárva 
tartaná ajtaját. 

Csak az asszonyt találtam otthon. Korán, 4íz ára el őtt, a férje már munka-
helyére, a kánházba ment. A nő, •bazedovos szemekkel, először is ijedten nézett 
rám, mikor megmondtam, ki vagyok. De egy n őnél, különösen, ha kicsit bolond, 
mint ez ,a hölgy, misedig könnyebb valamit elérni, mint egy férfinál. Legalábbis 
könnyenb az éгdek1ődését felkelteni — és mág könnyebb, beszédessé tenni. 140 



Ez utóbbi mindenesetre túlságosan jól rákerült nekem, mert a nő, aki mellett 
egész idő  alatt ott állt a szakácsnő, elmondta, hogy ő  is zsidó, rovignoni olasz 
zsidónő, es hogy +az ő  családja Olaszországban zavartalanul kereskedik, él és virul 
—még arra is sor került, hogy igen részletesen •elpanaszolja, hogy egyetlen fiia 
évek óta gyomorbeteg, és mályen fürd őhelyeket és kúrákat prábáltaik eddig, s 
milyen kevés sikerrel. Egy-.egy mondata után, ez •állandóan visszatér ő  rotidu'lata 
volt, jobb kezét a még fésületlen fejéhez szorította, és a bazedovos szemeit 
némán maga elé meresztette. Azzal a ibenyomással távoztam, hogy bolond — s 
ezért az ő  +ajánlólevelével zsebemben nem sok reménnyel indultam férje keresésére 
a kánházba. Határozottan ajánló levél volt az, amit a férjéhez firkantott, óráén 
betűkkel, ceruzával. Mielőtt leragasztotta, még fel 'is olvasta, s meg is kérdezte 
tőlem: jó lesz-e így? A levélben az állt, hogy „E sorok •átadója majd elmondja, 
mire van szüksége. Nagyon kelek, hagy feltétlenül és minden lehetd tégy meg 
neki. Meg kell tenned, nagyon-nagyon kérlek, de ezíuttal igazán ..." A n ő , 
levélébđl, láthatóan tartott tőle, hogy a férje nem lesz túl szolgálatkész — tehá+t 
én is nagy remények nélkül nyátottam be a šibeniki kórház venereás +osztályának 
paválonјába, ahol dr. Rismondót, ez osztály f őorvosat, mivel feltűnően hasonlít 
Spláti bátyjához, nyomban megismertem. Kertre néz ő, kis szobában ölt, és testi 
méreteá rnind~ árt igen nagy benyomást tettek rám. El őtte egy óriási bögre 
tejes'kávé, épp azt szürcsölgette, mellette .meg egy fehér köpenyes fiatal orvos. 
Átadtam a levelet, elmondtam, mi járatban jöttem, megmutattam .a sógornője, 
Anka levelét Splitből — ő  ült, mint egy 'bálvány, én pedig egész id ő  alatt álltam. 
Végre, a đután előbb szájához emelte a kávés bögrét, megszólalt. Azt közölte velem, 
hogy ő  nem 'ismer engem, és ha ismerne is, akkor se tennie semmit. Ez nekem 
már elég ás volt, és szó nélkdil  — kapacitálni igazán nem volt kedvem — menni 
akartam. De itt most a sajátságos, mindig megismétl ődő  tönеmény: ha így elmegyek, 
akkor azt fogom hinni, hogy ő  rossz ember, holott — a saját érzése szerint — 
ő  egy szerencsétlen áldozat, aki iránt én tartozom belatással lenni. És nem 
egedett menni. Hellyel ugyan még mindig nem kínált meg, de miközben a testi 
méreteihez szabott findzsáját kanalazta, kiöntötte nekem — a kollégája, nyilván 
asszisztense néma jelenlétében — a szívét. Hogy gondoljam meg, mikor olyan 
iddket élünk, hogy rég a kávéhámba se mer •elmenni, hetek óta nem — +(ez 
egyébként túlzás volt, mert legalábbis másnap ott láttam a Krk teraszán) —, 
nem tador, még nil miindennel hozakodott el ő, de azzal is, hogy ő  •a taxtalékos 
tiszték elnöke volt — s a végén, kért, hogy ha mégis eljutnék Splitbe, adjam 
át .bátyjanak az üdvözletét. Igen, egy tanácsot is adott: menjek e1 a švbenik'i zsidó 
hitközség elnökéihez — rég a címét ás megadta —, az bizonyára segítségemre 
lesz... — Mért nem írom fel .a címet? — kérdezte, mire én megmondtam, hogy 
azért, mert nem fogók oda menni. De mindenesetre köszönöm jóakaratát, és 
bocsánat, hogy zavartam. 

Ismeгetségek Šiben'ikben: egy fiatal, volt beogradi joghallgató, horvat, aki 
majd megőrjátett — Dejannal, minthogy szerbül rasszul +beszélek, franáiáuá 
társalkad'tunk időnként, s ő  ezt meghallotta, s erre föl, akárhól, akármikor 
meglátott, hozzám jött, hozzám ült és — megmondta —azért, mert gyakorolni 
akarja magát a francia konverzációban ... Aztán: dr. Мбrković, Bosanski 
Petrovacról menekült, és sose láttam másképp, mint Gojko társaságiban, aki 
a petrovaci elöljбáság volt elnöke. Dr. Mirková ć  kalandja még sokkal kínosabb, 
mint az enyém volt dr. Rsmondóval. Csak a puszta életét .mentette meg, s 
megérkezik Šiibenikbe, s leül az első  kávéház teraszára, +és mélyet lélegzik, hetek 
után először szabadon, nyugodtan, s elmerül az átélt, immár múlt rémségek 
emlékében, s talán az új életr ől 'is kezd már terveket sz őni — egyszerre csak 
jobbról is, halról is durván megmarkolják, s cipelik magukkal. Egy pincében eszmél 
magára, ahol jobbról ás, balról is zúdulnak a fejére, :a nyakába, a .veséjére az 
ütlegek. Ez a carabinieriik pincéje, és ő  még mindig nem tudja, hogy máért 
bántják, s már sor kerülne az elmaradhatatlan ricinusra is, ha szer еncséjére meg 
nem jelenik egy tiszt, +akivel beszélni tud, s akinek a kérdésére elmondja, hogy 
nem szándékosan maradt ülve, mikor az őrségváltást jelz ő  ґtгоіubitaszб  felharsant 
— hanem egyszerűen nem tudta, hogy 'ilyenkor fel kell állni, nem tudhatta, 
mivelhogy Usztasa-országból menekülve, alig egy érája érkezett ,Šibenikbe. 
Egyébként egy hajszálon múlt, hogy velem, il Іetőleg rajtam nem ismétl ődött 
meg dr. 1VfКrković  esete, aki nyolc napig nyoma utána az ágyat. 

A Іhоtelрог.tбs szorgalmasan tovabb érdekl ődött, mikor megyek, s •én már 
nem tudtam mos megaldá'st, mint a 1•egkevésbé reménnyel kecsegtet őt: minden 
pártfogó nélkül egyenesen a komisszáriushoz fordulni, s éppen ez .a lépésem 
hozta meg a kiуánt eredményt. Azt mondtam neki, hogy nincs рёnzею  itt élni, 
viszont Sp+litben baráti ház vendégeként élhetek —kérem, adja meg a Zadarból 
való válaszra nem várva a іреггеѕsбt a Splitbe való utazásra. A komisszárius 
igen kedves, sőt igen barátságos volt hozzám — kiikerestette .az aktámat, és 
megadta az •engedélyt a Splitbe való utazásra — , eper recarsi per visita medica" 
— irta egyszerűség okából a lasciapassare-ra — +és nem sejthette, hogy prófétalélek 
diktálja neki aszót. 

Közben sikerült Mininek levelet küldenem. A šibeiiki rend őrségnek egyik 
tisztviselője egyben az én társaságom számára Boszniában kurírszolgalatokat 
teljesített — s új barátaim átadták neki levelemet, hagy juttassa Micihez. S ezt 
a levelemet Mici meg is kapta — s ez volt utolsó értesítése +t őlem egész addig, 
míg viszont nem láttuk egymast két hónappal kés őbb. A kávéházi asztalnál 
írtam a levelet, s körülöttem ríj barátaim beszélgetnek. Egyszerre hallom Krleža 
nevét — s ahogy erre felfigyelek, mondják nekem, hogy Krležát az usztasák 
meggyilkolták — Krležát és Cesarecet. ők már napok előtt hallottak. Én 
utóiratban megírom Micinek, de nem és nem tudom elhinni. Vagy nem akarom? 
(Később Splitbеn +azt mondták nekem, hogy ami Krležát illeti, a hír nem igaz. 
Allítólag Dubrovnikbe menekült, ott él illegálisan. Mások szerint mégis Igaz 
volna — egy zagrebi rendőrtiszt beszélte el, hogy szurkálták halálra a lakásán ) 
A szerb katonatisztek, akiket Krleza nem szeretett, mély reverenciával ibeszélnek 
Krleža íгбá egyénregér ől és teljesítményér ől. 

Elutazásom előtt még egy konferencián is részt vettem, ahol tulajdonképpen, 
mint ott mindj "art rájöttem, semmi keresnivalóm se volt, de a katonatiszt 
barátai-m hívtak, mert azt hitték, hogy általában az emigránsok hivatalosak. 
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egyik termébe, s ott .jóformán egyeddl vagyok, aki nini volt jwgoszláv katonatiszt, 
míg a kanfeхencia összehú гvója, egy igen elegáns, fehérbe öltözött, sovány. és 
manikáns feljő  úmiеnri ег, oldalán a hosszú, fehére hajú és szakállú szerb pappal, araár 
javában beszél, és mindig — „ Č?nökhöz, volt katonatisztekhez" intézi szavabt. 
0laszwl és olasz tennperamentunnnnal, igen élénk argátékkal és md őnként mulatságos 
gesztusokkal basaélt. Például, mikor Ameгikáról és Anneri a esetleges segítségéről 
beszélt, akkor állához emelte a kezét, s mint a iborbé4y, aki a szappa г'habot 
dörzsö1i, fejezte ki azt, +amiit franciául „ta barbe" és magyar jassznyelven — 
„ályen fiatal" kifejezéssel szoktak meg(jelölni. A konferencia összehívásának a 
célja sokáig nini volt előttem érthető . Mert mikor jötteara, ёрр  a Duciról beszélt. 
Pár nap előtt jött Róanából, mondta, s ott személyesen álmét szemben ,ált a 
Duceval, és 5smét volt allkakxiam meggyőződni róla, hogy a Duce nemcsak nagy 
ember, hanem јó és mindpnekfélett 'tisztességes ember. A jelenlevő  urak bízzanak 
benne, hogy mint eddig, továbbra is az impé гinam baráti védelmé&e számáthatnak. 
Ne.üljenék fel hamis reményeknek és a hazug angol propagandának. Intelligens 
emberhez nem méltó, hogy a londoni ,rádió-hárszalgálat egyetlen szavát komolyan 
vegye. És ekkor egy Igen гészletes áttekkntése következett a harctéri helyzetnek, 
melyet az eladó végáll is vgy foglalt össze: nem arról van szó, hogy a tengely-
hatalmak győzni fognak, ők máns győztek. Meg fogják látra, legkésőbb 2-3 
hónap múlva Oroszoгszág is 1'ákvidáiva lesz ... Mindezt •határozottsággal, 'egy 
causeur hangnemében, fölényes mюѕallyal s csak a végén vált el őttem világossá 
az egész 'konferendá célja, mikor i'jiia megnyugtatta az uraikat afel ől, hogy 
biztosak lehetnek altban, hogy soha nem fog az ő  menedékjoguk itt csorbát 
szenvedni, mert... Mert ibemiUk nemcsak vendéget, védencet, hanem többet: 
barátot akar látni a szó гv k, barátot, akivel „eollaborazione"-t szeretne 
megteremteni. đ  .állandóan itt székel Šiibenhkben, és bármire van szi Уkségük az •urak-
nak, az ő  ajtaja éjjel-nappal, a nap minden ó гбјбá an tárva-nyitva el őttük. fmj.ák fel 
a nevét és címét —egyébként, amii a címet illeti, minden oarabinierli azonnal 
útbaigazítja őket hozzá. đ  csekély еllenszolgáltatásként csak azt kéri az uraktól, 
hogy ne fogják fel egyoldalúan ezt a barátságot, hanem a magi részér ől is, 
cselekedettel .bizonyítsák be, hogy bizalomrnal vannak, és +baráti érzület vezeti 
őket. Az nzrak ismeiiik az itteni lakosság nyelvét, az urak sdk mindent 
megtudhatnak, amirбl olaszok nehezebben szereznek tudomást. Ha például 
megtudják, hogy itt vagy ott kommunista sejtek működnek vagy fejtenek ki 
propagandát — mindenekelott azonban, ami azokat a sejteket illeti... 
De ne általánosságokban mozg б  jeleniésekkei, hárem ko гNkrét adatokkal tessék 
jönne. A fe tői fehér hajú és szakállú ,pópa egész ;id ő  alatt keresztényi alázattal 
bólogatott, és a végén megkérdezte, kívánцják-e az urak, hogy lefordítsa a beszédet. 
A jelenlevđk azonban mind azt mondták, hogy értették, és megtaip зolták az 
előadok. Van-e valami kérdezni- vagy mondaaцvallájuk? — kérdezte még az 
előadó, ak гбl •már tudtam, amit távozása után mások mondtak meg nekem, 
hogy a kémszolgálat főnöke. Kkt гбvvd fekszólaláS hangzott még erre el. Nem 
a kommunistákról, hanem az usztasákгol, mit .művelnek Horvátországban .. . 
Erre kissé Idegesen vágott köbe az el őadó, hogy kéri, ne akarjanak az ő  
kedélyére hatni, felesleges, đ  mindent  bud.  S nem kell, hogy neki .bizonyítsák, 
mennyire nem őszinte az wsztasák hivatalos ola'szbaráts бga. Majd ő  mond egy 
példát: sua eccellenza del Bono horvátországi '1atagatása alkalmával egy szerb 
család minden tagját felkoncolták az ,usztasák azért, mert — ez alkalommal olasz 
zásalót tűztetk ki a bбzwКra. Az usztasák šibenáki tevékenységére vonatkozó felszóla-
lásra padiig szintén azonuial reagált. Neveket és konkrét adatokat tessék szerezni 
— s ne ide, hanem hozzá, az irodába jönni. Р i,ztos7tom az urakat, mondta, hogy 
a ricinus ilyen esetekben kitűnően  hat...  Ѕ  a végén egy barátságos nngraziéval, 
jobbját felemelve, távozott. Igen lelkesen megtapsolták — s mikor a .parókia 
kapuján kiléptiánk, senki egy szót lenn sz&lt a beszédr ől, de mindenki igen 
ros'szkedvű  volt — és megalázottnak érezte magát. Egy estére mintha senki 
se lett volna !biztos a +barátjában. Mint az 0ptimiiaták els ő  fejezete végén, hamar 
elváltu'k, és mindenki külön úton ment lakása felé .. . 

Mikor megérkeztem Šiben јКbe, Drvarhoz képest varázslatosan szépnek• t űnt 
ott az élet. Kenyeret ettek s nem zabot, s a boltokban mindent 
lehetett kapni, s a némi és félelemt ői megnyúlt arcok, nyomott emberek helyett 
minden+ki napbarnított; hangosnak, majdnem vidámnak hatott a varos. 1Js mikor 
félig tréfásan, félig komolyan, .ismегkedésiink-első  naлΡáán, az új barátaim 
arról beszélgettek, hogy néhányan visszaszöktek Šibenákbe, +akik egy ideig usztasának 
Horvátországba szöktek át, s hagy most el kellene verni 6l-et alаnоsan — ú•gy 
tűnt nekem, hogy szabad földön vagyok. S bár araég mindig gondoltam, hogy 
azokhoz képest, akiknek odaát kell élni, mindenki, aki Dalmáciában élhet, 
szerencsés — másképp neztem már Šibenikré, mikor végre a hajóra ülhettem, 
mely 6plitbe vitt. 

A hatjóról csak olasz kereaked бk társasága maradt meg emlékezetemben, 
öten voltak, s úgy lettem fórjuk figyelmes, hogy három-négy ‚peroenkérvt harsány 
nevetés hangzott fel a fedélzeten az o" esoportjukbó'l. Ezt is el őször láttaira: 
Igy könyviből, mely ad'omálk ,gyűjteménye volt, egész órán keresztül sorba olvasta 
fel egyildik a vicceket a többieknek. Nem hiszem, hagy ráuntak, valószín űbb, 
hagy kiolvasták a boldogító irodalmi termé+ket, s azért tértek •át aztán a 
kártyázásra. 

Ellentétben a Ki,stanj.e—ŠibеnјК  közöфti úttal, melyet mindennemű  igazoló 
írás néilki l is meg lehetett volna fenni — senki neon kontrolálta az utasokat; 
csak a hotelben kérték megtekintésre a lascia-+passaremet — a šibenik—ip пti úton, 
mindjárt a hajóra szállásnál elkértek a személyi igazolványokat, és Siplitben 
magában pedig, még ezenfelül, a partrasz бdlásnál bizalmatlanul .és alaposan 
mindenkinek minden poggyászát бtvizsgáiták. A hivatalos közegek, ezt mindjárt 
látni lehetett, idegesebbek, gyanaikvóbbak, mint Šiibe Пikben, .ahol például bizonyos 
kisvárosias kedélyességet tapasztaltam még a prefektnírán is — Splitben ,minden 
érkező, egyáltalán mindenki, !bennszülött vagy jövevény, ellenséges •érziilet гe vagy 
szándéКгa gyanús. Šibenikben a fiú, aki az autóbusztól a hotelig vitte a poggyá-
szomat, minden óvatosság nélkiái elmondta, mit gondol és hogy mfllyen a világ 
Šábenikben — azt mondta, hogy „egész jók az olaszok, csak könnyen kerülhet 
az ember bajba a rendőrséggel, és akkor kezdődik a rloinvsitatás" —, a spliti 
hoгdáгom, igaz, idősebb is volt, mint a šiibeniká, a Rismondóékhaz vezeti sokkal 142 



hos'szabb úton olyan néma .lett, ha .az adott viszonyokra tereltem a sz бt, mint 
amilyen n•ámaságot csak M.-ben (Moszkvában — a másaló kiegészítése) 
tapasztaltaun. 

Anka igen kedvesen — •és a h чrrel fogadott, hogy Midt ől kapott egy 
levelezőlapot, 22-érőt keltezve, nem volt (benne semmi különös, s szokása szerint, 
amint megválaszolta, .eltépte. Azt hittem, att üt meg .a guta. Micivel egy egész 
sifre-nyelemben áliapodtunk meg s .abban, hogy Ankának fog írni, de csak címzésben 
es mіgszólítasban — s most az egyetlen lap, amli miatt alig vártam, hogy 
megérkezzem, nincs — holott, minden mást figyelmen kívül hagyva, ami Ankának 
„semmi különős", tanán számomra fontos eseményeket tolvajnyelven közölt. 
Legalább annyit azonban megtudtam, hogy Mici szerencsésen megérkezett 
Drvarra, és már ez is valami volt. Azt nem sejttettem, hogy ez a „valami" 
az egyetlen és utolsó hírem a következ ő  két .hónap végéig. Szerencsére, m.ásnap 
Anka івegtalálta :a levelez őlapot — jós csakugyan sokat tudtam meg ibelőle. Azt, 
hogy a kórházban piQllanatnyilag nincsenek újabb betegek, de 'minden jel szerint 
nagyon sok lesz — ami azt jelentette, hogy távollétünkben nem 'történtek 
újabb elhurоOlások, de íі jabb tömeges le'tartózta'tások el őtt áll Drvar lakossága. 

A Štbendlkétől különböző  spliti politikai atmoszférá érezhet ővé vált száramra, 
amikor mindjárt első  nap elmentem egy káубházba, hogy ott Lozo megbízásából 
egy szülővarosáből, Mostarból való emigránst, Sirc idirektort, keressek fel, hogy 
megírhassam Lozónak, mit hallottam a sziideir ől. Вdltok és kéveházak bejárata 
előtt lépten-nyomon nyomtatott olasz f еl гбá ok, nagy betűkkel: „9cidák, nem 
szeretünk •benneteket. Megfekszitek a gyomrunkat. Menjetek vissza •oda, ahonnan 
jöttetek." Olasz fasiszták függesztették ki ezeket a fehér kartonra 
nyomtatott felszбlításokat. A kávéћбnуаn pedig alig ültem pár percig á mostari 
úrral, mellénk telepedett egy ;birodalmi német — akir ől új đsmerősöтn, mikor 
kettesben maradtunk egy pillanatra, odasúgta nekem: Gestapo. Az ihlet ő  mostari 
emigгáns, hai lиa, hogy Kn гinből jövök, érdeklődőtt, ,nem hallottam-e valamit 
véletlenül Flicker nevű , Kniniben élő  sógoráról. 'S mikor meghallotta, hogy az 
illető  egyetlen zsidó Knlnnben, ráismertem Ibrahimpaši ć  elbeszélésiből, és örűltem, 
hogy élmondhattаг : semmi baja, Ibгahinmpašić  garantált érte, és senki még 
csak nem is zak4atjá. 

Még Šibenikben, mikor a másik Ris•mondóval álltam szemben, különös 
metбdust választottain arra, hogy kifelé nyugodt maradjak. Nem is választottam, 
magától támad ez a metádizs, mely abban állt, hogy míg ,beszélt hozzár, vagy 
miig .én felelltem, közben szakadatlanul, mint egy 1•itán ібt, egy nevet mondtam 
magamban — semmi többet, csak épp annak a nevét, aki több mint húsz éven 
keresztül közel •volt  hozzám, mint a .bőгöm, és akitől elválaszthaltatlan — az én 
számomra — .az er ő, az •én erőm ereje. Mint egy talizman, ez a 'két szótag 
felülemelt a szituációл. Vagy talán csak •az цWmiы  teremtette meg, hogy a lét 
hildegében van hová fordulni melegért. S erre a módszerre mindjárt megérkezésem 
másnápján szükség volt —mert miután rege бdlltünk, dr. Rismondo behívott 
magához a lakás másik szánnyá'ban lév ő  гendelőpébe.  Ott  önkéntelenü'1 is 
bizonyos tinnepélyessRggel leültetett, s miután maga .is helyet foglalt íróasztalánál, 
hosszabb Ibeszádbe fogott. — „Egy olyan Okos asszony, mint az án feleségem, 
annyii butaságot követett el, fránkofil és anglofil érzdlmeivel annak idején annyira 
tüntetett, hogy nekem most бvatosnak kell lennem. Ennélfogva" — ,ez volt az 
egésznek a veleje — „arról szó esem lehet, hogy maga ná am lakhassé'k. Kell 
egy más megoldást találnia. Fent, amenлyi't akar, rendelkezésére állok — de 
itt nem lakhat." Az 'itt nem lakhat — isme гősen csengett a fülemben. Huszonkét 
év előtt, a spl'itжnél is rosszabb körülmények között, mondta nekem ezt — nem 
magázva, hanem — barátok rvoltunk 	tegezve valaki, s ekkor egy baтб tsagos, 
biztonságos vmll•át nyomban el kellett hagynom, hogy kint a réten, egy bokor 
mögé húzódva várjam meg; míg más barátok fedelet találnak valahol másutt 
a számomra. Ahhoz 'kőpest dr. Risinondo igazan emberséges volt az emigránshoz. 
Korrekt emberség szempontjából igenis minden kívánalomnak megfelelt .az ő  
magatartása: felajánlotta koitát1anul az igen b őséges kass7áját. Sőt, még azt is 
felajánlotta, hogy ha úgy határoznák, hogy visszamegyek Šibenikbe, levelet 
ad az őccsáhez, melyben annál énnekem szabad számlát nyit. Egy idegen 
ua-tól, akit hozzám csak annyi kбt, hogy a fiának jó embere voltam, ennól többet 
kívánni se lehet. Az egész kis történet azonban épp azért érdekes, mert ha más 
szituáciбban ennél kevesebb is sok volna egy ember szárara, mint én akkor 
Spllitben voltam, ennél kevesebb 'is sok lett volna, ha — egy kicsit több szemólyes 
érdeklődés, kicsit több, vagy mondjuk úgy, ha csak valami melegség kíséri. De 
épp az, hogy —érthető  mádon — dr. Rismondónak, pénzáldozat árán is —  
valбѕzіntіІеg igy formulázta meg ő  magában — az egyetlen fontos az volt, hogy 
lerázzon, s azonkivil személyem, sorsom nem érdekelte... nem, még •egy szegény 
ördögöt se lehet hasonló körüflmбyck között pénzzel, csak •pénzzel szerescséssé 
tenni r5 mutatta meg nekem, őáltala éreztem, hogy .mint húsz óv óta annyiszor 
— ezúttal azonban Mici nélКUi —, megunt egyszer kint vagyok az іoгѕzбgйtоіn. 

Nőknek inkább van érzókük az olyan paradoxonok iránt, mint például az, 
hogy vannak szituáci бk — külsők rés belsők —, melyekben az ember ugyan 
„megtette a magáét" s mégse tette meg iazt, amire a másiknak szüksége volna. 
Anka, aki nyilván már napok ótadiszkutálta az •én esetemet a férjével, kétségbe 
volt esve, бs kiöntötte a szívót. Hogy •a férfiak, de különösen a Rnsmondók 
betegesen gyávák. Hogy csupa félele тnből a férje neki nem engedi meg, hogy 
használja a szobánkban álló, nem tudom, hány lámpás, kit űnő  •rádiókészüléküket. 
Hagy el nem tudom képzelni, hogy milyen borzalmas neki a férjének a 
magatartása az ón dolgommal szemben... S már elhatároztam, hogy megyek 
vissza Štbenikbe, hónapos szobába, s Anka már meg is írta az а  бn'lбleveleket, 
szerzett másoktól .is, ottani i'smer ősökhöz, hogy legyen, aki ott kezemre jár 
lakaskeresésben. 

S ez csak azért nem törtónt igy, ment Anka, aki mindig rendkívül tevékeny, 
találkozott a splriti kárház br гspecialistájával, s az megígérte neki, bogy rég 
ha semmi bajom se volna, az ő  kedvéért akkor is 'helyet ad nekem a 'kórházban. S 
mikor erre elmentem dr. Jerkovićhoz, s az megvizsgált, s .megáцapította, hogy 
orrom igen rossz állapotiban van, lehetne ugyan ambulatorihusan is kezelni, de 
semmi se szál ellene, hogy befeküdjem a karházba — Anka még azt is elintézte 
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a kárházba, s júl. 29-t 61  szept. 4-ig többé el sem hagytam. Оspedale Civile di 
Spalato — ezen a címen nemcsak a kó гházгб1 magáról, hanem Pékig-meddig az 
1941-es Dal~nádárá1 is egész könyvet — s elég érdekes dokumentum volna —
iehedne, sőt talán kellene írnom. 

Ez az egykori klastrom, melyben az ápо1ónők stílszerűen ma is apácák, épp 
abban az .időben, melyet én ott töltöttem, Split táasadalmi •életében különös 
szerepet töltött be. Azonkítül, hogy !kórház, egyben :börtön — és a kezei, 
Нoгvátországhoz +tartozó falvak horvát katonaszökevényein вk azluma. 

A szobám, ahol az enyémen kívül még vagy tíz ágy лolt s mind a sestгa 
Josefiлa felügyelete, testi és lelki gondozása alatt — mert anapanta há гamszоr 
ianádkoutatta is a szobát —, els ő  közelebbi ismerősöm egy fiatal horvát parasztfiú, 
aki valami szemhurut címén vétette fel magát a kárházba, .hogy alib! јe legyen, 
amdёгt nem tett eleget a horvát hadseregbe száló bahivó parancsnak. Mint 
annyiszor a nagy dai+ab, felt űnően erős, vállas, széles embereknél, elomló lágyság 
és dóság volt még a hangjában is. Nem én .vettem őt észre, !hanem ő  engemet. 
Egészségileg is, mindjárt az első  kezelés +után, meglehet ős rosszul voltam, de 
még inkább meglátszott rajtam, hogy alaposan gondterhelt, nyugtalan —egyszóval 
félreérthetetlenül s гoпnогúság vitt ae .a képemr ől. Közben .már Ankától, aki 
mindjárt első  nap meglátogatott, setistra Josefina és t őle a többi szobabeliek 
megtudták, hogy Horvátországból menekülltem — és hogy a Rismondo primár ідus 
feleségének a protezséje vagyok. Az én — ha jól elmékszem — Dugapoije-beli 
parasztfiúm a szokatlan sápadságomat és a többiekt ől elütő  magamba 
vonultságo¢nat azzal magyarázta, hogy még mtindig bennem, a csontjalnsban az 
üldözöbtek félelme. S hiába .mondtam neki, hogy tudom, Spktben már nem kell 
az usztaѕáktál tartanom — ő  fáradhatatlannцl bizonygatta, hogy de csakugyan 
nem kell itt már senkitől se félnem. Se ő, se én napközben nem feküdtünk, ha 
tehát én lementem a kertbe, ő  hozzám csatlakozott, s mert úgy találta, hogy még 
mindig nem változorot meg az arakifejezésem, az képzelte, hogy nem eléggé 
nyugtatott araég meg. Ёѕ  kezdte előlről. S ködben megmutatta a csendőгбket, akik 
szép szammal voltak a kórház folyosóján és a kárház kertjében képviselve — ezek 
miied — mondta — a mi embereink. És bizanyáté!kképpen oda is ment az 
egyűkhez, es megkérdezte tőle, hogy — mik a legújabb londoni rádióhírek.. 

Pár nappal kés őbb mr .nagyon jóban voltam a csendőrökkel, akiket 
mind jugoszláv szolgálatbál vettek át az оlaszak. Legnagyobb részüket az 
olaszok Splitben találták, de voltak olyanok is, akiket Boszniából olaszok 
mentettek meg az usztasák kezét ől és az éhségtől — mert ott mint pravoszlávok, 
függetlentil addigi szolgálati idejüktől, minden nyugdij nélkül felmentést kaptak 

az olaszok nemcsak megmeлtették, hanem továbbra .is csend őrökként 
al'kaimazták őket. A kárhájban a rendőrségi bőrtönből odautalt legnagyobbrészt 
politikai foglyok őrzése volt :a feladatuk, éspedig 3-3 volt jugoszláv csend őr 
megett mindig egy-egy carabinieri mint parancsnok. A mi csend őreink •éppúgy 
beszéltek a melléjük rendelt cara!binierir ől,  mint  a foglyok, s körülbelül úgy 
is néztek •rá: amelyik carabinieri „jó em ber" volt és engedte, hogy csend őrei 
és foglyai tegyenek, amit :akarnak, azt szerették, s azt — ilyen kett ő  volt —, 
aki úrhatnámkadott és például kijelentette, hogy a foglyoknak a kórházban 
ágyban a hely(ik és nem a kertben —azt éppúgy utálták, mamit maguk a foglyok. 
S mind a jó,  mind  a rossz •carabinierikkel szemben mindnyájan fölényben érezték 
magukat — és joggal, amennyiben a carabiaiierik politikailag hozzájuk képest 
csakugyan analfabéták voltak, szó szerint azt hitték egyedüli igazságnak, amit 
az aznapi San Marcóban olvastak — ríg a „mi csend őrévek" úgy tettek, 
mintha hi inik, de csak a carabinieri el őtt — egymás között aztan mulattak rajta. 
Ezenkívül m-ind idősebbek voltak, mint a felettesűkként melléjük rendelt 
carabinieri — ez utóbbiak többnyire Sardegnábál való 20 és 30 közti fiatal 
legények, rig a mi csendőmeжvk között volt nem egynek húsz és még .több 
szolgálati éve is. S fölényben érezték magukat még egy okból — s ez igen 
érdekesnek tűnt nekem: azért, mert állandóan csaltak, mert csalniuk kellett, 
és mert sikerült csalniuk, mert sikertilt becsapniuk nemcsak a carabinierit, hanem az 
egész fölébük rendelt idegen hierarchiát. Ú•gy kellett tenniük, mintha szintén 
csak a San  Marcábál meadtenék a háborás helyzetr ől való véleményiiket —
és !közben, kivétel nélkül, szenvedéИyel hallgatták a moszkvai és londoni szerb 
nyelvű  rádióhíreket, sőt azokat a röpcédulákat, melyek birtoka miatt nem egy 
szabad emberből lett •épp itt a kárházban az ő  őгizetiikre bízott fogoly, a 
röpcédulákat megjelenésűk ára+jóban 'már megszerezték és valósággal falták őket. 
Afféle f r o n t pop u 1 a i r e hangulatban egész közel kerültek egymáshoz vörö-
sök, akik foglyok voltak, és őreik, akik öt •év előtt ugyanezeket a vörösöket tán 
puskatussal dolgozták volna meg, de ma el őször is háborút vesztett szerbek és 
csak utolsósorban voltak csend őrök. 

Számоmra mindenesetre igen különös felfedezés volt az .én nagy népszer űségem, 
sőt tízlzás nélkül, az a kivételes •rokonszenv, melyet — sohase .gondoltam volna, 
hogy ez valaha bekövetkezhet — a volt jugoszláv csend őrök körében élveztem. 
Bizalmukat, természetszerűen, nem tudtam hasonlóval viszonozni, mert nem 
lehetett elfelejtenem, hogy —csend őrök voltak és, ha bizonyos értelemben 
segédszolgálatra degradálna, ma  is  azok. De — akármilyen különösen hangzik 
az én számomra is, az az igazság, hogy a makanszenvii•ket — egész őszinte 
rokonszenvvel viszonoztam, különösen a szerb csend őrökét. Volt 2-3 szlovén 
is a volt jugoszláviai osendőrök között, ezek is igen er ősen hangsúlyozták a 
jugoszláv érzelmeiket, de ezeknek semmit se tudtam egészen elhinni — s épp 
a szerb kollégáik mondták is nekem, hogy ezekkel szemben ovatosnak keh 
lenni. A szerbek szimpátiáját én persze azzal szereztem meg, hogy — az usztasák 
elől menekültem. Ez ,azonban csakugyan komoly kapocs volt közöttünk — és 
itt van a noteszemben az én kedvenc csend őröm (!), a Bosanshi Petrovacbál való 
kis termetű, mokány, fekete szemű  Latinovii neve — és spliti címe, .az ő  saját 
keze írásával, mert feltétlenül írjak majd neki, arra kért ... Ennél a 
Latinovićnái naivabb és meghatóbban korlátolt nacionalistát, valakit, akinél a 
nacionalizmus igazibb érzelmi valóság volna —elképzelni nem tudok. S nem 
fogom elfelejteni, hogyan, milyen arccal ült neki mindennap a Hrvatski Narodnak, 
és olvasta el az első  oldal első  sorától az uФalsó betűig. A gyűlöletnek egy olyan 
ántoxikációjában élt, hogy mindig újra új fát kellett az emészt ő  tüzére rakni — 
és nem volt nehéz találnia. Egy-egy cikket, ;melyet különösen igazságtalannak, 144 



sértőnek érzett, egy-egy durva, uszító, ibecsmérl ő  kitételt újra és újra elolvasott, 
egyszer egy egész vezércikket, melyr ől hiába mondtam, hogy •én is olvastam, 
még egyszer meg kellett :hallgatnom az ő  lassú, szótagoló felolvasásáiban. 
Egy-egy újonnan faragott horvát szónál, mint , ~uljudba" — vagy, emlékszem, egy 
cikk felolvasása közbеn, mely arról •szólt, hogy a Barija Luka-i pravoszláv 
templom Barija Luka szégyene volt s most már minden +id őkre eltűnt —, fel-
felkacagott, egy nevetéssel, mely fogcsikorgatáshoz hasonlított. Egyébként —
akáresak Ivan Karamazov a gyermekek mártíriumáról száló napihíreket — gondosan 
kivágta és gyűjtötte ezeket a horvát újságcikkeket. S a programja a jöv őse 
nézve: a törököket (így nevezte a muzulmánokat) útolló szálig kiirtani, s a 
horvátokat, megtizedelésük után, a választás elé állítani, hogy vagy „megkeresztel- 
kednek", vagyis pravoszlávok les г~nek, vagy pedig ki velük Jugoszláviából. S 
esküvel 'bizonygatta, hogy soha eddig, і .g az 'usztasák e1 nem árulták Jugoszlávlat 
s nem vették programba. a szenibek kiirtását, ő  soha nem látott .a horvátban 
mást mint testvért, srég a , ;törökökben" sem. De az .általános okokon kdvül megvolt 
neki az ő  személyes, életében fordulatot 'hozó, élménye is — és többek között 
ezt is elmelelte nekem egyszer. Csak úgy mellék еsen, azzal kapcsolatban, hogy 
a kórházi foglyok között; velem egy szobában Volt egy spliti usztasa is, akit ő , 
ahol csak tehette, szekírozott. Ha mind a fogoly nyugodtan élvezte a pálmafás 
kórházi kertet, az usztasát Latinovié még a folyosón se t űrte .meg, rnég a szoba 
ajtajában se. Ez az usztasa 20 év kerül lehetett, és az usztasák hétnapos apliti 
uralma után rá akart •lőni a earabiriierikre, 'akik a puskáját elszedeti indultak 
hozzá, mire az egyik olasz rál őtt, s a jobb karjáé olyan szerencsétlenül érte 
a golyó, hogy az mindigre béna marad. El őször az én рaхаѕztfиіі  mentorom 
figyelmeztetett rá, hogy ez a szobakollégánk usztasa — én igazán ezt nem 
találhattam volna ki magamtól, mert épp az usztasa valósággal udvarolt nekem, 
valósággal kutyaalázattal. Az ok valószín űleg az omolt, hogy senki a betegek közül 
nem mutatott hajlandóságot, hogy barátkozzék vele; Latinovié azonban nem 
érte be azzal, hagy, mint a többiek, az unatkozó usztasa közeledési kísérletei 
elől kitérjen, hanem akarta, tudja az, hogy ellensége, esküdt ellensége. S err ől 
a béna karúról ,beszélve, mondta el nekem az ő  első  találkozását az usztasakkai. 

Bosanaki Petrovacon volt ő  csendőr, miikor az usztasak bevonultak — 
bevonultak, és mint mindenütt, ott is f őleg az ottani muzulmánok közül toboroztak 
maguknak fegyvertársakat..S muzulmánok, akiket ő  gyerеkkыіuik áta ismert, s 
akikkel soha semmi !baja se volt, egy napon ,uј   tasa egyenruhában beártottak 
hozzá. Akkor őt már, pravoszláv lévén, elbocsátották a szolgálatból. Az usztasák 
most azt mondták neki, hogy még egy éjszakát „mulathat a feleségével", masnap 
reggel azonban majd eljönnek •ér.te. Két kisgyereket — az id ősеbb 3 ,éves volt —
és a fiatalasszonyt védelem nélkül itt hagyni az usztasák kénye-kedvére — eleget 
látott, tudta már, hogy miféle sors várhat rájazk.Bs elhatározta, hogy ezen az 
éjjel megöli az asszonyt s a két gyerekét, s azután önmagával végez. Lefeküdtek 
— s szó szerint emlékszem, hogy mondta el a következőket — „Lefeküdtünk. 
Két ágyunk volt, egymás mellett, szépen berendezkedtünk volt, túkrös szekrény 
is volt. Az asszony, maga •mellett a két kicsivel, mindjárt el is aludt. Ёln azonban 
nemen tudtam aludni, és egyszerre csak, már kés ő  volt, tizenegy felé, hallom, 
h "anyja veti magát az ágyban az asszony, aztán meg hallom, nagyot sikolt. 
Felköltöm, s akkor sírni kezd. Ѕiг  és így mondja: ,Gondold el, azt álmodtam, 
hogy meg akartál ölni engem meg a két ,gyerekünket.' Akkor .aztán én is sírva 
fakadtam. Hogy álmodhattad ezt meg? —kérdeztem, és kérdem még most Fis. 
fás akkor, hogy sírtam, odavettem magamhoz az ágyba, simogattam, őlеlgettem 
egyre sírva, és megvallottain, hogy mi volt a szándékom — és akkor el is álltam a 
szándéktól. Gondoltam, ezt nem szabad •és legyen, ami lesz. És akkor, mint 
a csoda, reggelre megjelentek az olaszok Bosanski Petrovacon, s még aznap 
nemcsak bennünket, hanem még az én szép holmmmat  is,  utolsó szálig, 
megmentették. Mindenestül kamionra raktak bennünket és ;idehoztak. — Egyenesen 
ide, Spinbe." 

S miiei&tt a osеndőггбl áttérnék a foglyokra, még annyit Latinovi črál, 
hogy nem tudom, mint gondolkodott azel őtt Jugoszláviáról. Legvalószínűbb, hogy 
egyáltalán nem gondolkodott se erről, se másrol. Nekem mindenesetre egyszer — 
a többi szerb csend őrök, akiknek jelenlétében beszelt, bizonygattak, hogy ők is 
tapasztalták — elmondta, hogy senki osend őr nem juthatott előnyös áthelyezéshez, 
ha előzőleg hordó borral -vagy valami egyéb értékes ajándékkal nem indult 
el a vesztegetés útján. S részletеsen elmondta, hogy egy-egy csend őrparancsnak 
ilyen mádon pár év alatt nil arnindenre .tett szert az egykori Jugoszláviában. 
Egy ízben azonban fültanúja voltam egy beszélget еѕnek, mely közte és egy 
kommunista mеggyőződése miatt börtönbe vetett s akkor a kórházban őrzött 
egykori tanító —úgy emlékszem, Kukuu ćnak hívták — között esett meg. Ezt 
a tanítót — Іidйsеbb ember, igen rokonszenves — politikai okok miatt már a 
jugoszláv érában felfüggesztették állásától, és éveken keresztül, azóta pincérként 
kereste meg kenyerét. Id őnként, ugyanez akból, mint ezúttal, rövidebb-hosszabb 
időre börtönbe zárták. Sovány, borotvált kép ű, sokat szenvedett ember, aki 
doktrinér és mint a rossz pedagógusok, mindenkivel egyformán s mindig nagyon 
alaposan, tanítói lelkiismeretességgel beszél. Én például egyszer az találtam 
mondani, hogy nagyon szeretném meglátni a most folyó esemény еk másnapját, 
az azutánt. Erre ő  figyelmeztetett, hogy az ilyen vágy veszélyes, amennyiben az 
embert adott pillanatban —épp mert a ;dolgok végét szeretné látni — vissza-
tarthatja attól, hogy kötelességszer űen a fejét kockáztassa. Nos, ez a tanító 
egyszer arról akarta meggyőzni Latinavićot, hogy Jugoszláviában se volt minden 
színarany, hagy ott se volt szólás- és gondolatszabadság és az egyéni szabadságot 
ott sem feltétlenül tisztelték, s hogy azonkívül korrupció is volt, éspedig általános 
és nagy. Kettőjük között teljes volt a félreértés. Latinovié a Hrvatski Narod 
cikkeinek szellem "ere vélt ráismerni — ezt nem mondta, de olyan veh еmenciával 
ment tűzbe Jugoszláviáért, semmit, ami nem a legjobb, nem hagyott rámondani. 
A tantó pedig a csend őrt látta benne, csak a csend őrt, aki azonosítja magát a 
polgári állammal. A végén Latinovié, aki nem volt épp az •okos emberek közül 
való, kijelentette, hogy nem hajlandó valakivel vitatkozni, aki olyan 'képtelenségeket 
állít, •mint  teszi a tanító. Masnap azért már igen figyelmesen hallgatta, amint 
a tanító az orosz front eseményeit igazán alapos geográfiai ismeretei alapján 
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kellett, ki ѕebfb stio!1gá1a'tokat. Kétszer ment • ki nekem a vasúthoz, hogy ott egy 
ismerős vasutasra akadjon, aki elvinné a levelem Micihez való фovábbíiás végett 
Knimlbe, s miandennap megkéndezGе, van-e már 1лјгem Drvarrál. 

A carabinienik, akik ami csendőreinkre ügyeltek fel, minduntalan engem 
is a foglyok közé számoltak — a foglyok ugyanis, egy-két kivétellel entellektüelek 
és podgá~+i envberek, m'ind a magiilkkal hozott pizsamát és nini a kórházi !betegeik 
egyenruháját viselték,éppúgy, m!int én. A más'ik ok meg az • volt,  hogy mindig 
a foglyok társas"agában láttak, s ha !pédá!ul nagy találták, hogy a foglyok tíil soká 
vannak a kórház kertijében, és heparancsolhák őket, šn se a kertben, hanem 
továbbbrá is a foglyakkal maradtam. (S közben a camabdвiexriknek ez a minden 
esetben általános deriidtséget kelt ő  tévedése csak hivatali szempartból volt 
tévedés — ami engem illet, én csa4шugyan fogolynak éгeztem magam, kiilönösen 
az utalsó hetekben, amd'kor már csak azért maradtam a kórházban, mert nem volt 
hová •mennem.) .S mint az igazi foglyok, úgy én se tudtam, mikor szakad vége 
ennek .az én fogsáјgoanлak. Еn azéтt, mert Mi itől semmii hírеm, ők arás okból. 
Majd mindegytkiilmek abban hasonlított a története, hogy semmii se 'tudtak. 
Egy napon letaгtóztatták őket, hetekig bezárva s m!indennennű  knha!llgatás nélkül, 
csak úgy mellékesen küzödték velük, hogy kémgyanúsak vágy kommunisták 
vagy gyanúsak ellenséges államok iránt való szimpátiára. S a kó гhaz a börtön 
után afféle paradicsomnak tűnt, s az egyetlen vágy volt — s ez egyetlen remény 
— aminél hosszabbra nyújtania .az ott-tartózkadáat. A kórházból Iki, csak kett őt 
jelenthetett: vagy koncentrációs tá!bo іba Itáliába, vagy pedig vissza a ;börtönbe. 

Anka mesélte, hogy páх  napra a !volt bánt is lecsukták az olaszok, s mikor 
az Ankának irtózattal (beszélt a rexsd őгségi, börtönök antihigiénikus állapotáról, 
a bűzről és .a férgekről és túlzsúfoltságról — Anika nem álhatta meg, hagy 
a maga szép teinperamеntuxnával tréfásan meg ne jegyezze: „Ugye, ha tudták 
volná, hogy egyszer •maguk is bekerii9hetnek, akkor jobb 'börtönöket hagytak 
volna örökségbe az •olaszoknak? Úgy keld maguknak!" :S mert .a (börtön&k 
állapota elviselhetetlen, a kórházban, ahol mdkќхг  •én jöttem, négy-öt foglyot 
számoltak, a foglyok sгáana idővel 15 és 20 között mozgott — olyan (betegségekkel, 
melyek mIátt még orvoshoz se szokott menni az ember, vagy pedig — s ez 
volt a leggyakoribb — teljesen egészséges emberek, akiket a геndőrségi orvos 
— szinten •régi spliti polgár — osak azért küvdбtt kórházba orvovi vizitre, 
hogy az ottani orvosok megmentbé'k a szeren сѕétlеnt a börtön bűzétől. Еs a splitt' 
kórház orvosai, majdnem kivéted nélkižl mind, minden lehetségest, s őt kockázatost 
is megtettek az emberek érdekében. Nem volt könny ű  áz orvosok helyzete. 
Egyik •oldalon a foglyok, akik — többnyije polgári emberek, фekvntélyes 
személyiségek, legtöhbjiik іtöbbé-Кеv sbé !baráti vászonyban •évek óta az orvosokkal 
— másik o!lёálom azonban a kontroll az olaszok részér őd, mely aszerint, hogy 
a ibetegnek minősítettek száma nőtt, miind bizalmatlanabb lett — s végül a 
veszély, hogy egy szép napon valaki feljelenti őket, amiért egészséges embereknek 
helyet adnak a kárházban, amíg ,betegségeket, súlyos betegeket is nemegyszer 
visszautasítanak, mivel nincs hely, nInes szabad ágy. S ez utóbbi számtalanszor 
megtöгtént, noha .a szobákban a fыdгe terítétt matracon feküdtek már a betegek. 
Csakhogy, ambéri •és nemzeti szolidaritáson kívül, bizonyára szerepet játszott 
az orvosdk segítőkészségében az is, ahogy senki se tudhatta, miikor 'keriil з  a sor, 
rá vagy más, legközelebbi еmr гéгe, hiszen olasz szempontból 9plitben alig van 
ember, aki régebben anglofil vagy russofil vagy jugoszláv orientációja által ne 
volna komproanáttálva — csak egy feljelentés kell hozzá, .és vége •a munkának, a 
személyes szabadságnak. Vagy feljelentés se, csók egy kis ;pech — mint például 
annak az esete, aki egy negyedóraára odatilt dr. Rothkopf asztalához a 
kávéházban, s ennélfogva, miután Rothkepfot letartóztatták, őt is 'becsukták. 

Ez á dr. Rothkopf egyébként éppoly kevéssé volt veszedelmes, mint ez, 
aki az asztalához ült egy negyedórára. Mielőtt a kórházban megismerkedtem, már 
RismiondáéКnбl hallottam róla. Ankától, amennyiben ő  volt :az, aki Fapártfogolta 
a bön•tönből a kórhódba s a férjét ől, aki dr. Rothkopffa'l bizoynitgatta, hogy 
minden ncionál,is okoskadás, mellyel felesége az ő  félelmeit eloszlatni .igyekszik, 
üres beszéd, teljesen kiszámithatatlan, hogy mikor és miért és ,kit csukirak 
börtönbe. Dr. Rothkopf, sza гajevói ügyvéd, a Zemaijska banka jogtanácsosa, 
usztasákat — és németeket megvesztegetve, szerzett magának, anyjának és 
feles "egének utazási engedélyt Spinbe; emeletes !Házát, sz őnyegeit, !bútorait ott 
hagyva Szarajevóban, inég mindig sikerült annyit kihoznia magával, hogy 
menekültként 'is gazdag .ember maradt. S egy napon, 'nem sokkal :azután, hagy 
megérkezett, megszólítiják az utcán, beviszik a гendőrségгe, ahol három hetet 
tölt a börtön+ben. Azt mondták neki, ahogy azért, mert — az angol !konzul 
ügyvédje volt Szarajevóban, s mert anglofid. Hiába hivatkozott a sza гáJevói volt 
alaz konzulra, aki még siiгgönyіleg  is  bizonyította a vád alaptalanságát, Rothkopf 
továbbra is letartóztatásban maradt, csak 3 hét után, azon a címen, hagy 
cukorbajos, került át a kórházba. Napjában 3-szar látogatta felesége és an yja, és  
étellel-itallal s bőségesen meg jó szóvai próbálták a lelket benne tartani — 
dr. Rothkopffal azonban nean lehetett bíxmY. El őször is egész élete, neveltetése, 
minden amellett szólt, hogy vele ilyesmi nem történhet meg — s íme, mégis 
megtömésit. Ügyvédek s más közbenjárók —fizettettek és nem fizettettek egész 
raja annyit kiderített, hogy. Itáliába fogják szádditaazi, kancentrációstáborba. 
Hiába próbálták megértetni vele, hogy az Olaszországban való internálás — oda 
interná1tak levelei és szav аl+ hető  elbeszélések szerint — paradicsomi jólétet 
jelent azoknak a sorsához képest, akik ott maradtak Usztasa-országban — hiába 
volt meg még arra is a kilátás, hogy engedélyt 'kaphat felesége meg anyja, 
hogy vele menjenek az internáláhelyéгe — dr. Rothkopf éjjel nem aludt, nappal 
meg fel-alá járt, :és senki boldogtalanságát nem érezte át, csak a magáét. A 
kommunistáknak, akiket véтesre vertek, .és akikre a jöv őben is százszor rosszabb 
sors várt, azt mondta: maguk legalább tudják, miért, maguk, az más, de én 
És a bámatai közt nekem még azt is elpanaszolta, hogy hármuknak CSAK annyi 
a pénzük, hogy 2-3 évig futja belőle. Többet siránkozott és valóban is sokkal 
boldogtalanabb volt, mint bármelyik fogolytársa. S a mamája nem tudott 
okosabbat, mint kezét tördelve néznli és siratni a fiát — és magát, б  nekem, 
mintegy .kárpótlandó magát a jelenért, túlzottan választékos németséggel az 
elninlilt időkről beszélt, az utazásokról, mikor Korfuba osztrák arisztokraták 
társaságában utaztak és mikor .Szarajevóban ő  az osztrák főhercegi párokat 146 



kalauzolta. Schillert is citálta, es azt mondta, hogy tudja: Síe hören dme Klagen 
meinzes Julius an, ,Sie klagen nie, aber Ihr Herz blutet um Ikre Frau. S ályenkor 
szégyelltem, hagy egyáltalán van szívem. A világ szere лcsétkenségéért az id ős 
hölgy Gavriiio Principet okolta — addig minden gyönyörű  volt. Nekem egyebként, 
akut Anka bőségesen ellátott, mindig oukrászsüteményt hozott — és a menye, 
Zora, .aki szerb n ő  volt, igen rakonszenves, egyszer ű  ember —egyébként az 
első  és egyetlen nő, aki Jnzgoszláviában törvényszéki ügyészként m űködött — 
a menye e kőzött ,az anyás és férfi 'között igazán mártír volt — de sahase 
paлaszkodott a maga sorsa, 'se a saját !beteg szülei miatt, akiket ott kellett hagynia 
Szárajgvában. Csak egyszer ;  bizalmas hangulatban, megvallotta, hogy nehéz neki 
az anyásá пгa1 való együttélés. Az anyás —igen találóan így fejezte iki magát —  

mІжіdg szeretetet akart kapni, s azt hisai, !hogy a szimpátiákat meg lehet 
vásárolni..S csakugyan, úgy, ahogy nekem cukraszsütеrényeket hozott, igyekezett 
— a fia érdekében — nLindenldhez 'kedves lenni, s ezt úgy, hogy kínos volt 
nézni, mert ha a csend őrökkel ,beszélt — borzasztó rosszul beszélt szerbiil, noha 
30 éve élt már Szanajevában — rvagy a nem polgari eredet ű  foglyokkal, akkor 
érezhetően hamis volt a hangja. A znenyének egyébként, mikor a menye lett, 
első  napon azt tanácsolta, hogy mflndenkihez barátságos, de senkivel se legyen 
intim, az embernek szüksége van 'ismer ősökre, de túl közel senkit se szabad engedni. 
S mind ő, mind dr. Rothkopf •álandóan elégedetlenek ,voltak azzal, hogy a 
fiatalasszony nem tesz elég démarohe-ot — holott egyre mentek a sürgönyök 
Rámába meg Zárába, s őt utazgattak is dr. ILathkopf érdekében n ők és ,£értiak, 
hivatásos meg alkalmi közbenjárók és buzgó barátok meg barátn ők. A rabok 
kórh.ázi doyenje közben dr. Rothkopf lett. Senki !olyan sokáig nem maradhatott 
a kórházban,  mint  ő. Ott volt még akkor is, mikor én elhagytam splitet. De 
nála ez is sírásra volt ok: mert most már soká így szem maradhat, nemsokára 
vinni fogják, I'táliába, interndldhelyire. KiderlIt, hogy ott az •internáltság azoknál, 
akik magukat élelmezni tudják, csak annyiban áll, hogy naponta jelentkezniük 
kell, s a kijelölt várost nem !szabad elhagyniuk. De dr. Rothkopfnak hasztalan 
mondták, hogy minden olasz helységben egy kedves és részvétteljes lakosság 
kőrében fog élni — rettegett a szerdatál és vasárnaptól. Szerdan és vasárnap 
szokott a •kórházba jönni a detektív azoknak a listájával, akiknek .a csütörtöki, 
illetóleg hétfőd hajával ,kell indulniuk Olaszországba. Vagy egyenesen a kórházból 
kísérték őket reggel a hajához, vagy még este mindjárt átszállították őket a 
börtönbe, hogy onnan vigyék őket a kikötбbe. Akár 'kórházbál, akár börtönb ől 
vitték őket, az előírás az volt, !hogy megkötözött kézzel kell kísérni a foglyokat 
a kikötőbe — a hajón aztán, már a tengeralattjáró veszedelme miatt is, 
felszabaditjik a kezet a kötelekt ől. Rothkopf mániája volt a fékelem ett ől a 
pillanattől, mikor anegkötözik a kezét — és „mint ,gonosztev őt" kötözött kézzel 
vezetik végig az utcán. S egyszer űen durvább, alacsonyabb rendű  embereknek érezte 
azokat, akik nem tagadták ugyan, hogy kellemetlen a megkötözött kéz, de 
legkevésbé 5e tartották kibírhatatlannak —s őt akadt, aki azt mondta, hogy 
soha mјeg büszkébben nem járt, mint fog •pppí.gy ezen a rövid!útan,s•csakaztsajnálja, 
hagy hajnalban indul a hajó, s igy majd nem találkozhat elég ,ismerős 
járókelővel. 

A kánházi foglyok társasélete, az .ő  kollektúv életük — helyesebben, a m7 
kollektiv életünk — aznap jött létre, mikor a börtönb ől áthozták a kirhdzba 
Don Vinkót —így hívta mindenki a Novo Doba egykori szerkeszt őjét, •noha 
már rég nem pap, vagy legalábbis már rég el van tiltva mindennem ű  egyhazi 
funkciótól. Ez a Don Viz ko —ötven .körüli, kissé hízásnak induló, nagy szál 
ember, valószínútlenül nagy orral — és, azt hiszem, a kivételesen jószív ű  
emberek ,közül való — s azonkítiil, hogy jó, :képtelen arra, hogy ahol valamii 
rosszat lát, ne próbáljon tevékenyen segíteni. ,Egész kis dolgokkal — mások his 
dolgaival — a maga nagy baja ellenére is olyan buzgón foglalkozott, mintha 
más gondja nem is volna. Soha elképzeknd se lehetett volna üdit őbb kontrasztot, 
mint Don Vinko — és dr. Rothkopf, és Don V'inko, aki a Novo Dobóval, melyet 
az olaszok elvettek tőle nyomdástul s kárpótlás nelkül mindenét elvesztette — nem 
unta meg dr. Rothkopf és az anyját biztatni, vigasztalni. đt, azt gyanította, azért 
csukták be, mert a háború kitörése el őtt, mikor az olasz lapok a Da]máoiá'ban 
élő  olaszok elleni atrocitásokról írtak, ő  a spliti olasz konzultól nyilatkozatot 
követelt — és kapott, s a Novo Dobóban megjelent e nyilatkozatban az olasz 
konzul kénytelen volt beismerni, hogy egyetlen olyan esetr ől sincs tudomása, 
amilyenek tömegér ől számol be az olasz sajtó. Ezenfelül Don Vinko szabadk őműves 
sznmpátiбlrál is tudtak —így került tehát a 'börtönbe, onnan a kórházba, ahol 
első  nap felfedezte, .hogy ki mindenkinek lehet hasznára. Minthogy az összes 
orvosakat ismerte, kezdte intervencióval egy fiatal lány érdekében, aki az 
ortopédián dolgozott reggeltől estig — és munkájáért semmi fizetést se kapott. 
Azután rágni kezdte az orvosok fülét a megékhelyiségek szörny ű  állapota 
miatt, és legalább 5 embert, akiket a !börtönben ismert meg, az ő  protekciója 
hamarosan a kórházba fogadtatott be — legkiilönböz őbb betegségek ürügyen. 
Mint később КLderiilt, szegény ember lett, akinek nagy gondja a n ővére eltartása 
— egy lány maradt, .idősebb nő, aki nála élt mindig — de azért este, miel ő tt 
bevonultak a „szalonba", manakszámra adta a cigarettát a csend őröknek, akik 
éjjeli szolgálatra a kárházban maradtak. (đ  maga nem dohányzott.) A „szalon" maga 
egyébként az ő  kreációja volt: a kárház ortopédiai osztályának primáriusától 
megszerezte az ortopéd-ambulanla kulcsát, s esténként a foglyok ott fogadták 
hozzátartozóikat, akik a vacsorát hozták be nekik, s miután este 9 felé már 
azoknak •a hozzátartozóknak is el kellett menni, akik, mint Rothkopfék, 
Legbőségesebben borravalózták a kapust — a foglyok s velük én mindenféle 
rejtélyes tornaszerek közt, melyek a plafonról lógok a fejünkre, •együtt maradtunk, 
sokszor éjfélig is elbeszélgetve. Minthogy délután ötkor volt a kárházban a 
vacsoraidő , ezeknek a splitieknek, akik más városbelieknél is inkább hozzá 
voltak szokva a késő  lefekvéshez, ez a szerzemény egész különösen kellemes volt. 
11s most már — részben szintén Don Vinko érdeméb ől már 'nagy volt a foglyok 
társasága. Ott volt a kövér Matko Nazi, .az egykori független demokrata, ald 
Igy állami közеiátásirntézmény, a Prizad élér ől keriilt börtönbe, ott volt 
dr. Palmarsan, egy különösen markáns arcú, még a pizsamájában is elegáns úr, 
mint hallottam, igen gazdag ember (én azt hittem, agglegény, aztán megtudtam, 

147  hogy húsz év előtt halt meg a felesége, s azóta egyedül él, s beutazta a világot), 



egyébkánt az eddig eml гtette еk ,közül az egyetlen, .aki csakugyan ,beteg volt, liász 
kínozta — és a jogi kérdés, hogy miért nem h аФΡ gatјák ki, s hol késik a törvényes 
eljárás, s mért nem közlik legalább, hogy mi ellene a vád. Ott volt Mihatjlovć, 
igen kedves fiatalember, nagyon élénvk arajatékkal. A Stojadinovi ć-kormány 
valamelyik riníszterének volt a kabinetf őnöke. Beograd bombázását — az utcán 
élte át. A 4 éves kiafiáémt ment a boлnbáaott utcákon keresztül —el őző  este 
egy ismerős osa1ádnál késő  ёj,jelig vendégségben volt, és hogy a kd fiú 
ne maradjon fenn olyan sdká, ott adtak neki ágyat, ő  meg egyedül ment haza. 
S mikor hajnalban elkezd ődött a város bombázása, elindult a kisfia után nézni. 
A távolság lakása és a kisfiú szánása közt gyalogosan normális körülmények 
közt is jó egy óra ... Kisfiával, feleség•ével szerencsésen, .de csak annyi holmival, 
ami testükön volt, megérkezett Splibbe. Ott elóbb a bátyját, aztán 
őt tartóztatták le. A •bááyja már Anconába ті, inteвnálva - onnan igen elégedett 
leveket íг, az ola~rak aranyosak és meglehetős nagyok a szabad mozgás 
lehetőségеi. 

A társaságnak egyik igen számot tev ő  tagja — az egyetlen rajtam kívül, 
aki szintén nem fogoly — nemcsak, hogy hivatalosan nem volt fogoly, hanem 
csakugyan szabad és viidám ember —, Don Žarko, a kórház lelkésze, kedves 
vegyüléke egy XVIII, századbeli francia abbénak és egy anekdotázó falusi 
plébánosnak — nnindenekelőtt egy dalmát öregúr, aki valamikor .nem épp 
válogatás vfiveur lehetett, most inkább a nyelvevel hág +ki a papi reverendája 
méltósága ellen, de a nyelvével aztán olyan temperamentumosan, ,hegy néha a 
fülem csak úgy csengett helé. Este 9-10 felé á Інtott he a szalonba, és hozta a 
legfrissebb híreket a világbál, a város nagy 'és kis esemánye іről. );s•  Dante nem 
szdta erőteljesebben a szerzeteseket, mint Don đarko, aki tudta és pontos adatokkal 
tudta, hogy azoknak milyen nagy részük v an  az usztasák rémtetteiben. Don 
Zarcko mesélte nekem, hogy olyan testvénüen éltek azel őtt együtt szerbek és 
horvátok, hogy nem egy helyütt falvaikban közös templomuk volt, egy pravoszláv 
és egy katolikus oltárral. Még Latinovi ć  is elismerte, hogy Don Žarko, noha 
horvát, azok közül való, akik szeretetгетi ltóak. A reverendája is dohányszagú, 
és a sóját anekdotáin úgy tudott nevetni, hogy én mindig hálátlannak éreztem 
magaara .a magam kevésbé vidám nevetéseiért. Ezer •anekd•at бja közül az esernyős 
Oly szép, hogy feljegyeztem. A parasztnak, aki a vásárra megy, odaszól a felesége: 
vigyen magával esernyőt. A paraszt felnnéz az égre, s azt mondja az asszonynak: nézd 
az eget, nem kell. Erre az asszony: Samo neanoj ti verovati Bogu! 

Don Zarko egyszer még egy szerzetest is meg akart fogni a számomra, 
hogy hírhez j.»ssak Duvавгбó ... s a fejét időnként úgy vakargatta, mintha nem 
volna világítóan kopasz. Egykor biztos s űrű  szép haja volt. —Egyébként nemcsak 
mulatságos történeteket tudott. Sp1it mellett egy faluban kommunista röpcédulákra 
találtak — mesélte egyszer nekem. — Tegnap élfogták sz embert, aki osztogatta. 
S elfogták, mert az ottani pap egy nagybeteg lánynak azt mondta,  bogy  nem 
oldozza fel a bűnei alól, mfg el nem árulja, ki hozta a röpcédulákat a faluba. 
A lány beszélt, •és a pap első  útja a геnndőrséghez vezetett. 

Don Vinko szalonjábaл  esténként csak az entellektüelek találkoztak, 
reggel pedig, persze, mielőtt ott az orvosi munka megkezd ődött, az esti venndégek 
oda jártak mosdani s nem a lehetetlen közös mosdóhelyiségekbe, mélyekben 
Ugyan szinten voltak vízcsapok, ide a medencét a csapok alatt a „guská'k" és a köp ő-
csészék kiöntésére és öblítesáre is használták. Don Vinko azonban nemcsak az entel-
lektüelekkel törődött. Külön gondját viselte, amennyire tudta, a hatalmas mészá тos-
segédnek, aki kommunistaság gyanúja miatt 'volt fogoly, s akinek igazi nevét alig 
tudta valaki, mert mindenki „Mosor"- nak szólátotta, a nagy hegy lVIosornak —míg 
egy napon, éppoly váratlanul,  mint  ahogy letartóztatták, Mosarért jött két 
detektív, s közölte vele, hogy szabad. Ez óriási szenzáciб  volt —egyébként az 
első, s később is csak még kétszer megismétl đdđ  eset ottlétem alatt —, a többiekért 
detektív csak azért jött, hogy visszavigye a ,börtnhe, vagy hogy a másnapi 
hajón va4ó elszállítását közölje. Don Vinko másik védence a szegény Toncsi 
volt. Sovány, mint az ujjam, :némelyek szercint régen egyszer zsebmetszéssel kereste 
kenyerét, most azonban, mikor komnnunista röpcédulák birtoka •miatt letartóztatták, 
pincér volt. A mendőгѕég az utóbbi hetekben araár nem tudott rlc!nust beszereztetni —
gápkenő  olajjal pótolta, s ebből itattak meg Toncsival 2 litert. Tonesi azóta 
fogyott így le. Hetekkel ezután került a kórházba, s még ott is negyedóránként 
hátra kellett szaladnia — nemcsak a 'belei, a hályoga Fis tönkrement a két liter 
olajba. S Toncsii volt .a legrövmdebb ideig a Кáгházbaл  — szegény rettenetesen 
nézett ki a foghíjas szá бjával és a mindig szaladásra kész nyugtalan tekintetével 
—, egy vasárnap eljöttek érte, hogy másnap a :börtönb ől valami Nápoly 
melletti internálótáborba szállítsa a hajó. đ  soha többé nem látja Splitet —
mndta nekem Don Vinko, aki az orvos barátaitól tudta, aurait a laikus is 
látott: Tancsi hetei meg vannak számlálva, menthetetlenül. Sugyanez a Don 
Vinko, akiről mondom, ritka jóságos ember volt, aznap, mikor Toncsi elment, 
s este a szalonban Kourošecre került a beszélgetés, és senki sem volt, aki 
nem tartotta Jugoszlávia egyik legsötétebb poli't Đkusának, Don Vinko azonban 
személyesen ismerte Korošecet, és a véde7.mére kelt. Nem teoretikus vagy 
politikai fejtegetésekkel, ilyenekbe nemigen 'bocsátkozott, csak egypár szívbéli 
szóval. 

Egy szerda du. megjelent az ominózus detektív a listával, melyen Don 
Vinko neve volt a másnap elszáflítandák között — noha egészében különös 
személyes intimitás köztem •és közte nem volt, búcsúzóul szívb ől jövő  csбkkal 
csókoltam meg, s araég szomorúbb lettem, azt is mondhaúnám túlzás nélkül, hogy 
még boldogtalanabb, mert. az ő  távozása ráeszméltetett, hogy — én maradok a 
kórházban, és egyre kétségbeesettebben kérdezem magam: meddig? Don Vinko 
se, akit napjában tucatszámra látogattak, s aki igazá гn megpróbált hírt szemezni 
Drvarról, hiába pгábálkozott. đ  is csak annyit tudott meg, mint én már tudtam 
másoktól, főleg Latinović  és 'a többi csendőrök által: Drvaron vad, napokig tartó 
harc után győzött a félkelés, ott most a csetnikek tartják mindennap megismétl ődő  
harcok, bombázások, repülőgép-támadások árán a hatalmat a kezükben. S az 
én kérdésemre, hogy ml történt Micivel a harcok alatt, lehetetlen volt bá гnn јіféle 
hírt is kapni, mely feleletszámba mehetett volna. A kórházról tudtam, hogy 
ott két usztasa teljesített ápolói címen szolgálatot, az Ustaški dom, mely körül 
bizonyára harcok folytak, szemben van a kó гházzai, s a lakásiunk a házban van, 
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mely felkеlés idején a legfontosabb helyen, a vasútáomással szemben, a 
vasutigazgatóság épülete — hamaak közben tehát nagy a valószín űsége, hogy 
Mucit ibaj érje. Drvar Spli'tt ől autón pár óra — és ez volt az örjit ő, epp ez 
a kis távolság, mely megis áthidalhatatlan lett. Sphtben, akinek sádnola volt, 
többet tudhatott .arról, mi történik nap 'nap után Londonban, mint arról, hogy 
mi történik hetek óta Drvaron. S Don Vixiko nemcsak miattam, nemcsak azért, hogy 
nekem segítsеn, igyekezett hírt szerezni Drvarról. ,Sajátságos közössegbe kerültem 
egy spli'ti hölggyel, Don VLnko egyek barátnőjével, Karaman kisasszonnyal, 
aкine1 a ibátyla Drvaron vált a cellulózgyár igazgatója, s aki nem, mint én, 
az usztasák, hanem a csetnikek miatt félt a bátyja életéért. S mikor híre j "art, 
hagy a felkélők Drvaron kivégezték Karaman igazgatót, Don Vinko közvetítésével 
Karaman kisasszony felkeresett a kórházban, s kért, járjunk egymás kezére, 
hogy ő  az ő  bátyjáról s én Mvсiгбl valami biztos hírhez jussun к. S ez alkalommal 
a kéгdesre, mit gondolok én, lеhetséges-e, hogy megöljék a '.bátyját, nem tudtam 
mást felelni, mint anтit tudtam: a cellulózgyár sorba bocsátotta el a szerb 
munkásakat s hozott helyükbe vdegenb ől muzulmánokat meg szlovéneket. Azok, 
akiket megfosztott a kenyerét ől s ezzel a födélt ől, nem fogják kutatni, hogy az 
igazgató ezt saját jószántából vagy fölöttes hatósági rendeletre tette-e, s ha még 
;belemennének is ilyen áгnyalatak köztii különbgágtevésbe, a tény, hagy Karaman 
eszközül adta magát az usztasák kezébe, számulvra nem szálhatott Karaman mellett. 
І  huga azt mondta nekem, hogy Karaman mindig ugoszldvnak vallotta magát, 
utálta •az usztasákat — de, mint Don Vinko, akinek a beszélgetést elmondtam, 
megjegyezte, mégis elfogadott ugyanezeknek az usztasáknak a kezéb ől egy 
stallumot, s a stallum vonzóereje nagyobb volt, mint meggy őződései és 
meggondolásainak az ereje. 

Egy napon vegye megkaptam az els ő  hlrt, sürgönyre és levélre 
válaszként, leve1ezőlapot a kis Lozától, Šibenikb ől. „Ertesüléseim szerint felesége 
egészséges és dolgozik. Egyébkбnt is Drvaron terjes a rend és nyugalom. 
Mind a két gyár dolgozik, azzal a különbséggel, hogy Marek, Karaman és 
a többiek oda utaztak, ahová Mari ć  szabó és a ІtёbbиеК  véleménye szerint engem 
kellett volna elutaztatni" — Igy hangzott a felejthetetlen els ő  hír, s a túláradó 
optiunizmus jegyében Lozo úgy írta alá a nevét: S. Liberavi ć. Lozo és az 
öröm fogalma számomra ezzel a hírrel együvén ő tt — legalábbis egy napra, 
mert másnap már falvet ődött a kérdés: megbízható-e a Lozo értesülése, 
s aztán: amii Igaz volt, apikor Lozo az értesüléseket kapta, igaz-e még 	 . 
mindig? Ez utóbbi kérdés annál inkább elutasíthatatlannak látszott, mennél 
tovább tartott a kárházi fogságom, ahol — tán nemcsak azért, mert tudták, 
hagy nekem mit jelent Drvar —'bárkivel beszéltem, az ше tё  maga Drvarra fordítatta 
a beszéd sorát. Némelyek azt _állították, hagy a londoni rádió is megemlékezett 
a heroikus kis boszniai fészekr ől. S egyszem, hogy egy beteg .érkezett Kninb ől a 
kárházunkba, csendőreink nyomban jelentették nekem, s ez a knind beteg 
rengeteget tudott Drva гról. Azt, hogy ott egy külön köztársaság alakult, 
pénzveгőgépeik kü'1ön drvari bankjegyeket nyomtatnak, гбdlóemissziós késziilékük 
van, s azon keresztiil közvetlen összeköttetést tartanak fenn Moszkvával és 
Londonnal, a fatelepet Is átalakítottak muníciágyarrá — és mindennap repül őgép-
harcok zajlanak le a helység felett — ti. Drvar is kapott repül őgépeket, némelyek 
szerint oroszoktól, másak szerint angoloktól. 

Mindezek a hírek — s ennél fantasztikusabbak is — senkit se leptek meg, 
mert a valóság: az, hogy Drvar orosz és angol segítség nélkül még mindig 
tartja magát, vdltak6pp еn valószínűtlenebb volt, mint az orosz és angol segítség 
által kínálkozó magyarázat. Drvar mindenképpen már legendává n őtt. S én a 
fejem tudtam volna a falba verni, hogy hallgattam Midire és elmentem — ha 
pár napig várok még, vége az usztasa gazdálkodásnak, s бn élhetnék most 
Muci mellett, Drvaron s nem a spliti kórház kiszámíthatatlan ideig való 
foglyaként. (Csak mikor hazajöttem, tudtam meg, hogy épp  az utolsó három napot 
aligusztam volna meg élрe.) 

A kárházba Don Vinko elutazása után w  foglyok érkezték, s ezúttal 
tđbbnyire kommunisták. Mint Gattin professzortál hallottam, aki szintén Don 
Vinko tétovázása után vonult be a börtönb ől a kárházba, az orvosok a fejüket 
fogták, a ;kórházban csak úgy hemzsegtek a „pizsamások" — és egészségesnek 
nyiivánítani valakit, az az orvos részér ől annyit jelentett; hogy a bűzös börtönbe 
csukatja vissza azt, aki itt aránylag boldog, aránylag szabad pizsamás nyaraló. 
Dr. Rothkopf 'kétségbeesetten rágta a oukrászsüteményeket, hogy valamivel 
több cukrot pгodukáljan — s a kórház camm,issariája, dr. Karaman ;  mindennap 
kevésbé barátságosan fogadta a „pizsamások" köszönését, s Gattint, akivel 
azelőtt félig-meddig baráti viszonyban volt, még csak üdvözölni se 
merte. Karaman dr.-tól egyáltalán semmit se lehetett kapni, de a többiekt ől 
mindent. Mthajlović  tigy került a kórházba, hogy miután a börtönben megkérdezte 
Gattint, aki szakmája szerint biológus, hogy melyik oldalon van a vakbél, egy 
vakbélгaham'ot szimulált, autón „kellett" éjjel .a kórházba szállitani — s mikor a 
kirurgus 'a rendőrügynök kezéb ől a nagybeteget átvette s vizsgálni kezdte, Mihalovi ć  
a nyomkodó kézre mindig szörnyű  jajszavakkal felelt, de közben az •orvosra 
kacsintott — aki nyomban abbahagyta a vizsgalást, s a rend őгi gynökkel közölte, 
hogy az esetet további megfigyelés végett kórházban kell tartani. Mihajlovi ć , 
aki szigorú diétát kapott 	az ápalánővérre való tekintettel — át- 
átjött az én szobámba, hogy ott a pizsamakabátja zsebéb ől jó zsíros falatokkal 
csillapítsa farkasétvágyát. 

Az orvos, ez esetben dr. Jerkovi ć  számára a Ga Іttiné se volt könnyebb 
űgy, mint a kirurgusnak Mihajlodi ć, sőt, Gattin ugyanis nemzetközi versenyeken 
első  díjat nyert sportember, minden mozdulatában maga az atléta típusa —
vegiil is fülbajban állapodtak meg, és mikor a pizsamások már :nagyon 
elözönlötték a kórházat, Gattin egy napon sestra Terezával fest ői kötést 
alkalmaztatott a homlokara, s ha egy-egy orvossal találkozott, akkor azok 
elfordultak, hogy hangosan el me nevessék magukat. Az idegen hatalom, mely 
várost vagy országot tart megszállva — a spliti kórház •en miniature példa volt 
rá —, lehetetlent próbál. Minden intézkedésnek objektuma az a lakosság, 
melynek tagjait egymáshoz, eltekintve az általános nemzeti kapcsolattól, közvetlen 
és közvetett egyéni viszonylatok tömege köti — ezeknek a relacióknak •gyöke гes 
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hatálytalanná tesznek ezernyi esetben felülr ől ёігkező  rendeleteket. A sokat 
emlegetett „zkidó szо1ddaх+itás" semmi ahhoz képest, amit tevékeny •összetartásbán és 
seigítőkészségben .a spliti kárházban láttam — ez a szolidaritás ott az orvosoktól 
kezdve a Markáig, aki a ,kárház folyosóit mosta fel, nem  is  szólva ірІ . Peróról, 
az :ápolóról, aki nyűtan kommunistának vallotta magát, mint egy régi 'kelet ű , 
begyakorolt, mindenkire kiterjed ő  összeesküvés nagy és kicsi dolgokban áldandóan 
működésben, állandóan érezhető. volt. A hírhedt zsidó szolidaritás •csak annyiiban 
hasonlított ehhez a másikhoz, hogy — azok számára, akik gyakorolták, volt 
benne valami, ami ellentéte a felered őnek, igen, majdnem megalázó. Nem lehet 
méltósággal, nvéltáság érzésével összemosolyogni valaki háta mögött, akinek 
nem merhetek .a szemébe nevetni, s ha családoknak, népeknek századokon 
keresztül kell ezt a magatartást praktizálnd, akkor megszületik mindaz a torz 
és korcs, ami zsidóban :és minden sokálig allk аlmazkodsbál, ravaszságból él ő  nép 
karakterében kellemetlen és főleg m•éltóság nélkül való — de természetesen 
ugyanezek a népek szülik aztán a legintrazingenseb'b és legméltáságosább lázadókat, . 
a méltóságúkra legérzélkenyabb lelkeket is, akik mindig sebezhet őbbek, mint 
„jó csaláidok"-,bál való karakterek. S ugyanez — az ellenséggel való egyenes, 
nyílt szembeszállás helyett az ellenséges elnyomót szemt ől szembe tiszteletteljes 
kkpреl hallgatni; sőt hélyeselnl neki, hóba megett pedig, amint „magunk között» 
vagyunk, lojalitás árnyéka nélkül mulatni rajta — ugyanez a magatartás, ha 
sokáig, :generá:ciákon keresztül keli gyakorolni, megszüli az öntetszelg ő  öntudatnak 
azt a vásszataszitó, magát becéző  fajbáját, melyet a többi politikati fogollyal 
együttérezve utáltam gospodin Brunnerben. Ez az öven körüli úr, spliti 
bőrkereskedő, millilomos, akit azért čsuktak be, mert — a saját állítása szerónt —
néhány pár, a rendőrügynökök szerint néhány vagon elrejtett cip őtalpat 
találtak miá.  Dr.  Rothkopfnak volt örvkritikája, és rá lehetett venni, hogy 
legalább pillanatra nevessen magán. S a lágysága n еnи  sak abban nyilvánult, 
hogy eiamlott arámért ütés alatt — ellágyult mások baja láttán is, :és kész 
volt segíteni. Brunner azonban úgy járat-kelt a többi foglyok köztitt — s nemcsak 
úgy járt kélt, bután ki ós mondta — kdválaszott lénynek érezte magát, s az 
„ezeréves idegeit" emlegette, és úgy találta, hogy a többieknek, minthogy 
;fiatalabbak", az idegeik, semmi a fogság, de ő , ő ! És nyilvános kírógőresöket 
kapott, ha egy-egy ügyvédje rossz hírrel kereste fel — vagy ha á felesége 
a .bóséges eécljével megjelent, melynek a maradékait —sírógörcse ellenére — 
gondosan visszapakolta és haza'kü đdte. 'Az egész azilumot jelent ő  kárházat 
veszélyeztette azzal, hogy napjában többször télefonálgatott a kóaházból. — és 
amikor égy-egy foglyot elszállítottak, ami mindig a kórház nagy eseménye volt, 
és mindenkit felizgatott, •gaspodin,Brunner még csak fel se kelt, hogy elköszönjön 
a fogolytársából. Én sose tudtam тászánni magam, hogy csak egy szót is 
beszéljek vele. De ő  egyszer épp telefontál jövet megint idegrohamot kapott, és 
hogy ,a folyosón béléra i tkбzött, nekem kiáltotta :oda: „Hat ügyvédem v an, hat 
ügyvéd — :és semmit se tudok elérni!" És ha nem voltidegrohama, akkor az 
ezeréves idegeivel és egy mártír arcaval mindenkit ől különvonult, és Herbert 
Speneert olvasta — és látszott rajta, hogy megveti a többi foglyot, 
entellektüeleket, kommunistákat és más sekélyes lelkeket, akik például azzal 
szórakoztak, hogy a kövér .Albahari törvényszéli elnököt játszott és sorba 
hallgatta ki őket — és perces tárgyadás után a 10-20 éves börtönöket mérte ki 
falrengető  nevetések! közben. 

Ez az Albahari volt á foglyok közt a harmadik .zaidá —szintén nem 
politikai fogoly. Azért csukták bee, mert összeköttetései révén útleveleket szerzett, 
hamis adatok alapján, különböző  mencküdteknek. Száбt kilójával ruganyos volt, 
mint a labda, s az egész ember a vörös nagy fejével és alacsony termetével 
született clown — mindenesetre bohém, jó fiú temperamentum. Hamar észrevette, 
hogy elkerülöm, és megfogott, bogy kifejtse nekem, nem igaz, hogy ő  mások 
szeгencsétlenségén akart meggazdagodni. Vagy 25 útlevél közül, amit szerzett, 20-ért 
semmit se kért, mert csupa szegény ördögr ől volt szó. De  ha  jött hozzá egy 
tбy bsrzörös milliomos, akkor —épp azért, hogy a szegényeknek ingyen tudja 
megszerezni — jogosnak tartotta, hogy azokat alaposan megvágja. Egy ilyen 
Brunneinek például szerezzek valamit ingyen? — kérdezte hévvel. S amit aztán 
láttam magam: nemcsak a jókedvét, de a barát és egyáltalán, amit kapott, 
emberi magától értetődőséggel osztotta meg válogatás nélkül az e дső  emberrel, 
akkor is, ha az a Marica volt, a mezítlábas takarítón ő . 
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bognar antal 

a költ®i k®nk гéturr®kr®I, 
pet®f i kapcsán 

Az ІІlyés Gyula bevezetőjéből vett részlet és a Kosztolányi -novella igen élesen 
és tanulságosan vetik fel az irodalmi m ű  életszerűségének kérdését , a prob- 
léma minden összetevőjével egyetemben . A két írás témája illetve anyaga, 
Petőfi élete (születése ) és — noha csak közvetetten van jelen — költészete, 
azon túlmenően , hogy hiteles történeti és történelmi valóságot jelent, a maga 
korában maga is az irodalom életszer űségének volt máig ható , máig vitat- 
hatatlan és érvényes , életes megválaszolója . Mégpedig úgy, hogy ez az éltes 
válasz a maga karában egy új élet mészburkát megrepesztve , részévé lett 
a valóságnak, életre hívta a maga közvetít ő  és dokumentáció - irodalmát, s 

emellett ma is, a maga valóságában is jelenvaló. 
A legváltozatosabb séma is meggyőzően érzékeltetheti , hogy az az irodalmi 
mű, amelynek fiktív hőse nem kitalált személyiség , úgyszólván megközelít- 
hetetlen : bizonyosság helyett , mint a zabpehely -doboz, csak újabb talányos 
dobozokat mutat meg magából . Különösen érdekes lehet számunkra, ha ez 
a nem-fiktív személyiség nem csupán hőse vagy csupán krónikása korának, 
hanem költő , éppúgy mint Kosztolányi és Illyés , akik fiktív hőst teremtettek 

belőle maguknak , más-más felfogással. 
Amikor Kosztolányi novelláját írta , Petőfi versein kívül elméletileg rendel- 
kezésére állhatott az addig megjelent Pet őfi-irodalom . Számunkra azonban 
egészen mellékes , mit tudott Kosztolányi Pet őfiről, és feleslegesnek, noha 
Lehetségesnek tartunk minden olyan prabálkozást , amely Kosztolányi szövegei- 
ből erre próbálna fényt deríteni , hiszen a költő  többet mondhat a tudottnál, 
ráérezhet a legrejtettebb dolgokra is. Az Illyés rendelkezésére álló Pet őfi- 
irodalom természetszerűleg lényegesen nagyobb volt , és ebbe a Kosztolányi- 
novella is beletartozott . Ami a közvetett ismereteket illeti , ezzel a tetszőlegesen 
felállított sor végére értünk , a mai olvasóhoz ; számára ez a vékony metszet 
Illyés Petőfi -képével egészül ki . Emellett azonban Kosztolányi , Illyés vagy 
a mai olvasó Petőfi-képének szerves része egyrészt Pet őfi korának megfelel ő  
szélességű  és mélységű  ismerete , másrészt Illyés esetében a Kosztolányiról 
és koráról , a mai olvasó esetében Пlyésről, Kosztolányiról és korunkról 

alkotott felfogása. 
Az eddigiekkel , mintegy bevezetőként , csupán azt szerettük volna érzékeltetni, 
hogy olyan szövegekkel állunk szemben , amelyeknek szövevényes kapcsolatai 
a valósággal és az irodalommal igen könnyen eltéríthetnek bennünket a szi- 
szűphoszinak tűnő  feladattól , hogy a bonyolult szálakat valamiképp külön- 
válasszuk , egyszersmind egybe is fogjuk , s ehelyett a felszínes kompromisz- 
szum járhatóbb útjára csábítanak . Eddig csak a közvetítő  és a járulékos mo- 
mentumokat említettük , holott , költőről lévén szó, verseiben a „tiszta forrás", 

amely érvényesebben vall minden interpretációnál. 
Igazi problémánk éppen ez: mit jelent számunkra Pet őfi kőltészete , és ezen 
túlmenően , MI A KÖLT.SZET? Ezt a kérdést állítjuk Kosztolányi és Illyés 

szövege elé. 
Forradalmi költészetben , mint Petőfié is, egészen konkrét , de a költészetben 
általában jelenvaló az az akarattalan és szándéktalan , tehat a költészet bels ő  
természetéb ől fakadó törekvés , hogy befogadóiban motiváló élményként meg-
valósuljon . Ezt a törekvést jelzi a világ- , illetve az ízlésformálás gyűjtőfogal-
ma. A költészet azonban nem lehet azonos magával ezzel a törekvéssel , hiszen 
ellentétben egy sor szellemi és anyagi eszközzel , amelyek világ- és ízlés-
formáló szerepüket betöltve elvesztik önálló létüket , a költészet sohasem 
valósul meg maradéktalanul , nem váltható fel a valóság aprópénzére , „tiszta 
forrás" marad . Еppen ezért áll a paradoxon , hogy a költészet , noha nem azo-
nos azzal , mégis a világ- és ízlésformálás leghatékonyobb eszköze . A közvetítő  
irodalom a költészet és a valóság kett ős szolgálatában áll: minél közelebb  611 
az előbbihez, annál funkciótlanabb , minél jobban távolodik ti-le a valóság 
felé, annál maradéktalanabbul valósul meg, olvad belé . (Költőien szép meg-
fogalmazása a költészetnek a Krisztus testének felajánlása : ami a mítoszban a 
lélek megtestesülése , az mindennapi valóságunkban a szellem megvalósulása.) 
A két szövegben egy sor olyan nyelvi jelre (személy- és földrajzi nevekre, 
régies szavakra és grammatikai szerkezetekre , utalásokra) találunk, amelyek 
jelentésüket nem ezekben a szövegkörnyezetekben nyerik el. Közös jellem-
vonásuk , hogy az olvasó tapasztalati úton nem gy őződhet meg eredeti jelen-
tésükről. Ebbe a kategóriába tartozik egyébként minden információ , minden 
BESZED , azok is , amelyeket ma szerezhetünk a tapasztalati világunkon kí-
vüleső  teriiletekről, azzal a különbséggel természetesen , hogy ezek elméletileg 
bármikor elérhetők számunkra , és azzal a kiegészítéssel , hogy az esetünkben 
egyébként eleve elérhetetlen tapasztalati információk nem állhatnának össze 
egységes képpé. Ezek a nyelvi jelek, amelyeket a továbbiakban KONKR ГETU-
MOKNAK fogunk nevezni , jelentésüket a különböz ő  kontextusokban való 
véges számú előfordulásaikból nyerik . A Kosztolányi -szövegből vett példák ezt 
bizonyítják : a VERONAI KONGRESSZUS , KUFSTEIN, METTERNICH tör-
ténelmi, a  GROG  .S KISAZSIAI PARTOK földrajzi , SCHILLER és ARANY 
JANOSKA irodalomtörténeti , a SVALIZSЕR , BEAMTER, JURATUS, NYÚJ-
TANDAM, VALAND nyelvi kontextusakból nyerték el a szöveg olvasása 
előtt már adott jelentésüket . De ezek közé kell sorolnunk a Kosztolányi-
novella elején található utalást is Napóleonra , noha nevét Kosztolányi nem 
is említi . Járhatatlan ingoványba vezetne bennünket , ha arra kísérelnénk meg 
választ keresni , milyen mértékű  a különböző  kontextusoknak , tehát a konk-
rétumok jelentésének az az optimális ismerete , amely a szöveg megértéséhez, 
illetve az olvasói élmény létrejöttéhez szükséges . Hiszen amennyire képtelenség 

isi a konkrétumok jelentésének maximális ismeretét ől tenni függővé az olvasói 

illyés gyula 

PETŐ FI 

(részlet az 
előszóból) 

Az óra, amikor e könyv 
története megindul, szinte 
kinálkozik egy szimultán 
körültekintésre, olyanfajtá-
ra, amilyennel az irodalmi 
életrajzok kezd ődni szoktak, 
s amelyre ebben az esetben 
sem ez az első  vállalkozás. 
Szžlveszter estje van, ilye-
kor mindenki mond, vagy 
följegyez valamit, aminek 
nyoma marad. 

Az ország legnagyobb köl-
tője —így kell elképzelnünk 
— békétlenül jár-kél niklai 
kúriájában. Negyvenkét éves. 
Id gazda, bizonyára meg-
csinálta már az ó-év száma-
dásait: a birtokkal nincs 
baj. De annál reménytele-
nebb a másik ügy, az igazi, 
amelyre életét fektette: a ma-
gyarság sorsa. Ha megkér-
deznék, Berzsenyi Dániel 
keserű  választ adna. A ne- 
nlesség, amelyet ő  oly sokáig 
a magyarsággal azonosított, 
puhány, megromlott, méltat-
lan elődeihez. S a nép, 
amelytől a nyugati nemzetek 
legjobbjai annyit várnak, mi 
a magyar nép, a jobbágy-
ság? Tudatlan, hanyag, elma-
radott, a földműveléshez 
sem ért ... ő  ismeri ezt a 
népet, közelró'1 figyelheti. 
Az mentené meg a süllyed ő  
hazát? Berzsenyi — folytas-
suk a kínálkozó játékot a 
képzelettel — elhízott testé-
ből hatalmas sóhajt bocsátva 
szomorúan legyint. 

A huszonkét esztend ős 
Vörösmarty ezt az estét egy-
pár járással arrébb, a Tolna 
megyei Görb őn, Cseh falvy 
alispán kastélyában töltötte. 
đ  reménykedik... Ha a szil-
veszteri vidám társaságból 
kérdéseivel valaki sarokba 
szorítaná, kiderülne, hogy 
csak önmagában. November-
ben hagyta el Börzsönyt, 
Görbő  az első  állomás Pest 
felé... Nagy terveket forgat, 
nagy feladatra készülődik. 
Fölrázni a nemzetet, amely 
az ő  szemében, a szegény 
urasági ispánfžú szemében, 
már nemcsak a birtokos ne-
mességet jelenti. Fölrázni —
mire? đntudatra, tettekre 
végre! Milyen tettekre? 
Majd elválik — az már talán 
nem is az ő  gondja. Mint 
mindenki, akit igazi nagy 
törekvések f űtenek, magát ő  
is csak előkészít őnek tekinti; 
csak a közvetlen tennivalót 
látja. Épp ezért reményke-
dik. Ha ő  elvégzi a maga 
feladatát, a többiekre, a 
későbbžre is akad majd 
ember. 

A harminckét éves Széché-
nyi ezen a napon a lótenyész-
tésről ír naplójába néhány 
mondatot. A f őurakat kellene 
valami ürüggyel megmozdí-
tani, megszervezni — ő  ezzel 
foglalkozik. És a huszonegy 



éves Kossuth? És mind a 
fiatal emberek, akik készü- 
lődnek — pontosan maguk 
sem tudták, mire? Mit gon-
doltak, amikor összekoccin-
tották a szilveszteri poharat, 
s amikor a bor forró su-
gallatára mindenki nagyobbat 
gondod a saját sorsánál? 
„Itt az idő, hogy valaki 
hangot, testet adjon a sok-
f éle akaratnak" — ilyesmit 
gondolhattak. Nem valószín ű, 
hogy magukra vagy csak 
magukra gondoltak. Az ifjú-
ság önzetlen. 

És mit gondolhatott Met-
ternich, akit az öregek is, a 
fiatalok is csaknem kivé-
tel nélkül röviden Európa 
sátánjának tartottak? Mind- 
nyájuknál többet tud: ostoba 
politikus, de ravasz diplo-
mata. Hűvös és tárgyilagos, 
szinte kirí ebb ől a fellengz ő  
seregszemléb ől. Tételezzük 
fel, hogy a kép egysége ked- 
véért, ebben az órában  is  
azon gondolkodott, hogyan 
fojtsa meg Magyarországot. 
Tisztán látja a jövőt. Tudja, 
hogy a nemzetieskedés, 
amely Európa után a Monar-
chiát is elöntötte, első  tünete 
csak a szabadság nevű  nya-
valyának. Tudja, mi követ-
kezik ezután, ismeri a fran-
cia történelmet. A „megújho- 
dás" legjobban a magyarokat 
gyötri. Mi lesz, ha onnan 
terjed tovább, ha a magya-
rok az új eszme csillogtatá-
sával maguk köré gy űjtik a 
többi kis nemzetet? Akkor 
vége az osztrák hegemó 
niának, vége a Dinasztiá-
nak is. 

És mit gondolt népének 
jóságos atyja, a harmžnc-
eves ötödik Ferdinánd, aki 
akkor ugyan még csak trón- 
örökös, de — hiteles, írásos 
orvosi jelentések beszéltek 
róla — máris kész agya-
lágyult? 

„Ki lesz ennek a szegény 
gyereknek a támasza?" — 
ezt egy öreg parasztasszony 
s egy öreg parasztember gon-
dolhatta Szalontán, egy 
nyomorúságos vályogviskó- 
ban. Az ágyvégében csene- 
vész, ötéves fiúcska feküdt, 
ugyancsak azzal a sorssal, 
hogy nagy költ ő  legyen, de 
mindvégig olyan betegesen 
érzékeny, mint most, Arany 
Jánoska korában. Amire 
embersorba jut, amikor a 
férfi csak a szülei vagy a 
jóbarát szavára hallgat, ők, 
a szülők, már a föld alatt 
tesznek. Akad-e majd olyan 
barátja, aki úgy szól hozzá, 
mintha édestestvére volna? 

„Mi történik velünk?" —
gondolták szerte az ország 
minden részén, ezer meg 
ezer parasztviskóban azok, 
akik virrasztva várták az 
új esztend őt. Külön-külön 
mindnyájan csak egy évre, az 
akkor kezdődő  évre gondol- 
tak, de a sok külön gond 
együttvéve tízniilli б  eszten-
dei kínt jelent. 

Küret harangoztak, megkez-
dődött az új év, az 1823-as.  

élmény létrejőttét , annyira képtelenség azt feltételezni , hogy az olvasói élmény 
a kontextus -ismeretek nélkül , vagy azokat tudatosan kirekesztve jöhet létre, 
vagy kell létrejönnie . Egyelőre állapítsuk meg, hogy a költ ői szöveg nem 
sínyli meg egyes konkrétumai jelentésfunkciójának elsikkadását vagy meg- 
csonkulását , hiszen tény , hogy nem bízhat és sohasem bízott mindent a konk- 

rétumokra. 
A konkrétumok kérdése azonban perdönt ő , hiszen minden költői szöveg 
akarva -akaratlanul konkrétumokkal él. Ennek a kényszer ű  kötöttségnek leg- 
általánosabb formája maga a nyelv , a NYELVI KONKRÉTUMOK , a nyelvi 
jelek és grammatikai szabályszer űségek , amelyek éppúgy más-más kontex- 
tusokból , ezúttal a nyelvi kontextusok összességéből nyerik el általános érvé- 
nyű  jelentésüket , mint amazok . Ezúttal csak utalunk arra , hogy az irodalmi 
konkrétumok is a nyelvi konkrétumokhoz hasonlóan alkalmazásukkor módo- 
sulnak, amennyiben a szövegkörnyezet módosító tendenciája nem ellenkezik 

struktúrájuk belső  fejlődési törvényszerűségeivel. 
Vegyük most szemügyre a költői konkrétumok két specifikus fajtáját Koszto- 

lányi novellájában: 

„Gyomrát , mely el akarta nyelni az egész világot , fölfalta arák." 

„Vad csodálkozás az arcocskán , nem nagyobb , mint lesz valamikor, a 
haláltusakor." 

Az 1. idézett mondat Kosztolányi novellájának 1. szövegegységéb ől való, és 
része annak a szövegszakasznak , amelyben a szerz ő  Napóleonra utal , s amely-
nek il ' módon egészében is konkrétum jellege van . Nem hiszem , hogy akadna 
átlagolvasó , sőt, kisiskolás , akiben ez a mondat ne idézné fel Pet őfi Tisza c. 
versét , hiszen a vers utolsó sora minden változtatás nélkül került Kosztolányi 
e mondatába . A szándékosság vagy véletlenszerűség kérdését fel sem vetve 
és a Petőfi-vers meg a Kosztolányi -novella közötti kapcsolat min ősítését, 
értelmezését mell őzve, elég , ha megállapítjuk , hogy ezúttal is a konkrétum 
egy fajtájával állunk szemben , mégpedig a KOLTOI KONKRÉTUMMAL, 
amely maga is egy költői mű  szerves alkotóelemeként — és kizárólag mint 
ilyen — kapta konkrétum jellegét . A Kosztolányi -novella idézett mondata 
tehát , hasonlóan a vegyi elemek szabad elektronjaihoz (vegyértékéhez), magá-
hoz kapcsolja Petőfi Tisza c. versét . A kérdés magától adódik: megmarad-e 
a Petőfi -verssor , vagy bármely verssor költ ői konkrétum funkciója , amennyi-
ben nem -kóltői szövegben fordul elő? A tanulmányírás , irodalmi publicisz-
tika, kritika bevett módszere , hogy verssorokat , szavakat idéz, sokszor egészen 
szövegébe ágyazva , de mindenfajta írott vagy mondott szövegben (az élő -
beszédben is) gyakran vagy néha felhasználjuk a költ ői konkrétumokat, egy-
egy írásnak , műfajától függetlenül , mottója , sőt, címe is sokszor költ ői konk-
rétum . De a leggyakorlatlanabb megfigyel ő  is különbséget érez a KÖLTŐI 
KONKTRÉTUM és az IDÉZET között . A tárgyilagos elemző  módszer idézetei 
a költészethez formailag közelebb álló esszéisztikus , impresszionisztikus kriti-
kában egyre inkább a költ ői konkrétum vonásaival ruházódnak fel. A meg-
különböztetés alapja a költ ői konkrétum hatásiránya : amennyiben a két, egy-
mástól különböző  és független kontextusban el őforduló költői konkrétum 
kapcsolata olyan szoros, hogy felidéz ő  hatásuk kölcsönös , valódi költői konk-
rétumról van szó, amennyiben viszont a hatás egyirányú , csak a felidézett 
kontextusról beszélhetünk mint költészetr ő l . Adott esetben ez annyit jelent, 
hogy mihelyt a Kosztolányi -novella idézett mondatához az olvasás folyamán 
hozzákapcsolódott Pet őfi Tisza c. verse , és feltéve , hogy Kosztolányi szövege 
novella , vagyis KOLTÉSZET , a Petőfi vers utolsó sorához ugyanígy hozzá-
kapcsolódik aKosztolányi -novella, és egy következ ő  olvasás folyamán ez a 
kapcsolat a másik irányba is aktivizálódhat . Felidézésen természetesen nem 
az emlékezés mechanizmusának megfelel ő  működését értjük , hiszen az em-
lékezés felidéző  funkcióját az idézet is betöltheti , hanem azt a jelenséget, 
hogy a költői konkrétum adott költ ői jelentésként épül a szövegbe . (Költői 
konkrétumra a Kosztolányi -novella 6 . szövegegységében is találunk példát: 
itt a „Törökverő  rozsdás kard a szögön " Petőfi Magyar nemes c. versére utal, 

egészen egyértelműen). 

Második példamondatunk speciális konkrétumának vizsgálata azzal b ővíti 
elóbbi megállapításunkat , hogy a költői konkrétumok által létesített szoros 
és kölcsönös szövegkapcsolatok mellett és azokkal együtt a költ ői kontextu-
sokra a fokozott önállósodás jellemz ő , amivel , minthogy a költői konkrétu-
mok, eredetüktől függetlenül , szerves részei minden KOLTOI kontextusnak, 
együtt jár a költ ői konkrétum „hasadása". A Kosztolányi -novella idézett 
mondatában az újszülött Pet őfi Sándorkáról van szó . Érdemes megjegyezni, 
hogy a szövegegység , amelyben ez a mondat el őfordul, egyike annak a ket-
tőnek, amelyekben a szövegkörnyezetb ől kiragadva és a novella címét figyel-
men kívül hagyva semmiféle konkrétumot nem találhatunk . Az idézett mon-
dattal ugyanez a helyzet . Az olvasási folyamatban az idézett mondatot meg-
előző  konkrétumok nyilvánvalóvá teszik , hogy az újszülött , illetve a haldokló, 
akinek arcán ugyanaz a „vad csodálkozás" tükröződik, Petőfi . És az új-
szülött csodálkozása a közvetít ő  irodalom által általánosan ismertté tett halál-
nemet jelzi . Tehát ezt a mondatot is teljes joggal tarthatjuk konkrétumnak. 
Ugyanakkor azonban az újszülött és a haldokló „vad csodálkozásának" azono-
sítása önmagában is esztétikai funkcióval rendelkezik . S noha adott esetben 
nehéz elképzelni , hogy valósággal megszűnjön a kapcsolat az idézett mondat 
költői illetve konkrét jelentése között , annyi bizonyos , hogy a költői Jelen-
tés, ha eredete nyilvánvalóan a konkrét jelentéshez köti is, nem annak vala-
miféle „kisugárzásából" alakul , nem konkrét volta által , nem is az olvasói 
élményben jön létre , hanem a nyelvi formáció elidegeníthetetlen és bels ő  
sajátossága . S mint ilyen, nem sínyli meg a konkrét kapcsolatnak a teljes 
önállósulással járó meglazulását , hiszen ez az önállósulás a költői jelentés 
jelenlétének feltétele . (Beckettnek a „sír fölött lovaglóülésben szül ő  asszonyai" 
értelmünknek kb. annyit mondhatnak , mint fentebb Kosztolányi , mégis két 152 
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autonóm költői jelentésről van szó). A költői konkrétumoknak különböz ő  
költői kontextusokban való felbukkanása tehát két , egymással ellentétes hatás 
dialektikus egységével válik a költ ői jelentést befolyásoló tényez ővé: egy- 
részt a lehető  legszorosabb kapcsolatot hozza létre a költ ői kontextusok között, 
másrészt , mint azoknak külön-külön is szerves része , variánsai minden eset- 
ben más-más költői jelentésben és azzal együtt önállósulnak . A költői konk- 
rétumok tehát abban különböznek minden más , költői vagy nem-költői szö- 
vegben előforduló konkrétumtól , hogy míg az utóbbiak adott jelentése infor- 
matív , vagy — az idézeteknél — informatív szerepet betölt ő , addig a költői 
konkrétumok egy adott KÖLTŐI jelentés jelei, amelyek egy új költői jelentés 
jeleiként funkcionálnak . Ezért idézett els ő  mondatunkból például az „el akar- 
ta nyelni az egész világot " éppúgy hozzátartozik Pet őfi verséhez , mint Kosz- 
tolányi novellájához (írásunkban viszont ilyen szerepe nincs ), kapcsolatukat 

értelmezni felesleges , sőt, az elsődlegesség kérdése is mellékes. 

A költői konkrétumok vázlatos vizsgálata arra a következtetésre vezet ben-
nünket , hogy a közvetít ő  irodalom , s ezen belül a költészet közvetít ő  irodalma 
(amely a tanulmányoktól egészen a tankönyvekig terjed ) a költői jelentést he 
ly ettesíteni , kiegészíteni nem képes, átértékelni is csak el őbbi eredményei-
hez képest , és annál nem nagyobb érvényességgel ; a költészet által meghatá-
rozott , mihelyt kívül kerül annak er őterén , elveszik ; a költészet viszont, az is, 
amely látszólag a közvetítő  irodalom szerepét ölti magára , mint esetünkben 
a Kosztolányi -novella , önálló költő i jelentéssel rendelkezik , s mint ilyen, vala- 

miképpen el is szakad eredeti anyagától , nem mérhető  annak mércéivel. 

A költészet és a költői konkrétumok problémájának , de szövegeinknek is 
mindezzel csak a legtávolabbi körét érintettük vázlatosan . Ezúttal csak uta- 
lunk arra , hogy a költői konkrétumok hatásának KÖLCSÖNÖSSÉGE külön 
figyelmet érdemelne . A költői konkrétumok vizsgálata nemcsak a motívumok- 
ra terjedne ki, hanem a refrainekre és a szövegvázlatokra is. (Érdekes 
példája a költői konkrétumnak a Marsall László Vízjelek c. kötetének ver- 

sébe épített Juhász Gyula -verssor): 

Központi kérdésünknek — MI A KÖLTÉSZET? — fontos és a két szöveghez 
egy fokkal közelebb álló összetev ője az írói módszer problémája . Illyés be- 
vezetője a Kosztolányi novellája nemcsak írói módszerükben mutatnak szembe- 
tűnő  hasonlóságot , nemcsak szerkezeti elvük azonos , hanem szerkezeti ele- 
meik, szövegegységeik is többnyire párhozamosak , így ez a két szöveg 
igen alkalmasnak tűnik az elvi következtetésekhez vezet ő  összehasonlító szer- 
kezeti vizsgálatra . Ezúttal nem végzünk részletes szerkezeti elemzést , csupán 
az elemzés alapsémáját , a szövegmegfelelések diagramját állítjuk fel, amelynek 
mindenképpen bővülnie kellene a szövegegységek hosszának megjelölésével 
és a mondatszintű  megfelelések feltüntetésével . Kosztolányi novellájának a 
szerző  által feltüntetett szerkezeti felosztásán nem változtattunk , Illyés szö- 

vegét pedig magunk tagoltuk szerkezeti egységekre. 

_-.-_-.-_-..-_._ 

A diagramból látható , hogy az Il, I2 , I3 szövegegységeknek nincs megfelelő - 
jük Kosztolányi novellájában , a K8 — K12 szövegegységeknek pedig közös 

megfelelője az Ill. 
A két szöveg módszere , amelyet az Il mintegy definiál , nem csak az iro- 
dalmi életrajzokban használatos , igen elterjedt mindenfajta életrajzírásban, 
sőt, a közvetít ő  irodalomban is. Alaposan elkoptatott és meglehet ősen lejára- 

tott módszer . Filozófiai fedezete legalábbis kétes. 
Kosztolányi is, Illyés is 1822 . Szilveszter éjszakájának körképét állítja össze 
néhány mozaikkocka egymás mellé helyezésével , amelyekben egy-egy pilla-
natra felvillan előttünk I. Ferenc császár , Metternich kancellár , Széchenyi, 
az ötéves Arany Jánoska stb., majd az újszülött Pet őfi arca . Ez a mítosz-
teremtő, „betlehemes" módszer , amely abból áll, hogy a nevezetes életpályát 
alakulásában és lezártságában a születés pillanatában vetíti vissza , ősidőktől 
fogva használatos , a legendák , mítoszok természetes eszköze , így az is ter-
mészetes, hogy a közvetítő  irodalom előszeretettel alkalmazza , hiszen szilárdan 
építhet a hagyományos mitológiai kontextusra , szervesebben kapcsolódhat 
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Mint a függöny szétválásakor 
a gongütés: ez indítja meg 
elődünk is a cselekményt. 

Egy kis alföldž faluban, 
Kiskőrösön egy parasztház- 
ban, amely semmiben sem 
különbözött az ország ezer 
meg ezer paraszthdzától, egy 
kicsi, feketehajú asszony 
fölkiált; vajúdik. Szlovákul 
jajong. Napközben rendesen 
magyarul beszél, de az žma 
és a sírás gyermekkora 
szavait szakítja föl benne. 

Férje a konyhából hall-
gatja. Az öntudatlan szavak, 
amelyeket az aggodalom és 
a tehetetlenség lök a nyel-
vére, magyarul szörődtek kž 
fogai közül. 

Végre bentről gyermek-
sírás hangzott, a csecsemők 
nenіzetközž panasza az éles 
levegő, a hideg, az élet miatt, 
a miatt, hogy világra szület-
tek. Fžú született, e könyv 
hőse. Anyja későbbi szavai 
szerint ökölnyi csöppség volt. 
Szalvétába kötötték, meg-
mérték egy piaci fölakaszt-
ható mérlegen; igen könny ű-
nek találták. Aztán gyorsan 
megfürösztötték, mégpedig 
úgy, hogy a langyos vízbe 
némi spirituszt öntöttek, az 
egyik komaasszony szerint ez 
megerősíti a gyönge csecse-
m őt abban, hogy megmarad-
jon. Piros, ráncosarcú kis 
emberke volt, semmivel sem 
különb, mint ilyenkor akár-
milyen más csecsem ő . б  
volt, akire vártak, akit a 
történelem kiszemelt. Mi 
lesz belőle? Bár tudjuk, iz-
gatottan kísérhetjük végig 
mégegyszer sorsát. 

Boldog vagyok, hogy írha-
tok róla. 

kosztolányi 
dezső  

PETŐFI 
SÁNDORKA 

Szarvasgombát eszik a csá- 
szár szilveszteri vacsoráján, 
pástétomot, egy fürt aszú- 
szőlőt, mely új tartomá- 

nyából érkezett, a velencei 
királyságból. 

Rajnai bor kortyaival öblí 
ti le. 

Füllettig 	gőzök 	borítják 
agyvelejét. Lám, arca kiszíne- 

sedik, semmitmondó sze- 
rve atyásan lágyul a má- 

rnor nyirkos könny-burkáról. 
Igy elégedetten gondol ar- 

ra, ami történt. Veje, az ör- 
dögi tuskó, nem él többé. 
Tavaly ilyenkor még élt, 

igaz, fogoly volt, túl a ten- 
geren, szikla, törpe gumifa 
közt. Mégžs jobb, hogy el- 
pusztult. Azt mondja, u- 

tóbb sokat szenvedett, hányt, 
lesoványodott. Gyomrát, 

mely el akarta nyelni az 
egész világot, fölfalta a rák. 

Isten megbüntette őt. Mi 
rosszat hozhat az új év, 

hogyha ezt hozta az ó? 
Franzl bécsi kocsisok ke- 
délyes nyelvjárásán beszél. 



L'z.en is gondolkozik. Ti- 
zenegy felé átmegy kísére-

tével az üveges folyosón, ki-
pillant a schönbrunnž park- 

ra, s akkor ilyenképp 
dünnyög: 

— Apóka aludni megy. Ti 
is aludjatok, népecskék, né- 

metek, lengyelek, magya- 
rok, olaszok, illyrek. Apóka 

szigorú, de jóságos. 

2  

Ötágú ezüst gyertyatartó 
lobog az íróasztalon. Két kar-
csú pohárban a puncs sár 

ga maradéka. 
Mély karosszékben ül vala-

ki, akinek nem látni az ar- 
cát. Csak vitatkozó kezét. 

Az íróasztalnál Portella her-
cege, Metternich Kelemen, a 
kancellár. Kemény, fiatalos 

arcél. Erőszakos áll. Kes 
keny jég száj. Remek rómaž 

orr. Csigás haj. 
Azzal, akinek nem látni ar- 

cát, vitatkozik, franciául. Ha- 
donászik a kezével, melynek 

árnyképe röpköd a falon. 
Kacag ž nnepi, rumos hevžž- 

letben, alig érteni szavát. 
— Így kell tartani őket —

és mutatja szellemes taglej-
téssel, melyen érzik, hogy 
az, aki tartja, erős, de az, 

akit tart talán még erősebb, 
s egymásra találtпk, mint 

oroszlánszelídítő  és oroszlán. 
— Az idén a veronai kong- 

resszus. Most má-r rend 
van — mondja rend 

lesz — és egyszer —, rend 
lesz. 

S 
Hull a hó. 
Délután óta hull mžпde-

fütí. Bécsi utcákra, krakkói 
duplafedelű  tetőkre, prágai 

aranyházakra, ofenpesthi 
hajóhídra, iiiajlandi székes-

egyházra, az egész hatalmas 
Össгbžrodaln?^ rа . 
бrsök cirkálnak,. északtói 

délig, kelett ől nyugatig. A 
Riva degli Schžavonž-n vasas-

németek zörögnek magas 
sipkával, nyurga szurony-

nyal. Bekukkannak könyök-
utcákba, csapszékekbe, ma-

gánlakásokba. A tengert žs 
meemotozzdk. 

Minden fehér, Spželberg is 
fehér. Kufstein is fehér. — 

Jaj — ordítanak a kato- 
nai börtönök, ezer nyelven 

—, jaj — sír a lánc, ezer han-
gon —, jaj —.zokog a szív 

ezer bánattal. 
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Stefi gróf harmincegy éves. 
Nemréežben érkezett a gö-

гÖg s kisázsiai .partokról, de 
csak rövid időre, úiév tava-

szán tovább utazik Wesse-
lényivel, a m űvelt nvupatra, 

hogy a magyart pallérozza. 
Lecsapott kürtő  kalapban, 

felleghajtó köpenvben, ka-
landos nyakkend ő-csokorral 
ballap a Hatvani utcán egy 

má ná.c.sal, aki prPmes bun-
dájába burkolódzik. Ango- 

lul cseveenek. 
6 azonban a szót hirtelen 

honi nvelvünkre fordítia, 
melyet töredezve ejt még, 

Hozzunk fel két példát (magunk is a közvetít ő  irodalom ismeretterjesztésére 
támaszkodva ) a könnyen félreérthet ő  és elferdíthető  messianisztikus módszer 
forrásaira . Tibetben a láma örökébe az az újszülött lép, aki a láma haló 
lónak időpontjában született . Ez a közelmúltig fennmaradt hagyomány a 
lélekvándorlás hitére épiil , de idealista szellemében is a küldetést tartja el-
sődlegesnek . Hasonló tanulsággal szolgál a biblia is (ismétcsak az idealizmus 
alapjairól ). Nem is annyira a Messiás egész felfogásával , mint inkább részle-
teiben : az aprószentek legendájában például , amikor Heródes lemészároltatja 
a kisdedeket , mai fel€ogásunk szerint Jézus megmenekülése nem a KIVÁ- 

LASZTOTTЅÁG , hanem a ЅZUKSÉGSZERŰSÉG jegyében történik. 
Bennünket ez a kérdés nem is filozófiai vonatkozásában érdekel , hanem mint 
a költészet (elsősorban a próza ) mindennapi erőfeszítése . A költészet ugyanis, 
lett légyen szó hősről , helyről, tárgyakról , mihelyt megtöri a csendet , azzal, 
hogy ráirányul valamire , kiemeli azt mindenkori materiális vagy szellemi 
környezetéb іl (tegyük még hozzá, bogy a ráirányulás objektuma nem okvet-
lenül konkrétum ), megykülönböztett figyelemben részesíti . Ez az eleve adott 
kényszerűség szövegeinkben hangsúlyozottabb , mert konkrétumról , nem kitalált 
személyről — Petőfiről — van szó. A közvetít ő  irodalom szükségszerűen él 
konkrétumokkal , de a költészet minden eleme is valamelyest konkrétum 
jellegű, a különbség abban van , hogy a közvetítő  irodalom a konkrétutno-
kért van , és a konkrétumok vannak a költészetért . A konkrétumok —éppen 
a közvetítő  irodalom jóvoltából — idővel elavulnak és magukba olvasztják 
a más kontextusokban vagy élethelyzetekben szerzett jelentésüket, vagy el- 

szakadnak t őlük. 
„Egy kis alföldi faluban , Kiskőrösön egy parasztházban , AMELY SEMMIBEN 
SEM KULONBOZÖTT AZ ORSZÁG EZER MEG EZER PARASZTHÁZA- 
TOL, egy kicsi, feketehajú asszony fölkiált ; vajúdik" — írja Illyés egy- 
helyütt , bizonyságot szolgáltatva ahhoz, hogy ami a költészetben magától 
értetődő  és eleve adott — mert egy ház, mihelyt a költ ő  beszél róla, minden 
más háztól különbözik —, egy valóságelem kiemelése , a figyelem ráirányí- 
tása (még ha nem is PET®FI szül őházáról lenne szó), az a közvetít ő  iro- 
dalomnak — a valóság és az irodalom kett ős követelésének feszítésében — 
örök dilemmája marad . Az általunk kiemelt tagmondat persze a valóságot 
célozza, mintegy szándékosan elutasítva a költészet fentebb vázolt természetes 
kötöttségét , de egyúttal maga alatt vágja a fát , mert önmagát vonja két- 
ségbe , nem is mint költészetet , de mint irodalmat . Furcsa kett őssége — végletes 
törekvése a hitelesség és irodalmi valószer űtlensége — magyarázza , hogy ma 
már ez a mondat és a hozzá hasonlók megtalálható minden joggal vagy jog- 
talanul kiérdemelt életrajzban , előkelő  helyet kapott a publicisztikai és iro- 

dalmi (ál)mítoszteremtés fegyvertárában. 
A valószerűség tehát a közvetít ő  irodalom számára mindig elvi probléma, és, 
tekintve hogy a közvetítő  irodalom kényszerűen irodalmmi-költészeti eszközök- 
höz folyamodik , alkalmazott módszerének is az elvi vonatkozásait helyezi el ő - 
térbe . A költői-társadalmi küldetés és akölt ő -próféta közötti viszony tagla- 
lása túlságosan messzire vezetne bennünket , ezért csupán annyit jegyezzünk 
meg, hogy az elvi vonatkozások és a valóság mércéinek el őtérbe kerülése 
miatt az alkalmazott módszer Illyés szövegének messianisztikus vonásokat 
kölcsönöz . Kosztolányi novellájában , mint már említettük , a figyelem magá- 
tól értetődő  természetességgel irányul az írás tárgyára , és a megfelelően előké- 
szített retorikus részletnek is (p. a K11), amelyek semmiféle tényszer űséget 
nem elégítenek ki, és a valóság szférájában hitelüket vesztenék , költői hiteles- 
ségük van , mert a tényszerűség mércéivel nem mérhet ő  esztétikai funkcióval 

rendelkeznek. 
A konkrétumok szerepér ől már beszéltünk . Most megállapíthatjuk, hogy a 
módszer is járulékos eleme a költészetnek : az a módszer , amely a költészet- 
ben esztétikai szerepet tölthet be, a nem -költői szövegekben egészen más vo- 

natkozásban közelíthet ő  és közelítendő  meg. 
Részletesebb elemzés lenne szükséges ahhoz , hogy kimutassuk, amit egyéb- 
ként a költői konkrétumokkal kapcsolatban hangsúlyoztunk : a költészet, noha 
a közvetítő  irodalommal szemben nem törekszik tényszer űségre , nem bújik 
ki esztétikai funkcióval rendelkez ő  módszerének elvi követelményei alól sem, 
a valószerűség meg éppen elkerülhetetlen számára , nemcsak elvonatkoztatja 
és fogalmi rendszerbe foglalja a materiális és szellemi valóságot , mint a k5z- 
vetítő  vagy az elméleti irodalom , hanem tárgyának érzékletes megjelenítésével 
egy fiktív tapasztalati világgá transzformálja . Ezúttal érjük be egyetlen pél- 

dával. 
Kosztolányi , novellájának utolsó mondatával („Lélegzése már olyan , mint az 
életé, s benne van a világ" ) nem az általunk , ill. általa közvetve ismert 
1823-as Magyarországot , nem is a maga világát azonosította az újszülött Pet őfi 
lélegzésével , hanem azt a világot, amely a novella olvasásakor elénk rajzo- 
lódott . Ily módon a mondatnak költ ői hitele van, egyszersmind magunk is 
részeseivé leszünk a „csodának", hisz a szemünk láttára , és mintegy az új- 
szülött lélegzéseként rajzolódott elénk ez a világ, amelybe az „örökkévalóság 

kis utasa" beleszületett. 
A két szöveg legérdekesebb párhuzamát is a szerkezeti elemzés világíthatná 
meg élesebben . Illyés szövegét egészen áthatja a készül ődés izgalma , az egész 
körképre a lázas járkálás jellemz ő , Kosztolányi novellájában viszont minden 
nyugodt, csendes, csak a novella vége felé bolygatja meg ezt a mozdulatlan- 
ságot egy felvillanó sejtés. Az izgalom és a nyugalom párhuzamát szerkezeti 
funkciójuk szempontjából kellene megvizsgálnunk , ez a vizsgálat juttatna el 
bennünket a legfontosabb elvi , illetve a szövegekre vonatkozó közvetítésekig. 
Tény, hogy az izgalomnak Illyés szövegében is költ ői funkciója van, hiszen 
Illyés szövege , noha nem költészet , költői eszközöket alkalmaz . De amint a 
módszer esetében , úgy ebben az esetben is felemás hatással van dolgunk: 
amíg Kosztolányinál a nyugalom strukturáló elv és strukturáló elem, addig 
Illyésnél a költészettől való szándékos távolítás azt sugalmazza , hogy az iz- 
galom valójában nem rendelkezik valódi költ ői funkcióval , de — mivel 

költői eszközök jelzik — valószerűsége is kétes. 
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mondatait erős neologizmu- 
sokkal vegyíti, minthogy hí-

ve ama széphalmž Kazin-
czy Ferencnek is, ákž héj 
évig raboskodott császári 

börtönökben. 
— 1822. december 31. — 

szól morcolva bozontos szeru- 
öldökét —• azt hiszem neve- 

zetes dátum lesz számuk- 
ra. Ma nyújtandáт  át a ló- 
versenyről szóló tervezete 

met, mely, remélem Nemze- 
tžségünk üdvére váland. Ta- 
lán valóban új év kezd ődžk. 

) 

Innen látni, hogy beamte- 
réknál tündöklik a tükör. 

Az év utolsó napján.  612eg-
gyújtották a karácsonyfát, 
feny őgallyain trombitás an- 

gyalkák ringatóznak, a 
kandallóban parázs ég, bécsi 
vžrágfüstölők illata száll a 

langy levegőn mindenkit arra 
oktatva, hogy béke és boldog- 

ság a jutalma az állam- 
rend buzgó őrének, aki mel-

lesleg spion is, rendőrségi 
besúgó. 

Amott csak egy gyertya. 
Hájas kalmár, hálósüvegben 

hortyog dagadó dunyhái 
közt. Széplelk ű  nője Schžller- 

nek, a nemrég elhunyt fia 
tal, német poétának verseit 

olvassa. 
Néhány ifjú jurátus halad 

az utcán, élénken vitatkozva. 
— Hallgassatok — szól az 
egyik ijedten, mert fekete-

sárea faköpönyeg elé érnek. 
Ebbe bújt el a vihar elől a 

draganyos-katona, valaiizi 
cseli vagy morva, akinek vi- 

.sze orra kžvörösödžk a h 
hullásban. 

6  

Messze-messze meg kuny- 
hó, vityilló, halászkaliba. 

Maid csönd, fehérség, pusz- 
ta. Lelketlen, lapos, unal-

mas. 
Valahol a szalontai paraszt-

házban ötéves kžsfizí alszik, 
sгüležпak reménye. Arany Já- 

noska, s valahol az igrici 
kunyhóban,agyapóéknál 

másik ötéves árva fiú, Tom-
po. Misike. 
Itt meleg sziget, düledez ő, 
nagyon elhagyott udvarhoz. 
đregurak pipáznak, borozgat- 

nak, rossz pénzről, új há- 
borúról beszélgetnek. đ tödét 
sem éri a régž pénz.. tavasszal 

meg, azt mondják, a taliá- 
nokkal verekszünk. Török- 

verő  rozsdás kard a szögön. 
Nénžke félreteszi P оКOlk гΡбj 

Vendel érdekfeszít ő  történe-
tét. 

Nyájas társaság, fiatalembe- 
rek. Olajlámpa aranyozza 
őket, pipafüstön át. Nemes 

kisasszonyok ólmot öntenek, 
mutatja a figurát: 
— Svalžzsér — hahotáznak 

svalžzsér megint, mindig 
sváižzsér. 
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Sömjék, tócsák befagytak, 
keréknyom sincs, mindent 

155 beföd a hó subája. 

Távol puska durran. Far-
kasra lőttek, piros vér csö-
pög a fehér hóra. 

Arnyék vagy kísértet, de lo-
vas vágtat át a riadt csön- 

dön iáeges paripán. Fölöz 
te varjú károg. 

Szélmalom 	áll, 	fagyott 
szárnnyal, bénultan, mint 

óriási madár, mely nyáron 
kereng, az arany levegőben 

délibábok után röpül. 
A kisk őrösi pusztaság ez, 

melyen csak akácok terenge- 
nek hónyomta f ővel, kocs- 
maablak vöröslik, meg a 

bakter hangja hallik: 
— Tizenkettőt ütött az óra. 

8 

Csecsem ő  mozog az ágyon, 
lilapiros arccal. Tüdejébe 

most nyílalt az idegen levegő, 
erőszakosan, fájdalmasan, 

akár a kés. Mélyet lélegzik, 
hosszú, éles jajgatása elnyú-
lik az éjszakában. 

Jaj, honnan, hova és miért? 
Micsoda meglepetés, érkezni 
sehonnan és lenni valahol, 

ocsúdni az életre, búboske-
mence melegét, kunyhó föld- 

szagát, kamilla tea ízét, 
fényt érezni, és tudattala- 
nul, de először sejteni va- 
lamžcskét abból, hogy va-

gyunk. 
Vad csodálkozás az arcocs-

kán, nem nagyobb, mint lesz 
valamikor, a haláltusakor. 

örökkévalóság kis utasa, vég- 
telen vándora, rövid ždőre, 

megállapodik itt. 
— Fiú — kiáltják át a fél- 
méteres hangfogó havon a 

szomszédoknak, kik még éb-
ren vannak. 

9 

Makovinyi borbély háza a 
két templomra néző  csöpp 

ablakaival. Petrovics Ist-
ván a bérlője. 

Leska Istvánné, a pap fele- 
sége, ihol jön térdžgérő  ha-
von, kend őt kanyarítva nya- 

kára, belép a kunyhóba, 
rázza magáról a pihéket. 
Ustben vizet forralnak. A 

jobb szobában, mely öt lé-
pés hosszú és széles, a köp-
cös mészáros táncol örömé- 

ben. Balra az anya, zilált, 
sűrű  hajával, halotthalványan. 
A papné véznácskának tart-

ja a fžút, arra kéri az apát, 
aznap kereszteltesse meg. 

De ő  látja, hogy az újszü- 
lött fején fekete haj van, 

hallja önérzetes haragját, mo-
solyogva nézi, mily er ővel 

löki ki két öklét, melyet az- 
tán a magzatok mozdula-

tával a halántéhához szorít, 
komolyan. 

— 0 — csžllapítják tréfásan 
—, ó — gügyögnek mindnyá-
jan —, ó. 

Künn a förgeteg. Szétszag-
gat eget, földet, id őt. 
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Körülülik a csecsem őt, bá-
mulják, egymásnak suttog-

nak: 

— Haragos — mondja az 
apa. 

— Szelíd — mondja az 
anya. 

— A szeme fekete — mond-
ja a bakter, ki pálinkával 

élteti. 
— A szeme kék — mondja 

a kisbéres, ki a konyhában 
ólálkodik. 

— Gyenge 	mondja a bá- 
ba. 

— Erős — mondja a pap-
né. 

A kisded mintha forgolód-
fék. 

— Ni — mondja egymás 
után a szalmát nézi, a 

padkát nézi, a vizet nézi, a 
bort nézi, az arcunk nézi, 
az éjszakát nézi, a fényt 

nézi. 
Cžhelődпek a vendégek. Szü-

lők magukra maradnak, 
ővele. 

— Vidám — mondja az 
apa. 

— Szomorú — mondja az 
anya. 

Két ember áll az utcán. 
—• Szegény lesz — mondja 

a bakter. 
— Gazdag lesz — mondja a 

kisbéres. 
Künn a kapu előtt két asz-

szony. 
— Nem sokáig él, meglát-

ja — mondja a bába. 
— Sokáig él, meglátja —

mondja a papné, és a tom-
boló égre tekint. . 

11 

Miért némul e1 egyszerre a 
nemes kisasszony és miért 

bámulja oly révetegen a téti 
este merev képét és mžért 

tekint ki a pusztára, melyet 
mozgat valami fenn vagy 

lenn, vagy belül? 
És miért szólal meg az el-

hallgató jurátus? 
És miért fintorog álmában 

a beamter? 
És miért villan fel a gróf 

elkomorodó szeme? 
És miért ujjonganak a ka-

tonai börtönök, és miért ka-
cagnak a láncok, és kiugorva 

hideg ágyukból, sötét rá- 
rsok f elé botorkálva miért 

meresztik tágra nem-látó 
szemüket a rabok? 

Les miért néz a kancellár a 
csonkig égett gyrtyákra, me- 

lyek alig észrevehetően 
f öllobognak? 

És a császár miért fordul 
hirtelenül jobb oldaláról a 

bal oldalára? 

12 

Mindez összeolvad egyetlen 
titokká, elvegyül a szilvesz- 

teri rémekkel, álmokkal. 
Újév áldott hajnala percen. 

Alszik mindenki, császár, 
kancellár, gróf, beamter, ju- 

rátus, nemes kisasszony, 
s belefáradva dacos sírásá-

ba, édesdeden szundít a kis- 
ded is, aki megszületett és 

minden érlökésére n ő , csodá-
latosan, csodával épül. 

Lélegzése már olyan, mint 
az életé, s benne van a világ. 



A Sinkó-díj bíráló bizottsága 1972. 
március 23-i ülésén az idei 

sINKÓ-IDYJAT egyhangúlag  BOG- 
NAK ANTALNAK ítélte oda 

huzamosabb időn át folytatott, 
sokoldalú irodalmi tevékenységéért. 

A bíráló bizottság hangsúlyozza 
a díjazott irodalompolitikai, 

esztétikai és alkotói tevékenységének 
egységét , valamint azt, hogy 

máris figyelemre méltó, korszer ű  
szellemiségű  eredményeket 

mutatott fel az irodalmi 
publicisztikában , kritikában é~ 

novellisztikában egyaránt. 
Uјvidék , 1972 . III. 23. 

A bíráló bizottság tagjai: 
Bosnyák István 
Podolszki József 
Utasi Csaba 

danyi magdolna 

a leíráas bognár 
antal rrnetanovelláiban 

Bognár Antal az 1Jj Symposion 81. számában 
megjelent novellaciklusának , a Cincogás című  méta-
novellának az első  olvasása meggyőz bennünket 
arról , hogy írójuk túljutott , maga mögött hagyta a 
fiatal írónak azt az id őszakát , amikor eldöntetlen 
még, hogy az írások csupán a „bizonyos korban 
mindenki; tehetséges " hemingway - i gondolatot 
parafrazálják - e, azaz katarzis jellegükben /szerepükben 
kell -e őket felfognunk , vagy már feltételezik a 
tudatos alkotást , egy írói világot, magatartásformát 
előrejelző  jelentkezésről van szó . Bognár esetében, 
minden kétséget kizáróan , az utóbbiról. 

A világról szerzett els ő  tapasztalatok, élet-
impressziók , a magára eszmélés gondolati szikráinak 
prózává stilizálása helyett , ami a fiatal írót igen 
gyakran jellemzi , Bognár egy felismert , az írás 
egizsztenciális lényegét érint ő  problémára koncent-
rálva építi írásait . Ez a felismert probléma, s az a 
törekvés, mely ennek nyelvi realizálására irányul, a 
ciklus mindegyik írását megbonthatatlan egységbe 
уzervezi , az írás létrejöttének /alakíthatóságának 
konfliktusos lényege. 

A. felismeréshez , az írás-kísérlet intuitív/bels ő  
tapasztalata mellett az írás mibenlétének elméleti 
megközelítése is hozzájárult . Yrásainak alakulásában 
e kétféle tapasztalat — egyrészt az alkotói tevékeny-
ség tapasztalata , másrészt a kritikai tudat állandó 
jelenléte — kölcsönösen kiegészíti egymást. S ez az 
a mozzanat , ami izgalmassá és összetetté teszi 
Bognár métanovelláit , ami egészen határozottan utal 
arra , hogy egy tudatos és gondolatilag megalapozott 	156  



módszer realizálását kell látnunk prózakísérleteiben. 
Annak értékeit , eredményeit nem tarthatjuk 
esetlegesnek. 

A kísérlet jellegéből/irányából következ ően 
kerül sor a novella hagyományos modelljének 
feltörésére. írásainak szerkezetét valahol elkezdett és 
valahol megszakított szövegmez őként jellemeznénk, 
ezek a szövegek — a ciklus különálló írásai —
önállóan is megállhatnak , de teljes értelemhez csak 
bonyolult egymásrahatásuk következtében jutunk. 

Űgy hisszük, rendkívül tanulságos lenne felmérni 
prózairodalmunkban azokat a törekvéseket , amelyek 
a modern kísérleti próza kialakulására irányultak. 
Előzményei ezek Bognár kísérleteinek . A legtermé-
szetesebbnek és a legtanulságosabbnak kínálkozik 
az összevetés Podolszki József novelláival (Gyanú, 
novellak, Forum, Újvidék, 1970) — az összehasonlítás 
kimondottan szerkezeti összevetést jelent, s nem 
értékelést , és mindenképpen vázlatos —; a Podolszki 
által kialakított nem-novella modell és Bognár méta- 
novelláinak nem-novella modellje eltérnek egymástól, 
a történeti struktúrára épül ő  novella műfajának 
felbontásához mindketten más-más, egyéni úton 
Jutottak el. Podolszki novella -modelljében adva van 
a történet lehet ősége, mely megmarad lehetőségnek, 
az írás a történet hiánya ellenére alakul , s a történetet 
célzó , de a történet hiányának ellenére formálódó 
nem-novella modell az egzisztenciálisan tapasztalt 
egyetemes hiány érzésének kivetítésére képesül. 
itt tehát a novellaforma lesz problematikussá, az 
írás maga nem , míg Bognárnál az írás alakulásának 
konfliktusos volta lesz írásait meghatározó /alakító 
felismeréssé. 

Bognár metanovelláiban fel sem merül a 
történet képzete, a történet hiánya sem ebb ől követ-
kezően. Történet helyett a felnyitott és felnagyított 
részlet, a LEÍкАS lesz rendkívül alkalmassá annak 
az élménynek a megnevezésére , amelyet az írás csak 
sejtetni , vershez hasonláan szuggerálni tud: a „csend" 
élményének a megnevezésére, amikor hallhatóvá 
lesz a különben hallhatatlan „cincogás". 

„Elég, ha szobámban fekve egérkaparászásra vagy 
az eső  zuhogására figyelek, szárnyverdesésre vagy a 
szélfúvásra : fülemre illeszti csonthéját a csend." 
(Vakondok) Egyike ez azoknak a mondatoknak, 
amelyek valamilyen formában mindig visszatérnek 
a ciklus mindegyik darabjában . A „csend" kulcsszó 
(fogalom ) lesz Bognár írásaiban , s mint ilyen, 
összetett jelentéssel bír, meghaladva szótári jelen-
tésének határait. A csend termékeny csend, melynek 
megnevezésére talán képessé lehet a nyelv; a csend 
az a belső  tér, amelyben a felszíni képek, élet-
jelenségek függőleges meghosszabbításaikban 
találkoznak ; a csend a magára eszmélés, az írás 
létrejöttének csendje; az írás magáraeszmélésének 
a csendje . A „csend" metafizikus értelmezése lehet ő - 
séget jelent a szó jelentéskörének maximális ki-
tágítására, hogy azután a felnyitott értelmezés-mez ő -
ben szabadon mozogva közelíthesse meg ugyanazt 
az állandó kérdést : az írás alakulásának a lehet ő -
ségét. 

Vgy tűnhet, Bognár metanovellái a prózavers, 
egyáltalán a költészet felé közelítenek. Ez a meg-
figyelés annyiban helytálló, amennyiben nem az 
írások külső  jegyeiben akarjuk felismerni a köt ői 
megnyilatkozással (verssel) való belső  rokonságukat, 
hanem a feltett kérdés nem-disztingváló, prózában 
és versben egyaránt aktuális lényegében. 

Métanovelláink szerkezete, mint jeleztük is, 
egy-egy leírásra épül. A szövegek egy látvány —
egy kép vagy mozdulat látványának a megragadásával 
kezdődnek, s a kiragadott és felnagyított látvány 
pontos, a legfinomabb részletekig árnyalt leírásában 
végződnek. A felületen siklik végig „látcsövével", 
lefesti a tárgyat, a mozdulatot, a jelenséget, a 
látvány birtokbavételének egyetlen módját teszi 
lehetővé, a 1atás, ill. leírásai a látványról való 
beszámolók, mert a leírások a látványról való be-
szédként realizálódnak ; a hallgató , a „te" (Apó, lány, 
valaki...) jelenléte feltételezi a látványról történ ő  
beszámolás, azaz az írás létezését. 

Ahogyan leírásaiban végigkövet egy mozdulatot, 
pl. a Nyúlbőr, gyümölcshéj című  szövegben a nyúl 
megölését, megnyúzását, az olvasó ráismer a képre, 
gyönyörködik a kép metsz ő  élességében , tisztaságában. 
Egymás mellé helyezve a szövegeket, tapasztalhatjuk, 
hogy a leírás célja túlmegy a látvány plasztikus 
megrajzolásán, hogy a leírást egy rejtett célszer űség 
mozgatja, mely azontúl, hogy megfosztja a képet 
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megvalósítását szolgáló , annak metaforikusan fel-
használható anyagává változtatja . Acél : egy mozdulat 
végigkövetése, mindannak következetesen h ű  leírása, 
ami szemmel meglátható, semmit ki nem felejtve, 
minden észleletet összegy űjtve, minden mozzanatot 
figyelembe véve, közvetlen közelb ől felnagyítva, az 
egész fokról fokra történő  leleplezésével mintegy 
megsemmisíteni a látványt magát. S a végs ő  cél 
éppen ez: a küls ő  látvány megsemmisítése a leírás 
árán, miközben a külső  látvány belső  látvánnyá 
módosul, s mint ilyen, a mindent abszorbeáló „csend" 
érzékeltetésére képesül, s a „csend" hangjai, a 
„cincogások" lesznek hallhatóvá. 

A cél addig hámozni , bontani a jelenséget, míg 
meg nem semmisíti azt. Valójában nem a jelenséget, 
a képet mutatja fel végs ő  törekvésként, hanem 
érzékelhetővé teszi azt az utat, amely a meglátás 
és a látvány között bejárható, s amelynek során a 
külső  látvány belsővé változik. A lehetetlenre 
vállalkozik minden alkalommal : végigírni egy moz-
dulatot ; lényegében az írást teszi próbára minden 
alkalommal, mert a meglátás és a látvány (leírás) 
közötti út valójában maga az írás alakulása. 

— ameddig a szem ellát , ameddig elér a hangom, 
ez az én birodalmam — szavaim nyomán kettéválik 
előttünk a csendfehér sivatag, és mögöttünk újra 
összezárul — nem tévedhetünk el, úgy ismerem 
ezt a vidéket, mint a tenyeremet — téglát rak így 
háta mögül maga elé az ember , hogy el ne 
merüljön, ... — NINCS MEGÁLLAS! — egy szusz-
szanásnyi szünet és kihal a táj — ... — sosevolt 
táj az enyém ..." (Mágikus, misztikus utazás) 

Ezért követik egymást a leírások, s ezért lesznek 
azok a szövegek hibátlanok , ahol az író nem szól 
közbe, nem magyarázza a látványt, hanem egyszer űen 
követi mozdulataival a kiragadott és felnagyított 
jelenség minden mozzanatát , a mozdulat minden 
mozdulását, ahol valóban a látás lesz a birtokbavétel 
egyetlen módjává. (A huszonnegyedik férfiöltöny; 
Madarak; Nyúlból, Gyümölcshéj; A folyóra feszítve). 
Ott, ahol fegyelme, kitartása meglazul, ahol magya-
rázza a látványt , szubjektivizálja , mint pl . a ciklus 
második szövegében, a Cincoghatnékom van cím űben, 
nyilvánvalóvá lesz a vállalt módszer minden 
buktatója . A leírás itt, amellett , hogy plasztikus-
ságából is veszít, rábízott/vállalt feladatának sem 
tesz eleget , s a szöveg nem lesz több , mint szimbólu-
mokon keresztül érzékeltetett hangulat , gondolatok 
rögzítése. 

Nem mentesek Bognár írásai a kisebb kompozíciós 
hibáktól. 

Írásai valahol elkezdett és valahol megszakított 
leírások, az írás a látvány megragadásával kezd ődik, 
s annak következetes végigírásával kell véget 
érnie. Az írások befejezése, a megoldás természet-
szerűen álmegoldás lesz , ennek ellenére a szöveget 
lezáró mondat, ha a megfelel ő  helyen következik 
a lezárás, úgy viselkedik, mintha valódi megoldást 
jelentene. Azzal, hogy tudatosítja a leírás tovább- 
-nem-folytathatóságát s azt, hogy a leírás kimerítette 
z, látványt. Egyetlen jól elhelyezett mondat, anélkül, 
hogy bármiféle valódi/tényleges megoldást kínálna 
fel, elégséges ahhoz, hogy lezárja az írást. A bels ő  
párhuzamosságok, ismétlések által szervezett, 
szimmetrikus szerkezetű  leírásokat követő, szerke-
zetében/anyagában eltérést jelent ő  mondat, ill. 
mondatcsoport a szöveg megoldását, lezárását, befeje-
zését egyértelművé teszi, s a szükségszer űen bekövet-
kező, tehát valóságos megoldás illúzióját kelti. 
Kitűnő  példa erre a már többször említett Nyúlb őr, 
gyümölcshéj c. szöveg befejezése, ill. álmegoldása: 
„Az ebéd : nyúl . Egyél belőle — a színek majd 
téged is szóra bírnak." 

Megtörténik azonban, hogy Bognár nem veszi 
észre , melyik az a mondat , ahol meg kell állnia 
(pl. a Vakondok ; Szivárványos őszi eső ; Fehér lap 
címűekben). A leírást megtöri egy mondattal, ill. 
mondatcsoporttal, s ez a megoldást jelenthetné, 
tudatosíthatná azt a csendet , ahova az írás eljutni 
törekedett, de ennek ellenére egy újabb mondat, 
ill. mondatcsoport következik — teljesen feleslegesen. 
A szövegnek így egyszerre több megoldása lesz, s 
ezért egyik sem tudja a megoldás illúzióját kelteni, 
a szöveg belső  egyensúlya felbomlik. 

E kompozíciós hibák ellenére a Cincogás című  
métanovellák bizonyító erej űek. Izgalmas és értékes 
kísérletek. 

Bognár nyelve egyéni , meglepően gazdag, 
arányosan felépített prózanyelv. Mondatainak ritmusa 
van. 



tolnai ottó 

költemény 
a nagy petróleumoskoгsót 
a padláson találtad amikor a levelet 
utoljára hagyod 
mintha csak így is tervezted volna 
a buddha kisebb 
most nem óhajtod porcelánkövérségét 
az első  fordulónál a vánkosba dugtad 

üres szobában jobban érezni enyhe b űzét 
és majd utolsó hurcolkodásod után is 
agyég soká világít a fekete tojásból a lidérc 

a gyerek megkondítja 
jól égetett 
tenyere élével a mester meg-megütötte 
a lágyan forgó türemlő  masszát 
de az ütések is körbe fogództak 
szépen (DURVÁN) formált 

egyedül maradsz 
mint bedörzsölt rühes koponyában 
körüljárod 
lépteid belütről kongnak 
tudod magaddal viszed 
rég elhatároztad magaddal majdnem mindent 

kihúzod a nádat 
tétován tartod 
a nádat is vigyed 
lesz ott b őven az új vidéken 
igaz voltam emberek között akik nem tudták 
mi az például hogy: MÁK. 158 



pont minden szavunk után 
pontra pont 
keresztben és összevissza is pontok 

tartod a nádszálat 
ha válladra emeled a korsót 
fogaid közé veszed 
döfőszerszámmal pózoló fegyverhordozó 
alig tartod már nyüszítve 
eldobnád 
hogy eldobni valamit üres szobában 
eltörnéd 
kivérezhetné ujjad 
kivérezhetné szád 
vagy útközben dobni el 
akkor meg már miért ne tartanád 
végig 
n'iálhádon gubbasztva 
városon-falun keresztül 
széttaposott vérebed sárga bőrén 
a semmi mozgó sörét-gúláján trónolva 
miért fi tartanád végig 

valamit tartanod kell 
mint egykor tartották közömbösen 
tudatában a téves világképnek 
az elefántok a földet 
valamibe majd úgyis kapaszkodni próbálsz 
földbe vagy egekbe fúlva az utolsó órán 

mert ha közben ólompontot is kap 
szemei közé 
mint egy hindu lány 
mint az a hindu lány 
a pézsmapocok nem ejti el zöld nádszálát 
mit hasában a nagy vakságot látó kis vakokkal 
velencéjéhez szállít 

csak összeroppantja 

a szív mákba hempergetve már az is 
elhald hullámverése dobja partra 
némává-felvágott nyelvét 
üti 
le 
a tető-mély temet ő  üvegcölöpét 
legalább a mocsárlélegezгeп  
тenekül јön a karfiollal tömött kis koponya alagútján 
amin az arzént és a fűrészport betáplálják 

hindu lány 
hindu lány 
falaink között csak a: s(ír))ás. 

gyöngyszemeit a sz űcs 
a halál hajóablakaiba rakja lakkozza körmeit 

hindu lány 
hindu lány 
nem tudunk egymásról de még együtt követjük 
saroktól-sarokig az üvegtáblát cipelő  aggastyánt 
s ha megbotlik majd zuhanunk csörömpölve mi is 
háttérbe tűnnek a halántékcserepek 
mi szüksége is fejére a hasbeszél őnek 
hadastyán orfeusz mint roppant citerát tartja 
miért ne tartaná végig 
nádszálát 
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mdk folyik már 
és nem karfiol türemlžk 
a tarkó ólomnyílásán 

és jelentéktelen változtatásokkal 
figyelembe véve hozzátartozók jóakarók sugallatát 

a fej leírattatik 
a gerinc már csak  mint  geržnchúr 
a lét mint esthajnal 

megžsmételtetik a fogadás 

a zöld fekete-fehér harakirije 
állatkertünk zebrái trappolnak 
téržszonyunk kedves tájékán: SZIK ÉS MÁK. 

újrakezdődžk a játék 

ólomkatona csöppen 
egy gyerek átlátszó zsákban 
megtöretve az esthajnal pržzmájában 
halat visz a fenéken 

a lecsapolt tó közepén két papucs 
emlékszem tolongtak hogy lássák ahogy vízre lép 
és nádszállal egyensúlyozva 
elindul ki tudja hová 

veréb csörren az ablak alatt 
hajnalodik tán 
a kilakoltatott koponyában 
égvefelejtett villany a tavasz 
puha toll óvja csitítja a rezgő  geržnchúrt 
vagy csak az ágy kínoz valakit 
leveri szemüvegét csörren ő  fogsorait 
nem keserítette napoleont ágycsikorgás 
petróleumos falakon matat 
nem ismer magára önnön vérfoltjában a poloska 
éj f elen maradunk tán örökre 

a padláson találtad a korsót 
amikor tükörbe zuhant a sonka 
a levelet 
levélben a selyemharžsnyát 
amin lemásztál 
mert közben elt űnt a Iétra 

utolsó jelentkezésem brizbánból 
az is késve 
zsebemben rövid kirándulásunk összetolt poharával 
újból melbben 
képeim és könyveim között 
amíg fúj és esik 
nem nyitok ajtót prágának 
jól melegít e kis keroszžn-kályha 

kihúztad a nádat 
most fogaid közé veszed 
és enyhe b űzt fújsz szerte a világba 

mi is maradna utolsó hurcolkodásod után 
ha már mint jó boltosok a kopott rőf fel 
a nádszállal sem mérhetsz 
a nádszálat sem mérheted 

a bűz a bűz 
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utasi Csaba 

hízelgéstő l a hitvallásig 
jegyzetek háború utáni szépprózánkról 

„Mindenki csak mеllébeszél. Mi az, ami a mi mai életünkb ől, 
abból, ami velünk, rajtunk, körülöttünk történt, mi az, ami ... 
ébből ami testközeli ... rettenetesen józan mánkból m űvészi 
képben vagy ihletett szóban színt, formát, hangot kapott?... 

(Sinkó Ervin: Regénytöredék) 

Nem véletlenül s nem is a divatos mottózás kedvéért került írásom élére 
Sinkó egyik regényhősének patetikus , maximalista kérdése , hanem mert felszaba 

dulás utáni szépprózánk eredményeinek , gyakrabban eredménytelenségeinek egyik 
alapvetően fontos okát látom felderengeni számonkér ő  soraiból , illetve tagadó 

válaszából : „Majdnem semmi? Nem »majdnem«, hanem gyalázatosan , tehetség- 
telenül vagy gyáván egyszer űen semmi." Nem vitás ugyanis, hogy egy-egy 

írónak a valósághoz , vagy inkább a jelenhez való viszonya messzemen ően ki-
hat munkásságára : ha szembe tud és szembe mer nézni a valósággal , kedvező  

feltételeket teremt m űve egzisztálásához (persze hogy ezeket ki tudja-e hasz-
nálni , az egész sor más tényez őtől függ), ha pedig nem, eleve az irodalmi 

irodalom térségébe utalja alkotásait , ahol, ha csak nem kivételes intenzitású 
élmények munkálnak bennük , igen gyorsan és óhatatlanul irodalomtörténeti 

adattá kell zsugorodniuk. 
Noha irodalomtörténetírásunk , kritikánk régen és megnyugtató módon tisz- 

tázta már a háború utáni évek irodalmának kérdését , mégis onnan kell kiindul- 
nunk, mivel a szellem akkori eltorzulása oly súlyos volt , hogy kisebb -nagyobb 
mértékben majdcsaknem két évtizeden át árnyékot vetett még irodalmunkra, 

fékezte teljesebb kibontakozását. 
Köztudomású, hogy a felszabadulást követ ő  években majdnem virágba bo- 

rult irodalmunkban a „vallásos " dilettantizmus fája : aggasztó vákuum keletkezett, 
s ennek okát abban kell keresnünk , hogy az újonnan megszólaló írók pontosan 

ott folytatják útjukat , ahol a háború elgáncsolta őket. Az úgynevezett 
szociális irodalom képviselői mind nagyobb hévvel tartják fel azt a jórészt 
vulgáris materialista világnézeten alapuló élményanyagot , melyből a régi Jugo- 

szláviában csak morzsákat szórhattak el, de közben nem veszik észre, hogy 
szituációjuk és szerepük lényegesen megváltozott . A két háború között kétség-

kívül fontos szerepet játszott egy-egy művük, hisz a maga módján erősítette 
a pozitív társadalmi törekvéseket , s emellett gyakran esztétikailag is jobb 

volt a megfáradt , önnön kis sebeiben vájkáló , lejáratott eszközökkel építkez ő  
polgári irodalomnál . Elég fellapoznunk a Kalangya számait: a harmincas évek 

második felében például Laták István vagy Gál László versei , novellái, épp 
mert szinkronban vannak a korral , kiemelkednek a gyökértelen tettetés iro- 

dalmából : a bennük hangot kapó fájdalom , szorongás , elvágyódás releváns. 
A felszabadulás után azonban fordulat állt be náluk , és persze nemcsak 

náluk, amelynek tragikus voltát majd csak évek múlva élik át intenzíven. A 
forradalom során „megvalósult" az az új társadalmi rend , amelyet áhítottak, 

amelyre voltaképp az életüket tették föl, de paradox módon épp e „meg- 
valósulás" deformálta a valóság iránti viszonyukat . Mivel hitük kezdettől 

fogva abszolutizált volt , a törésnek elkerülhetetlenül be kellett következnie. 
A „korparancsot ", a „társadalmi megrendelést ", a „derűlátás egységét" stb. 

senkinek sem kellett rájuk er őltetni, elfogadtatni velük , mivel az új társada- 
lom napi politikája és a maguk életérzése , eszményei között teljes egységet 

tételeztek fel, ami közvetve azt is bizonyítja , hogy a felszabadulás el őtti valóság- 
látásuk csakugyan veszélyesen leegyszer űsített képletekre vezethet ő  vissza. 

lrthető  tehát, hogy „vallásosságuk " éppen a negyvenes évek második felében 
mutatkozott meg a maga teljességében , amikor a korral való illuzórikus egység 

érzete hihetetlen ösztönzésként hatott rájuk . Ha kíméletlenül leleplezem a múlt 
bűneit , s hars hangon magasztalom a jelent , no meg a rózsaszínű  jövőt, 

hathatósan hozzájárulok az országépítés diadalához , gondolhatták íróink, s 
szinte versengtek a semnútmondásban . A fölmelegített szociális témák , melyek- 

kel azelőtt még a szembenálló ember tiszta , esszenciális keserűségét tudták meg-
szólaltatni , a nagy igyekvés következtében egyszerre belefulladnak a fekete- 

fehér ábrázolás elviselhetetlen szürkéjébe . Hiába mondja ki tehát els ő  
háború utáni antológiánknak , a TEGLAK 1✓ S BARAZDAKnak (HID kiadás, 1947) 

előszava , hogy: „Iróink nem menekülnek a múltba a ma éget ő  kérdései elől. 
Minden szavuk a nép életének vívódásait , örömeit , fogyatékosságát és diadalait 

tükrözi", mivel a „tükröztetés" igenis múltba forduló , vagy ha nem, hát mé- 
lyen vallásos , s mint ilyen nem a ténylegesen égető  kérdéseket veti fel, hanem 

amit a korparancs „egységes szándékai és céljai " megkövetelnek . Egyszóval: 
irodalmunk futtatott művelői épp akkor FORDITANAK HATAT A VALOSAG- 

NAK, méghozzá radikálisan és kétséget nem ismer őn, amikor legszentebb 
meggyőződésük, hogy NYITOTT SZEMMEL SZEMLELIK AZT. 

Zsákutca. 
Rendkívül érdekes megfigyelni , hogy milyen irányba próbált kitörni irodal- 

munk az ötvenes években ebb ől a ketségbeejtően sivár „szellemiségből" — ter- 
mészetesen nem függetlenül a jugoszláv „irodalmi baloldalon" végbement csa- 

tározásoktól . Nem sokkal azután , hogy a művészetek megszabadultak a 
politika közvetlen diktátumától , fokozott erővel szóltak meg azok az íróink, akik 

a háború előtt, jellegzetes kisebbségi magatartást tanúsítva , a helyi színekre 
esküdtek (Herceg, Majtényi ), vagy pedig a lehető  legegyértelműbben tagadták 

az „időszerűség iszapos hullámait", s az irodalmi apolitikusságon inszisztálva 
szólaltatták meg élményeiket (Szirmai). Nem véletlen , hogy ezek az írók 

éppen az ötvenes években értek delel őre : a szocrealizmus veresége ugyanis 
nemcsak az alkotói szabadságot hozta meg számukra , hanem elégtételt is je- 
lentett, hallgatólagos beismerését annak , hogy kisebb vagy nagyobb fokú mel- 

lőzésük , elhallgattatásuk , addigi eredményeik lebecsülése igazságtalan volt. Egy- 



szerre morális fölénybe kerültek , ami mindenkor az alkotóerő  hatványozott 
felszabadulását segíti elő . 

S hogy műveik , melyek között kétségkívül nem egy „klasszikus" darab is 
akad, mégsem tudják a teljesség benyomását kelteni , annak elsősorban ismét 

csak az az oka, hogy nem a valósággal való szembenézés f űti őket, hanem az a 
régebben vállalt írói feladat , hogy elsősorban „földünk és népünk lelkének" 

képeit rajzolják meg. Voltaképp tehát Szenteleky közismert programját 
próbálják újra kiteljesíteni , anélkül azonban , hogy a nagy előd egyik igen fon- 

tos elvárását is figyelembe vennék , illetve figyelembe vehetnék . Hiszen Szen- 
teleky nem mindentől elvonatkoztatva kérte számon azokat a bizonyos helyi szí- 

neket , hanem a konkrét társadalmi realitással nagyon is szoros összefüggésben. 
Sőt, a helyi színeket végül már másodrend űnek látta . Figyeljük csak meg, 

mit ír néhány hónappal halála el őtt : „Ki ne látná társadalmunk ezernyi fe-
kélyét, de kevesen vannak, akik minderre őszintén rámutatnak. Az írástudók 

legnagyobb része vakok és süketek módjára mosolyog , mintha nem látnák a 
bajt , nem hallanák a beteg szervezet siralmas nyögdécselését . Ő , vannak kivé- 
telek , akik bátran szembeszállnak az el бб"ítéletekkel , akik meg merik mondani 

az igazságot , akik őszintén és feltétlenül hisznek az eszmében , s akik valóban egy 
jobb , tisztább , tökéletesebb világot akarnak teremteni . Milyen öröm ezeknek 

az írását olvasni . Ilyenkor érezzük , hogy valóban kaptunk valamit az írótól, 
az író igaz , bátor hitvallásának csengő , szinte elragadó visszhangja támad az 

olvasóban" (iRŐI FELELOSSÉGUNK , Kalangya , 1932 . 5. sz.). Az új expan- 
zióban levő  társadalom persze nem „siralmas nyögdécseléseket " küldözgetett 

íróink felé, s nem az „ezernyi fekély" látványát kínálta nekik, de már 
pusztán az , hogy a valós problémákat háttérbe szorítva idealizálta magát, 
elég ok lehetett volna arra , hogy szembenézzenek vele . Természetesen erre 

nemcsak azért nem került sor, mert alkatuk , világlátásuk eleve más irányt 
szabott érdeklődésüknek , hanem mert a megkapott alkotói szabadság meglehet ő - 

sen korlátozott volt. Űgy valahogy festett, mint a népmesékben a király 
kegyes engedelme : minden szobába betérhetsz , de a legeslegutolsóba nem, mert 

rútul jársz . A mesékben leláncolt vagy hordóba zárt csodalények lakják eze- 
ket az utolsó szobákat , irodalmunkban pedig , az adott társadalmi pillanatot 

féltve , a felgyülemlő  problémákat , sőt mi több , a tabukat zárta el oda akkor-
tájt az irodalompolitika . S milyen szomorú : míg a mesék Jánosai szükségszer űen 

és mindig leverik e szobák ajtajáról a pántokat , addig irodalmunk művelői 
egyáltalán el sem jutottak odáig , nem adatott meg nekik a mindenkor koc- 

kázattal járó értelmiségi kaland lehet ősége. 
Amennyire sajnálatos , hogy említett íróink , a maguk rég kialakult pályáján 

mozogva , nem jutottak el korunk egzisztenciális kérdéseiig , legalább annyira le-
sújtó , hogy az akkortájt indult , az irodalom röghöz kötöttségét ől menekülő  

fiatal nemzedék írói sem közelítették meg a féltve őrzött „titkokat". Meg- 
hátrálásukban nyilván jelent ős szerepe lehetett annak , hogy pontosan a már-már 

politikai hatalommal rendelkező  irodalmi hazugságok rengetegében kezdtek 
önmagukra eszmélni , ahol is lépten -nyomon arról kellett meggy őződniük, 

hogy a HIVATALOS valóságirodalom nevetségesen primitív , szolgai és korlátolt, 
hogy a vajdaságiság bűvöletében alkotók nagy részéb ől réges-rég kiveszett a 

kísérletez ő  kedv stb . Mindezek a tapasztalatok persze kiválthattak volna 
e nemzedék íróiból egyféle ellenállást is, a „vajdasági" irodalmiság nyílt taga- 

dását , erre azonban nem volt erejük , hiszen nem szervez ődhettek harcra képes 
nemzedékké , noha az utóbbi időben egyesek éppen az ellenkez őjéről kí- 

vántak meggyőzni bennünket . Irodalmunk őrei ugyanis már a kezdetek kez- 
detén , az emlékezetes áprilisi HID után , alaposan megtépázták őket, és nem is 

csak szavakkal , úgyhogy nem maradt más hátra : fontáttörésük egyetlen 
lehetőségét a „tiszta irodalomban " kellett felismerniük . Választásuk az adott 

pillanatban talán helyes is volt , hiszen lemondtak ugyan a teljesség igényér ől, 
de legalább munkájukban nem zaklatta őket tovább senki. Társadalmunk álta- 

lános demokratizálódása során azonban a küls ő  fékező  erők természetszerű - 
leg összébb zsugorodtak , s ennek következtében az irodalom fokozatosan vissza- 

nyerhette rég elvesztett „végtagjait": sterilizált mívességb ől újra dramatikus 
dialógussá válhatott az őt körülvevő  világgal . S ekkor mutatkozott meg igazán, 

hogy aki egyszer önszántából lemond e dialógusról , az később nem is tud 
visszatalálni hozzá , legfeljebb csak tarthatatlan elméleteket kovácsolhat az 

élet és irodalom szigorúan megvonható határairól. 
Ali junk  is meg egy pillanatra a nemzedék kétségkívül legtehetségesebb s 

mindeddig legtöbbet nyújtott prózaírójánál , Major Nándornál , annál is inkább, 
mert az ő  műveiben és irodalomszemléletében mutatkozott meg legvilágosab- 

ban s leghuzamosabban , hogy hova is vezet , ha az ember vállalja tevékeny- 
ségének kettészakítását , mi több , ha az idők változása ellenére makacsul ki 

is tart mellette. 
A problémára Végel László figyelt fel INTENCIÓK ÉS EREDMÉNYEK cím ű  

tanulmányában (Ui Symposion , 1968 . 39-10 . szám ), ahol Major ESTI IRAK c. 
esszékötetét vizsgálva , idézetek sorával bizonyítja , hogy írónk „ ... mereven 

elválasztja a politikát az irodalomtól , olyan módon , hogy két szabadságot külön- 
böztet meg ..." Ebből pedig, Végel szerint , egyenesen következik , hogy Major 

a szabadság illúzióját akarja megteremteni , ..... amikor kijelenti, hogy 
az író mint író szabad , a korlátok csak akkor jelentkeznek , amikor mint ember 

politizálni kezd . Ebből az következik , ha az író szabad akar maradni , akkor ne 
politizáljon". 

Nyilván nem csupán arról van itt szó, hogy Major el akarja kerülni a napi 
politikával való összekülönbözésének a lehet őségét , hanem mindenekelőtt egy 

jellegzetesen „esztétikai kultúrás " gondolkodásmódról . Majornak ugyanis meg- 
győződése , hogy a prózaírónak az „élet széles folyamát " kell szemlélnie, 

higgadtan , körültekintőn, hogy figyelme homlokterébe ne kerülhessen pillanat-
nyi történésekt ől és indulatoktól meghatározott mozzanatok , mivel ezek, épp 

pillanatnyiságuk „fényénél" fogva , árnyékba taszíthatják a jelent ős összefüggések 
rendszerét , s így az író voltaképpen törekvése ellenére eleve besz űkíti, gátak 

közé szorítja művét . E tétellel , azt hiszem , minden realista prózaíró egyetértene, 
de a „széles folyam" szemlélésének majori MŐDJAVAL már aligha . Nézzük 

csak! „Régóta izgat 	írja a HULLÁMOK műhelytitkairól szólva — a 
fiatal nemzedék meghatározott rétegének életvitele ; évek óta túlságosan is kö- 162 
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zelről vagyok részese annak a különös súrlódásnak , amelyet a háborús nemzedék 
és ezek a fiatalok között látni vélek. PERSZE EPIKUSKÉNT AZ ÜGYNEK NEM 

TÁRSADALMI VONATKOZASA ÉRDEKEL, hanem az, ami életükb ől emberi 
sorsként kicsúcsosodik" (EGY REGÉNY BEFEJEZÉSE, Új Symposion, 1969. 

46. sz .; a kiemelés tőlem). 
Teljes rövidzárlat. Hiszen mit érek el azzal, ha az „élet széles folyam"-át 

a tá.rsadalmi vonatkozások kirekesztésével vizsgálom? Egyáltalán: mit és mennyit 
láthatok és láttathatok e folyamból, ha a „m űfaji tisztaság" kedvéért er őszakot veszek 

egyéniségemen, ha fölparcellázom azt, s kijelölöm, hogy, tegyük fel, EPIKUS- 
KÉNT, KÖZÉLETI EMBERKÉNT, MAGANEMSERKÉNT stb. ez és ez érdekel, 

illetve ez és ez nem érdekel ? Vajon az efféle szemlélődés során bizonyos mértékig 
okvetlenül meghatározatlanná , „időtlenné" váló emberi sorsok életesek 

lehetnek-e egy-egy m űben, illetve természetes determináltságukat (társadalmi 
vonatkozások) sikeresen cserélheti-e föl az író valamely más, mondjuk, „epikus" 

determinálással? Aligha, s err ől épp Major művei győztek meg bennünket a 
legérzékletesebben. 

Megújhodó irodalmunk első  jelentősebb novellás kötetét, a VERESÉGet (1959) 
lelkendezve, a fölfedezés örömével fogadta csaknem minden irodalmárunk, de a 

hatvanas évek elején már kezdtek el őtűnni fogyatékosságai . Rá kellett döb- 
bennünk, hogy a јб  érzékkel és kell ő  lélektani árnyalással megteremtett figu- 

rák útjába egy „kínzó fixa idea sugallatára" a „vezérl ő  és irányító szerepében" 
odaáll a szerző, s a VÉLETLEN VÉGZET pórázán vezeti őket végig: egy-

szóval, elbeszélésein eluralkodott a probléma (lásd: U. CS.: VERESÉG, Symposion, 
1963. XII. 12.). 

Hasonlóképpen „túlnőttetett" problém "araepül a DÉL (1965) is. Miel őtt meg- 
írásához kezdett volna, alapos regényelméleti kutatásokat végzett, s ezeknek során 

eljutott a „modern regény legnagyobb problémá"-jához, a „betöltetlen tér"-hez. 
Már ezt a kategorikus és elvonatkoztatott következtetést is er ősen vi- 

tathatónak tartjuk, de most nem ez a lényeges, inkább az, hogy a maga körül 
látottakat írónk egyáltalán nem tartja érdernesnek és alkalmasnak a tér betöl- 
tésére, következésképp a tengerpart mediterrán környezetéhez fordul segítsé-

gért, mivel ott „az emberek évszázadokat élnek kurta létükben is", nem úgy, 
mint nálunk , ahol „porból és sárból épült földszintes városainkat összerágják, 

felfalják a férgek ,. s a leomló falak maguk alá temetnek minden emléket, 
egy semmibe foszló veszend ő  világot ..." (M. N. a DÉL fülszövegében). Mondanunk 

sem kell , hogy porunk , sarunk , férgeink , leomló falaink , egész veszend ő  vilá- 
gunk azért nem válhatott tértölt ővé Majornál, mert kizárólagossá tette a 

regény bizonyos elméleti követelményeit, s így újra megfeledkezett a társadalmi 
vonatkozásokról, illetve a valósággal való nyílt szembenézésr ől. Ha erre 

vállalkozhatott volna, valószín ű, hogy a betöltetlen tér helyett a terünket be- 
töltő  elemek iránti viszonya vált volna központi problémájává — persze nem- 

csak mint epikusnak. 
A HULLÁMOK (1969) talajunkon (!) kicsúcsosodó emberi sorsai hasonló okokból 
veszítenek értékükb ől. Egyáltalán nem véletlen, hogy e regényével kapcsolat- 

ban majdnem minden kritikusa a bűnügyi regényekre asszociált , hiszen itt a 
mű  szerkezetének megválasztásában és kiépítésében remekelt mindenekel ő tt; 

szenvedélyesen építkezett , miközben a huzamosan szemlélt „súrlódás" lényegi 
dimenziói nagyrészt elsikkadtak. 

Mindezek után érthető  talán, hogy miért tette magáévá oly egységesen a 
hatvanas évek elején induló Symposion-nemzedék a TAGADÁS gesztusát, ami aztán 

szinte kivétel nélkül fölpaprikázta íróinkat , s megbántottságukban legfeljebb 
csak annyi tellett tőlük, hogy erőszakos, önös, otromba törtetésnek vegyék 

minden egyes akció-értékű  lépésünket, lépésknket, vagy ami még rosszabb, 
egyesek teljesen félreértették makacsul ismételgetett szavainkat, s mind a mai 
napig olyasmit szeretnének ránk bizonyítani, ami törekvéseinkkel sohasem volt 
rokon. Csak egy példát említsek. „Akik csöppet sem haragudtak, amikor néhány 

év előtt a vajdasági irodalomnak ez az új nemzedéke kinevette a vidéket, 
ahonnan jött, s a népet, amelyb ől származott, a nyelvet pedig, amelyen az els ő  

szavakat tanulta, pusztán kifejezési eszköznek tekintve, akik annak idején 
mindebben esetleg megkönnyebbülve ismerték fel a nemzeti fellazulás je- 

leit, most egyszerre elveszítették türelmüket" —írja Herceg János (LEÁNYVARI 
LEVELEK, HID, 1970. 5. sz.), s az ember nem tudja, sírjon-e, vagy nevessen. 

Hiszen még álmunkban sem törekedtünk arra, hogy kinevessük A népet, A tájat. 
Nem, egészen mást nevettünk mi ki, egészen mást vetettünk meg: a „term ő  

Por" mítoszát , a tópartiságot , a vajdasági életérzést , a szellemi röghöz kötött- 
séget , a csendesen mélázó 'ónelégültséget ; igen , mindezt megvetettük és gúnyoltuk 

is, de egyszersmind kezdett ől fogva és az unalomig ismételgettük, jobbára 
Sinkótól kölcsönzött szavakkal, hogy nincsenek eleve jó és rossz témák, hogy 

mi arra az irodalomra esküszünk , amely nem akar „irodalom" maradni, s jó 
korán eldadogtuk azt is, hogy a költ ő  szerintünk mindig szembeszáll az 

adott emberi viszonyokkal. Ha tehát tagadunk, akkor a valóság iránti hazug 
vagy gyáva viszonyulás HAZUG és GYÁVA „művészi" megvalósulásait tagadtuk, 

a köldöknéző  vajdaságiság szellemét , de nem a valóság bizonyos részeit is (táj, 
nép), amelyekre mindennemű  misztifikáció nélkül tekintettünk, s amelyeket 

a huzamos mellébeszélést ől és hízelgéstől óvni is szerettünk vona. 
Egészen természetes , hogy ez a minden porcikánkat átjáró ellenállás nem 

arra ösztönözte íróinkat , hogy az irodalmunkban (másodszor is) trónra emelt táj 
ábrázolására vállalkozzanak, s őt, hogy egyáltalán valamit is „ábrázoljanak", 
hanem hogy a teljesebb valósággal való szembenézésükb ől származó tapasz- 

talataikat , gondolataikat , érzéseiket megfogalmazzák . Hogy párbeszédet 
kezdjenek a korral, melyben élniük adatott. 

Ez az eleven párbeszéd - igény azonban , sajnos, nem tudott azonnal jelent ősebb 
eredményeket fölmutatni prózánkban, vagy legalábbis nem olyan mértékben, mint 

a hermetikusabb, áttételesebb s épp ezért vastagabb páncélzatú költészetben. 
Igaz ugyan , hogy fokozatosan gyengült a „láthatatlan ", belső  cenzúra ereje, 

hogy a fiatal nemzedék egész sor, törekvéseit ösztönz ő  jelre figyelhetett 
fel a jugoszláv irodalmakban , de tény, hogy az alkotói szabadság útjában még 

mindig megannyi akadály állt , sőt, körülbelül a hatvanas évek közepéig, még 
mindig nyilvánvaló volt , hogy társadalmunk életének vannak olyan te гüle- 



tel, amelyekhez nem lehet hozzányúlni anélkül , hogy a mű  ne váljon többféle-
képpen értelmezhetővé , illetve kiadhatatlanná. 

Véleményem szerint e körülménynek jelent ős szerepe volt abban , hogy iro- 
dalmunk első  „szembenéző" regénye , A MÉREGKEVERŐ  (1966 ) parabolikus- 

fantasztikus alkotás lett . Meggyőződésem ugyanis, hogy a mű  kézzelfogható 
gondolati képletét nemcsak azért ágyazta kitalált környezetbe Varga Zoltán, 

mert erősen kifejezett ABRAZOLO HAJLAMA mérlegén „sz űkös"-nek, „lapos"- 
nak és „sivár"-nak találtatott „egész világunk" (lásd: V. Z.: TAJ ÉS 

SAVANYŰLEVES , Űj Symposion , 1967 , 31-32 . sz.), hanem mert a megírandó 
mű  esélyeit latolgatva , . vonakodott mondanivalóját konkrét , „földi" formába ön- 
teni . Persze nyilván más mozzanatok is közrejátszottak : a szerző  közvetett, hogy 

úgy mondjam , BELSŐ  SZEMLÉLŐDÉSE , egy kicsit talán a divat s nem 
utolsósorban nála is egy Hercegéhez hasonló félreértés . Érintett írásában ugyanis, 

Bányaival vitázva , megjegyzi , hogy jórészt „kritikusainknak" hála jutott el a 
parabolikus irodalomig , a „békatávlat" elleni küzdelemig , addig, hogy hátat 

fordított egész világunknak , s „ellenméregként" „az emberiség nagy kérdései- 
ről" kezdett elmélkedni . Fölösleges lenne újra bizonygatni , hogy sem a sym- 
posion , sem Bányai nem hátat fordított , hanem mindig is szembenézni igye-

kezett, s épp ezért ha ellenmérget akart is kitermelni , mert akart és akar ma is, 
nem egész világunkkal szemben kívánta alkalmazni , hanem egy bezárkózó szel- 

lemiség ellen , valójában tehát egész világunk érdekében. 
Egyetlen pillanatra sem hiszem azonban , hogy ez a félreértés valamiképpen 

is vakvágányra terelhette volna A MÉREGKEVERŐT , mint ahogy a parabolikus- 
fantasztikus irodalom ellen sincs kifogásom , ha csak nem öncélúan játszadozó 

kitalálásról van szó . Már pedig a Varga-regényt semmiképpen sem tekint- 
hetjük annak . A forradalmár - léttel kapcsolatban felvetett kérdései kétség-

kívül adottak a mai világban , s izgalmasak is a mai ember számára , úgyhogy 
a regénnyel kapcsolatban csakis alkotói problémák merülhetnek föl: a 

nyelv, a stílus kérdései , mint ahogy arra annak idején Gerold László felfigyelt. 
„A MÉREGKEVERŐ  — az utolsó ötven oldalt kivéve , amikor fokozódik a cse- 
lekményesség, gyorsul az iram — Varga novelláinak ösztövér , aprólékos, min- 

den részletre kitér ő , ügyelő  stílusát juttatja eszünkbe ... Hiányzik a nyelvi 
vitalitás , a nyelvi merészség ..." — írja többek közt A MÉREGKEVERŐ  KÖTÉL-

TANCOs című  arcképvázlatában (Űj Symposion, 1967. 26-27, sz.), s pontosan 
innen eredeztethet ő  a regény felemásságának oka. Varga tudniillik megteremti 

a fantasztikus világot , de mintha egy kicsit „tartana " is tőle , igyekszik 
mindenáron elhihetővé, sőt KÉZZELFOGHATŐVA formálni . Működtetni kezdi 

hát ABRAZOLO HAJLAMÁT, aminek következtében a regényben lépten-nyo- 
mon agyontipizált , kiégő  részletekre bukkanunk , ez pedig szükségszerűen oda 

vezet , hogy olvasás közben az ember nem tud maradéktalanul megszabadulni a 
maga idejétől : a mű  csontvázáról szép lassan lefoszlik el őtte a hús. 

A MÉREGKEVERŐveI körülbelül egyidőben keletkezett Végel László EGY 
MAKRŐ  EMLÉKIRATAJ (1967) című  kisregénye ; folyóiratunk hatvanötös év- 

folyama kezdte publikálni . A regénypályázat előtti időszaknak ez a minden- 
képpen legizgalmasabb alkotása viszonylatainkban is nagy port ver föl, 

pro és kontra vélemények kereszttüzében látott napvilágot , mintegy ezzel 
is bizonyítva életrevalóságát . Bármennyire szembetűnő  volt is, hogy „gyorsforralón" 

készült (erről elsősorban elemi nyelvi hibái tanúskodtak ), s bármennyire zava- 
rosnak látszott is eleinte , az önbizalomtól túlcsorduló szerz ő  spontaneitásának 
megismételhetetlen diadalaként szuggesztíven elevenítette meg az aszfaltlakó 

makró világát, a konszolidálódott környezettel való összeütközéseit, melyek 
során valósággal lemeztelenedtek el őttünk a fert őző  demoralizálódás hordozói. S 

ami rendkívül fontos: a társadalomból kivonuló , hars hangú , handabandázó 
makró világát , a sonszolidálódott környezettel való összeütközéseit , melyek 
hanem hőse süllyedését, talajtalan szembefordulása esend őségét. Így bon- 

takozhatott ki irodalmunkban el őször az annyira várt teljes FEKETE KÉP, 
mely épp feketeségével szinte -szinte könyörgött az olvasó szabadságáért. 

A harmadik regény, melyr ől okvetlenül szólnunk kell , Burány Nándor đSZ- 
SZEROPPANASa (1968). Az előbbinél is nyíltabban fordul a valóság, pontosabban 

a tabu =témák felé , amelyekről irodalmunk több mint húsz éven át nem szól- 
hatott, és nem is igen próbált szólni. Minthacsak hirtelen meglazultak volna 
írónkban a mélyre temetett emlékek biztonsági szelepei , egyszerre kívánt 
feltárni mindent. „Űjra és újra, megint csak azt kérded magadban: minek 

ezt az emléket bántani? Seb , hegedés, var. Ha megpiszkáljuk , kivérzik . Nehezebben 
gyógyul be. Ez alighanem így van . S az is, hogy ma már elég józannak 

kell lennünk ahhoz , hogy ezt megértsük . De azt is, hogy ezt ma már nem lehet, 
nem is kell az embernek magába fojtva hordani " — elmélkedteti orvos h ősét 

a szerző , s egyúttal jelzi is műve megírásának indítékait . Mert valóban : a SEBEK 
FÖLTÉPÉSE ez a regény , a kompleхusoktól való szabadulás próbája , melyben 

azonban a komplexusokat kiváltó okok krónikaszer ű , riportos ismertetése in- 
dokolatlanul sok helyet követel magának . Igy aztán inkább csak felhívás 

maradt a regény , de nem megvalósulás. 
Mindemellett ez a három regény s részben Gion Nándor KÉTÉLTÚEK A 

BARLANGBAN (1968) című  műve jelzi ekkortájt , hogy prózánk alkalmasint épp 
ezen az úton , a szembenézés útján fog tartósabb értékekig eljutni . Annál is 

inkább , mert e művek tőszomszédságában a „vajdasági " irodalom is moghozta 
időközben a maga kései, fonnyatag virágait (BALLANG ŐK, FORDUL A 

SZÉL , MAGASOK VANDORA), melyeknek anakronizmusa , tehetetlen múltba 
fordulása , szirupos problématlansága újfent arról tanúskodott , hogy hiába, a 

közönség feltételezett kívánságainak alázatosan behódoló irodalom nem ha- 
ladhatja meg a hízelgés határait. 

A regénypályázatra befutott s azóta megjelent regények egy részének tehát 
megvoltak az előzményei , de ennek ellenére igen kétséges , hogy ha íróink zöme 

épp 1968 -ban fog hozzá a pályaművek megírásához , létre jöhetett volna-e a 
különféle hozzáállásoknak az az egysége mégis , amely a pályázatnak mint 

egésznek sikerét teljesebbé tette. 
A TESTVÉREM, JOABot (1969), akárcsak a Makrót , a feketesége miatt ked-

velem , s azóta talán még inkább , hogy egyesek a teljes valóság KÉPÉT követelték 
volna meg tőle ; valószínűleg azért , mert megijedtek a regény felszínét ől, s 

így nem is tudtak eljutni a kérdésig , hogy mi is az a fekete irodalom, 754 



van-e olyan egyáltalán. Sartre szerint „ ... nincs fekete irodalom, mert bár- 
milyen sötét színekkel festi is a világot a szerz ő, azért teszi, hogy a szabad 

emberek e világ el őtt érezzék át szabadságukat". (MIÉRT ÍRUNK?). Nem 
holmi rendszerellenesség, anarchikus tobzódás kap tehát hangot a Joábban, mint 

vélték többen is, hanem a szabadság utáni nosztalgia, mely illúzióit vesztve 
tudja, hogy a teljes szabadság odakinn épp elérhetetlen messzeségbe t űnt, 

s ezért az olvasóban próbálja föler ősíteni azt. Persze „önz ően" is egy kicsit. 
Az író tehát azért ír, hogy az olvasók szabadságához forduljon; arra kéri 

azt a szabadságot, hogy „tegye létez ővé" — folytatja Sartre, s csak ebben 
a megvilágításban tűnik ki, miért válhatott regényünk oly LÉTEZ ŐVÉ. 

Gondoljuk csak meg: amikor íródik, már túl vagyunk a júniusi belgrádi és az 
augusztusi csehszlovákiai eseményeken. Igen, túl vagyunk, s a regény mély 

sötétje különös módon csakugyan azt eredményezte, hogy a veszélyeztetve 
érzett szabadságunk, legalábbis az olvasás tartama alatt, tényleges szabadsággá vált, 

vagyis a regény esztétikuma nem maradt meg pusztán esztétikumnak, hanem 
egzisztenciálisan fontos „töltést" kapott. 

Yrásunkban nem térhetünk ki a többi regényre is, mivel csak azt az utat 
kívántuk vázlatosan és kénytelen-kelletlen kisebb vagy nagyobb leegyszer űsí-

tésekkel megrajzolni, amelyet prózánk a szabad tér eléréséig, a szabadság akará- 
sáig megtett. Egy kérdést azonban nem kerülhetünk meg. Eányai János 

vetette föl A „FELFEDEZÉS" REGÉNYEI cím ű  tanulmáвyában (HID, 1970. 
5. sz.): ,, ... a provincializmus elleni harc, mint irodalmunk lényegének meg- 

határozó vonása, nem pusztán a magatartás, tehát a provinciális szellem fel- 
ismerésének és leküzdésének a kérdése, hanem — s ezt külön ki kell hang-

súlyozni: irodalomról, művészetről lévén szó elsősorban a stílus kérdése. 
A stílus az, amitől a provincializmus szelleme menekül". Tökéletesen egyetértek 

az észrevétellel, abban az esetben is, ha a Bányai-féle magatartás helyébe be- 
helyettesítem az általam vizsgált valóság iránti viszonyulást. Mert nyilván 
nem elegendő  a provincializmus csapdáinak megkerüléséhez a bátor szembe- 

nézés, az értelmiségi lét minden kockázatának vállalása, ha e tartás szomorúan 
provinciális formában nyilvánul meg, azaz egyszer űen kérdésessé teszi ön-

magát. Mégis azt hiszem azonban, s ezt a tanulságot vonhatjuk le prózánk utóbbi 
negyed századának történetéb ől is, hogy a magatartás és a stílus kölcsö- 

nösen támogatják, illetve kölcsönösen lerontják egymást. Ahol a magatartás 
nem megjátszott, hanem kényszerít ő  erejű, ott a stílus általában követni tudja 

az akarásokat, problémájává válik az alkotónak, ahol pedig a magatartás 
tüze ellobban, s pusztán szereplési ingerek tartják meg pályáján az írót, ott 

sematikussá válik, „irodalmivá", sokszor provinciálissá is. 
Ezért is izgató prózánk jöv ője. „Magatartásban" eljutott az áhított szintre, 

de stílusban mennyire s hogy lesz képes e magatartásnak érvényt is szerezni? 
Művészet lesz-e vagy divatos önismétlés csupán? Esetleg észrevétlen vissza-

csúszik a „jogait vesztett" valóságirodalomba? Vagy talán egészen más irányba 
fordul? 

Jó lenne hinni, hogy az íróink által eddig nyújtott „el őleg" mögött olyan 
energiák lappangnak, melyek a sinkói regényh ős VÁLASZAT legalább részben 

tárgytalanná tehetik. 
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Irodalom: 

danyi magdolna 

„kocson kisefa" 
— az értelmetlenül széprő'1 és a szépség értelmetlen- 
ségéről — (verselemz$s) 

ÚTTALAN ÚT 

Kocsin kisefa, szög, kerék kihull, 
Révfalun részeg a révész, 
dödöllét nyeldes és dödög: „Ihol! 
Kontár a kántor, a kárász kérész!' 

бttevéпy fölött öt tehén, 
úsztukon keresztbe huppan Zámoly, 
Zepényük diszkosz Ladamér egén, 
röptétől Lickóban foltos a zsámoly. 

Napra kitárva Fütty Biri hasa, 
barázdabillegető  bámészol, 
Petőfi 1146, nem érsz haza, 
ha málén málédon mélázol. 

1947-ben ,írta Kormos lstván` ezt a versét, ezt 
a gyermeteg egyszer ű  dalocskát, melyet könnyű  
lenne az értelmetlenség vádjával illetni, s mely 
meggyőződésünk szűnt —költészet, a szó legrneme-
sqbb vértelmében. Mint ahogy Kormos 'István Szegény 
Yorick c. kötetét egeszében ajz igazi költ ői meg-
valósnлás példázataként tarthatjuk szarnap. 

Еngеdjük meg magunknak azt az iróniát, hogy 
behelyezzük Kormos versét az 1945-1960-as években 
mennyiségileg eluralkodó s ezért a korra jellemz őnek 
teekinthető  magyar irodalomban. Mondjuk — hogy 
a legtipikusabb neveket említsük — Vádi Mihály, 
Garai versei közé, a „.nem elég jóga vágyrom, a jót 
akarni 'kell, nem elég a jót akarni, de +tenni, tenni 
kell" •típusú verssorok közé, egyrészt, hogy még 
szenvbetünőbbé v јјов  Kormos példaként felírt 
versének értelmetlensége — a kifejezéshez azért 
rag•aczkodunk, mert a továbbiakban azt kíséreljük 
meg bebizonyítani, hogy a költőü szép, és az értelem-
nek szép között nemcsak egyenlőséget, de bárminemű  
közvetlen kapcsoládást sem sztikseges :feltételeznünk 
—, másrészt, hogy a szociológiai str тuktwrá ~ba behe-
lyezve Kormos vesét, rámutathassunk arra, hogy ez a 
fajta vers, ez a (látszólag) tudatosan értelmet meg-
tagadó költészet nagyon is indokoltan, szükségszer űen 
jelentkezett; гeakaióként. 

Egy olyan koriban íródott ez a vers, melynek 
legtiipiknsalbb kn1turális tevékenységei közé tartozik 
a költészet elárasztása .az élettel. A kor tipikus 
költője az élet hitelességét, s ami még rosszabb, az 
eszme hitelességét '1dvánja a versbe „átmenteni", 
költészetté reprodukálni. 

Az idő-.perspektíva lehet ővé teszi, hogy ne csak 
természetesnek, de elengedhetetlennek tartsuk a 
költő  szamáгa, hogy az ,,értelmes", társada'irnilag, 
eszmeileg szervezett, déltudatos álköltészet, a 
„szóbűnözés" elleni ösztönös тeakciójaként aszó 
defebisizálásáért küzdve •a szó öntörvény űségét 
hirdesse, visszakérve aszónak azt az ősi, romlatlan 
tisztaságát, amely eredetileg benne rejlik minden 
szóban. 

Sklovszkij írja egy tanulmányábaл2, hogy eredeti-
leg minden szó metafora volt, azaz minden szó 
költői értdkíí volt. Aszót a használat •koptatja el. 

Miben :kell látnvnk aszó önt&v ny űségét? 
Fontos, (hogy erre •rákérdezzünk, hiszen a kКö tő, ami-
kor érte :küzd a szófrázis ellenében, a költészetért 
emel szót az álköltészet ellenében. Aszó +(vers) 
költőiségére, egyáltalán a költ őiségre kérdeztünk гá. 
A feleletet Jakеbsontól3  kölcsönözzük: „Abban, hogy 
a szót szónak ,érzéke'ljük, nem pedig az elnevezett 
tárgy reprezentánsának vagy é гzelemkitöréséne+k. 

Kormos István : Szegény Yorick , Szépirodalmi 
Könyvkiadó , Bp., 1971. 
Viktor B . Šklovski : Uskrsnuće riječi, Svüjet suvre-
mene stvarnosti , Zagreb , 1969; Uskгsnuće riječi, 13. 
oldal : „Najstarije čovjekovo poetsko stvaranje bill 
je stvaranje riječi . Sada su riječi mrtve, i jezik je 
nalik na groblje , a tik rođena гiječ  bila je živa, 
slikovita. •Svaka je riiječ  u biti trop." 
Roman Jakobson : Mi a költészet , Strukturalizmus, 
II. kötet, Európa Könyvkiadó, Bp., 1971 , 22 .oldal 
I. A. Richards : A képzelet , Strukturalizmus, 1. kö-
tet, Európa Könyvkiadó , Bp., 1971 , 86. oldal 
uo. Richards idézi Coleridge gondolatát 
Viktor B . Šklovski : Uskrsnuće riječi, 18. oldal: 
„A művészettörténet (legalábbis gyakorta) arra ta-
nít bennünket, hogy a költészet nyelve nem ért-
hető, hanem félig érthető  nyelv." 
Viktor B. Šklovski : O poeziji i zaumnom jeziku, 
(uo.) 27 . old: „Az embereknek azonban nemcsak 
azért van szükségük a szavakra , hogy aszót szóval 
helyettesítsék , vagy bármiféle tárgyhoz idomítva 
változtassák , az embereknek az értelmen túl is 
szükségük van a szavakra . (...) A költő  szócsömörre 
vonatkozó panaszait sokszor a szavakkal vívott 
harcként kell értelmeznünk : a költők nem a sza-
vakkal való gondolat - és képközlés lehetetlenségé-
re panaszkodnak , hanem a szellemi élmény és az 
érzelem szóval történ ő  kifejezhetetlenségére." 
A formai/eszmei érdeklődést a kett ő  egységeként 
kell felfognunk . Megszorítással kell élnünk ezzel a 
kifejezéssel , mert a kimondottan formai érdeklődés 
egy, a modern költészet szempontjából anakronisz-
tikus művészi megvalósulást is jelenthet . Gondol-
junk pl. Petőfi mű-népdalaira . Az eszmei műszó 
alatt a népköltészet utánozhatatlan egyszer űségét, 
mesterkéletlen , a népköltőnek a maga egzisztenciá-
járól hírt adó közvetlen líraiságát értjük. 
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Abban, hogy a szavak és szerkezetük, jelenterük, 
bélső  és külső  formájuk nem .közönbös utalás a 
valóságra, hanem önalló értékre бs súlyra tesz szert." 

Kormos гrersének nyilvánvaló „értélmetlensége" 
rákényszerít bennünket, hogy elvessük azt az egyszer ű  
utat, melyet említett kortársaink ,;költészete" kijelöl, 
ti. azt az utat, melyen jarva a vers érte1 кnességét 
és értelmezhetősegét alapvető  célunknak kellene 
tartanunk. Rájövünk, hogy aszó .itt nem idéz fel 
egy konkrét fogalmat, tárgyat sem, aszó itt elvesz-
tette ezt a reális fedezetet. Elvesztette, hogy létre-
jöhessen egy másfajta, s ez már aszó öntörvény ű- 
ségének a realitása, a költői realitás. A forma 
érzékelése, a rend •ászékelése meggyőz bennünket 
arról, hogy ez az , ;értelmetlenség" egy másfajta 
értelem megnyilatkozasi formája lehet csak. Nem 
vonhatjuk ki magunkat a forma zenei, :akusztikai, 
vizuális hatasa alól sem. Kétségtelen, .hogy egy 
egész sor szervezett hatás ér bennünket a vers 
befogadásakor. A versben tehát benne van az .a 
felfokozott szervezettség, ami гől I. A. Richards°  
megállapítja: „A :képzelet minden m űvászetben 
leginkább abban nyilvánul meg, hogy .az összefüggés- 
telen impulzusok zűrzavarit egyetlen rendezett 
érzelmi reakcióvá oldja fel." Az :idézet pontos 
megértése .érdekében .jegyezzük meg, hogy I. A 
Richards a képzelet meglétét a költ ői alkotás alapvet ő  
feltételének tartja és a költ ő  leglényegesebb •adomá-
nyá.nak tekinti. 

Miben nyilvánul meg ez •a felfokozott szervezettség 
Korm'o9 versében? 

A költészet aszó költészete, a költészet a nyelvre 
támaszkodik. Kormos versét  is  szavak alkotják. Ha 
meg is szűnt az a lehetőségünk, hogy  •a szó értelme 
után kutassunk, a „szó keltette zenei gyönybrbens 5  
a zenei (ritmus) élményén túlmutatóeiményben lesz 
veszünk. Ennek az élménynek a körülírásához 
Sklovszkijt hívjuk segítségül. „•Povijest umetnosti 
pdkazuje nam da (barer često) jezik poezije — nije 
razumijiv nego poluxazumljiv jezik" —árja az 
„Uskrsnuće reči" c. tanulmányában.` Az „O poeziji 
i zaunmom jeziku" c. sokak által idézett tanul-
mányában' pedig a következőket: „Ali eu rij еCi 
potrelbne ljudima ne samo zato da bi rije čju zanienili 
riječ  iii je učinili imenom ,prilagodiivši bilb kakvom 
predmetu: lj!udima su patrebne rájeci i izvan smisla. 
(.. J Jadikovke pjesnika na ,muke ad riječi često treba 
razumjeti 'kao pokazateij borbe s rije čju: pjesnici 
se ne tuže na nemogućnost da se ríječдma prenose 
sn sli ók alike već  na nemogućnost da se г  ječima 
prenose osećaji i duševni •delivljaji." 

A két szó közöttđ  értelmi kapcsolat keresése helyett 
a hangkép (Lautbild) lesz az a költ ői eszköz, mely 
érzelmek, lelkiállapotok kivetítésére képesül. A hang-
kбp olyan nyelvi struktúra, melyet a szavak közötti 
zenei, akusztikai összefüggés szervez meg. Alaki-
asc7ociatív ez a kapcsolat. A tudat mélyén a szavak 
között rejtett összefüggések 1•éteznek, s ezek •az 
összefüggések nem értelmi színezetfixek. Amikor a 
szó feljut a tudat alóli rétegekb ől — a tudatig jut, 
leiródik — automatikusan felidézi — magával 
hozza — asszociatív párját. A szürrealista :poétika 
gyakorlásához jutottunk el, ahol elvvé vált ez, s 
ezért sematikussá is bizonyos mértékben. 

Kormos versének „értelmetlensége" nem egy-
szerűen ennek a szürrealista gyakorlatnak a megvaló-
sításából követkeük. Kormos költészete magán viseli 
a szürrealista nyelvszervezés jegyeit, de versei nem 
fejthetők meg a szürrealista képlet segítségével, 
költészete túlmutat .azon. 

Kormos költészete aszó-fetisizmus elleni 'lázadás 
jegyeit hordozza magán. Kormos a népdal tiszta 
költőisége felé fordul, belőle merít. De mert ő  aszó 
tisztaságát kívanja meg őrizni, ill. visszaadni .azt újra 
a szónak, az öntörvényű  szó megva'lásulási feltételeit 
keresi; a népköltészethez való vi: zonyulását —
természetszerűen — ez a törekvés határozza meg. 
Nem a népköltészet motívumai érdékiik. Érdekl ődése 
formai (zenei)-eszmeié. Kormos a szónak azt a 
végtelenül természetesen ható helyzetét látja meg a 
népköltészetben, amit ő  maga is 'kölcsönözni kíván 
a szónak a maga verseiben. 

A népdalban a zenei elrendezettség oly magas 
fokú, hogy függetlenedik — nem a •szavaktól — a 
szavak tartalmától, jelentését ől. Egy idegen nyelvű  
n•épdal megragadja képzeletünket dallamáva'1 — a 
szavak dall•ambsságának érzékelése —, anélkül, hogy 
a szöveget értenünk kellene, gyönyörködünk benne, 
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szavak jelentését nem Vertjük, megtörténik, hagy 
elferdítve, hibásan ejtjük ki őket, megtartva az 
eredeti szó hangzásával analóg hangokat. Az így 
dalolt dal már nem jelent semmit, számunkra mégis 
gyönyörű  lehet, mert a dal szervezettsége nem sz űnt 
meg azzal, hogy az értelmes szavak helyett értel-
metlen szavakat ejtiüik ki. Ugyanígy megtörténhet, 
hagy egy anyanyelvünkön mondott népdal szavait 
új szavakkal helyettesítjük be. Hozzájuk hangzásban 
s asszon étíve kapcsolódó, egyébként teljesen értelmet-
len, egyénileg konstruált szavakkal, vagy velük 
hangalakilag egyező  más ,;értelmes" szavakkal, 
melyek azonban egymás mellé helyezve, egy szósorba 
állítva már értelmi disszonanciát eredményeznek. 

„Elaludt egy fűszói hegyén 
éhségiben három szegény, 
szemükön rét csendje legel, 
futkorásznak álmuk egén." 

(Qi1om) 

Leegyszerűsítést jelentene a példaként :idézett 
verset egyszerűen a szürrealista képszeгkesztés 
eredményeként megnevezni. A szürrealista képekben 
rejlő  logikai képtelenségeket úgy tudjuk leginkább 
megközelíteni, ha nem mint eredetileg tudatosan 
konstruált „értelmetlen képek sorozatit" fogjuk fel 
(melyekben így :is fe'fleljük a szervezettséget, a 
költőiséget), hanem mint egy létez ő  logikailag is 
értelmes dal/szöveg-struktúra negatív képmását, 
tehát mint negatív (—) értelmet. A fonákjára fordított 
értelem ez, mely áU:andó .oszcillálást tart fenn 
az ismeretlen, azért kétségkívül létez ő  „értelmes" 
másával. S amikor érzékelni tudjuk ezt az állandó 
oszcillálást , akkor valójában az értelmetlenségben 
immanensen bennerejl ő  költőien értelmes szépet 
érzékeljük. 

Mindez feltételezi, hogy nem ragaszkodunk a szó, 
a szósom, a versszak, a vers prózaian reális lefordít-
hatóságahoz, értelmezéséhez. A vers értelmességét 
nem a szavakban, verssorokban, versszakokban 
fdkozatosan kiépúlő, állandó direkt értelmi kauzali-
táson alapuló jelentés-összefüggésekben keressük. 

És itt megismételhetjük —úgy véljük, vala-
mennyire bizonyítottként — a jakobsoni gondolatot, 
arról, hagy miben nyilvánul meg egy szöveg 
költőisége. „Abban, hogy a szavak és szerkezetük, 
jelentésük , belső  és külső  formájuk nem közömbös 
utalás a valóságra , hanem őnálló értékre és súlyra 
tesz szert." 

Még egy aspektusát kell kiemelnünk Kormos 
kötészetánzk, mely szerves tartozéka és k гegészítője 
a róla eddig elmondottaknak. Mindehhez elengedhe-
tetlenül szükséges a költő  végtelenül •gazdag nyelv-
ismerete, s ami ennél is több, a nyelv érzékelésének 
kormosi .intenzitású képessége. Ez teszi lehet ővé a 
nyelv belső  farmáinak kiaknázását. 

A nyelv nem eszköz Kormos költészetében, 
a nyelv médium. Médium, mely varázslatra vár. 
A nyelvvarázslás a modern •költő  prdblémája és 
célja. 

„Ajtóm fák közé nyílik, 
nyitja—csukja tollam, 
karcolászva bűbájolom: 
K. I., aki voltam." 

(Névtábla isehalsiines sajtómra) 

„pálmát varázsolok, ha kell, három napot" 
(Testvérelk) 

„de semmi vész gyerekeim 
sajnálnotok fölösleges 
világokat varázsolok 
amikor akarok" 

(Nakanxјpánban  h'1  a hó) 

A költő  felismeri a nyelvben, szóban bennerejlő  
számtalan elrejtett lehet őséget, mely által függetleníti 
a szót ikbznapi, megkopott jelentését ől. Újrafarmálja 
a szót. Amikor •azt állítjuk, hagy a költői nyelv neon 
más mint formalizált beszéd-nyelv, s hogy a forma-
lizált beszéd-nyelv a megfarmálás min ősége •által 
jut különböző  intenzitású kötlői jelentéshez, akkor 
a költői nyelvnek a beszédnyelvhez viszonyított 
maximális másságát, eredetiségét érzékeljük. S ez a 
másság és eredetiség éppen az a bizonyos értelmetlen-
ség, amelyben tehát a költészet költ őien értelmes 
szépségét kell felfednünk. 



SINKÓ ERVIN 
1967-1972 
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