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Forum nyomda 
Újvidék, 1977 

„Nincs művész és nincs mű  a korrelátum, a rá-
néző, megremegő , a megihletetten elmélyül ő  és 
befogadó néző  nélkül . Nélküle hiábavaló eleve 
kárbaveszett a mű  minden potenciális valósága. 
A legmegrázóbb , egy egész nagy élet minden 
titkát megvalló legszemélyesebb üzenet, mely-
nek nyelvét a címzett nem érti , csak a vallomás 
szándéka marad , nem egyéb , mint kibetűzetlen 
ákom-bókom . A sorsdöntő  az olvasó , s ezt sok-
szor figyelmen kívül hagyják . (...) A pusztába 
kiáltott szó — természetesen szintén szó. És 
mégsem az. Aszó csak akkor és attól lesz szó, 
ha van, aki meghallja , ha van , aki az idegen 
monológját a maga személyes reagálása útján 

\ párbeszéddé változtatja"  —  írta Sinkó Ervin 
egyik felszabadulás utáni esszéjében, és meg-
látásának érvényességére a maga legszemélye-
sebb tapasztalatai, egész m űvészi életútja a fe-
dezet. Az irodalomelméleti általánosérvény űség 
mögül elégikusan szól hozzánk a magáravonat-
koztatottság, a személyesség pátosza. Az élté-
nek nagyobbik részében a „kibetűzetlenség" re-
ménytelen távlattalanságában, Európa hontalan 
vándoraként, idegenként alkotó, s immár ha-
zára lelő  művészember reális reménykedése ölti 
itt magára az elméleti evidencia alakját. 

1977 márciusában lesz tíz éve, hogy Sinkó Ervin 
meghalt. Decemberi SiПКÓ-számunk elsősorban 
az élő  párbeszéd fontosságára, tudatunkat for-
máló jelentőségére szeretne figyelmeztetni, s 
csak másodsorban az évfordulóra... 

Munkatársaink zöme, fiatalságánál fogva nem 
ismerhette Sinkó Ervint  —  a pedagógust, a köz-
életi munkást. Személyiségének varázsa és élet-
művének egésze helyett néhány alapvet ő  művét 
kaptuk örökségünkül. Kultúránk éltet ő , szocia-
lista hagyományára ismert e m űben; ha van hát 
számunkra értelemadó célja az évfordulónak, az 
nem lehet más, mint a szándék: kortársunkká 
változtatni őt. 

Adjuk ki műveit, hogy az újabb nemzedékek 
számára is hozzáférhet őek legyenek, olvassuk 
újra műveit, hogy a kritikai értelmezés során 
műveltségünk tényleges alakítójává válhassa-
nak  — szüntessük meg körülöttük a magát ma-
kacsul tartó ismeretlenség utolsó fehér folt-
jait is! 
Az TJj Symposion ebből az újraolvasásból sze-
retné kivenni a részét, s nemcsak ebben a szá-
mában, hanem januári, februári és márciusi 
számaiban is. Szép bizonyítékaként annak, hogy 
a sinkói művel való párbeszédteremtés igénye 
többünk, sokunk valós szellemi szükséglete, és 
—  hisszük  —  arra is, hogy művelődési életünk 
egésze felkészült e párbeszédre, s vállalja is azt. 

(a szerkesztőség) 



„A világon az a legnagyobb dolog, ha tudunk 
egyedül lenni". — Az első  kereszteshadjáratok-
ban részt vevő  lovag nyilván nem érthette meg 
Montaige-nek ezt a tételét. A lovag egy közös-
ség tagjanak érezte magát, hitt a közösség cél-
jaiban, osztotta a közösség _vágyait. Hite szerint 
a lélek és az Abszolútum között az egyház misz-
tikus ereje a közvetítő . Számára „a világon a 
legnagyobb dolog" ez az emberfeletti mágikus 
hatalom volt, amelynek szolgálatában feláldozta 
magát. A lovag, aki a Szent Föld meghódítá-
sára vállalkozott, éppoly problémamentesen élte 
életét, mint az oltárokat díszít ő  festő . Csupán a 
cselekvés praktikus problémáival kellett szem-
benéznie, nem pedig az egyéni lét metafizikus 
problémáival. A dics őség, amelyre a lovag vá-
gyik, nem abban az egyéni tettben rejlik, ame-
lyet mint a közösség önálló tagja végrehajt, ha-
nem a minden lovag számára kijelölt égi kül-
detés győzelmes betöltésében. A fest ő  sem tö-
rekedett saját maga kifejezésére, a világ el őtt 
névtelen maradt, ahogyan számára is érdekte-
lenek voltak az egyéni eltérések, s elt ű ntek az 
egyetemes alázat mágikus aktusában: a Látha-
tatlan imádatában. 

De később addig ismeretlen differenciálódás 
bontakozott ki a most már szignált vásznakon, 
miközben a kora középkor fényes csillagai, a 
transzcendentális realitások, lassan homályba 
borultak. Mint az Ezeregyéjszaka meséiben, az 
utas csak akkor érhet soha nem látott, csodá-
latos tájakra, ha az ég beborul: viharok és ha-
jótörések árán. A sivatagban eltévedt embert a 
szomjúság halálos fenyegetése hajtja a rejtett 
forrás felfedezésére. És az ember, aki mit sem 
tudott önmagáról, útjának egy kritikus pontján, 
létezésének kérdésével találkozik szembe, mi-
ként Oidipusz találkozott a szfinxszel. A szfinx 
rejtvényeket ad fel és felfalja azt, aki nem tud 
válaszolni. Az ember számára létfontosságú, 
hogy válaszolni tudjon azokra a kérdésekre, 
amelyeknek addig még a létezését sem sejtette. 
És az ember reszket, megtorpan a rejtvények 
láttán. A rejtvény pedig nem más, mint saját 
maga. „Aki a harcmezőn, fegyverrel a kézben 
hal meg, az nem tanulmányozza a halált, nem 
érzi és nem fogja fel, a harc tüze ragadja ma-
gával” —írja Montaigne, aki két szembenálló 
tábor közé szorulva, saját maga tanulmányozá-
sán kívül nem talál más emberhez méltó elfog-
laltságot. Ha azonosulni tudott volna a harcoló 
felek valamelyikével, ha el tudta volna fogadni 
egyik vagy másik csoport céljait és módszereit, 
akkor róla is el lehetne mondani, hogy „a harc 
tüze ragadta magával" ... De mivel nem így 
volt, saját hazájában az emigráns sorsot vá-
lasztotta: belső  emigrációba vonult. De vajon 
valóban választás-e ez? 

Az csak látszat, hogy az ember maga választja 
egyedüli célnak az önmegismerést, a befelé-
fordulást, a belső  világ megfigyelését és gond-
ját. Az „amor fati" nem azt illeti, hogy az em-
ber választ, hanem azt, hogy elfogadja sorsát. 
Nem téveszti meg önmagát, nem akarja lehuny-
ni a szemét, éppen ellenkező leg, tágra nyitja, 
hogy jól lásson: így és csakis ebben az érte-
lemben választ. 

Nietzsche Szokratésszel kapcsolatban arról be-
137 	szél, hogy az ember csak katasztrófák idején, 
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a hanyatló korokban korlátozza figyelmét szub-
jektumára: amikor egy megel őző  történelmi kor-
szak romjai még frissek, miként Szent Ágoston 
idejében, vagy amikor a közeled ő  katasztrófák 
előérzete eluralkodik az emberen, mikérnt ezt 
Rousseau-nál, Kierkegaard-nál vagy Doszto-
jevszkijnél tapasztaljuk. Erre a visszavonulásra 
mindig az a pesszimista érzés készteti, amely 
a külső  világgal szembeni tehetetlenségb ő l fa-
kad. Montaigne ezt így határozta meg: „Fordít-
hatjuk tekintetünket bárhová is, minden össze-
omlik körülöttünk , a hatalmas országokban ..., 
amelyeket ismerünk , nézzétek , mindenütt a vál-
tozás és a rombolás fenyegetését fogjátok ta-
lálni." Mindez önmagában még nem magyaráz-
za meg, miért válik az ember még saját hazá-
jában is emigránssá. De ez a diagnózis a vi-
lágról szorosan kapcsolódik ahhoz a meggy őző-
déshez, mely szerint minden er őfeszítés hiába-
való, a világ folyását nem lehet megváltoztatni 
a szív és az ész receptjei szerint. „A legtöbb 
dolog a világon saját magától történik meg .. . 
az események sovány tanúi értékünknek és te-
hetségünknek." 

Montaigne-tő l kiindulva, íme ez az, ami egye-
dülálló bizonyító értékkel bír. Még nála is, pedig 
tő le, temperamentumánál fogva, távol állt az 
élet bármiлő  tragikus felfogása. Epikureuszi de-
rű je mögött mégis ott a tragikus gyökere min-
den olyan magatartásnak, amely a szubjektivi-
tás felé fordul. Nem véletlen, hogy a görög fi-
Iozófus, akit a magány dicséretére idéz, a ka-
tasztrófák allegóriáját használja: „,Lássa el ma-
gát az ember olyan munícióval , amely a vízen is 
megmarad , s amellyel úszva menekülhet, ha ha-
jótörést szenved." 

A világegyetemet szubjektív tényez őkre redu-
káló egyén alapélménye az egyetemes kataszt-
rófa érzése és annak felismerése, hogy az em-
ber képtelen elhárítani ezt a katasztrófát. Még-
ha mindez a legerőteljesebb és legelszántabb 
egyéniségben testesül is meg, mint amilyen 
Montaigne der űje, altkor is reménytelenséget 
takar. Ereje és elszántsága abból fakad, hogy 
többé már :nincs remény, hogy végleg elvonult 
a világ dolgaitól, a reménytelenség állapotába. 
Ereje a lemondásból táplálkozik, erényének szü-
lője a nyomorúság. Amor fati ... „Tudatlanul és 
hanyagul hagyom, hogy a világ általános törvé-
nye alakítson ... Tudásom nem változtatja meg 
a világ folyását, a törvény nem változik meg az 
én kedvemért, őrültség ezt remélni." 

2. Az 
élet 
formája 
— az Élet 
ellen 

A tájak nem mozdulatlanok. Az ember szünte-
len tevékenységével anyagáb an megváltoztatja 
a tájat. És nem csak anyagában. 

A természetet minden korban másként látjuk, 
minden korszak otthagy valamit a tájon saját 
lelkéből, a következő  korszakoknak. A szem 

nemcsak felfogó szerv, tekintete olyasmit is ér-
zékel, amely nélküle rejtve maradna: a szem 
alkot. Az isten soha többé nem látja viszont azt 
a világot, amelyet a teremtés pillanatában látott. 
Azóta a világ megtelt történelemmel, jelentés-
sel, emlé.kkel és még a Föld legéгintetlenebb 
vidéke is megragadja fantáziánkat. Ha más 
nem, akkor az a ritka jelenség, hogy az egy-
mást követő  korok semmilyen nyomot nem 
hagytak a tájon. Amikor a derék Eckermann, 
Dante ürügyén, „tehetségr ő l" beszél, Goethe ki-
javítja: „Tehetség ? Nem. Természet ." Ez a he-
lyesbítés érvényes minden olyan m űre, amely az 
emberi szellem valamelyik szakaszának mitikus 
képvisel őjévé vált. Ezek a m űvek — például 
Montaigne m űvei — osztoznak a természet pri-
vilégiumában: jelentőségük változik és bizonyos 
értelemben sohasem befejezettek. Az egymást 
kővető  különböző  korszakokat más és más ki-
nyilatkoztatásokkal lepik meg. 

„A világon az a legnagyobb dolog , ha tudunk 
egyedül lenni." A magatartás, amelyet ez az 
axióma kifejez, nem kevésbé idegen a keresz-
tesvitéznek, mint a világháború utáni években, 
az egyetemes remények éveiben. Az ember, aki 
túlélte a nagy háborút, azt hitte, hogy végérvé-
nyesen kilépett a Fichte által megfogalmazott 
„főbűnök korszakából". Úgy t űnt, a jövő  az em-
ber igazságárnak kora lesz, vagy legalábbis an-
nak kezdete. Az ésszer ű  testvériség elvének 
majdnem sikerült érvényre jutnia az ellentétek 
dúlta világban ... Az elmúlt törté.neimi korszak- 
nak ebben a várakozásában a különbözésre és 
a nem-közösségire irányuló minden törekvés, az 
individuum mindennem ű  kultusza anakronisz-
tikus volt, a Lélek minden egyedi problémája ir-
reálisnak számított. 

A keresztények primitív közössége is hevesen 
hitt abban, hogy az emberek „még fogják látni 
az Ember fiát, amint hatalmasan és dics ősége-
sen megjelenik az égen ... ez a generáció még 
el sem távozik, amikor ez bekövetkezik", a kö-
zösség hitte, hogy „nincs messze az id ő". A 
kereszténység, az egyházban és a szektákba'л , 
túlélte ugyan ezeket a „hamis jóslatokat", de 
mégsem maradt meg a réginek, — mert tudott 
olyan erő  maradni, amely visszautasít minden 
földi értéket, akárcsak abban az id őben, amikor 
mindenki a f e n y e g e t ő  nagy ítéletre ké-
szült. 

Az emberiség világháború utáni ünnepélyes 
nagy nekilendülése, mohó vágya, hogy lezárja 
számláit és utat engedjen az egyetemes szolida-
ritásnak, nem torpant meg. Akkor sem, ha az 
ember ahelyett, hogy elért volna „az igazságté-
tel beteljesedéséig", ahelyett, hogy a szabadság 
útjára Lépett volna, zsákutcába került és ismét 
elhomályosodtak az egyetemes testvériségbe 
vetett remények. Ha más formában is, de ma is 
ugyanazok az elvek harcolnak egymással, mint 
az ezeréves remények karában. Pszi сhológiai 
szempontból mégis van eltérés a múlt és a je-
len között. Az Evangéliumok jegyese minden 
pillanatban eljöhet. Aki őt várja, az minden pil-
lanatban az ő  érkezését hiszi. Talá П  egész éle-
tében elfoglalja magát azzal, hogy felkészül a 
jegyes méltó fogadására. De csak a vallásos 
magatartás képes erre az állandó várakozásra. 
A racionális várakozás, amely az indukción ala- 438 



pul, mindig csak földi tényez őkkel szamol, és 
éppen ezért még a legmerészebb képzelet sem 
kockaztatja meg azt a következtetést, hogy 
hamarosan leomlanak a gy ű lölet Jerichójanak 
falai, és győzedelmeskednek az emberiség test-
véri egyesülésének a vágyai. A világ többé nem 
színháza az utópista képzelet teremt ő  aktusá-
nak, hanem börtöne. A börtön nem ad elegend ő  
tartalmat az élethez, mert nem t űz ki olyan fel-
adatokat, amelyek alkalmasak az egész ember 
betöltésére. És az „én" önnön tudatára ébred, 
mert beteg. A megvaltás álma: a testvéri „mi" 
megvalósításának útja, ha rá is találunk, a pok-
lon keresztül vezet, és a végcél a messzibe 
vész, távoli id ők ködébe. Hiányoznak a cselek-
vés adekvát feltételei — „az ember arra szüle-
tett, hogy cselekedjen ", ezt Montaigne is jól 
tudta; a „mit tegyünk?" kérdéseit immár a lelki 
élet, a „lét" kérdése helyettesíti. 

Éppen Nietzsche fel ő l közelítve értjük meg: a 
hellén der ű  leleplezte dionüszoszi tragikumát. A 
mai ember keser űsége új szempontot ad Mon-
taigne emigrációjának, és minden bels ő  emig-
rációnak a megértéséhez. „A világon az a leg-
nagyobb dolog, ha tudunk egyedül lenni." Ez a 
mondat ma egészen másként hangzik, mint a 
háború utáni id őkben. Az elmúlt évek tapaszta-
latai adták meg az új értelmezés kulcsát: a mai 
emberéhez hasonló vágy szülte ezt a monda-
tot. Annak az embernek a vágya, akit megfosz-
tottak annak a lehet őségétő l, hogy objektiválja 
etikus törekvéseit. 

Így jön létre a rossz szabadság állapota. A kül-
ső  élet teljes egészében terméketlen pazarlás; 
az élet legértékesebb és legfontosabb közegé-
nek, az id őnek a pocsékolása. A rossz szabad-
ság veszélyeivel és kockázatával szemben —
amely Kierkegaard szavaival: „a konklúzió nél-
küli mozgalmas élet" —íme a montaigne-i ma-
gatartás: meg kell teremteni a jó szabadságot 
azáltal, hogy saját életünknek, melyet csak egy-
szer élünk, határozott formát adunk, s a bels đ  
élet intenzitásával kárpótoljuk lelkünket az ex-
tenzív fejl ődés lehetőségének a hiányáért. 

Mint az emberi szellem mindegyik cselekedetét, 
ezt a választást is a halál tudata ösztönzi, a 
halálé, amely minden formát szétrombol. A ha-
lál szempontjából minden egyéni vonás, minden 
forma csupán azon eltérések közé tartozik, 
amelyeket az đs-szabály, azaz a f őnadhatatlan 
halál igazít ki azzal, hogy megszünteti őket. A 
Szabály szempontjából a nagy Pan birodalma, 
az élet birodalma nem más, mint a felfoghatat-
lan és szeszélyes halál birodalma. A halál szem-
pontjából minden, ami ma létezik, érdektelenné 
teszi azt, ami tegnap volt: a feledés folyamatos. 

Ezzel szemben az emberi szellem azt a szük-
ségszer űséget igazolja, hogy organikus egészet 
kell felépítenünk, az életet építészeti elvek sze-
rint kell szerveznünk, pontosan azért, mert az 
élet természetes tendenciája a feledés, a szét-
esés az id őben. A szellem szám "ara a fizikai ha-
lál nem valami nagy, látványos cezúra. De az 
már számít, hogy az élet, a „nagy" halálon in-
nen, alattomosan, felt űnés nélkül kis halálokban 
morzsolódik szét. 

Ha nem avatkozik közbe a szellem és a lélek, 
ha a ma csupán átmenet a holnapba és a hol -
naputánba, akkor az élet steril önfogyasztássá, 
célnélküli utazássá süllyed. A szellem és a lélek 
erőfeszítése kell ahhoz, hogy a szétszórt kalan-
dok mechanikus egymásutánja, órák, napok 
szervezetlen folyása organikus testté szervez ő-
dő  tényezők együttesévé, személyes, teljes és 
tartalmas életté váljon. A szellem és a lélek 
küzd a személyes, teljes és tartalmas élet lét-
rehozásáért: e harc során az ember — sikerrel 
vagy sikertelenül, rendelkezésre álló er ői sze-
rint —életének egyedi tartalmaból kimunkálja 
azt a véd ő  pajzsot, amely lehetővé teszi a lét 
folytonosságát: az élet formáját. 

Prométheusz elrabolta a tüzet az égr ő l. Ha le-
hetősége adódik, bármelyik isten képes lett 
volna hasonló tettre: esetleg valamely olümpo-
szi szerelmi vagy hatalmi intrika folyamánya-
képpen. Nem az teszi titánná Prométheuszt, 
hogy a szent t űz elrablásával hasznot hajtott az 
embereknek. De az sem, amire csak Promé-
theusz képes. Hanem az, hogy makacsul kitar-
tott, a sziklához láncolva, miközben kesely ű  
tépte a máját. A magatartás, amelyet választott, 
az életforma, amelyet saját maga alakított ki, 
Zeusz hatalmának kihívása; ez teszi őt a szel-
lem titánjává. Nem akarja hogy elfelejtsék, és 
ő  sem akar felejteni: leláncolva, magányos szik-
láján azt kiáltja: „jelen", de közben egy pilla-
natra sem tagadja meg múltját. Enélkül — a 
végsőkig megőrzött prométheuszi forma nélkül 
— nemcsak a tüzet hozhatta volna el az égr ő l, 
de akár a halhatatlanság italát is, mégsem len-
ne titán. Titáninak lenni: h űség önmagunkhoz, 
ahhoz a formához, amely nemcsak a szenvedés-
nél erősebb, de amely olyannyira feltétele az 
élet akárásának, hogy még az életösztönnél is 
erősebb. Az életet meg lehet semmisíteni, de 
a prométheuszi forma, amely elválaszthatatlan 
az élet tartalmától, nem bomlik fel semmiféle 
végzetes hatalom nyomására: érintetlen marad. 
A hőstett, amely túléli az embert, a h űség, 
amely nem törik meg a kínzás hatására: ez a 
prométheuszi mítosz, a kannibáli rend ellen tá-
madó szellem mítosza. A kannibáli rend, amely 
minden életet elpusztít, támadás a haladó ter- 

3. A 
forma 
rejtélye 

A társadalom és a természet mozgósat irányító 
törvények nem veszik figyelembe az etika és az 
esztétika követelményeit. Az ember, aki nem 
elégszik meg a puszta léttel, hanem egyedi 
szellemi feladatokat t űz maga elé, arra kénysze-
rül, hogy túl a társadalmi helyzetéb ő l következő  
kereteken, túl a kötelez ő  formákon, egyéni vá-
gyainak megfelel ő  kifejezést találjon az életben. 
Montaigne ezt az epikureuszi szerénységben ta-
lálta meg: „Nem vagyok alkalmas arra, hogy 
bármi értékeset csináljak, legyen az jó avagy 
rossz, nem vágyom másra, csak az elmúlásra". 
Pascal viszont ezt a kifejezést a keresztényi 
szenvedélyében találta meg. Bármi legyen is a 
forma, amelyet az ember meg akar valósítani, 
minthogy önállóan akar formát adni az életének, 
részese az emberi szellem titáni akaratának: 
hogy teremtményb ő l teremtővé legyen, alakított- 
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mészet ellen, és az életet a kaland szintjére 
szállítja le. 

A h űség,es tanítvány, aki „életét adná" Meste-
réért, aki kardot ránt Mestere védelmére, aki az 
első  hívásra habozás nélkül elhagy mindent és 
mindenkit, és követi Mesterét — háromszor ta-
gadja meg Mesterét. Amikor a kakas szól, rá-
ébred tettére és sír. De ezek a könnyek a re-
ménytelenség könnyei, ahogyan a háromszoros 
árulás is a reményét vesztett ember árulása: 
ezek a könnyek annak az embernek a könnyei, 
aki elvesztette hitét. Aki így sír, saját magát és 
M.esterét is siratja. A hit nélküli h űség nem áll 
elfent a kísértésnek. Péter önfeláldozása, rajon-
gása kaland, amilyet nem lehet folytatni. Péter-
nek —profánul szólva — isteni Lehet őség ada-
tott, és története itt még nem ért véget, mert 
elárult, meggyalázott Mestere szörny ű  kínhalá đt 
halt, majd dicsőségesen feltámad'ott, és több-
ször megjelent a h űtlennek, hogy megerősítse 
hitét és a hittei h űségét — de ez a körülmény 
mitsem változtat azon, hogy a h űség önmagá-
ban nem tudta megmenteni a h űségest a h ű t-
lenség veszedelmétő l. 

A szellem győzelmének mítosza csak azt a ve-
szélyt ismeri, amelyet Zeusz jelentett Promé-
theusznak, és csak azt az ellentétet, amely 
Zeusz és a titán között feszül. A titánban nin-
csen konfliktus; a harc a titán és ellensége kö-
zött d ő l el, és ez a harc a titán számára küls őd-
leges. A lázadót, aki nem kevésbé lázad ugyan 
az ókor titánjánál, de aki mégsem érkezik  el  a 
hűség prométheuszi kinyilatkoztatásához, mert 
ha szenvedélyesen akarja is a h űséget, nem jut 
el a hitig — ezt a lázadót, aki kívül és belül is 
harcol, az ókori mítosz nem ismeri. 

Világos és egyenes út vezet a ,hittól" a „h ű -
ség" gyakorlati gy őzelméig. Ezek a fogalmak a 
valóságban éppen olyan közel vannak egymás-
hoz, mint például az etimológiáb аП , ami a nyelv 
bölcsességére vall. Mégis, amikor a hit nem pri-
mitív állapot, amikor a szellemnek szüksége van 
a h űségre, hogy eljusson a hithez, és megtalál-
hassa a neki megfelel ő  farmát, kétségessé vá-
I,ik, hogy vajon acél felé vezető  úton halad-e, 
vagy pedig mind messzebbre téved a kalandok 
Labimintusában. Mivel a szellem nem a hifib ő l 
ered, a szellem törekvései új mítoszt hoznak 
létre. De ez a mítosz korántsem a szellem dia-
dadának antik mítosza, hanem a föld, az ég és 
a hitért önönmagia ellen harcoló szellem míto-
sza. Ennek a mítosznak a ma embere ad for-
mát, a m űalkotásokban és a mindennapi élet-
ben. 

4. Az 
áldozat 
törvénye 

Prométheusz eldobta magától a szabadságot, 
de nem abban a pillanatban veszítette el, ami-
kor a sziklához láncolták. Akkor adta fel sza-
badságát, amikor lázadt és az élet megszámlál-
hatatlan lehetőségét egyetlen cselekedetnek 
rendelte alá, amikor életének egész pátoszát 
egyetlen akaratnak vetette alá. A h űség, amely-
lyel kitartott az általa kialakított életforma mel- 

lett, elzárta el ő le mindazt a megszámlálhatat-
lan egyéb lehetőséget, amely mind idegen volt 
a választott formától. 

A forma egyik funkciója az, hogy erőd6tméПy, a 
másik pedig az, hogy törvényekkel, elvekkel és 
tilalmakkal szigorúan korlátozza az egyént. Az 
olümposzi udvar bármely frivol élvhajhászának 
vagy bármely békés halandának is több a sza-
badsága mint a titánnak, aki az istenek ellen 
lázad. Éppen azért lázadó, mert feláldozza a 
szabadságot, azaz a megszámlálhatatlan lehet ő -
ség közötti választást, azért az egy lehet ősé-
gért, amelyet megvalósít. Amikor ál Иandóan le-
mond a szabadságok sokaságáról, saját sza-
badságára ébred, saját protestáló szabadsága 
válik nyilvánvalóvá. 

Nincsen olyan szellemi tett, amely ne az érték 
ideájából származna. Acél a megszámlálhatat-
lan és konklúzió nélküli lehet őségek káoszának 
átalakítása rendszerezett értékek kozmoszává. 
A szellem nem lehet mentes a lázadástól. A 
nagy ázsiai vallások, amikor nem hajlandók 
semminek sem értéket tulajdonítani, ami evilági, 
nem tesznek mást, mint ezzel is az értékek új 
hierarchiáját követelik. Az a felfogás, amely 
mindent, ami evilági, illuzórikusnak vél, meg-
fosztja az értékét ől a szenмedélyt, az erőt, a 
célkitűzést, csak azért, hogy önmagát a legm,a-
gasabbrend űne.k, egyetlen érteknek mondja ki. 
A szellem impllicite lázadás, még akkor is, ha 
franciszkánus szelídséget ölt magára. A legma-
gasabb érték koncepciójának, az értékek hie-
rarchiájá!nak, a magától való rendnek a szembe-
szegülését képviseli az ,.istenek" rendjével 
szemben. Ugyanígy lázadás Hamlet lidércnyo-
mása, a hit nélküli Prométheuszé, aki nem ke-
vésbé hatalmas mint maga Prométheusz. 

Mert nemcsak az аYakít ki önálló életformát, aki 
erődítményt épít magának; az élet stabil for-
máinak következetes visszautasítása is életfor-
ma: a nomádé, aki nomád marad, és elpusztul, 
mivel a Letelepedés számára hazugság, a feltét-
len hűség elvének elárulása. Ezért érzi Hamlet, 
hogy a feltétlen h űség megfosztotta a szeretet-
től és a barátságtól, a lét megszámlálhatatlan 
lehetőségének megvalósításától, az élet zárt for-
máinak élvezetét ő l. Ez a feltétlen h űség tiltako-
zik a feledés ellen, a kaland ellen, a halál ellen, 
a h'itért.* 

Az életformává vált védelemnélküliség, a meg-
másíthatatlanul polémikus élet — ez Hamlet 
szabadsága, a hit nélküli Prométheuszé: ez a 
rossz szabadság. Rossz, mert szabaddá teszi 
ugyan a h őst, mégsem ad neki lehet őséget arra, 

' Goethe Hamlet-magyarázata: „Ein unzuiangiiches Wolien durch Ver-
aniassungen zum une гilssikhen Soilen erhóht" — a hamleti tragédia 
magyarázata kív ű l гő l, a győztes Fortinbras szemszögéböl és nem 
Hamletéból. Hamlet, miel ő tt megtudja, hogy apja gyilkosság áldo-
zata lett, aláveti magát a halálnak. Ez az egyetlen lehet őség, hogy 
harcoljon a feledés és a halál ellen, hogy küzdjön az emberi kap-
csolatok értékébe vetett hitért, végs ősoron az életért. Ha a halálról 
van szó, a lázadó szellem magatartása közelebb van a primitív em-
beréhez, mint a civilizált emberéhez. Hamlet számára a h ű ség h ű-
séget jelent a szó barbár értelmében. A primitív temetési rítus sze-
rint az élők követik a halottat a sírba. Hamlet, aki hinni szeretne 
az élet értékében, aki imádja az életet, I đzad az ellen, amit a „ter- 
mészet bölcsességének", az „élet jogának", „vigasznak" hívnek. 

Szenved đ llyel 
CsüggőH anyám is tđгjđn, mintha vágyát 
Нóveite volna tápja: 

Ebben a pillanatban nem tud másra gondolni, mint arra, hogy Niobé 
könnyei hamisak lehetnek. Bármennyire igazak is, többé nincs érték ű k 
— ha ez az „istenek" rendelése, nem tudja komolyan venni ophé-
liát, sem_ az életet, sem saját magát. 



hogy feláldozza ezt a szabadságot, és ezzel ele-
get tegyen az áldozat törvényének. Megvéd a 
hazugságtól, makacsul, s oly spontánul, mint 
ahogyan a szenny és a piszok fáradhatatlanul 
újra éled az élet minden szintjén. De az er ő , 
amelyet harccal szerzünk vissza, akár Midász 
aranya: nem ehet ő . Csak erő , amely nem válik 
eszközzé, szabadság, rossz szabadság, mivel az, 
aki ezt az er őt megszerezte, nem találja a hitet, 
amely meg tudná szabaditani az er őtő l. 

Hazugság, kompromisszum nem férk őzhet hoz-
zá. H ű  önmagához, halála órájában is harcol. 
fgy pusztul el a titán a rossz szabadságban. 
Meghal és halála — ahogyan Montaigne kíván-
ta: „nem mond olyat, amit élete már nem mon-
dott volna ki világosan ." Kétségbeesetten hal 
meg, ahogyan életében is visszautasította az 
olcsó vigaszokat. „A többi, néma csend", mert 
az maradt, ami volt, és nem lett azzá, amivé 
akart lenni, ami Lehetett volna, és amivé lenni 
kellett volna. 

A rossz szabadság tragikus: a h ős a szabadsá-
gáért áldozott mindent, ami benne jó volt, és 
nem talált olyan oltárt, amelynél hazugság nél-
kül feláldozhatná szabadságát. A hit nélküli 
Prométheusznál erősebb a halál, amely az éle-
tet kalanddá süllyeszti. Vannak olyan promé-
theuszi hibák, amelyek gy őzelmekkel érnek fel, 
de vannak olyan győzelmek, amelyekkel sem-
milyen hiba nem egyenérték ű . 

5. Eros 
és 
a 
következetes 
magatartás 

Az ókori kultúrára, a kereszténységre és a re-
neszánszra egyaránt jellemz ő : a bölcs, a szent 
és a humanista mind tanítványokat, hiv őket akar 
magának, hogy élete kővetendő  példa Kegyen. 
A hit nélküli Prométheusz-mítosz legels ő  meg-
testesülésével megszakad azoknak a reprezen-
tatív hősöknek a sora, akik megvalósítják a sza-
bályokat. Hamlet, ez az új Jákob, éjszaka har-
col a titokzatos angyallal, de a harc nem haj-
nalig .ta rt, hanem a halálig. Haláláig nem adja 
meg magát, de hiába, mert az angyal nem áldja 
meg. Ettő l kezdve az életform;a többé nem az 
általános érvény ű  szabály megvalósítása, ha-
nem kizárólagossá, egyénivé és oszthatatlanná 
válik, éppúgy mint az átok. A h ős vért verej-
tékezik az olajfák hegyén, körülötte mindenki 
napfényben fürdik, de neki mégcsak istene sin-
csen, aki előtt térdet hajtson. Magányos az élet-
ben és a halálban, egymaga felel ős mindkettő-
ért. Egyetlen törvénye: minden törvény követ-
kezetes tagadása, és ez az egyetlen lehet ősége, 
hogy következetes maradjon. Ami Lényeg benne, 
az rendhagyó, és a h űség egyetlen lehet ősége: 
makacsul ki kell tartania rendhagyóságában, 
partizáпnаk kell maradnia. 

nem táplálja közvetlen kollektív cselekvés, ott 
a szellem szükségszer űen az egyéni lét kétség-
besett tiltakozasának formáját ölti magára. Azok 
a magatartások, amelyek nélkülöznek minden-
féle egyetemes vágyat és reményt, csupán az 
önkényes és kizárólagos hatalom magatartásai. 
Ezekkel szemben, paradox módon, éppen a 
rendhagyó, az elszigetelt, a szubjektív elem 
képviseli az egyetemes emberi elvét. L`s ha ez 
az egyetemes emberi elv — hogy elkerülje a 
többi magatarrtás zsákutcáját — korlátozott 
szellemként a totális szabadságot választja, ak-
kor egy mási!k zsákutca fenyegeti: mert zsák-
utcát jelez az áthatolhatatlan fal, és zsákutca az 
olyan út, amely nem folytatódik, de a maga 
módján az az út is zsákutca, amelyen a végte-
lenségig haladhatunk, amely sehová sem torkol-
lik. 

A hindu költemény szerint a kér ők a hercegn ő  
előtt kedvesének arcát és aóakját vették fel, de 
a hercegnő  rnégis felismerte az igazit, mert az, 
lévén isten, az egyetlen volt, akinek a Iába nem 
ériл tette a földet. A hindu mesében a küls ő  jel 
szolg "altatja az abszolút bizonyosságot. Nala és 
Damayant egymásra találjak. A hamleti mítosz-
ban viszont a történet csak ezután a választás 
utan kezd ődik. Mert itt minden elhatározás, min-
den választás után ez az els ő  kérdés: vajon az 
igazit válaszi:otta-e? A küls ő  jel nem volt-e visz-
szaelés, cselszövés? 

A kétségek ell;enére, mégis mindig választanunk 
kell. A kérőket fel kell áldozni az egyetlen kér ő  
kedvéért, hogy az embert összekapcsolhassuk 
a választás jelével. Miden egyéni létezésnek 
életszükséglete ez: az életforma kérdései, ame-
lyek korlátozzák az ember szabadságát, ezért 
redukálódnak a hit kérdéseire. A kételkedés 
nem fogadhat el más következetes magatartást, 
csak a makacs kitartást a kételkedésben. Csak 
akkor tűri az egymásra találást, ha azt újbóli 
elválás követi. Semmilyen törekvés sem tudja 
kárpótolni az emberi létet a kétely elkerülhetet-
len és halandó logikájáért, a rossz szabadság 
állapotáért. 

Az élet egyedi formája olyan, mint az Ezeregy-
éjszaka meséiben a szegény halász hálójába 
akadt palack: mindenható szellemet zár magá-
ba. De az egyénnek — az Ezeregyéjszaka ha-
дΡászával ellentétben — nincs hatalma arra, hogy 
kiszabadítsa foglyát. 

„A világon az a legnagyobb dolog, ha tudunk 
egyedül lenni ." De csak akkor, ha a lemondást 
azért vállaljuk, hogy megvalósítsuk a szellem 
törekvéseit, s nem azért, hogy hazugságból és 
lustaságból eláruljuk a szellemet. Az ember ak-
kor kapaszkodik korlátlan egyéni szabadságá-
ba, amikor feláldozva szabadságát bálvájyimá-
dásra redukálódik, ha nem talál egyetemes le-
hetőséget szabadsága feláldozására. És ez a 
korlátlan egyéni szabadság nem más, mint pa-
radox rabszolgaság. Amikor kitart következetes 
magatartása mellett, Eroszt imádja, a gyanút-
Ian, spontán istent, az egyesít őt, Eroszt, aki je-
len van a Golgotán, a kereszt lábánál, és min-
denütt ott van, ahol az ember annyira szereti 
az élet értékeit, hogy képes meghalni értük. A 
halál így válik győzelemmé, az egyetlen lehet-
séges győz-elemmé. 

(Ford: Ferenc János) 

Az emberi lét, ha nem találkozik kollektív cse-
Iekvésset, vagy ha túlhaladja az egyéni cselek-
vést, vagy ha képes magába szívni ezt, olyan 
vitatkozó létté válik, amelyben a küls ő  világ és 
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Negyven év múltán — s a Szemben a bíróval 
cím ű , nemzetközi visszhangot is keltett nagy 
önéletrajzi tanulmányt követően — a sinkói pa-
lackpostából újabb értékes küldemény kerül az 
olvasó elé. 

Párizsi naplója tanúságaként a szerz ő  az alábbi 
esszét 1938 tavaszán írja, a Jean Paulhan szer-
kesztette Nouvelle Revue Francaise számára, s 
annak a kínos és kínzó id őszaknak az elején, 
amikor a Moszkvát megjárt hazátlan még nem 
tudta mire vélni, csupán szorongva — és olykor 
szó szerint is éhezve, meg a cigarettavégek föl-
szedésének undorával küszködve — tapasztalja, 
hogy a párizsi baloldali sajtó- és irodalmi orgá-
numok egyszerre, mint valami gonosz varázs-
jelre, sorban becsukódnak el őtte. 

Az év áprilisában az Europe még közli a Don 
Quijote útjait és a Malraux L'espoir-fáról írt 
Sinkó-kritikát — s utána semmi. Kerek egy év 
múltán, 1939 májusában aztán fény derül a kí-
nos misztérium,ra: a Clarté-mozgalom megala-
pítójának s a .nemzetközi jelen.t őség ű , már-már 
legendás antifasiszta harcosnak az özvegye, 
Mme Barbusse átadja a .két évig Moszkvában é іlt 
írónak a francia KP ultimátumát, miszerint a to-
vábbi publikálásnak, s őt az Optimisták több 
nyelven való gyors kiadásának „csupán" az az 
előfeltétele, hogy S!nkó — a Szovjetuniárói tar-
tott párizsi el őadását korrigálandó — „most len-
dületesen, lelkesen és merészen" végre meg-
írja egy cikkben vagy tanulmányban, hogy igen-
is, „akikre a Szovjetunió igazságszolgáltatása 
lecsapott, azok megátalkodott gonosztevők és 
Igy tovább ..." 

Ezek az alapvető  keletkezési körülmények a 
Prométheusz rossz szabadsága esetében is jó-
val meghaladják a puszta filológóa! jelentőséget. 
Ez az esszé ugyanis — mint egyébként a feno-
menológus-sínkó valamennyi jelentős gondolko-
dói dokumentuma — szintén és m!ndenekel őtt: 
rejtett líra. Objektivált, m!tológ!a! és irodalom-
történeti allegóriával leplezett vallomása az ér-
telmiségi-forradalmárnak, akinek — az apoka-
liptikusan-valószer űtlen sztálini „valóságot" 
megjárva, s az id őközben elmúlt egy év alatt 
voltaképpen Párizsban is annak a real'itásnak 
újabb és újabb halál-híreit szenvedve — immár 
nincs, nem maradt, objektíve sem Kehet zászla-
ja. Az útját megjárt Aegidius burkolt vallomása 
második nagy pokoljárása után! 

„A szörnyű  az, hogy emberileg, morálisan komp-
romittálva van az egész orosz forradalmi vezér-
kar: a kivégzettek és a kivégzők egyaránt. A 
szörnyű  az, hogy a III. Internacionálé effektíve 
megszűnt létezni ... De hát akkor ki, mi lesz a 
vezető? A proletárdiktatúra jelszavának egykori 
varázsát halálosan lerontotta mindaz, ami Orosz-
országban az utolsó években történt ... Holnap 
ránkszakadhat egy világháború és nem lesz 
zászl®nk, amit ellene lelkesedéssel, reménnyel 
bonthatnánk ki. Ez az, ami a legszörny űbb: nem 
lehetünk már fanatikusak s ha U.R.S.S.-r ől azt 
mondom, hogy mellé kell állni, nem azért mon-
dom, mert szerelmese vagyok — ez senki ma 
már nem lehet! — hanem mert U.R.S.S. vere-
sége a fasiszta-kapitalista blokk évtizedekre 
való győzelmét Jelentené." 

Igy hangzik a maradék-reményeiben is megren- 
dült Sinkó E rv in vallomása, melyet 1938. július 
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8-án — öt nappal a Prométheusz-esszé befeje-
zése után! — jegyez be pár!zs! naplófüzetébe. 
Nyílt, metaforikus beszéddel el nem tompított 
kifejezést adva ugyanazon létélményének, me-
lyet az akkor befejezett Prométheusz-esszé mi-
tologikus és irodalmi allegóriával ír körül. 

E létélménynek az esszében közve đ lenül, átté-
telek nélkül csupán a történelmi háttere rajzoló-
dik ki. Az első  világháborút követ ő  chiliasztikus/ 
messianisztikus reményeknek, az ésszer ű  test-
vériség elvének nagy kataklizmája, aminek kö-
vetkeztében — legalább!s ama igazi történelem 
kezdetét jelző  egyetemes szolidaritás, egyete-
mes embertestvériség szempontjából nézve —
az 1917/19-et követő  két évtized nem jelenthet 
mást, mint zsákutcát: ez a nyílt beszéd körvo-
nalazza az esszében Sinkó 1938-as létélményé-
nek legtágabb történelmi hátterét. De amit e 
háttér előtti , harmincas évekbeli valóság jellem-
zéseként — mégha csupán jelzésszer űen is, és 
immar virágnyelven szólva — kimond, az negy-
ven év távolságából is a déthideg dermeszt ő  ki-
sugárzásaként hat, és polivalens — nem csupán 
a fasizálódott korvalóságra utaló! — jelentéssel 
bír: „kannibáli rend, amely minden életet el-
pusztít" .. . 

A korabeli individuum, s mindenekel őtt saját 
egzisztenciális helyzetét e „rend" dermeszt ő  
világában Sinkó az áttételes konfesszió eszkö-
zeivel vallja meg. E rejtett va4lamás szerint az 
egyes-ember, a kortárs individuum tehetetlen a 
külvilággal szemben, amely nem nyújt számára 
elegend ő  tartalmat az élethez, mivel nem t űz 
ki olyan feladatokat, amelyek alkalmasak len-
nének az egész ember betöltésére; az indivi-
duum megfosztatott a lehet őségtő l, hogy a reál-
világban objekt!válja etikus törekvéseit. S az 
esszébő l kisejlik, hogy vonatkozik ez az indivi-
duum saját, egyedül lehetséges ethoszára, a 
forradalom — akkor egyetlen győztes — honára 
is, ahol az etikus igény ű  egyént az a paradoxá-
lis sors éri utб l, hogy tulajdon hazájában, saját 
táborában 'is emigránssá kell lennie .. . 

A Prométheusz-esszét megelőző , s ennek iker-
párját képező  Don Quijote-tanulmány disszidens 
individuumának léthelyzete sejlik föl tehát eb-
ben az újabb reflexív vallomásban is. És egyet-
len kitétellel bár, de itt is meghatározást nyer 
a tulajdon ethoszban beálló kényszer ű  disszi-
densség legf őbb kiváltóoka: a cél, a forradalmi 
eszme továbbra is adva van (a testvéri „mi" 
megvalósítása), ám hozzá „a poklon keresztül" 
vezet az út, mivel a megvalósítása érdekében 
— és, tennénk hozzá m!, annak ürügyén — al-
kalmazott korabeli eszközök förtelmesek, „kanni-
báliak" ... Azt pedig a forradalom elsötétült, 
sztálini „honát" megjárt, s annak embertelen 
rendelkezései miatt épp az év elején saját édes-
testvérét is elveszítő  Sinkó Ervin 1938-ban már 
nem hihette Dosztojevszkij Razumihinjével, hogy 
a Sátán — Belsebubbal is ki űzhető , illetve, hogy 
az igazsághoz keresztül is lehet magunkat — 
hazudni... 
A Prométheusz-esszé írójának is adva volt tehát 
a montaig+ne-i szituáció: két szembenálló, mód-
szereikben és eszköztárukban az ő  számára 
egyaránt idegen tábor közé szorulva, mindket-
tőtő l iszonyodva, .illetve, az egyiket, az egyetlen 
lehetséges ethoszt képvisel őt csak deklarált cél- 

44ѕ 	jaiban igenelve... 

Ilyen helyzetben a gondolkodó — nemcsak kér-
dező , de választ is kereső , a Lehetséges vála-
szok megtalsában mindenkor saját egziszten-
ciájának értelmét és fedezetét is látó — Sinkó 
Ervin kétségtelen bels ő  heroizmusára vall, hogy 
talál magában erőt az adottal — a fantematikus 
„adottsággal"! — való szembeszegülésre, a min-
den-mindegy, illetve a „pokolba a minden rend-
szerekkel" dacának szubjektív elutasítására. 

Eközben egyaránt elveti a hegeli/engelsi termi-
nológiával rneghatározott rossz végtelenség, 
rossz szabadság két ellentétes elvi és gyakorlati 
válfaját. A korabeli aszkétikus, öncsonkító, 
„csupa-akció" cselekv ő  ember magatartását jel-
képező  prométheuszi magatartásformát azért 
minősíti rossz szabadságnak, illetve szabadság-
nélküliségnek, mert ennek megszáldottja az élet 
megszámlálhatatlan lehet őségét egyetlen csele-
kedetnek, az éret egész pátoszát egyetlen aka-
ratnak rendeli alá. Egy adott eszméhez és adott 
valósághoz tehát feltétlenül, abszolút ön-oda-
adással, azaz dogmatikusan is viszonyul, nem-
csak az irreális — „abszolút" —, de a részle-
ges, viszonylagos — tehát emberi — szabad-
ságról is eleve lemond, acélok és eszközök 
diađ ektikáját megbontva, magát puszta eszközzé 
degradálja a mitizált Eszme és fetisizált Valóság 
oltárán, s épp ebben véli megtalálni az „igazi" 
szabadságat ... A dogmatizáI бdott prométheu-
szi hit antipódusát képező  hamleti magatartást 
viszont azért utasítja el Sinkó — az el őbbinél 
jóval nagyobb i.ntenzitással — a rossz szabad-
ság másik válfajaként, mert a valamitő l való 
szabadság, a hit nélküli, hittő l kötetlen, „tel-
jes" szabadság megtestesít őjének tartja, s mint 
ilyet, képtelennek is arra, hogy tulajdonosa egy 
ügy, egy eszme, egy valóság érdekében leg-
alább rész'ben lemondjon e szabadság „abszo-
lút" — nem-emberi — teljességér ől, legalább 
részleges eszköz-funkciót (is) szánva acélként 
tételezett szabadságnak .. . 

A fenomenológus Sinkó tehát a maga járható 
útját — jelképesen szólva — egy közbüls ő  lét-
mezőn, ti. Prométheusz, a feltétlen hiv ő  és asz-
kétikus hős, illetve Hamlet, a hit nélküli s ezért 
cselekvésre kéрtelen ál-Prométheusz más-más 
módon, de végső  soron egyaránt rossz szabad-
sága között keresi. 

Amit e két antitézis elvetése s a szintézis ke-
resése közben ugyancsak elvet, az a hedonisz-
tikus, „esztétikai kultúrás" életelv. Az egyéni 
élet puszta kalanddá válásának lehet ősége 
ugyanis 1938-ban éppúgy riasztja a szerz ő t, 
mint 1918-ban, a Forradalom el őestéjén, amikor 
is épp az Éjszakák és hajnalok-ban demonstrált 
kényszer-hedonizmus — a nemzetközi munkás-
mozgalom 1914-es cs ődjével rászakadt „eszté-
tikai kultúra" — megtagadása szabadította fel 
előtte a Forradalomhoz vezet ő  egyéni utat. A 
Prométheusz rossz szabadsága tehát ilyen vo-
natkozásban is a monolit sinkói életm ű  doku-
mentuma. „Csöpp a tengerben", amelynek bár-
milyen js a felszíne, alatta, a mélyben ugyan-
azon őserők lappanganak... 

E hármas negáció után a szerz ő  számára két 
újabb -- egymást csak látszólag eleve-kizáró 
— program kínálkozott affirmálandó életelvként: 
a lenini „mit tegyünk", mármint a külvilággal, 
a történelemmel, s a montaigne-i mit tegyek, 



mármint magammal, a szubjektivitásommal, em-
beri bensőségem gazdagítása és a humánum 
alapértékeinek szubjektív őrzése érdekében, ha 
már „odakint", az egyaránt lezüllött antagonisz-
tikus táborok világában minden érték összeom-
lott és devalválódott ... Az esszé soraiból és 
sorközeib ő l egyértelm űen kiviláglik, hogy a gon-
dodkodói választás sinkói kényszere oly módon 
állapodik meg a lenini alternatívánál, hogy el ő -
ző leg nem veti el mechanisztikusan a mon-
taigne-it sem. Ellenkez ő leg, ezt szervesen be-
építi amabba; oly módon affirmálja a marxista 
antropológiá Nietzscchével is rokon alapelvét —
teremtményb ől teremtővé , alakítottból alakítóvá 
lenni —, hogy eközben nem mond le az önma-
gához valб  hűség montaigne-i humánus prog-
ramjáról sem. 

A moszkvai két év személyes tanulságaként 
ugyanis jól tudja, sőt minden idegszálával szen-
vedi: a korabeli egyén küls ő  (mozgalmi) élete 
egy fantomatikusan absztrakt „közösségben", 
az atomizált, egymásban — a rendszer logiká-
jából következően —, mindenekel őtt a Gyanú 
objektumát látó egyedek ál ~ kollektívitasában 
tengődik, ahol a mozgalmi egyénnek kényszer ű -
kel.letlen le kell mondania önmagáról, egy em-
bertelen aszkézi sel inkognitóba muszáj szorí-
tania legalapvetőbb emberi értékeit is. Ez a Lét-
forma ily módon —  emberi mércével mérve —
terméketlen, eredmény nélküli életpazarlas, üres 
akciásd.i, afféle „I' ,art pour l'art -mozgalmiság". 
Illetve, .ahogy az esszé írója Kierkegaard szavá-
val vallja: „ konklúzió nélküli mozgalmas élet" .. . 
Ennek az életformának egyik lehetséges ellen-
szere és pótléka pedig épp az ember bens ő  
életének tartalmassá tétele, gazdagítása, azaz 
a montaigne-i program termékeny aktu іalizálá-
sa ... „Titáninak lenni: h űség önmagunkhoz", 
a magunk viszonylagos emberi gazdagságához, 
emberi telítettségéhez — hirdeti Sinkó, s ez ott 
és akkor, konkrétan és gyakorlatilag azt is je-
lentette, hogy nem válni skriblerré, nem írni 
meg mégse azt a famózus cikket vagy tanul-
mányt, amit saját tábora, saját mozgalma, saját 
pártja követei tő le a  Mme  Barbusse által közölt 
ultimátummal! H ű  maradni önmagához, a maga 
alapvető , viszonylagos-emberi értékrendszeré-
hez Párizsban is, ha már az tudott maradni 
Moszkvában, ahol az Optimisták , a fiimszcená-
riák, a Szemben a bírбval humánus értékeinek, 
voltakeppen egész írói-emberi létének kétség-
bevonása ellenére sem írta alá — az esetleges, 
egyébként olyannyira hiányzó, a puszta meg-
élhetést biztosító írói el őnyökre kacsintgatva —
az akkor Moszkvában él ő  külföldi „írók", azaz: 
önmagukhoz h ű tlen skriblerek nyilatkozatát, mi-
szerint az a fránya „trockista-zinovjevista ban-
da" igenis gonosztevő , elvetemült, kötélre méltó 
söpredék... 

De jói tudja, saját magán tapasztalja az esszé 
írója azt a morális paradoxont is, hogy a h űség 
szándéka önmagában — hit nélkül — nem tud-
ja megmenteni a h űségest a h ű tlenség vesze-
delmétől... A hitnélküliségért azonban nem 
gyakorol holmi önkorbácsolást; az esszé sor-
közeiben ott motoszkál a félig kimondott fel-
ismerés, hogy a rossz szabadságú,  hit  nélküli, 
hamleti pozíció nem puszta önhibájából szakad 
rá a korabeli emberre: a hit nélküli h űség 
titáni akarata azon kor gondolkodó emberének 
a jellemzője, amely nem tud felmutatni egyet- 

len olyan oltárt sem, amelyen az individuum 
hazugság nélkül, az önmagával szembeni h űség 
megtagadása nélkül, önmocskolás és öngyalá-
zás nélkül is feláldozhatná a maga „teljes", 
„abszolút" — tehát emberfeletti, nem-emberi —
szabadságának egy részét, ily módon humani-
zálva, emberkép ű re formálva azt. Az „oltártól" 
megfosztott h űséges hitetlen azonban ennek el-
lenére — vagy éppen ezért! — nem tud szaba-
dulni a hitkeresés kényszerét ő l sem. Esszéjében 
a hitért részben önmaga ellen is hurcoló szel-
lem tragikus pozícióját vállalja, hitnek és szkep-
szisnek megbonthatatlan, antidogmatikus egy-
ségét, azt a partizán -pozíciót, amelyen az indi-
viduum vezérl őelvét képezi ugyan a partizánnak 
maradni — avagy a Don Quijote-esszé szó-
használatáиal: disszidens individuumnak marad-
ni — elve, ám a saját táborán belüli, a saját 
táborának, a kollektív cselekvésnek legjobb in-
tencióival áthatott partizánnak .. . 

Nyilvánvaló, hogy ez a sin:kói szintézis egyide-
j ű leg magába foglalja és kiveti magából a rossz 
szabadság mindkét — prométheuszi és ham-
leti — válfajának humánus erényeit és nem-
emberi negatívumait, s egy olyan magatartás-
nál állapodik meg, amely a korlátlan, mederte-
len, „abszolút" szabadság helyett a korlátozott, 
relatív, áldozathozó, de viszonylagos autonomi-
tásárál le nem mondó egyéni szabadságot af-
firmálja. 

S nem tűnik kétségesnek az sem, hogy ez által 
a két korabeli totalitáris rendszer között mor-
zsolódó s egy adekvát egyéni/közösségi maga-
tartásformát keres ő  etikus Sinkó 1938-ban a 
jobbik szabadságot választotta. Nem „a" jót 
vagy „a" legjobbat, a mindenütt és mindenkor 
„abszolút" érvénnyel birót — hisz az ilyen „sza-
ba.dság" képtelen contradictio in adiecto! —, 
ám az adott történelmi helyzetben mégiscsak a 
jobbiknak bizonyulót. 

Azt a szabadságformát, amely megmentette őt 
a kor baloldali történelmének legszörny űbb kol-
lektív b űntényében, az ún. „személyi kultusz" 
förtelmeiben való személyes részvételt ő l. De 
ugyanakkor a még nagyobb förtelem — a fa-
sizmus — elleni harc passzív, tehát egyféleképp 
szintén uneti.kus szemlélésétől is. Amikor négy 
év múltán, 1942/43-ban személyesen is valóra-
váltja a Prométheusz-esszé zárásorainak humá-
nus paradoxonét — annyira szeretni az emberi 
élet értékeit, hogy képesnek lenni az étetet is 
kockáztatni érettük —, akkor a külső  életfelté-
telek — a rabi és bra č i zs!dótábor — atavisz-
tikus szorítása mellett ennek a viszonylag jól 
megválasztott bens ő  szabadságprogramnak a 
jegyében lesz Sinkó nemcsak szellemi, de poli-
tikai értelemben is partizán: aktív antifasiszta, 
jugoszláv népfelszabadító harcos és forradal-
már. Mint ahogy majd újabb évek múltán —
1948-ban - szintén ennek az egykori jobbik 
szabadságprogramjának .a jegyében áll az em-
berarcú szocializmus jugoszláv védelmez ő ine,k 
legelső  sorába. 

Úgy tűnik, a Prométheusz rossz szabadsága 
máresak ezért is megérdemli, hogy a szerz ő  ha-
lálának tizedik évfordulóján kiemeljük az egyre 
érkező  s évek múltán taian végleg napfényre 
jutó sinkói palackposták sorából. 

Újvidék, 1976 oktbberében 
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sínkő  Ervin esszéinek egyik visszatérő  motívu-
ma az egyén és közösség, az egyén! és a kö-
zösség! létforma, a szubjektiv!tás és objektivi-
tás, az absztrakt és a konkrét individuum viszo-
nyának f!lozóf!a! problematikája. Ant!nómikus 
viszo:nylatokról van-e szó, vagy van lehet őség 
az ellentétek feloldására, olyan d!Iemmák, ame-
lyekre S!nkó nemcsak esszéiben, hanem regé-
nyeiben is kutatja a feleletet, s nemcsak a m ű -
vekben, hanem — a naplók tanúsága szerint —
abban a szférában is, amit az !n,d!v!duál!s lé-
tezés szférájának nevezünk. 

Sinkó regényh ősei szinte kivétel nе+kül szembe-
sülnek, ilyen vagy olyan farmában e kérdések-
kel, s ebben a konsteliác!óban nem is az a 
döntő , hogy végső  fokon milyen pozíc!óra he-
lyezkednek, hanem az a mód, ahogyan a m űvek 
e kérdéseket a regényvilágokat mozgató еrőkké 
transzponálják. Azokban az összetett és válsá-
gos sz!tuációkban, amelyekben e h ősök egzisz-
tálnak, el képzelhetetlen a prablémamentes vi-
láglátás, mint ahogy megfutamodás volna a té-
nyekkel és ehlentmandásokkal való szembené-
zés megkerülése is. Azok a h ősök, akik vállal-
ják a szembenézést, természetszer űen I:áza-
dókká lesznek, függetlenül attól, hogy lázadá-
sukat társadа l!гл inak minősíthetjük-e, vagy ab-
ban az életkörben lejátszódónak, amelyet az in-
d!v!duális Létezés szférájának neveztünk. 

„ ... a saját élet, mint egyetlen, szakadatlanul 
intenzív cselekedet" 1  ugyanis a S!nkó-m űvek 
kontextusában semmivel sem lényegtelenebb a 
közösség!, „históriai életnél", hanem azzal 
egyenérték ű  létforma, mégha h őse! leggyakrab-
ban készek is felszámalására és alárendelésére. 
„Következésképp Sinkó mindenekel őtt az ј :nd!-
v!duális lét szellemi probl;emat!kájának s nem a 
társadalmi-történelmi real!tásnak az epikusa." 2  
— írja Bosnyák István. S!nkó h ősei aligha vál-
hatnának bármiféle közös ügy, történelm! fel-
adat, küldetés végrehajtóivá, ha önként lemon-
danának annak az egyemsú!ynak a felállításáról, 
amelyet mindeneke!őtt a „személyes élet" sík-
ján kell megvalósítan!. 

A Don Quijote útjaiban olvassuk: „A históriai 
élet síkja mellett ekkép az egyén életének egy 
máѕ ik síkja is van, egy másik központtal: ez ő  
maga , aki a történeti egységben és a maga kü-
lön, felolvaszthatatlan egyéni egységében van 
bezárva ." 3  S!nkó h ősei végigjárják azt a bonyo-
lult, problematikus utat, amely egyfel ől a hő-
söknek mint komplett szubjektumoknak a kiépí-
téséhez, másfel ő l a társadalmi feladatvállalásra 
érett lázadóknak a kialakulásához vezet. A re-
gények között az Áron szerelme az, amely ,a tár-
sad,almi feladatot teljesít ő , az önmagát feláldo- 
zó hősnek nem a társadalm! küldetéssel járó 
problematikáját, tehát nem „históriai életét" ál-
litja előtérbe, hanem „személyes életét". 

Ha e két életszféra közé bármilyen éles határt 
próbálnánk megvonni, nemcsak alapvet ően té-
vednénk, hanem szembekerülnénk magának 
Áronnak azzal az Intenc!ójávaf, mely szerint: 
„ ... az élet minden vonatkozásában, minden 

' Egzisztencia és ( đ fszat. in. Don Quijote útjai, Téka, Kriferion, Bu- 
karest, 1975. 44, p. 

r Bosnyák István: V đ  latok egy portréhoz, Újvidék, 1975. 53. p. 
з  i. m. 116. p. 
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aktusodban , legkülönbözőbb megnyilvánulásai-
ban is egy legyen , ne tákolmány , hanem egy 
fából faragott egész ." 4  Minden gesztusát, min-
den reflexét ez a törekvés határozza meg, s en-
nélfiogva ahhoz a kérdéskörhöz, amelyet az áro-
vi problematika jelent, nem is közeledhetünk 
másként, mint az emldtett „ egy fából faragott 
egészhez". 

AZ ÉLET FORMÁJA. Az életnek mint vagy-vagy 
szituációk sorának, szakadatlan választásnak a 
kérdése sajátos módon jelenik meg az Aron 
szerelmében . A szkeptikus megállapítás ellené-
re is, mely szerint „Olyan életet, mely küls ő  
megnyilatkozásaiban teljesen megfelel egész 
belső  lényünknek , ilyen életet ma senki sem él-
het." (273. p.), Aron változatlan intenzitással 
igyekszik létét organikus egésszé tenni, arra, 
hogy az ellentéteket a személyes egzisztencia 
síkján harmóniává oldja. „A forma mindenható 
ereje minden vagy-vagyot megsz űntet", olvas-
suk az Egzisztencia és látszatban; An a törté-
nete a „szépség szférájának" nem m űvészeti 
formá'kbaan való megvalósulását példázza, ha-
nem ennek a szférának a mindennapi életbe 
való projekcióját. Aron a saját életéb ő l teremt 
farmát, s a szokratészi életformát, amely „a 
személyes életet , mint kizárolagos, minden 
anyagban közvetített objektív alkotást absztrak-
cióként fékt ő , egyetlen legfőbb feladatnak" tar-
tottal, a társadalmi küldetés vállalásával meg-
hosszabbítja, kiteljesíti. 

A „kollektív cselekvéssel" táplált szellem és a 
lélek együttes hatása, melyr ől Sinkó Promé-
theusz-esszéje értekezik, az a két er őforrás, 
amelybő l az ároni formateremtés táplálkozik. 
„A szellem és a lélek küzd a személyes, teljes 
és tartalmas élet létrehozásáért: e harc során 
az ember — sikerrel vagy sikertelenül, rendel-
kezésre álló erői szerint —életének egyedi tar-
talmából kimunkálja azt a véd ő  pajzsot, amely 
lehetővé teszi a lét folytonosságát: az élet for-
máját." 

Az Aron szerelme h ősének egyértelm ű  tmagédiá-
ja megerősíti a regény konkrét jelentésköreire 
ránövő  elvontabb értelmet, melyben  Anon  — ép-
pen az alakjában, cselekedeteiben, élethelyze-
teiben s ű rítődő , az általános felé mutató vo-
лatkozások által — az ember személyes sorsra 
való igényének kimondójaként jelenik meg. A 
személyes sorsra való igény', a küzdelem az 
„én" integritásáért, ebben a konstellációban 
nem a szubjektivizálódással, a bezárkózással 
egyenlítődik ki, hanem az egyén felszabadítá-
sáért vívott harccal. 

A felszabadítás megkerülrhetetlen fázisai a meg-
levő  értékek, normák átértékelése, a „stabil for-
mák következetes visszautasítása", az egyéni 
életnek az erkölcs, a +konvenciók címkéjével ál-
cázott megcsonkításának elvetése. Az Anon sze-
relme középpontjában álló h ős következetessé-
ge, magatartásának a kompromisszumokat fel-
tétel nélkül elu đasító jellege onnan ered, hogy 

‚ Aron szerelme. in. Aegidius útra kelése és m đs történetek, Ujvidék, 
1963. 327. p. 

s Lukđcs György: SSren Klerkegaard és Regine Olsen. in. Utam 
Marxhoz l., Budapest, 1971. 

c Egzisztencia és I đ tszat, 45. p 
r Hamvas Béla Regényelméleti fragmentuma szerint „A regény as 

ember személyes sorsra való igényét mondja  M.  

az értékeket nemcsak a társadahmi cselekvés, 
vagy az érteleim és az eszmék világában revi-
deálja, hanem az erkölcs, a lélek, az emóciók 
világában is. S éppen ez az a terület, amelyen 
aránytalanul nehezebb az új értékrend konsti-
tuálás!a. 

A KOMPOZtCIO NYITOTTSÁGA. A regény kez-
dő  szitvációja,  Anon  ismerőseinek beszélgetése, 
valamint barátjának elbeszélése utolsó találko-
zásukról, keretet szolgáltat a kompozíció tör-
zsét, lényegét képez ő  közléshez, amelyet Áron 
vallomása képvisel. Kompozíciós szempontból 
és tartalmilag is ez a konfesszionális közlés áll 
a regény középpontjában: Aron els ő  személy ű  
narrációja azonban kin ő  a kompozíciós keret-
ból, s ezt a szakaszonként ismétl ődő  „kilépé-
sek" (az elbeszélés keretét megteremt ő  „em:ig-
ráns magyar íróhoz, a vallomás tanújához in-
tézett közvetlen megszólalások) sem bontják 
meg. 

A keretfunkciót betölt ő  mozzanatok közül kett ő -
nek van az egész regényszerkezet szempontjá-
ból lényeges szerepe. Az els ő  az  Anon  kínzá-
sát, halál el őtti pillanatát megörökít ő  fénykép 
leírása. A leíras a regény legelején jelenik meg; 
előbb értesülünk Anon haláláról, mint történe-
tének egyéb részleteir ő l, sőt magáról az életé-
rő l. Ez az elő rebocsátott információ nemcsak 
a tudatban kiváltott döbbenet által hat, és nem-
csak az életét feltáró narráoiónak szab irányt 
azzal., hogy eleve lezárja azt, tényszer űvé téve 
a halál által, hanem állandó háttérré teszi a ha-
lált, amely az elbeszélés egész idejére fogva 
tartja az olvasó tudatalattiját is. Távlat és dis-
tancia teremt ő  eszköze ez, amely más megvilá-
gításba helyezi  Anon  történetének egyes mozza-
natait, mintha halála nem volna jóel ő re tudato-
sított. 

A keret másik jelent ős tényezője az elbeszélést 
bevezető  és jelenléte által az elbeszélést lehe-
tővé tevő  barát magatartása. Formailag úgy t ű -
nik, ő  az, akivel Aron diafógust folytat, beszél-
get, akinek egész vallomását intézi. Aron ön-
feltáró elbeszélésének azonban ő  éppúgy csak 
tanúja , passzív befogadója, mint maga az olva-
só. Ez az, ami lényegesen módosítja nemcsak 
a regénykompozíciót, hanem a regényegyüttes 
globális jelentéshálózatának alakulását is. 

Azzal ugyanis, hogy az Aronnal találkozó barát 
az elbeszélés létrejöttének pusztán formai kel-
Iékévé váüik, Anon közlése nem dialbgusként, 
hanem monológként realizálódik. A monológot 
mondó  Anon  szituációja pedig nemcsak szer-
kezetében módosít a regényen, hanem, amint 
említettük, alapjelentésében is. Lehet őséget kí-
nál fel a regénynek arra, .hogy hangsúlyossá te-
gye az ánani léthelyzetnek azt a vonását, amely 
az énnek a magányossága, a szubjektum és a 
világ kettőssége felé mutat. A monológnak mint 
a világban magára maradó egyén egyedüli köz-
lésformájának a lényegérő l a Sorsdöntő  leve-
lekben ezt olvassuk: 

„A görög tragédiák költői és Shakespeare is és 
minden nagy művész tudta, tudja és művével s 
művében mutatja meg: ahol bekövetkezik s ahol 
tart ez a patetikusan egyenl őtlen dialógus az 
ember és rázúduló sorsa között, ott minden be- 446  



széd egyetlen nagy monológ marad. Még ha ez 
a beszélő  a legeslegközelebbi emberéhez szól 
is, a legtöbb, amit el tud érni, az, hogy benne 
odaadó, hű , együttérző  tanúra talál. De semmi-
képp se talál olyan valakire, akinek odaadása, 
hűsége, együttérzése változtatna vagy változtat-
ni tudna azon, hogy ez az ember szemt ő l szem-
be került a sorsával, s hogy egy ebb ő l követ-
kező  monológnak mindenki más csak tanúja le-
het."B 

Áron val đ omása ön.m,agáról lázadás önmaga el-
len is, de lázadás a sors ellen is, mivel önelem-
zése végleges leszámolás a sorssal falytatható 
diaiógus illúziójáról, és tanúság a dialógusnak 
a lehetetlenné válásáról. Áron vállalja mindazt, 
amit az önmagával számot vet ő  embernek vál-
lalnia kell: a szubjektivitás kockázatát, a kitá-
rulkozással járó lemeztelenedést, a meghason-
lások bevallását, a küls ő  látszatkép helyett a 
legvalósabb és legmélyebbre hatató portré meg-
rajzolását. A konfesszionális magatartásból kö-
vetkező  felszabadító közlés azáltal válik forma-
teremtővé, hogy benne a beszél ő  nem valami 
külső  végtelen felé nyúl ki, hanem éppen a bel-
ső  végtelen felé, mivel ,a mélyen bennünk rejl ő , 
és lényünkben differenciálatlanul jelen lev ő , 
már-már kimondhatatlan tartalmak kimondásá-
val próbálkozik. Genézisében, alakulásában lát-
juk Aron életét, „az őt illető  személyes hátte-
ret", amelyb ő l előttünk bontakozik ki egy sajá-
tosan „megszerkesztett bels ő  harmónia". 

Az Aron szerelme nyitott kompozíciójú regény. 
Ez a nyitottság a fókuszában alló konfesszió 
befejez(het)etlenségéb ől ered, s éppen azáltal, 
hogy nem Áron közlése, hanem a regénykeret 
tartalmazza a tényszer ű  lezárást, a központi 
cselekményszál nyitott marad. „ ... az életben 
vannak esetek , melyek kanklúziók nélkül ma-
radnak." (414 p.), mondja Áron. A negatív táv-
latot, amelyet halálának ténye adott történeté-
nek, ez a kitárt, megnyitott, lezáratlanul hagyott 
cselekménystruktúra váltja pozitívra, természe-
tesen nem a megjelenített, hanem az intencio-
náris tárgyi:asságok szintjén. 

PRELOGIKUS ERŐVONALAK. Vizsgálódásunk 
az eddigiekben Áron vallomásának a regény-
kampozícióban betöltött funkciójára, a konfesz-
szionális magatartásnak a formán túlmutató jel-
Iegére, valamint annak feltárására irányult, ho-
gyan reflektálódik Áron közlése a regény Jelen-
téshálózatának szimbolikus tartalmaiban. Figyel-
m űnk a továbbiakban az önelemzés mélystruk-
túrájára irányul, tehát azoknak a motívumoknak 
a felszínre hozására, amelyek a f őhós „külső" 
történetét mint tudatalatti, prelogikus er ővona-
lak, archetípusok, képzetek befolyásolják. Az 
ároni közlésben mindvégig az értelmi megítélés 
higgadtsága, sőt hidegsége dominál; a saját 
gesztusait, tudatos cselekvését, valamint az ösz-
tönös motívumokat belülrő l értelmezni, megér-
teni akaró szándék azonban töretlen int еnzitás-
sal jut érvényre. Ez a kíváncsiság, ez a törek-
vés mindannak intellektuális magyarázatára, 
ami az ember rejtett bels ő  lényében végbe-
megy, Aron vallomásának egyik legsajátosabb 
dimenziója, amely teljesebbé teszi róla kiala-
kuló képünket mintegy annak bizonyításaként, 

447 	e Epikurosz hervadt kertje, IJjvidék, 1964. 119. p. 

hogy Aron nemcsak a világban rejlő  ellent-
mondások Qrzékeny meglátója és regisztrálója, 
hanem azoknak a „prelogikus érzelmi ellent-
mondásoknak" is, amelyek lelki életünket meg-
határozzák. S végs ő  fokon ez a pozíció segíti 
a regényt az egynéz őpontú narrációból ered ő  
esetleges egyоldalúság feloldásáb;an. 

„Mert az élet nem fér bele soha a gondolkodás 
logikus rendszerébe ...", írja Lukács György az 
említett Kierkegaard-esszében. A felismerés 
Áronnál így hangzik: „ félelmetes , hogy érzelmi 
életünk a logika legelemibb szabályait is quasi 
fölrúgja." (382. p.). Ez a meglátás annak a sze-
mélyiségnek a kontextusában, aki aszkétikus 
kitartással igyekszik logikus rendbe illeszteni, 
„értelmes egésszé" tenni saját életét, annak 
külső  es belső  megnyi ,lvanulása'it, komoly tö-
rést vonhat maga után. Az, ami Áronnál „nem 
fér bele a gondolkodás logikus rendszerébe", 
az a prelogikus érzelmi életb ő l származó impul-
zusok sora, a tudat mögött húzódó differenciá-
latlan belső  virágból el ő törő  emóciók, vágyak, 
az ember testi-lelki valóságát az akarattól füg-
getlenül irányító hatások. Az érzékek beszéde 
azonban azáltal, hogy Áron közlésében jelent ős 
szerephez jut, racionalizálódik és helyenként a 
tudat státusába helyez ődik. 

„ ... ami nekem az első  lökést adta", mondja 
Áron elhivatottságának felismerésér ő l, „az az 
erotikus fantázia" (275. p.). Az erotikus fantá-
zia megszületése az öntudatra ébredéssel áll 
kapcsolatban ez pedig azzal a gyermekkori él-
ménnyel, amelyet Áronnak Eszter könyve jelen-
tett. A mirtuszolajjal és drága kenetekkel ápolt 
bibliai leányok misztikus története az egyik ős-
kép, amely Áron tudatalattijából felmerül, a má-
sik anyjának archetipikus élménye. 9  A bibliai 
lányok állul felkeltett érzéskomplexus az id ő  
folyamán szocializálódik, konkrét tartalommal 
telítődik fel: „A kiindulás, ne felejtsd el, az a 
különös szerelem; az, hogy szerelmes voltam 
minden nőbe , akit, ma úgy mondanám , osztály-
helyzete fosztott meg attól, hogy megvalósít-
hassa a természet szándékát, hogy kifejtse a 
rejtett, csábító és boldogító szépségét." (281. 
p.) A másik őskép, az anyagképzet maradandó 
tartalmai a „következetes öncsonkítás", „ön-
megsemmisítés", a ,;szeret ő  és feltétlen oda-
adás" m'nt életszükséglet stb. Ezek, az el őbbi 
archetípushoz hasonlóan, szintén nemcsak a 
nőkhöz, az élettárshoz, a szeret őhöz fűződő  vi-
szonyt határozzák meg, hanem bizonyos szem-
pontból Áron társadalmi feladatvállalását, ön-
feláldozó következetességét is. 

TITOK, EROTIKUM, MEGISMERÉS. Az Anin tu-
dađvilágát befolyásoló ősképek mellett különös 
szerep jut annak a víziónak, melyet Anon Bal-
Sem „chassid legendájának" nevez. Az anyjá-
tól hallott történet a maga misztikus jelképisé-
gével az önkifejezés alkalmaként, s ugyanakkor 
a kapc ѕol!atteremtés eszközeként funkcionál a 
regényben. A befejezetlenül hagyott legendát a 

s „Az élei tovđbbi folyamđn az (any đhoz kapcsolódó) đskép elhal-
vđnyodik és egy tudatos, viszonylag individu đ lis kép kerti helyébe, 
amirđ l azt szok đs feltételezni, hogy ez az egyetlen anyakép, ami-
vel rendelkezünk. Ám a tudattalanban az anya tov đbbra is meg-
marad hatalmas đsképnek, amely az egyénl és tudatos élet folyam đn 
a nőhöz, a tđ rsadalomhoz, az érzéshez és az anyaghoz való vi-
szonyunkat szinezf, s őt deferminđlja Is, de mindenesetre oly szub- 
ti l is módon, hogy a tudat mit sem vesz bel ő le észre." C. G. Jung: 
Fđld és lélek. Budapest,  1946 . 10. p. 



lelkek túlvilági találkozásáról az a fiatal lány 
mondja végig, az egészíti ki Áront, akit a vé-
letlen sodort Áronhoz és feleségéhez, Lizához. 
A legenda csak Liza el őtt ismeretlen, míg Mir- 
jam az Áronniad való korábbi, gyermekkori ta-
lálkozásból emlékszik rá. Cselekménysíkan 
Áron és Mirjam kapcsolatának Lehet őségét, ösz-
szetartozásának egy vetületét kínálja fel a le-
genda, míg képi-tartalmi síkon bevezeti a titok 
fogalmát. 

„Akinek életedben nem adtad magad egészen 
oda, de úgy, hogy titoknak egy csöpp titkod sa 
maradt, akit életedben nem kaptál meg egé-
szen, de úgy, hogy semmi se maradt benne ti-
tok, arra nem fog a túlvilágon ráismerni a lel-
ked. Eltakarja az, ami titok maradt az életben. 
Eltakarja , ha csak gombost űfej nagyságú titok 
is, ott áthatolhatatlan óriás felh ő." (361. p.) Az 
egymáshoz elválaszthatatlanul köt ődő  két em-
ber, Áron és Liza közé észrevétlen taszító er ő -
ként ékel ődik be a legenda titok-mortívuma, amit 
felerősít a tény, hogy Miria.m számára ismert, 
míg Liza számára ismeretlen volt a történet. 
Hasonló szituáció bontakozik ki, mint ami+kar 
Áron Liza arcáról „ mint egy idegen jelírásból" 
(364. p.) igyekezett leolvasni Liza rejtelmét, az 
Áron számára mindörökre átélhetetlen, hozzá-
férhetetlen els ő  örömének titkát. 

A titok motívumköre, mint említettük, képi síkon 
bevezeti, el ő re vetíti az Áron és Mirjam között 
létrejövő  vonzalmat. Szemantikailag a vágy, a 
kívánás, az erotikum motívumai köt ődnek hozzá. 
Minthogy a titok mögött megismerhetetlen tar-
talmaik, kiismerhetetlen tartalmak rejt őznek, a 
titok megfejtése a megismerés igényével, a fel-
derítés szándékával egyenlí.t ődik ki. „A héber 
szó, mely a megismerést fejezi ki, etiimológiai-
lag a kézből ered, azt is jelenti: kézbe venni, 
tapintani ." (329. p.) A titok jelentéshálózata 
ezen a ponton tehát a megismeréssel, ez pedig 
a tapintás, az érzékelés, a testi kontaktust le-
hetővé tevő  érintéssel 10  bővül. Itt kapcsolódik 
be az elbeszélésbe a kimondhatatlan tartalmak-
nak az a köre, amelyet a testi valóság nem ver-
bális jelrendszere, az erotikum jelent. 

„Szegény, fantáziátlan alábecsülése a testnek 
az a hiedelem, hogy a gondolat, a szavak és 
a szem legnagyobb ereje is többet adhat, kđ -
zelebb hozhat, megteremtheti azt a közelséget, 
amit a testi találkozás teremt. Nem fogod, nem 
fogod fel, nem fogod át egészében a n őt, akit 
szeretsz , amíg a kezed , a tested nem szabadí-
totta fel félelemtelen odaadásra, arra a szemé-
rem félelmét levet ő  végső  intimitásra, mely még 
a meztelenséget is meztelenebbnek szeretné." 
(33Đ . p.) 

Az erotikus vágyakozás a megismerés formája, 
mivel az erotikus élmény a tudatos és tudat-
előtti, ösztön és képzelet azonosulásának, pil-
lanatnyi egyesüfésé,nek egyetlen alkalma. Áron 
erotikum fogalma, élménye szerves részét ké-
pezi a regény differenciáló, átértékel ő  folyama-
tának, melynek során az individuum morális ér-
zékenysége, emotív világa, tudati és prelogikus 
valóságra, erotikus vágyakozása, fantáziája egy 
mélyen humanizált ósszképbe rendeződik. 

10  Az érintés Carpenter szerint azoknak a tartalmaknak a kifeje-
zbje, melyek „még akkor is elmondatlanok maradnak, ha m đ , 
mindent elmondtunk róla, amit szavakkal elmondani lehet". 

AZ ELBESZÉLHETŐSЕG PROBLEMATIKÁJA. 
Az Áron és a Miriam között létrejött kapcsolat 
Liza sejtése ellenére is Fényegét tekintve Aron 
külön titka marad: „ A titokkal árultam el Lizát 
és egész életem egész eddigi fundamentumát, 
és semmiképp se azzal, amit titkoltam." (398. 
p.) Hogy ebben a kijelentésben semmi ellent-
mondás nincs, bizonyítja az, hogy Aron erre a 
kapcsolatra átmenetileg sem mint konvencio-
ná І s házasságtörésre tekint, hanem éppen mint 
a kialakult életmódját, létformáját meger ősítő  
próbatételre. A Mirjam-élménykör nem ténysze-
rűsége, hanem kimondhatatlan emotív tartalmai 
által képez „titkot". A nem Lizához, hanem más 
valakihez köt ődő  vonzalom tehát nem morális 
problémát jelent Áronnak, hisz a konvencioná-
lis erkölcsi normákat, kötöttségeket ezen a sí-
kon is elveti „B űnösnek érezzem magam? Azért, 
mert én az vagyok , aki vagyok?" (376. p.): a 
problémák Áronnál szellemi dilemmák formájá-
ban jelentkeznek. A kétfelé húzó szerelmet Áron 
nem a választás vagy-vagy szituációjaként éli 
meg, mivel számára el:döntött, hegy Lizával ma-
rad. A döbbenetet a vonzalom tudatalatti tartal-
mainak kimondhatatlan, misztikus vonásai vál,t-
ják ki bene. Nem az eltitkolt dolgok, hanem ma-
ga a titok: „Amint azonban van csak egyetlen-
egy valami , amiről hallgatni kell, akkor minden 
szó csak arról szól, amiről nem lehet beszélni." 
(375. p.) 

Az „amiről nem lehet beszélni" alapja nem va-
1,amiféle morális gátlás, hanem egy alapvet ő  fi-
lozófiai felismerés, melyet Wittgenstein így fo-
galmaz meg: „létezik kimondhatatlan. Ez meg-
mutatkozik, ez a misztikum." A kimondás prob-
lémája, amely Áron személyes életét beárnyé-
kolja, kidomborítja vallomásának azokat a ve-
tületeit, amelyekben a kimondhatatlan megmu-
tatására vállalkozik. Ebb ől az intellektuális erő-
feszítésb ő l ered közlésének elementáris kisu-
gárzása, s ezzel vannak kapcsolatban az elbe-
szélhetöség problémáját m űvészetfilozófiai kon-
stelilációba helyező  konklúziók is, mint pl. „Nem 
lehet sok-sok ezer legkülönbözőbb felindulást, 
élményt, szorongást, bánatot, elragadtatást és 
eseménytelenséget valami egyénietlen, túlságo-
san általános szóban összegezni , mintha szá-
mokról volna szó, miket közös nevez đre lehet 
hozni." (323. p.) 

Vagy: „Egyáltalán lehet-e valamit szóba foglal-
ni, például egy nap vagy tizenöt év örömeit, 
küzdelmeit, feszültségeit, szóba foglalni valamit, 
ami nappalok és éjszakák, percek hosszú, hisz-
szú sorába volt befoglalva, ami könny és neve-
tés, hús és vér volt? Kezdek rájönni: az ember 
hazudik mindig , ha ahelyett , hogy szóba foglal-
na valamit , csak beszél valamirő l , s mintha áru-
lást követne el azzal szemben, akir ől beszél. Az 
a jó a zenében, hogy ott a közeg és az, amit 
kifejez, megbonthatatlanul egy." (322. p.) 

Ezek a kijelentések az elbeszélés témájául ön-
magát megtevő  beszél ő  nеhézségeibő l kiindul-
va az elbeszélhetőség lehetőségeinek proble-
nuatikájává transzpanálódnak. A regény töret-
lenül ötvözi egybe azokat :a m űvészetfilozófiai és 
szellemi kérdéseket, amelyek a Sinkó-esszék-
nek is gyújtópontjában álinak, a regénystruktú-
rábбl, a közlésformából, a beszél ő  helyzetébđ l, 
elbeszélésének jellegéb ő l ered ő  specifikusan 448 



prózai adottság:okkal. Ezért nem t ű nnek a „tör-
ténetre", a szituációk sorára er őszakolt fejte-
geteseknek sem az idézett részletek, sem az 
ároni közlés parabolisztikus fókuszai, a példá-
zatok, legendák, mitikus képzetek. Mindez mé-
lyen megalapozott magának Áronnak, a konklú-
zióik Ievanásána képes h ősn!ek a szellemi kons-
titúciójábam. 

Az Áron szerelme a modern ember sorshelyze-
téb&l ered ő  dilemmáinak, kéteiyeinek, küls ő  és 
belső  ellentm,ondásai'nak a regénye, melynek 
hősét a közösségi és az egyéni léttel való fel-
tétel nélküli szembe nézés jellemzi. Az önma-
gával szá,mot vet ő  hős, a számotvetés mint nar-
natív alaphelyzet, leh t ővé teszi annak megvaló-
sítását, amirő l Sinkó a Sorsdöntő  levelek ars 
poetica jelđeg ű  p:asszusában ezt írta: „A költő  
szó lényege , hogy benne az elementáris emberi 
emбció áttör a megmerevedett formákon, és 
hogy általa az emberinek az élménye , a konkrét 
emberi izzik fel és világít át mindenen, ami az 
életben gépiesen szabályozott , személytelenül 
általános és automatikus." 11  

Ii  Epikurosz, 717. p. 

csányi 
erzsébеt 
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aegidius 
útra 
kelése 

Sinkó Ervin Aegidius útra kelése c. kisregénye me-
seszerű  történet, ahol az elbeszél ő  elmond és elmon-
dat egy folyamatosan el őrehaladó cselekményt, hig-
gadt idбstiruktúrában, mereven váltakozó színhelye-
ken. A történelmi keretben játszódó história a kró-
nikások célratörő, de ékesen szóló hangnemében bon-
takozik ki. A figyelmet mindenképpen az elbeszéltre 
irányít] a, olyan stiláris min ősítésekkel, amelyek csak 
szerényen árnyalják a történet jelentését: némi ma-
gasztos ihletettséget, álomszer ű  szellemi fű töttséget 
adnak, s nem feledtetik az események szimbolikus, 
fiktív voltágy. Még Aegidius is kissé kívül marad a 
saját kalandjain, útra kelését is kimondottan az esz-
mei tájékozódás iránti kényszer vezérli. Megütközései 
a világgal elvi szinten történnek, s a cselekvések csak 
arra jók, hogy a hősök életfelfogását, a humánumhoz 
és a konkrét akciókhoz való viszonyukat reflek'tálják. 

Aegidi.us kapcsolatba lép mindegyik szerepl ővel, mi-
után útra kel, illetve hitét vesztve sodródni kezd a 
kételkedés hazátlan vidékein. 

A mííbéli hősök csak olyan vonatkozásaikban jelent-
keznek, amelyekkel Aegidius világnézetének, hitének 
alakulására döntő  hatással vannak. Tézisregény te-
hát ez a mű , problémamegoldás, etikai tépel ődések 
vonulata, egy szellemi-erkölcsi fejlődés rajza, a tel-
jes emberi életért való küzdelemé, ahol azonban a 
regényesítő  elemek is megfelel ő  mértékben vannak 
jelen. A két főhős, Aegidius és Frigyes páter mellett 
Salamont és gróf Tillyt kell számbavennünk. Mind-
annyian csupán a szent ügyhöz, az anyaszentegyhaz- 449 



hoz való viszonyulásukban érdekesek. Sinkó öt rész-
re osztotta a kisregény anyagát. A m ű  elején megje-
lenő  Aegidius még szilaj és konok elszántsággal őrzi 
az eszmébe vetett hitet, hallani sem akar eretnek 
tanokról, elbizonytalanító, idegen elképzelésekről. 
Azonban hamarosan kétségbe esik, mikor megjele-
nik Frigyes páter és prédikációiban kifejti, hogy a 
sátán az egyház „örök fényét múló, de förtelmes be-
tegségekkel" homályosította el, hogy gyenge itt az 
értelem s csak a hit adhat „bátorságot Istenhez". De 
Aegidius nem elég erős, nem elég bátor az ilyenféle 
mindenre elszánt hithez; visszavonul. „Néha már 
olyan gondolatok támadtak rá, amiktől elsápadt." 
Aegidius hitét Frigyes páter ingatta meg azzal, hogy 
a valósággal való szembesülésre kényszerítette. Rá-
ébredve a zajló vallásháborúkra, intrikákra és ve-
szedelmekre, Aegidius hinni és tenni akar. Tüzet 
vágyik magába, „hogy megint szerzetessé, valamiképp 
megint egész emberré váljon." Az életéért küzd, mi-
kor az egyház, a vallás, a hit tisztább és keményebb 
formáit keresi, mikor magának tábort, tevékenyke-
dési területet követel. A második fejezetben Aegidius 
személyesen megismerkedik Frigyes páterrel, s az 
szuggesztív beszélgetések során egy magasabb rendű , 
tudatosabb hitet ültet el benne. Frigyes páternek nin-
csen szüksége megtestesült földi lényre ahhoz, hogy 
a szent eszmény Tétezésében hinni tudjon. Kora tár-
sadalmát és önmagát is a végletekig aláveti az ügy 
követelményeinek, a gyakorlat minden törvényszer ű-
ségének. A nagy mechanizmus aktív tényez őjévé vá-
lik, mert fölismeri, hogy az egyház fennmaradásának 
egyetlen módozata a történelmi konkrétumokkal való 
megalkuvás. 

„Ha az egyház az ördög kezébe kerülne is ma, a leg-
szörnyűbb és elképzelhetetlen gazságok fészkévé is 
válna: küzdeni kell érte és hinni benne..." Mert ha 
elveszik, „a világ mocsaraiba fulladunk szerteszét 
folyva mind. Az egyháznak állnia kell, és gy őznie 
kell." De a meggyőződésnek, hogy az egyház az egye-
düli őre azoknak a sacramentumoknak, „melyek a 
földi embert az éggel összekötik", emberfölöttinek 
kellett volna lenni Aegidiusban, hogy az útja során 
tapasztalt megpróbáltatásokat rendületlenül maga 
mögött tudja hagyni. 

Elszánt lendülettel indul munkába Aegidius a har-
madik részben. A római egyház érdekeit védő  csá-
szári csapatok közé megy, s már maga a vesztegl ő  
katonák látványa csúnyán lehangolja: hever ő  álla-
toknak érzi őket, szennyes áradatnak, „melynek el 
kell borítania a földet, hogy — a föld megtisxtitásá-
hoz végгe másfélezer év után hozzá lehessen fogni" 
Aegidius már itt eliszonyodik az óriási szakadék lát-
tán, mely az eszmények és a megvalósítási eszközök 
között tátong. Ismét tanácstalan, de nem adja föl a 
reményt. Ekkor jön egy fordulat, s Aegidius túszként 
az ellenséghez kerül. Cellájában hónapokat tölt el 
magányosan és némán, imák közt gyötr ődve, teli 
szenvedni akarással, megmerevedett kábulatban. Az 
eretnek város tömlöcébe zárva ismét megszállja az 
elhivatottság éltet ő  ereje, a remény, hogy a világ egy-
szer „saját ürességének irtózatára" ébred, s leborul 
az igazság, az örökkévalóság, az anyaszentegyház 
előtt. Fizikai megkötöttségében a vadul tomboló ra-
jongásig, az eksztázisig jut el. Nem saját szabadulá-
sa, hanem az eretnek város felszabadulása a pogány 
szellem alól, a „nagy fenséges valóság", melyet đ  ak-
kor csak képzeletében élt át, mint hitének diadalát 
a világban, juttatja el a megdics őülésig. Akárcsak a 
regény kezdetén, itt is a valóság nem-ismerete tette 
lehetővé, hogy Aeigidiusban az iszonyok és kétség-
beesések fölött gy őzzön a hit. 

S a negyedik részben a fölgyújtott, vérfürd đvé, gyil-
kos orgia színhelyévé tett várost járva sem hagyta 
még el hitének ereje. „ .. rendben levőnek találta, 
hogy az egyházért, mely mellett minden, emberélet 
és világi javak értéke, semmivé törpül, mások is, s ha 
kell, világok pusztuljanak" „Istenhez való bátorsá- 

gának" csúcsán  611 ekkor Aegidius, bár a látottak 
a velejéig hatolnak. S amikor eljut a tábornokhoz, 
gróf Tillyhez, látja, hogy a csecsem őmészárlások, ké-
jelgő  kegyetlenkedések irányítója az eszméért min-
dent vállaló ember torzképe, hogy az abszolút hív ő  
és a bérgyilkos közti határ mennyire elmosódik. Is-
mét a kétségbeesett Aegidius  611  előttünk s most már 
egyre véglegesebben. A diadalmas templomi szertar-
tást a székesegyházon kívülről, az eretnek Salamon-
nal együtt nézi. Salamon megveti és elítéli a kato-
nákat, a vérontást, és bár háborúba kényszerítették, 
kitartott elvei mellett és nem ölt embert. Egy sze-
rencsétlenül jött felindulásában azonban mégis gyil-
kossá vált. Hitét és Istenét így elvesztve Aegidiustól 
kérdezi, jobb-e az ilyennek, ha meghal. Aigidius, el-
halványodva, igennel felel. Salamon fölmegy a temp-
lomtoronyba s fölakasztja magát a harangkötélre. 
Ezzel pecsételődik meg Aegidius sorsa: végleg össze-
dől az ő  „Istenhez való bátorságával" épített vára, 
maga alá temetve igyekezeteit és elszánásait is, hogy 
teljes emberré váljon. Tapasztalatainak eszmei meg-
fogalmazást az ötödik fejezetben ad. Frigyes páter 
keresésére indul, hogy elveikben mégegyszer meg-
mérkőzzenek. Időközben Frigyes páter gyakorlatban 
is bizonyított mindent föláldozó hite mellett: habár 
meg volt győződve ártatlanságukról, tiltakozás nél-
kül kísérte máglyára az inkvizíció áldozatait. Ellent-
mondásos életműve egy zseni virtuozitását, ugyan-
akkor emberileg elfogadhatatlan magatartását való-
sítja meg. Föltétel nélkül hisz a „makulátlan Isten-
ben és egyházának örök rendeltetésében", abban, hogy 
egyszer majd Krisztus szelleme hatja át a földet. Vál-
lalja az eszmények felé vezető  út kihívásait és ru-
galmasság-igényét. De nem meri bevallani magának, 
hogy az egyház által számára kit űzött konkrét fela-
datok, melyek az egésznek csak egy kicsi láncszemét 
képezik, etikailag tönkretették az ő  egyetlen emberi 
életének hitelét, hogy a béke és szeretet felé halad-
tában a fiktív céllal szemben, valóságosan elkövetett 
cselekedetei kiszolgáltatott bábfigurát formáltak be-
lőle. Ahogy ő  mondja, remény nélkül él, hogy ne te-
gye magának túl nehézzé az életet, s ez nem azt je-
lenti, hogy nem hisz az egyház valamikori teljes gyđ-
zelmében. Reménytelensége éppen a saját sorsára, az 
egyes ember lehet őségeire vonatkozik. Lemond az 
ösztön-diktálta erkölcsr ől, erőszakot vesz saját érzel-
mi alapú meggyőződésén, s ezt nevezi reménytelen-
ségnek. Csupán ésszel és akarattal az egyházat téve-
déseiben is támogatni, ugyanakkor nemes eszmények-
ben hinni —úgy látszik — csak ilyen felemás, ön-
megsemmisítő  módon lehet. De ezt sem sokáig: Fri-
gyes péter a pestises betegek közé megy lelkiatyá-
nak, vagyis feltörđ  lekiismeretét nyugtatva akar meg-
halni. Szándékai és tetteinek egy része között, a val-
lás eszméje és az egyház szervezeti — formái között. 
feloldhatatlan a disszonancia — viszont, ha élni akar, 
Frigyes páter képtelen föllázadni az egyház ellen, 
ami számára az egyetlen hajlék, kenyér, még ha 
„ehhez az egyetlen kenyérhez is ma még tévedéssel, 
bűnnel, vérrel készitik a kovászt". Szenvedélyei már 
régen elfáradtak, de még mindig hisz „az egyház-
ban, a szentek, vértanúk és mi, közönséges b űnös 
emberek szent közösségében" Az emberiséget illetđ  
végső  következtetése azonban tragikus kicsengés ű , 
mert kénytelen felismerni a részvét, az emberek kö-
zötti mélyebb rezonancia hiányát, a szent közösség 
seholse-létezését. Mégsem tagadja meg életelveit, még 
halála előtt sem egyezhet Aegidius következtetései-
vel, miszerint az ember túl gyenge eszményeinek 
megvalósítására: „Az egyház gondolatát nagyobbnak 
tartom, mint az ember erejét", mert „az ember egy 
ostoba verejtékcsöpp, ami a sárba hull", mondja 
Aegidius, s a Frigyes páterrel való eszmecsere után 
végleg megbizonyosodik gondolatainak helyességérđl, 
arról, hogy nem állhat be semmilyen sorba, mert kép-
telen fanatikusan hinni és cselekedni, ha kell, em-
bersége ellenében is, hogy a világnak csak passzív 
szemlélője maradhat, kívülálló, aki fölismeri a ve-
rejtékcsöpp abszurd voltát, s emiatt az elégikus vi-
gasztalanság félholt felhđiben kényszerül elenyészni. 450 
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ČSsszefoglalásul elmondhatjuk, hogy a négy regény-
hős a következő  négy magatartástípust képviseli: 

gróf Tilly, aki kihasználja az eszmét 
Frigyes páter, aki szolgálja az eszmét 
Aegidius, aki szolgálni akarja az eszmét 
Salamon, aki eleve lemond az eszméért való küzdé-
lemről. 

Aigidius az egyetlen vívódó h ős, Frigyes pá-
ter és Salamon közt hánykódik, de egyik magatartás-
típust sem vállalhatja. Az ő  sorsa ennek a vívódás-
nak, belső  harcnak az állandósítása, miközben hol az 
egyik, hol a másik irányba leng ki, egyszer az akti-
vitás, majd a passzivitás felületeit súrolva. Az öt 
fejezetben ez így alakul: 

beretka 
Ferenc 

tett 
és 
hit — 
hazugság 
és 
etikus 
élet 

aegidius 
útra 
kelése 

A Nyugat közölte először Sinkó Ervin legjelentősebb 
kisregényét, az 1927-ben keletkezett Aegidius útra 
kelését, mely témájával a harmincéves háború id ő-
szakába nyúlik vissza, de a hit és cselekvés, a tá-
borhoz tartozás és kívülrekedés kérdése révén va-
gyonis az 1919-et követ ő  időszakhoz kapcsolódik. 
E mély gondolatisággal és etikai tartalommal ren-
delkező  mű  még sokáig fog a nálunk oly kevéssé 
reprezentatív műfaj Iegékesebb darabjainak egyike 
maradni. 

Elemzése több szempontból is érdekes lehet. Dolgo-
zatunkban néhány központi kérdésre összpontosítunk, 
olyanokra, mint a hit és cselekvés, a hit és a tábor-
hoz tartozás, a hit és az etikus élet igazságainak 
kérdése. 

A mű  szerkezete egy önmagába visszatér ő  vonalat 
mutat, s az önmagába visszatérés rajzához a hit kér-
dése körüli ellentmondások szolgáltatnak alapot. 
Aegidius, a dominikánus szerzetes egy jezsuita pré-
dikátor beszédeit hallgatva félni kezd attól, hogy 
meginog hitében. Veszedelmes dolognak tartja a je-
zsuita prédikációt, különösen azoknak a valós visel-
kеdёѕѕе L szembesített vetületeit, de nem tudja ma-
gát visszatartani attól, hogy nap mint nap meghall-
gassa őket. Egy alkalommal, amikor felvet ődik az 
Antikrisztus kérdése, Aegidius a hallgatóság sorai-
ból rákontráz egy tételre. A mesterségében járatos 
prédikátor már-már szofista érvelése annyira meg-
ingatja Aegidiust, hogy az Istenhez való bátorságért 
kénytelen imádkozni az úrhoz. „A hitét féltette ettđl 
a térítőtől" — mondja Sinkó, s bármennyire ellent-
mondásosan hangzik, egyszer űen nem tudott mit 
hirdetni. 

A kisregény alapproblémáinak egyike éppen az: a 
hit elvesztésének kérdése. Aegidius tudja, hogy kül-
detése van a világban, de képtelen ezt végrehajtani, 
mert hiányzik hozzá az éтtetđeгđ : a hit. 451 
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Aegidiusnál az alapvető  ellentmondás az ÉLET HA-
ZUGSAGA H IGAZ (ETIKUS) ÉLET reláción 
érezhető. Ez teszi egyként lehetetlenné a tiszta hit 
és az aegidiusi értelemben vett egyház megvalósu-
lását az adott viszonyok között, következésképp ez 
köti meg Aegidius kezét a cselekvésben. 

S tulajdonképpen ez rekeszti ki Aegidiust a tábor-
ból is, ti. ő  a megfeszített Krisztus képében a hazug-
ságot látja, s nem a hithez szükséges feltámadás 
igazságát. Ezért veszti el az Istent, s ezért halványul 
el akkor is, amikor Salamon nekiszegezi a kérdést: 

Jobb-e annak, ki elvesztette Istent, ha — akár 
tűztől, akár víztől mielőbb meghal?"; — mert Aegi-
dius tudja, hogy igennel kell felelnie a kérdésre. 

Aegidius egyszeri útra kelésével és visszatérésével 
azonban csak átmenetileg tér vissza — immár konk-
rét tényekkel — a regény kiindulópontjához, Aegi-
dius ugyanis ismét elindul, de egyedül és zászló nél-
kül, hogy megkeresse azt, amit eddig nem talált: az 
etikus élet igazságát, az egyetlen célt, mely tettre 
tudja ösztönözni, s mely talán tábort tud biztosítani 
a számára, mert az egyszer kimondott igazság to-
vábbra is igazság marad: ,;az ember szent közösség-
be való tartozás nélkül, egymagában semmi, haszon-
talan holmi." 

TETT - _ _ _ - 

A jezsuita Frigyes páter állhatatos hite, s a negatív 
előjelű, a hiányzó, de létszükségletszer ű  hit Aegi-
diusnál, összehozza a két prédikátort. Mert meggy đ-
ződésüknek van egy közös pontja: mindketten tud-
ják, hogy kell lenni egy szent ügynek, mely értelmet 
ad a harcnak. Frigyes látja, pontosabban felépíti 
magának ezt az ügyet: egy ellentmondásokkal teli 
egyházeszményt, de Aegidius — hite nélkül — nem 
láthatja saját célját. Éppen ezért döntenie kell egy 
cselekedet mellett, s tábort kell keresnie magának. 

A cél és a tábor keresése indítja útjára Aegidiust, 
szenvedésekkel és kiábrándulásokkal teli útjára, 
melynek vége: egymaga marad, eszmények és célok 
nélkül, egymagában, hogy újabb, reménytelen és 
zászló nélküli útjára induljon. 

A cél és a cél megvalósíthatósága közötti űrt etikai 
kérdések teszik áthidalhatatlanná: Aegidius ugyanis 
rádöbben arra, hogy a különböző  mozgalmak zászla-
jára írt jelszók — legyenek bár a keresztény egyház 
zászlaján is — ellentmondásszer űen befeketítik a 
voltaképpeni célt. Azaz a cél által szentesített eszkö-
zök etikai szempontból értelmetlenné teszik magát a 
célt is. Aegidius tehát kívül marad az egyházon, jól-
lehet beáll seregeibe, s harcolni indul annak céljai-
ért. S itt a másik alapprobléma: a tábor keresésének 
és meglelésének a kérdésköre. 

„És egy különös, furcsa, mások előtt talán eszelős-
nek látszó gondolat egészen befészkelte magát Aegi-
dius tudatába: az, hogy ő, csupasz egy ember, Aegi-
dius döntsön valamely cselekedet mellett, találjon 
tábort, melyet magáénak vallhat. Mintha az ő  cse-
lekedetén fordulna meg, hogy az egymással küzd ő  
célok közül melyiké lesz a győzelem." 

Azonban a cselekedni akaró, tettre kész etikus ha-
marosan meghasonul önmagával: „egyszerre kétséges 
lett előtte, mit keres ő  itta táborban". S miért? 
Mert tudta, hogy „munkától elszokott, kalandos élet-
től megrontott, hidegvérrel rabló és gyilkoló seregek 
viszik a vállukon az egyház nagy céljait." 

S ez a korán jött sejtés be is igazolódott a fölégetett 
Magdeburg példáján. Aegidius tehát tudatosítja ma-
gában az elkötelezett tett tisztasága és a valóság kö-
zötti nagy ellentmondásokat — azokat az ellentmon-
dásokat, melyek a simulékony Frigyes páter számá-
ra nem képviselnek akadályt, sem meglepetést. Ez a 
tény tromfol aztán kegyetlenül rá a tábortalanságra 
is, egy jól kifejlesztett szimbólumon keresztül: a 
megfeszített Krisztusról álmodik egy éjjel Aegidius, 
aki a templomajtó gerendáján függ kitárt karokkal, 
s kivülrekeszti őt egyházából. 

„Énnekem nem lehet hinnem — mondja 	mert 
szememmel láttam és újjaimmal tapintottam azt, akit 
megfeszítettek és aki meg van feszítve máig; elém 
állt, láttam — a templomajtóban .. " 

A feltámadásban hinni — Magdeburg után — nem 
lehet. Mint ahogy nem lehet egy szilárd egyházra 
sem alapozni. 

„Ln hiszek Istenben — mondja később, mintegy ön- 
magát megcáfolva — hiszen hogyha nincs egyház, 
nincs üdvösség sem, de mit er mindez, ha az egy- 
házhoz, az üdvösséghez vezet ő  úton a kapuban ott áll 
a kereszten függ ő  emberfia, s elállja utamat. Az egy-
ház gondolatát nagyobbnak tartom, mint az ember 
erejét. Egy túlvilági világból földre esett gondolat 
— talán majd lesznek egyszer a földön lények, akik 
rátermettek. De ezek? De mi? Soha!" 

Hangsúlyoznunk kell azonban, Aegidius, az etikus 
mondja ezeket. Frigyes páternek ilyen dilemmái nin-
csenek. S itt feszül köztük az alapvet ő  ellentét. Mert 
egy szent ügy mindkett őjük előtt létezik. Frigyes 
ügye: az egyház, mint olyan; Aegidiusé: az egyház, 
mint embereszmény. 

Frigyes páter a hit és cselekvés egységét meg tudja 
valósítani az egyház keretein belül, Aegidiusnál szét-
válik a kettő : a tiszta tett eszménye, s a tiszta egy-
házé. A kettő  közötti hidat kellene, hogy képezze a 
hit, Aegidius azonban nem leli hitét, ennélfogva nem 
is tudja közös nevezőre hozni a kettđt. Nem tud-
hatja, mert felfedezi a kett ő  közötti nagy hazugsá-
got: az élet hazugságát, s ő  ezt egyszerűen nem akar-
ja vállalni. 

Ha az említettek összefüggéseit megpróbálnánk fel-
vázolni, a következő  ábrákat kapnánk: 

FRIGYES PÁTER 

AEG1131US 

đsszefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, 
hogy az Aegidius útra kelése az etikus ember cse-
lekvővagyának és egy szent ügybe vetett hit elvesz-
tésének összefüggéseit taglalja, s ezekb ől az össze-
függésekből von le örökérvényű  következtetéseket 
arra vonatkozóan, hogy hogyan tud egy táboron be-
lül a cselekvés és hit egysége megvalósulni. Alap-
igazsága, hogy csakis az igaz (etikus) élet talaján 
valósulhat meg ez az egység. Nélküle, ha létrejön is 
ez az egység, az nem más, mint az élet hazugsága, 
mely kiúttalanságba, a halál menedékébe vezet. 

Aegidius dilemmái a forradalomba bekapcsolódni 
akaró, de szüntelenül erkölcsi akadályokba ütköz ő  
Sinkó dilemmái is, s párszáz éves id őbeli eltolódás 
ellenére nagyonis a századel ő  forrongó Magyarorszá-
gához, kérdésfeltevésben pedig — az irodalomtörté-
net kimutatásai szerint — a kés đbbi Optimistákhoz 
kapcsolódik. 452 
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Úgy tűnik , mintha A paradicsom egy nagyobb epikus 
kompozíció fennmaradt töredéke volna . Kétoldali nyi-
tottsága révén a novella egy „egészb ől" kiemelt rész-
egység benyomását kelti , hiszen: 

szerves folytatása a novellába foglalt tartalmakat 
megelőző  cseTekménysornak , amelyre már a novella-
kezdés utal : „Végül is mégiscsak megváltotta a vasútž 
jegyet". (Itt kell megemlítenem , hogy a főhős —
Tréber Tóni indulása kilenc évvel és százhuszonhét 
nappal előbbre esik a novella kezdési idejénél. 
A vasúti jegy megváltása a feltüntetett kilenc év és 
százhuszonhét nap vívódásainak az eredménye.) 

Szerves előzménye a novella valóságanyagában 
foglalt cselekménysor következményeinek, ugyanis, 
amellett, hogy a novella indítási ideje nem esik egy-
be a hős indulási idejével, a novell аzárás sem képes 
révbe juttatni a hđst , gátolni továbbmozgását. Sđt 
talán éppen a zárómondat az, amely jöv őt sejtetđ  
bizonytalanságával átsegíti Tréber Tónit a novella 
idősíkján , s ezzel együtt a novella nyelvi anyagának 
határain is. 

Az események lineárisan , oksági egymásutánban kö-
vetik egymást: a novellának egy logikus sorrendű  
rendszer-képzete teremt ődik meg (m(ilt — jelen —
jövđ). A novella cselekménye a múlt és a jöv đ  felé 
egyaránt nyitott, a közéjük szorult jelenben játszó-
dik. A lezajló események id бtartama csupán néhány 
nap. Ez az időtartam a nyelvtani múlt ellenére is 
képes fenntartani az olvasóban a jelen illúzióját. Az 
időnek itt jelen levđ  hármassága a főhđs szubjektu-
mában bomlik ki. Ott él benne a múlt emléke („az 
innen már oly távolinak tűnő  hajdani koldus városi 
életét"), az „innen” jelenje, és a jövđ , amely felé 
„Egyre gyorsabban ment, mint aki nem is é г  rá hát-
ranézni, és mintha volna hová sietnie." 

Az „egész", amelynek kinagyított részeként vizsgál-
juk a novellát , az olvasó képzeletében Tétezik csupán 
s a képzeletet itt a novella anyagszer űsége és nyílt 
struktúrája irányítja. 

A novella cselekményanyagát a novellán kívüleső, 
de vele ok-okozati összefüggésben á1Tó „•múlt" irá-
nyítja , határozza meg, a vágyak és lehetőségek ál-
landó ütköztetésében . A tárgyalásra kerül ő  probléma 
gyökerei látszólag a pénzben mint a lehetőségek 
megteremtésének egyedüli eszközében lelhet ők fel. 
„Nehéz volt ennyi pénzt megkeresni." — annyit, 
amennyi szükséges ahhoz , hogy a vágyak és Tehet ő-
ségek teljes egészében fedjék egymást. „Egész addig, 
mžg összegy űjtött pénzét oda nem számolhatta a ke-
mény zöld vonatjegyért az üvegfal mögött ül ő  egyen-
ruhás vasutasnak, szakadatlanul harcolnia kellett az 
idegen várossal és magamagával, hogy be ne menjen 
valamelyik kiskocsmába, ahol ezért a pénzért végre 
kedvére teleehette volna magát." (kiemelések tđlem, 
F. K.) 

Az állandó pénzhiány következtében a kielégítetlen 
igények ijesztően felszaporodnak . Igy azután az a 
tény, hogy a haza utazás megvalósulása teljesen ki-
zárná az összes többi apró-csepr ő  igények kielégíté-
sét, dilemma elé állítja a h đst . A jegyvásárlás for-
májában jelentkezđ  honvágy (elvágyódás) önmagában 
szemiélve nemes emberi érzés . A küzdelem az evés 
gondolatával , valamint a cipővásárlás felvillanó kí-
sértése azonban csökkenti az említett emberi érzés ér-
tékét. Hogy a hazautazás egyáltalán kérdésessé válha-
tott , s hogy majd ezek az érzések „végül is mégiscsak" 
gyđztesen kerülnek ki a „szakadatlan" harcból, s a 
tény , hogy egyáltalán sor került a harcra , arról ta-
núskodik , hogy Tréber Tóni cselekedeteit , magatar-
tását a tudatosság félelmetes hiánya befolyásolja. 
Allításomat egy azonnal felmerül đ  kérdés követi: 
milyen hбs is tulajdonképpen Tréber Tóni? 

Tréber Tóni a városba szakadt . Nem ment, nem uta- 
zott , nem költőzött , szakadt. Reflexszerűen. A tudat 
részvétele néгkiil. Mire a városból való menekülés- 

a 
paradics0rn 
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vágy, a magányosság cellájából való kitörés-vágy né-
mileg tudatosodott benne (vagy talán csak a tudat 
küszđbig jutott), kilenc év és százhuszonhét nap telt 
el. Eközben a tudatalattiban állandóan ott lapul az 
egyéniség tiltakozása a sehova se tartozás ellen. Hogy 
ez a •tiltakozás valóban jelen volt, bizonyítja a kíno-
san pontos adatszerű  közlés: „épp kilenc éve és száz-
huszonhét napja, hogy nem látta a faluját." Hol 
számlálja az ember a napokat? Ahonnan elvágyik, 
ahol nem érzi jól magát. Ezt már a mindennapok 
gyakorlatából tudjuk. Allításunkat a következ đ  köz-
lés csak megerősíti: „Mégis, mint amaz els ő  nap, 
fogságnak érezte a várost" 5 itt merül fel egy újabb 
kérdés. Miért viselte el Tréber Tóni mégis ilyen 
hosszú ideig a rászakadt életforma borzalmait? Mert 
a tudat mindvégig nem vett részt Tréber Tóni való-
sághoz való viszonyának az értékelésében. Még a 
jegyvásárlás pillanatában sem beszélhetünk tudatos-
ságról, csupán a sültgalambként megjelen ő  lehetőség 
vonzóerejéről („Az állt az írásban, hogy apja, az öz-
vegyember meghalt, és ő  most a falujában Kobilán 
átveheti ingatlan és ingó örökségét"), miután szinte 
törvényszerű  reagálásként fogható fel a jegyvásárlás. 
Vagy talán a lehet őség felismerése után az eddig 
ösztönszerű  vágyakozások átcsapnának a tudatkü-
szöbön? Lehetséges, hogy így van, ám a tudatszint 
még ebben az esetben is olyan alacsony, hogy Tréber 
Tóni csak annyiban nevezhető  tudatos embernek, 
amennyiben tudatosan vágyik valami másra, saját 
világán kívüli „valamire". A tűnődései által megfor-
mált sajátos kis paradicsomát keresi („Ez az a jó 

élet, melyet eddig még sose kóstolt, de mindig is 
gondolta, hogy ilyen lehet az, ha van"), és a nagy 
sehol-semmit találja, azaz visszakerül a városba, 
amely korábban mint az eredend ő  bűn, az elemi 
rossz élettere rögzít ődött benne. 

A novellaszituáció abszurditása abban rejlik, hogy 
hősét még az amúgy sem éltet ő  erejű  látszatvalóság 
egyedül adott idđsíkjából (jelenéből) is kizárja, s ép-
pen akkor, amikor Tréber Tóni mindennem ű  poten-
ciális távlatai teljesen megsz űnnek létezni. 

Tréber Tóni, jellemadottságánál fogva, nem képes 
azonnali hatállyal beépülni a jöv őbe, amely csak 
implicite, az idő  hármas tartozékaként van jelen 
benne. Viselkedésének külsđ  megnyilvánulási formái 
és belsđ  lélektani dimenziói egyébként jelen-közpon-
túak: „Dicsérte jбszerencséjét és halogatta a jövđ  
gondját." A jelen, amelyben a hős létezni tud, meg-
szűnik, a jövđbe való beépülés bizonyos időt igényel. 
A szituáció abszurditása az így beálló villanásnyi 
„idđtlenség” pillanatában éri utol a h őst. 

Kíséreljük meg az így megismert h őst belehelyezni 
a címadó látszatparadicsomba, amelyt đl ő  „paradi-
csomi boldogságot" vár. 
A közösség, amelybe Tréber Tóni belecsöppen, egy 
konvenciók-alkotta nagygazda-társadalom. Paradi-
csom, amelyen belül végzetes összeütközésbe kerül-
nek Tréber Tóni groteszk, de magasabb szempontól 
naivan szép illúziói, és a parasztgazdák megrögzđtten 
paraszti „etikája". Ez a falu a szemellenz ősök para-
dicsoma. Tréber Tónit a tárgyias világ megtéveszt đen 
expanzív teljessége megragadja ugyan, de nem elé-
gíti ki. Társkeresđ, otthont kereső  nosztalgiája túl-
zásokba kergeti. A valahova valakihez tartozás érzé-
sét már szinte önmagára er őszakolja: „és testvéгi,en 
egynek érezte magát mindenkivel ezen az áldott Ko-
bilán." S egy távolabbi narrátori hang döbbenetes 
igazsága végképp megkérd đjelezi a paradicsom va-
lódiságát: „Vagy tán csak szerette volna magát mind-
nyájukkal egynek ééezni" 

„Eddig minden, ami kívánatosat látott, másé volt. 
S most ami kívánatosat csak tudott a világon, az 
övé.” Észre kell vennünk, hogy csak azokról az érté-
kekгбl esik szó, amelyekrđl Tréber Tóni tudott, illet-
ve amelyeket látott. Feltételezhet đ  ismereteit vizsgál- 

va kiderül, hogy egyik ige sem gy űjtheti egybe az 
összes ilyennemű  értékeket (eltér đen pl. egy ilyen 
mondatformálástól: s most ami kívánatos csak volt 
a világon, mind az övé). Az idézett mondatok tehát 
azáltal, hogy érzékeltetik: az élet meleg, s az asszony 
Igazi értékekben szűkölködik, tulajdonképpen előre-
vetítik a bekövetkezđ  desperációt s egyben mérsé-
kelik is tragikusságát. Hiszen nemcsak a h đst uta-
sítják el, benne is ott van csírájában az elutasítás, 
amely mindvégig nem tud felismeréssé er ősödni. 

Az említett elutasítás nem n đhet felismeréssé, mert 
Tréber Tóni már eleve kiközösítésre ítéltetett. Juli 
példájára. Juli nagyon fontos háttérfigura. Szinonim 
jellemével, élettörténetével típussá növeli Tréber 
Tóni alakját. Mindket't đјt k neve földönfutót jelöl, 
s mindketten úgy tartoznak a közösséghez, mint a 
szervezetbe beültetett idegen test. 

Egyedüli különbség a két figura között, hogy míg 
Juli számára ez így van rendjén, így természetes, 
addig az alkotói tudat bels đ  feszültségeit és ellent-
mondásait felszínre hozó Tréber Tóni nagy gonddal 
megalkotott jelleme magában hordja a lázadás lehe-
tőségét, legalábbis azt, hogy helyzetében a lázadás 
szükségességét tudatosítsa. 
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A kető  sohasem egyeztethet ő  össze. Mint ahogy a 
felszín sohasem árulkodik a mélyr ől. Mégis, az össze-
függés olyan szoros, hogy szinte feltételezik egymást. 
Еs a tragédia ott kezdődik, hogy míg a látszat rend-
szerint kézzelfogható, addig az igazság csak sejthet ő, 
gyakran csak ferde vetületeiben mutatható ki — alig 
egy lépésnyire jut ahhoz, hogy újra létszattá legyen. 
Ily módon okozati összefüggés figyelhet ő  meg, már 
csak azért is, mert a látszat —kivetítettsége révén 
maga fedi az igazságot. Csakhogy nem egyszer ű  
szintkülönbségről van szó, hanem rengeteg áttételes, 
konkláv és konvex tükör nyújtotta sziluettr ől. 
1ús ez az árnykép elhiteti velünk, hogy megfejtettük 
a Titkot, hogy a dolgok fölé emelkedtünk. Amikor 
viszont megérezzük az ingoványt, elbizonytalanodunk, 
és többé nem hiszünk. 

Mégis, korai lenni kimondani a közhelyszer ű  tényt: 
hogy a látszat hazugság, bizonytalanságot szül, s 
ezenfelül a dolgokkal szembeni hamis állásponthoz 
juttat el bennünket. Korai lenne, mert a bonyolult 
összefüggést más oldalról is vizsgálhatjuk. 

„Lám, sose hittem volna, hogy a dönt ő, minden kér-
dés között a legdöntőbb kérdés: a látszat. Az, hogy 
az embernek látszania kellene. Látszania kellene, 
hogyha ember. E`s meg kellene látszania annak is, 
ha csupán látszólag az. Ha ennyire nem látszik meg, 
akkor mindenki gyanúsžtható, és mindenki gyanús 
kell hogy legyen. Ha nem látszik meg, akkor senki-
гől sem lehet tudni, hogy mi volt, s hogy alkalomad-
tán mžvé lehet, vagyis, hogy micsoda igazában." 

A fenti idézet Sinkó Ervin A dög című  novellájának 
a központi gondolata. A kiragadott gondolatmenet 
azzal, hogy kül őnđs jelentőséget tulajdonít a látszat- 
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Tamás Antal, a novella hőse, a személyi kultusz ide-
jén politikai ellenszegülés miatt megkínzott és nyo-
morékká tett ember kilenc év elmúltával találkozik 
kínzójával, a döggel. Kettőjük találkozása a kínzó 
és kínzott közötti „er őviszonyok" kiegyenlítődését is 
példázza. Az egykori hatalom megbukott, képvisel ői 
elsüllуedtek, áldozataikat, a Tamás Antalokat pedig 
rehabilitálták. E társadalmi változás eleve megkö-
veteli a t аlбlКozást, törvényszerűvé teszi. 

Viszont nem ilyen egyszerű  a találkozás emberi vo-
natkozása. A meggyötört, emberi méltóságában meg-
alázott találkozik azzal, aki mindennek az okozója 
volt —, a kfnzóјбval. A felismerés fokozatosan tör-
ténik, és vele párhuzamosan elevenednek meg a múlt 
emlékei. 

„ ..jött velem szembe, nem túlságosan lassan és 
nem túlságosan sietve. Mintha a világ legnormáli-
sabb jelensége volna, hogy itt jár a többi, az utcán 
járó-kelő  ember között. Egy a sok közül. Szakasztott 
olyan, mint más, magányosan vagy társaságban to-
vahaladó  ember...  semmi sem árulta el, hogy đ  a 
dög. (...) Egyébként egyáltalán nem ütött el a többi, 
mellette elhaladó külvárosi kisembert ől. (...) Mert 
nem látszott meg rajta semmi. Annyira nem, hogy 
valaki — ezt igenis el lehet képzelni —, valaki gya-
nútlanul valósággal kedvesnek találhatta volna." 

Mindez a látszat, a felszfn. Tamás Antal iszonyattal 
veszi tudomásul a dög jelenlétét, ugyanakkor lassan 
ráébred ennek jelentőségére. A dög újra szerepet 
játszik az életében, bár kétségtelenül egészen más 
formában. E tudatosodási folyamatban kezd kibon-
takozni — a valódi látszat szfntjér đl indulva — a 
dög igazi lénye. El őbb csak mint sejtés, kés őbb azon-
ban mind evidensebben rajzolódnak ki jellemvo-
násai. 

„Testtartása, kihúzott dereka, katonás merevsége a 
régi. De hangtalansága, a két, kissé magához szori-
tott karja, a mód, ahogy ment, mint mások, ahogy 
ily sikeresen szimulálta, hogy nem különbözžk a töb-
bžektđl: volt ebben valami megfoghatatlan, izgató és 
megbabonázóan valószžnиtlen. 

(...) Rendes ember. A csontkeretes pápaszem a villo-
gó vastag üvegekkel — ... — pedánsan komollyá 
tette pirospozsgás, kerekded arcát. De ott volt a hú-
sos ajka fölött sajátos kontrasztként a szinte n őies, 
kicsi és fitos orra, s ez meghazudtolta a szigorúan 
tárgyilagos arckifejezést, és valami szinte csintalan, 
kedélyes elevenséget sejtetett. 

O volt. (5, ezzel a csintalan és kedélyes változatával 
is a legszörnyüibb. 6 volt, ő, a dög." 

Tehát a dög nem az, aminek valójában látszik. Illet-
ve az, ski látszik, az nem a dög. „Mintha itt kint 
minden a dög álcázására szolgálna." Tamás Antal, 
visszapillantva az idő  útvesztőjébe, követi (a felis-
merés fokozataiban) a látszattá deformálódó igazság 
fokozatait. Amikor megszólítja a dögöt, azt már a 
való igazság produkálásának a szándékával teszi, 
mintegy tanúságtételre hfvja azt az értelem ítél ő-
széke elé. Mert az egész találkozás, kétségtelenül ma-
gának az értelemnek a ~°resése, ahogyan a vég 1  

fejlete egyben ítélet is lesz. 

Tamás Antal gyűlöli a dögöt, de érzi, pillanatnyi 
indulata nem tud megbirkózni annak lényével. Nem 
tud, megirt a dög számára több mint pillanatnyi indu-
latok céltáblája. A dög oly szorosan köt ődik az ő  
személyes sorsához, hogy azt egyetlen heves táma-
dással, tetemrehívással lehetetlen megsemmisíteni. 

Tamás Antal a lelkében dúló vihar közepette észre 
sem veszi, hogy a dög alakja fokozatosan eltörpül, 



és ekkor valójában ő  már nem is a döggel, hanem 
saját múltjával, s ezen túlmen ően, sorsával, a törté-
nelemmel áll szemben. Kett őjük tragikus alakja ebbe 
vesz bele, süllyed el „mint egy léket kapott bárka —". 

A történet ezzel véget ér, a látszat —igazság ket-
tősége bizonyítást nyert, mégpedig egy igen furcsa 
perspektívából a látszat szintjér ől. A bizonyítás azon-
ban nem teljes, pontosabban: ilyen formában még 
nem teljes. Mert ha a látszat — igazság ambivalens 
voltát, mint adott, objektív tényt fogadjuk el, akkor 
a dög személye semmi esetre sem lehet ennyire egy-
értelmű. Mert mi a dög igazi arca: az, ami volt ki-
lenc évvel a találkozás el őtt, vagy az, amelyet a ta-
lálkozás pillanatában ismerünk meg? Az igazság 
szempontjából ez nem lehet közömbös kérdés. Az 
egykori, vagy a mostani dög a látszat? 

A novella erre nem ad egyértelm ű  választ. Sőt, erő-
sebb dioptriával szemlélve, talán hajlamosak len-
nénk elhamarkodott ítélettel pálcát törni a dög sze-
mélye felett. De Sinkó etikája mást bizonyít. Az em-
ber, esendősége folytán csupán eszköz a történelem. 
ha úgy tetszik a Történelem kezében. Vagy Bosnyák 
István megfogalmazásában: „Nem maga a harcos, 
hanem a harc a gonosz..." 

Ezért süllyednek Tamás Antal és a dög léket kapott 
bárkaként, együtt az értelmetlenségbe. Ezért tra- 
gikus —más-más formában — mindkett őjük alakja. 

vass 
éva 

a 
„minden 
lehetséges" 
diadala 
es 
tragédiája 

ködben 

A szemlélő  (kívülálló) szeme előtt elmosódnak a vo-
nalak, csak homályosan láthatja és láttathatja a dol-
gokat, csak az általános és jól ismert elemeket nevez-
heti meg. A villamosokat is „izgatott csilingelésük-
ről" ismeri fel, minden vonalat elmos a köd, az egész 
nagyváros (...) sűrű  ködben kehesedett", (...) „kilá-
tástalanná zsibbadt szürkeség, nagy, leszakadt ősszo-
moгúság". Az első  néhány sor egy ismeretlen várost 
villant fel a maga meghatározatlanságában és titok-
zatosságában: nagyváros, villamosok, autók, „egész 
fölhordott óriási kőmassza", „hús-, hang- és anyag-
törmelékek", sarkok és élek ... Mindez semmi konk-
rétat nem árul el, s ez a megnevezetlenség, mely 
egyformán vonatkozik a helyre, a személyekre és a 
főszereplőre, mindvégig megmarad. 

A ködből lassan kiválnak az emberek majd 
kiválik egy ember, a novella főszereplője. „Negy-
ven és ötven év közötti az az ember, aki ke-
zében sétabottal ott megy a tömegben" Ez a 
tömegből való kiválás hirtelenszerűi, az író szinte 
ujjal mutat rá, kiemelve đt a tömegből. Ettől kezdve 
a tömeg a főszereplđ  ködös hátterévé lesz, minden 
mozzanat a fđszereplő  bemutatását szolgálja. Azon-
ban az ő  bemutatása is a meghatározatlanságok, a 
titokzatosságok síkján történik. A rá vonatkozó meg-
határozások („mint általában a vidéki úriemberek", 
„mint az ember, aki messzi тđl jött") nemcsak hogy 
nem oldják fel, hanem ehnélyftik alakjának titokza-
tosságát. Szembeötlik az ellentétes mondatok, gon-
dolatok gyakorisága is („A kirakatokban égnek a vil-
lanyköтték, noha dél van,"; „A sétabotos ember nem 
vár villamosra.. "; „Céltalanok és hajléktalanok nem 
Igy ődöngenek"). 

Az író-narrátor azzal emelkedik ki a szerepl đ  körül 
súrlódó „munkások, dámák, tisztvisel đk, varrólányok, 
keresked đk" tömegébđl, hogy figyeli a hđst. Figyelđ , 
kételkedđ  és következtetđ : csak azt tudja, amit szem-
lélődése által tapasztalhatott. Kívülállása a továb- 



Meg kell még említeni a beszéd filozófikus jellegét 
(mely leginkább a szákinos szintjén mutatható ki) és a 
fokozódó anyagtalanságot, mely ettől a szegmentum-
tól kezdve a novella meghatározója lesz. Mint az 
előző  szegmentumban, itt is jelen vannak az idegen 
szavak (pl.: gigantikus, optimisztikus, tragikus, for-
mula stb.), melyek a hidegség, az objektivitás lég-
körét teremtik meg. 

A cselekmény fordulatossága és a refrénszerűen visz-
szatérő  gondolatok sajátos ritmust ereményeznek. 
A múlt, jelen és jövő  találkozása, valamint .a bels đ  
gondolati mozgások (az optimizmusból a pesszimiz-
musba való süllyedések, majd innét az optimizmus-
ba való emelkedések sorozata) is egyféle ritmust ér-
vényesítenek. 

. 

A novella következő, befejező  részében a múltba való 
visszatéréseket a jelenben lejátszódó események vált-
ják fel. Ez a rész dinamikájában jóval eltér az ezt 
megelőzđtől, inkább az elsđ  szegmentummal rokonít-
ható. Cselekménye alig van (csak a novella végén 
lesz, egészen lakonikus és dramatikus), a küls ő  tör-
ténést •a kételkedések, önbiztatások, tépel đdések sora, 
tehát egy belső  cselekmény váltja fel. Az ábrándozá-
sok, nyugtalanságok, képzelđdéѕek álomképek színes 
forgataga tölti ki ezt a részt. A cselekmények gondo-
lativá lesznek, a lélek bels đ  tájaira kerülnek, s ez 
lelassítja az elbeszélés ritmusát, filozofikus jellege 
anyagtalané is teszi a novellát. Bizonyos ritmusbeli 
dinamika azért arefrén-játéknak és a letörés-kitar-
tás ritmikus váltakozásának köszönve meg őrződik. 
A cselekmény mind jobban és jobban eltávolodik a 
valóságtól, irreálissá válik. Újra megjelenik a tömeg, 
a szereplđ  belsđ  harca egyre nđ, öngyilkossági gon-
dolatai támadnak, hallucinációjának az áldozatává 
lesz. A befejezés — mint már az el őbbiekben is szó 
volt róla — lakonikus, tragikus, amit a nagy hord-
erejű  s ugyanakkor végsőkig fegyelmezett írói mon-
datok emelnek végzetszerűvé. 

„A ködben mintha valami ütés érte volna, egy ezred-
pillanatig valami lehetetlenül nehezet érzett, s még 
hallotta saját csontjainak ropogását, és azitán semmi 
mást." 

. 

Különös funkcióhoz jut a novellában a szavak han-
gulati telítettsége. A novella tartalmi pilléreit a nega-
tív hangulati töltésű  szavak alkotják. Ezek hang-
súlyozódnak ki, és meghatározzák a novella világé- 
nak a jelenét. Legnagyobb szerepe a második szeg-
mentum negatív hangulati töltés ű  szóállományának 
van (fđleg fđnevekről és melléknevekről van itt szó). 
Ezek a szavak mintegy a novella világát min đsítik: 
irtózat, háború, letörés, beárulta, méltatlan, abszolút 
lehetetlennek, elhagyta, veszedelmesnek, kenyerét 
vesztett, iszonyatos, összeszorított, keményebb, árva, 
poloskák, mélabús, nátha, pestis, szenvedett, lehetet-
len, rossz, lesújtó, szívtelen, sé гtđ, korgó gyomor, 
kóbor, félreértés, szigorú, homályos, piszkos stb. 

A pozitív hangulati töltésű  szavak vagy a múltra, 
vagy a szereplő  lelkivilágára vonatkoznak. Az utolsó 
szegmentumban, amikor a szerepl ő  képzelete megnđ , 
de akarata, kitartása meginog, a lelkivilágát jel đlđ  
szóállomány is negatív töltésűvé válik, hogy majd —
erđltetve bár és hallucinációk által — visszabillenjen 
a pozitívba. Pl.: 

vak, aggodalom, 	 gazdag könyves- 
lecsüggedt, halál, 	 polc, szendvics, 

3 	tdegölđ  kíséгlet 	 meleg tea, tisztelet 
stb. 	 stb. 
(negatív) 
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biakban még inkább fokozódik. Minden figyelme a 
fđszereplőre irányul, a tömeg szinte teljesen a hát-
térbe szorul s közben a megfigyel őből mindentudó 
író lesz: „De aki elkapja ennek a sötét szemnek egy 
riadt tekintetét, s azt választja képzelete múltba visz-
szavezető  kalauzául, az még azt is megérti, hogy har-
madik ködös napja — menet közben néha egy-egy 
zsemlét fogyaszt el, és semmi többet — ez a meg-
lett úriember pusztán azzal a szándékkal sétálgat 
egy modern nagyváros modern lakosai között, hogy 
szerencséjét keresse." Ezzel párhuzamosan folytatódik 
a megfigyelés is: „A szeme mélyen benn ül a vastag, 
fekete szemöldökív alatt. Mintha bújni akarna be-
felé a maga külön, oltalmazó várába. Nehéz elkép-
zelnž, milyen lehetett ez a makacs, pedáns és szigorú 
arc harmincöt-negyven évvel ezelőtt." A megfigyelt 
alak titokzatossága eközben nem sz űnik meg: „Csak 
a feje hajlik kissé előre, testét egyenesen tartja, sđt 
feszesen, mint vidéki urak, akik adnak magukra." 

A novella egészét szemlélve a következ őket figyel-
hetjük meg: az egész műre az anyagtalanság és a 
szikár, hideg, száraz megfogalmazás jellemz đ , szem-
ben a novellaindításának költőiségével, a pszichikai 
állapotot kifejező, jellemzđ  szóképeivel: „az egész 
nagyváros sűrű  ködben kehesedett", „fölhordott óriá-
si kđmassza", „izgatott csilingelés", „kilátástalanná 
zsibbadt szürkeség", „nagy, leszakadt ősszomorúság" 
stb.. 
Az eddig tárgyalt résznek (a novella els ő  szegnnen-
tumának) szóképei anyagszer űek („sűrű  köd", „kő -
massza", „hús-, hang- és anyagtörmelékek” stb.). ké-
sđbb láthatjuk majd, hogyan szűnik meg ez az anyag-
szerűség. Viszont már az els ő  szegmentum szókincsé-
ben fellelhető  (az egész novella szóanyagára jellem-
zđen) az idegen szavak használata (pl.: transzponál-
ták, kđmassza, masszavitás stb.). 

Az első  szegmentum zárómondata a maga titokzatos-
šágával egyben előrejelzése is mindannak, amit a no-
vella cselekmény-struktúrája a kés őbbiekben kibont. 
„(...) ez a meglett úriember pusztán azzal a szán-
dékkal sétálgat egy modern nagyváros modern lako-
sai között, hogy szerencséjét keresse." 

A második szegmentumban az eddig kívülről látta-
tott főhđs megszólalásával közvetlenebb információ-
kat nyerünk: „Lehetséges? Minden lehetséges. Tehát 
az is, hogy valaki az utca kövén találja meg szeren-
cséjét — mondta magának." 

A megfigyelđ  íróból ezek után „mindentudó" író lesz, 
beszéde a szabad függő  beszéddel keveredik. A fő-
hđs általános világnézetének interpretálása után sor 
kerül múltjának leírására, az általánosból az egyéni 
események felé közelítve. A h ős sorsának visszaját-
szása fordított sorrendben történik. Az elbeszélés 
lépésről lépésre halad visszafelé a történésekben, míg 
be nem zárul a kör s az elbeszélés újra a jelenhez 
nem ér, oda, ahonnan kiindult. Erre a részre az er đs 
tömörítés a jellemzđ, a novella legepikusabb része 
@z, teli váratlan fordulatokkal. Hirtelen mindenre 
fény derül; a hđs múltjára, mostani életmódjára, 
reagálásaira, beszélgetéseire, új társaira, felesége fo-
gyó leveleire és pénzküldeményeire stb. A felgyorsí-
tott eseménysort a rövid, hideg mondatok feszült-
séggel töltik meg: 
„Ls ez a beszéd lett a vesztem. Ezt rótták fel 

(bűnömül." 
„— De tán mégis, tán többet is tett?" 
— Nem, semmi többet" 

Ez a rész a novella legdramatikusabb szegmentuma 
(részben a rövid, de jelentésükben súlyos mondatok, 
részben a párbeszédes rész miatt). 

jó, okos, irgal-
mas, becsületes 
stb. 
(pozitív) 



Szembeötlő  itt a pozitív hangulati töltés ű  szavak 
erőltetettsége (a harmadik oszlopban), természetelle-
nessége, ami vészjósló jel, a tragikus végkifejlet el ő-
rejelzése is. 

mentura : DDDDCBDDBBDA , aIII.szeg-
mentum: ADDDCDADAADA). 

. 

. 

A Ködben című  novella szerkezete szimmetrikus. Az 
első  és harmadik szegmentum rokonítható egymás-
sal, közéjük ékelődik a tđlük különbözđ  második 
szegmentum. A különbségek három csoportba sorol-
hatók: 

Az elsđ  és harmadik szegmentum a jelen időhöz 
kötődik, a második a múltba nyúlik vissza. 

Az első  és a harmadik szegmentumban, ha mint 
háttér is, jelen van a tömeg, a másodikban a hđs 
teljesen kiemelkedik a tömegb đl. 

Az elsđ  és harmadik szegmentum leiró, tžloz бjг Ρikus, 
statikusabb, a második epikus, dramatikus, dina-
mikus. 

A dinamikus jelleget az elđbb említett fordulatok 
nagy száma, a múlt — jelen — jöv đ  váltakozása, va-
lamint a belsđ  gondolati mozgások hozzák létre, 
s ezeknek a hiánya vagy csökkentett jelenléte teszi 
statikussá az els đ  és harmadik szegmentumot. A le-
lassulás tisztán kiérezhet đ, ellenben a novellának 
mindig marad egyfajta belsđ  lüktetése. 

Az előbbiek során már szó volt bizonyos refrénszer ű  
ismétlésekről. Ezek az ismétlések a nove lla endogén 
ritmuspillérei, s ezek eredményezik azt az állandó 
lüktetést, hullámzást, amely a történetet feszültség-
gel tölti meg. E szerkezeti-szemiotikai elemek eszté-
tikai funkciója: létrehozni a novella menetének alap-
lendületét, amelyre majd a nagyobb, er őteljesebb 
mozgások épülnek (pl. a második szegmentumban). 
Igy a novella egyes részei nem lesznek mechaniku-
san statikusak és mechanikusan dinamikusak, hanem 
a mű  egészét a felgyorsulás-lelassulás finom árnya-
latai hatják át. Ezek az ismétlések igy nem csupán 
mechanikus ismétlđdések, esztétikai funkciójuknál 
fogva jutnak szemantikai többlet-értékhez. Mivel 
előfordulásuk mégsem egészen szabályos (gyakran 
nem is a szókapcsolat, hanem csak annak gondolati 
magva ismétlđdik), refrénnek semmiképpen ,nem ne-
vezhetđk. Ennek ellenére a novellában sajátságos 
egyensúlyt hoznak létre. A műnek négy ilyen vissza-
térđ  eleme van. Ezek: 

A — a köd, 
B — „mint a vždéki úriemberek", 

C — a sétabot kopogása („kop-kop"), 
D — „minden lehetséges". 

A köd a titokzatosság jelölđje, ezért fđleg az elsđ  
szegmentumot jellemzi, ahol még meglehetđsen kö-
dös minden (ismeretlenség, titokzatosság), valamint a 
harmadik szegmentumot (hallucináció). 
A „mžnt a vidéki úriemberek" meghatározás és ennek 
változatai főleg az első  szegmentumban jelentkeznek. 
A második szegmentumban már nincs nagy jelentés-
hordozó szerepük, inkább a szójátékot, a ritmust 
szolgálják. 
A sétabot-kopogás az egész novellán végigvonul; fo-
lyamatosságot, haladást fejez ki. 
Az utolsó, a „minden lehetséges" a legfontosabb ref-
rénszerű  ismétlés. A második és harmadik szegmen-
tumban dominál, a fđszereplő  lelki erejét biztosító 
varázs ez. Ez menti meg, de ez is okozza vesztét. 

Míg az elsđ  szegmentumban az A a domináns 
(A A A A B C A C B A B A), a második és harma- 
dik szegmentumban a D került túlsúlyba (II. szeg- 

A novella címe: Ködben. Sinkó a ködb đl indul, ami-
kor novelláját elinditja (a mű  egy részén majd el-
oszlik ez a homály), s a ködbe is tér vissza. A köd 
helyhatározó, keret, ok, szimbólum. 



.. oreg 
dezső  

a 
gyű lölet 
bűvkörében 

„Még nem tudtam, hogy a gy ű lölet 
sokkal inkább »ki nem fogy« mint 
a szeretet. Emészti az embert, mert 
kiegészíthetetlen." (Sinkó Ervin) 

Egy harmadik., fiktív személynek szánt autoportré, 
egy önmagát elemző  „amatőr pszichológus" vallomá-
saként játszódik le elđttünk az Elemér főhadnagy cse-
lekménye. A :múltjára már kopaszodó fejjel vissza-
tekintő  koros volt ellenforradalmár élettörténete bon-
takozik ki a nagy lélegzetvételű  novellából. De nem-
csak az övé, hanem misztikus lelki vetélytársáé, Út-
kaparó Pistié is. Téves lenne a storyt két antagonisz-
tikus osztály szimbolikus összeütközéseként tolmá-
csolni. Természetesen ezt a szempontot sem vethetjük 
ei teljesen, ha elemezni akarjuk a két szerepl đ  visel-
kedését, de a cselekmény mozgatójának mégis egyet-
lenegy érzést. kell tekintenünk: a g y ű  l ö l e t e t, a 
vak gyűlöletet, amelynek bűvköréből lehetetlen sza-
badulni. Ez a gyűlölet nem a szegénység ellen irá-
nyul, hanem a személyiség ellen, ama morális erđ  
ellen, amelynek Útkaparó Pisti birtokában volt. A 
szembeszegú.és ereje ellen, a bátorság és a nagyra-
vágyás elleni. Mert maga az a tény, hogy Pisti sze-
gény volt, mitöbb a legágrólszakadtabb fajtából való, 
még nem ok a gyűlöletre. Egy Alsó- és Felsőboróczi 
Baróczy Elemér, Baróczy Elemér és Baróczyné szüle-
tett báró Bessenyi Kornélia egyetlen fiúgyermeke egy 
pillantásra sem méltathatja az útkaparó fiát, az ilye-
nek fölött az ember legyintés nélkül siklik át, viszont 
az a tény, hogy Elemér nemcsak, hogy észrevette Űt-
kaparó Pistit, hanem vetélytársának ismerte el, ez 
Pisti nagyságáról vall. A nyomortanyai vetélytárs két-
ségessé tette a járási f őszolgabíró fiának tekintélyét, 
azt, ami veleszületett jogaként rendületlenül állt 
mindaddig, míg meg nem jelent az útkaparó fia. 

Furcsa kettős kapcsolat alakult ki a két vetélytárs 
között. A gyűlölet volt az a láncszem, ami ezt a szel-
lemi kapcsolatot képezte. Távolról sem egyszer űsít-
hetjük egyoldalúvá ezt a kapcsolatot. Mindkét fél-
ben jelen volt a gyűlölet és meg is maradt egy em-
beréleten keresztül. Rossz szerelmes történetek ál-
landóan veszekedđ  párjaira emlékeztetnek bennün-
ket, akik „nem bírnak egymás nélkül élni". Az isko-
lában történtek egy egész életre predestinálták sze-
replđink cselekedeteit. „ .. egy normális ember, ki-
nek az életébe élete elején, betör valami, ami ... nem 
tudom minek nevezzem, mindegy mondhatjuk vala-
mely szenvedély, valamely düh, valami méreg. Igen, 
méreg, mely alattomosan befészkeli magát, terjesz-
kedik, elterpeszkedik. Csak a végén veszed ész гe, 
hogy — mint suttyomban el őnyomuló csapatok ellen-
séges városban — sorban megszállt mindent, ami 
életed góca." 

Vizsgáljuk meg közelebbről, hogyan is transzponálta 
mindezt Sinkó novellává. Az egyes szám els ő  sze-
mélyű  elbeszélés egy pillanatra azt a benyomást kel-
ti az olvasóban, hogy tulajdonképpen csak egy em-
ber gondolataival ismerkedünk meg, és hogy a má-
sik cselekedeteinek mozgatója ismeretlen el đttünk. 
Kétségtelen, hogy ez nem áll, hiszen Elemér mono-
lógjából pontosan értesülünk vetélytársa cselekede-
teiről is. Igaz, nem olyan részletesen, mint az övéi-
rđl, mert Elemér csak azt mondhatja el, amir đl tud, 
tehát ami közvetlenül vele is kapcsolatban van, de 
ez elég ahhoz, hogy érzékeljük a két személy közti 
állandóan vibráló, lüktet ő  gyűlöletet, amely minden 
pillanatukat betölti. 

Nemcsak ez a kett đsség jellemzi a novellát. Sinkó a 
szerkesztésben is kett ősséget állít fel, két részre 
osztva ezzel novelláját. Szinte az az érzése az olva-
sónak, hogy a második részben ugyanazt a történe-
tet látja viszont eltorzult formában, és ez így is van. 
A második rész görbetükörszerű  vetülete az elsőnek, 
ahol minden megismétl ődik, csak sokkal végzetesebb 
formában. 

Mindkét hđsünk alapvető  szükséglete a feltűnés, a 
versengés, a bizonyítás. És amikor ez már addig fa-
jul, hogy nem a társaknak, a környezetnek bizonyí-
tanak, hanem egymásnak a társak el đtt, akkor je- 

elemér 
főhadnagy 
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lentkezik a gyűlölet: Az elején csak megfoghatatlan 
köd formájában, ami ott lebeg állandóan a leveg đ-
ben, majd fokozatosan bekerülve vérkeringésükbe, 
végül is a lényüket képezi. 

Az egész apróságokkal indul, kezdve azzal, hogy a 
kilencéves elemisták körében sztárként szerepl ő  Ba-
róczy Elemér pöffeszked ő  elbeszélését az abbáziai 
panziókról', strandokról, megzavarja egy Útkaparó 
Pisti azzal, hogy félkézzel a zsebben, boszorkányos 
ügyességgel mássza meg az iskolaudvarban álló vad-
gesztenyefát. Mindennap újabb meglepetés, úgy az 
egyik, mint a másik részr ől. Ez az az idő , amikor 
két vetélytárs még egyenl ő. Pisti cselekedeteit vad 
elszántság hajtja, Elemér irigy, de a kívülállók szá-
mára a helyzetének megfelelő  magasságról tekint le 
Pistire, tehát észre sem akarja venni. Mégis képte-
len megőrizni lélekjelenlétét és amikor Pisti ismét 
új számot produkál: karikás ostorával nagyokat csör-
dít, mint egy igazi pásztor, Elemér a többiekkel 
együtt megpróbálja utánozni. Mindenki nevet siker-
telenségén, csak egyvalaki nem: vetélytársa, Pisti. 

„Pisti nem nevetett velük. Nem vegyült el a kor-
dában, megmaradt külön, mintha az ellenem való 
küzdelem cézári ösztönöket ébresztett volna benne. 
Amit nekem kellett volna, és nem bírtam, ő  most is 
következetesen keresztülvitte: szeme sem rebbent, 
elnézett fölöttem. Annyira elnézett, hogy ett ől kezd-
ve gyakran kétség támadt bennem, megalázóbb, mint 
minden egyéb: a kétség, hogy hátha észre sem vesz, 
nem is gyűlöl, még csak nem is gy űlöl" Vajon el-
képzelhető-e ettől szörnyűbb állapot? Valójában 
azonban Elemérnek fölösleges volt aggódnia. Pisti 
szívében is mélyen bent ült már akkor a gy űlölet. 

„A pénz tiszteletre méltó lett. Ez az egyetlen nemes-
ségünk. Еs csak azért szüntettük meg a többit, hogy 
helyébe ezt a nemességet ültessük, amely valamennyi 
közül a legelnyomóbb, a legarcátlanabb és a legha-
talmasabb." 

(Anatole France) 

Útkaparó Pisti becsülete és tekintélye egy aranyo-
zott patentceruza, egy gyöngyházba foglalt zsebkés, 
egy lapos csonttolszár és egy karcsú, éles ceruza-
hegyező  értékével volt egyenl đ. Ennyiért vette meg 
Elemér Pisti tudományát. A fiú cserébe megtanítot-
ta, hogyan kell furulyát faragni, a szájba dugott két 
ujjal hatalmasat füttyenteni, és a karikás ostorral 
mennydörgőset csördíteni. Am ezzel Pisti nemcsak a 
tudományát bocsátotta áruba, hanem 'kiszolgáltatta 
magát a megtorlásra vágyó Elemér kénye kedvének, 
aki azzal, hogy végigcsinálta mindazt, ami eddig csak 
Pistinek sikerült, nemhogy egyenl ő  szintre emelke-
dett volna vele társai szemében, hanem messzemen đ-
leg megnőtt, Pisti pedig visszasülyedt útkaparói mi-
voltába. És csak ekkor szenvedi el Pisti az igazi ve-
reséget, a teljes morális bukást. Mert tehetetlen dü-
hében a fizikai leszámolást választja, nyíltan kimu-
tatva az eddig féltve, de fölöslegesen és fölényesen 
titkolt gyűlöletet. Mert mindaddig, míg titkolni tud-
ták, míg meg tudták őrizni lélékjelenlétüket és az 
ellenfél bármely „húzására" hidegen tudtak rea-
gálni, addig egyenlőek voltak. Elemér a korbáccsal 
való sikertelen próbálkozása után, nem ugrott neki 
Pistinek. Pisti megtette most ezt és ez a kívülállók 
szemében vereséget jelentett, hiszen ők nem tudtak 
az oktatásról és a tandíjról. 

Ezzel az els ő  rész le is zárul. Mint már említettem, 
a második rész (Sinkó nem jelöli a részeket) görbe-
tükörszerű  vetülete az elsőnek. Az ellenfelek idđköz-
ben felnőttek, megváltoztak, csak egy valami nem 
változott az életükben: az egymás iránt érzett gy ű-
lölet továbbra is megmaradt. Értesülünk róla, hogy 
Elemér pályaválasztását is csak ez az egy érzés irá-
nyította, viszont tudjuk azt, hogy Pisti az iskolai 
incidens után szégyenében abbahagyta tanulmányait, 
tehát az ő  további sorsát is dönt ően befolyásolta a 
gyűlölet. A történet azzal folytatódik, hogy Elemér, 
mint frissen sült hadnagyocska ismét találkozik 

Pistivel, de nem csak futólag, hisz az eddig is meg-
történt, hanem azzal, hogy tüntet ően udvarolni kezd 
Pisti kedvesének, egy id őre ismét testközeli kapcso-
latot teremt kett őjük között. Pisti az elején ebben 
a helyzetben is fölényesen tud viselkedni. T űr és 
hallgat, konokul semmibe véve a ficsúr hadnagyocs-
kát, sőt Elemérnek még azt is el kell viselnie, hogy 
Jolánkától is kosarat kap. De az egész lényét átitató 
gyűlölet nem engedi, hogy visszalépjen. Hiszen az 
jelentené számára az igazi gy őzelmet, ha vissza tud-
na lépni, ha el tudná feledni Pistit, meghagyva őt 
egyoldalú gyűlöletében. l;s provokál, provokál mind-
addig, míg Pisti ismét el nem veszti kimeríthetetlen-
nek látszó türelmét, és válaszul mindenre, ismét ök-
lét használja. Erre vágyott, ismét érezni azt, hogy 
a másik már nem bírja megőrizni lélekjelenlétét és 
büszkeségét, hogy a társadalmi ranglétrán jóval 
alatta  6116  Pisti még egyszer süllyedjen arra a szint-
re, amelyikre ő  már rég lesüllyedt azzal, hogy egyál-
talán provokált. Ugyanaz a helyzet, mint az els ő  
részben: Elemér eldobja büszkeségét, emberi mél-
tóságát, csak azért, hogy élvezze: sikerült Pistit is 
magával rántania. De még ezzel sem fejez ődik be 
minden. A kommün eljövetelével megfordulnak a 
szerepek: Pisti az, aki di К tálhat és Elemér, akinek 
az alárendelt szerep jut. De Pisti ahelyett, hogy ki-
mondaná гб  a halálos ítéletet (nem az ő  gyűlölkö-
désük eredményeként, hanem a reális politikai hely-
zetnek megfelelően), egyszerűen futni hagyja, pon-
tosan a benne égő  gyűlölet hatására, ezzel akarván 
éreztetni Elemérrel, hogy ő  nem fontos, hogy egy 
jelentéktelen valaki az életében, hogy Elemér csak 
megvetésre érdemes, de komolyan sohasem vette. 

„»Ettől igazán nem kell félni« —különös, de így van: 
ez a mondat, ez avatott engem Baróczy Elemér f đ-
hadnaggyá, ez avatta a nevem fogalommá. Pistinek 
üzentem — és Pistit kerestem, Pistit kerestem és 
Pistibe lövettem, Pistit jajgattattam falvakon, kül-
városok bérkaszárnyáiban, no meg egy-egy zsidó Jo-
lán rémült sikolyában... Pistitől tanultam meg, hogy 
nem szabad kegyelmezni" 

Pisti meghalt. Az ellenforradalom áldozata volt, a 
híres Baróczy különítmény büntet őexpedíciója során 
került horogra, és társaival együtt ott lógott Bognár 
István is. Еs ekkor megszűnt a varázslat: a gyűlölet 
is. De megszűnt Baróczy Elemér főhadnagy is. Az 
a Baróczy Elemér, aki kilencéves fejjel meggy űlölte 
Útkaparó Pistit — eltűnt. Helyette egy cél nélküli, 
élete értelmét elvesztett Baróczy Elemért ismerünk, 
egy trafikengedély tulajdonosát. 

A novella hđsei nem osztályöntudatos lények, cselek-
véseik mozgatóereje az osztálygyűlöltségnél is sok-
kal intenzívebb, éget őbb és korlátozóbb személyes 
gyűlölködés. Pisti személyében nem teremt meg a 
novella tudatos forradalmár-figurát és Elemér sze-
mélyében sem egy kiforrott ellenforradalmárt. A Ta-
nácsköztársaság hamar érkezett, a magyar proletariá-
tus még nem állt feladata magaslatán és emiatt sokak 
hibája fölött elnézhetünk, de Pisti nem ezek közül az 
emberek közül való. Sinkó Pistije már a háború ki-
törése előtti időkben is titkos könyveket olvas, ame-
lyekről még Jolán sem tudja, hogy milyenek. Tehát 
nem máról holnapra következett be a proletariátus 
győzelme. Еs mégsem állt a kommün ideje alatt sem 
(legalábbis Elemérrel szemben nem) azon a szinten, 
amelyet elvártunk volna t őle. 

Elemér ellenforradalmisága pedig csak egy személy 
ellen irányult. Mihelyt az megszűnt létezni, meg-
szűnt Elemér is, mint ellenforradalmár. Ha Pisti nem 
jelenik meg kilencéves korában az életében, Ele-
mérből sohasem lett volna ellenforradalmár. 

Valószínű, hogy ez a Sinkóra kevéssé jellemző  „pszi-
chodráma-játék" sem a játék kedvéért íródott. A  no-

vella  világa a „tudatosság hiányának" a megteste-
sítője. Pisti halála (bukása) éppoly törvényszer ű  itt; 
mint az Elemér személyiségét konstituáló er đk meg-
szűnése. 460 
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Az első  világháborút megelőző  és azt követő  évek-
kel, a Tanácsköztársasággal s a két háború közötti 
magyar és nemzetközi forradalmi mozgalommal kap-
csolatos magyar irodalom története a közelmúltig 
jobbára megkerülte , elhanyagolta vagy puszta nega-
tívumként kezelte etika és forradalom , erkölcs és 
mozgalom irodalmunkban is hangot kapó viszonyát. 
Egy külön kismonográfia tárgya lehetne annak ki-
mutatása , hogy az ötvenes évekt ől kezdve rohamo-
san gyarapodó , az evvel a tematikával foglalkozó iro-
dalmat általában a „magyar szocialista irodalom" 
gyűjtőnéven tárgyaló alapvető  szakmunkák' s a ma-
gyar irodalomtörténetírás utolsó nagy szintézise, 
A magyar irodalom története ' V—VI. kötetének vo-
natkozó fejezetei hogyan s milyen mértékben sikla-
nak át e problematika felett. Író és mozgalom viszo-
nyát, egymásra találását vagy az utak elválását ál-
talában mint kizárólag eszmei , ideológiai kérdést 
érintik — mintha az emberi/alkotói útkeresésnek 
pusztán aktuálpolitikai eszményei , illetve fenntartá-
sai lennének ; egy-egy életmű  hangsúlyozottabban 
etikus szakaszát afféle ideiglenes szellemi zsákutca-
ként érzékeltetik — mintha az eticizmus eleve az 
eszmei 'tévelygéssel vagy a kispolgári moralizmussal 
lenne azonos ; a tizenkilences írónemzedék els ő , emig-
rációban töltött éveinek krisztiánus -etikus irodalmát 
jobbára elhallgatják — mintha e tényleges szellemi 
zsákutcának pusztán-személyi okai volnának, s nem 
pedig igen súlyos objektívek , a Világforradalom 
elmaradásával s a Tanácsköztársaság bizonyos bels ő  
gyengeségeivel kapcsolatosak is; a baloldali emigrá-
ción belüli esztétikai frakciók intoleráns harcában 
mindenekelőtt politikumot látnak, vagy a jobbik 
esetben „helyes" vagy „helytelen" eszmeiségű  eszté-
tikák összecsapását — s nem pedig az egyaránt bal-
oldali , de a saját írástudói és mozgalmi etikájuk 
konfliktusát különféleképpen „feloldó" táborok har-
cáts stb. stb. 

Irodalomtörténetünk viszolygása , idegenkedése a for-
radalom és etika viszonyát érintđ  magyar irodalomtól 
azt eredményezte, hogy az 1905 utáni félszázad ilyen 
jellegű  irodalmában épp azt szorítottuk háttérbe, 
fedtük el vagy tettük „nem létezővé", ami pedig tör-
ténelmileg a legrelevánsabb s esztétikailag is az 
„utókor" — a jelen ! — legnagyobb figyelmére érde-
mesült. Hogy hogyan zajlott „odakint " pl. a magyar 
Tanácsköz'társaság és a két háború közti illegális-, 
illetve a felszabadulás utáni legális munkásmozga-
lom, azt megírták és megírják a történelemkönyvek; 
azt azonban , hogy hogyan zajlott a drámai megráz-
kódtatásokkal és tragikus törésekkel is teli magyar 
forradalmi mozgalom „idebent" , az intim emberi Va-
lóságban, ezt csak azok az irodalmi dokumentumok 
— és irodalomtörténeti munkák — tehetik időállóvá, 
amelyek a huszadik századi ember és huszadik századi 

' Fontosabb bibliográfiáját 1.: Botka Ferenc: A magyar szo-
cialista irodalom . Válogatott bibliagráfia 1957-1960 (In; Ta-
nulmányok a magyar szocialista irodalom t đrténetéböl. 
Akadémiai Kiadó , Bp. 1962); Magyar szocialista irodalom 
1957-1962 . Válogatott irodalomtđгténeti cikkek , tanulmá-
nyok (In: Forradalmi magyar irodalom . Akadémiai Kiadó, 
Bp. 1963); továbbá: az Arcképek a magyar szocialista i тo-
dalomból (Kossuth KönyvkSadó , Bp. 1967) fejezet -btbliográ-
fiái; Botka Ferenc—Lakatos Eva: Magyar szocialista iro-
dalom (1961-1968). Válogatott bibliográfia . (In: Meghallói a 
törvényeknek. ?tanulmányok a szocialista irodalom t đrté-
netébđl III . Akadémiai Kiadó, Bp . 1973); Botka Ferenc: 
A magyar szocialista irodalmat feltáró bibliográfiák össze-
sftđje. (In: „Vár egy üj világ". Tanulmányok a szocialista 
Irodalom tđrténetébđl IV. Akadémiai Kiadó , Bp. 1975). 

' Akadémiai Kiadó , Bp. 1964-1966. 
' E tekintetben az 1919 utáni magyar emigráció irodalompo-

litikai harcainak kutatásához is hasznos módszertani útmu-
tató lehetne slavko Lasi ,é horvát irodalomtörténész könyve 
(sukob na knjl2evnoj ljevicí 1928-1952 . Liber, Zgb. 1970), 
amely meggyđzđen tanúsítja, hogy a jugoszláviai irodalmak 
baloldali esztktikai/irodalompolltđkai csatározásai mögđtt a 
Jelzett idđszakban mindvégig az írói és mozgalmi etika 
konflktusából •kшi nbđzđ  praktikus következtetést levonó 
táborok ellentéte fesztllt. 
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egy 
monográfia 
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forradalmak viszonyát nem akarják abszolút „harmo-
nikussá" lakkozni, következésképp a forradalom és 
etika összetett problémakörét sem akarják holmi 
„polgári" ál-problémává sematizálni? 

1.0. Problematikánk a maga teljes komolyságában 
Ady Endre 1905/6-os publicisztikájában és lírájában 
jelentkezett — s nem véletlenül épp őnála és épp 
akkor: Ady, a korproblémákra korszinten reagáló 
alkotóember valóságos szellemi szeizmográfként ér-
zett гб  az 1905-ös forradalom korszakot és egyetemes 
korproblémákat nyitó jelent őségére. Az oroszországi 
események — ahogy az orosz—japán háború egyik 
nevezetes, cári vereséggel végz ődő  csatája kapcsán 
írta történelmi igazolást nyer ő  vizionárius éleslátás-
sal — számára „a készülő, dicsđ  világzajlás" elő tüzel 
voltak, első  csatái „az eleven, új élet, új világ új for-
radalmának" 5 Természetes, hogy az egyetemes jelen-
tőségűnek érzett oroszországi forradalomhoz Ady 
egyértelmű, lelkes igenléssel viszonyult, — mint ahogy 
az is természetes, hogy a nemcsak korszint ű  és kor-
szintet megelđző  esztétikai de attól elválasztha-
tatlanul ugyanolyan etikai szenzibilitással is meg-
áldott poéta-forradalmár ennek a ma-holnap világ-
méretűvé válható forradalomnak nemcsak politikai 
és kulturális, hanem etikai konzekvenciáit is levonta. 
Lírikusi publicisztikájának és lírájának korabeli do-
kumentumaiból e konzekvenciáknak az alábbi f őbb 
tételei „fordíthatók le" az etika prózanyelvére: 

A forradalom az „eleven, új élet, új világ" létre-
hozásának szükségszerű, megkerülhetetlen eszköze; 
az emberi társadalom emberiesülésének, „egy hajna-
los jobb világ"e megvalósításának célját szolgáló esz-
köz, s mint ilyen, szubjektíve feltétlenül vállalandó 
— de nem nyugtázható is egyúttal holmi könnyelm ű  
erkölcsi nihilizmussal. Az orosz forradalom az „em-
beržség históriájának örömtüze", amelynek lángjai 
„legalább kétszáz esztendőt világitanak be a jöven-
dőből", de ez az örömtűz jóvátehetetlen emberi ál-
dozatokat is követel: „Ezer és ezer kioltott lélek árán 
gyulladt föl. Rettenetes árú lángok (...) Aki az em-
berekkel akar valamit, (...) úgy rendelte, hogy száz 
és százezer élet semmi legyen, mikor a világ lendü-
léséről van szó. Talán nem lesz ez mindig így. Bizo-
nyosan nem lesz igy ez mindig"? Más szóval, a for-
radalom emberi (tehát egyszersmind etikai) céljaiért, 
„az emberiség és civilizáció uralmáért" emberi (eti-
kus) áldozatok özönét kell vállalni, ezek az áldoza-
tok azonban nemcsak jóvátehetetlenül szükségesek, 
hanem emberileg értelmesek és történelmileg igazol-
hatók is: „A történelemnek büszkesége lesz e szörny ű  
földindulás. Büszkesége, tanulsága és igazolása."8  Nem 
kétséges tehát, hogy a „nem-filozófus" Ady megta-
lálta az egyetlen adekvát — történelmi — etikai mér-
cét, azaz, e problematikával kapcsolatban birtokba-
vett egy alapvet ően helyes történetfilozófiát. 

A гб  jellemző  erkölcsi éberséggel számon tartott, 
elđre is megszenvedett és elsiratott emberi áldozatok 
vállalása azonban Ady számára nem tette tárgyta-
lanná a forradalmi terror és a nemes fanatizmus eti-
kai problémáit. Jól ráérzett — s e sejtelmét száza-
dunk forradalmi harcai utólag igazolták —, hogy egy 
új típusú, a terror eladdig ismert történelmi mére-
teire szükségképpen ráduplázó forradalom lépett ko-
runk színterére: „Fogvacogva néz Moszkva felé a 
vžlág. Еgszakadás és földindulás ez. Véres fejekkel 
labdáztak valamikor Párizs utcáin is. Iszonyatossá-
gokat látott már a történelem. De a legborzalmasabb 

' A problémánkkal kapcsolatos újabb i гodalomtđrténetí mun-
kák már nagyobb figyelmet szentelnek a kérdésnek s 
adekvátabban tárgyalják, mint az đtvenes-hatvanas évek-
ben. L . például a „Vár egy új világ" címíí , id. tanulmány-
gyfljtemény vonatkоzó taaulmányгészleteít. 
A mukdeni lángok. In: Ady Endre đsszes prózai művei. 
Akadémiai Kiadó, Bp. 1966. VI. k őt. 85. 
Barnum és Andrejeva lovagja. I.m. VI., 87. p. 

'A  mukdeni lángok, í.h. 
8  Уbldíndulás. Inn. VII., 83. p.  

latin forradalmakban is lappangott valami derű. Va-
lami könnyelm ű  és szép optimizmus. A szlávok új 
forradalomra tanítják a világot. Ez a forradalom a 
pokol vonaglása. Megrázóan, kétségbeejt ően sötét és 
borzalmas".9  Ady örült, sőt minden túlzás nélkül 
mondható: egész emberi/etikai habitusával újjongott 
az egyetemessé válás lehetőségét magában hordó 
orosz forradalomnak, azonban szükségtelen „megideo-
logizáini" a tényt, hogy ugyanakkor teljes erkölcsi 
felelősségtudattal is viszonyult az egyetemessé vál-
ható terrorhoz. Aggodalmas el őrelátásából, hogy az 
orosz forradalom, amely szerencsére már megvaló-
sult, „most már ott sem áll meg talán, ahova rette-
netességében eljutott volt valamikor a legleszámo-
lóbb földi mozgalom: a francia revolúció", valamint 
drámaian intonált kérdéséb ől, hogy „Nem lesz-e 
ebből a forradalomból olyan vértenger, mely minden 
országok gátjait áttöri?"10  — természetesen nem az 
következik, hogy Ady „félt" a forradalom egyete-
messé válásától. De igenis következik bel őle, hogy 
számolt az egyetemes terror erkölcsi rizikójával is1 1  
Annál is inkább, mert világlátását és életérzését 
ekkortájt a „madárarcú, angyallelk ű" forradalmár, 
Michel Lujza azon nézete jellemezte leginkább, hogy 
az emberek azok, amikké a társadalomban lenniük 
muszáj, következésképp nincsenek rosszak és jók, 
s ha ezt megértik, máris szeretni fogják egymást ...t 2  
Egy ilyen társadalom- és emberszemléletb đl ugyanis, 
konzekvensen továbbgondolva, nem következhetett az 
egyetemes forradalmi terror feltétlen igenlése. Prob-
lematikánk szempontjából azonban nem az az els ő-
rendűen fontos, hogy a 'terrorhoz való ilyen, etikai 
felelősséggel teli viszonyulás még csak az „érzelmi 
forradalmár", illetve a következetes — de nem forra-
dalmi — demokrata Ady viszonyulása volt; eszmei 
szempontból nyilván az a leglényegesebb a költ đ  
1905-6 körüli időszakára vonatkozóan, hogy a forra-
dalom iránti vonzalma ellenére is idegenkedett „a 
vérrel, szabadsággal és lehetetlen álmokkal" táplál-
kozó aszketikus, jakobinus lelkekt ől, a »belsđ  16-
nyünkben él ő  vad keresztes vičéztől«, márpedig: a 
forradalmi terror vállalása nélkül csakugyan csak 
girondisták vannak s nem jakobinusok; 19  etikai szem-
pontból azonban ez a tény nem jelenthet puszta ne-
gatívumot: az er őszakra sem egyértelmű  nemet, sem 
egyértelmű  igent nem mondó Ady eszmeileg inga-
tagnak ítélhető, de etikailag csakis fejlett szenzibili-
tású morális szubjektumnak, aki minden idegszálá-
val érzi, hogy a szükséges, hasznos, megkerülhetet-
len forradalmi terror sem lehet holmi erkölcs fölötti, 
etikai kritérium alá nem vonható, korlátlanul és fe-
lelőtlenül alkaггazható, önmagát eleve és maradék-
talanul igazoló forradalmi eszköz, hanem csakis 
olyan, amely emberséges (etikai) ígéretei mellett em-
beri (etikai) rizikóval is jár. S e rizikó feltétlen vál-
lalóinak épp a forradalom érdekében kell kritikus 
viszonyt tanúsítani a harcos alkatukban él ő  „vad ke-
resztes vitézzel" szemben... 

C)  A forradalom viszonyba hozását az etikával Ady-
nál nemcsak az a meggyőződés tette elkerülhetet-
lenné, hogy az ember önmagában se nem jó, se nem 
rossz, hanem ezzé vagy azzá válik a társadalmi de- 

o íbid. 82. p. 
1e A moszkvai rekviem. Inn. VI. kđt. 65-66. p. 
11 Fđldessy Gyula ilyen szempontból kétségtelenül rosszul 

fejtette meg Ady minden titkát, amikor A moszkvai rek-
viem etikai kérdésfelvetésér đl megállapította: „Ady kér-
dését úgy kell értelmeznünk, hogy az orosz prol еtагiátus 
»minden országok gátjait átt đrve» diadalmasan fogja meg-
valбsttani azt az új világrendet, melynek eljővetelét nagy-
számú versei és prózai írásai tanúsága szerint óhajtotta, 
várta és hirdette ."  (L.: Ady Endre válogatott cikkei és ta-
nulmányai . Szépirodalmi Kiadó, Bp. 1954 . 417. p .). Hisz per-
sze hogy óhajtotta, várta és hirdette Ady az új világren-
det, de ugyanakkor számolt az erkölcsi tét nagyságával, az 
esetleges „vértenger" etikai rizikójával is! 

1đ  Vđ.: Király az árokban. I.m. VI. köt. 77. p. 
17  Vö.: Király István: Ady Endre. Magvet ő  Kiadó , Bp. 1970. 
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termanáció következtében; szükségszer űvé tette e vi-
szony létrejöttét az az ösztönös — de szociológiailag 
is releváns — megsejtése is, hogy a forradalom va-
lósága nem ismeri a fehér-fekete erkölcsi kategori-
zálást, következésképp az erkölcsi „felel đsségvizsgát" 
sem, és a tényleges bűnösök mellett ártatlanakat is be-
sodor az áldozatok közé. A moszkvai rekviem neveze-
tes történelmi allegóriája — a leveg đbe röpített Szer-
gej nagyherceg kocsija tova rohan, az ártatlanul 
megsebzett lovak kđfalhoz verődnek s agyon kell 
đket lőni, de az ártatlan kocsis is halálra sérül — ezt 
a megsejtést váltja át egyértelmű  vízióvá. A hozzá 
fűzött kommentár pedig — „Mint majdnem mindig 
történni szokott" — a tö1'ténetfilozófiai általánosítást 
elđiegezi: a történelem nem válogat az áldozatokban, 
sőt, gyakrabban épp az ártatlanok bűnhđdnek... 
A jórészt általánosított egyedi eset aztán logikusan 
kínálja Adynak az újabb, egyetemes méret ű  konkré-
tizálást: „Nem Oroszország sorsa lesz ez? Nem a 
pusztulást jövendölž a zsarnoknak is, az elnyomott-
nak, a biinösnek, a bűntelennek is?" — A történelmi 
válasz ismeretes: ha nem is „az elnyomott" és „a 
bűntelen", de elnyomottak és b űntelenek tömegei 
szintén áldozatul estek Október s az azt követ ő  év-
tizedek zivatarában. 

d) Ady etikai probléma-megérzésében lényeges sze-
repet játszott a sejtelem is, hogy az egyetemesnek 
ígérkezđ  forradalom gyđzelme semminemű  objektív 
determinizmussal, a társadalmi/gazdasági szükségsze-
rűségek semminemű  fatalizálásával sem „garantál-
ható", vagyis, hogy adva van a lehetđségeknek —
ezzel pedig az emberi áldozathozatal értelmének is 
— a nyíltsága. Hogy az új, egész Európában esedé-
kes szocialista forradalom „minden Marxok ellenére" 
nem a „régi" —polgári — forradalmon már túl lev ő  
Nyugat-Európában s nem békésen —radikális re-
formhullámmal —, hanem a cári Oroszországban in-
dul s „vérrel dolgozik";14  hogy „a bűnnek, butaság-
nak, nyomornak és szolgaságnak" cári világa „az 
egész emberiség kínját", embervér patakzását"15 , il-
letve „borzasztó embermészárlás vérkönnytengerét" 
igényli, — mindez nemcsak az erkölcsi tét nagysá-
gát, .de a grandiózus áldozathozatal végsđ  értelmét 
vagy hiábavalóságát is nyilt kérdésként értelmeztette 
a publicista Adyval. A gyđzelem vagy vereség, érte-
lem vagy hiábavalóság sejtelme eközben egyaránt 
föl-fölbukkan soraiban, de maga a Tehet őségek nyílt-
sága, a forradalom etikai rizikója végérvényesen so-
ha sem tűnik el korabeli publicisztikájából. Elenke-
zđleg, csak megerősítést nyer benne a Vörös szekér a 
tengeren közismert történelmi alternatívája: vagy új 
Hajnaloknak a pírja, gyđzelmes lángja, vagy újra 
csak vér, amelyet a vereség nem teríthet emberi re-
zonnal... S kétségtelen, hogy eszmeileg e kérdés 
„a vihar elđtti várakozás kétked đ, szomorú, szo гongб  
kérdése"16  volt Adynál, sđt még kifejezettebb eszmei 
szigorral azt is mondhatnánk: egy olyan kiváró eg-
zisztenciális állapot visszfénye, amely szubjektíve 
soha senkit se képesíthet az önkéntes forradalom-
vállalásra, az öntevékeny sorbaállásra. Etikailag vi-
szont épp a gyakorlati forradalomvállalás erkölcsi 
pátoszát domborítja ki ez az adys kérdés; nincs „ga-
rantált" kimenetel, s mégis, önkéntesen is vállalni 
kell a harcot minden erkölcsi konzekvenciájával... 

2.0. Külön tanulmánysorozat feladata lehetne annak 
kimutatása, hogy az 1905-ös orosz forradalommal el-
sđsorban Adynál aktualizálódott etikai kérdésfölte-
vés hogyan „bujkál" tovább s tör olykor-olykor fel-
színre a magyar irodalom 1905-1919-es id đszakában. 
E jelenlegi lehetđségeinket meghalódó feladat helyett 
ezúttal csak arra vállalkozunk, hogy a forradalom 
és az etika szövevényes viszonyának a kor magyar 
irodalmában központi helyet betölt ő  problémagócára, 
a magyar irodalmi messianizmusra mutassunk rá 

vázlatosan, jelzésszer űen. Eközben, természetesen, 
nem térhetünk ki e jelenség eszmei és politikai impli-
kációira, sem pedig „utóéletére" egy-egy életműben; 
az irodalmi messianizmust mint etikai fenomént vesz-
szük számba, s nem tágabb összefüggésekben, hanem 
puszta elđfordulásában. 

2.1.0. Behatóan foglalkoztunk márt' annak bizonyí-
tásával, hogy az orosz forradalom érlel ődése, s külö-
lösen a világforradalom ígéretével fellobbanó Októ-
ber reálissá tette és deteologizálta azokat a messia-
nisztikus reményeket, amelyek a szážadforduló mun-
kásmozgalmát is áthatották (de csupán ideologikusan, 
a valóra válás alapvet đ  történelmi feltételei nélkül), 
illetve, hogy Október aktualizálta — a korabeli jelen 
reális lehetőségévé tette — a marxi történetfilozófiát 
átható meggyőződést, hogy a proletariátus osztály-
harca szükségképpen az egész emberiség felszabadí-
tásához vezet. Eközben utaltunk arra, hogy maga 
Lenin is „világtörténelmi felszabadató küldetést" tu-
lajdonított a munkásosztálynak és forradalmi harcá-
nak, s hogy 1918-19-es gyakorlati és publicisztikai 
tevékenységét egyaránt az a valós tényekre alapuló 
meggyőződése hatotta át, hogy bekövetkezett e misz-
szió realizálásának a történelmi pillanata. Ha ehhez 
még hozzáadjuk azt a történelmi tényt is, hogy a ko-
rabeli magyar munkásmozgalom egész valóságához, 
„nemcsak az agrárszocialista, de a korai szocialista 
mozgalmak természetrajzához" is hozzánđtt a forra-
dalmi messianizmus, az a megváltást szomjazó élet-
érzés, amely számára az „ Еljen a világot megváltó 
szociáldemokrácia!" jelszava nem üres szólamot, ha-
nem a személyes cselekv đ  hit megnyilvánulását je-
lentette, 18  — akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy a ma-
gyar irodalmi messianizmust eszmei és politikai szem-
pontból sem lehet olyan egyértelműen-negatív szín-
ben föltüntetni, ahogy azt egyes kritikusai teszik. 19  

2.1.1. S különösen nem lehet ilyen egyoldalú, elmarasz-
taló kritikában részesíteni ezt az irodalmi messianizmust 
mint etikai fenomént. Mert ilyen jelenséget is képvi-
selt, nemcsak eszmeit és politikait, s mint ilyennek, 
szerintünk egy sajátságos erkölcspszichológiai funk-
ciója volt: az egyetemes megemberiesülés, a jórészt 
deteologizált ehiliazmus, a világforradalmi megvál-
tás reálisnak látszó reménye egyúttal morális alibit 
is jelentett a Forradalom szükségképpeni áldozatho-
zatalára. Más szóval, előzetes etikus igazolását kép-
viselte a forradalomnak, mely csakis azzal halad-
hatja túl osztálypragmatizmusát és parciális osztály-
etikáját, hogy univerzális-emberi felszabadulást, vagy 
messianisztikus zsargonnal: általános „megváltást" 
hoz, következésképp: e „megváltásért" hozandó igaz-
ságos és igazságtalan, szükséges és véletlen áldozatok 
erkölcsileg egyaránt igazolhatók ... Némi túlzással 
azt is mondhatnánk, az irodalmi messianizmus mint 
etikai alibi mintegy elđre bizonyítani akarta, hogy a 
proletár (világ) forradalom nem puszta magasabb 
szintű  megismétlése lesz a nagy polgári forradalom- 

17 L. az Etika és forradalom. sinkó Ervin, 1916-1919. c. ta-
nulmánysorozatunk III. fejezetét: Hid, 1974/5-6. sz. 679-
685. p. 

1e Igy értelmezi a messianizmust, a magyar irodalommal és 
tudománnyal joggal pđrlekedve, a mozgalom egykori részt-
vevđje, Veres Péter. Idézi: Varga József: Ady és a szo-
cializmus (In: Aroképek a magyar szocialista irodalomból, 
i.m.). 

1a L. pl.: Heгmaлn István: Messianisztikus marizmus. Híd, 
1967/5. sz. — Nézettank szerint ilyen szempontból az id đs 
Lukács György is eltúlozza saját ifjúkori „messianisztikus 
szektásságának" kritikáját, mondván, e „sajátos fajtájú 
szektásság" alapját „az a szenvedélyes hit alkotta, hogy a 
világ szocialista átalakulása néhány rövid , persze válságok-
kal telített év dolga lesz csupán, hogy tehát hamarosan 
bekövetkezik mindenki számára a gyökeresen jóra forduló 
világ, az igazi emberi élet lehet đsége". (Elđszó. In: Utam 
Marxhoz I ., Magvetđ  Könyvkiadó , Bp. 1971). Hisz ugyan-
ilyen, a világforradalmi helyzet objektív közelségére ala-
puló hit éltette Október el đestéjén és hónapjaiban Lenint 
is, és đt talán mégsem lehet a puszta negatívumként ér- 
telmezett „inessianisztikus szektássággal" vádolni! 

14 vб1dindulás, i.h. 
11 Barnum és Andrejeva lovagja, i.h. 
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nak, mely az „emberiség" nevében indult, de meg-
rekedt az osztály — a polgárság — „megváltásának" 
zsákutcájában .. . 

2.1.2. A forradalom ilyen, messianisztikus hittel mint 
morális alibivel történ ő  személyes vállalása minde-
nekelőtt Ady Endre költészetében kísérhet ő  nyomon, 
mégpedig ismét csak nem véletlenül: már az 1905-ös 
orosz forradalom el őestéjétől kezdve, s egészen az 
utolsó versekig, azaz Októberig és a Tanácsköztár-
saság előestéjéig. 

Már a Vízió a lápon (1903) sem csupán a személyes 
misszióérzés messianisztikussá duzzasztása (3. strófa), 
hanem a forradalomvállalás etikai konzekvenciájá-
nak egyik legelső  verses levonása is (4-5. strófa). 
A 4. versszak remény-f őnevei — virradat, csoda-
reggel, sugár — világméretű  változást anticipálnak, 
de e változás már ebben a strófában is az érte ho-
zandó áldozatokra való asszociáltatással jár együtt: a 
remény-főnevek iszony-főnevek közé ékel ődnek: 
vulkánhegyek, lángoszlop, lángfolyó. Az 5. strófában 
aztán az iszonyatos áí'dozatok személyes vállalása 
következik be, mégpedig messianisztikus hittel, az 
egyetemes megemberiesülésnek, megtisztulásnak a 
bűnt is feltételez ő  reményével. A vulkán-hegyekre 
lépés, a torlaszok fölöttž süvöltés, a rombolni hívó 
bomba-szó vállalása ugyanis azzal a felel ősségteljes 
etikai tudattal történik, hogy mindez vérvörös lobo-
gót igényel s végkövetkezményében a bűntenger föl-
szabadításával azonos azonban az eredmény min-
dent kárpótol, erkölcsi értelemben is, hisz a vért és 
bűnt is vállaló harc arra hivatott, hogy megtisztítsa 
jól a földet... 

Az Anti-Krisztus útja (1909) első  négy strófája nem 
közvetlenül s nem kimondottan a forradalomválla-
lásnak, hanem a köznapi bún ős-létnek ad messianisz-
tikus erkölcsi igazolást. Az égverő  bujaságú Pokol-
pálma-bűnök egy-egy keresztviv ő  stációnak minősül-
nek e strófákban, személyes áldozathozatalnak a Jöv ő  
új emberéért, a víg, ép, kacagó unokákért. A záró-
versszak aztán az Antikrisztus mozgalmi jelentéstar-
talommal is bíró képzetének beiktatásával a Jöv őért 
való magánéleti bűnvállalást a közéleti/harcos b űn-
vállalás lirányába tágítja ki: az antikrisztusi keser-
ves-fölséges út fekete elvásást jelent másokért, a 
fehérnek tudott Jövőért... 

A Fájdalmas, bús kitérő  (1909) szintén a harcos-lét 
etikai konzekvenciáit sommázza, kevesebb messianisz-
tikus optimizmussal s több kényszerű  beletörődéssel, 
mint az eddigi példaversek. A b űnvállaló harcos-lét 
erkölcsi igazolását, alibijét azonban itt is az egyete-
mes-emberi megváltás, a háborús völggyé vált sira-
lomvölgy egyetemes elhagyása képezi; a gy űlölés, 
harcolás, ütés, marcangolás, ejtés, űzés imperativusá-
nak az az egyetlen erkölcsi mentsége, hogy a nagy 
vžlág-csókért dúl, mindannyiunk valóban-éléséért, a 
nem-(siralom)völgyž létért .. . 

A Gyűlölet és harc (1913) nem az individuum, hanem 
a bilincses milliók szempontjából veszi számba a 
harc etikai konzekvenciáit, s mivel e harc itt törté- 
nelmi távlatot kap — „megfizetni vad századokét" 

a konzekvencia-keresés is kifejezettebb történet- 
filozófiai jelleget ölt. A záróversszakban ily módon 
maga az alulról vívott évszázados osztályharc nyer 
messianisztikus erkölcsi igazolást; e strófa az egye- 
temes, igazi szeretet kivívását a bilžncses mžllžók 
vívmányaként szorgalmazza a hangsúlyos mi révén: 

Ma is Gyűlöletet ünneplünk, 
Miként tegnap, holnap és újra-újra, 
Gyűlöletet és harcot, 
Míg új Karácsony jelét ki nem gyujtja 
Az egész Földön a mi szívünk. 

Végül, utolsó példaversként, az Elégedetlen ifjú pa- 
naszára (1918) hivatkozunk, amely legközvetlenebb 

módon dokumentálja a forradalom messianisztikus 
erkölcsi igazolását. A Nihilt árasztó kezd őstrófa után 
a kozmikus, az egész Földre kiterjed ő  forradalmak 
szinonimái: az tköl, a Halál, a borzalmak, de ugyan-
akkor, a Pétező  nem jó Еlet negációjaként, a Halál 
utáni ébredések is! S amíg e középső  szakaszban csak 
ez az ellentétes forradalom-szinonima utal az áldozat-
hozatal messianisztikus értelmére, addig a zárórész a 
Halál utáni Emberre vonatkoztatott, etikus funkciójú 
igehasználatával (meg fog szépülni, vérben jól meg-
mosdik, megjavul, ifjít), valamint a messianisztikus 
jelentéstartalmat hordozó jelz őkkel (trombitás angyal, 
mžlliónyž had, megváltó fegyver) a legegyértelműb-
ben tolmácsolja költőnk egyetemes üdvözülés-hité-
nek forradalmat igazoló erkölcsi funkcióját: 

Vér, vér, vér, 
Be meg fog szépülni az Ember, 
Ha vérben jól megmosdik egyszer 
S be megjavul. 
бh, jöjj, trombitás angyaloddal, 
Föltámadás, 
0h, jöjj mžlliónyi hadaddal. 
S ifjítsd meg ezt az unalmas 
Golyóbist, 
Jöjjön a megváltó fegyver, 
Ámen.E б  

2.1.3. Komlós Aladár hívta föl a figyelmet 21  arra, 
hogy a Tanácsköztársaság el őestéjén és tartama alatt, 
1917-19-ben a kommunista eszme a magyar iroda-
lomban is egy „érdekes félreértett alakban hódított 
íróink közt, valósággal az evangéliumi kereszténység 
új változataként", amennyiben is íróinkat — f őleg 
az idősebbeket — „a kommunizmusnak a benne véli 
keresztény eszme nyerte meg". Problematikánkra vo-
natkoztatva azt mondhatnánk, hogy az Ady-opusban 
legerőteljesebben kibontakozó messianizmus — min-
denekelőtt Október valósnak látszó világforradalmi 
ígéreteinek hatására — nem maradt izolált jelenség, 
hanem átterjedt a korabeli magyar irodalom vala-
mennyi „iskolájára", irányzatára és csoportosulására, 
az ún. Népszava-irodalomtól, a Nyugat irodalmán és 
az avantgardon át, egészen az Int ernationale-körig. 

Legelőször arra emlékeztetünk, továbbra fis csak jel-
zésszerűen, hogy e történelmi forduló éveiben, kü-
lönösen pedig 1918/19-ben Ady mellett Tóth Arpád, 
Juhász Gyula, Móricz Zsigmond, Krudy Gyula és 
Szabó Dezs ő  alkotásán is er őteljes nyomot hagy az 
egyetemes-emberi üdvözülés — nem elég hangsúlyoz-
ni: akkor reálisnak tűnő  — hitvallása. 

Juhász Gyula például az őszirózsás forradalom fél-
eredményeivel az 1918. december 15-i, Konjunktúra 

című  cikkében messianisztikus igényű  kritikát sze-
gez szembe: „Ország, világ kertjében égre nőtt a gaz, 

a gyom, a dudva, és tisztogatni kell! A forradalom 
megváltoztatta az állam és a társadalom rendjét, de 
vajon megváltoztatta-e az emberek belsejét? Ide nem 
elég a változás, ide megváltás kellene, az Isten or-
szágának eljövetele, amely belülr đl jön" 22  S amíg 
e cikkében a forradalom messianisztikus/etikai tar-
talmainak igenlése eszmeileg egy irreális, „bens ő" 
forradalmiság köntösében jelenik meg, addig a nem 
sokkal késđbbiben, az 1919-et köszönt ő  újévi cikk- 

" Király István az id. monográfiájában csak Ady „magyar 
Messiások" motivunіkđrét vizsgálja behatóan, s csupán a 

költő  egyéni misszióérzésével hoz összeftiggésbe egy csök-
kentett mértékű  messianizmust: „Allandóan vlsszatér đ, 

központi motívum lett ekkor (1908 után, B. I.) Adynál a 
már-már messiaiilsztikus jellegű  misszióérzés." (i.m. IL, 
285.). Azt viszont nem domborítja ici a monográfia, hogy 
a messianizmus Ady forradalomvállalásának is egyik köz-
ponti motfvurna volt s alibi-funkcióval rendelkezett. 

° 1  Tanulmányok az orosz—magyar irodalmi kapcsolatok köré-
ből. ITK, 1962/3. sz. 

"Az  itt idézett próza-dokumentumokat vö.: „Mindenki Gjak-
ra készül ... " I. köt. (Krúdy), II, kđt. (Juhász Gyula), ПΡI. 
köt. (Móricz), IV. kist. (szabi Dezs ő). 



ben már egy jórészt deteologjzált messianizmus kap 
hangot: „ ... új vallás kezdődik itt, amelyet lövész- 
árkok mélyéből hozott föl a nap fényére a szenved ő  
ember (...) Az új vallás, mint minden vallás, az egész 
emberiséghez akar és fog szólani. Most még talán 
nincs itt a Messiása (...) de prófétáž már erősen je-
lentkeznek és prédžkálnak. Az egyiket, ugyebár, Vil-
sonnak hívják, a másikat Leninnek..." Ugyanebben 
a Juhász-cikkben aztán földereng a messianizmus 
alibi-volta is, ti. az  a tudat, hogy a Forradalom jóvá-
tehetetlen emberi áldozatokat is követel („az embe-
riség már fölállította az oltárt és talán már ácsolják 
a keresztfát"), azonban ezek az áldozatok morálisan 
épp azért igazolhatók, mert az egyetemes-emberi meg-
váltást, s nem csupán pa1'tikuláris osztályérdekeket 
szolgálnak: „A külső  világi változások mellett a lel-
kek színeváltozása is megkezd ődött. Krisztus és Za-
rathusztra örök harcának új fejezete indul, ez nem 
pártok és osztályok küzdelme csupán, itt princípiu-
mok és elementumok csapnak össze, itt János jele-
néseinek csodái mutatkoznak.” 

Móricz Zigmond az Itt csak a jóság segít című , 1919 
május elsejére írt kisprózájának szabóinasa szintén 
a messianisztikus optimizmust hirdeti („Most az igazi 
krisztusi törvény jön"), Szabő  Dezső  Levelek Kolozs-
várra c. sorozatának negyedik darabja pedig ezt az 
optimizmust kifejezettebb politikai tartalommal is te-
líti: „... a most vajúdó internacionálé a keresztényül 
megtisztult emberžség szent összefogása lesz". Ezzel 
szemben Krúdy Gyula — kevesebb politikummal, de 
nem kevésbé felfokozott messianisztikus reménnyel 
— már az őszirózsás forradalmat is az egyetemes 
megemberiesülés nyitányaként köszönti a Magyar 
köztársaság címen publikált naplójegyzetében: „Egy 
új világ küszöbén állunk. (...) Ma jön a világra az 
a megváltó újszülött, aki olajággal a kezében meg-
védelmez a rőt dúvadtól, keserű  ellenségtől. A farka-
sokból emberek lesznek. Az új vžlág Igéje megszelí-
díti a setét indulatokat". 

A Nyugat-kör messianizmusának azonban — Ady 
Endre lírája mellett —Tóth Arpád közismert, köz-
vetlenül a Tanácsköztársaság kikiáltása után frott 
verse, Az új isten című  ad legerőteljesebb hangot. 

A vers 1. szakasza a szabályosan ismétl ődő, hang-
súlyos nem-ekkel negatív meghatározását adja a 
címben jelzett isten-képzetnek: egy egyháztalanított, 
deteologizált és demisztifikált isten képzete bonta-
kozik itt ki, amiinek pozitív meghatározása csak an-
ticipációként van jelen: ragyogó t űz-szem, új isten... 

A 2. szakasz első  részének funkciója: az istenség 
föidrehozása, továbbra is negatív meghatározások ré-
vén. Ezt követđen azonban a földre hozott istenség 
is demítizálódik, kontrasztjaként a régi ál-földi, em-
bertđl elidegenült és emberellenes eszközzé tett is-
tenségek valóságának. 

Az žlyenként affirmált isten-képzetnek aztán a 3. sza-
kaszban következik be els đ  ízben egy teljesebb pozi-
tiv meghatározása: kidombo, :dik földisége, az óriás-
jelleggel sem cáfolt evilágisági ~ , emberi szenvedések-
bđl való fogantatása. A szakas- végén pedig, e pozi-
tív meghatározás kulminációja) , az isten-képzet 
elsđ  politizálásának is szemtanúi ! eszünk: a Vörös 
Isten hangja a piros Keletről zeng sápadt Nyugat-
nak... E szakasz ugyanakkor ei đkés. ítése is a majd 
csak az 5. strófában kiteljesedd motí 'zmnak, az új 
messiás embervér-áldozatból-fogantságá.iak. 

A 4. szakasz az előzőekben eviláginak és emberarcú-
nak szuggerált s politikai energiákkal is telített is-
tenséget tovább politizálja: a sárga Szajna, a vén 
Westminster és a Fehér Ház aposztrofálásával az 
egyetemes változtatás, a világ-átlényegítés sejlik föl 
a deteologizált istenség történelmi missziójaként. 

465 	A következđ  szerkezeti egységben a közvetlen, töm- 

jénfüsttől mentes, az emberi/közösségi, illetve: a nem-
zeti önérték tudatát sem leplez đ  fohász újabb len-
dületet ad az előzőleg már egyértelműen politizált 
isten-képzet további emberiesülésének. Az antropo-
morf istenségnek a 4. szakaszban már el őrevetített 
világ-jelentősége itt szintén újabb hangsúlyt kap 
(világra ömlő  harsonád), s ez az egyetemes jelentđ-
ség politikailag is tovább konkretizálódik, egyrészt 
a magyar jaj-patakra, másrészt pedig az orosz Októ-
berre való nyílt utalással. Ugyanakkor, itt teljesedik 
ki a 3. szakaszban anticipált motívum, itt domboro-
dik ki a deteologizált messianizmus etikai funkciója 
is: embervér, élő, drága nedv az egyetemes átlénye-
gülés energiájaként anticipált diadalmas vörös lük-
tetés hajtóereje, ám ennek az etikus áldozatnak ér-
telmes etikai rendeltetése van: a messzezeng ő  nagy 
moszkvai ár most tisztára mossa a világot .. . 

Az utolsó, 6. szakasz egyrészt az isten-képzet politi-
zálásának lezárása: az új isten alternatív jelzđje, 
illetve szinonimája a proletár lesz, a régi istené pe-
dig az úri. Másrészt, az előzetesen már politikailag 
is egyetemesnek el őlegezett átlényegülés itt plane-
táris dimenziót kap. S végül, harmadsorban, a mes-
sianizmus etikai funkciója is tovább konkretizálódik: 
e zárószakaszban az új/proletár isten hivatása ön-
magában drasztikus — pörölyös kezű  — hivatás 
ugyan, ennek azonban itt — az 5. szakasz tisztára 
mosott világának messianisztikus reménye után: egé-
szen logikusan — föl sem merül etikái kérdésessége, 
erkölcsi jogosultsága. Hisz ez az önmagában véve 
drasztikus, csontropogtatásra és gerinctörésre is asszo-
ciáltató pörölyös művelet a sáros, b űnös, ócska boly-
gó boldoggá formálására hivatott, illet őleg, a messia-
nizmusnak a forradalom etikus alibijét megadó funk-
ciójára még közvetlenebbül utalva: arra hivatott, 
hogy istenképűre — antropomorf, új és proletár em-
ber-isten képére — gyúrja át a sok régi, úri isten 
által eltorzított mindannyiunkat... 

2.1.4. Nem volt mentes a korra jellemz ő  messianisz-
tikus reményektől az a két alkotókör sem, amelyben 
például az ifjú Sinkó Ervin is — Ady Endre „ke-
nyere" után — forradalmárrá érlel ődött, s ahol iro-
dalmi/publicisztikai tevékenységébe életreszólóan vo-
nult be a forradalom és etika viszonyba hozott prob-
lematikája: Kassák Lajos és az Internationale köre. 

Kassák már 1915-ben összefüggésbe hozza a szocia-
lizmust az egyetemes megváltás tanával. „A szocia-
lizmus élete valahol a krisztusi tanok mélyén gyö-
keredzik, s első  hirdetđi, mint a Tiberiás parti halá-
szok a bizonytalan ebionizmus medréb đl tértek át a 
történelmi materializmus útjára, és ezen keresztül 
értek el a praktikus filozófia legmagasabb csúcsá-
hoz, ahol már a vallási, nemi és nemzeti szigeteken 
is túllendülve, csupán az osztályharc alapján álló pro-
letárság jelmondata ékeskedik: Egy mindenért, mind-
nyájan egyért "Ea S később is, a világforradalmi hul-
lám erősödésével, A Tett és Ma körében elevenül 
él az ateizált messianizmus: „Forradalom! lУgy él 
bennünk ez a szó, mint valami nagy ígéret, úgy kép-
zeljük el a forradalom cselekv đ  pillanatait, mint va-
lami nagy testvéresft đ  ünnepséget. (...) a forradalom 
valami rossznak a befejez ődését és valami jónak a 
kezdetét jelenti. A forradalom (...) egy nagy letisztu-
lás, megembe гesedés"?' 

Magánál Kassáknál a forradalomnak, mint deteologi- 
zált messianisztikus aktusnak e heves igenlése szüli 
az állandó, felfokozott elégedetlenséget a puszta „ön- 

" Az internacionálé és a háború . tj Nemzedék , 1915. I. 24. 
Id.: Kassák Lajos: Egy ember élete. Iаgvetđ, Bp. 1957. 

„ Egy ember élete , i.m. — A Kassák-mozgalom messianiz-
musára utal , meg nem nevezve e jelenséget , Beládi Miklós 
is: „A mozgalom frбit nagy ídđk vihara vette szárnyá гa. 
Háborúban éltek , és úgy gondolták , hogy az emberiség 
válaszúthoz érkezett : elveszítheti méltóságát, dk meg is 
tisztulhat egy világot újjászervez đ  forradalomban.” (L.: 
Arcképek a magyar szocialista dxodalomb&l , ínn.). 



tudatlan gyomorlázadással", illetve „éhséglázadással" 
szemben. Az Október és a Tanácsköztársaság közti 
időszakban maxímájává válik az Aktivizmus c. prog-
ramcikkének25  megállapítása: „Nem elég a harc az 
igából felszabadítandó testért, ugyanakkor induljon 
meg a harc az ugyancsakúgy igába szorított lélek 
felszabadításáért žs". A messianisztikusan igenelt For-
radalom szabja meg, másrészt mozgalmának ugyan-
ebben a programcikkben definiált egész stratégiáját 
is .  „ .. a nagyon sokak által végcélnak vallott kom-
munizmuson, mint a legközelebbi fejl ődési stáción, a 
szocialista ideál egyetlen fundamentumán túl, mi ma-
gát az alig körülhatárolható cégcélt, a lelkében újjá-
született embert zászlózzuk a forradalom elé". 

2.1.5. AKassák-körből „disszidált" Internationale-kör 
(Komját Aladár, György Mátyás, Révai József, Lengyel 
József, Sinkó Ervin és a Kassák-orgánumokban nem 
szereplő  Hevesi Gyula) ugyancsak nem volt mentes 
a messianizmustól. Ezt azonban ez a kör még kifeje-
zettebb politikai tartalommal telítette, mint Kassák 
Lajos és aktivista mozgalma, s a messianisztikus el-
várásokat közvetlenül is az Októberrel kezd ődő  Világ-
forradalomnak Lenin és a korabeli munkásmozgalom 
által is táplált reményéhez f űzte. 

Már az Internationale programjában26  is nyomatéko-
san szerepel az igény, hogy írói, szerkesztái „a szo-
ciális megváltás gyakorlati politikáját" akarják szol-
gálni. Révai József pedig — Hevesi Gyula és Sinkó 
Ervin mellett az induló folyóirat f ő  ideológusa —
Az európai átalakulások kritiКбјб -banE7  hevesen po-
lemizál a nézettel, miszerint a szocialista mozgalom 
többé már nem képviselhet világmegváltást, mert 
eredeti célkitűzését feladva, a világmegváltás tanát 
állítólag puszta munkásmozgalommá redukálja .. . 
Hogy messianizmus és világforradalom milyen köz-
vetlenül azonosul s válik egymás szinonimájává az 
Internationale-körben, arról Révainak a Világmeg-
váltás c. cikke28  tanúskodik legékesebben. Nemcsak 
intenciójában, de szóhasználatában is a „megtaga-
dott" Mesterre, Kassák Lajosra — s némiképpen a 
szintén „megtagadott" Lukács Györgyre is — asszo-
ciáltatva. Révai ti. ezt írja e cikkében: „A munkás-
osztálynak (...) mégsem az éhségnek forradalmát kell 
megcsinálnia, a munkásosztálynak tudnia kell, hogy 
forradalmával megváltja az egész emberiséget. A for-
radalmat ne az vezesse, hogy a munkásosztály annyi 
szenvedés és éhezés után jól akar lakni, hanem ép-
pen ez a megváltó öntudat. — A forradalom, a pro-
letárforradalom világmegváltó forradalom. (...) A 
forradalmat mindinkább ez a világmegváltó öntudat 
fogja vezetni, nem az éhség, a gyomor korbácsüté-
sei. (...) A világforradalom a proletariátus megváltó 
öntudatának forradalma lesz." 

Messianizmus és világforradalom kiegyenlít ődésérđl 
— vagyis, a messianizmus végs ő  deteologizálásáról, 
egyrészt a történelmi materializmus optimizmusával 
való azonosításáról, másrészt a világ-, vagy legalábbis 
az össz-európai proletárforradalom aktualitásának 

Közli: „Mindenki újakra készűl...", IV. köt. 
" Programm. Internationale , 1919. jan. 1., 1-2. sz ., 1-2. p. 
n Internationale, Id. sz., 21-32. p. 

Ifjú Proletár, 1919'  ápr. 13. Újraközli: „Mindenki újakra 
készül .. Y, i.m. IV. köt. —Révai József, e cikke távlatából 
nézve, nemcsak enyhe kritikát, de egyféle — tudatos vagy 
ösztönös — önkritikát is gyakorol, amikor Szabó Ervin: 
A tđke és a munka harca  C.  brosúrájának bevezet ő jében 
megállapítja: „Az osztályöntudat Szabó Ervin értelmezésé-
ben telítve volt erkölcsi tartalommal. A munkásosztály 
fogalma nála éppen olyan postulátum , mint amilyen Krisz-
tusnál az emberiség . A munkásságban ezt kereste . Amikor 
nem találta meg, visszavonult a mozgalomtól." (Idézi József 
Farkas a „Mindenki újakra készül ..:° IV. kđtetének jegy-
zeteiben.) — Révainak ez a recenziója egyébként k đzvetve 
arra is utal, hogy nyílván Lukács Gy đrgy 1916-19-es vo-
natkozó munkáiban is jelen volt —Szabó Ervin messianisz-
tikus munkásság- és osztályharc-szemlélete .. . 

lenini hitével való rokonságáról — tanúskodik Hevesi 
Gyula Internationale-beli publicisztikája is Hogy az 
emberiség a világmegváltó kommunista világforra-
dalom szükségszer ű  kirobbanása el őtt áll, ezt foly-
tatásos tanulmányában 20  alapos közgazdasági analí-
zissel — és „ekonomisztikus messianizmussal" — bi-
zonyítja, ahhoz a végkövetkeztetéshez jutva, hogy a 
világháborús társadalom gazdasági rendszere „mű-
szaki és termelésž okokból egy pillanatra sem tart-
ható tovább, még pedig nemcsak nálunk és Német-
országban, hanem azokban a többi országokban sem, 
amelyek a háborúban részt vettek." Problematikánk 
szempontjából aztán nem az a legfontosabb, hogy Kun 
Béla, Varga Jenő, Lengyel Gyula és mások akkori 
írásai is arról tanúskodnak: „a kapitalista termelés 
csődjéről és ezzel kapcsolatban a világforradalom el-
kerülhetetlenségéről vallott felfogás (...) egészen 
általános volt", ahogy ezt Hevesi Gyula évtizedek 
múltán joggal állapítja meg 30 ; s nem is az a leglé-
nyegesebb, hogy a renegát Kautskyval szembeni stra-
tégiáját gazdasági tényekre is alapozó Lenin szintén 
úgy vélte ekkortájt, a pesti Internatžonáléban is le-
közölt Kautsky-bírálatában: „A készülđ  proletár-for-
radalom szele Európa-szerte érezhető."91  Szempon-
tunkból nézve az a lényeges, az Internationale-kör 
maximálisan deteologizált messianizmusára egészé-
ben is jellemző, hogy a tényleges gazdasági és míi-
szaki tényekre alapozó Hevesi messianizmusa olyan 
erőteljes volt, hogy forradalomváró hite képes volt 
tartósan is sötétebbre színezni a világkapitalizmus 
gazdasági képét, mint amilyen az a valóságban 
volt...  Ugyanakkor pedig épp ez a messianisztikus 
hit kölcsönözte számára azt a rendíthetetlen optimiz-
must is, amely nélkül nincs forradalmi kitartás. Ez-
zel magyarázható, hogy amikor Hevesi Gyula fél év 
múltán — miközben tagja lett a KMP ún. második 
központi bizottságának is — az Internationáléban 
mintegy 1ee11enőrzi, hogy az induló folyóiratban pub-
likált folytatásos tanulmányának jogos volt-e az op-
timista prognózisa, az ióközben lezajlott világ-
gazdasági mozgásokat is figyelembe vev đ  elemzésé-
vel megint ahhoz a konklúzióhoz jut, hogy még azok 
is, „akiknek a történelmi fejl ődés marxista szemlé-
letéhez még újabb bžzonyítékok тa volt szükségük, az 
előttük eddig közvetlenül lejátszódott eredmények 
alapján nyugodtan és biztos várakozással tekinthet-
nek a fennálló gazdasági erők és szükségszerűségek 
által elmaradhatatlanul felždézendő  kommunista vž-
lágforradalom elé" .. s2 

2.1.6. Végezetül még csak arra hozunk fel példát, 
hogy a korra jellemző  messianizmus jelen volt az 
SZDP-, illetve az ún. Népszava-irodalomban is. 

Egyik jellegzetes képviselője Várnai Zseni 1919-es 
szubjektív cikke 33  például nemcsak biblikus szóhasz-
nálatával, de tartalmilag is — az ember megemberie-
sülésének/megtisztulásának intenzív sóvárgásával —
a messianisztikus remények nyilvánvaló jelenlétér đl 
vall: „Testvérek vagyunk, ezt mondja, ezt prédikálja 
az a gyönyörű  új társadalmi rend, mely a karjára 
emelt bennünket, szenved ő, megtépett embereket, 
hogy átvigyen bennünket az žgéret országába. Ezt 
mondja a társadalmi rend, de a társadalom emberek-
ből áll és ők egyenként, személyenként nem tudják, 
vagy nem akarják megérteni ezt a szót: testvér .. . 
— Talán még nem vagyunk csak annyira megméte-
lyezettek, hogy ne tudnánk jobbá lenni? Talán csak 
nem gyökeresedett meg bennünk annyira a régi rossz, 
hogy egy új világrend se tudná kiölni belőlünk, mert 

is A kommunista világforradalom gazdasági és műszaki szük-

ségszerűsége. Internationale, 1-2. sz.; A termelés azonnali 
kommunizálásának műszaki lehetđsége, gazdasági és jogi 
kiviteli feltételei. Internationale, 3-4. sz. 

50 Hevesi Gyula: Egy mérnök a forradalomban. Négy évtized 
történelmi id đkben. Európa Könyvkiadó, Bp. 1959. 

u Lenin: „A proletariátus diktatúrája" Bírálat Kautsky 
könyvéгбl.) Internationale,  3-4.  sz. 

" A forradalom útja. Internationale, 6-7. sz. 
' Milyen szép volna. Magyar Alföld, Kecskemét, 1919. júl. 6. 466 



ha így volna, nem érdemelnénk meg a felszabadítá-
sunkat. Ha így volna, úgy kellene velünk tenni, mint 
Mózes telt fölszabadított népével, aki negyven évig 
vándoroltatta őket a pusztában, míg a rabszolgaság-
tól megmételyezett öregek nemzedéke kihalt és csak 
az új ivadéknak, a tisztának, az igátlan nyakúnak 
mutatta meg az ígéret földjét. — Nem akarom hinni, 
hogy így legyen; nem akarom hinni, hogy ne tud-
nánk emberségesebbek lenni, ha akarunk, ha látni 
kívánjuk még életünkben, ha be akarunk jutni az 
ígéret országába." 

S ha már az SZDP-orgánumként indult (1910) s a 
szociáldemokrata mozgalmi irodalom „vidéki" hagyo-
mányát ápoló kecskeméti Magyar Alföldet idéztük, 
hadd írjuk ide az 1919-es f őszerkesztő, Hajnal József 
Feltámadás című  — esztétikailag igen gyenge — ver-
sének záróstrófáját is a lap 1919. április 20-i számá-
ból — 

Ez a nagy tűztenger majd ha lobban, 
Százmillió szív mint egy szív dobban, 
Felgyújt mindent e végs ő  számadás —
Ez lesz egy szentséges feltámadás. 

— meg Tóth László Proletárok ünnepnapján című, a 
Magyar Alföld 1919. május elseji számában közölt 
cikkének néhány jellegzetes sorát: „Szocializmus a 
mi hitünk. A keresztre feszžtett Megváltó példája 
biztat bennünket: hitre szuronnyal hasztalan törnek, 
igazságot karddal lefejezni nem lehet, fejl đdésnek 
útját züllött hadakkal elállni nem lehet" ... 

2.1.7. Vázlatos ízelítđt adtunk eszázadi irodalmunk 
elsđ  két évtizedének messianizmusából. Eközben ta-
pasztaltuk, a tágabb összefüggések vizsgálata nélkül 
is, hogy e jelenségnek többé és kevésbé dltér đ, s többé 
és kevésbé hasonló jellege és intenzitása volt egy 
Adynál, a Nyugat, illetve az Internationale körénél 
vagy a szociáldemokrata mozgalmi irodalomban. 
Ugyanígy, eltérő  mértékben ütközött ki a messianiz-
mus etikai — forradalomváilalast igazoló — alibi-
funkciója is. Az viszont közös jellemz őként emelhető  
ki, hogy e jelenség nem korlátozódott egy-két kora-
beli írónk, költđnk és publicistánk tevékenységére, 
hanem korszak-jellege volt. Ami természetes is, hisz 
letagadhatatlan összefüggésben állt az 1905-ös, illetve 
1917-es, világforradalmat anticipáló orosz forradalom 
nemzetközi kisugárzásával. 

A továbbiakban ezt az irodalmi — az Internatžonálét 
kivéve: jobbára érzelmi/életérzésbeli — messianiz-
must Lukács György bölcseleti, fogalmilag is meg-
határozott messianizmusával egészítjük ki, majd kör-
vonalazzuk azt a többletet is, melyet Lukács — mint-
egy a kortársi magyar irodalomban is er đteljesen je-
lenlevő  problematika szintéziseként — a forradalom 
és etika viszonyának kérdésköréhez hozzáadott. 

2.1.8. Lukács György filozófiai tevékenysége 1918-19-
ben egészében is a messianizmus jegyében alakul: 
ekkori írásainak zömét94  áthatja a hegeli—marxi tör-
ténetfilozófiára alapozott, maximálisan deteologizált 
messianizmus. 

E világforradalmi megváltást propagáló lukácsi hit-
nek az a (hegeli—marxi) történetfilozófiából „kiemelt" 
és szenvedélyesen abszolutizált tétel képezte az alap-
ját, hogy a proletáriátus „az emberiség szociális meg-
váltásának hordozója", „a világtörténet messianikus 
osztálya",eb amely csakis akkor haladhatja meg a 
maga partikuláris osztálytudatát, amennyiben eljut 
ezen osztályöntudat öneszméletéhez s a maga világ- 

történeti szerepeként „a proletár osztályküzdelem vi-
lágtörténeti hivatását", „a társadalom megváltására 
való hivatottságot" 98  ismeri fel. Lukács messianiszti-
kus programjában tehát az osztálytudat csupán egy 
szükséges átmenetet képvisel ekkor egy még maga-
sabb történelemformáló kollektív tudatforma, az ön-
eszméletre jutott osztályöntudat felé, amelynek az 
lenne a funkciója, hogy a proletariátust a közvetlen 
osztályérdekeken és nemzeti méretű  proletárforra-
dalmiságon túlmenően az egész emberi társadalom 
megváltására irányuló forradalmiságra képesítse. 
S míg e mes іanisztikus fogalompária alapozott lu-
kácsi gondolatból a proletár osztályöntudatnak els ő-
sorban azon funkciója domborodik ki, amely a kapi-
talista világrend megdöntéséhez szükséges, addig az 
öneszméletre jutott osztályöntudatnak Lukács a vi-
lágforradalom hamari gy őzelme után megvalósítan-
dó, egyetemesen-emberi világrend el őkészítésében 
tulajdonított nélkülözhetetlen szerepet. 

Ebből következett aztán a sajátságos, némiképpen a 
nagy francia enciklopédistákra emlékeztet ő  pedagó-
giai optimizmusa: az osztályt öntudatosító és az osz-
tályöntudatot öneszméletre juttató gondolatnak azt a 
szerepet szánta, hogy felgyorsítsa a proletariátus ob-
jektíve adott, immanens osztálysajátságát képez ő, de 
jobbára csak latens állapotban egzisztáló világtörté 
nelmi/vi бgmegváltó hivatásának felismerését — s a 
világtörténelmi szükségszer űség akkor már feltartóz-
tathatatlanul érvényesül... Amint az Internationá-
léban közölt egyik cikkébeng 7  programatikusan is ki-
mondta, amit emberi erő  a történelemben véghez vi-
het, az nem több, mint tudatosítása a vžlágtöгténelem 
szükségszerűségének. Ezt a szükségszerűséget láttuk 
mi (kommunisták, B. I.) meg és ezt óhajtottuk, az igét 
hirdetve, azokban, akik e szükségszer űség végrehaj-
tására hivatva vannak, a proletárokban, tudatra vál-
tanг." 

Hogy e hegeli—marxi történetfilozófián alapuló lu-
kácsi messianizmusnak milyen gondolati implikációi 
voltak, az témánk szempontjából mell őzhetđ ; a lé-
nyeges viszont az, hogy e messianisztikus marxizmus 
mögött ugyanaz a dönt ő  történelmi realitás húzódott 
meg, amely a Kassák- és az Internatžonale-kör mes-
sianizmusának is reális távlatokat nyitott: a világ-
forradalom nyitányaként kirobbanó orosz Október. 
Ahogy az idős Lukács a saját ifjúkori „messianisz-
tikus szektásságának" kissé túl buzgó kritikájában 
megállapítja, az 1917-es forradalom az egész világ 
haladó ér'telm'iségére mély benyomást gyakorolt, ám 
létrehozott egy „sajátos fajtájú szektásságot" is, mely-
nek alapját „az a szenvedélyes hit alkotta, hogy a Vi-
lág szocialista átalakulása néhány rövid, persze vál-
ságokkal telitett év dolga lesz csupán, hogy tehát 
hamarosan bekövetkezik a gyökeresen jóra forduló 
világ, az igazi élet lehetősége" 38  Hogy a „sajátos faj-
tájú szektásságnak" e „szenvedélyes hitét" 1917/19-ben 
Lenin is éltette39, s méghozzá nem csupán holmi ideo-
logikus „hitre", hanem a korabeli világhelyzet alapos 
— gazdasági, politikai, hadi stb. —analízisére is tá-
maszkodva: ez történelmi, bár mindmáig gyakran 
elkendőzött tény. Az tehát, hogy ezek szerint, vulgo, 
Lenin korabeli publicisztikája is e „messianisztikus 
szektásság" tárgykörébe sorolható: ez a nonszens 
kétségkívül oda kívánkozik az id ős Lukács György 
túl szigorú önkritikájához .. . 

3.0. Az 1918/19-es cikkeiben és tanulmányaiban a 
messianizmus mellett — s vele jórészt összefüggés-
ben — Lukács még két általánosabb szempontból is 
foglalkozott etika és forradalom viszonyával: a forra-
dalomnak mint nyílt történeilrii lehetőségnek erkölcsi 
konzekvenciái, valamint a forradalmi célok és esz-
közök viszonyának szempontjából. Befejezésül ezt a 
két lukácsi problémakört vázoljuk. 

"A  szellemi vezetés kérdése és a „szellemi munkások", Lh. 
„ Jogrend és erđszak, i.h. 
" Elđszó. In: Utam Marxhoz I., i.m. 
1 L. a 17-es jegyzetünket. 

" Vö.: A bolsevizmus mint erkölcsi probléma; A kommuniz-
mus erkölcsi alapja; Párt és osztály; A történelmi mate-
rializmus funkcióváltása (In: T đrtéaelem és osztály đntn-
dat, Magvetđ , Bp. 1971), valamint: Taktika és etika; A 
szellemi vezetés kérdése és a „sze пemi munkások" (In: 
Utam Marxhoz I . Magvetđ , Bp. 1971), és: Jogrend és erđ-
szak (AZ Internationale 5. számának melléklete). 
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3.1. A messianizmus mellett, amely a világforradalom 
aktualitásának és biztos megvalósulásának hitét kép-
viselte, a korabeli Lukács-dokumentumokban a for-
radalom-szemléletnek, érdekes módon, egy ellentétes 
válfajával is találkozunk. E szemlélet fényében a for-
radalom nem fatalisztikus determinizmus révén, „ga-
rantál'tan" bekövetkez ő  és „garantáltan" gy őzedel-
meskedő  történelmi aktus, hanem nyílt történelmi 
lehetőség, következésképp, „siettetésének" vagy „kés-
leltetésének" nemcsak politikai, de erkölcsi rizikója 
sincs kizárva. Azt is mondhatnánk, hogy amíg a mes-
sianisztikus forradalom-szemlélet a Világforradalom 
biztos bekövetkeztének és hamari gy őzelmének hité-
vel a forradalomvállalás etikai problémátlanságát 
implikálta, addig a forradalomnak mint nyílt lehető-
ségnek az értelmezése nemcsak Lukács messianisz-
tikus optimizmusát ellenpontozta, hanem azt a gond-
talan etikát is új — felel ősségteljes — dimenzióval 
gazdagította, amely e messianisztikus optimizmusból 
logikusan következett (ám Lukácsnál sohasem kapott 
hangot). 

A bolsevizmus mint erkölcsi probléma című  tanul-
mányában — mely az első, még negatív választ kép-
viseli a forradalom és az etika viszonyba hozott kér-
déskörére —, Lukács ezt a nyílt forradalom-szem-
léletet így eхplikálja: „ .. a bolsevizmus körüli vi-
tában leggyakrabban hangoztatott érv, hogy ti. a 
gazdasági és társadalmi helyzet »megérett«-e már a 
rögtöni megvalósulás számára, eleve eldönthetetlen 
probléma felé visz; véleményem szerint sohasem le-
het olyan helyzet, amelyben ezt teljes biztonsággal 
és előre tudni lehetne: a rögtöni és bármi áron való 
megvalósításra žrányuló akarat tehát legalább olyan 
integráns része a helyzet »megérettségének«, mint 
az objektžvált viszonyok" Pár hónappal kés őbb, a 
Tanácsköztársaság el őestéjén írt, s a forradalomvál-
lalás erkölcsi konzekvenciáit egészében véve már po-
zitívan megítélő  Taktika és etikában a szerz ő  meg-
erősíti a forradalommal mint nyílt lehet őséggel kap-
csolatos szemléletét. Az evolúció és revolúció dia-
lektikáját kiélez ő  kérdésre ugyanis, hogy „itt van-e 
már a pillanat, amely a szakadatlan közeledés stá-
diumából — ugrásszerűen — az igazi megvalósulás-
ba vezet", Lukács határozottan válaszol: „...Tudnia 
kell mindenkinek: itt másról, mint lehet őségről, a 
dolog lényegénél fogva, nem lehet szó. El nem kép-
zelhet ő  olyan emberi tudomány, amely a társadal- 
mat illetőleg azzal a pontossággal és biztossággal, 
mellyel a csillagászat egy üstökös jöttét előre meg-
határozza, megmondhatná: ma megjött a pillanat a 
szocializmus elveinek megvalósítására. De éppoly ke-
véssé lehet olyan tudomány, mely azt mondhatná: ma 
még nincs itt ez a pillanat, várni kell, holnap vagy 
két év múlva lesz csak itt. A tudomány, a megisme-
rés csak lehetőségeket mutathat meg..." Végül, a 
legexplicitebb módon kinyilatkoztatott nyílt forra-
dalom-szemlélet illusztrálásaként, a szintén a Tanács-
köztársaság el őestéjén írt Mi az ortodox marxizmus? 90  
azon részletére utalunk, amely Kautsky és Bernstein 
„ténytiszteletével" szemben Lenin és Trockij dialek-
tikus valóságszemléletét — és a szükségképpen eljö-
vendő  világforradalomba vetett hitét — dicsérve álla-
pítja meg: „ .. a vulgáris marxizmusban eltompult 
látású vezet ői (a proletariátusnak, B. I.) ma is a »té-
nyekt ől« várják az útmutatást. Itt van-e igazán a 
forradalom ideje, érett-e a termelési rend arra, hogy 
a proletaržátus annak irányítását kezébe vegye? Elő -

re megmondhatjuk: a »tényekt ől« hiába várják a 
döntést. Olyan pillanat, amikor a »tények« kétség-
bevonhatatlanul és félreérthetetlenül a forradalom 
felé mutatnának, nem fog bekövetkezni soha." 

Mivel a forradalmi helyzet „érettségét" vagy „éret- 
lenségét" teljes mértékben és teljes pontossággal ra- 

'" Eredeti változata a Taktika és ethika c. brosúrálsan jelent 
meg (A Kđzoktatásügyi Népbiztosság kiadása, Bp., é. n. 
(19191 ); knbđvitett változatát vđ .: Történelem és osztályön- 

tudat, i.m.  

cionálisan fölmérhetetlennek tartotta, illet őleg, a 
puszta tényekre alapozó „egzakt" prognózis valósze-
rűségét következetesen kétségbe vonta, Lukács az ál-
tala dialektikusnak nevezett valóság- és forradalom-
szemlélet elemévé tette a hitet, a választást és a 
döntést, mint nem teljes mértékben racionális szub-
jektív mozzanatokat, illet őleg, az emberi személyiség 
etikai állásfoglalásának kategóriáit. A bolsevizmus 
mint erkölcsi probléma a döntést minden lényeges 
kérdésben — így a forradalom kérdésében is — er-
kölcsi természetűnek minősíti, a Taktika és etika azt 
hangsúlyozza, „csak a lehetőségek leveg ője az, ahol 
az erkölcsi, a felel ősségteljes cselekvés, az igazi em-
beri cselekvés lehetséges", s a Mi az ortodox marxiz-
mus? is a hittel hozott döntés erkölcsiségét állítja 
szembe a vulgármarхista „ténytisztelettel": „Hiába 
vizsgálnak meg »lelkiismeretesen« minden »adatot«. 
Az adatok egy része mindig aggályt kelt őnek fog mu-
tatkozni, és ki tudja azt megállapítani, hogy hány 
százalék valószín űség mellett szabad »lelkiismeretes« 
embernek forradalmat csinálnia?" 

A forradalom nyílt szemlélete, s a forradalom ra-
cionális vállalásának társítása a (messianisztikus) 
hittel, a (morális tartalmú) választással és döntéssel 
logikusan vezette el a szerz őt a forraddalomnak mint 
vállalandó erkölcsi rizikónak a meghatározásához. 
A példának vett els ő  tanulmány még azt hangsú-
lyozza, hogy mindegyik állásfoglalás „szörnyű  bűnök 
és mérhetetlen eltévelyedések lehetőségeit rejti ma-
gában, amelyeket teljes tudatossággal és felel ősség-
teljességgel el kell vállalnia annak, aki itt bármely 
irányban dönteni akar". A második tanulmány már 
egyértelműen a pozitív személyi döntésnek tulajdonít 
etikai fölényt, erkölcsi presztizst az elutasító válasz-
tással szemben, azonban ezzel nem zárja ki, s őt, a 
tragikumig fokozza a forradalom feltétlen vállalásá-
val is együttjáró erkölcsi felel ősséget: „Aki (...) látja 
a lehetőséget, annak számára, ha szocialista, nincsen 
választás és ingadozás. — Ez azonban semmiképp se 
jelenti, mintha az így létrejöv ő  cselekvés már szük-
ségképpen erkölcsžleg hibátlan és kifogástalan volna. 
Semmiféle etikának nem lehet feladata az, hogy re-
cepteket találjon ki a korrekt cselekvések számára, 
és hogy elsímžtsa vagy letagadja az emberi sors le-
küzdhetetlen, tragikus konfliktusait. Ellenkez őleg: az 
etikai öneszmélet rámutat arra, hogy vannak hely-
zetek — tragikus helyzetek amelyekben lehetet-
len úgy cselekedni, hogy b űnt ne kövessünk el; de 
egyúttal megtanít arra is, hogy még ha két b űn kö-
zött kell is választanunk, akkor is van mértéke a 
helyes és a nem-helyes cselekvésnek. Ez a mérték: 
az áldozat. Ls ahogy az egyén, két b űn között vá-
lasztva, akkor választ helyesen, ha alacsonyabb ren-
dű  énjét áldozza fel a magasabbrendű, az eszme ol-
tárán, ugyanúgy fennáll ennek az áldozatnak mér-
legelő  ereje a kollektív cselekedetek számára  is.  . ." 
Hogy a nyílt Tehetőségként szemlélt, messianisztikus 
hittel feltétlenül vállalt forradalom sem zárja ki az 
erkölcsi rizikót, következésképp a hites forradalmár 
etikai felelősségét sem, azt a harmadik példaként 
vett Lukács-tanulmány már idézett, egyetlen pole-
mikus kérdése is szuggesztíven bizonyítja: „ .. és ki 
tudja azt megállapítani, hogy hány százalék való-
színűség mellett szabad »lelkiismeretes« embernek 
forradalmat csinálnia?" 

3.2. A forradalmi célok és a megvalósításuk érdeké-
ben alkalmazandó eszközök viszonya is — mint eti-
ka és forradalom egyik központi problémája — ter-
mészeszerűen nagy teret kap Lukács 1918/19-es írá-
saiban. A teljesség igénye nélkül e lukácsi proble-
matika következ ő  főbb elemeire hívnánk föl a fi-
gyelmet: 

a) Lukács következetesen megkülönböztette a forra-
dalom aktuális céljait és végcélját, illet őleg az osz-
tálycélokat és a nembeli célokat. Eközben nem zárta 
ki a lehetđséget, hogy az aktuális cél és végcél között 468 



konfliktusokat eredményez ő  szakadék is létezhet, 41  

ugyanakkor azonban állandó volt a törekvése, hogy 
a (proletár) osztálycélokat nembeli célokká szélesítse 
s a kettő  dialektikáját szorgalmazza. Jól látható, 
hogy ekkori írásaiban az osztálypragmatizmus túl-
haladását, a (proletár) osztálycélok nembelivé telje-
sítését a forradalom erkölcsi igazolása érdekében (is) 
érvényesíti, s fordítva: a forradalom etikai dignitás б't 
attól (is) függővé teszi, hogy aktuális cél és (messia-
nisztikus) végcél gyakorlatilag mennyire hatja át 
egymást. 

b) Ugyancsak állandónak mondható a szerz ő  ekkori 
törekvése, hogy a proletariátus osztályharcát mint 
az osztály és az emberiség felszabadulásának az esz-
közét, illetőleg a végcélt és az elérése eszközének 
minősíteti mozgalmat egymáshoz viszonyítva ne áb-
rázolja másneműnek. Az etika és forradalom viszo-
nyát érintő  első  tanulmányában ugyan még antinó-
miát tételez a proletárforradalom célja és szükség-
képpeni eszközei között. A kérdésre ugyanis, hogy 
„lehet-e a jót rossz eszközökkel, a szabadságot az 
elnyomatás útján elérni; létrejöhet-e egy új világ-
rend, ha létrehozásának eszközei csak technikailag 
különböznek a régi rend joggal útált és megvetett 
eszközeit đl", ekkor még negatív feleletet ad: Belse-
bubbal nem lehet kiűzni a Sátánt, a rosszból jó nem 
származhatik, illetve, a Bűn és bűnhődési parafra-
zálva: az igazsághoz nem lehet magunkat keresztül-
hazudni .. 43 

Lukács azonban csakhamar eljut ahhoz a felisme-
réshez, hogy „a dialektikus, forradalmi módszer 16-
nyege éppen abban áll, hogy mozgalom és végcél kö-
zött nincs lényegbevágó különbség. 43  Ennek az új 
módszertani/szemléleti hozzáállásnak az eredménye-
ként szögezi le aztán már a Taktika és etikában, 
hegeli frazeológiával ugyan, de a cél-eszköz a tinó-
miájából köveikező  etikai dilemma hatékony elimi-
nálásaként: „A marxi osztályharc-elmélet (...) a 
transzcendens célkitűzést immanenssé változtatja; a 
proletariátus osztályküzdelme egyszerre maga a cél-
kitűzés és annak megvalósulása. Ez a folyamat nem 
eszköz, melynek értelme és értéke egy rajta túl lev đ  
célon lenne mérhetđ, hanem acélnak, az új, az utó-
pikus társadalmi rendnek lépésrđl lépésre vagy 
ugrásról ugrásra történđ  (...) megvilágosodása, belé-
pése az aktuális társadalmi valóságba. Ez az »esz-
köz« nem másnem ű  acélhoz képest (mint a polgári 
ideológia megvalósulásában volt), hanem a célnak 
magának közeledése önmegvalósulásához. (...) ezt a 
végcélt nem t őle minđségben különböz đ  eszközök 
szolgálják, hanem az eszközök már magukban is a 
végcél bels đ  vagy küls đ  közelebbjöttét jelentik.." 

c) Miután gondolkodásának központi problémájává 
lett a forradalom és etika viszonya, Lukács a kez-
detben még erőteljesen elhatárolja az etikai és poli-
tikai cselekvést49, azonban ugyanakkor már kezdet-
tđl fogva jelen van a törekvés e két cselekvésforma 
viszonyba hozására is. Miután erđteljesen leszámol 
a politikai cselekvés „csak eszköz voliáról" alkotott 
nézettel, de az ember puszta politikai eszközzé való 
degradálásával is45, a Taktika és etikában már „¢ 
cselekv đ  csoport által kitűzött célok megvalósitására 

w Vö. pl.: Taktika és etika, i.h. 
4e Dragan stojanovi ć  az st !čki probiemi socijalístSČke revolu-

cije c. tanulmányában (Gledíšta, Bgd. 1968, 6-7. sz.) ha ll-
gatólagosan , anélkül, hogy utalna rá, a forradalmi célokat 
és eszkđzđket még mereven szétválasztó és antidialektiku-
san értelmezđ  ifjú-lukácsi kérdésfeltevéshez tér vissza: „1e-
het-e rosszat téve , akár a rossz ellenében is, a jót elérni, 
másrészt pedig , lehet-e egyáltalán a f đnállb rossz ellen 
másképp harcolni , mint csakis a rosszal ; ѕ  aztán : lesz-e 
ebbđl a rosszból valaha is valami végleges kijutás a jó-
hoz?". 

"Mi az ortodox marxizmus?, i.h. 
„ Vö.: A konzervatív és progresszív idealizmus vitája (Hoz-

zászólás). In: Utam Marxhoz I., i.m. 
469 	a uo. 

szolgáló eszköz"-ként értelmezett 'taktikát közvetlen 
viszonyba hozza az etikával. Eközben azonban a he-
lyes — hasznos, célravezet ő  — taktika, azaz a pozi-
tív cél megvalósítására szolgáló hatékony eszköz al-
kalmazását nem min ősíti „automatikusan" — etikus-
nak; az es;:köz etikumát mindenekel őtt attól teszi 
függővé, hogy milyen viszonyban van a társadalmi-
lag helyes célok individuális akarásának bels ő  er-
kölcsi motiváltsága az embercsoportok objektíve he-
lyes taktikájú kollektív cselekvésével. Célnak és esz-
köznek egyébként dialektikusan értelmezett egysége 
e vizsgálat távlatából aztán nem bizonyul abszolút 
egységnek s acél-eszköz immanens etikája sem tel-
jesen problémátlannak; marad a konklúzió, hogy a 
bármennyire is helyes kollektív taktika individuális 
követése nem jelent már önmagában is etikus aktust, 
illetve, hogy az individuális forradalmi cselekvés er-
kölcsileg nem lehet szükségképpen hibátlan és kifo-
gásialan. 

d) A forradalmi célok és eszközök individuális-etikai 
megítélésének legérzékenyebb pontja az erkölcsileg 
legszélsőségesebb forradalmi eszköz, a személyes ter-
ror, illetve emberölés kérdése. Mint ahogy a forra-
dalom etikai konzekvenciáit egészében is vállalta, 
úgy vállalja az ifjú-lukácsi filozófiai publicisztika 
ezt a legnehezebb konzekvenciát is. Ennek vállalása 
azonban, amint azt a híressé lett Ropsin-, illetve 
Нebbel-•parafrázis közismertié tette, szintén a tra-
gikum pátoszával telít đdött: „gyilkolni nem szabad, 
feltétlen és megbocsáthatatlan bűn, de elke гülhetet-
lenül szükséges; nem szabad megtenni, de meg kell 
tenni. (...) Más szavakkal: csak annak gyilkos tette 
lehet -- tragikusan —erkölcsi, aki tudja, hogy gyil-
kolni semmi körülmények között sem szabad. (...) 
» Еs ha Isten közém és a nekem rendelt tett közé a 
bűnt helyezte volna — ki vagyok én, hogy ez alól 
magamat kivonhatnám.«" 48  

4.0. Az ifjú-lukácsi etika korabeli történelmi — ak-
iuálpolitikai, eszmei, ideológiai és filozófiai-módszer-
tani — vonatkozásai kétségtelenül egy alapos kri-
tikai vizsgálat tárgyát képezhetnék. A vele való fog-
lalkozásunknak azonban nem ez volt a végcélja, ha-
nem az, hogy rámutassunk ennek az etikának epo-
chális, egy vonatkozásban mindenképpen elévülhetet- 

4'  Taktika és etika, i.h. — Hermann István a Messianisztikus 

marxizmus  C.  id. tanulmányágian oly módon szimplifikálja 

I  lukácsi tételt, hogy önkéni sen, a forradalom szocioló-
giájától — valóságos tényeitđl — elvonatkoztatva, pusztán 
sz ellenforradalmárok likvidáló,ára vonatkoztatja: „Lukács 
az ellenforradalmárokkal való leszámolás indoklását pró-
bálja nyújtani a hebbell szavak felidézésével ... " Holott, 
pár oldallal a Lukács-tanulmány inkriminált zárótétele 

elđtt ott áll az egyértelmű  magyarázat, hogyan kell az 
ölés etikai problémáját értelmezni: a kommunizmusért —
s nem az ellene! — elvitt harcban elpusztuló „minden em-
ber-életért" kell a kommunizmus mellett dánt đ  etikai szub-
jektumnak olyan felelđsséget vállalni, mintha đ  ölte volna 
meg valamennyit ... A végletes szimplifikáci б  árán aztán 
a kritikusnak kđnnytl „eszmei magaslatra" emelkednie a 
Taktika és etika írójával szemben, mondván: „A gyilkos-
ság a forradalom periódusában és a fegyveres ellenforra-
dalom korszakában nem etikai probléma . A kérdés etikai 
oldala a forradalmár és ehhez kapcsolódva a forradalom 
jogos önvédelmének problémája." Hogy a kérdés „etikai 
oldala" gyakorlatilag k đzel sem ilyen egyszerű, arról a 
forradalmak osztályszociológiája és osztályetikája meggy đ-
zđen tanúskodiК . Külön komolyságot kap ezenkívül a lu-
kácsi kérdésfeltevés a forradalomnak mint nyflt t đrténel-
mí aktusnak a szemlélete távlatából : egy vesztes forrada-
lom esetén legkevésbé sem a likvidált ellenforradalmárok, 
s nem is csupán a likvidáltak közé a forradalom bonyo-
lult, fehér-fekete táborra nem osztható szociológiai való-
sága miatt kerülđk jelentik az erkölcsi tétet; ugyanezt 
Jelenti a forradalom soraiban elhulló harcosok élete  is,  
akiknek a vesztes forradalom esetében még az az erkölcsi-
leg absztrakt , de mégis nagyon emberséges elégtétel sem 
adatik meg, hogy ha már đk nem  is,  de osztályuk , népük, 
nemzetük kđzvetlenül, az emberiség pedig közvetve ka-
matoztatni tudja a forradalom vívmányait, amelyekért đk 
az életüket áldozták ... 



len és időálló értékére: a maximális etikai felel ősség-
tudat számonkérésére a politika, a mozgalom eszá-
zadi művelőitől, korunk „véres" és „vértelen" forra-
dalmainak harcosaitól. A forradalom és etika viszo-
nyát oly szenvedélyesen kutató lukácsi gondolat mö-
gött ugyanis kezdett ől fogva az az id őálló posztulá-
tum lappangott, a Tanácsköztársaság idején pedig 
megfogalmazást is nyert, hogy a marxista cselekvés 
lényege a minden tekintet és megalkuvás nélküli 
osztályharc gondolatában csúcsosodik ki ugyan, en-
nek az osztályharcnak a megvívása azonban rend-
kívüli erkölcsi magaslatot is kíván a küzd ő  proleta-
riátustól" Ez az ifjú-lukácsi posztulátum aztán az-
zal biztosftott magának egyetemes eszázadi történel-
mi fontosságot, hogy az etikai felel ősség szigorú szá-
monkérésében nem rekedt meg az általánosságok 
szintjén. Ellenkezőleg, az osztályt alkotó konkrét 
emberek konkrét felelősségén inszisztálva elvileg le-
hetetlenné tette a politikai harcban részt vev đ  (s ter-
mészetesen, az azon kívül maradó) társadalmi egyed 
számára, hogy az olyan általánosságoknak az etikai 
leple mögé bújjon, mint amilyen a haza, a nemzet, 
az osztály, a világproletariátus, a párt stb. „Ismét 
hangsúlyozzuk: az etika az egyénhez fordul, és ennek 
a beállítottságnak szükségszerű  következményeként 
az egyéni lelkiismeret és felel ősségérzet elé azt a 
pгobl гnát helyezi, hogy úgy kell cselekednie, mintha 
az ő  cselekvésén vagy nem-cselekvésén múlna a vi-
lág sorsának az a fordulata, melynek eljövetelét el đ-
mozditani vagy megakadályozni az aktuális taktika 
hivatása" — hirdette a Taktika és etika írója, s mi-
után e követelményt azzal támasztotta alá, hogy eti-
kailag nincs semlegesség és pártatlanság, hisz aki 
nem akar cselekedni, annak nem-cselekvése is a lel-
kiismerete elé tartozó tett, látszólag csak a történel-
mi pillanathoz, voltaképpen pedig az 1919-et követ ő  
évtizedekhez is szólóan fogalmazza meg azt az em-
berséges etikai kritériumot, amellyel nemcsak a fasiz-
mus és sztálinizmus, neofasizmus és neosztálinizmus 
évtizedeinek személyi magatartásformája mérhet đ , 
hanem alapvető  mértéke lehet az utolsó negyedébe 
lépő  XX. század axiológiájának is: „Tehát mindenki, 
aki a jelen pillanatban a kommunizmus mellett dönt, 
etikailag kötelezve van minden embe гéletért, mely az 
érte vivott harcban elpusztul, olyan egyéni felelős-
séget viselni, mintha đ  ölte volna meg valamennyit. 
Viszont mindenkinek, aki az ellenkező  oldalhoz csat-
lakozik, a kapitalizmus további fennállásáért, a biz-
tosan eljövendđ  új imperialista гevansháborúk okoz-
ta pusztulásért, nemzetiségek és osztályok további 
elnyomatásáért stb. kell ugyanezt az egyéni felelős-
séget éreznie. Etikailag senki sem bújhat ki a fele-
lđsség alól azzal, hogy đ  csak egyes ember, akin nem 
múlik a világ sora. Ezt nemcsak objektíve nem lehet 
sohasem biztosan tudni, mert mindig lehetséges, hogy 
mégis éppen đrajta múlott, hanem az etika lényege, 
a lelkiismeret, a felelđsségérxet teszi lehetetlenné az 
Igy gondolkodást; aki nem ebbđl a meggondolásból 
dönt — és legyen máskülönben bá гmennyire fejlett 
tény —, az az etika szempontjából a primitiv, öntu-
datlan ösztönélet szinvonalán áll." 

5.0. A forradalom és etika motívumköre, mint láttuk, 
a magyar irodalom 1905-1919-es id őszakában egyál-
talán nem képvisel valami kivételes, pusztán-egyedi 
irodalmári tartalmat: mint irodalmi és filozófiai mo-
tívum, intenzíven — csak mindmáig föl nem tártan 
— jelen van a magyar irodalmi élet egészében, an-
nak egész progresszív szárnyában, a polgári-radiká-
1is és baloldali áramlattól az avantgarde és kommu-
nista irányzatokig. S jelen marad a Tanácsköztár-
saság utáni három évtizedben is, csakhogy az etika-
centrikus irodalomvizsgálat me Іlđzése miatt iroda-
lomtörténet-írásunkban ez a tény is jórészt mindmáig 
dokumentálatlan maradt. (Egy ilyen speciális, az élet-
művek etikai problematikájára összpontosító vizsgá-
lattal pl. meglepđ  eredményekhez lehetne jutni egy 
Balázs Béla és Gábor Andor, Kassák Lajos és Déry 

‚1  A kommunizmus ігk6tсі  aaapja, í.h. 

Tibor, s nem utolsósorban József Attila életm űvének 
és önéletrajzi irodalmának elemzésével is!) 

Sinkó Ervin életműve viszont ilyen tekintetben azé г t 
nevezhető  sajátosnak, mert a korabeli magyar iro-
dalomban is hangot kapó motívumkör SinkónáТ  
egyetlen polifonikus, központi vetésmotívummá erđ-
södik föl, s intenzitásával, valamint a legkülönfélébb 
irodalmi, kritikai, publicisztikai és önéletrajzi m ű-
fajokban való elđfordulásával — extenzitásával —
egyaránt kiemelkedik az eszázadi magyar irodalom-
történet motfvumrendszeréb ől. Más szóval azt is 
mondhatnánk, hogy Sinkó mind tanítványi mivoltá-
ban — vagyis Ady, Kassák, Szabó Ervin és Lukács 
György „kenyerén" forradalmárrá érett értelmiségi-
ként —, mind pedig nemzedéktársi viszonylatban —
az Internationale-kör, illetve „az optimisták nemze-
déke" tagjaként — a legkonzekvensebb irodalmi kép-
viselđje lett azon szellemi tartalmaknak, amelyek 
mozgalom és etika viszonylatában Október anticipá-
ciójaként, majd annak igézetében váltak nemcsak 
magyar értelmiségi, hanem egyetemes korélménnyé is. 
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szolgáltatott egy újabb napló írásához*, annál 
inkább, •mert Zágrábba érkezése után is csak 
gyér jelei mutatkoznak annak, hogy végre talán 
megszüntetheti alkotói izoláltságát „ bolond re-
meteségét". 

A napló első , zágrábi bejegyzései a „hazaté-
rést" követő  néhány hónapon pásztáznak vé-
gig, főként a jelentősebb mozzanatoknál álla-
podva meg, amelyeket Sinkó nem kívánt vagy 
nem tudott elfeledni. A tárgyilagos hangvétel ű  
mondatok a jelzések szintjén maradnak, s ű rű n 
váltogatva. id őpontot és helyszínt, majd mintha 
a szerző  elunná az efféle jegyzetelgetést, jó 
húsz napon át feléje se néz a naplónak. Ami-
kor azonban újra el őveszi, Szarajevóban im-
már, ahol a zágrabi Iétbizanytalanság után fe-
lesége munkát kap, egy nagy, egész lényét át-
ható, felkavaró élményr ő . számol be azonnal, 
egy , ;titokról", amelyet nincs kivel megosztania, 
úgyhogy ettő l a pillanattól fogva elemi szükség-
letévé válik az önmagával folytatott írásos be-
szélgetés, a napló pedig mer őben más irányt 
vesz. 

A „titok" eleinte igen ismer ősnek, hogy ne 
mondjuk, banálísnak tetszik. Zágrábi tartózko-
dásuk idején Sinkó szinte fürdik vendéglátói 
bizalm,ban és szeretetében, a háziasszony lá-
nyait húgainak érzi, különösen az apró félel 
mekkel teli, de „csupa élet, csupa intenzitás" 
Sonját, aki bizonyos id ő  elteltével egyszerre 
félelernkeltőn hiányozni kezd neki. Egy klasz-
szikus háromszög van tehát alakulóban, ami 
bizonnyal teljesen érdektelen lenne számunk-
ra, ha az író tényleges, definitív megoldásra lel 
a váratlan szerelemmel kapcsolatban. Si ,nkó 
azonban nem tudott, s mint látni fogjuk, való-
jában nem is akart választani , minek következ-
tében a Пaplófeljegyzések egy hosszú hónapo-
kon át tartó emberi drámába torkollanak. A le-
küzdhetetlen, alapvet ő  ellentmondás abban 
volt, hogy a heveny új vonzalom ellenére Sinkó 
változatlanul „ életem legnagyobb áldásá"-nak 
tudja feleségét, minden nélküle eltöltött órában 
szenved, még örömei is teherként nehezednek 
rá addig, míg Mici is tudomást nem szerez ró-
luk, s egyáltalán: „ magányosság — és őnélküle 
lenni pontosan egyet jelentenek " számára. 
Ugyanakkor azonban meglep őtve tapasztalja, 
hogy mégsem tud szabadulni a Sonja-élmény-
tő l. A Mici iránt érzett hála és áhítatos szerelem 
elfenére szívdobogva figyel, ha megszólal la-
kásuk cseng ője, ha valaki fütyülni kezd az ut-
cán, s ritka sétáin is egyre arra vár, hogy va-
lamelyik utcasarkon elébe t űnik Sonja. Ez a 
megosztottság, az érzelmeknek ez az egymást 
kizáró kettőssége érthet ően fokozott önvizsgá-
latra serkenti. El őbb megpróbálja a legbanáli-
sabb képletre redukálni .a vele történteket, ne-
vezetesen arra, hogy talán csak az ifjúság 
utani realizálhatatlan honvágy támadt föl benne, 
majd a Leggazdagabb ember példázatával nyug-
tatgatná magát, aki a többi halandóhoz hason-
lóan elepedhet valamiért , „amit ha megszerez-
ne, tán nem is tudna vele mit kezdeni". A ba-
nális formulák és bölcs feltételezések azonban 

'Elsó feljegyzését 1939 decemberében vetette paplrra, majd ki- 
sebb-nagyobb megszakltásokkal egészen a felszabadulásig ve-
zette naplóját . Alkalmi hósunkban e gazdag dokumentumanyag-
nak azzal az összef űggö fejezetével foglalkozunk , amely a Bos-
nyák István szerkesztésében Honfoglalás el őtt címmel hamarosan 
megjelenó sinkó-kötet elsó részét alkotja. 

Őszinteség. Mennyire elkoptatott, lejáratott, ki-
ürült szó ez ma már, pedig a napló m űfajával 
kapcsolatban aligha kerülhetjük meg. Igaz 
ugyan, hogy .némely esetekben napló születik 
akkor is, ha élményeit nem tudja alkotássá, él ő  
szóvá taranszformálni az író, ezek a szövegek 
azonban álnaplók csupán, mivel kisebb-na-
gyobb dokumentumértékük elfenére már kelet-
kezésük pillanatában közönségért kiáltanak. 
Szerzőj űk egyfel ől vállalja az elszigeteltség, a 
szellemi magányosság kiváltotta naplóírói kény-
szert, a föláldozás halvány reményével kecseg-
tető  köпyörtelen alámerülést a világ és az 
egyén dolgaiban, másfelő l azonban lankadat-
lanul az olvasók gesztusaira figyel. A tárgyát 
vesztett cselekvésvágynak és a kenyszer ű  kon-
templációnak ez a ,paradoxalis együtt munkál-
kodása aztán olyan feljegyzéseket eredményez, 
amelyek éppen legbens őségesebb, „leg őszin-
tébb" pontjaikon disszonánssá, szerepjátszóvá 
válnak, olyannyira, hogy némi feszengés és 
idegenkedés nélkül nem is igen lehet végigol-
vasni őket. S nem véletlenül, hiszen a fürkész ő  
tekintetek el őtt már holnap feltárulkozó vallo-
másasság sohasem érheti el a világra „nem 
tartozó" és „nem számító" őszinteség fokát. 

Vannak azonban írói pályaszakaszok, amelyek-
ben nemcsak a m űvek sorsa végsőkig bizony-
talan, hanem megalkotójuknak puszta léte is. 
Ilyenkor a m.egnyilatkozás, a másokhoz szólás 
lehetősége annyira háttérbe szorul, hogy az író 
még azt a sohasem látott, ismeretlen, talán 
csak képzeletben él ő  eszményi olvasót is el-
veszti, akit a külvilág meg nem értésével, kö-
zönyével, némaságaval dacolva, éveken át áll-
hatatosan szólongatott m űveiben. Minden a ki-
indulópontokhoz kanyarodik vissza nála, és sú-
lyos válságának jelzeteként már nem párbe-
szédcélzatú feljegyzéseket rögzít, ha naplót ír, 
hanem monológokat, amelyek ideig-óráig túl-
segíthetik félelmein, kiszofgáltatottságán. 

Sinkó Ervin, mint Bognyák István tanulmányai-
ból tudjuk, a „teljes hazátlanság" jegyében tért 
vissza Jugoszláviába 1939 őszén: „ a Világfor-
radalom invalidusaként, a Szovjetu Пióval az 
utolsó politikai hazát is elveszt ő  emigránsként, 
magyar íróként, koncentrációs táborok elé néz ő  
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szemernyivel sem járulnak hozzá az életre kelt 
ellentmondás leküzdéséhez. Állandóan er ősö-
dik benne a Micihez tartozás tudata, de a So-
nja utáni vágy is, úgyhogy kénytelen elindulni 
a lélek mélyebb rétegei felé. Az egykori ifjú 
Don Juan, aki lányokkal, asszonyokkal, úrihöl-
gyekkel, parasztcselédekkel és katonafelesé-
gekkel szeretkezett minden „különösebb válo-
gatás nélkül ", közömbösen rögzítve akkori nap-
lójában, hogy aznap volt-e „coitus" vagy sem 1 , 
most egy atavisztikus, férfiönzést ő l táplált, 
„múlt felé forduló féltékenység" gyötröttjévé 
lesz, mint a Micivel együtt töltött években több-
ször is, s újra azon kezd töprengni, hogy So-
njában alighanemeppen a Mici „ alázatos, fé-
lénk, hivő" első  odaadása kísérti, amelyet nem 
ő  kapott. Néhány nappal kés őbb sikerül elru-
gaszkodnia errő l a nyomorúságos mélypontról, 
s ekkor, igen közel ,kerülve az igazsághoz, már 
a „minden világégésben ősi izzásában " feltörő  
szexust nevezi meg paradox vágyainak els ő -
számú ébresztget ője,ként. „Mániákus önkínzá-
sa" azonban ekkor sem hagy alább, s őt, bizo-
nyos pontokon a szó szoros értelmében tragi-
kamikus szituációkba sodorja. „Éhes álmai" 
parancsára egymás után küldi pl. a leveleket 
Sonjának, ám egy-egy szép ,mondatot vagy ha-
sonlatot Leírva az ötlik eszébe, hogy ez biztosan 
„tetszeni fog Micinek", amikor pedig a „titkot" 
már :nem tudja tovább magába fojtani, s beszél-
getést kezdeményez Micivel, a teljes megrop-
panás határán kimondja, hogy „én még házas-
ságtörni se tudok — tenélküled". 

Helyzete tehát b ővelkedik abszurd vonásokban, 
s éppen ezért élesen merül föi a kérdés, hogy 
vajon mért nem szamolta fel mégis, minden-
áron élete kett ősségét, „medd ő" vágyait, ha 
egyszer jóval több gyötrelem származott bel ő -
lük, mint őröm. A legkézenfekvőbbnek első  pil-
lanatra Mici válasza Látszik: „Talán csak gyá-
vaság , hogy nem realizálod ezt a viszonyt So-
njához. Félsz kettétörni az életedet — és en-
gem féltesz." Nem vitás, hogy ez a félelem 
szüntelenül ott munkált Sinkóban, mégis való-
szerű tlen azonban a gyávaságból vállalt pokol 
gondolata,  mint  ahogy elégtelen az a masik 
végtelen kikristályosodott magyarázat is, amely 
szerint Sonja a „racionálisan felfoghatatlan, 
örvénybe húzó, egész egzisztenciát fölkavaró 
shakespeare-i Szerelem, Fátum, Sors megtes-
tesítője , akit a leglogikusabbnál logikusabb »el-
lenérvekkel« és »appage, Satanasl«-okkal sem 
lehet elhessegetni» ." Hiszen a fátumos, 
shakespeare-i szerelemnek nincsenek dilem-
mái, vagy ha vannak is, elóbb-utóbb mindent 
kockára tesz, és áttöri a gátakat. Ha Si іnkó és 
Sonja viszonyában volt is valami irracionális, 
ez elsősorban nom .a mindenkori nagy szere-
lem irracionalitás íban, hanem az adott körül-
ményektő l mess; men ően meghatározott és 
feltételezett sin ć . magatartásban gyökerezik. 
A napló egyik 19 Э  januárjából származó fel-
jegyzésében olvasr.ütjuk: „A szerelem, mely az 
erózió szükségletéb ő l fakad — ez (talán) a ti-
pikusan férfias módja. A n őt a szerelem adja 
önmagának, saját élete valóságának a szenzá-
cióját keresi benne. Magam, azt hiszem, k őze- 

L. Bosnyák István Az „élet", mellyel nincs mit kezdeni c. ta-
nulmányát a Vázlatok egy portréhoz 118. oldalán. 

t L. Bosnyák István Az emlgráns ember útja c. tanulmányát a Váz-
latok egy portréhoz 219. oldalán. 

lebb vagyok a női típushoz." Érthető  hát, hogy 
a nap nap után elhurcoltatására váró, a soka-
sodó akasztófáktód retteg ő , a „téboly triumfu-
sától" iszonyodó író Sonjától mindenekel őtt fe-
nyegetett élete valóságának felfokozott szen-
zációját remélte és kapta is meg, ugyanakkor 
azonban eleve tudatában volt annak, hogy ha 
kimozdulna holtponthelyzetéb ő l, ha realizálná 
a viszonyt, egy csapásra megsemmisülne ez a 
halállal szembeszegezett ellener ő . Azt is mond-
hatnánk tehát más szóval, hogy Sinkó magá-
nak a feszültségnek, a doleo , ergo sum-nak a 
kedvéért vállalta a kapcsolatot, amelyet végs ő  
fokon s talán tudat alatt sem megszakítani, sem 
kibontakoztatni nem akart. S hogy ez meny-
nyire így van, arról a napló egy újabb részlete 
vall igen beszédesen : „Ha egy angyal jönne, 
hogy egyetlen kézmozdulattal megtisztítva szí-
vemet, megszabadítson minden bels ő  ellent-
mondástól, vágytól, félelemtő l — mindattól, ami 
kínoz — , azt hiszem , megfognám a kezét, s azt 
mondanám: ne — mert mi maradna meg abból, 
ami én vagyok, ha megszabadulok attól, ami 
miatt többé-kevésbé megmérgezettek a nappa-
laim és az éjszakáim?" 

A jó angyal radikális elutasításának ebb ő l a 
perspektívájából mutatkozik meg igazán Sinkó 
Ervin mérhetetlen kiszolgáltatottsága, az, hogy 
a hol tragikus, hol komikussá torzuló, hol pedig 
önzésbe átcsapó szerelmi eszmefuttatások mö-
gött is az Apokalipszis lovasai száguldanak, 
hogy a már-már gyermeki naivitással mindent 
feltáró, de sohasem szenvelg ő  vagy hamis pá-
toszú „mániákus önkínzás" összes intim vonat-
kozása ellenére is konkrétumokon túlmutató, 
általános érvény ű  emberi dokumentum. A gát-
talan őszinteség közösségi érdek űvé nemesíti a 
naplót, melynek a megvallott emberi gyengék, 
gyarlóságok, tanácstalan habozások, az intel-
lektus fölényével fel nem oldható ellentmondá-
sok csöppet sem ártanak, ellenkez ő leg, mé-
lyebb értelmet kölcsönöznek az „én is csak 
ember vagyok" sinkói felismerésnek. 

Sonját azonban sajnáljuk azért egy kicsit, kü-
I:önösen amint ott a knini állomáson ácsorog, 
s megcsalatkozva a költ ő  vonatja után integet, 
hiszen nélküle, bár alig-alig tudunk meg róla 
valamit is, ez a kivételes napló nyilván soha-
sem született volna meg. 
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Annak ellenére, hogy két drámáját bemutatták, nem-
csak magyarul és nemcsak Szabadkán, hanem az 
ország legkülönbözđbb részeinek színpadain, Plevljé-
tól Splitig. Eszéktől Zágrábig. Sinkó Ervin — tud-
tommal — sohasem vallotta magát drámaírónak, csak 
írónak, aki mindig a jelenben él, a pillanatra reagál, 
saját korát írja meg, attól függetlenül, hogy regény, 
esszé, vers, napló vagy éppenséggel dráma került ki 
tolla alól. Ez az írói magatartás, alkotó értelmiségi-
irói létforma vezette el a drámához, ahhoz a m űfaj-
hoz, amellyel már el đzđleg is kísérletezett, de azok 
a kísérletei — tudomásom szerint — sohasem kerül-
tek bemutatásra, nem jutottak a színházi el őadás 
jelentette eleven formában kapcsolatba a közönség-
gel. Holott az író, ha a dráma m űfaját választja, be-
vallja ezt vagy sem, lehetetlen, hogy ne gondoljon 
műve megjelenítésére, hogy ne számítson a drámá-
ban testet öltđ, rejlđ  gondolatnak és problémának a. 
közönséggel vall találkozására, arra a szembesiilésre, 
ami miatt íróembernek érdemes kiállni azokat a meg-
próbáltatásokat, melyekkel művének színpadra kerü-
lése jár. Az írónak a közönséggel, kortársaival való 
dialógus-igénye vezethette el Sink б  Ervint is ismét 
a drámához, amikor az ötvenes évek elején megírta 
az Elítélteket és a Szörny ű  szerencse című  művét —
a jugoszláviai magyar drámairodalomnak ezt a két, 
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Természetesen figyelembe kell venni még valamit, 
azt, hogy a drámának csak igazi kiteljesülését je-
lenti a közönséggel való találkozás, az el őadás, s hogy 
ennek ingere bármennyire is vonzó, mágikus, ön-
magában tulajdonképpen kevés ahhoz, hogy vala-
mely problémából, gondolatból, ötletb ől dráma szü-
lessék. Legalább ennyire fontos, hogy a problémát, 
a drámai gondolatot hordozó személyek közötti er đ-
teljes szembenállas, a történetet mozgató konfliktus, 
mely legteljesebben a drámai megjelenítés formáit 
kívanja, az író meggyőződése és az anyag természete 
szerint éppen ebben a műfajban juthat leginkább 
kifejezésre. 

Nem hiszem, hogy tévedek, amikor ezt állítom, Sin-
kót mind a dráma jelentette leger őteljesebb konflik-
tus-kibontás lehetősége, mind pedig a levegőben levő  
aktuálpolitikai kérdésnek direkt formában: — mint 
amilyen a színházi el őadás — történő  irodalmi fel-
vetése, a közönséggel való szembesítése egyaránt 
vonzotta, figyelmét a drámában való megnyilatkozás 
irányába fordította. 

Mindkét mű  aktuális igénnyel készült dráma. Mind 
az Elítéltek, mind pedig a Szörny ű  szerencse az öt-
venes érvek Jugoszláviát érint ő  külpolitikai helyze-
téből adódott. Ismerve Sinkó Ervin írói-emberi ma-
gatartását és addigi munkásságát — nem véletlenül. 
Talán iielesleges is lenne emlékeztetni az Optimisták, 
az Egy regény regénye vagy a Tizennégy nap szü-
letésének időpontjára, keletkezésének kezdetére, ami-
kor az aktualitás ölelésében vált eggyé a korabeli 
valóság és az irodalmi mű. Vagy elég utalni Sinkó-
nak a két drámát megel őző , háború utáni könyveire. 
A vasút-ra, az Akik nem tudják mi fán terem a 
szeтÉгеen-re, a Kísértet járja be Európát-ra, A mi 
második forradalmunk-ra, hogy félreérthetetlenül vi-
lágos legyen mind a sinkói irodalomértelmezés, az 
irodalom funkciójáról vallott nézete, mind pedig az 
illetií művek jellege, időszerűsége. 

Politikai drámákról lévén szó egyrészt vitathatatlan 
egykori aktualitásuk, másrészt viszont tudomásul 
kell  vennünk, hogy a születés, a bemutatás pillana-
tában nyilvánvaló időszerűségük, a pillanatot szolgáló 
rendeltetésük miatt ma már másként kell rájuk te-
kinteni; anélkül, hogy egykori jelentőségüket elvitat-
ni akarnánk, nyugtázni kell, hogy valamikori id ősze-
rűségük megkopott, a probléma ilyetén történ ő  fel-
vetése fölött eljárt az id ő. Ugyanakkor az időbeli 
distancia arra is alkalmat ad, hogy másként vizs-
gáljuk a két drámát, hogy elvégezzük a művek iro-
dalmi értékeinek vizsgálatát. Most azt vehetjük szem-
i'igyre, hogy drámának milyen az Elítéltek és a 
: zöгnyű  szerencse. 

Az Elítéltek is, a Szörnyű  szerencse is elsősorban 
politikai dráma. Dramaturgiáját, szerkezetét, megol-
dásait, eszközeit mindenekel őtt a kívánt aktuálpoli-
tikai cél határozta meg, ez hozza a drámai problé-
mát, s ez határozza meg a konflitkus két oldalán 
állók cselekedetét, tetteik, gondolataik, szavaik moti-
válását, magatartásukat, jellemüket, s őt lélekrajzu-
kat is. A dramaturgia a cél, a szándék függvénye. 
Annak ellenére azonban, hogy mind a két drámá-
ban, ahogy ezt Irodalmunk évszázadai című  köny-
vében Bori Imre megfogalmazta, Sinkó az „egyén 
és történelem, az etika és a mozgalmi célok közötti 
támadt ellentmondások tragikumára" épft, tehát a 
kor is, az alapkonfliktus is nagyon hasonló, valami-
ben mégis lényegesen különbözik a két dráma. Még-
pedig a lélekrajz mélységében. Az Elítéltek nyer-
sebb, a konfliktust direktebb formában hozó, a szem-
benállást kifejezettebben érzékeltet đ  dráma, mely-
ben a konfliktus két oldalán állók emberi, ideoló-
giai, magatartásbeli különbsége annyira evidens, 
félreérthetetlen, határozott, hogy az eleve meghatá-
rozza a dráma szerepl őit is. A konfliktus ideológiai 
természetébđl — abból, hogy egyetlen percig sem le-
het kérdéses, melyikük mellett  611  az igazság, s me- 



lyikük mellett nem, nem kétséges, hogy ki közülük 
a forradalmár és ki az ellenforradalmár — követ-
kezik, hogy a figurák ebben a drámában elhanya-
goltabban vannak megrajzolva, inkább csak körvo-
nalazottak, s hiányzik bel őlük a körültekintő  félek-
tani ábrázolás. Előbb mondhatók a politika függvé-
nyeinek, ideológiák szócsöveinek, mint téved ő  és az 
igazságot felismerő  jó és rossz tulajdonságokból, vál-
tozó anyagból gyúrt valós embereknek. Természete-
sen azt is meg kell említeni, hogy például Turi Pái, 
az évtizedekig a Szovjetunióban él ő , harcos, vérbeli 
forradalmár a drámában már szinte ellentéte régi 
önmagának, a pillanatnyi szituációt felismerve, arra 
törekszik, hogy minél teljesebben a szolgálatába áll-
jon az olyan módszereknek, melyeket egykor talán 
elítélt volna, hogy minél gyorsabban megtanuljon 
ne gondolkozni, de így is eljut a tragikus öngyilkos-
ságig, vagy például az egykori horthysta tisztb ői lett 
párttitkár változása is nyilvánvaló, de ők, akárcsak 
a fiatal jugoszláv kommunista, az őt szerető  magyar 
kommunista lány, vagy az NKVD-s tiszt valahogy 
eleve adottak, eleve meghatározottak, hiányzik bel ő-
lük az egyéni életnek az az intenzitása, amely a sze-
mélyiségnek a jól sikerült irodalmi alak esetében 
annyira szükséges sokoldalúságából következik. 

Ezzel szemben a Szörnyű  szerencse szereplői, bár 
sorsuk sohasem volt független a politikai változá-
soktól, a nagy politikai porondról inkább a magán-
élet színpadára kerültek át. Egykori és a drámai id ő  
alatti tetteiket, magatartásukat mindig félreérthetet-
lenül és jelentősen befolyásolták a politikai körül-
mények, de mégis inkább csak önmagukat képvi-
selik, magánsorsokat példáznak. Mind Kovácsné, aki 
egykor bűnösséggel próbált megmenteni valakit (akin 
tudhatta, hogy nem segíthet), mind a minden rend-
szert készségesen kiszolgáló Váry, mind pedig a fia-
tal lány, Eszter lélekrajz szempontjából lényegesen 
sikerültebbek, elmélyítettebbek, árnyékoltabbak. 
Ebből következik, hogy az Elítéltek, lehet, annakide-
jén hatásosabb, a színpadról er őteljesebben szóló, a 
tömegeket jobban mozgatni tudó dráma volt, de a 
Szörnyű  szerencse drámanak jobb, maradandóbb 
érték. 

Azt azonban már a korabeli kritika is igen jól, pon-
tosan látta, hogy mindkét Sinkó-dráma különös je-
lentбséggel bír a szabadkai színház m űsorában. Re-
hák Lászlónak a zágrábi bemutatóról írt cikke záró-
szakaszában olvashatjuk: „Mindenesetre súlyos mon-
danivalókat tartalmazó és hathatós művészi eszkö-
zökkel tudósító dráma az Elítéltek. Subotica magyar 
közönsége el őtti bemutatása nagy esemény lesz Szu-
botica kultúréletében, mert Sinkó Ervin drámáján 
keresztül a színháznak mer őben más mondanivalója 
lesz közönsége számára a Tölgyes és Hagymás or-
szágában uralkodó állapotokról, mint amit Em đd Ta-
más és Csepreghy Ferenc mesejátékos huszárroman-
tikás kasszadarabjain keresztül mondhatna." 

Az Elítéltek, amelyet összesen tizenhatszor játszottak 
5692 néző  előtt, az 1952/53. évi színházi idényben ke-
rült bemutatásra — december 27-én volt a bemu-
tató —, abban az évadban, amelynél talán több be-
mutatót sem előtte, sem utána nem tartottak Sza-
badkán. Ez a tény, a bemutatók szokatlanul nagy 
száma (tizennégy bemutató volt) valamint az évad 
műsorstruktúrája egyaránt jelzik, hogy a színház re-
per'toárpolitikája válaszút elé érkezett. Vége felé kö-
zeledett a kezdeti évek nagy realista korszaka, mind 
több ún. szórakoztató mű  kapott helyet a műsorban, 
megindult az a kommercializálódás, amelynek évti-
zedekig, sőt máig nyúló hatása sokkal több bajt oko-
zott, mint amennyi haszonnal járt a könnyed szóra-
koztatás hozta felszabadultabb játékstílus. Az 1952/53. 
évadban egyik oldalon találjuk A piros bugyellárist, 
a Zenebohócokat, a Három a kislányt, a Huszonnégy 
piros гбzsát, a másodikon pedig a Candidát, A mak-
rancos hölgyet, az Űгi murit, s természetesen az 

Elítélteket. Sokkal kedvezőbb műsorstruktúrában ke-
rült színre az 1954/55. évi színházi évadban Sinkó 
másik műve, a Szörny ű  szerencse, mehet azonban 
mindössze hatszor játszottak, 1263 néz ő  előtt. A ki-
lenc bemutatásra került darab közül még a szóra-
koztatók sincsenek egy aránylag tisztességes szint 
alatt, de Shakespeare, Bíró Lajos, Muscatescu, 
Dickens, Calderón neve különben is elég biztosíték 
az évadkép színvonalához. 

Ahogy az általános repertoárstruktúra változott évad-
ról évadra, akként változott a műsorra került vaj-
dasági drámák jellege is. „Irodalmunk szocialista 
realista szakaszának termékei" (Bori Imre) Weigand 
két műve, a Kéz a kézben és az Ördögűzők, vala-
mint Bogdánfi Vass Pétere után, a pillanat fogan-
tatásában született és színpadra került Sinkó-drá-
mákkal egyidőben jelentkezik drámairodalmunk 
kommersz irányzata, előbb Sulhбf József — mindkét 
évadban, melyben a Sinkó-m űvek közönség elé ke-
rültek, szerepelt egy-egy Suihóf-színm ű  is majd 
pedig Braun István és Lippay Etelka kizárólag szó-
rakoztató igénnyel írt darabjai. 

A kritika Sinkó Ervin mindkét drámáját megkülön-
böztetett figyelemmel fogadta. 

A Híd szokatlanul hosszú méltatásának már beve-
zető  sorai előlegezték, hogy a színház „nem könnyű  
föladatra vállalkozott, amikor a művészi szemnek 
megfelelő  távlatot még nem kapott zajgó politikai 
életből merítette színm űvének cselekményét", majd 
egyrészt dicséri a második felvonás „drámai sűríté-
sét" és a nagy dialógusokban rejl ő  drámaiságot, va-
lamint az alakok bizonyos sablonszer űségét, s rátér 
az előadás részletes értékelésére. Dicséri Pataki 
László rendezésének alaposságát, hogy „milyen mes-
teri kézzel rátalált (...) a röppenő  hangulatokra", 
melyekben b ővelkedik a dráma, de elmarasztalja, 
hogy az előadásnak érthetetlenül „magas alaphan-
got adott", s ezt a harmadik felvonásban már nem 
tudták fokozni. Ez a 7 Nap recenzensének is a leg-
súlyosabb kifogása — „olyan fortissimo mondták vé-
gig a darabot, amit sokszor hanggal sem bírtak" —
ebben a különben „nagy teljesítmény"-nek számító, 
„becsületes művészmunká"-ban. A legjobb színészi 
teljesíftmény egyértelműen az orosz tisztet játszó 
Sánta Sándoré volt. Ez a szerep „úgy élt a színpa-
don", mintha a valóságból hasították volna, „egy 
mosolya, kacaja vagy kézlegyintése sokszor többet 
jelentett, mint az utána következ ő  szavak ..." A töb-
biek —Szabó István, Szilágyi László, Godányi Zol-
tán, Juhász Anna, Raczkó Ilus és Kiss Júlia — közül 
a kritikák elsősorban az utóbbi játékával foglalkoz-
nak, nemcsak mert đ  játszotta a női főszerepet, ha-
nem mert egy induló színészn ő  mutatta meg bonta-
kozó tehetségét. 

Ha az Elítéltek részint aktuál-politikai súlya, részint 
viszont vitathatatlan vázlatossága folytán nehéz fela-
dat elé állította az együttest, akkor ugyanezt mond-
hatjuk el a Szörnyű  szerencse kapcsán, de most azért, 
mert ezúttal árnyalt lélekrajzzal ábrázolt, tömény 
tragédiát hordozó drámai alakokat kellett minél hi-
telesebben életre kelteni. Az eredmény ezúttal sem 
teljesen megnyugtató. A 7 Nap recenzense szerint 
Varga István rendez ő  „küszködött az anyaggal", inr 
kább a szövegmondásra ügyelt, s „így az élettel telt 
játék helyett sokszor puszta szövegfölmondást" kap-
tak. A Híd kritikája szerint viszont bár a rendez ő  
„elmélyülten elemezte az alakokat, jellemüket", az 
ő  hibája is, hogy a színészek „nem forrtak eléggé 
egybe szánpadi alakjukkal, (...) sokszor é гezhet đen 
játszottak." Ezúttal, noha a Szörnyű  szerence a le-
he'tđ  legjobb szereposztással került színre, a kritikák 
véleménye szerint egyetlen hibátlan alakítást sem 
látott a közönség. Ferenczy Ibi, Sánta Sándor, Tóth 
)va, Szilágyi László, Szabó István — a f őbb szere-
pek alakítói — egyaránt váltakozó teljesítményt 474 



nyújtottak, „hol izzó művészi hévvel, belső  tűzzel, 
hol meg nyersen, meggy őző  erđ  nélküli játékkal ele-
venítették meg szerepüket". 

Ilyen emlékek őrzik Sinkó Ervini két drámájának 
szabadkai megjelenítését, amelyek, annak ellenére, 
hogy nem kavartak olyan sajtó- és írószövetségi po-
lémiát, mint a horvát nyelvterületen, mind a jugo-
szláviai magyar drámairodalomnak, mind pedig szín-
játszásunknak fontos eseményei voltak. 

• A cikk megírása után bukkantam ,r$ arra az újságkivá-
gásra, amelyből az Elítéltek egy elfelejtett megjelenitésérđl 
szerezhetíink tudomást. A 3inkó-drámát a becsei Pet đfi 
Sándor kuiltúregyestílet műkedvelđ  színjátszói is közönség 
elé vitték. Eгrđl tudósít a Magyar Szó 1953. június 11-4  sz$-
mában Majtényi Mihály. Bevezetđben dicséri a műkedveló 
színjátszók daradválasztás$t, hagy nem zenés vígjátékot 
vagy efféle „könnyebb fajsúlyú" darabot tanultak be,  ha  
nini olyan hazai milyet. mellyel közönségiinket nevelhetik. 
megtanithatj:ák szembenézni az „élet és a vúl$g igazi rorob-
1ém$ival". Majtényi elégedettséggel лyugt$zta mind a r$-
termett színészi játékot, anínd oedlg az ért đ  fogadtatást. 
S igy a ,beeseiek merész vállalkozása mindenképpen köve-
tendđ  példát nyújthatott a magyar nyelvíj ашatđrszírWát-
szásnak. Számunkra ma az egykori becsei műkedvelđ  e1đ-
adás egyszerre sajátos kuriózum is, érdekes szinlolt a 
Sinkó-apus tolmácsolásában, és azon ritka esetek egyike is. 
amikor mtíkedvelđ  színtitszáaunk a jugoszláviai magvar 
drámaiгodalom felé fordult. 

fenyvesi 
Otto 

bosnyák 
istván 
szövegei 
sinkóról 

Sinkó Ervin tíz éve halott, de mindeddig még m űvei 
nagyobb részének kiadására sem került sor, nem ké-
szült még monografikus, egzakt-tudományos össze-
foglalás sem munkásságáról. De vajon mit érhet az 
„olvasóknak" egy egzakt-tudományos monográfia, 
amikor a szóban forg б  Sinkó-műveket sem ismeri, 
mert nagyobb részük kiadatlan és hozzáférhetetlen. 
Ezért a Sinkó írásművészetéről szóró írások inkább 
részproblémákkal foglalkozó tanulmányok, fjlológiai-
stiláris kutatások, és egyéb tisztázatlan Sinkó-probié-
mákról szóló polémiák Tehetnek. 

Sinkó munkásságáról eddig Bosnyák István tett köz-
zé legtöbb szöveget. Bosnyák esszéisztikus vázlatai-
ban, tanulmányaiban az életmű  és az életút össze-
függéseit elemezve nem a klasszikus irodalomtörté-
net módszereivel dolgozik. Irásai kísérletek az írói 
opus fđ  vonulatának, gondolatiságának, indítékainak 
olyan elrendezésére, hogy ezek összefonódását és szin-
tetikusságát demonstrálja, és hogy a kiváltó okokkal 
együtt mutassa fel a „feltételezett és sajátjának val-
lott" sinkói Tényeget. Bosnyák szövegeinek közös 
alapja a sinkói szellemiség frissesége, a lélek min-
denkori tisztasága által nyújtott élmény. Minden tu-
domány feltételez bizonyos élményiséget, mert csak 
így képes dolgozni. Az irodalomtörténet is megkí-
vánja a szubjektív-érményi természetiséget a száraz 475 
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Sínkó Erv?n: Don Quijote útjai; Válogatta: 
Bretter György, Kriterion К$nyvkiadó, 
Bukarest, 1975. 

Tavaly látott napvilágot a romániai Kriterion Könyv-
kiadó gondozásában Sinkó Ervinnek a romániai ma-
gyarság haladó baloldali folyóiratában, a Korunkban, 
a huszas és a harmincas években közzétett írásaiból 
összeállított kötete, a Don Quijote útjai. Sinkó és a 
Korunk kapcsolata — mindannak ellenére, hogy a 
Korunk szerepéről és jellegéről mind elismerőbben 
szól a szélesebb irodalmi közvélemény — a mai napig 
sem kapta meg a széles kör ű  nyugtázást, bár a leg-
szavahihetőbb tanú, Méliusz József tíz évvel ezel őtt 
megjelent tanulmánya (Sinkó Ervintői. búcsúzva ...) 
avatottan és érvekkel igazította el a tájékozatlanokat 
vagy a tájékozódni nem akarókat... 
Méliusz a korabeli szellemi állapotok alapos ismere-
tében jelölte ki Sinkó helyét abban a szellemi kör-
nyezetben, amelyet Lukács György, Gaál Gábor vagy 
Fábry Zoltán neve fémjelez. S ezzel együtt helyes 
meghatározását adta Sinkó „dialektikus magyarságtu-
datának", amely a magyarság sorsproblémáit, bels ő  
ütközőpontjait az európai szellemi perspektívák szem 
előtt tartásával tudta mérlegelni és átérezni. Pontos 
ítéletet hozott Méliusz akkor is, amikor Sinkó mariz-
musában felfedezte azt a többletet, azt az „eretneksé-
get", amely csak a hatvanas években, vagy Lukács 
kifejezésével a marxizmus reneszánszának idején ju-
tott Európa szerte kifejezésre. 
Fontosnak tartottuk mindezt elmondani, mert a kötet 
válogatója, a filozófus Bretter György a sinkói szel-
lemi problematika, az értelmiségi dilemmák árnyalt 
felvázolásával több ponton el is mélyíti, továbbgon-
dolja azokat a következtetéseket, amelyekre Méliusz 
jutott. Bretter egyúttal rendszerezi is Sinkó etikai gon-
dolatainak szövevényes világát és ennek az elemzés-
nek a birtokában állapíthatta meg azt a ma még eret-
nekinek t űnő  tézist, hogy Sinkó, korának magyar szel-
lemi életében, Lukács György mellett a legkövetkeze-
tesebben gondolta végig az etika és a forradalom vi-
szonyát, megvillantva ezzel az Optimisták című  regény 
bonyolult, ma is aktuális világának szellemi alapjait is. 
Ezzel a könyvvel a romániai magyar szellemi élet a 
Korunkon felnőtt, a Korunk hagyományait továbbgon-
doló értelmiségijei tanúságot tettek abban a ma is 
tartó Sinkó-perben, mely nálunk is fel-fellobban. Ta-
nuságtételük találkozik irodalomtörténetírásunk és 
Sinkó-kutatósunk azon törekvéseivel, amelyek a Sinkó-
életműben a haladó hagyományunk alapjait, progresz-
szív értelmiségi magatartásunk hajszálgyökereit vélik 
felfedezni. 
Mert valóban hajszálgyökerekről  van  szó! 
A Don Quijote útjaiban közölt eszmék mindegyike a 
sinkói szemléletmód alakulásának, bels ő  kibontakozá-
sának egy-egy fontos állomását jelzi, egymás mellett 
pedig egy fontos időszak gyakorlati és elméleti ellent-
mondásainak termékeny vagy kevésbé termékeny 
összebékítési kísérleteir đl mutatnak fel ma is meg-
szívlelendő  képet. 
S ha ennek a szellemi útnak — melyben fellelhet đk 
a korszak legnagyobb, legsúlyosabb ellentmondásai-
nak a nyomai — a gyökereit keressük, nem nehéz el-
jutni ahhoz az elégedetlenséghez, amely a világgal va- 476 

objektivitással szemben. Bosnyák szövegeit, azoknak 
minden mondatát a sinkói élmény determinálja, és az 
élmény hőfokából adódik talán az ő, módszertanilag 
kifogásolható, „kötetlen" csapongása is a m űvek fe-
lett/között. A sinkói életm űről ezért nem kapunk va-
lami definitív, lezárt képet, mert Banyák, módszer-
tanilag szétfolyónak tűnő  tanulmánysorozatában —
úgy érezzük — nem is tart igényt a végs ő  következ-
tetések levonására, hisz így ellentmondásba kerülne 
önmagával és a sinkói életmű  „mindig új színnel és 
árnyalatokkal gazdag élményszálaival", amelyek szét-
téphetetlenek számára. Bosnyák szövegei nyíltak te-
hát, a sinkói írásmű  súlyát, hordóerejét igyekszik 
bizonyítani, miközben nem skatulyázza be ítéleteit, 
nem szorítja őket keretek közé; az egyes jelenségek 
magukban nyugvásának jogait éltetve így a fogalmi 
doktrinérséggel szemben. Bosnyák nem adja Sinkó 
írodalomtörténeti rendszerzését, mert —úgy hiszi —
az irodalom elevenségével szemben a skatulyázgatás 
meddő  marad(hat). Bosnyak fogalmi szintézisei, esszéi 
mindig azt az illúziót keltik, mintha alig egy lépés-
nyire lenne már a dolgok megoldásához, hogy aztán 
újra megkísérelje ugyanazt. Értekezése anyagában 
hamisítja meg azt, amir ől beszél és nincs más mód 
a cél és a módszerek disszonanciájának a feloldására, 
mint újra elindulni acél felé. Bosnyáknál egyszerre 
oldódik fel minden, a részek viszonya az egészhez, 
az egészé •a részekhez: ,tanulmányaiban soha nem is 
beszél csak egy konkrét műalkotás, vers, novella, 
regény struktúráiról. Bosnyák szövegeiben, a részekké 
(idézetekké) tépett egész mozgását és folytonosságát 
követhetjük, belőlük a si•nkói lényeg és teljesség, az 
alkotások hordozta gondolati-etikai circulus vitiousu-
sok bontakoznak ki és a fogalmaknak az eleven va-
lóságot egészen fedni nem tudó valamiféle veszteség 
sugallata. 

Bosnyák műfeltáró módszerében leginkább °talán azt 
kifogásolhatjuk, hogy esztétikai szempontok nemigen 
vezérlik a sinkói művek elemzésekor. Mindamellett, 
hogy a sinkói életművet „ízeire szedi", elemzése csak 
Sinkó alkotói indítékait támasztja alá, és nem hite-
lesíti a megvalósult konkrét műalkotást. Bosnyák 
esszéiben az életmű  világosan, értelmesen megkülön-
böztethetđ  körvonalai, egy meg nem írt monográfia 
tartópillérei tükröz ődnek. Az esszéknek ez a teljes-
sége a társadalomról, a benne él ő  ember helyér đl 
és a művészember egyedi vívódásairól vall az intuí-
ció és a variáció tűnđ  formáiban. 



16  sokszor elvont, de mindig radikális szembeszegü-
lésben mutatkozik meg. Marx írta (szinte előrelátva 
a modern ember elégedetlenségének mozgató rugóit 
is), hogy: „Az antik világ egy korlátolt állásponton va-
1ó elégedettség, a modern világ viszont vagy elégedet-
lenül hagy, vagy amikor magával elégedetten jelenik 
meg, akkor alantas." A Sinkó-nemzedék mindkett őnek 
érezte a súlyát: a polgári világ hamis harmóniáját, 
amely egyre súlyosabb teherként nehezedett a más-
képpen gondolkodók vállára, és a kielégületlenséget 
is, mely a lélek, az erkölcs, a kultúra kérdéseit ve-
tette fel. Látta az alantas elégedettséget — s ez tettet 
követelt, de az adott társadalmi körülmények között a 
tett imperativuszát egyféle csodavárás váltotta fel. Te-
gyük hozzá: nem sokáig. Viszont az előbbi állapotot 
jól ábrázolta Fülep Lajos 1906-ból származó írása, a 
Hangok a jövőből, amely sejtelmei közül először a 
bomlás íllatát jelzi, de hirdeti, hogy „az augorok, 
akik jól vélnek olvasni az idők méhében" tudják, hogy 
el lehetnek készülve az emberiség nagy vajúdásaira, 
amely „olyan egyetemes karakterű  lesz, amilyenre 
csak az ősi világfelfogások kialakulásában van példa." 
Az „augorok" azonban azt is tudják, hogy mindennek 
még nem jött el az ideje, minden csak bens őséges fel-
készülés, tántorgó utazás a lélek országában. „Nagyon 
is megtanultuk az eredmények iránti bizalmatlan ér-
deklбdésünk súlypontját magára a küzdelemnek szem-
léletére fektetni. Az eredmények magukévá tételéhez 
már rendesen nincs elegendő  energia bennünk és bi-
zalom. Az új világfelfogás kialakulásában sem az ered-
mény érdekel bennünket, hanem az út, amelyen el 
fogunk jutni az individualizmus és a szubjektivizmus 
érvényesülése révén." —írja ugyancsak Fülep. Szkep-
ticizmus ez a fennállóval szemben, a személyiségbe ve-
tett bizalom, az egyetemes jellegű  változásba vetett 
hit, amelyet még csak erkölcsi aura vesz körül, de 
amelyet nem lebecsülni, hanem egyre inkább meg-
becsülni kellene; hisz egy újfajta tájékozódásnak, vi-
láglátásnak lett irányt űje ez az új erkölcsi érzékeny-
ség. S ezek nem puszta elvontságok. Jól állapította 
meg a kommunista Balázs Béla: „Az erkölcsi meg-
győződés jó iránytű. Hamis térképpel persze mégis 
kátyúba vezet. De enélkül az iránytű  nélkül nem jut 
el hozzánk onnan túlról senki, mégha jó térképe is 
van." Az erkölcsi kérdések felvetésével tehát egy egész 
nemzedék készülődött a történelmi viharokra (gon-
doljunk csak a Vasárnap körre). 
Fontos kérdések ezek, amelyek a kés őbbiek folyamán, 
az „európai forradalmi hullámzások" közepette egyre 
többet nyomtak a latban. Kollektív kérdésfeltevések-
nek is nevezhetnénk đket, még akkor is, ha a sze-
mély jogait hirdették. 
A szocialista kultúra hagyományai, így Sinkó munkás-
sága is , arra intenek bennünket , hogy ne csak a „bű-
nös individualizmusról" emlékezzünk meg, hanem ar-
ról is, ami a forradalmi idők méhében megszületett. 
Igy közvetlenül a Sinkó-életmű  centrumába jutunk. A 
Don Quijote útjaiban olvasható esszék ugyanis nem-
csak a Sinkó-életmű  egyik periódusának dokumentu-
mai, hanem egy korhangulatot tükrözve , szerves ré-
szei az egész munkásságnak . Még akkor is, ha az esz-
székben felvetett kérdésekre Sinkó élete más-más sza-
kaszában árnyalatokban eltér ő  válaszokat is adott. 
Ezek az esszék a bizonyítékai annak, hogy Sinkó „kö-
vetkezetlenségei" történelmi jellegűek, különböző  vá-
laszai pedig szervesen egybetartoznak , egymást erősí-
tik, mert szüntelenül szembesülnek az adott valóság-
gal és úgy módosulnak, hogy a „közép-európai for-
tadaimár" emberképét és művészi hitvallását teljesí-
tik ki. 
Nem szabad elfeledkezni arról, hogy Sinkó úgy lett 
forradalmár, hogy nem farizeus módon élte át saját 
korának ellentmondásait. A legjobb példa erre a kö-
tetben is szereplđ  Szemben a bíróval című  vallomásos 
esszé , a XX. századi magyar irodalom egyik legfon-
tosabb világnézeti esszéje. Benne elsőrangúan fontos 
szerepet kap a személyiség és a közösség, továbbá a 
forradalmi eszközök és az erkölcsös cselekvés viszo-
nyának tárgyalása. Bármelyik viszonyról legyen is szó, 

477 	nehéz lenne holmi dogmatikus vagy metafizikus re- 

ceptet felállítani, patikamérlegen lemérni a pontos 
arányokat. Nem vallhat err ől semmiféle katekizmus, 
hisz minden korban újból és újból átélik a történelmi 
progresszió oldalán állók e viszony drámáját. 
A Szemben a bíróval megrendítő  bizonyíték arra, hogy 
Sinkó individualizmusa milyen gazdag tartalmú. A 
személyiség autonómiája ez esetben a feudalista és a 
kapitalista társadalmi viszonyokból ered ő  elszemély-
telenedési folyamattal való szembeszegülést jelentette. 
Ez az individualizmus pozitív, mert humanista érték-
rendszert tartalmaz. Az értelmiségi dramatikus kér-
désfeltevései ott kezd ődnek, amikor felismeri azt a 
reális történelmi er őt, amely képes az elszemélytele-
nités, az elidegenítés társadalmi, gazdasági okait fel-
számolni. Mert: könnyű  annak feláldozni személyisé-
gét, akinek nincs. Sinkó az értelmes történelmi cselek-
vés érdekében rendkívül fontosnak tartotta a szemé-
lyiség szabadságát a forradalmi szituációkban is, és 
később is, a szocializmus építésének idején is. A fiatal 
Sinkó, mint annyian mások, Ady nyomán találta meg 
az emberiséggel való heroikus szolidaritáson alapuló 
individualizmust, és ismerte fel a munkásmozgalom-
ban a „mások én-jének, a szolidaritás és az individum 
értéke megbecsillésének szintézisét". Ennek az indivi-
dualizmusnak immár nem a közösségi lét az ellentéte, 
hanem az elszegényített, az elidegenített egyén, vagy 
az ilyen atomizált egyénekb ől összeálló közösségek. 
Нasonlóképpen tanulságos az a válasz is, amely az 
erkölcsös cselekvés és a forradalmi eszközök viszonyá-
nak tárgyalásakor alakult ki. Ezt a viszonyt Sinkó 
minden másnál dramatikusabban élte át. Minden fem-
zedék, előbb vagy utóbb, de legalább egyszer amikor 
vagy-vagy szituációba kerül meg kell hogy érezze a 
történelem sokkhatását. Sinkó, jól láthatjuk ezt a 
Szemben a bíróval című  esszéből — a tragikus vá-
laszutat a görög tragédiák intenzitásával élte át. A 
legnagyobb értékek kerültek egymással láthatólag 
szembe: a történelem forradalmi céljai a humanista 
emberkoncepcióval és a könyörtelen szükségszer űség-
gel találták magukat szembe. Sinkó mindkett őt ön-
kritikusan élte át, szembetűnő  azonban, hogy megol-
dása még elvont. Látta, hogy nem azt kell mímelni, 
hogy a forradalom gyönyör ű, de: „A forradalom cél-
jai gyönyörűek és a mai társadalom gyilkosabb min-
den forradalomnál." Még szembetűnő  az erkölcsi 
transzcendencia igénye és ennek elvontságát Sinkó 
csak akkor múlta felül teljes mértékben, amikor a 
hitnek és az értelmes emberi cselekvésnek a törté-
nelmi szemlélete felzárkózik nála a morális érzékeny-
ség mellé. 

Élő  és izgató kérdések sorakoznak fel tehát a huszas 
és a harmincas években, Sinkónak a Korunkban pub-
likált esszéiben. S ezeknek a gondolatoknak folytatá-
suk van, amelyek immár a jugoszláviai magyar kul-
túra alapvető  szocialista hagyományát jelentik. A for-
rásvidékek jól mutatják, hogy miért is tudott Sinkó 
olyan intenzíven cselekv đ  részese lenni a szocialista 
önigazgatási kultúra reneszánszának, amelynek kezde-
teit oly jelentős értelmiségiek, írók neve fémjelezi, 
mint Miroslav Krleža, aki a ljubljanai írókongresszusi 
beszámolójával valóban alapvetđ  problémákat tisztá-
zott. Ezek a gondolatok szerves részei irodalmi hori-
zontunknak, az irodalomban való gondolkodásunknak. 
Köztudott, hogy ennek a hagyománynak egyik zászló-
vivője Sinkó Ervin volt. S lehetett is, mert életének és 
munkásságának vezérelve a forradalmi praxis, a hu-
manista szocialista kultúra eszménye volt. S éppen 
ezért, ha Sinkó életművének fontos tanulságait itt-ott 
revízió alá akarják venni (persze ezek soha sem ne-
vezik meg azt, akinek a gondolatait revideálni akar-
ják) — bármelyik oldalról is jön ez, a neofita türel-
metlenség, vagy a polgári konzervativizmus oldaláról 
— nem feledkezhetünk meg arról , hogy nem csupán 
egy ember gondolatairól van szó, hanem olyan elvek-
ről, melyeket társadalmunk, kultúránk magáénak vall 
és mindenkor értelmes párbeszédre méltat. A Don 
Quijote útjai e baloldali progresszió alakulásának fon-
tos szakaszát, termékeny pillanatait jelzi. T őlünk függ, 
hogy további útjait miképpen tudjuk követni. 
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számomra manapság már nem nehéz, nem 
komplikált Sinkót olvasni. 

Politikai tevékenységér ő l semmit sem tudok. 

É. R. tanár: Szégyen, hogy Sinkó könyveket 
nem lehet kapni a Forumban. Tavaly jelent meg 
Romániában a Don Quijote útjai cím ű  regé-
nye. (!) 

F.  I.  autómechanikus : Nem ismerem, é n a mo-
dernakat nem olvasom. 

T. N. földműves: Si:nkó? Az ki? Itteni, vagy va-
lami magyarországi. Én Pet őfit szeretem. Néha 
az újságot elolvasom, könyvet már rég vettem 
kezembe. 

M., a Magyar Tanszék negyedéves hallga-
tója: Nemrég olvastam, mert vizsgát készítet-
tem, máskülönben nem jutott volna eszembe 
Sinkót forgatni. Az Aegidius és az Aron szerel-
me nagyon tetszet őt. A nyelvezete idegesít, hogy 
annyira prim!tív. 

A középiskolában az Optimisták volt a kötele-
ző  olvasmány. Az nem adott nekem kedvet a 
további olvasáshoz. Sinkót inkább csak önélet-
rajzi regényeiből ismerem. Tanulmányainak csak 
a címét ismerem, tartalmát nem. Az Optimistá- 
kat amikor másodszor orvastam, Déry Befeje-
zetlen mondatára emlékeztetett. Ezúttal köny-
nyebb volt ,ohasni, és csak így keltette fel az 
érdekiődésemet. Különböző  társadalmi rétege-
ket, pólusokat mutat be. Jó lesz még egyszer 
átrágni az egészet. 

I. író: Sinkóval való találkozásomhoz egy 
végtelenül kedves emlék fűződik. 1953-ban az 
áprilisi Híddal indultunk és az akkori sajtó az 
ott megjelen ő  írásomat a sárgaföldig lehordta. 
A kifogás: a novellám аt akar a papok is felol-
vashatják mise alatt. 

Még tartott a vita, amikor Sinkó Újvidékre láto-
gatott, és véleménye egészen új volt. Nem dog-
matikus. E szám írásairól nagy elismeréssel nyi-
latkozott, többek között az enyémről is. Ez az 
első  találkozásunk. 

Legnagyobb érdemének tartom, hogy szabad és 
nagy gondolkodó volt. Elsősorban nagy gon-
dolkodó, másodsorban író. 

L R., a Magyar Tanszék volt hallgatója: Az ju-
tott eszembe, hogy szklerózisa volt és tanítvá-
nyai vezették be kabinettjébe. A Kísértet járja 
be Európát , és a Regény regényét olvastam 
tő le. A gimnáziumban kezdtem Sinkót olvasni, 
nem nagy érdekl ődéssel, mert nem értettem 
meg. Később az egyetemen, amikor Guelminó 
drámáját láttam, ami róla szól, újból kedvet 
kaptam a Sinkó regényekre. Egyszer ű  a stílusa, 

A. K. szabó: Fogalmam sincs róla. (ró? Poli-
tikus? fró! Jó, lehet! Biztos valami nagyfej, de 
azokkal én nem vagyok !smeretségben. 

Gy. J. banktisztviselő : A gimnázium óta annyit 
felejtettem. Tudom, hogy itt tanított a Tanszé-
ken és hogy nem olyan rég halt meg. Ja, még 
azt is tudom, hogy Zágrábban temették el. Va-
'l'amit olvastam tő le a gimnáziumban, de azt is 
csak futtában. Tudod, hogy a vajdaságiakat a 
tanár soha sem forszírozta. Másról, a többíek-
rői sem tudok többet. 

L. I. iparos: Nem ismerem és nem olvastam t ő le 
semmit. 

N. elsőéves egyetemi hallgató: Még nem ju-
tottunk Sinkóig, annyit tudok, hogy a negyedik-
ben kerül rá sor. Van még id őm, hogy olvas-
sam. 

P. I., a szabadkai Tanszék volt hallgatója: Kecs-
kemét város parancsnoka volt a Tanácsköztár-
saság alatt, majd a Szovjetunióba emigrált és 
ott tartózkodott jó ideig. Azt hiszem ő  alapította 
az Újvidéki Tanszбket. Bejárta Európát. Bécs-
ben és Párizsban is volt. Apatini születés ű . 

Könyveit nem nagyon ismerem. Inkább egy-két 
tanulmányát. Sajnos ... Tudom, hogy írta az 
Optimistákat, de hogy olvastam-e azt, nem hi-
szem. Nem emlékszem rá. 

O. tanár: Bécsben járt, ott egy magyar nyel-
vű  lapot adott ki. A címére nem emlékszem. 
Újvidéken is tanított, Zágrábban halt meg. A 
Tanácsköztársaság ideje alatt valami katonai 
funkciója volt. A Híd egyik alapítótagja. Na vég-
re! a bécsi lap címe a Hét. Hogy őszintén be-
valljam, nem igen ismerem az írásait. Nehéz-
kesnek találom és témaválasztásában sem áll 
közel hozzám. 

B. F. földm űves: Nem ismerem, nem is hallot- 
tam róla. 	 478  



M. O. számtantanár: Nem szeretem, mert Krle-
žának nyalt. Hogy miért? Nem elég magyará-
zat, hogy Zágrábban élt? Úgy gondolom, teljes 
politikai beállítottságában és nézeteiben fert őz-
te ez a viszony. Nem mondanék most konkrétu-
mokat, hirtelen nem is jut eszembe, de meggyő-
ződésem, hogy így van. 

R. K. iparos: Túl elfogult író, a magyarokkal 
szemben elfogult. 

K. N. kereskedő : Nem, nem olvastam t ő le sem-
mit. Annyit tudok, hogy valahonnan innét a kör-
nyékünkrő l származik. Nem sziváci? 

T. I. tisztviselő : Sajnos nem ismerem. Különö-
sebbet nem tudok róla mondani. Az Optimistá-
kat olvastam még valamikor a gimnáziumban. 
Arra emlékszem, hogy nem tetszett, sem a nyel-
vezete, sem a téma. Azóta semmit sem olvas-
tam tő le. 

R. T., a szabadkai szerb—Magyar Tanszék volt 
hallgatója: Nem olvastam egy m űvét sem, csak 
azt a válogatást, amit évekkel ezel őtt a Sympó-
ban hoztak. Valami dubrovniki sztorik voltak. 
Nem ismerem, de ha sokat törném a fejem, egy 
címet kiböknék. Biztos jó író volt. 

Emigrációban élt. Díjat alakítottak tiszteletére. 

az. A., a tanszék negyedéves hallgatója: Meg-
írta az Optimistákat . A tanszék könyvtári kata-
lógusában írja, hogy történelmi regény és én 
Borinak ezt mondtam, hogy történelmi regény, 
ő  erre megbuktatott és kirúgott. 

Kitű nő  lélektani ábrázolás az Optimisták. Nyel-
vezete is. Élvezettel olvastam. Még az Eisingert, 
azt az undok pincért is úgy körülírta, hogy 
mindjárt magam el őtt láttam. Csak a vizsga után 
sült ki, hogy lélektani regényr ő l van szó. 

Történelmi regény is, mert a Tanácsköztársaság 
regényét írta meg. 

Olvastam Csakonairól szóló tanulmányát, de el-
felejtettem. Olvastam a 30 éves háborúról szóló 
történelmi regényét is. Másodszor Bori az Arin 
szerelmét kérdezte. Egy társadalmi téren elfog-
lalt személynek van-e magánélete? Van-e joga 
a szerelemre, vagy csak a társadalom ügye köti 
le? Ezt boncolgatja a regény. 

A jugoszláviai magyar irodalom legkiemelke-
dőbb alakja Szenteleky mellett. Részt vett a 
Tanácsköztársasági mozgalmakban. Kecskemé-
ten valami városelnök volt. Emigráaióban élt. Az 
az igazság, hogy szeretet-vallást hirdetett. Nem 
volt igazi forradalmár. Azért mert verseiben re-
formokkal akart új társadalmi változásokat lét-
rehozni. A szeretettel, a „ne ölj"-jel. 

Az Optimistákba is belevitte a magánéletét, esz-
ményi házasságának történetét, Ci;nner Erzsi és 
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D. újságíró: Azt hiszem az Optimistákat ol-
vastam, de annak van már tíz éve. Val бszfn ű -
leg egyfajta el ő ítéletből mondom, hogy nem 
szeretem, nem ismerem, mert a világon sok 
minden történt, ami el őbbre van, mint Sinkó. 
Abban az id őben, amikor őt olvastam volna, 
akkor Borchert, Kesselt, Norman Maylert, Hans 
Helmut Kirstet olvastam, az jobban érdekelt. 
Ezután tehát gyors egymásután már jött Végel-
nek a Makrója, Gionnak a Véres patkányirtás 
görénnyel [görényekkel] cím ű  m űve. 

Rossz alany vagyok, a vajdasági irodalommal 
nem sokat foglalkoztam. Annyit tudok, mint egy 
gimnazista. A világ túl gyorsan halad el ő re, és 
elő re kell tekinteni. Az enyém gyönge tézis. 
Egyéniek 'az argumentumaim. Ezért hosszas ma-
gyarázatra van szükségem, bár valószín ű leg le 
a kalapot el őtte. 

NI., a Magyar Tanszék volt hallgatója: Ne-
gyedéves voltam, itt-ott két éve, amikor az Op-
timistákat olvastam. Tetszett és élveztem. Mást 
nem. Tanulmányai nyelvezete számomra túl ne-
héz, magas. 

a 
válaszok 
90  
százaléka 
pedig 
igу  
hangzik: 

az. G. háziasszony : Nem ismerem. Ritka, amikor 
én könyvet olvasok. 

R. K. vegyészmérnök : Sajnos, nem olvastam t ő -
le semmit, így őt sem ismerem. 

P. O. fogtechnikus : Fogalmam sincs, ki lehet. 

A.  I.  kereskedđ : Nem mondhatok semmit, nem 
Ismerem. 

K. T. villanyszerel ő : Sinkó? Nem, nem emlék-
szem, hogy olvastam volna t ő le valamit. 

V. E. a Jugopetrol dolgozója: Az ki? A, dehogy 
Ismerem. 

Ѕ. T. építész : Nem olvastam Sinkót. 

K. I. grafikus: Nem ismerem, az írásait sem is-
merem. 

R. J. egyetemista : Közgazdaságiba jártam, szerb 
tagozatba. Az irodalom meg úgy se feküdt na-
gyon. Nem szeretem én a költészetet. 

D. J. tisztviselđ : Nem ismerem. 

V. J. tlsztvlselđ : Nem tudom, ki lehetett. 

U. M. autómechanikus: Nem ismerem. 

T. ápol6nđ : 5inkórál nem hallottam. 



B. M. iparos: Nem ismerem. 

K. R. tervező : Tudom, hogy írt, de közelebbrő l 
nem ismerem. 

és folytathatnánk még néhány oldalon ... 

kájáról véleményt, bírálatot, még az egészen 
egysíkú tetszik-nem tetszik reláción sem mond-
hatunk. 

A némileg tájékozottak egy része, mint már em-
lítettük, megrekedt az Optimistáknál. Itt kezdett 
ismerkedni Si,nkóval, és itt be 'is fejezte. 

Sinkóról 
vagy 
semmit, 
vagy 
keveset 

Az újságíró ne értékeljen a legelején — vala-
hogy így szól az íratlan szabály. Ennek ellenére 
bevezetőül meg kell állapítanunk: lesújtó az a 
tény, hogy mennyire nem ismerjük sinkó Ervin 
m űvét. sem mint írót, sem mint gandolkodót, 
és legkevésbé mint közéleti m:unkást. 

sinkó neve a vajdasági köztudatban valamiképp 
összeforrt az Optimistákkal . Úgy tudják, arra 
emlékeznek, sejtik, hogy valamikor olvasták az 
Optimistákat . Az volt a kötelez ő  olvasmány, így 
csak muszájból lapoztak bele, vagy olvasták ei 
lelkiismeretesen —száraznak találták, nehéz-
nek. Hogy ezenkívül mit írt még, mivel foglalko-
zott, milyen szerepet játszott Vajd.asag társadal-
mi-m űvelődési é letében, azt niár csak az a fia-
tal tudja, aki az Újvidéki Magyar Tanszék, vagy 
a szabadkai Bölcsészettudományi Kar haliga-
tój.a. 

De célunk nem az volt, hogy a két tanszéken 
tudásfelmérést végezzünk, a vajdasági fiatalság 
véleményére, tudására voltunk kíváncsiak. 

Aki középiskolát végzett, pontosabban gimná-
ziumot, sinkó nevére rögtön az Optimistákat 
említi. Esetleg egy-két életrajzi adatot is tud, 
de a következő  megjegyzés szinte már törvény-
szerűen követi ezt a néhány mondatos adatköz-
lést — nemcsak sinkót nem ismerem, ismeret-
len számomra az egésг  jugoszláviai magyar 
irodalom. 

Az általános iskolát, sz аkiskodát végzett, most 
az iparban vagy a mezőgazdaságban dolgozó 
fiatalok zöme, még a nevére sem reagál. Nem 
ismerik, azt sem tudják, ki volt. 1=s itt már eleve 
nincs értelme a következ ő  kérdésnek: mit ii-
vastál tő le? 

Egyáltalán, hol olvasson Sinkó-könyveket? Hol 
szerezze be, hol kapjon róla információt, ki 
mondja, ki tanácsolja neki azt, hogy simkó-m ű -
vet olvasson? 

Aki a Magyar Tanszéken tanul hozzájut a köny-
vekhez, igaz ott is nehezen, mert arra a néhány 
példányra sokszor hetekig kell várnia. 

Munkánk kezdetén, nagyon tévesen, azt hittük, 
a válaszokból összeáll majd egy kép az íróról 
alkotott véleményekb ő l és ismeretekb ől, — va-
lamiféle értékrendszert is jelezve. Végezetül is 
csak a tény nyert létjogosultságot: sinkóról 
semmit sem tudunk, nem ismerjük. Tehát mun- 

De végtére is, nincs mit csodálkozni — a ju-
goszláviai magyar irodalomnak sz űk hely jutott 
a tantervben. Valahol a tanév vége felé kerül rá 
a sor, amikor már a tanár lelkiismeretét ő l függ, 
hogy bővebben, vagy csak vázlatosan foglalko-
zik ezzel a kérdéssel. sinkónál még valahogy 
megállnak —így került a köztudatba az Opti-
misták, de ismételten aláhúzzuk, csak a gimná-
ziumot végzettek ismerik ezt a m űvet. A termé-
szettudományok!kal foglalkozó értelmiségi csak 
annyit tud, hogy élt egy Sínkó, és hogy író volt. 

Meglepő , hogy aki felületesen, hézagosan, de 
valamennyire is tájékozott a vajdasági irodalom-
ban előbb ismerte meg a fiatal nemzedéket: 
Domonkost, Bosnyákot, Brasnyó,t, mint sinkót. 

Annyira szerencsétlen id őszakban élt volna sin-
kó, hogy semmiképpen sem juthatott be a köz-
tudatba? 

Mi okból maradt ki, mi gátolta bejutását, tudat-
formáló szerephez jutását a vajdaság-1 ember 
ismerettárában? 
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NAŠ 
SАVRENIEN>iK 
E_ RVIN 
sINKU 
„Nema umetnika i nema де 1 а , biz zagledanog, uzdrhtalog, in- 
spirativno !dub!j гnog gledaoca. Biz mjega  ii  uzaludna, unap 
red propala svaka potencijalna stvarnost de!a. Najpotresnije 
priznanji najintimnijih poruka jednog celog godemog ži иota 
č iji jezik primaoc ne razume, ostaje sari namera ispovedanja, 
пišta drugo, do neč itka škrabotina. Presudan  ii  ć itaoc, i to 
često ostavljaju van pažnje (...) U prazno viknuta re č  —  ii  
naravno takode re č . A ipak  ii  n je to. Re č  ii sari  onda  ii  od 
toga postaje re č , ako ima ko da  ii  сије , ako ima nekoga da 
monolog stranca pu4em svog 1i č ,пog nać ina reagovanja pre- 
tvori u dija!og" — pisai je Ervin Šinko u jednom  ad  svojih 
eseja  posh  e oslobodenja, i njegovim pogledima potvrda su nje- 
gova najintimnija iskustva, ceo njegov umetni čki životni put. 
Iza opštevaže ćeg u teoriji književnosti on nam se obraća eie- 
gičkim pozivanjem  na samog sebe, i patosom intimnosti. U 
većem deiu svoga života u beznadnoj besperspektivnosti „ne- 
shvatljivosti", kao besku ćni putnik Evrope stvaraoc stranac, sad 
evo već  realna nada umetnika , koji pronalazi domovinu,  popri-
ma oblik teoretske evidencije. 

U martu 1977. godine navršava se deset godina od smrti Ervina 
$inkoa. Decembarski broj posvećen njemu , pre svega želi da 
upozori na važnost živog dija!oga, na njegov zna čaj kao for- 
miraoca naše svesti, a tik u drugom redu na jubllej . . . 

Već ina naših saradnika zbog svoje miadosti nije mogla pozna- 
vati Ervina $inkoa — pedagoga, javnog kulturnog radnika. 
Umesto čari njegove li čnosti i celine njegovog opusa dobili 
smo u naslede  sari  nekoiiko njegovih najvažnijih dela. Naša 
kultura naišla je u njima na svoje životne socijalisti čke tradi- 
cije, i aki  ova godišп jica ima za nas nazumnog cilia, to ii  
r+.amera: pretvoriti ga u našeg savremenika. 

Izdajmo njegova dela, da budu dostupna i лov;m generacijama, 
č itajmo ponovo niegova dela, da bi ona putem kriti č kog č ita- 
nja postala istiniti i stvaraoci naše kulturne današnjice — 
uklonimo i poslednje beI:ne nepornatog, koje se uporno fad 
njima nadvijaju! 

„ Ú j Symposion" bi u ovom ponovnom č itanju želeo da uzme 
u čišća, ne  sari u ovom broju, ve ć  i januarskom, februarskom, 
i martovskom. Bio  ii to lep dokaz, da  ii  dijalog sa Šinkoevim 
životnim delom duhovna potreba ve ć ine nas, mnogih  id  nas, — 
verujemo — i tom e, da se пав  kulturni život u celini pripremio 
za taj dijalog, i da ga i prihvata. 
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