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Tanulmányok, 31. füzet, 1998. 

BÁNYAI JÁNOS 

JUHÁSZ ERZSÉBET 
(1947. űprilis 19.-1998 . szeptember 25.) 

Fájdalmas veszteség érte a tanszéket az elmúlt hónap végén . Ötvenegy 
éves korában, szeptember 25-én váratlanul elhunyt dr. Juhász Erzsébet. A 
tanszék azon munkatársainak sorába tartozott , akik életrajzukat a tanszéken 
írták meg. Itt végezte tanulmányait, majd rövid ideig tartó újságíráskodás 
után a tanszék könyvtárosa volt, kés őbb kutatói státusba került, majd az utób-
bi években , docensként és egyetemi rendkívüli tanárként a jugoszláviai ma-
gyar irodalom történetét és komparatisztikát tanított , teljes odaadással, a tár-
gyak és a diákok mély megbecsülésével, alaposan és körültekint ően. Regé-
nyei és novellái , tanulmányai és esszéi személyiségét az l гásban örökítették 
meg, tanítványai és tanártársai szeretettel, megbecstiléssel, tisztelettel emlé-
keznek rá. 

Juhász Erzsébet 1985-ben adta ki Műkedvelők című  regényét. A Mű- 
kedvel ők Sztantits Aurél nev ű  hősét Szenteleky Kornélról mintázta. 
Sztantits doktor Bácsgödrösön él, és a falu leírásában nem nehéz Szivácra 
ismerni. Akik között életének utolsó éveit tölti, családtagok, irodalmi bará- 
tok és ellenfelek , más-más néven ugyan , valós személyek . Az élethelyzetek, 
a magány órái , hosszú utazások , lapalapítás , könyvkiadás , irodalmi rendez- 
vények , irodalmi civakodások, levelezések és szóváltások — mind sorra 
Szentelekyre, Zomborra, Szabadkára, Újvidékre, Becskerekre utaló esemé- 
nyei és helyszínei Sztantits doktor regénybeli életrajzának, ám egyúttal — 
ahogyan Juhász Erzsébet írja — a „délszlávországi " magyar irodalom történe- 
tének emlékezetes eseményei és történései is. Mintha két történetet olvas- 
nánk egyszerre és egy id őben: a regényben elmondott életrajzot és történetet, 
valamint irodalmunknak cseppet sem jelentéktelen hagyománytörténetét, 
amclybcn —újraolvasva — a jelenre, a mai napra utaló jeleket ismerhetiink fel. 

Mégsem kulcsregény a M űkedvelők . Sztantits doktor nem vezethet ő  
vissza Szentelekyre, bár Sztantits életrajzába pillantva Szenteleky életrajzára 
ismeriink . Például ebben a részletben : „A nyolcablakos sárga bácsgödrösi 
ház egy ablaka világol, fennen hirdetve bele az éji semmibe , hogy valahol 
mindig tart c benti világ , amíg világ a világ. Éjjel van , horkol a dagadt disz- 
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nóhizlaló, a százláncos gazda gutaiitötten emészti az esti vinkót meg a pap-
rikást, de hagyjuk ezt. Ott benn a villanyfényben más világ van..." Vagy egy 
másik részletben, mindjárt a következ ő  lapról: „Ezen a tespedt, m űvészietlen 
lapályon nincs semmi, de semmi emlék, itt sohasem voltak ő si kolostorok, 
évszázados kollégiumok, hírhedt lovagvárak, gö гnусdt legendás dómok Vagy 
templomok, france-i könyvesboltok, fontainebleau-i erd ők, ezen a józan, 
disznóólszagú földön sohasem éltek nótázó igricek, ferde kucsmás kurucok, 
sárga szakállú ötvösök, magas homlokú hitvitázók vagy finom ujjú humanis-
ták. Ezen a lomha, lompos, tespedt tájon még kunyhója sincs a szépségnek." 
Juhász Erzsébetnek Sztantits doktor szavait idéz ő  mondataiban könnyen fel-
ismerhetők Szenteleky gondolatai és szavai. Szentelekyr ő l (is) szólnak ezek 
a mondatok, de neon Szantelekyt jelentik. Jelentésiik rejtélyesebb, titokzato-
sabb, művészibb, egyben homályosabb is, semhogy bármi rajtuk kívül álló-
val azonosíthatók lennének. 

Ezt tudta Juhász Erzsébet. Tudott regényt írni úgy, hogy a regényt ne le-
hessen b űntelenül valami rajta kíviil állóra levezetni. A M űkedvelők regény, 
és téved mindenki, aki nem regényként olvassa, még akkor is, ha 
Bácsgödrösben Szivácra ismer és Sztantits doktor alakjában Szenteleky va-
lóságos alakjára. Juhász Erzsébet bölcsebb és tudatosabb alkotó volt, sem-
hogy ennyiben hagyta volna. Sokkal keményebb feladatot bízott az olvasójá-
ra. Azt a sokszor fájó feladatot, hogy a regényt értse, ne a regényt megel őző  
vagy a regényen kívüli körülményckct. Mert ha a regényt érti, akkor önma-
gát érti meg. 

A regény vége felé mondja Juhász Erzsébet a M űkedvelők hő seirő l: 
„Ahhoz, bogy egy másik megélhet ő  idő  képződjék körülöttük, a jöv ő  idő t 
kellett meg- vagy inkább kitalálniuk, ami felé haladhatnának. Éveken át csak 
a saját múltjukban érezhették otthonosan magukat. Így lettek — an ć lkiil, hogy 
helyükről tapodtat is elmozdultak volna — emigránsok. 

Mindegyikiik nek a maga módján meg kellett kísérelnie a jelenbe való 
tényleges bekapcsolódást. Meg kellett valahogy hódítaniuk azt a teret, 
amelyben felszámolódhat örökös honvágyuk, s ahol esélyiik lehet az önmeg-
élésre. Neki e felé az egvdttal önmegvalósítást is jelent ő  önanegélés felé az 
önpusztítás íltjáп  adatott meg közeledni..." Nc tévedjünk! Sztantits doktorról 
szól ez az utolsó mondat. Nem Szcntelekyr ő l. És nem Juhász Erzsébetr ő l. A 
Műkedvelők egy mondata. 
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JUHÁSZ ERZSÉBET 

A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 

KONCEPCIÓ-VÁZLAT 

A jugoszláviai magyar irodalom történetének oktatása évek óta az aláb-
biakban vázolt koncepció szerint folyik. 

Oktatási cél: A jugoszláviai magyar irodalom megteremt ődésének és 
alakulástörténetének, törvényszer űségeinek, különböző  korszakainak, kor-
szakváltásainak áttekintése. A kett ős kötődés (jugoszláviai magyar és ma-
gyarországi magyar) meglétének és/vagy hiányának alakulásfolyamata és 
következményei. E sajátos min őség értékelése a teriileti sokféleséget együtt-
látó szemléleten alapsiló egyetemes magyar irodalom kontextusában. 

A fő  hangsúlyt c tárgy természetesen a jugoszláviai magyar irodalom át-
tekintésére Melyezi. Kialakulását a trianoni békeszerz ődés, illető leg a határ-
váltás időszakára teszi. Mindaz, ami ezen a vidéken történt a h дΡtárátrendezést 
megelőzően szellemiekben, kultúrában, irodalomban, nem tekinthet ő  kisebb-
ségi irodalomnak, lévén Fogy egyugyanazon szellemi központ kisugárzásá-
nak ьatókörében jött létre. Regionális irodalmak Trianon el őtt és után, nap-
jainkig is léteznek a magyar nyelvterületen. A kisebbségi (nemzetiségi) ma-
gyar irodalmak létrejöttének sohasem regionális, hanem politikai okai van-
nak. 

A jugoszláviai magyar irodalom történetét, a fenti értelemben vett teríi-
leti sokféleséget együttlátó, egyetemes magyar irodalom kontextusában vizs-
gálom. Tárgyam keretében összevetem a kisebbségi magyar irodalmakat, a 
különböző  jelenségeket, szellemi és m űvészi törekvéseket. Ha a hasonlósá-
gok lehetségessé teszik, kitérek az egyes magyarországi m űvek, opusok, 
szellemi ćs irodalmi törekvések összevet ő  vizsgálatára is. 

A jugoszláviai magyar irodalom tanításakor okvetlenül ki kell térni pél-
dául arra a jelenségre, Fogy a húszas évek elején Erdélyben egymás után je-
lentek meg a történelmi regények, míg például a Vajdaságban az els ő  tört ć-
nclmi regény nagyon szerencsételen id őpontban látott napvilágot, a vissza-
rendezett határok idején: 1943-ban. Így míg a húszas évekbeli erdélyi regé-
nyek, esztétikai min őségiektő l függetlenül, a romániai magyarság önmeger ő -
sítését szolgálták az átrendezett határok között, sem Jugoszláviában, sem a 
Csehszlovák Köztársaságban nem adódtak ilyen m űvek. A Szenteleky Kor- 
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nél nevéhez fűződő  couleaur locale elmélete részben a hiányzó történelmi re-
gényeket, részben a transzilvanizmus eszméjét kívánja pótolni. A Csehszlo-
vák Köztársaságbeli magyarság körében a régióhoz köt ődő  szellemi hagyo-
mányok tudatosítása rokonítható a helyi színek elméletével. 

A két világháború közötti id őszakban els ősorban a kísebbségi magyar 
irodalmak összevetése kanál mind tanulságos különbségeket, mind pedig el-
gondolkodtató hasonlóságokat. Figyelemre méltó Szenteleky törekvése, 
hogy elsősorban a többi kisebbségi íróra figyeljen. Új Írás című  lapjában 
rendszeresen közöl bemutató írásokat romániai és csehszlovákiai magyar 
költőkrő l és írókról. A rovat címe: Új arcú magyarok (egy korabeli szlováki-
ai magyar költő  verskötetének címe). 

A második világháború utáni szocialista realizmus idején nem sok esz-
tétikailag értékes mű  láthatott napvilágot. Ez a korszak nem kedvezett a te-
riileti sokféleségen alapuló egyetemes magyar irodalom összevet ő  vizsgála-
tának. 

A hatvanas-hetvenes évekt ő l kezdődően válik mindez íjra lehetségess ć . 
Jugoszláviában az oly sokat bírált jugoszlavizmust szokás emlegetni, mely 
megítélésem szerint irodalmunkban nem egyéb, mint az itteni pók tematikus, 
látószögbeli gazdagodása: az itteni magyar íróknak ekkortájt f ő leg jugoszláv 
közvetítéssel volt alkalmuk szellemi horizontjuk tágítására. A hetvenes évek-
tő l a nyolcvanas évek közepéig intenzív kapcsolat jött létre a magyarországi 
és a jugoszláviai magyar írók között (lásd: Új Symposion, Híd). Ez vonatko-
zik a jugoszláv írókon kívül az erdélyi és csehszlovákiai magyar írók köny-
veinek gazdag recepciójára. Magyarországi írók hatására, de az irodalomról 
való öntörvényű  gondolkodás kialakulásának hatására is, ekkoriban kerül 
előtérbe a jugoszláviai magyar írók többségénél a formaprobléma, a stílus, a 
művészi megformálás mikéntjének kérdésköre. Ekkor beszélhetünk tényle-
ges bekapcsolódásról a magyarországi (nem hivatalos) irodalom eleven 
áramkörébe. Ez a bekapcsolódás nemcsak tanulmányok, kritikák, recenziók 
írásában mutatkozik meg, hanem eddig még alig felfedett átvételekben, s ő t 
párhuzamos jelenségekben is. A recipiáló szerepét szinte kizárólag kisebbsé-
gi írók töltik be. S ez valójában ternészetes is, lévén, hogy a magyarországi 
íróknak adatik meg egészséges nyelvi közegben élni és írni. 

A kilencvenes évek összevet ő  vizsgálata két fontos mozzanatra hívja fel 
a figyelmet. A középnemzedéknél és az id ősebbeknél az önismeret és a hely-
zettudat kérdései kerülnek el őtérbe. Határon innen és túl csak a legrangosab-
bakat említeném most: Esterházy Pétert; Bányai Jánost; Grendel Lajost, Cs. 
Gyímesi Évát, Tőzsér Árpádot, Salat Leventét, Balla D. Károlyt. 
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Ez a teher, ítgy látszik, nem nehezedik azokra a fiatalokra, akik a kilenc-
venes években kezdték írói pályafutásukat, s így több hasonlóságot mutatnak 
magyarországi pályatársaikkal. 

Konkrétabb összevetést ez az alkalom nem tesz lehet ővé. Végezetül te-
hát csak annyit, hogy a jugoszláviai magyar irodalom történetével foglalkoz-
va taníisíthatom: a területi sokféleséget együttlátó szemléleten alapuló egye-
temes magyar irodalom az a kontextus, amely irányadónak tekinthet ő  e tárgy 
tanításában. 
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Tanulmányok, 31. füzet, 1998. 

ADATOK JUHÁSZ ERZSÉBET BIBLIOGRÁFIÁJÁHOZ 

MŰVEI 

Könyvek 

1. Fényben fénybe, sötétben sötétbe /Juhász Erzsébet ; [a fedő lapot ter-
vezte Csernik Attila] . — [Újvidék] : Forum Könyvkidó, [1975] (Újvidék 
: Forum nyomda) . — 125 p.: iii. ; 20 cm — (Symposion Könyvek ; 48.) 

Ism. 
Az elbeszélés nehézségei /Bányai János = Magyar Szó, 1976., jan. 31., 
29. sz., 12. p. 
Vallomások mindenkinek és senkinek / Gerold László = 
Misai—Gondolat, 1976., febr. 10., 26. sz., 13. p. 
Prózai mikrokozmoszok / Thomka Beáta = Új Symposion, 1976., 
130-131. sz., 83-85. p. 
Juhász Erzsébet és Bognár Antal prózájának a vizsgálata. 
Teremtő  játék a novellával / Beretka Ferenc = Új Symposion, 1976., 
130-131. sz., 87-89. p. 
Szerepek a lét visszáján / Túri Gábor =Híd, 1976., 3. sz., 386-388. p. 
A lélck mélységei / Varga István = Híd, 1976., 3. sz., 384-386. p. 
Refrén: „de minek?" / Kopeczky Csaba =Üzenet, 1976., 4. sz., 182-184. p. 
Variációk a boldog létidegenség témájára / Utasi Csaba =Híd, 1976., 
7-8. sz., 957-959. p. 
Az elbeszélés nehézségei /Bányai János 
In: Könyv és kritika II. —Újvidék, 1977. 
Thomka Beáta: Narráció és reflexió . —Újvidék, 1980. — 169-172. p. 
Variációk a boldog létidegenség témájára . — 151-154. p. 
In: Vonulni ha illőu / Utasi Csaba . —Újvidék, 1982. 

2. Homorítás :regény /Juhász Erzsébet ; [a fedőlapot tervezte és a fe-
jezetek közötti grafikákat készítette Csernik Attila] . — [Újvidék] : 
Forum Könyvkiadó, [19801 (Újvidék : Forum Nyomda). — 148 p.: ii. 
; 18 cm . — (Symposion Könyvek ; 57.) 
1000 pld. 

Ism. 
Időkeresés / Vajda Gábor = Magyar Szó, 1980., aug. 30., 239. sz., 13. p. 
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Könyvespolc / T. [Toldi] É. [Éva] =Topolya és Környéke, 1980., szept. 
6., 33. sz., 7. p. 
Egy életvitel temetése : irodalomesztétikai csavargások / Vajda Gábor = 
Képes Ifjúság, 1980., nov. 19., 1575. sz., 16. p. 
A látszatok mögül / Varga István = 7 Nap, 1980., dec. 12., 50. sz., 16. p. 
Az idő  csomópontjai / Varga István = Híd, 1980., 12. sz., 1534-1537. p. 
Kegyetlen torna / [Dévavári] Dér Zoltán = 7 Nap,  198 1.,  márc. 6., 10. 
sz., 12. p. 
Zsugorított nagyepika / Varga Zoltán =Üzenet, 1981., 3. sz., 133-135. p. 
A kétségbeesés fölénye / Vajda Gábor =Híd, 1981., 4. sz., 483-491. p. 
A regény homorú tiikre /Csányi Erzsébet = Új Symposion, 1981., 
195-196. sz., 282-284. p. 
A megírt hiány / Podolszki József = Képes Dúság, 1981., szept. 9., 
1603. sz., 17-18. p. 
A kétségbeesés fölénye : a Homorítás elemzése . - 227-236. p. 
In: Források és partok / Vajda Gábor . -Újvidék, 1983. 
Magányos lelkek / Radics Melinda =Képes Ifjúság,  1984.,  febr. 15., 
1702. sz., 17. p. 

3. Gyöngyhalászok : elbeszélések / Juhász, Erzsébet . - [(Јjvidék] : Fo-
ruin Könyvkiadó, [1984 І  (Újvidék : Forum Nyomda) . - 91. p. ; 20 
cm 
1000 pld. 

Ism. 
Botlik Јózsef = Új Forrás (Tatabánya), 1984., 6. sz., 84-86. p. 
Gyöngyhalászok / Herceg János = Dolgozók, 1984., aug. 23., 34. sz., 9. p. 
Világok között / Podolszki József = Magyar Szó, 1984., nov. 17.,  318.  
sz., 1 7. p. 
Tarján Tamás = Népszabadság, 1984., nov. 27., 7. p. 
Korszellem és lélektan / Varga István =Üzenet, 1984., 11. sz., 680-683. p. 
A zártság könyve /Hódi Éva = Híd, 1985., 1. sz., 124-125. p. 
Az emlékezés áldozatai / Varga Zoltán = Híd., 1985., 3. sz., 407-409. p. 
Csorba ragyogás / Csorba Erzsébet = Képes Ifjúság, 1985., ápr. 10., 
1750. sz., 17. p. 
Gyöngyhalászok / Gerold László = Híd, 1985., 5. sz., 780-781. p. 
Kiss Gy. Csaba =Könyvvilág, 1985., 5. sz., 11. p. 
Radnóti Sándor = Kritika, 1985., 12. sz., 36-37. p. 



Új Symposion, 1985., 11-12. 

Híd, 1986., 1. sz., 116-119. p. 
= Dolgozók, 1986., febr. 6., 5. 
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Kifakult képek költészete. In: Radnóti Sándor: Reciudescunt vulnera . —
Budapest :Cserépfalvi, 1991. 

4. Nagyapáti Kukac Péter : (1908-1944) / Nagyapáti Péter ; előszó Ju-
hász Erzsébet ; Bordás Győző  ; Csernik Attila ; fordította Judita 
Šalgo ; fényképek Boldizsár József . — [Bácstopolya] : Községi M űve-
lődési Önigazgatási Érdekközösség = Bačka Topola : Samoupravna 
interesna zajaednica kulture opštine ; [Újvidék] : Forum Könyvki-
adó, 1985 . — [40] p. ; [16] p.: táblákkal ; 21 cm 

Ism. 
Nagyapáti Kukac Péter. Novi Sad, 1985 / Slavko Matkovi ć  = Rukovet, 
1986., 4. sz., 388-390. p. 
Hiányzó életrajz / Slavko Matkovi ć  ; fordította Mák Ferenc = Üzenet, 
1986., 10. sz., 658-660. p. 

5. Műkedvelők :regény / Juhász Erzsébet . — [Újvidék] : Forum 
Könyvkiadó , [ 1985] (Újvidék : Forum Nyomda ) . — 123  p. ;  19 cm . —
(Regénypályázat 1984) 
1000 pld. 

Ism. 
Műkedvelők / Hornyik Miklós =Híd, 1985., 5. sz., 739-743. p. 
Műkedvelők / Fekete J. József = Magyar Szó, 1985., dec. 21., 349. sz., 

p 
Futóhomokba futбáгоk /Mák Ferenc = Új Symposion, 1985., 11-12. sz., 
19. p. 
A távollét szemantikája / Thomka Beáta = 
sz., 19-20. p. 
A távollét szemantikája / Thomka Beáta = 
„Nagyapánk" — Szenteleky / Vajda Gábor 
sz., 9. p. 
Visszanéző  /Mák Ferenc = 7 Nap, 1986., febr. 21., 8. sz., 37. p. 
Megtört lendület / Podolszki József = 7 Nap, 1986., febr. 21., 8. sz., 36-37. p 
Egy könyv kettő s tükörben. Futóhomokba futóárok / Podolszki József = 
Üzenet, 1986, 3. sz., 167-168. p. 
Egy könyv kettős tükörben. Regény az irodalomról / Varga István = Üze 
net, 1986., 3. sz., 163-167. p. 

19. 
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Műkedvel ők :Juhász Erzsébct regénye / Botlik József = Magyar Nem-
zet, 1986., aug. 11., 7. p. 
Új könyvek. Újszerű  regény / Sz. [Színyogh] S. [Sándor] = Nép űjság, 
1986., aug. 15., 32. sz., 3. p. 
Zalán Tibor =Könyvvilág, 1986., 9. sz., 11. p. 
М íiltunk, jelcn(ínk / Vajda Gábor =Üzenet, 1986., 10. sz., 654-658. p. 
Harmat B ć lа  = Népszava, 1987., máj. 23., 10. p. 
Egy magatartás esélyei /Mátyás Gy őző  = Jelenkor, 1988., 1. sz., 81-85. p. 
Titokfejtők / Hornyik Miklós . -Újvidék, 1988. - 205-212. p. 
M ű -kedvel ők. In: Fekete J. József: Próbafіízet : m űbírálatok az 1980-as 
évek jugoszláviai magyar prózájáról . -Újvidék : JMMT, 1993. 
A Műkedvel ők írója :Juhász Erzsébct prózájáró. In: Elek Tibor: 
Szabads%gaszerelem : magatartások és formák a nyolcvanas évek kisebb-
ségi magyar irodalmaiból . - Pozsony : Kalligram Kiadó, 1994. 

6. Senki sehol soha / Juhász Erzsébet ; ј ill. Csernik Attila] . -Újvidék : 
Forum Könyvkiadó , 1992 (TÓthtlu : Logos grafikai m űhely) . - 114 
p.: ii. ; 20 cm 
ISBN 86-323 -032.5-2 

Is m.  
Új könyv. Juhász Erzsébet: Senki sehol soha / - = Magyar Szó, 1992., 
szept. 5., 244. sz., 9. p. 
Bizonyosság negatívban / Faragó Kornélia = Magyar Szó, 1992., szept. 
19., 258. sz., 12. p. 
Énekes Krisztina suhanása / Harkai Vass Éva = Híd, 1992., 10. sz., 
796-799. p. 
Sziirke élet-homályban : -.:Senki sehol soha. Forum, Újvidék, 1992. / 
Dési Ábel = 7N, 1993., márc. 5., 10. sz., 17. p. 
Mindétig / Pozsvai Györgyi = Magyar Napló, 1993., szept. 3. 
Valaki ott mégis? / Jósv дΡ i Lídia = Jelenkor., 1993., 5. sz., 471-474, p. 

7. Esti följegyzések : (egy évad a balkáni pokolból) / Juhász Erzsébet ; 
grafikai szerkeszt ő  és sorozatterv Csernik Attila . - Újvidék : Jugo-
szláviai Magyar M űvelődési Társaság ; Forum Könyvkiadó, 1993. 
(Újvidék : Verzal ) . - 152. p . ; 19 cm . - (A Jugoszláviai Magyar M ű -
velődési Társaság Kiskönyvtára . Esszé , irodalom , közírás ; 1.) 
Megjelent a SOROS FOUNDATION - NEW YORK anyagi támoga-
tásával . - Rezime. Summary 
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iSBN 86-82043-14-9 
ISBN 86-323 -0377-5 

Irodalom és élet / Gerold László =Híd, 1993., 10. sz., 779-782. p. 
„Komor és vigaszt nem hozó töprengésre születtem én!" / Fekete J..1ó-
zscf = Magyar Szó, 1993., nov. 7., 301-304. sz., 10. p. 
„Komor töprengésre születtem ćn!" : Juhász Erzsébet: Esti följegyz ćsck. 
JMMT—Forum, Újvidék, 1993. / Fekctc J. József . — 114-116. p. 
In: Próbafüzet II . — Szabadka :Szabadegyetem, 1995. 
Gerold László = Vigilia, 1994., 2. sz. 
Társtalanság ćs magány / Lovas Ildikó =Üzenet, 1994., 7-8. sz., 
523-525. p. 
Hogyan szorongunk mi itt, Kelet-Közép-Európában / Fejér Ádám = 
Tiszatáj, 1994., 10. sz. 
Juhász Erzs ćbct: Esti följegyzések (egy évad a balkáni pokolból) / Cs. P. 
= Korunk, 1995., 4. sz., 122, p. 
Följegyzések / Rácz Eleonóra = A Képes Ifjúság  m еІІёk Іі tе , 1995., máj. 
20., 2100-2101. sz., 4. p. 
Följegyzések —: Esti följegyzések c. kötetet kapcsán / Rácz Eleonóra = 
Napló (Kultúrnapló), [995., máj. 24., 15. sz., IV. p. 
A 29. KMV díjazott írása. 
Önismeret ćs helyzettudat : hogyan olvas és ír Juhász Erzsébet? / Elek 
Tibor = Hitel, 1995., 2. sz. 

8. Állomáskeresésben : [ esszék , tanulmányok ] / Juhász Erzsébet ; (a 
borítót terveszte Esterházy Csilla ] . — Pécs : Jelenkor Kiadó , [ 1993] 
(Pécs : Jelenkor ) . — 167 p . ; 19 cm . — (Élő  Irodalom sorozat) 
ISBN 963 7770 48 8 

Ism. 
Juhász Erzsébet: Állomáskeresésben / Bazsányi Sándor =Alföld, 1994., 
6. sz. 
A műértelmezés költészete / Pozsvai Györgyi = Kalligram, 1994., 9. sz. 
Juhász Erzsébet: Állomáskeresésben / Mohai V. Lajos = Kritika, 1994., 11. sz. 
Gerold László = Vigilia, 1995., 4. sz. 

9. Műkedvelők : regény / Juhász Erzsébet . — [2. kiadás ] . — [Budapest] 
:Kijárat , 1995 ([s. 1.1 : Argumentum ) . — 123 p.: ill. ; 18 cm 
ISBN 963-85415-0-4 
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10. Tükörképek labirintusában : tanulmányok a közép-európai irodal-
mak körébő l /Juhász Erzsébet . — ]Újvidék] : Forum Könyvkiadó, 
[1996] (Újvidék : Forum nyomda) . — 179 p. ; 24 cm 
A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság M űvelűdési és Közok-
tatási Minisztériuma, valamint a Nyílt Társadalomért Alap — .Jugo-
szlávia támogatta. 
ISBN 86 323 0417 83 
800 pld. 

Ism. 
Karnevál a múzeumban / Fekete J. József = Magyar Szó, 1997., márc. 
22., 11. p. 

11. Úttalan utaim : (útleírások Vajdaságból) :próza /Juhász Erzsébet ; 
ill. Csernik Emese . — [Újvidék] : Forum Könyvkiadó, 
t1998](Újvidék : Forum nyomda) . — 181 p.: ill. ; 20 cm 
ISBN 86 323 0473 9 
1000 pld. 

15111. 

Juhász Erzsébet: Úttalan utaim / Faragó Kornélia = Híd, 1998., 9. sz., 788. p. 

Befejezetlen regény 

Egy regény szegedi fejezete = Tiszatáj, 1997, 1. sz. 
Egy villamos végállomást jelz ő  csengetése =Alföld, 1998., 3. sz. 
A határok légiesítése felé : íy reg ćnybő l = Híd, 1998., 12. sz., 976-986. p. 

Cikkek, tanulmányok 

1970. 
L Az eltörölbetetlen abszurdum: az id ő  =Képes Ifjúság, ápr. 8., 1171. sz. 

Rovarház / Tolnai Ottó . —Újvidék, 1969. 

1971. 
2. Ittlét: börtön-lét = Új Symposion, 1971., 85. sz. 

Kierkegaard-ról. 
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1972. 
3. Derekas nurnka a tömegbutításért :újévi tévészemle =Képes I fúság, 

jan. 12., 1234. sz., 21. p. 
4. Várható-e színházi életünk fellendülése? =Képes Ifjúság, márc. 1., 

1241. sz., 7. p. 
A Szabadkai Népszínházról. 

5. Képernyőn látható kultúгánkról és művészetünkrő l =Képes I f úság, 
máj. 10., 1250. sz., 21. p. 

6. l3rasnyó István: Lampion a fán, Forum, 1972 = Új Symposion, 92. sz., 
571-572. p. 

7. A hiperboreusoknál : Miloš Crnjanski prózájáról = Új Symposion, 
1972., 92. sz., 529-533. p. 

1973. 
8. Tévéhorizont. Az Újvidéki Televízióról =Képes I fúság, jan. 17., 1274. 

sz., 20-21. p. 
9. Tévéhorizont. Nyelv és gondolat =Képes Ifjúság,  jan. 24., 1275. sz., 

p. 
10. Tévéhorizont. A természetesség utánzatai = Képes Ifjúság, jan. 31., 

1276. sz., 20. p. 
I I .Tévéhorizont. A félre tekingetésr ő l =Képes Ifjúság,  febr. 7., 1277. sz., 

20. p. 
Tévéhorizont. Képek és riportok = Képes Ifjúság, febr. 14., 1278. sz., 
19. p. 
Tévéhorizont. Szélesed ő  láthatár =Képes Ifjúság, febr. 21., 1279. sz., 
19. p. 
Tévéhorizont. Problémáinkról elmélyülten = Képes Ifúság, febr. 28., 
1280. sz., 19. p. 
Tévéhorizont. M űvelődési életünk új képe =Képes Ifjúság, márc. 7., 
1281. sz., 19. p. 
Tévéhorizont. Súlyos és súlytalan szavak = Képes Ifjúság,  m гс . 14., 
1282. sz., 19. p. 
Tévéhorizont. A fejelentő  (!!) szövegrő l =Képes Ifjúság, márc. 21., 
1283. sz., 19. p. 
Tévéhorizont. Szavak fedezet nélkül =Képes Ifjúság, márc. 28., 1284. 
sz., 20. p. 
Tévéhorizont. A humorról, amelynek fele sem tréfa =Képes Ifjúság, 
ápr. 4., 1285. sz., 10. p. 
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20. Tévéhorizont. (Vak)ablak a világra =Képes Ifjúság, ápr. 11., 1286. sz., 
 1)• 

Tćvćhorizont. A korszeríítlenségr ő l :még egyszer a Magazinról ć s a 
korszerűtlenségrő l = Képes Ifjúság, ápr. 18., 1287. sz., 19. p. 
Tévéhorizont. Gondolatébreszt ő  riportok = Képcs Ifjúság, ápr. 25. -
máj. 2., 1288/89. sz., 23. p. 
Tévéhorizont. Újra a láthatárról = Képcs Ifjúság, máj. 9., 1290. sz., 19. 

p. 
Tćvćhorizont. Szöveg, kép, zene = Képes Ifjúság, máj. 16., 1291. sz., 
19. p. 
Tévéhorizont. Nyilatkozat vagy riport? = Képes I f óság, máj. 23., 1292. 
sz., 19. p. 
Tćvćho г izont. Idő szerű  gondolatok az időszerűtlenségrő l =Képes If ű -
ság, máj. 30., 1293. sz., 20. p. 
Tćvćhorizont. Fény és takarás = Képes I fúság, jím. 6., 1294. sz., 26. p. 
Találkozások szolgálatában : beszélgetés Judita Šalgóval =Képes Ifjú-
rág, szept. 12., 1296. sz., 16-17. p. 
Burány Nándor: Kíilönszoba = Új Symposion, 93. sz., 590-591. p. 
Fehér Ferenc: A k őkecske titka = Új Symposion, 93. sz., 591. p. 
Németh István: Sebestyén = Új Sympoison, 93 sz., 591-592. p. 
Sáfrány Imre könyveirő l = Új Symposion, 93. sz., 595-596. p. 
Várnak az_ apostolok (1971) és Menetelés (1972) c. kötetér ő l. 
lvo Andrić  prózájáról = Új Sympoison, 94., 629-634. p. 
Egyensúly ferde síkban = Új Symposion, 94. sz., 679-680. p. 
Gogol halála í Tolnai Ottó . -Újvidék, 1972. 
A győzcdelmes írás = Új Symposion, 96. sz., 749-754. p. 
Meša Sclimovi ć  prózájáról. 
Marko Krsti ć  írásáról = Új Symposion, 100. sz., 966-973. p. 
Lć tć lmény-variációk Krlcžánál = Új Symposion, 103. sz., 1083-1094. p. 

1974. 
Önmagunk ellen forduló témák és világok =Képes Ifjúság,  jan. 30., 
1314. sz., 18. p. 
Kertész Ákos: Névnap (1972) e. kötetér ő l. 
Választás mindennap = Képes Ifjúság, febr. 13., 1316. sz., 18. p. 
Lugossy Gyula: A Lézeng ő  (1972) c. reg ćnyé гő l. 
A pusztulás kett ős finnepe = Magyar Szó, márc. 23. 
Ratna sre ća í Mihailo Lali č  . - Beograd, 1973. 
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Regény az önéletrajz témájára = Magyar Szó, márc. 30. 
Omame / Ateksandar Vučo . - Beograd : 1973. 
Az elbeszélés mint módszer = Magyar Szó, ápr. 20. 
Neko je oklevetao Hcgcla / Radomir Smiljani ć  . - Beograd, 1973. 
A mindenható mese =Képes Ifjúság, máj. 1., 1327. sz., 18. p. 
Virágos katona / Gion Nándor . -Újvidék, 1973. 
Négyszemközt Krležával = Magyar Szó, aug. 10. 
Razgovori sa Miroslavom Krležom / Predrag Matvejev і  . - Beograd, 
1974. 
Egy rendkíviili helyzet regénye = Magyar Szó, aug. 31. 
Vir / Jure Franičević  Ploćar . - Zagreb, 1974. 
Apoteózis : Vladan Desnica prózájáról = Új Symposion, 105. sz., 
1193-1198. p. 
Szökevény valóság : Gion Nándor prózájáról = Új Symposion, 108. sz., 
1247-1251, p. 
Másodlagos jelentések és a létélmény = Új Symposion, 1974., 109. sz. 
Beckett drámáiról. 
Regény a mozgásról = Úi Symposion, 115. sz., 34-36. p. 
A sekélyesség mélyvizében = Új Symposion, 115. sz., 76-78. p. 
Mélyvíz /Pintér Lajos . -Újvidék : Forum, 1974. 
A Parlag motívumairól = Új Symposion, 116. sz., 1549. p. 
Az írás mint az értelmezhetetlen kiugrasztása : Henládi Gyula: Logikai 
kapuk. Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp. 1974. = Új Symposion, 116. sz., 
1561-1564. p. 

1975. 
Kubikustenyér és еuгбрaiság = Képes Ifjí іság, febr. 19., 1354. sz., 20-21. p. 
Interjú Vicsek Károllyal. 
Egyetemes tartalmak = Magyar Szó, márc. 15. 
Ivo Andri ćról. 
Rádió és tévészemle. Bevezet ő  =Képes Ifjúság,  szept. 24., 1373. sz., 
16. p. 
Rádió és tévészemle. Filmciklusok és sorozatfilmek = Képcs Ifjúság, 
okt. 1., 1374. sz., 16. p. 
Rádió és tévészemle. Lehetöségek és korlátok =Képes Dúság, okt. 8., 
1375. sz., 18. p. 
Rádió ćs tévészemle. Napi témákról humorosan (?) =Képes Ifjúság, 
okt. 15., 1376. sz., 18. p. 
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Rádió és tévészemle. A beszélget ő  show havi változatairól =Képes If-
júság, okt. 22., 1377. sz., 18. p. 
Rádió és tévészemle. Alakok és arcok = Képes Ifjúság, okt. 29., 1378. 
sz., 18. p. 
Rádió ć s tévészemle. A rendezés kihasznált ć s kihasználatlan Ichet ő sé-
geirő l = Képes Ifjúság, nov. 5., 1379. sz., 18. p. 
Rádió és tévészcmlc. Vetélked ők szóban és dalban =Képes Ifjúság, 
nov. 12., 1380, sz., 18. p. 
Rádió és t ćvészemlc. Táguló tévé l гΡorizontunkról = Képes Ifjúság, nov. 
19., 1381. sz.,  18.9.  
Rádió ćs tévészemle. A siker(telenség) titkáról =Képes Ifjúság, nov. 
26., 1382. sz., 22.  P.  
Rádió és tćvészeu гΡle. Felemás produkciók = Képes Ifjúság, dec. 10., 
1383. sz.,  18.9.  
Rádió ćs tévészemle. Monty Pytonék hun гΡ oráról = Képes Ifjúság, dcc. 
17., 1384. sz., 18. p. 
Rádió és t ćvćszcnгΡ le. Irodalmunk rádióban és tévén =Képes Ifjúság, 
dec. 24., 1385. sz., 18.  P.  
Rádió ć s tévészcmle. A rajzfilmekr ő l = Képes Ifjúság, dec. 31., 1386. 
sz., 18. p. 
A riport valósága = Új Symposion, 117-118. sz.,  119-120.  p. 
Redőny / Domonkos István . -Újvidék, 1974. 
Nyelvi-stilisztikai tényekről egzakt módon = Új Symposion, 126. sz., 
364-365. p. 
A magyar próza stílusformái / Herczeg Gyula . - Budapest, 1975. 
A kizárólagosság megszüntetéséért = Új Symposion, 126. sz., 365-366. p. 

1976. 
Rádió és tévészemle. Feszesség és tompa = Képes Ifjúság, jan. 7., 1387. 
sz. 18. p. 
Rádió ćs tévészcmle. A végs ő  cél: a nézők aktivizálása =Képes Ifjúság, 
jan. 21., 1389. sz., 18. p. 
Rádió és tévészemle. K ć t hangjátékról =Képes Ifjúság, jan. 28., 1390. 
sz., 18. p. 
Guelmino Sándor: Gondozott hétköznapok és Domonkos István: Honda 
c. rádiójátékáról. 
Rádió és tévészemle. Nyitott t ćvćnгΡűsorok = Képes Ifjúság, febr. 4., 
1391. sz.,  18.p.  
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Rádió és tévészemle. A Fest  76 jegyében = Képes Ifjúság, febr. 11., 
1392. sz., 18. p. 
Rádió és tévészemle. Új műfaj a tévéhorizonton =Képes Ifjúság, febr. 
18., 1393. sz., 18. p. 
Varga Zoltán: Áprilisi tréfa =Képes Ifjúság,  febr. 18., 1.393. sz., 18. p. 
Az azonos c. hangjáték ismertetése. 
Rádió és tévészemle. Közhelyek b űvös körében =Képes Dúság, febr. 
25., 1394. sz., 18. p. 
lobby Fehér Gyula: Oszkár c. hangjátékáról. 
Desnica prózájáról =Híd, 3. sz., 366-379. p. 
Vladan Desnica művészetérő l. 
= Új Symposion., 126. sz., 365-366. p. 
Ideja i príča / Milivoj Solar . - Zagreb, 1974. 
Bognár Antal könyvének olvasásához = Új Symposion, 130-131. sz., 
86-87. p. 
Textília (1976) c. könyvér ő l. 
Kosztolányi Dezs ő  regényei :Édes Anna (1926) =Hungarológiai Köz-
lemények, 29. sz., 69-81. p. 
Negatívban hagyott látomás a világról :Kosztolányi Dezs ő : Neró, a vé-
res költő  c. regényérő l = Új Symposion, 137. sz., 293-300, p. 

1977. 
RTV szemle. Vetélkedő  helyett tanlilságos szociográfia =Képes Ifjítság, 
jan. 19.,  1 428. sz., 18. p. 
RTV szemle. Egy bábjátékról = Képes Ifjúság,  jan. 26., 1429. sz., 18. p. 
RTV szemle. Bűni gyi „bűnügy" =Képes Ifjúság,  febr. 2., 1430. sz., 18. p. 
RTV szemle. Veszélyes vasárnap délutánok = Képes Ifjúság, febr. 9., 
1431. sz., 18. p. 
RTV szemle. Godard mai szemmel = Képes Ifjúság, febr. 23., 1433. sz., 
18. p. 
RTV szemle. Egy alapos műfaji baklövésrő l =Képes Ifjúság, n гΡárc. 2., 
1434. sz., 18. p. 
RTV szemle. Maár Gyula Dérynéjér ő l =Képes Ifjúság,  шќtгс . 9., 1435. 
sz., 18. p. 
RTV szemle. A televíziós jelenségr ől = Képes Ifjúság, márc. 16., 1436. 
sz., 18. p. 
RTV szemle. A Tavaly Marienbadban filmes „útvesztő irő l" = Képes If-
júság, márc. 23., 1437. sz., 18. p. 
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RTV szemle. Fellini és a bohócok = Képes Ifjúság,  m гс . 30., 1438. sz., 
18. p. 
RTV szemle. Egy sztori bezárulása =Képes Dúság, ápr. 6., 1439. sz., 
18. p. 
RTV szemle. Egy Bergman-témáról szabadon = Képes Ifjúság, ápr. 13., 
1440. sz., 18. p. 
RTV szemle. Egy korszak atmoszférája f őszerepben = Képes Ifjúság, 
ápr. 20., 1441. sz., 18. p. 
RTV szemle. Újra Bergman soroz аtfilmjéről =Képes Ifjúság,  рг. 27., 
1442. sz., 22. p. 
RTV szemle. Túl a műveltségen vagy művcletlenségen =Képes Dúság, 
máj. 11., 1443. sz., 17. p. 
RTV szemle. A sematizmus kátyújában = Képes Ifjúság, m д j. 18., 
1444. sz., 18. p. 
RTV szemle. A Fekete glóbuszról =Képes Ifjúság,  j йn. 1., 1446. sz., 
18. p. 
Pacsirta = Új Symposion, 141. sz., 20-27. p. 
Kosztolányi Dezs ő  regényérő l. 
Jegyzetek Sinkó Ervin esszéinek, tanulmányainak olvasásához = Új 
Symposion, 143. sz., 101-106. p. 

1978. 
A tágasság mészölyi iskolája = Híd, 1. sz., 110-114. p. 
Mészöly Miklós: A tágasság iskolája (1977). 
Az irodalmi dimenzióról = Új Symposion, 154-155. sz., 109-111.  P.  
A mü дΡ lkotás meghatározásának ccói módszerér ő l : Umherto Eco: A 
nyitott mű . Bp. Gondolat. 1976. = Híd, 2. sz., 246-249. p. 
Egy verselemzési módszerr ő l : Németh G. Béla: 11 vers : verselemzé-
sek, vcrsértelmezések. Bp. Tankönyvkiadó, 1977. =Híd, 5. sz., 
669-671. p. 
Egy „fantom" anatómiája : strukturalizmus-vita 1-2. Akadémiai 
Kiació. Bp. 1977. = Híd, 6. sz., 808-810. p. 
Epikus rendezés = Híd, 7-8. sz., 943-947. p. 
Rózsakiállítás /Örkény István . - Bp., 1977. 
A szabad létérzékelés dimenziójában : Nád аs Péter: Szerelem. Alföld. 
Debrecen 1977. 7. és 8. szám =Híd, 9. sz., 1075-1978. p. 
A telíthetetlen rcgényesség min ősége = Híd, 12. sz., 1474-1478. p. 
Miroslav Krleža 85 éves. 
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1979. 
Az irodalom társadalmi funkciójáról : Hankiss Eleméi° Érték és társa-
dalom : t дΡnuhnányok az értékszociológia köréb ől. Mаgvető  Kiadó, 
Bp. 1977. = Híd, 1979., 3. sz., 380-384. p. 

1980. 
A felfokozott lét :Sáfrány Imre 1928-1980 = Képes Ifjúság, 1980., 
máj. 14., 1561. sz., 2 6 , p. 
Egy „történelmi álom" regénye = Híd, 11. sz., 1382-1385. p. 
Família / Brasnyó István . -Újvidék, 1979. 

1981. 
Tévénapló. A lázadás feloldhatatlanul tragikus víziója = Magyar Szó, 
jan. 24., 22. sz., 15. p. 

1 1 6i. Tévénapló. Séta és ácsorgás = Magyar Szó, febr. 14., 43. sz., 15. p. 
Tévénapló. Két - műfaji lényege szerint - funkcionális m ű sorról = 
Magyar Szó, febr. 21., 50. sz., 15. p. 
A Párbeszéd a kritikáról c. tévéadásról. 
Tévénapló. A kiszolgáltatottság személyes arca = Magyar Szó, febr. 
28., 57. sz., 15. p. 
Tévénapló. Egy „kamasz" alkotásról = Magyar Szó, márc. 7., 64. sz., 
15. p. 
Tévénapló. Animációs film az animációs filnцő t = Magyar Szó, márc. 
14., 71. sz., 13. p. 
Tévénapló. Példabeszéd az ömnegvalósítás lehetetlenné válásáról = 
Magyar Szó, márc. 21., 78. sz., 14. p. 
Tévénapló. A „lehetséges" lejátszása = Magyar Szó, márc. 28., 85. sz., 
15.  P.  
Tévénapló. Kölcsönös bizalmatlanság = Magyar Szó, ápr. 4., 92. sz., 
15. p. 
Tévénapló. Az információsugárzás nyitott csatornáiról = Magyar Szó, 
ápr. 11., 99. sz., 15. p. 
Tévénapló. Még egyszer a kritikáról = Magyar Szó, ápr. 18., 106. sz., 
15. p. 
Tévénapló. A pokol: a másik ország = Magyar Szó, ápr. 25., 113. sz., 
15. p. 
Tévénapló. Egy fi lm Carlo Levírő l = Magyar Szó, máj. 9., 125. sz., 
13. P.  
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Tévénapló. A Vámpíriáról = Magyar Szó, máj. 16., 132. sz., 15. p. 
Tévénapló. Irodalmi-m űvelődési mozaik = Magyar Szó, máj. 23., 139. 
sz., 23. p. 
Tévénapló. Játék -árnyalásra = Magyar Szó, máj. 30., 146. sz., 15. p. 
Tévénapló. Beszélgetés a játékról = Magyar Szó, jím. 6., 153. sz., 15. p. 
Tévénapló. Egy tévéjátékról = Magyar Szó, jíui. I3., 160. sz., 15. p. 
Tévénapló. Érzéstelenítés ібІ kЁІ  = Magyar Szó, jí n. 20., 167. sz., 15. p. 
Tévénapló. Jobb sors remény ćbcn = Magyar Szó, jún. 27., 174. sz., 
15. p. 
Tévénapló. Kantáta a szabadságról = Magyar Szó, júl. 11., 188. sz., 
14. p• 

136. Tévénapló. Nyári igénytelenségek = Magyar Szó, aug. 22., 230. sz., 
15. p. 
Tévénapló. Az erőszak képei = Magyar Szó, aug. 29., 237. sz., 15. p. 
Tévénapló. A Vörös királynő rő l = Magyar Szó, szept. 5., 244. sz., 15. p. 
Tévénapló. A rend negatív utópiája = Magyar Szó, szept. 12., 251. sz., 
15. p .  
Tćvćnapló. Az újvidéki m űsorról = Magyar Szó, szept. 19., 258. sz., 
15. p. 
Tévénapló. Tévéjátékok mindenkinek és senkinek = Magyar Szó, 
szept. 26., 265. sz., 15. p. 
Tévénapló. Dokumentum, mozaik, film = Magyar Szó, okt. 3., 272. 
sz., 15. p. 
Tévénapló. Dokumentumfilm a kispolgári gondolkodásról = Magyar 
Szó, okt. 10., 279. sz., 15. p. 
Tévénapló. Két filmr ő l = Magyar Szó, okt. 17., 286. sz., I5. p. 
Vicsek Károly Trófea c. filmjér ő l. 
Tévénapló. Elő ítéletek nélkiíl = Magyar Szó, okt. 24., 293. sz., 21. p. 

146.Tćvénapló. „Szemellenz ők" nélküli dokumentumok = Magyar Szó, okt. 
31., 300. sz., 17. p. 
Három esszé = Híd, 10. sz., 1167-1175. p. 
Hazatalálni - otthon lenni. 
Egy igćnycs szellem a XX, századból [Thomas Mann] 
Magányos játszma [Dosztojevszkij] 
Tévénapló. Stabilizálni vagy redukálni - egyre megy? = Magyar Szó, 
nov. 7., 307. sz., 15. p. 
Tévénapló. Most, punta, sinte? : avagy: a hídverés még jelképes értc-
lcmben sem gyerekjáték? = Magyar Szó, nov. 14., 314. sz., 15. p. 
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Tévénapló. Széls őségekrő l = Magyar Szó, nov. 21., 321. sz., 15. p. 
Tévénapló. Egy kis olcsó oldódás = Magyar Szó, dec. I ., 329. sz., 13. p 
Tévénapló. A Világunk legutóbbi adásáról = Magyar Szó, dcc.  5,333.  
sz., 15. p. 
Tévénapló. Izgalmas beszélgetés drámam űhelyünk ügyérő l = Magyar 
Szó, dec. 12., 340. sz., 15. p. 
Tévénapló. H ősök vagy áldozatok? = Magyar Szó, dcc. 19., 347. sz., 
15. p. 
Tévénapló. A borzalom szavai és képei = Magyar Szó, dcc. 2 6 ., 254. 
sz., 17. p. 
Az ideológia vetületei = Híd, 1.2. sz., 1534-1537. p. 

1982. 
Dallal, tánccal - az eszméletlenségig = Magyar Szó, jan. 5., 3. sz., 13. p. 
Tévénapló. Emlékezve és emlékeztet őid Krlcžára = Magyar Szó, jan. 
9., 7. sz., 15. p. 
Tévénapló. A stúdióbeszélgetésekr ő l = Magyar Szó, jan. 16., 14. sz., 
15. p. 
Tévénapló. Egy oktalan filmr ő l = Magyar Szó, jan. 30., 28. sz., 15. p. 

16I .Tévénapló. Egy színvonalas tévédrámáról = Magyar Szó, febr. 6., 35. 
sz., 15. p. 
Tévénapló. Mindennapi rögeszmésségeink = Magyar Szó, febr. 13., 
42. sz., 15. p. 
Tévénapló. Elévül ő  és elévülhetetlen témáink = Magyar Szó, febr. 20., 
49. sz., 15. p. 
Tévénapló. Egy felemás m űrő l = Magyar Szó, febr. 27., 56. sz., 15. p. 
Tévénapló. Foglalkozási ártalmak? = Magyar Szó, n гΡárc. 6., 63. sz., 
15. p. 
Tévénapló. Mint amikor egy pillanatra el б ll a lélegzet = Magyar Szó, 
márc, 13., 70. sz., 15. p. 

1  67. Tévénapló. Egy párhuzamos történet fogalmazási remekei = Magyar 
Szó, nгΡ árc. 20., 77. sz., 15. p. 
Tévénapló. Tí l a fantasztikumon = Magyar Szó, márc. 27., 84. sz., 15. p. 
Tévénapló. Egy színvonalas vajdasági filmm űsorról = Magyar Szó, 
ápr. 3., 91. sz., 15. p. 
Tévénapló. Színész és bábu sajátos szimbiózisa = Magyar Szó, ápr. 
17., 105. sz., 15. p. 
Tévénapló. Masina a főszerepben = Magyar Szó, ápr. 24., 112. sz., 15. p. 
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172. Tévénapló. Egy riporttéma megcmelése = Magyar Szó, máj. 22., 138. 
sz., 15. p. 

173. Tévénapló. Felhívás létezés-gyakorlatokra = Magyar Szó, máj. 29., 
145. sz., 19. p. 

174. Tévénapló. Szárnypróbálgatások = Magyar Szó, jún. 5., 152. sz., 17. p. 
175. Tévénapló. Néhány szorongató jelenet = Magyar Szó, jún. 12., 159. 

sz., 15. p. 
176. Tévénapló. A „túlírás" követkczményei = Magyar Szó, jírn. 19., 166. 

sz., 17. p. 
177. Erkölcs és konnnunikáció = Híd, 6. sz., 679-683. p. 
178. Tévénapló. Újfent a rajzfilmekr ő l = Magyar Szó, júl. 3., 180. sz., 16. p. 
179. Kortárs, 7. sz., 1156-1157. p. 

Família / Brasnyó István . -Újvidék, 1979. 
180. Tévénapló. Egy példa arra, hogy az irodalom mire való = Magyar Szó, 

aug. 21., 229. sz., 15. p. 
181. Tévénapló. Az aranykezű  ember = Magyar Szó, aug. 28., 236. sz., 15. p. 
182. Tévénapló. A Marat/Sade képerny ő ről = Magyar Szó, szept. 4., 243. 

sz., 14. p. 
183. Tévénapló. Jegyzet Arturo Ui а lakjáról = Magyar Szó, szept. 11., 250. 

sz., 15. p. 
184. Tévénapló. A falvéd ő -hitelességér ő l = Magyar Szó, szept. 18., 257. 

sz., 15. p. 
185. Tévénapló. Ó, az a csapodár szépség! = Magyar Szó, okt. 2., 271. sz., 

17. p. 
186. Tévénapló. A Biztosítófék cím ű  tévéjátékról = Magyar Szó, okt. 9., 

278. sz., 17. p. 
187. Tévénapló. Bibcrkopf fassbinderi pokoljárása = Magyar Szó, okt. 16., 

285. sz.,  16.  p. 
188. Tévénapló. Gyönyör maupassant-i módra = Magyar Szó, okt. 23., 

292, sz., 17. p. 
189. Tévénapló. Egy szoba sötétje - filmen = Magyar Szó, nov. 6., 306. sz., 

16.  P.  
190. Tćvćnapló. Új színfolt = Magyar Szó, nov. 13., 313. sz., 17. p. 
191. Tévénapló. A csökkentett választhatóság jegyében = Magyar Szó, nov. 

20., 320. sz., 17. p. 
192. Tévénapló. Ajánlom a Martinique-t = Magyar Szó, nov. 27., 327. sz., 

17. p. 
193. Tévénapló. Helyi sz űkösségünk (görbe)tükre = Magyar Szó, dec. 4., 
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332, sz., 17. p. 
194. Tévénapló. A bünt ćny ritmusa = Magyar Szó, dcc. 1 1., 339. sz., 17. p. 
195. Tévénapló. Mesejáték - feln őtteknek = Magyar Szó, dcc.  18,346.  sz., 

17. p. 
196. Tévénapló. Reményt sugalmazni = Magyar Szó, dcc. 25., 253. sz., 17. p. 
197. Poetry = Új Symposion, 203. sz., 98. p. 

Poetry : konkrét vizuális költcményck : 1969-1977 / Szombathy Bá-
lint . -Újvidék, 1981. 

1983. 
198. Tévéjegyzet. Az emberi elveszettség infernója = Magyar Szó, jan. 8.. 

6. sz., 16. p. 
199. Tévćjcgyzet. Üdítő  és biztató példa = Magyar Szó, jan. 15., 13. sz.. 17. p. 
200. Tévć jcgyzet. Tény- vagy értékinformáció? = Magyar Szó, jan. 22., 20. 

sz., 16. p. 
201. Tévćjcgyzet. Egy költő  portréja - vajdasági módra = Magyar Szó, jan. 

29., 27. sz., 16. p. 
Jung Károlyról. 

202. Tévćjcgyzet Egyeztetni - ha lehet - ne elfödni = Magyar Szó. febr. 5., 
34. sz., 16.  P.  

203. Tévéjegyzet. Egy tartalmas félóráról = Magyar Szó, febr. 12., 41. sz., 17. p. 
204. Tévéjegyzet. Az irodalomhoz való hozzáállásról = Magyar Szó, febr. 

19., 48. sz., 16.  P.  
205. Tévéjegyzet A népszer űbbé tétel ügyében = Magyar Szó, febr. 26., 

55. sz., 16.  P.  
206. Tévéjegyzet. Végre szerelmes versek = Magyar Szó, márt. 12.,  69. sz., 

18. p. 
207. Tévéjegyzet A nemzetiségek irodalmáról -némi eltolódással = Ma-

gyar Szó, márc. 19., 76. sz., 15. p. 
208. Tévéjegyzet. Nyitott könyv = Magyar Szó, márc. 26., 83. sz., 17. p. 
209. Tévéjegyzet. Vendégünk: Jan Kott = Magyar Szó, ápr. 2., 90. sz., 16. p. 
210. Tévć jcgyzet. Tárgytalam beszélgetés a rádiódrámáról = Magyar Szó, 

ápr. 9., 97. sz., 16. p. 
211.  Tév ćjcgyzet. Portré helyett illusztráció = Magyar Szó, ápr. 16., 104. 

sz., 16. p. 
212. Tévć jcgyzet. Zenélés - vajdasági (?) módra = Magyar Szó, ápr. 23., 

1 1 1. sz., 16. p. 
213. Тévćје gуzet. Hogyan fmnepeljünk? = Magyar Szó, máj. 7., 123. sz., 16. p. 
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Tévéjegyzet. Irodalom a kirakatban = Magyar Szó, máj. 14., 130. sz., 16. p. 
Tévéjegyzet. Világunkról = Magyar Szó, máj. 21., 137. sz., 22. p. 
Hogyan hathat a film a modern irodalmi kifejezésformák fejl ődésére = 
Magyar Szó, máj. 21., 137. sz., 19. p. 
Tévéjegyzet. Történetszilánkok az clposványodásról = Magyar Szó, 
јí n. 11., 158. sz., 16. p. 
Tévéjegyzet. A „lassíіságban lobogás" ritmusában = Magyar Szó, j űn. 
18., 165. sz.,  16.  p. 
Önszemléletünk iskolája :Játékperiszkóp : kultíu -afordítási kísérletek. 
Kriterion. Bukarest 1983. = Magyar Szó, szept. 17., 256. sz., 17. p. 
Mándy Iván: Tájak, az én tájaim = Képes Ifjúság,  nov. 2., 1689. sz., 19. p. 
A szeretet öniróniája = Híd, 12. sz., 1436-1442. p. 
Babits Mihály: Timár Virgil fia c. regényérő l. 

222..1e дΡn Delumeau: A félelem Nyugaton a XIV-XVIII. században. 
Vrnjačka Banja, 1982. = Magyar Szó, júl. 30. 
Michel Foucault: Az őrültség története a klasszicizmus korában. 
Beograd, 1980. = Magyar Szó, aug. 13. 
Jaan Marsé: Devojka a zlatnim ga ć icama. Beograd, 1982 = Magyar 
Szó, aug. 27. 
O mogućim uticajima filma na razvijanje savremenih književnih formi 
= Ulaznica, 88, sz., 51-52. p. 

1984. 
Messzeségek aranyfüstje? : Herceg János 75 éves = Dolgozók, máj. 
24., 21. sz., 9. p. 
A fogékonyság iskolája :Beszélgetések Pilinszky Jánossal. Magvet ő  
Könyvkiadó. Bp. 1983. = 
Híd, 11. sz., 1562-1565. p. 

1985. 
Az Aranysárkány képrendszere =Üzenet, 2-3. sz., 126-140. p. 
Kosztolányi Dezs ő  azonos című  regényérő l. 
Nagyapáti Kukac Péter m űvészete =Híd, 3. sz., 416-418. p. 
Odanost prašini / ford. Judita Šalgo = Letopis Matice srpske, 6. sz., 
764-776. p. 
Nagyapáti Kukac Péterr ő l. 
Lurópai nyelven = Híd, 9. sz., 1246-1248. p. 
Távlatok / Herceg János . -Újvidék, 1983. 
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Az „öntudatos tagadás" mint regényszervez ő  erő  : (irendel Lajos 
rcgćnyeirő l = Híd, 9. sz., 1199-1205. p. 
Élcslövészct. Galcri. Áttétcick. 
A hitelesen tagadott állítás = Híd, 10. sz., 1394-1395. p. 
Sátántangó / Krasznahorkai László . -  Budapest:  Magvető  Könyvki-
adó, 1985. 

1986. 
A hiány szerepe és jelent ćsc a Nero, a véres költ ő  című  regényben =_ 
Literatura, 1986., 1-2. sz., 68-73. p. 
Kosztolányi regényeinek elemzése. Tudományos ülésszak az újvidéki 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete és az_ 
MTA Irodalomtudományi Intćzetc közrcm űködć sćvel, 1985 ő sze. 
KMV `86 : után ćrzćs helyett egyéni élményformálást /Juhász Crzs ć -
bet = Képes Dúság, ápr. 23., 1793. sz., 7. p. 
A bírálóbizottság beszámolója. 
Az_ összefüggések látnoka :portré : Bela Duranci =Képes Iflúság, okt. 
15., 1807. sz., 18-19. p. 
„Mozdulatlan történet" -ik = Híd, 10. sz., 1283-1287. p. 
Kegyelmi viszonyok / Krasznahorkai László . - Budapest : Magvet ő  
Könyvkiadó, 1986. 
Vagyunk! : post festum-jegyzet a 31. Belgrádi Nemzetközi Könyvvá-
sárról /Juhász Erzsébet =Képes Dúság, nov. 5., 1810. sz., 3-4. p. 
Viktor Žmegač : Krležini evropski obzori. Zagreb, 1986. = Híd, 11. sz., 
2236-2239. p. 
Tanácskozás Krúdy és Kosztolányi prózájáról. A Purgatórium cím ű  
Szinbád-regény metaforikus jelentése = Hungarológiai Közlem ćnyck, 
4. sz., 319-327. p. 

1987. 
Pável Ágoston Cankar-képe = Híd, 1. sz., 68-73. p. 
Ua. Vasi Szemle (Szombathely), 1. sz., 23-26. p.; Naptár (Muraszom-
bat), 51-58. p. 
A végső  megoldhatatlanság meséje : Csáth Vörös Esztijér ő l = Magyar 
Szó, febr. 28., 57. sz., 14. p. 

243, Veszteg Ferenc verseinek olvasásához = Magyar Szó, márc. 7., 64. sz., 
17. p. 
A dögkcsclyű  című  vcrs ćrő l. 
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A megbolydult város :Kassák Lajos Anarchista-temetés cím ű  novellá-
járól =Híd, 3. sz., 342-345. p. 
A Középiskolások 21. Művészeti Vetélked ő je. Az irodalmi „vetélked ő -
rő l" =Képes Ifjúság, ápr. 22., 1833. sz., 12. p. 
A hiány szerepe és jelentése a Nero, a véres költ ő  című  regényben = 
Literatura, 4. sz. 
„Találkozás" egy haldoklóval : Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám 
körül című  regényérő l = Magyar Szó, jín. 27., 174. sz., 15. p. 
A Csáth-novellák csöndje = Híd, 6. sz., 870-875. p. 

1988 
Nagy László bősi ének-fordításairól =Hungarológiai Közlemények, 
1-2. sz., 51-56. p. 
Vuk Karadžić  gyííjtésébő l. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia válságélménye a magyar, a délszláv és 
az osztrák-német irodalomban =Hungarológiai Közlemények, 1-2. 
sz., 101-111. p. 
Rezime. Zusammenfassung. 
Fiist Milán születésének centenáriumán. Forró keser űség = Magyar 
Szó, júl. 30., 208. sz., 13. p. 
IV. Henrik király c. drámájáról. 
Füst Milán születésének centenáriumán. A Fiist Milán-i nevetés = Híd, 
7-8. sz., 961-966. p. 
A bomlás és virágzás nagy korszakai = Híd, 7-8. sz., 1008-1010. p. 
A Kert és a Műhely / Hanák Péter . - Budapest : Gondolat, 1988. 
Cholnoky Viktor kísértetei : a neves századvégi magyar író születésé-
nek centenáriumán = Magyar Szó, dec. 24., 353. sz., 15. p. 
A kert visszfćnyc : Danyi Magdolna költészetének tájairól =Híd, 12. 
sz., 2253-2257. p. 
A szecesszió mint formateremt ő  elv Csáth Géza novelláiban = 
Literatura, 1987-1988., 4. sz., 383-390 
[Csáth Géza öröksége. Tudományos ülésszak, Budapest, 1987. dec. 
10-11.] 

1989. 
Az érték-vákuum költ ő je =Híd, 2. sz., 248-251. p. 
Hoffmannsthal és kora. Szecesszió vagy értékvesztés? / Hermann 
Brock ; ford. Györffy Miklós . - Budapest : Helikon, 1988. 
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Mélyedj bele jobban, a szentségit =Képes Ifjúság, rnárc. 22., 1905. 
sz., 18. p. 
A novelláról. 
Herceg János nyolcvanéves. Szerény köszönt ő  = Híd, 4. sz., 4.59-460. p. 
Novelláiról. 
Herceg János nyolcvanéves. Szerény köszönt ő  = Magyar Szó, máj. 
13., 128. sz., 16. p. 

26!.  Danilo Kíš: A holtak enciklopédiája. Novi Sad, 1986. =Híd, 11. sz., 
1344-1347. p. 

1990. 
A ceruza mint a cselekményszövés kett ős eszköze : (Tersánszky .lózsi .len ő : 
Egy ceruza története) =Hungarológiai Közlemények, 1-2. sz., 75-79. p. 
A Habsburg-mítoszról különös tekintettel Krúdy Gyula Monarchia- ć l-
ményćre =Hungarológiai Közlemények, 1-2. sz., 89-104. p. 
„Mindennapi eredeti teljességünk" elbeszélésének nagymestere = Ma-
gyar Szó, okt. 13., 282, sz., 13. és 15. p. 
Ottlik Gézáról. 
Egy „alapké гdćs" levezetése = Híd, 11. sz.,  1160-1165.  p. 
Az ellenállás melankóliája / Krasznahorkai László . - Bp.: Magvctö, 
1989. 

1991. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia válsághangulata Krúdy Gyula ć s 
Mirosiav Krleža regényeiben =Híd, 3. sz., 266-272. p. 
A szerző  azonos című  doktori értekezésének az expozéja. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia válsághangulata Krúdy Gyula és 
Miroslav Kгleža műveiben =Üzenet, 5-6. sz., 468-473. p.; Üzcnct, 
7-8. sz., 589-595. p. 
Esti följegyzések. Mámi bizonyossága = Magyar Szó, aug. 10., 218. 
sz., 16. p. 
Esti följegyzések. A kisebbségi író helyzetér ő l = Magyar Szó, aug. 
17., 225. sz., 16. p. 
Esti följegyzések. Még egyszer a kisebbségi írodalomról = Magyar 
Szó, aug. 24., 232. sz., 15. p. 
Esti följegyzések. „Ez nem freedom, ez szabadság" = Magyar Szó, 
szept. 14., 253. sz., 15. p. 
Hajnóczy Péterrő l. 
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Esti följegyzések. Fe Іnőtt-mesék ideje = Magyar Szó, okt. 19., 288. 
sz., 13. p. 
Hajnóczy Péterr ő l. 
Rezeda Kázmér szép élete : a regény sajátosságairól =Üzenet, 9-10. 
sz., 724-732. p. 
Esti följegyzések. Néhány megválaszolatlan alapkérdés = Magyar Szó, 
nov. 16., 316. sz., 14. p. 
Petri Györgyr ő l. 
Esti följegyzések. Advent = Magyar Szó, dcc. 14., 342. sz., 14. p. 
Füst Milánról. 

1992. 
Esti följegyzések. Hajótörésb ő l megmentett tárgyaink = Magyar Szó, 
jan. 4., 14. p. 
Esti följegyzések. A gyű löletrő l = Magyar Szó, jan. 11., 14. p. 
Esti följegyzések. Még egyszer a gy űlöletrő l = Magyar Szó, jan. l 8., 
14. p. 
Esti följegyzések. Közép-Európa mint értékítélet? = Magyar Szó, jan. 
25., 14. p. 
A Fiist Milán-i nevetés = Iskolakultúra, 1. sz., 44-48. p. 
Esti följegyzések. „Európa utáni honvágy" = Magyar Szó, febr. 1., 14. 

P 
Esti följegyzések. Nemzettudatunkról = Magyar Szó, febr. 15., 14. p. 
Esti följegyzések. Nemzettudatunkról továbbra is = Magyar Szó, febr. 
22., 14. p. 
Esti följegyzések. A semmi ágán = Magyar Szó, febr. 29., 14. p. 
A kisebbségi nemzettudatról. 
Esti följegyzések. Variációk = Magyar Szó, márc. 7., 14. p. 
Esti följegyzések. Telepen éhli = Magyar Szó, márc. 14., 14. p. 
A telep mint létforma. 
Esti följegyzések. Egy krónikáról = Magyar Szó, márc. 21., 14. p. 
„Történő  történelem" a műalkotásban. 
Esti följegyzések. Duna-álom = Magyar Szó, márc. 28., 14. p. 
Egy gesztusérték ű  szó = Magyar Szó, dec. 19., 9. p. 
A rózsa szóról. 
A forma keresése =Híd, 11-12. sz., 962-965. p. 
Az ugrai fogoly / Krasznahorkai László . - Budapest : Széphalom, 
1992. 
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1993. 
„Mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék" = Magyar Szó, jan. 
23., 14. p. 
Saint-Exup ćry: A kis herceg. 
A „teremtés el ő tti csend" anyanyelve /Juhász Erzsébet = H, 7-8. sz., 
574-576. p. 
Tegnap egyszerííhb  volt!  Böndör Pál . - Ujvidék : Forum  Könyvki-
adó, 1993. 
Az anya jelent ćsrétegei a Föld alatti liliom cím ű  kötetben / .luhász Б r-
zsébet = H, 11. sz., 860-864, p. 
Juhász Ferencr ő l. 
Saját sors? /Juhász Erzsébet = MSz, febr. 13., 42. sz., 11. p. 
Ua. Napló, aug. 18., 172. sz., 18. p. 
A Híd 1992. évi 11-12. számában megjelent Az elvesztett és megtalált 
szülő föld között c. írásáról. 
Kalapis Zoltánról. 
Háborús olvasat = Magyar Szó, aug. 21., 9. p. 
A Habsburg-mítoszról : különös tekintettel Krúdy Gyula Monarchia-
élményére =Iskolakultúra, 15-16. sz., 15-25. p. 

1994. 
Ködkíirt és kábulat : egy amerikai álom fonákjáról = Jelenkor, 1994.. 
1 sz. 

Oda- és elfelé = Tiszatáj, 1. sz., 85. p. 
I rasznahokai László: A Théseus -általános. 
A délszláv háború és a vajdasági magyarság sorsa = Létünk, 1 -2, sz., 
31-36. p. 
A vajdasági magyarság identitástudatáról és a vajdasági magyar iroda-
lomról. 
Irodalmi életünk, folyóirat- és könyvkiadásunk :vitaindító bevezet ő  = 
Családi Kör, márc. 10., 10. sz., 19. p. 
A JMMT vitatribiinjérő l. 
Veszélyeztetetts ćg és érdekvédelem rövid és hosszú távon = Híd, 1-4. 
sz., 28-32. p. 
A jugoszláviai magyarság helyzetérő l, válasz a Híd irodalmi folyóirat 
Itt és most c. körk ćrdésé гe. 
Dokumentumok. Levél a kuratóriumnak /Bányai János, Bordás Gy ő -
ző , Bori Imre, Bosnyák István, Böndör Pál, Burány Nándor, Fehér 
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Kálmán, Gerold László, Gobby Fehér Gyula, Harmath Károly, 
Hornyik György, Jódal Rózsa, Juhász Erzsébet, Jung Károly, Kalapis 
Zoltán, Kontra Ferenc, Maurits Ferenc, Németh István, Pap József, 
Penavin Olga, Sinkovits Péter, Szeli István, Toldi Éva, Torok Csaba, 
Utasi Csaba = Híd, 1 -4 . sz., 271-273. p. 
Tiltakozás az ellen, hogy a Magyar Köztársaság M űvelődési és Köz- 
oktatási Minisztériuma a határon t űli magyar könyvek támogatását 
szolgáló 1994. évi pályázat lebonyolítását könyvkiadók helyett politi-
kai testtiletre, a VMDK-ra bízta. 
Pietro Crespi = Magyar Szó, jún. 25., 11. p. 
Nem történt semmi = Magyar Szó, júl. 2., 133. sz., 9. p. 
Nádas Péterrő l. 
A szeretetlenség bennünk van? = Magyar Szó, aug. 6., 163. sz., 13. p. 
Kertész Imre: Jegyz őkönyv c. művérő l. 
Fiittyjel és kármkodás között = Magyar Szó, aug. 20., 11. p. 
Elias Canetti (1905-1994) = Magyar Szó, aug. 27., 11. p. 
A magány émelyítő  helyi színe = Magyar Szó, szept. 10., 193. sz., 11. p. 
Peéry Rezsőrő l. 
Levelező lapot kapok, tehát vagyok = Forrás, 9. sz. 
Ilia Mihály 60. születésnapjára. 
Miféle igazság? Igazságtalanság? = Magyar Szó, okt. 29., 235. sz., 11. p. 
Polcz Alaine: Asszony a fronton c. m űvérő l. 
Radnóti Miklós emlékezete = 2x7N, nov. I6., 5. sz., 3. p. 
Mi, tí léјők = Magyar Szó, nov. 26., 7. p. 
A vajdasági magyar irodalom néhány alapvet ő  kérdésérő l = Napló 
(Kultúnlapló), dec. 7., 240. sz., II-III. p. 
A Csáth-novellák csöndje = Iskolakultúra, 11-12. sz., 19-22. p. 
Öt éve hunyt el Fehér Ferenc. Emlékezés Fehér Ferencre = Híd, 12. 
sz., 849-851. p. 
Skatulya Mihály (posztumusz) levele a szerz őhöz = Ex Symposion, 
1994., 10-12. 
Domonkos Istvánról. 

1995. 
Herceg János halálhírére :együtt látta Vajdaságot és Európát /Bordás 
Győző , Brasnyó István, Dér Zoltán, Juhász Erzsébet, Juhász Géza, 
Németh István, Pap József, Toldi Éva = Magyar Szó, jan. 31., 24. sz., 
11. p. 
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Nem tudnék nekrológot írni Herceg Jánosról = Napló(Kultíu•napló), 
febr. 8., 249. sz., [I]. p. 
A kisebbségi magyar irodalmak el őnyei és hátrányai =Alföld, 2. sz., 
59-62. p. 
A formatudat M ćszöly Miklós és Danilo Kiš prózájában = Tísz дΡ táj, 2. 
sz., 49-54. p. 
A nyomozás motívuma Mészöly Miklós Volt egyszer egy Közép- Еuгб-
pa című  kötetében = Hungarológiai Közlemények, 1-2. sz., 54-60. p. 
Az van csak, ami nics, Andni ć  višegradi hídjának átváltozás а iról : Ivo 
Andrić  halálának 20. évfordulójára = Magyar Szó, márc. 11., 13. p. 
Búcsú Herceg Jánostól (1909-1995). Sötét bújócska egy Herceg-no-
vellában : Herceg János emlékezete =Üzenet, 1-3. sz., 15-1 6 . p. 
Passió ćs emberhecc : Danilo Kiš Fövenyóra címíí regényének egy fe-
jezetérő l - az író szíletésének hatvanadik évfordulója alkalmából = 
Üzenet, 1 -3. sz., 108- 111. p. 
A „mitteleurópai groteszk" Danilo Kiš Holtak enciklopédiája címíí kö-
tetében = Hungarológiai Közlemények„ 3-4. sz., 69-75. p. 
Újvidéki reflexiók = Alföld, 4. sz. 
A tisztánlátás tébolya : Danilo Kíš Fövényóra címíí regénye - a „mit-
teleurópai groteszk" egyik reprezentatív m űve = Jelenkor, 5. sz., 
453-462. p. 
A délszláv háború és a vajdasági magyarság sorsa = Tiszatáj, 5. sz., 
64-68. p. 
Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi Napok 1995. Hiány és többlet : a távol-
ságtartások rendszere Kosztolányi Dezs ő  Pacsirta címíí rcgény ćben = 
Üzenet, 4-6. sz., 222-227. p. 
Kutyabenge = Magyar Szó, szept. 2., 204. sz., 11. p. 
Bodor Ádám: Sinistra körzet c. m űvérő l. 
I let-páholy = Magyar Szó, szept. 9., 210. sz., 11. p. 
Ady Endrérő l. 
Szentelcky Kornél: Szerelem Rómában. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 
1995. = Híd, 10-11. sz., 735-736. p. 
Beszédhelyzet-váltások Mándy Iván Mi az, öreg? cím ű  műveiben = 
Tanulmányok, 1992-1994., 25., 26. és 27. füzet, 71-75. p. 
Monarchia-képek az els ő  világháborúról szóló irodalmi m űvekben = 
Tanulmányok, 1992-1994, 25., 26. és 27. fizet, 115-135. p. 
Komáromi János: Cs. és kin. szép napok, Méliusz József: Város a kid-
ben, Joseph Roth: Radetzky-induló valamint Krleža: A horvát hadisten 
c. művének az elemzése. 
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1996. 
Honvágy a prózaírás után = Magyar Szó, jan. 6., 9. p. 
A kulturális akcentusokról = Magyar Szó, jan. 27., 9. p. 
Az ugartörés mint önmetafora : a vajdasági magyar irodalom a két há-
ború közti szakaszában = Tiszatáj, 1. sz., 92-98. p. 
A démonikus formai mobilizációkról = Magyar Szó, febr. 17., 9. p. 
Az idiomorfikus írásmód alakzatai =Hungarológiai Közlemények, 
1-2. sz., 22-27. p. 
A lcgíijabb magyar irodalomról. 
A mai vajdasági magyar irodalomról =Bárka (Békéscsaba), 3-4. sz., 
43-50. p. 
Keresztek = Magyar Szó, ápr. 6., 9. p. 
A kereszt rnit jelkép. 
Az áldozat eleme Pilinszky János költészetében =Hungarológiai Köz-
lemények, 4. sz., 56-61. p. 
Ingyencirkusz = Magyar Szó, jún. 15., 11. p. 
Thomas Mann Friedemanrv úr, a törpe c. elbeszélése f őszerepl őjének 
és Ivo Andri ć  Híd a Drinán c. regénye Salko Ćorkan nevű  regényalak-
jának a párhuzamba állítása. 
Újvidéki reflexiók. Andri ć  visegrádi hídjának átváltozásairól =Alföld, 
7. sz., 37-47. p. 
Az ikerség mámoráról és pokláról = Magyar Szó, aug. 10., 9. p. 
A hasonmás problematikája. 
Kisebbségi betegség = Magyar Szó, szept. 7., 9. p. 
A mai vajdasági magyar irodalomról = Magyar Szó, okt. 26., 9. és 11. p. 
Rćszletck a vajdasági magyar íróknak a sziváci Szenteleky-napokon 
tartott összejövetelén elhangzott vitaindító tanulmányból. 
Újvidéki reflexiók. A Duna: (regény) beszédmód = Alföld, 10. sz., 78-83. p. 
Esterházy Pćter: Hahn-Hahn grófn ő  pillantása c. művérő l. 

1997.   
A köd motívuma Ady Endre, Miroslav Krleža, Robert Musil és Arthur 
Schnitzler műveiben = Új Durvatáj, 1. sz., 12-26. p. 
Ami túl van az ironikus ellentétezésen :Orbán Ottó költészete a kilenc-
venes években = Hungarológiai Közlemények, 1-2. sz., 95-100. p. 
Hrabal „táncórái" : az író halálhírére = Magyar Szó, febr. 8., 11. p. 
A megfosztottság tablója : (Bodor Ádám: Sinistra körzet) = Hungaro-
lógiai Közlemények, 3. sz., 24-29. p. 
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Pillanatnyiság és formalitás = Magyar Szó, jún. 21., 9. p. 
„Ideje komolyan venni magunkat" = Magyar Szó, júl. 26., 7. p. 
Filippika az idő  ellen / Salat Levente . -Kolozsvár, 1996. 
Égi fuvaros : Nagyapáti Kukac Péter jelképerej ű  sorsáról = Magyar 
Szó, nov. 8., 7. p. 
Elhangzott 1997. november 7-én Topolyán a Fehér Ferenc-napokon. 
Közép-Európa és a kisebbségek - vajdasági látószögb ő l = Magyar 
Szó, nov. 22., 7. és 9, p. 
Aki tanyát ütött a hiába/valóságban = Ex Symposion, 19-20. 
Koncz Istvánról. 

1998. 
Modernitás és hagyomány a vajdasági magyar irodalomban : vázlatos 
áttekintés =Hungarológiai Közlemények, 1-2. sz., 35-40. p. 

ÍRÁSOK JUHÁSZ ERZSÉBETRŐL 

1. Juhász Erzsébet kapta a Sinkó-díjat = Magyar Szó, 1975., márt. 26., 83. 
sz., 12. р . 
Juhász Erzsébetnek ítétték oda az idei Sinkó-díjat : a bírálóbizottság 
közleménye = Képes Ifjúság,  1975.,  márc. 26., 1359. sz., 6. p. 
A jugoszláviai magyar irodalom értékeinek tudatosítása : több más fia-
tal értelmiségihez hasonlóan Juhász Erzsébet is most alakítja ki kritikai 
világképét / Danyi Magdolna = Magyar Szó, 1975., máj. 31., 147. sz., 
12. 1) • 

Elhangzott a Sinkó-díj kiosztása alkalmával. 
A Sinkó-díj bírálóbizottsága (...) az idei Sinkó-díjat egyhangúlag .Ju-
hász Erzsébetnek ítélte oda = Új Symposion, 1975., 119. sz., 72. p. 
A „középső  szoba" világmindensége :Juhász Erzsébet: Emigránsok. Új 
Symposion, 144-152. = Új Symposion, 1978., 157. sz., 227. p. 
Prozni mikrokozmosi / Torka Beata ; ford. Arpad Vicko = Kn_jiževna 
reб , 1978., nov. 10 
.Juhász Erzsébet és Bognár Antal prózaszövegeir ő l. 
Juhász Erzsébet kapta a Szirmai-díjat / C. [Vukovics Géza] = Magyar 
Szó, 1984., okt. 17., 287. sz., 13. p. 
Gyöngyhalászk ćnt -emlékek tengerében :Juhász Erzsébet kapta az 
idén a Szirmai Károly-díjat / P. K. K. [P. Keczeli Klára] = Dolgozók, 
1984., nov. 15., 46. sz., 8. p. 
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Céltudatos kimértség / Vukovics Géza = 7 Nap, 1984., nov. 23., 47. sz., 
32. p. 
A Sziгnai-díjról. 
Izgalmak és szorongások / té = Képes Ifjúság, 1984., dec. 26., 
1737-1738. sz., 33. p. 
Juhász Erzsébet kapta a Híd-díjat / - = Magyar Szó, 1985., márc. 16., 
73. sz., 12. p. 
Díjak, elismerések / - =Híd., 1985., 4, sz., 582. p. 
Műkedvelők c. regényéért. 
Juhász Erzsébet díjai / Bori Imre = Jelenkor, 1985., 7-8. sz., 692-693. p. 
Sorsunk ábrázolój а  : az Életjel Juhász-Erzsébet estjér ő l / (y) [Csordás 
Mihály] = 7N, 1985., dec. 27., 52. sz., 68. p. 
Díjak, elismerések / [Toldi Éva] =Híd, 1986., 7-8. sz., 993. p. 
A Forum Könyvkiadó és az Alkotók Gyű lése nívódíját kapta M űkedve-
lők c. regényéért. 
Proza potrage za identitetom / Farago Kornelija ; ford. Stevan 
Martinovié = Polja, 1986., 330-331. sz., 364. p. 
.luhász Erzsébet történeteir ő l. 
A műkedvelők írója :Juhász Erzsébet prózájáról / Elek Tibor =Alföld, 
1987., 9. sz., 80-86. p. 
A dćja vu poétikája / Toldi Éva = Magyar Szó, 1989., máj. 20., 135. sz., 20. p. 
A termékeny válságok irodalma / Dési Ábel = 7 Nap, 1990., dec. 7., 49. 
sz., 22. p. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia válsághangulata Krúdy Gyula és 
Miroslav Krleža műveiben : doktori értekezés . -Újvidék, 1990. 
Új fejezetek egy irodalomtörténetben :Juhász Erzsébet / Bori Imre = 7 
Nap, 1992., márc. 27., 13. sz., 22. p. 
„Útban a kett őötvenes felé" / Bori Imre = Magyar Szó, 1992., aug. 1., 
209, sz., 12. p. 
Juhász Erzsébet a Majtényi Mihály novellapályázat els ő  díjasa / - _ 
Magyar Szó, 1992., júl. 17., 194. sz., 11. p. 
Balkáni esték : tűnődések följegyzések fölött / P. Nagy István = Magyar 
Szó, 1992., okt. 3., 272. sz., 12. p. 
Juhász Erzsébet Adán : egy író-olvasó találkozó kapcsán / B. G. = Ma-
gyar Szó, 1995., márc. 25., 70. sz., 8. p. 
Az Üzenet pályadíjait odaítél ő  bizottság jelentése / Anonim =Üzenet, 
1997., 9-10. sz., 736. p. 
Díjazottak: Gobby Fehér Gyula, Juhász Erzsébet és Silling István. 
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Fénybő l -hiányba :  in  memoriam Juhász Erzsébet (1947-1998) / Har-
kai Vass Éva = Magyar Szó, 1998., szept. 27., 231. sz., 5. p. 
Búcsú Juhász Erzsébettől / [Gerold László búcsúbesz ćde] = Magyar 
Szó, 1998., szept. 29., 232. sz., 10. p. 
Végbúcs ű  Juhász Erzsébett ől / Dudás Károly =Szabad Hét Nap, 1998., 
szept. 30., 40. sz_., 5. p. 
Utolsó levelem Nénémhez :Juhász Erzsébet halálhírére = Magyar Szó, 
1998., okt. 3., 236. sz., 7. p. 
Juhász Erzsébet halálhírére / Utasi Csaba = Híd., 1998., 10-11. sz., 
802-803. p. 

BESZÉLGETÉS, INTERJÚ, VALLOMÁS 

I . Bcl ćpni az itt és most szituációba : interjú a Sinkó-díjas Juhász Fr-
zs ćbettel / Podolszki József = Magyar Szó, 1975., márc. 29., 86. sz., 
13. p. 
Fény és sötć tsćg / M. Szemerédi Magda = Dolgozók, 1976., márc. 5., 9. 
sz., 10, p. 
Interjú. 
Teremtve vállalt epika : beszélgetés Juhász Erzsébettel / Vajda Gábor = 
Magyar Szó, 1981., jan. 7., 5. sz., 8. p. 
Az önazonosság jelent ősége : beszélgetés Juhász Erzsébettel, a Szirmai 
Károly L-odalmi Díj idei nyertesével /Bálint Sándor = Magyar Szó, 
1984., nov. 10., 311. sz., 18. p. 
„Fegyelmezni az indulatot" : beszélgetés Juhász Erzsébettel / P. Nagy 
István = Képes Ifjúság, 1984., dec. 26., 1737-1738. sz., 32-33. p. 
Miért épp Szentcicky? : beszélgetés Juhász Erzsébettel, az 1984. évi re-
génypályázat díjnyertes írójával / Podolszki József= 7 Nap, 1985., 
márc. 22., 12. sz., 30-31. p. 
[A Híd-díj átvételekor mondott beszéd] / Jubász Erzsébet = Híd, 1985., 
5. sz., 781-782. p. 
Kötődve a jelenben és a jövőhöz : alkotói dilemmák ćs irodalmi díjak 
között : beszélgetés Juhász Erzsébettel, a Híd-díjnak és a Forum 
Könyvkiadó regénypályázatának nyertesével / P. Keczeli Klára = Dol-
gozók, 1985., máj. 9., 18. sz., 9. p. 
Távotodhatatlanul és abbahagyhatatlanul :Juhász Erzsébet prózaátélései 
/ Spitzer Éva = Magyar Szó, 1987., dec. 26., 354. sz., 15. p. 
Interjú. 
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10. Vállalni önmagunkat : int сгј ú Juhász E гzsćbet íróval, a Majt ćnyi Mi-
hály Novellapályázat els ő  díjasával / Feh ćr Rózsa = Magyar Szó, 1992., 
j ű 1. 1 R., 195. sz.,  13.  p. 

I I . ()nisnleret es helyzettudat : hogyan Olvas es lr Jühílsz E Г7_sehet? / Elek 
Tibor = Hitel, 1995., 2. sz.,  8 7-93. p. 
Közép—Európa mint önismeret ć s orientáció : besz ć lgctés Juhász Erzs ć -
bcttel Tükörk ćpck labirintusa című , ncm гбg megjelent könyv ćг ril / 
Kontra Ferenc = Magyar Szó, 1997., feb г. 27. 
Egy ć l е Uге  szóló vonzódás :... születésnapi bcsz ć lgetć s јuhász Erzsćbct-
tel / Náray Éva = Magyar Szó, 1997, áp г. 19., 9. ćs  11.  p. 

Összeállította: Csapó Julianna 
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BOSNYÁK ISTVÁN 

BEVEZETŐ  HELYETT: 

NÉHÁNY SZÓ A SINKÓI ÉLETMŰ  IDŐÁLLÓSÁGÁRÓL 

A szembeötlően önreflexív, önéletrajzi vezérmotívumokkal át- és át-
sző tt, nemcsak a költészetében, napló- és memoár-irodalmában, de novellái-
ban, kis- és nagyregényeiben, verses drámájában, politikai közírásában, s ő t 
történetfilozófiai, eszmetörténeti és esztétikai értekez ő  prózájában is egyfé-
leképp és mindvégig lú°ikus Sinkó életművének számos olyan magaslati 
pontja van, ahonnan ez a kritikusan önértelmez ő  írói tekintet precízen ráis-
mer önnön alkotói lényegére, egyszersmind az élettníí legf őbb benső , szub-
jektív meghatározóira is. 

E találó sinkói önértelmezések közül válasszunk ki ezí ttal csupán 
egyet. Nevezetesen, a párizsi L'Europe és a kolozsvári Korunk 1938-as évfo-
lyamaiban párhuzamos közlésben megjelent Don Quijote útjai cím ű  esszét, 
melynek rejtett lirizmusát és szubjektív végkövetkeztetését nyilván az akko-
ri Szovjetunióból való kitoloncolás még friss traumája határozta meg mindc-
nekelő tt. 

Az esszé — amely 1945 után két újabb, átdolgozott változatban is meg-
jelent, annak bizonyságaként, hogy a rejtett lirizmusú téma tartósan kísértet-
te megfogalmazóját — egy-egy történetfilozófiai, illetve személyiségontoló-
giai tartópillérre épiil. 

Kiinduló tétele szerint „a történelem az emberiség, de nem az emberek 
cgćsz történctc. Még azok is, akik tudatosan aktív tényez ő i a történelemnek, 
csalt egyéniségük egy részét manifesztálhatják a történelemben. Egyénileg a 
történelemmel szemben olyat ćnk ćpp maradnak inkognitóban, mint ahogy 
egy gőzkazánon nem hagy nyomot azoknak a munkásoknak testi-lelki öröme 
vagy bánata, jelleme, lelkiállapota, akik gyártották". A történ ő  törtéлclem-
mel szemben tcgalább részben mindig is inkognitóba kényszerül ő  egyes em-
ber ily módon valójában kettős életet él: „A históriai élet síkja mellett (...) az_ 
egyén életének egy másik síkja is van, egy másik központtal: ez ő  maga, aki 
történeti egységbe és a maga külön, feloldhatatlan és redukálhatatlan egyéni 
egységébe van bezárva." Az egyes ember, az egyén, az individuum, az értel-
miségi tehát szakadatlan konfrontációban is van saját korának társadalmi zaj-
lásaival, mégpedig valójában akkor is, ha ezt ő , az individuum több-kevesebb 
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sikerrel el is tudja leplezni, magába tudja fojtani. Ettöl  mg  a szóbаn forgó 
konfrontáció konfrontáció marad, s őt, a történelem folyamán egyre élesebb 
formát ölt: „Ez az antagonizmus az egyén megszülct ćse —vagyis az indivi-
duumnak az amorf törzsi közösségekb ő l való kiválása, B. I. —óta a t ű rténc-
lcm folyamán n ő ttön nő , mert az egyes ember lelki és szellemi szenzibilitá-
sa más tempóban, hasonlíthatatlanul gyorsabb tempóban fejl ődik, mint a gaz-
dasági sziiks ćgszcrííségck nyomása alatt alakuló történelmi-társadalmi fclt Ć-
telek. (...) Benn az emberben, gondolatban es ĆгZĆ  ben, sziiks ćg(ctben készen 
fölépül, jelen van egy új emberi világ, mikor még ugyanez az ember egész 
élete színteréül csak egy harcaiban ćs szenvedćsciben, egész mechanikájában 
emberietlen tört ćnclmi világot talál maga körül." 

A Don Quijote-cssz Ć  írója ezt és az ilyetén determinált egyes embert ne-
vezi „disszidens individuiun,iak", akinek legfőbb szcm ć lyiségontológiai sa-
játságát abban látja, hogy a kétszeresen bezárt, kétszeresen megszabott tört Ć -
nelmi ćs személyi léthelyzetében szüks ćgképpcn támad föI benne „egy sza-
badság, egy imaginárius megváltás sziiks ćglete, vágya; az öntudat az egyént 
disszidenssé, és mert disszidens, nosztalgikussá teszi". S épp ez a nosztalgia, 
ez a folytonos egzisztenciális Dontalanság- ćrzct a disszidens individuumok 
által ć ltctctt ćs kreált kultíu•a, m űvćszct, filozófia, vallás ćs idcológla minden-
kori fő  hajtócrejc, teremtő  cnc гgtája: „Ez a vágy a vallásba, m űvészeti, zenei, 
filozófiai, irodalmi formákba öltözött. A nagy, a disszidens utópisztikus hon-
vágy, a történelemtő l előre korbácsolt, a történchnіen tál, a történelem el ő tt 
futó honvágy a maga számára manifesztálódási lehet őségül megteremtette a 
szellemi kultúrát, szociológiai nyelven: az ideológiák világát." S az aztán 
már magától értet ődő , bogy ebben a sinkói történetfilozófiai és személyiség-
ontológiai koncepcióban a disszidens alkotóember noszt а lgiájának, a legkii-
lönfć lébb szellemi formák I ćtrehozásában kompenzálódó létszomjának Ieg-
fбbb tárgya, áhított célpontja ćs kritériuma maga az emberiség. Az az ćrtćk-
fogalom, amely az 1938-as Don Quijote-esszé írója számára nemcsak e fo-
galom történeti kialakulása idején, hanem „a politikai gyakorlat szempontjá-
ból nézve mćg ma is" — tehát 1938-ban, egyfel ől a fasizmus, másfel ő l a sztá-
linizmus híres-hirhedt évtizedének végén! — „gigantikus absztrakei ~ , a leg-
merészebb posztulútuan, nuetyet valaha az érzékelhet ő  valósíuggal szembeíd-
lítoltak ". 

Tisztelt konferencia, kedves hallgatóság! A sinkói életírt és alkotói pá-
lya belső  természetrajzának közelebbi ismerő i a most felidézettekben nyil-
ván könnyű szetтel ismerik föl ігónk egy-egy dramatikus életszaka bens ő , 
szubjektív meghatározottságának alkati magyarázatát. 
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Hiszen a XX. század els ő  kétharmadának — tudjuk, bogy miféle - l(ülső  
valósága mellett vajon nini ez az alkati disszidensség, ez az állandó egzisz-
tenciális honvágy, ez az 11 11 io /iliniana légszomjában fuldokló nosztalgia volt-
e a bens ő  el ő idéző je, valósággal „kiprovokálója" annak, hogy a tizenéves, 
gimnáziumból kikopott szabadkai ifjú szociáldemokratát és munkásotthoni 
könyvtárost kipenderítik a szíiknek talált polgári családi közösség pótlására 
hivatott parciális osztály- és pártközösségb ő l, azt követően pedig a magyar 
„ő szirбzsás Forradalom" Országos Propaganda Bizottságából is? És nem ez 
volt-c a bens ő  kiváltója az Optiruistákból és Az út cím ű  tanácsköztársasági 
cml ćkirat lapjairól jól ismert, Kun Bélával és a proletárdiktatúra „er ős kezí,í" 
kecskeméti vezet ő ségével való konfliktusának is? S aztán a moszkvai, majd 
párizsi vessz ő futásnak az egyaránt sztálinizálódott orosz és francia irodalmi 
baloldalon? S az 1943-44-ben immár aktív partizánként írott Sinkó-versck-
hб l nem ugyanez a disszidens-individuumi honvágy szól-e szakadatlan? S 
1948 után nem ez a bens ő , disszidens meghatározottság tette-e írónkat nem-
csak ideológiai, de valósággal lírikusi értelemben is élvonalbeli anti-komin-
fo гmistává? S vajon a meggyőződéses titoizmusának e viszonylag legapolo-
getikusabb éveiben — például 1950 márciusában — nem ugyanez a disszidens 
crchleksége íratta-c Sinkóval az efféle antikultikus — hogy ne mondjuk: isten-
káromló — sorokat? „Mi sose fogjuk azt mondani neki: 'legnagyobb', 'leg-
bölcsebb', 'kimondhatatlanul szeretett'. Sose fogjuk azt állítani róla — már-
mint Titóról, B. I. —, hogy csalhatatlan. Nekünk nincsenek bálványaink, nincs 
istcniink, se félistenünk. Bálvány, isten és félistenek azt jelentik, hogy a szí-
vekben félelem lakik, sötétség a fejekben, lehajtott, szófogadó, alattvaló fe-
jeket jelentenek. Mi nem fogjuk Titót íkonává megtenni, szentképpé, gond- 
viscl ćss ć ." 

Tisztelt hallgatóság! A disszidens eretnekség nyilván nem csupán az 
eszn і ctörténeti efemerség, tiszavirág-élet ű ség kiváló ellenszere egy-egy ú -ói 
élctet űben, cíe általában az alkotói időállóságnak is egyik nél Ки  lözhetetlen 
clő fcltétcle. 

Sinkó Ervin írói hagyatéka a maga filológiai valóságában a XX. száza-
di magyar irodalomtörténet els ő  kétharmadának egyik legnagyobb, legterje-
dclmescbb opusával azonos, amely a hatalmas levclez ćsanyagával mintegy 
félszáz kötetre rúg. E filológiai hagyaték kegszembcötl őbb felszíni jcllcmz ő -
jc viszont a sokm űfajúság: a sinkói életm ű  a szćpiroclatom mindhárom 
műncet ć tő l kezdve a filozófiai, esztétikai, irodalomkritikai és irodalomtörté-
neti ć rtckez ő  prózán át az irodalmi és politikai publicisztikáig s a napló- és 
cml ćkirat-irodalomig b ő  másfél tucatnyi m űfajhól épül föl, állt össze monu-
mentális egésszé. 
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Ez a nagy egész azonban, természetesen, nem egészében id őálló; akad 
benne jócskán pillanathoz kötött, efemer is. Az életm ű  bibliográfiailag eddig 
számba vett, mintegy félezer — igen, félezer — tételb ő l álló kritikairodalma 
azonban arról tanúskodik, hogy a sinkói míífajok legtöbbje egyszersmind ér-
tékteremtő , azaz időálló értékek létrehozója is volt. S ő t, e sokrétű  műfaji pro-
dukció fél tucatnyi részműfaja — nevezetesen: a prózavers, a novella, az esz-
metörténeti esszé, a filozófiai traktátus és az irodalomelméleti tanulmány —
máris képviselve van századunk els ő  kétharmadának egy-egy magyar, horvát 
ćs nemzetközi m ű fajtörténeti antológiájában, s erre vár méltán az ifjú sinkói 
ezoterikus-metafizikus líra és a kisregény m űfaja is, miként írónk két nagy-
regénye nyilván úgyszintén meghaladja a XX. század els ő  kétharmadának 
mű faji értékstandardját, s ott a helyük a magyar nagyregény legjobb korabe-
li megvalósulásai között. 

Tisztelt közönség! Centenáriumi tanácskozásunk szervez őbizottsága 
ennek az eszme- és alkotástörténeti szempontból egyaránt értékesebb, id őál-
lóbb életmű részletnek m űfej- és n іűközpan гi vizsgálatára kérte föl az opus 
kiváló ismerő it. Engedjék, meg hogy közíiliik — tanszékünk jelenlegi állandó 
és nyugalmazott munkatársai mellett —név szerint is köszönetet mondjak a 
részvételért a vendég-el őadóinknak: dr. Babié Savának, a belgrádi Filológiai 
Kar Magyar Katedrája tanszékvezet ő  tanárának; dr. Egerié Ivliroslavnak, az 
újvidéki Bölcsészettudományi Kar rendes tanárának; Fekete J. Józsehck, a 
zombori Tanítóképz ő  Fakultás munkatársának; dr. Juhász Gézának, az újvi-
déki Míívészcti Akadémia nyugalmazott rendes tanárának; dr. Kovács Jó-
zsefnck, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete nyu-
galmazott kutatójának és dr. Losoncz Alpár docensnek, tanszékünk és a sze-
gedi József Attila Tudományegyetem állandó kiilmunkatársánalc. 

A few words on the lastingness of Sinkó's ouevre 
— instead of an introduction — 

The introductory study at the conference to mark the centenary of Ervin 
Sinkó's birth (1898-1907) presents the central leitmotif of his ouevrc, the 
lyrical, autobiographical motif of the 'dissident individuality', and comes to 
the conclusion that most of Sinkó's works (estimated to fill about fifty vol-
umes) have escaped the stamp of ephemerality and earned the epithet 'stable 
and lasting' owing in the first place to this leitmotif. 
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BORI IMRE 

SINKÓ ERVIN A NAGYREGÉNY BŰVÖLETÉBEN 

Kisregényei els ő  sorozata után 1931 és 1934 között írja Sinkó Ervin az 
Optimisták cím ű  regényét, 1936 ő szén pedig Moszkvában a Tizennégy nap 
című  regényét kezdi írni, hogy a mű  végleges alakját Drvaron 1942-ben 
nyerje el. Történelmiek a körülmények tehát, amelyek között Sinkó Ervin 
dolgozik ezeken a szövegeken. 

Az Optimisták az Egy történet, melynek még címe sincs címíí korai 
regénypróbálkozásából n őtt ki és megírását a Szemben a bíróval cím ű  nagy 
önvallomásának papírra vetése követte. Ennek jelent ős fejezeteit akár az ép-
pen elkésziílt regény kommentárjaként olvashatjuk, hiszen az Optimisták 
sem más, mint epikus vallomás életének néhány sorsdönt ő  hónapjáról. Tíz 
évvel a regényidő  után nemcsak igazolása egykori tetteknek a regény, hanem 
a korrekciója is a kecskeméti életepizódnak, amely miatt annyi kritika érte, 
és ami érinti Sinkó Ervin krisztianizmusát is. Az Egy regény regénye írása 
idején az Optimisták megírásával jelent ő s feladat teljesítését tulajdonította a 
regénynek: „És még egy oka van annak, hogy ezt a könyvet a legnehezebb 
körülmények között meg akartam írni: az id ő , amikor írtam, a legtökélete-
sebb reménytelenség, a fasizmus feltartóztathatatlan el őretörésének kora 
volt, s ezzel a koiтal az 1919-es év — amikor holnapra vártuk már az új eget 
és új földet — oly ellentétben volt, hogy nosztalgikusara idéztem föl a nagy re-
ményeknek ezt a korszakát." 

A regény érzelmi-eszmei magját, akárcsak az els ő  kísérlet regényében 
az Ambnis—Anikó—Lestyán Péter háromszög el őállította konfliktusban lelte 
fel, egyúttal ki is szélesítette, amikor Báti Józsi alakjában Lestyán Péter élet-
rajzát tette az Optimisták vezérfonalává, h ősei feje fölé pedig történelmi 
idők eseményeinek az égboltozatát húzta, és a kor nagy eszméjének az áram-
lását figyelte az erkölcsi és politikai-taktikai összeütközések sorozatában. 
Nagy és produktív jelent ő ségű  volt, hogy egy jellegzetes polgári szerelmi há-
romszög ábrázolásával a korról szólás nagy epikai lehet őségét ismerte fel, s 
Déry Tibornak A befejezetlen mondata bizonyítja ugyanebb ő l az idő szak-
ból, hogy Sinkó Ervin írói írtja nem volt téves csapás, hiszen ábrázolhatóvá 
lett számára az érzelmek és eszmék mélyrehatóbb volta, lehet ővé vált a sors-
szerűség törvénnyé emelése, és kísérletet tehetett az egyéni sorsban az álta-
lános érvényesség megmutatására. 
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Regénye Báti Józsinak, Sinkó Ervin alteregójának a történetét mondja 
cl, a személyes történet révén pedig annak a körnek a történetét, amely a re-
génybeli Párizs kávéházban gyiilekezik s kés őbb majd a Szovjetházban szé-
kel, s amelybő l majd a Ko іnmlmisták Magyarországi Pártjának intellektuális 
csoportja formálódik. Az író és h őse sorsdöntő  élményei fűződnek ehhez az 
intellektuális körhöz, s e kor révén a regénybeli Vérteshez-Lukács György-
höz. Az él ő , a valóságos személyekr ő l mintázott regényalakok közül a Vér-
tesé a leghitelesebb művészi-eszmei szempontból. Túlzás nélkül azt is állít-
hatjuk, hogy Báti Józsi ugyan az Optimisták főhőse, de központi alakja, 
nagy egyénisége Lukács György. Kényes és nehéz feladatot kellett Sinkónak 
megoldania Vértes szerepeltetésével. Részletezni kellene itt az írói feladat 
bonyolult voltát, mert igencsak bonyolult volt az író viszonya is Lukács 
Györgyhöz — akit el őbb elutasít, azután hatása alá keriil. Fokozta Sinkó fel-
adatának nehézségét, hogy a Landler Jen ő  vezette ellenzék a Pártban, amely-
hez Lukács György is tartozott, vereséget szenved Kun Béla frakciójával 
szemben. Lu-kács Györgynek pedig ezért meg kellett az úgynevezett Blu n-
téziseket tagadnia. Paradoxon volt, hogy Sinkó krisztiánus korszaka végén 
Lukács György „messzianisztikus szektásságát" kellett ábrázohnia. Feladatát 
sikeresen oldotta meg a regényben, megvilágítva az Aegidius-komplexusá-
nak gyökereit, amikor a Lukács és a maga viszonyát, azaz a Vértes—Báti vi-
szonyt a mister és tanítvány viszonyaként állította be, egyúttal pedig a Báti 
Józsi „dantei" utazásában Lukács—Vértes Vergilius szerepét kapja. Ne feled-
jük, amikor Bátival összetalálkozik a kávéházban, a Taktika és etika éppen 
egy héttel el őbb jelenik meg, amelyből azt lehetett kiolvasni, hogy etikai 
szempontból az osztályharc b űn, s ez a gondolat érlel ődik a regény lapjain 
addig a vallomásig a regény végjátékában, hogy „nem szabad ölni", és be-
vallja Czinner Erzsinek: „Erzsi, ćn már nem vagyok kommunista." 

A Szabadkáról Pestre érkez ő  Báti Józsi igen gyorsan érzékeli, hogy a 
Párizs kávéházban találkozóknak forradalmi munkája mögött a magánélet 
kusza szövevénye lapul meg, és amikor ellenállhatatlan vonzásnak engedcl-
meslcedve elindul Czinner Erzsi „kis lába" után, már maga is belegabalyodik 
ebbe a szövevénybe. Senki sem tud megszabadulni magánéletét ő l, és a „zsa-
kettes levitából" „romantikus barbárrá" alakuló férfinek az lesz a nagy felfe-
dezése, hogy forradalmár-társainak is van magánéletük, s mi több, mindegyi-
kük lelkében ott a „pokol", miként azt a regény Ady-motívr ma kibeszéli. Az 
Optimistákban az „optimista" forradalmároknak nem a Tanácsköztársaság 
bukása a legnagyobb veresége, hanem az, hogy — mint Báti Józsi majd meg-
fogalmazza — az  6  „külön kis poklaik nem mozdultak ki a helyükb ő l, mintha 



SINKÓ ERVIN A NAGYREGÉNY BŰVÖLETÉBEN 	 47 

kint semmi sem történet volna", mert — ezek már a regénybeli Lénártnnak a 
szavai a bukást követ ő  illegalitásban — „végleges formákat kerestiink saját 
személyes életünk számára, mintha már a végleges formuláknak eljött volna 
az idejük". 

Nem a történelem, hanem az egyén oldaláról nézett világ képe bontako-
zik ki az Optimisták lapjain, amire Báti Józsi „szerelmi története" a bizonyí-
ték. S az is kétségtelen, hogy az Optimisták helye magasabban van, mint 
ahova a köztudat ma is helyezi. Csak nem a Tanácsköztársaság regényeként 
kell olvasni, hanem Báti Józsi nevel ődési regényeként, amilyeneket a francia 
írók tudtak írni! 

A Tizennégy nap című  regényét Kun Béla biztatására kezdte írni, hol-
ott eredetileg drámaként akarta feldolgozni a Sallai—Fiirst perének és kivég-
zésüknek a témáját. Könnyen válthatott át regényre a dráma-elképzelésr ő l, 
hiszen a magyarországi munkásmozgalom e tragikus eseménye éppen az 
Optimisták írásának idején játszódott le, ilyen módon szövegébe építhette a 
regényírás kérdését, és újra felvethette a politikai cselekvésnek az 
Optimistákban oly nagy helyet és szerepet kapott kérdését is. Paradoxomnak 
tűnik, ha azt állítjuk, hogy ez a Sinkó-m ű  szubjektívebb, mint a személyes-
séggel telibb Optimisták. A rossz lelkiismeret regényévé válik végül is a Ti-
zennégy nap: Bollert a „politikai cselekvés lelki feltételeiért" harcol magá-
ban, Kovács elvtárs pedig a szemiink el őtt válik disszidenssé reprodukálva 
egy, a regényben elmondott esetet. Az is nyilvánvaló, hogy Sinkót az embe-
ri sorslátásban nem a Fürsték „tizennégy napja" befolyásolta, hanem a 
bic-szituációnak" a felismerése, amelybe maga szorult krisztiánusként az 
1920-as években, és felszámolásának a vágya, végeredményben pedig az 
emigrációs lét tragikumának az átérzése, amir ő l Kovács elvtárs, Bollert regé-
nyével megidézett egykori társa beszél a regény legszenvedélyesebb mono-
lógjáb дΡn: 

„A szörnyeteg: ha a tény, hogy emigrált vagy, küls ő  ténybő l belsővé, 
uralkodó, állandó lelkiállapotoddá válik ez a szörnyeteg, ez. Mert akkor egy-
szerre börtönnek érzed a világot, mindeniitt mindig úgy vagy, hogy másutt 
szeretnél lenni... Az embernek önmagában nem lehetnek gyökerei; a gyökér-
nek föld kell, tartósan egy másik ember sem pótolja a földet, az objektív va-
lóságot, mint.. ,  mint amilyen objektív valóság a párt. Aki egyszer a pártra tet-
te az életét, az, ha aztán a pártból kiesik... úgy végzi, mint Liza, vagy úgy, 
mint Bonyhády, vagy úgy..." Mint végzi majd Kovács elvtárs, toldhatjuk meg 
a monológ megtört mondatát, aki megtagadja, hogy a páci utasítására elhagy- 
ja Magyarországot. 
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A hangsúlyeltolódások miatt a regény nem Sallai Imre és Fürst Sándor 
utolsó „tizennégy napjának" a regénye, hanem Bollert Mihályé és Kovácsé, 
valamint Klamm Andrásé, aki magára veszi a Sallai véres Ncssus-ingét, meg 
Olgié. A két žiatalé, akinek szívében a két forradalmár kivégzésnek napján 
egyszerre virágzik ki a politika és a szerelem. A Tizennégy nap valójában 
egy évtizednyi id őt hordoz magában. Ugyanis a bécsi Barakkországban in-
dul, ahonnan a krisztiánus Bollert már az 1920-as években disszidált, szakít-
va a kommunista mozgalommal, tíz év után pedig Kovács elvtárs lép Ic 
Bollert „regényének" a lapjairól és él őszóval fejezi be a történetet, alpit 
Bollert kezdett ról дΡ írni regényében. Sinkó E rvin ugyan párhuzamosan pró-
bálta vezetni a Fiirsték letartóztatásával megindult cselekménysort a Bollert 
regényével, és a kett őt Bollert aktivizálódásának mozzanatával kapcsolni 
össze, elmondva, hogy Bollert küldi a világba a letartóztatások hírét, és jut-
tatja cl Sallai véres ingét a véd őügyvédhez. Közben már nem Hebbel Judit-
jának „utolérhetetlen szépségű  szavai" az időszerűek, hanem Julien Benda 
nyomán az „írástudók bels ősége" gondolatáé. 

Sinkó bőse (s maga Sinkó is) egy holtponthelyzetben kezd önéletrajzi 
regénye írásához. S і 1kó Ervin 1932-ben az Optimistákon dolgozik, a Tizen-
négy nap hőse a bécsi emigrációs életr ő l kezdi regényét írni: 

„Vallomást akart tenni, olyan vallomásokat, amelyeket, ha Bollert Mi-
hály meg nem tenne, senki más nem tehet meg. S nem azért írni meg ezt az 
önéletrajzot, hogy valamely eleve feltett tantételt mutasson be, hanem azért, 
hogy láthatóvá tegye a valóságot, mely talán nem más, mint a tragikusan jár-
hatatlan utak összege, a lélek szempontjából dzsungel, és semmi köze sincs 
a gondolatok parkírozott világában kimesterkélt igazságokhoz. Mások szá-
mára regény lesz, s csak ő  fogja tudni, aki inkognitóban marad, hogy szám-
adások könyve ez..." 

Új minő sége Sinkó Ervin regényének ez a „láthatóvá tenni a valóságot" 
szándéka. A Tizennégy nap írója hirdette elv szerint a tendenciáról való Ic-
mondás nevében sziiletett, a hősöket az író nem vezeti, csak követi, miután 
megteremtette őket. S ahány h ő s, annyi sors- és jellemképlet a Tizennégy 
napban és Sinkó alakteremt ő  fantáziájának, „életes" emberlátásának kivéte-
les példája ez a szemünk el őtt felvonuló embergaléria. Ám az író a mellék-
alakok rajzában remekel els ősorban: Sehneci Pali, Kende Gábor és felesége, 
lányuk, Teréz, vcjiik, Hanzi, Megyery Ila, Hahn Sámuel és családja, azután 
Kemény tanár úr — a XX. századi egyetemes magyar regényirodalom ember-
képei közé sorolható művészi teljesítmények. Ők nem eszmék, hanem az élet 
megszállottjai. Ők azok, akik éhiek és éhni szeretnének csupán, éppen ezért, 
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amikor a regényben színre lépnek, az olvasót a valóság leveg ő je csapja meg. 
Egy Sehneci Pali menekiilni vágyása a forradalmi sors el ől éppen úgy embe-
rileg hiteles, mint amilyen a Kende Gábor halálba menekülése lelkiismeret-
fiudalásai el ő l, vagy Kemény tanár í r igazság ćrzeténck tragikuma, illetve a 
naiv Teréz és a rafinált Megycry  ha  spontán reakciója. 

Az író szerint Bollert, a regényíró, felismeri, hogy csak a forgatagban 
élők sorsa az érdekes, és amikor azok vannak a színen, Bollertnek nincs va-
lójában funkciója. S végeredményben nem ennek az érdekl ődésre számító 
funkciókeres ćsnck a regényét írta-e meg Sinkó Ervin, nyilvánvalóan függet-
lenül egy Јózsef Attila, egy Déry Tibor m űvészi és politikai észjárásától, de 
azokkal mégis összhangban? 

Ervin Sinkó infatuated by the long novel 

The author presents two of E. Sinkó's novels, the Optimists (Optimis-
ták) and Fourteen Days (Tizen і égv nap) In the Optimists he focused his 
attention on the current of great ideas in the ethical, tactical or political con-
flicts. The novel unfolds not only the historical events but also the world as 
seen with the eyes of an individual. In Fourteen days Sinkó once again set 
forth the issue of political action, and also the issue of writing novels. The 
protagonist becomes aware that the only interesting life is the life of those 
living in a turmoil. 
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A FORRADALMI CSELEKMÉNYALAKZAT TOPOGRÁFIÁJA 

A forradalom fogalma, ellentétben modern jclentéskörével, hagyomá-
nyosan kozmikus-asztronómiai jelentéseket hordozott. Nem a radikális sza-
kítást, a hagyományokkal való leszámolást, a gyökeres, mindent megérint ő  
transzformációt, hanem az örök visszatérés, a folyamatos visszagöngyölítés 
mozzanatát jelenítette meg. Az el őrehaladás képzete helyett tradicionálisan a 
ciklikus térszerkezet jutott érvényre, és a térvonatkozású elemek körforgás-
szerű  mozgása került el őtérbe. A modern  forradalom-fogalom sajátossága, 
hogy a mechanika térkoncepciója helyett az emberi gyakorlatban fogant tér-
teremtést domborítja ki. Nem csupán az el őző , a forradalom alanyai által elé-
vültnek minősített állapottal történ ő  szakítást hangsúlyozza, hanem egy 
olyan kreatív gyakorlatot, amely a nóvum erejével bír. 

A térviszonylat, a topográfia vonatkozásában a háború és a forradalom 
analogikus kapcsolatban állnak. Amikor a tér még földrajziságot és nem el-
sősorban elektronikai id őrendszert jelentett, a háborús vagy a forradalmi 
gondolkodás középpontjában állt, ugyanis mind a háború, mind pedig a for-
radalom kontextusában a térpozíciók által közvetített pol аrizációra, a geopo-
litikai konfliktusra helyez ődött a hangsúly. A polarizáció egyúttal magában 
foglalja az azonosulás mechanizmusait is. A „mi" és az „ ők" pólusai olyan 
térkonfiguráció kereteiben jelennek meg, amely azonosít ćs szétválaszt. Az 
ellenfél által kisajátított térmozzanatok veszélyt közvetítenek, az ellenfél tér-
vonatkozású létezésének dinamikájából a veszélyeztetett létének radikális 
megkérdőjelezése fakad, ezért az ellenfél térbeli létezése folytatólagosan le-
küzdendő  akadályt jelent. Minden térpozíció megragadása kihívást közvetít 
a szemben álló irányába, a térben való mozgás maga a történ ő  geopolitikai 
konfliktus. A háború és a forradalom szerepl ői más és más céloktól vezérel-
ve irányulnak arra, hogy újraí г  ják a térszemantikát, és hogy erőszakkal mó-
dosítsák a térbeli szituációkban rögzült alá- ćs fölérendeltségi viszonyokat. 
Csak erőgyakorlás révén semlegesíthetik az ellenfelek azokat a térbe rögzült 
egzisztenciából származó veszélyeket, amelyek a másik térbeli egzisztenciá-
jából következnek. Mint ahogy a ,,...a háború tér, geometriai —s őt több mint 
geometriai —értelemben"', úgy a forradalom is a téri dimenziók rendszeré-
ben megjelenő  alakzat, ezért a lényegiségének narratív kimunkálásában fon-
tos jelentésképző  tényezők a térpoétika eszköztárában keresend ők. Tere nél- 
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kül a hábon гΡ s térbeli dimenziói nélkül a forradalom narratív értelmezése ki-
teljesíthetetlennek t űnik. A hódítás teriileti terjeszkedés, a forradalmi 
гΡnetaforikában az eszme térhódítása a kollektív tett célja s egyben alapfelté-
tele. A háborús vagy forradalmi cselekményalakzat, a „katonai mozgolódás", 
Viriliót parafrazálva, felhívás az elmozdulásra, az utazásra. A tudatos törté-
nelmiségbő l fakadó mozgás alapvet ő  közege pedig a tér. Hannah Arendt a 
harcot nevezve meg az önkivetít ő  mozgás egyik alapvet ő  aspektusként í гΡja: 
„A francia forradalom lapjai v ćgestelen-végig a megállíthatatlan mozgás fo-
galmát visszhangozzák" z 

A térszervezés móduszának az Optimisták átfogó narratopoétikai in-
terpretációjában betöltött szerepe a forradalmi cselekményalakzat révén kü-
lönösen hangsúlyos. Előzményszerkezetként a háborúba való „elvezetés" jc-
lcnik meg: „egykor iinncpelve kísérték a menetszázadokat a vasútállomás-
ra".(18) Társadalmi különbségjelz ő  tényezőnek számít (azaz térvonatkozás-
ként nem térviszonylatot modellál), ha az egyén a harctérre való „elvezetés" 
elő l ki tud téгпl . De ha sikerül is a kitérés a frontszolgálat el ő l, az eltávolító 
mozgás már nem kerülhető  el: ,,... a háború és a katonáskodás veszedelmei 
elő l a biztos békés Svájcba, davosi szanatóriumba kiildte egyetlen gyer-
mekét."(C) Ugyanezen szerepl ő  adlatív mozgásiránya („haza csak most ok-
tóberben jött, mikor már láthatóan közeledett a háborí гΡ vége") viszont egybe-
esik a katonákéval. Kirajzolódik tehát a kifelé—befelé—kifelé mozgásszerke-
zeti modell, minthogy azonban els ő  tagja retrospektív megvilágításí ► , a re-
gény két mozgási irányultság által keretbe foglalt id őben játszódik A szö-
vcgkczdcten er őteljesen jelen lév ő , szocioadlatív mozgási irányultság a há-
ború végét jelöli: „ S úgy látszott, hogy ezek a meggyötört és agyonfáradt se-
regek csak egyetlen vonzás hatalmában áramlanak megállíthatatlanul: haza, 
haza."(115) A háboríгΡ befejeződése a térfeltöltődés, a helyrajzi visszarende-
ződés mozzanataiban nyilvánul meg. A mozgás kintr ől befelé történik, majd 
a regényzárlatban éppen fordított irányban, globális viszonylatban is, és Báti 
Józsi személyes mozgását illet ően is. Míg a haza térkategóriája a fókuszáló 
mozgáskoncepcióban célpont, a regény végére a szétsugárzó mozgás kiindu-
lópontjává transzformálódik. A forradalom története az összetartó perspektí-
váknak széttartó perspektívákká való átalakulásának története. 

A háborúban a térfoglalás által jelzett irányulás, a hódítás és a megszer-
zett térpozíciók meg őrzésére utaló beállítottság jut kifejezésre. Minden térszi-
tuációt az er ő  megmutatkozása tesz lehet ővé, a háború maga az elhelyezkedés 
erőszak által közvetített teresülése; legbens őbb tartalma a konfrontáció. Ezzel 
szemben a poszt-háborús konstellációt a korábbi létszférába való visszahe- 
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lyezkedés, a reintegráció , a lehorgonyzás igénye alakítja. Kitűnik viszont az 
is, hogy aposzt-háborús állapotban felsejl ő  térigényeket szociális motívumre-
giszter karakterizálja , amely folytonosságot teremt a konfrontációs térképz ő-
dések formái között. „Ekkor az utcák, fő leg éjszaka, a már rendetlenül haza-
özönlő  katonák lövöldözését ől voltak hangosak , s itt is ott is csörömpolve zú-
zódtak be gazdag házak nagy vegablakai ."( 14) „A hazaáradó katonák töme-
gei neon hoztak magukkal mást, csak egy rettenetes méret ű , négy esztendejc 
gyű lő  éhséget ételre, italra, asszonyra, földre és talán bosszíua is."(17) Így a 
poszt-háborús konstelláció a forradalmi teresülés , a radikális tett térfenome-
nológiájának folyamatait anticipálja a földéhségre való utalással (egy kés őbbi 
szöveghelyen : „ ... s a jelen minden kérdése az ő  számukra a föld kérdése volt. 
A föld: semmi a világon úgy nem érdekelte őket" 719.) és a gazdag házak 
nagy üvegablakai bezúzásának határtörl ő  gesztusában is. A térszfćrák határa-
inak erőszakos lebontása már radikális kisajátítási eljárás: „egy r őfösüzlet 
vasredőnyét kézigránáttal robbantották el az írtból."(18) 

A forradalmat , a forradalmi célt a regény (akárcsak Saint Just híres 
mondata: „Minden követ meg kell faragni a szabadság épiíletet ćben — egy-
azon kövekb ő l épül a szabadság temploma vagy somja." ) 3  a ház, az építmény 
fogalmával hozza azonosító, metaforikus kapcsolatba, és a szociális státus-
kíilönbségek is térlletaforábau jutnak kifejezésre: „Mért nem akar velíink 
tartani, akik új házat építi nk, egyetlen óriási nagy családi házat, melyben 
nem lesznek pincelakások és aranyozott termek , csak egy óriási nagy világos 
családi ház, melyben békés, együttműködésben, örömben megfér a világ 
minden népe."(523) A metaforikus jelentésformálásban a forradalomban fel-
színre törő  radikális igenlés , a forradalmi pátosz, a világot prospektíve egye-
temleges otthonként láttató magatartást karakterizálja. A forradalmi eszka-
tológia minden partikuláris térforma megsz űnését , a tér egységesítését t űzi ki 
célul. Az „otthont adni az emberiségnek " és az „összproletár " ház felépítésé-
nek gondolata utópikus toposzként azonosítható. A forradalom bukcá а  pe-
dig eszerint voltaképpen a metaforikus térgondolkodás , az utópisztikui tćr-
koncepció cs ődjeként is értelmezhet ő . 

Az Optimisták Bibliacitátumai teológiai talajról indulva projektálnak 
egy olyan teret, amely a forradalmi cselekvés topográfiájának lényegi dimen-
zióit képezi . Figyelemre méltó, hogy azok a paradoxonok , amelyek a sinkói 
tevékeny-forradalmi alanyiságot sújtják, a teológiailag artikulált t ćr kapcsán 
is erőteljes formát nyerlek. Ezen idézetek épít őeleme a ház metaforája, az 
„isten igazi háza " „ isten nevének háza", amelynek gazdag jelentésköre bom-
lik ki a Bibliában . A ház mindig az állandóságnak az alaptényez ője, mene- 
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dékhely, a tér olyan metszete, amelyben az ember megvetheti lábát, fedezé-
ket találva. Minden forradalom a térvonatkozások sajátos el őrevetítése is 
egyben, minden forradalmi cselekvés magában foglalja explicit ćs implicit 
értelemben a térben való létezés formáit, a forradalmi dinamika izzásában 
létrejövő  teresül ć st, sinkói értelemben azt az utópikus dimenziót, amely meg-
világítja a fennálló térkonstellációk meghaldásának szükségszer űségét. Ami-
kor például a teológia ćs a marxi gondolkodás szintézisének lehet ősége me-
riil fel a hömpölygő  párbeszédek egyikében, akkor János evangéliumának 
jellegzetes helye (14. rész 2) jelenti a szövegköziség jelölt változatát: „Az ćn 
Atyámnak házában sok hajlékok vagynak." (567) A transzcendens tér hajlék 
ćs ház-szer ű , amely mindenkor befogadó jelleg ű , mindenkit magába fogad, 
aki meghallja Jézus szavát. Ugyanitt olvashatjuk, hogy Jézus, aki tanítványa-
ihoz szól búcsúbeszédében, az „elmenetel", „eltávozás" fogalmát a helyké-
szítéssel hozza összefiiggésbe. Helyet készíteni azt jelenti, hogy lehet ővé 
tenni a lehorgonyozást, amely a transzcendens tér közegében megy végbe. 
Jézus elmenetele kiegyenlít ődik tanítványainak a transzcendens térbe való 
elhclyezésévcl, a transzcendens térbe való beilleszkedésével. A sinkói prob-
lématikéba vág, hogy az „isten" a bírt er ő teljesen konfrontálja a ház meta-
forájával. Ugyanis a vétséget elkövet ő , azaz „mindaz, aki b űnt cselekszik" és 
„szolgája a bűnnek" „nem marad mindörökké a házban". Amikor az egyik 
sinkói szerepl ő  a Krónika els ő  könyvére hivatkozva („Írva van pedig ez a 
krónika els ő  könyvének 28. fejezete, 2. és 3. versében.") betoldja Dávid ki-
rály történetét, akkor a b űn és a ház, az épülés teológiai fogalmával össze-
kapcsolva mint a transzcendens tér polarizált relációja mutatkozik meg. Dá-
vid király az Úr szövetsége ládájának kíván, ahogy ő  mondja, „nyugodalmas 
házat" építeni, ám az isten elutasítja , mondván , hogy „nem csinálsz te házat 
az én nevemnek; mert hadakozó ember vagy, sok vért is ontottál 
immár".(524) Hogy a ház a forradalmi transzcendencia térdimenziója, azt az 
Optimistákban másutt is tetten érhetjük. A már említett Sinkó-h ő s egyértel-
m ű  utalásokat tesz a ház szempontjából immanens istennek té гvonatkozású 
megnyilatkozására. Mert azt mondja, hogy az isten a házhoz képest nem je-
lenhet meg cxtcrnális móduszokban, isten térbeli létezésének irányultsága 
nem a kívühгő l befelé tartó orientáció, hanem ház-immanens lét, amely az is-
ten abszolút közcls ćgét jelzi. Ebb ő l derül ki, hogy a ház teológiai jelentéskö-
rére nem alkalmazható a kint-bent, kíviil-belül szekularizált kategóriapórja, a 
transzcendens térben meghaladjuk a térdistinkciókat. Nem kevésbé lényeges, 
hogy ugyanezen szerepl ő  az önhittségbe való rögzülést teológia jelleg ű  tér-
metaforával írja le: „úgy megkeményedteni, hogy lettem mint k őbő l épült 
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ház, amelynek azonban se ajtaja, se ablaka, éppen ezért nem lehet bemenni." 
A Bibliában az ajtó mint a ház nyitottságát érzékeltet ő  kategória gyakran ma-
gát Krisztust jelenti, de jelentheti az isten által nyújtott alkalmat is. Az ajtó-
nélkiíliség a transzcendens tért ől való távolságot, a transzcendencia szabad-
ságlehetőségeinek el nem vállalását jelenti. 

A regényszerkezet záró részében a térjelentést szocioablatív mozgásfor-
mák stгukturálják. Míg az út jelentése a regénykezdeten a visszatérés, a re-
gényzárlatban az eltávozás, a kivezetés a kimentés kronotoposzához rendel-
hető . Az adlatív mozgás a tér telítését, benépesítését, az illegalitásba vagy 
emigrációba vonulás, a szétszéledés a tér küirítését, elnéptelenítését eredmé-
nyezi. Az ablativitás egzisztenciális kényszer űség, a helybenmaradás halál. 
Kiemelt fontosságúvá a relytekhcly, a búvóhely, a menedék térkategóriáját 
avatja a történet. Mint egy szcenikus térben, úgy t űmnek fel a szerepl ők, s úgy 
távoznak, miután bejátszották azt. („Még az éjjel mentek különvonaton” 802, 
„Palkó elment, most megy, megy Palkó Pesten, mint gazdátlan kutya, aztán 
országúton ... most Kovács is megy" „Pár percig vártak. Aztán elindultak ők 
is." 803) A játéktér képzete, a tér színpadszer űsége a történelem színpadának 
metaforáját vonja be az értelmezésbe. A regénytér olyan m űvi-művészi tér-
ként funkcionál, amelynek szegmentumai (szociofugális, szociopetális, szo-
cioperlatív és szociolokatív értelemben is) szinte kizárólag a szerepl ő i akció, 
a forradalmi tett és az eszme relációjában válnak jelentésesé. 

Jegyzetek: 
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The topography of the configuration of actions in a revolution 

A revolution is a formation which is created in the system of spatial 
dimensions, and therefore in its naiTative representation the significant ele-
ments which carry the meaning bear the features of spatial poetry. The paper 
studies the mechanism of motion in the novel Optimisták (The Optimists) by 
E. Sinkó (the meaning of the ablative and the adlative directions of movement). 
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A LÍRA ÉS A DRÁMA PÁRBESZÉDE 
SINKÓ ERVIN A MÁGLYA TÖVÉBEN CÍMŰ  

VERSES DRÁMÁJÁBAN 

A Sinkó-értelmezések' evidens tétele, miszerint az opusnak nemcsak 
költészeti, napló- illetve a memoárírói területét jellemzi önreflexív beállított-
ság, hanem más, a lírától távolabb es ő , sőt tőle idegen műfajokat is áthat ez 
a — sokszor rejtett — szándék. Ugyanilyen természetszer űleg reflektálnak 
szépírói munkái az esszéíró, az esztétikai, történelemfilozófiai vagy eszme-
történeti szempontokat érvényesít ő  tanulmányíró munkásságára. Ez utóbbi 
műfajok az elméleti alap vagy a teoretikus magyarázat szerepét töltik be a ki-
emelt korrelációban. Az összefüggést legszemléletesebben az 1938-tól egé-
szen az író haláláig alakuló, variációival az egész életm űvet átívelő  és a disz-
szidens léthelyzet attribútumait vizsgáló Don Quijote-esszé és a szerz ő  pri-
mer irodalmi műfajainak kapcsolata mutatja. 

Sinkó Ervin szélsőségesen elvont eszmei-ideológiai tartalmakat megfor-
máló verses drámája, A máglya tövében, műfaji szempontból mindig is gon-
dot okozott értelmez őinek. Az alapját jelentő  intellektuális-ideológiai dilem-
ma nyilvánvalóan a dráma dimenzióit idézte fel a szerz őben, szándéka és for-
mai rekvizitumai szerint az is, de tény, hogy A fájdalmas Isten című  1923-
ban Bécsben napvilágot látott verseskötet kontextusában mindenekel őtt vers-
mivolta dominál, az egységesen lírai vonásokat érvényesít ő  kompozíció záró 
darabjának szerepét tölti be. Filozófiai költemény, nagyvers. Mégsem tarthat-
juk teljesen idegennek tőle a színpadi elemek közé helyezés elvét, hiszen a 
bölcseleti tartalmak, például a filozófiai traktátus vagy egyszer űen a filozoE-
kus gondolkodás sohasem volt idegen a dráma egyik alapjellegzetességeként 
funkcionáló diszkurzív viszonytól, s őt a peripatetikus mozgáselemekt ő l sem. 
Ugyanígy a drámai műfajok, különösen az abszurd formák nem antagoniszti-
kusak a filozófiai igényű  megnyilatkozásoktól. Az eszmei-etikai lényegű  tar-
talmak diszkurzív viszonyba helyezése, illetve ezeknek fokozódó lüktetése, 
intenzitása jelenti tehát A máglya tövében legerőteljesebben drámai vonását. 
Ugyanakkor az egyéni életút kijelölésér ő l, az individuum és a közösség hely-
zetéről elmélkedő , hangsúlyozottan önértelmez ő  író művérő l van szó, arról az 
emberi-írói alaphelyzetr ől, amelyrő l 1928-ban íródott — monogn fusa 2  által 
ugyancsak vizsgált —önéletrajzi jegyzetben ad számot: „ ...Isten el őtt... magá- 
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nyos szegény ember [vagyok — kiemelés B. E.] ki nagy kerül őkön keresztül 
kereste és keresi az utat, mely az ő  egyéni lelkének út és mégse marad külön, 
időtlen és magányos, hanem táplálóan s hüségesen beletorkollik a szentséges 
emberi közösségnek mai megváltási akaratába." 

A színpadi utasítások szerint pincében — „Pince, hordók. A falon kis, 
tükrös konyhalámpa. (...) Oldalt a homályban csak pincelépcs ő  utolsó fokait 
látni." —játszódó egyfelvonásos dráma két szerepl ője közül Péter személye 
tükrözi az előbbiekben vázolt és idézett létállapotot. A kivonulás, az egzisz-
tenciális mélypont, a degradált — a Don Quijote-esszé kulcsszavaival élve —, 
a disszidens individuum léthelyzete ez: 

Az óra tiktakolva én alattam 
fagyasztja csak szigetté ezt a házat? 
Az órát itt a múlt feledte s tán 
azért, hogy el ne tudjam én feledni, 
hogy holtaké e dermedett sziget. 
(...) 

— hangzanak Péter els ő , az alaphelyzetet megvilágító mondatai a m ű-
ben. A pincébő l a lépcs ő , tehát egyetlen —Péter által már nyilvánvalóan több-
ször megjárt és elvetett —írt vezet fel a másik szintre, a küls ő , tehát a gondo-
latiság és a magány állapota helyett a cselekv ő , a közösségi formákat el őtér-
be helyező  világba. Ezt az ajtót nyitja ki kétszer (el őször érkezésekor mint-
egy rövid időre világosságot vetve az alsó szintre, kés őbb pedig a végveszély 
hitelesítése érdekében) Anna, e kétszintességben inkább a külvilághoz, az 
egyszerűbb, természetibb és elementárisabb gondolkodás szintjéhez tartozó 
másik szereplő . Nem véletlen hát, hogy épp ő  gyújtja kettejiíkre a házat, 
drasztikusan leegyszerűsített véget vetve ezáltal a Péter által képviselt, mély-
bő l magasabb köröket érint ő , a kivonulásból eredően átfogóbb, elvontabb je-
lentéssel bíró — reá nézve bizonyos szempontok szerint megalázó — gondol-
kodói léthelyzetnek. 

Péter: Sebek terajtad is 
lehetnek, tudtam én, de áhítattal 
miatta boldogoltalak, hogy minden 
perced mások sebének szolgálója. 

Anna: Csúnyábban hangzik, ám annyit jelent: 
Nem Anna, én nem is tudtam, hogy élsz. 
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Az egzisztenciális hovatartozás tényén kívül egyébként nincs olyan elvi-
eszmei-etikai konfliktus, akarati értelemben megnyilatkozó ellentét a két sze-
replő  között, amely a klasszikus értelemben vett drámai küzdelem indukáló 
momentuma lehetne. A mű  egyes elemzői szerint még a szerepl ők közötti di-
alógus ténye is kérdéses, hiszen Anna és Péter egyszer űen „elbeszélnek" egy-
más mellett, azaz Anna csak megismétli, variálja Péter szavait és gondolatait. 
Értelmezésünk szerint inkább arról a filozófiai iskolák teremtette alaphelyzet-
ről van szó, amikor is a nagybetűs Mesterrel szemben a Tanítvány (itt Anna) 
a kérdező -hallgató helyzetébe kényszerül. (S talán az sem véletlen, hogy itt a 
mindig lerombolva átalakító férfi életelv áll szemben a megtartó n ő i életely-
vel szemben.) Anna számára természetszer űleg üres ez a létforma: 

Ma én is elmondom magam, imám; 
a hétköznap viselt ruhám levetve 
az Istennek én is ma szemébe 
tekintek. Árny- гіhám hamar lehullt? 
Cselédeink a városban. Magamra 
maradtam és kevés örömre láttam 
a három év hétköznapját lemérve. 
Ma három éve, hogy mi ketten itt 
vagyunk. 

A dráma lírai aspektusokat felvet ő  szála az író életének öt évvel koráb-
bi eseményeihez vezet: a világ-átalakító forradalmi tendenciák hívének, az 
eseményekben részt vevő  fiatal író dilemmáinak megszólaltatását jelenti. 

(...) 

bajvívó víg zarándok voltunk ketten 
s reánk a perc örök valót ontott; 
a földet égbe vinni van a vállunk 
a millióknak és mi bennük élve 
igéret-Éden ajtaját döngettük. 
Ó volt miért élni, halli érdemes! 
Zarándok órák, jaj, hová zuhantak? 
(...) 

A látószög tehát a „szentséges emberi közösség mai megváltási akara-
tá"-nak kudarcát átél ő  emberé, a bukott forradalmár-ideológusé, az elveiben 
kétkedő  filozófusé: 
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(...) Öklöm ím tenyér, sebet 
még Édenért se ütni senkin nem 
tudok, de tűrni kész vagyok. 

A dráma színpadi lehetőségeivel foglalkozó elemzök m űfajidegen szál-
ként jelölik meg Irén halálának epikus eszközökkel feltárt történetét a m ű -
ben: Irén csak beszédben él ő  hő s. Ugyanakkor két ponton is erő sítheti a két 
jelen levő  egyéni-személyes konfliktusát. Egyrészt Irén halála egy másik vo-
nalon, érzelmi területen is Péter vereségét jelenti a pinceajtón túli közösségi 
világban, másrészt pedig Anna érezhet —elbeszélése szerint Irén intellektuá-
lis képességeihez mérten és Péterhez való köt ődésükben is hátrányos helyze-
te miatt — sértettséget. 

A vizsgált drámai míí — az egyéni-közösségi létállapot, illetve az alko-
tó-megtartó életelv egymásnak feszülése mellett — harmadik konfliktusalakí-
tó tényezője a megkésettségben, a fáziskésésben ismerhet ő  fel. Péter csak ak-
kor szánja el magát döntő  lépésre, akkor ismeri fel az egzisztenciális és eti-
kai szempontból is helyes utat, amikor іnár kés őn van. 

Határtalanba készül őn az út, 
ne Anna, ne halálra értsd ezt. 
Határtalan mi két nyíló karunk, 
határtalan az ég, a föld, ha mint 
határtalanba vetjük szét sziviink. 
(...) 

A reménytelenség és a bizakodás állapota között tévelyg ő  és ingadozó 
Péterrel szemben az inkább cselekv őképes Anna dönt — persze indulati befo-
lyásoltságából kifolyólag — helytelenül. A lányhoz emberileg és elvi szinten 
is közeledő  Péter megnyilatkozásait Anna sejtéseket közbevet ő  szavai („Kö-
zeleg már künnr ől a felelet.", „Kiút innen már nem vezet.") hiteltelenítik, ké-
sőbb pedig a kívülrő l jövő  zajok (a szerepl ők végül már kiabálni kényszerül-
nek) fokozzák a drámaiságot, amit a végzettel, a halállal szembesülés ténye 
juttat el a csúcspontra. A végkifejlet a menekülés-maradás, az eszmékhez va-
ló hűség, a végső , végletes kitartás, illetve a meghátrálás dilemmájának je-
gyében zajlik. A tűzhalál az eszmékért mártírhalált halt próféták, forradalmá-
rok és filozófusok jelképét idézi fel bennünk. A szerepl ők utolsó szavai egy, 
a két szembenálló léthelyzet és meggy őződés fölötti szinten, az isteni gond-
viselésben való megbocsátás, üdvözülés ígéretét sejtetik: „Csak  6  van, s irga- 
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lom s fölénk hajol már ő ." A cselekvést lehetetlenné tev ő  végső  elvontság 
drámája és ugyanakkor a cselekvő  indulat tragédiája ez a mű . Mindkét vona-
lán, de erőteljesebben Péter személyében mutatkoznak a szííkségszer ű  önpa-
ródia jelei is: az öncélú, cselekvésképtelen gondolkodói léthelyzet paródiája. 
Akár egy ellendráma. Nem szeretnék publicisztikai ízű  sommázatokat idézni 
irodalmi kérdésekkel kapcsolatban: a következ ő  — lehet — mégis találó. „Jó 
műfaj [mármint az ellendráma — B. E.]. Tíz percig. Esetleg valamivel tovább. 
Az egyórás világrekord Becketté."' A tíz perc Az ember tragédiájának esz-
kimójelenete. A színpadon elképzelhetetlennek tartott A máglya tövében e 
példákhoz képest középírt. 

Jegyietek 

Bosnyák István: Sinkó Ervin, avagy a disszidens individuum. In: Tantilmányok, 1992-94., 
7-13.0.  
Juhász Géza: „Magamra maradtam..." In: Párhuzamok és kapcsolatok. Szabadka, Életjel, 
19%, 100-105. o. 

:Bosnyák István: i. m. 
Gyárfás Miklós: A tragikus irónia színháza. In: A tettes mindig Oidipusz. Budapest, 
Gondolat, 197&, 151-176. o. 

Dialogue between drama and lyricism in Ervin Sinkó's blank 
verse drama, At the stake 

The author is concerned with the dramatic and lyric aspects of the one 
act Sinkó play, written in 1923. The lyric streaks spring from Sinkó's motives 
for self-interpretation, which his whole opus is imbued with, and from the 
questions the writer keeps asking on the relationship between the communi-
ty and the individual. The confrontation between the individual and the com-
munity, the discrepancy between the existential status of the two characters 
and the inertness to act constitute the base of the dramatic character. 
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JUHÁSZ GÉZA 

A DRÁMAÍRÓ SINKÓ ERVIN *  

Sinkó Ervint mindenekelő tt prózaíróként —regények, kisregények, esz-
szćk és tanulmányok szerz őjeként — tartja számon irodalmi köztudatunk. Pá-
lyáját ugyan költ őként kezdte az Éjszakák és hajnalok (Szabadka, 1916) és 
A fájdalmas Isten (Bécs, 1923) сјn і  kötetekkel, de opusának ez a része 
meglehető sen háttérbe szorult életm űvének egészében. En-ő l tanúskodik az a 
tény is, hogy a Jugoszláviai magyar költ ők alcímmel 1976-ban megjelent 
Gyökér és szárny című  verseskönyvben (válogatta: Bori Imre, Szeli István 
és Tornán László) Sinkó Ervin egyetlen verssel sincs jelen. Ugyancsak ritkán 
esik szó életműve méltatása során a színműveirő l is. Bosnyák István Váloga-
tott bibliográfiájában a Drámák, mesejátékok, partizánjelenetek cím ű  rész-
ben csak a kéziratban ćs gépiratban fennmaradt drámáit sorolja fel, az el őa-
dottakat viszont nem. A Válogatott kritikai-bibliográfia fejezetben viszont 
említi Lévay Endre, Majtényi Mihály, Sulhóf József és Laták István írásait az 
Elítéltek és a Szörnyű  szerencse című  színművek el őadásáról. 

Az alábbiakban Sinkó Ervin három drámai alkotásáról lesz szó: A mág-
lya tövében című  verses drámáról, amely a már említett A fájdalmas Isten 
című  verseskönyvben jelent meg, majd az Elítéltekr ő l és a Szörnyű  szeren-
csérő l, amelyeket 1952-ben, illet ő leg 1955-ben a szabadkai Népszhrház mu-
tatott be. Itt kell megjegyezni, hogy mindkét háromfelvonásos színm ű  elő -
ször Zágrábban horvátul keriilt el őadásra, az utóbbit pedig magyantl műked-
velő  együttes is el őadta a Vajdaságban. 

Mielőtt e drámai míívek ismertetésébe és elemzésébe kezdenénk, emlé-
keztetni kell az író néhány — e m űveivel szorosan összefügg ő , el nem hanya-
golható —életrajzi adatára. Az els ő  világháboгй  idején 1916-ban hívták be 
katonának, de a magyar proletárforradalom kitörése után azonnal csatlako-
zott hozzá. El őbb a Budapesti Munkástanács tagja, a Tanácsköztársaság ide-
jén a Szovjetház parancsnoka, majd Kecskemét város katonai parancsnoka. 
A Kun Béla-féle koma íin bukása után Bécsbe emigrált, aztán Párizsba, majd 
Moszkvába. 1939-ben tért vissza Jugoszláviába és végíil Zágrábban telepe-
dett le. Úgy vélem, innen érthető , hogy mindhárom drámai műve aktuálpoli-
tikai indíttatású, a Szabadkán el őadott két színműve pedig ezért illeszkedett 

* Az elhangzott és itt nem közölt részek megjelentek Juhász Géza: Párhuzamok és kapcsola-
tok c. könyvében (Szabadka, Életjel, 1998. 100-105, 161-166) 
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bele második világháború utáni színház- és drámairodalmunk történetének 
abba a szakaszába, amikor e m űvészi tevékenység szorosan a napi politikai 
agitáció szolgálatában állt. 

„AZ IDŐSZERŰSÉGNEK ÁLDOZÓ TÉTELDRÁMA": 
SZÖRNYŰ  SZERENCSE 

Bányai János definiálja így, igen találóan Sinkó E rvin szilpadra keriílt 
drámáját — mivel többes számban fogalmaz —, tehát a már ismertetett 
Elítélteket és a Szörnyű  szerencsét is. Utóbbit 1955-ben mutatták be Sza-
badkán egy évvel a zágrábi —horvát nyelv ű  — bemutató után. Tehát „tételdrá-
ma" az egyik is és a másik is, s ezért illeszkednek bele egyaránt színjátszá-
sunknak és drámairodalmunknak abba a második világháború utáni szaka-
szába, amikor e művészi tevékenység egyértelm űen és kötelezően a napi po-
litikai agitáció szolgálatában állt. Legyen szabad emlékeztetni rá, hogy ami-
kor a párt meghirdette és megszervezte az ún. „analfabéta tanfolyamokat", 
akkor Gál László megírta a Rozi írni tanul című  egyfelvonásosát, a telepe-
sek érkezése el őtt pedig a következ ő t: Jönnek a telepesek. Természetesen 
mindkettő t be is mutatta a szabadkai Népszínház épp úgy, mint Weigand Jó-
zsef hasonló „műfajú" darabját: Kéz a kézben; Építjük a jobb jöv ő t. 

A Szörnyű  szerencse mind a keletkezése, mind az ősbemutatója (Zág-
ráb, 1954) idejét, mind pedig a politikai aktualitását és hangsúlyozott irány-
zatosságát tekintve, igen közel áll az Elítéltekhez. El őbbinek, mint láttuk, a 
cselekménye 1948-ban, a Tájékoztató Iroda határozatának meghozatalakor 
és a Rajk-per idején játszódik, az utóbbinak pedig — a szerz ő  szerint — 1951-
ben, amikor a Rákosi-féle magyarországi kommunista pártdiktatíua és a titói 
Jugoszlávia között — az el őbbi események következtében —állandó a feszült-
ség. A darab cselekménye tehát egyenes folytatása, következménye az el őb-
biének. Hogy politikai indíttatású és célzatú darabról van szó, azt az el őadást 
méltató S. T. (Steinitz Tibor?) is kifejti a következ ő  díszes mezbe öltöztetve: 
„ ...döbbenetesen emberi és politikai drámát élvezhette nk... Mi sem termé-
szetesebb, mint hogy az írók már az ókor óta éppen a színpadot használják 
fel, és joggal, szónoki dobogónak..." 

Mielő tt „meghallgatnánk", azaz ismertetnénk, hogy kik s milyen szó-
noklatra használják dobogónak a színpadot a Szörnyű  szerencsében, jegyez-
ziik mcg, hogy az író kézirati hagyatékában (közli Bosnyák István) e darab 
még a horvát Strašna sre ća „eredeti" cím fordításaként Rettenetes szeren-
cse címen található. Feltételezhetjük, hogy a végleges magyar címe a szabad-
kai előadás — rendezte Varga István —el őkészítése során született. 
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E darab 1951-ben játszódó cselekménye igen szorosan kapcsolódik egy 
tíz évvel korábbi eseményhez, amikor a magyar határtól három km-re lev ő  
helység kommunistái Kovács Tamás gimnáziumi tanár vezetésével ki akar-
ták szabadítani elvtársaikat Horthy börtönéb ő l. Ezért a tanárt, dr. Schwarz or-
vost és még tizenöt társukat halálra ítélték és kivégezték. Aligha kétséges, 
hogy Sinkó valójában Mayer Ottmár, dr. Singer Adolf („Dóci") és társaik 
emlékét, sorsát kívánta feleleveníteni. Most az 1941-es kommunista mártírok 
emléktáblájának leleplezésére készülnek, s az emléktábla annak az épületnek 
a falára kerül, amely előtt a kivégzésre sor került. Emlékbeszédet Schwarz 
doktor apja fog mondani. 

Özvegy Kovácsnénak van egy feln ő tt fia, szintén Tamás és tudós, a dok-
tor Eszter nev ű  lányát pedig apja kivégzése után Kovácsnéra bízták, hogy 
fölnevelje. Természetes, hogy az együtt nevelked ő  két (fél)árva között szere-
lem is szövődött. Közben azonban éppen Magyarországról megérkezik Esz-
ter Váryval, a Horthy-hadsereg volt tisztjével, aki „természetesen" fasiszta. 
Várt' el őbb Ausztriába, onnan pedig egyenesen Kovácsnéhoz szökött. Hogy 
Eszter és Várt' hogyan találkoztak, s nem szöv ődött-e útközben köz űik sze-
relem is, az a darabból nem derül ki. De sok tekintetben homályos az egyko-
ri katonatiszt Várt' és az egykori földesúr lánya, Kovácsné közötti kapcsolat 
is, amely még 1939-ben Budapesten kezd ődött. Alighanem közöttük (is) sze-
relem szövődött. Így kerülhetett sor arra, hogy Váry a halálra ítélt Kovács fe-
leségének tollbamondott egy nyilatkozatot, s eszerint „a magyarság ősi joga-
inak.., védelmében megtagad a férjével mindennem ű  közösséget". Így ment-
hette meg Kovácsné a fiát, s így vehette magához Esztert, hogy fölnevelhes-
se. Eszternek az apját viszont maga Kovácsné jelentette fel, s ezt is azért tet-
te, hogy a két gyermeket fölnevelhesse. Várt' most ezt a dokumentumot hoz-
ta magával aktatáskájában, hogy megzsarolja vele Kovácsnét, de közben 
meggondolja magát, s cigarettára gyújtva, a gyufa lángjában elégeti ezt a pa-
pírt is. Később, Tamással viaskodva tettlegesen is, el őrántja pisztolyát, s 
agyonlövi Esztert, Kovácsné pedig már a kútba ugrott, így vetve véget életé-
nek. Várt' és Tamás viaskodása közben betoppan Vlado kapitány is, és lelö-
vi Váryt. A kapitány, aki a Takácsék fölötti emeleten lakik, sejti, hogy a ház-
ban van Várt', akit ő  keres (lévén bizonyára belügyes), de este még Takácsn ć  
letagadta, hogy ott van. Így lesz Tamásnak szörny ű  a szerencséje, amint Esz-
ter már el őbb megfogalmazta: „Szerencséd volt, nem több, csak szerencséd... 
Szörnyű  szerencséd." 

Laták István színházigazgató így fogalmazza meg „el őzetes"-ében a 
színmű  tárgyát és politikai üzenetét: „Sinkó Ervin azokból a nehéz évekb ő l 
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veszi mondanivalóját , amikor a legnagyobb megpróbáltatás elé keriilt min-
den becsíiletes emberíink , s csak valóban forradalmi és állhatatos vezet ő ink 
s a szocializmushoz hű  honfitársaink széles tömegei helytállásának köszön-
hettíik , hogy életíink nem fordult káoszba. Azok az évek bizonyították be, 
hogy Jugoszlávia hű  maradt emberséges és szocialista eszményeihez... a leg-
újabb idő szakasz eseményei mindenben teljesen igazolják ennek a történel-
mi állásfoglalásnak helyességét és igazát ." Nem szorul tehát magyarázatra, 
hogy a Szörnyű  szerencse közvetlenül egy politikai irányvonal igazolását és 
népszerűsítését szolgálja. Hogy melyikét? Az aligha szorul magyarázatra a 
mondottak után. 

A darab főhőse kétségkívül Kovács Tamás özvegye. Az 1941-ben ki-
végzett férjének utca és a helyi gimnázium viseli a nevét ; Kovács Tamás te-
hát a népfelszabadító harc h őse. Az özvegy azonban már jóval ellentmondá-
sosabb figura . Életének némely mozzanatai s az asszony némely tettei kissé 
homályban is maradnak , csak sejthetők . Nem egészen világos például, hogy 
a már említett nyilatkozatot csak azért írta-e alá, hogy a fiát megmentse, s 
azért kellett feljelentenie Schwarz doktort , hogy Esztert is családi környezet-
ben nevelhesse . Vajon nem játszott -e szerepet ebben az 1939-ben Pesten szö-
vődött házasságon kívüli szerelme, szerelmi kalandja a horthysta katonatiszt 
Váryval? Kovácsné fia, ifj . Kovács Tamás erről így vélekedik (Eszternek): „ 
...bűn által életben maradni? Árulásnak köszönhetni , hogy megmaradtál, 
hogy élek? Nézem az anyámat és... Irtóznom kell t ő le , irtózom". Tehát így 
Kovácsné egyetlen fia az anyjáról. És Váry? Az özvegynek rá kell döbben-
nie, hogy csak eszköz a „haramiák" kezében. Az egykori horthysta katona-
tiszt, persze fasiszta , ugyanis teljesen ki van szolgáltatva a Rákosi-féle kom-
munista párthatalomnak , s minden feladatot, tehát terrorcselekményt, kém-
szolgálatot is kénytelen vállalni . Ez most Kovácsné számára is világossá vá-
lik: „ ...azért jöttél ide, hogy magaddal ránts, s ha egyszer túl vagyok a hatá-
ron, átjáróházzá tedd ezt a házat , azok tanyájává, akik... ilyen táskákkal jön-
nek, mint a tied". S hogy ez a táska milyen ? „Kitűnően kezelhető  kézigránát, 
revolverek , továbbá kitűnő  katonai térképek" vannak benne. 

Hol volt hát Kovácsné számára a kiút, miután a tulajdon gyermeke „ir-
tózik" tő le, a szerelme (?) pedig csak eszközt lát benne? A kí tban. Az ön-
gyilkosságban. 

Kétségtelen , hogy a darab legjobban megformált alakja a főszerepl ő : 
özvegy Kovácsné. Ő  az ingadozó , megalkuvó , sőt áruló típusa , aki el is nye-
ri méltó bíintetését. Ifj.  Kоvйсѕ  Tamás alakja már jóval halványabb, nem is 
eléggé életszerű , s azt sem tudjuk, milyen tudós volt. Kínönben a darabnak  6  
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a tragikus hőse, hisz ártatlan. De „irtóznia" kell anyjától, a szerelmét pedig 
elveszíti. Eszter alakja is kidolgozatlan. Még az sem derül ki, hogyan talál-
kozott Váryval, miért utaztak együtt, illet ő leg szöktek — legalábbis Váry — a 
határon, nem érzett-e némi szimpátiát a „haramia" iránt. Az id ősebb Schwarz 
csak úgy „elő -előfordul" a darabban, de azon kíviil, hogy az avató beszédre 
készül, semmi mást nem tudunk meg róla. Váry alakja a cselekmény ismer-
tetése után aligha szorul további magyarázatra: ő  Horthy hadseregének tipi-
kus, sőt sablonos fasiszta katonatisztje. 

A Szörnyű  szerencse előadásáról a már idézett S. T. a következ őket ír-
ta: „A Népszínház els őrendű  gárdát állított a darabba a fő  és főbb szerepek 
ábrázolására. Els ő sorban a nagyszerű  Sánta Sándort említjük meg Váry sze-
repében, továbbá Ferenczi Ibi özv. Kovácsné alakítását", majd így summáz-
za a véleményét: „Értékes mondanivalót, jó színjátszást látott a néz ő". 

Sinkó Ervin tehát alig 3-4 év leforgása alatt két „politikai drámá"-t írt, 
s mindkettőt egyértelműen a sztálini szovjet és a hozzá h ű  csatlós rezsimek 
elítélése, leleplezése céljából. Ezzel az írói szándékkal és célkit űzéssel tcr-
mészetesen nem is lehet vitánk. E nemes cél realizálási módjával, esztétikai 
minő ségével, pontosabban a szocreál fekete-fehér, az  On.  „partizán 
sketchekhez" hasonló sematikus ábrázolási módjával, nem utolsó sorban a 
titói — ugyancsak —pártdiktatúra eszményítésével azonban annál inkább. S 
vajon mi késztette erre az írót? Politikai meggy őződése, hitvallása, keserű  
moszkvai tapasztalatai? A sztálinizmus embertelenségének leleplezésére bi-
zonyára ez, a titói rezsim eszményítésének azonban alighanem más az indít-
tatása, s ezt Iszaak Babel fogalmazta meg bámulatos pontossággal: „Ide fi-
gyeljen, Ervin Iszidorovics, magyarnak lennie, már magában is szerencsét-
lenség, de ez még valahogy megjárja. Magyarnak és zsidónak lenni azonban 
már kicsit több a soknál. Magyarnak, zsidónak, kommunista magyar írónak 
és hozzá királyi jugoszláv állampolgárnak lenni..." „Ez a nagy perek idején 
hangzott cl Moszkvában, ahol nemsokára Babel is eltűnt valamelyik börtön-
ben vagy büntető  telepen." (Sükösd Mihály: Utópia lovagja. Száz éve szila-
tett Sinkó Ervin magyar író. Népszabadság, 1998. X. 5.) 

Nem a királyi Jugoszláviában lett ugyan Sinkó Ervin magyar, zsidó és 
kommunista magyar író, hanem a titói Jugoszláviában, de alighanem meg-
szívlelte Iszaak Babel int ő-figyelmeztető  szavait, s így az Elítéltek (1952), a 
Szörnyű  szerencse (1954), az Egy regény regénye (Zágráb, 1955) el őдΡ dá-
sa, illető leg megjelenése után 1956-ban a Jugoszláv Tudományos és M űvé-
szeti Akadémia levelez ő , 1960-ban pedig rendes tagja lett Krleža ajánlására. 
(Megjegyzendő , hogy a Jugoszláv Tudományos és M űvészeti Akadémia va- 
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lójában a horvát akadémia volt, mert ezzel párhuzamosan létezett a Szerb Tu-
dományos és Művészeti Akadémia is, persze, belgrádi székhellyel.) 

Ervin Sinkó, the playwright 

The author analyzes three dramas by Sinkó, by outlining their subject 
matter, giving his opinion on their composition and the formation of the char-
acters, and the language and style of the plays; he also presents data about 
their theatrical performances. 
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Az irodalomtörténet-író méltatók által fellengz ősen „kis könyvtárnyi" 
terjedelműként értékelt sinkói opus (ouvre) fontos meghatározói köziil, ko-
rábban kiadatlan naplóit tanulmányozva, a vallomásosság t űnik jelentősnek, 
olyan sajátosságnak, amelyr ől a naplók aspektusában szólva egyes megálla-
pítások az életmű  egészére is kivetüllek. Annál is inkább, mert ez a lírai ma-
gatartás nem csupán a kiadásra szánt, megjelentetett, esetenként alaposan át-
dolgozott szépirodalmi és publicisztikai munkáiban érhet ő  tetten, hanem a 
kiadatlan szövegeiben, amelyek feltételezhet ően inkább a belső  íráskényszer 
mint az esztétikai megformálás termékei, s a vallomásosság, s őt, ezen feli 
az önértelmezés, az önvizsgálat, az önkommentár jegyeit viselik magukon. 
Sinkó azon szerzők vonulatában jelent fontos megállót, akik az öiгeflexió 
körén lényegében nem túllépvén, mégis a teljesség irányába voltak képesek 
küldeni reflexióikat. Magyarán: minden téma kapcsán magáról bcszélt, illet-
ve magáról szólván minden témát érintett. Enciklopcdikus ismereteinek és a 
forradalmári elkötelezettségének sajátos konglomerátuma lehet annak a m ű-
vészi, publicisztikai, humánus elhivatottságnak az összes dokumentuma, 
amit életműnek nevezünk, s ami egyben mű-életnek is nevezhet ő . 

A szavak értelmének kifordító átértelmezése ugyanis Sinkótól sem ide-
gen. A korábban kiadatlan írásai között els őként szereplő  Szabadkai napló, 
1916 első  bejegyzése máris erre utal, s őt, leplezetlen beszédességgel szól az 
alkotó, illetve, legyünk szerényebbek, az ember és a napló, naplóíró és a nap-
lója viszonyáról: „Én kifordítom Ibsen verssorait: Naplót írni annyi, mint íté-
lőszéket tartani önmagunk felett. A naplóírás viviszekció önmagunkon. És 
nekem erre a viviszekcióra szükségein van."' 

Ha nem is boncolásról, önfeltárásról szólnak a lényegében nem kiadás-
ra szánt, a szerz ő  által arra nem előkészített naplók,' levezet ő i voltak az örök 
emigráns moralista, marxista forradalmári, költ ő i és egyben önemészt ő  Rza-
inak, az ember és a forradalom kérdésköre belülr ől való megélésének. 

1) A napló nem műfaj, a napló élet! 

A napló reneszánsz eredetű  műfaj, és mint ilyenhez, elszakíthatatlanul 
hozzátartozik az én, vagyis a személyiség fontosságának a tudata és a szer- 
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zőnek az a meggyőződése, hogy tapasztalatai, gondolatai, bölcselkedései, 
töprengései méltóak a megörökítésre. Mivel a napló els ődleges címzettje ma-
ga a naplóíró, gyakorlati funkciója van, a szerz ő  emlékeztetését szolgálja, így 
tényleges fonm дΡi meghatározója az esetlegesség lesz, hiszen a közlés a napok 
egymásutánjának fonalát követi, id ő rendjének ez a kizárólagos meghatározó-
ja, nem pedig a művészi megszerkesztettség. 

A napló ugyan az ćnfornájú perszonális elbeszélés sajátos változata, 
monologikus formájában egyszerre tartalmazza az eseményeket és a hozzó-
juk fűzött kommentárokat, végs ő  soron azonban irodalmon kívüli jelenség-
nek tekintendő , kivéve természetesen a művészi szándékkal készült alkotáso-
kat, amelyek gyakran csak elnevezésükben vagy a rendszeresség jelöl ć sćbcn 
viselik magukon a napló jellegzetességeit. A napló lényegében közelebb áll 
az élethez, mint a művészethez, bár az említett jellemz ői, az esetlegesség, az 
akcidentalitás és a spontaneitás, a viszonylagos rendszeresség, a fragmen-
táltsóg, a kihagyásosság és egyebek valami módon stilizálják az eseménye-
ket, a történéseket és ennek alapján, míívészi szándékoltságának hiányában 
is mű-alkotásként is értelmezhet ј iík. 

Miként az írói naplók zöme sc k бѕ zfІ  művészi igénnyel, így Sinkó nap-
lói is kor-, művelődés- és mentalitástörténeti adatokkal, tamilságokkal szol-
gálnak, feljegyzésekkel alapozzák meg a kés őbbi életrajzi vallomásokat, 
szépirodalmi alkotásokat. 

2) A napló a vallomásosság terrénuma 

A szépirodalmi alkotás gyakorta csak igen áttételesen közöl vallomást a 
szerző  intim drámájáról, magyarán nem érhet ő  tetten mögötte az író. Ezzel 
szemben Sinkó Ervin „életművének legértékesebb lapjain spontánul, szándé-
koltság nélkül, sokszor pedig a szándék ellenére is a végs őkig ő szinte vallo-
másos ember szól az élet titkairól. Saját drámájának titkairól.". Sinkó m ű -
vć szcte a velejéig szubjektív. 4  Naplóírása hatványozottan az. Az 1917-es sza-
badkai naplójának legelején hangsúlyozza, hogy följegyzéseit élményei em-
lékkönyvének szánja, mert a múlt történéseit csupán emlékként képes meg-
idézni, hiszen ő  maga izgalomtól és várakozástól fűtve, ifj űságától és ambí-
ciójától korbácsolva, a jelent éli. De „új papíros van el őttem, tiszta és kíván-
tató" —írja, s ezzel teszi világossá, hogy számára az írás minden formája, így 
a napló is, kihívást jelent a nagy akarások beteljesítésére. S egy ilyen emlék-
könyvbe sok minden bekerülhet: gáláns kalandok leírása, morális önvizsgá-
latok összegzése, a szépirodalom fölötti elmélkedés egyaránt. Az út cím ű , 
1920-ban keletkezett, korábban kiadatlan emlékíratónak záró jegyzetében ol- 
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vasható megjegyzést a Sinkó-naplók általános érvény ű  jellemzőjeként is ér-
telmezhetј i k: „Ez a könyv nem tart igényt tudományos értékre. (...) Nem vá-
rok tő le semmi rendkívülit. Lehet, hogy elvész majd a hírlapok érdekességi 
rovatában. De egy megmarad: a lélek, amely az írtra vitte, és amir ő l egy 
gyenge ember bizalommal tett vallást Isten többi gyermekei el ő tt."` 

A Wien, 1920 szept. 24-i keltezés ű  Bécsi naplótöredék` teljes mérték-
ben eltér az élmények emlékkönyveként lejegyzett korábbi Sinkó-naplóktól. 
Ez a szöveg — bár feltételezhetően nem a megjelentetés szándékával készíilt 
—, távol áll minden esetlegességt ő l és hevenyészettségt ő l: esztétikai fcgyc-
len el megszerkesztett apokrif ima, emelkedett érzelmi h őfokú, lírai önref 
lexióval teli, Istent megszólító vallomás, ugyanakkor az imát mondó eddigi 
életével való elszámolás is egyben. A közölt naplók sorozatának ez a legih-
letettebb fejezete. 

A vallomásosság, miként már jeleztem, állandó meghatározója Sinkó 
naplóírásának. A Szabadkai —szarajevói napló 1926-1927-ben például a 
legtriviálisabb mindennapi gondokat is lajstromba veszi, a szöveg ugyanak-
kor vallásbölcseleti töredékeket tartalmaz, és majdhogynem munkanaplóként 
tudósít az Aegidius útra kelése cím ű  kisregény készíiltérő l. Ebben a n дΡpló-
ban tesz Sinkó olyan bejegyzéseket, amelyek a forradalmi аktivitással és a 
marxista lázzal ellentétben a tolsztoji módon istenkeres ő , magába forduló 
emberrő l vallanak. „Mennyire absztraktan élek és csak belíil"' — csodálko-
zik rá önmagára, hogy végíil állapotát nem is magába fordulóként, hanem 
magába roskadóként fogalmazza meg: „Az ig дΡ zság az, hogy én a priori kí-
vülálló, önző  ember vagyok, aki a saját boldogtalanságát nem tudja megbo-
csátani a teremtésnek, a világnak"." 

A Moszkvai napló 1935-1936 egyik bejegyzése, miszerint „Csak a 
magam számára [írom a feljegyzéseim, FJJ], mint ahogy az ember csomót 
köt a zsebkendőjére", 9  arra utal, hogy a naplóírásnak itt is ugyanaz a szere-
pe, mint a korábbiak esetében. De hol van már ekkor az „Isten nevében kez-
dem el" — formula önvizsgáló reflexiója? Kiszorította helyér ő l a szovjethata-
lom feletti lelkesedés mámora. Minél többet tapasztalni — ez a szándék hajt-
ja, ösztökéli már Sinkót, nem pedig az extenzív, bels ő  élet dokumentálása. 

Bámulatos az a naivitás, amivel Sinkó, közelebb a negyvenhez, mint a 
harminchoz, a sorozatos moszkvai kudarcok után is meg-meg йjuló lendület-
tel kopogtat ajtókon vagy ül rövidítésre, átírásra, csonkításra, majd végííl el-
feledésre ítélt szövegei fölött. Az Írószövetségben a már egy hete tartó, a for-
malizmusról és naturalizmusról folytatott vita utolsó napján megírja magán-
véleményét, amit végül nem olvashat fel a tanácskozáson. Annak ellenére, 
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hogy Iszaak Babel a legszebbnek ítélte az összes (elhangzott) diszkusszió kö-
zül, mégis igen jellemző  kórismét állított fel Sinkó őszinte lelkesedésérő l: „-
Kedves Ervin Iszidorovics, hogy az ember ezt meg tudja írni ilyen komolyan, 
ilyen melegen, ilyen baromi ő szinteséggel, ahhoz olyan meghatóan butának, 
olyan tinónak kell lenni, mint amilyen maga ." "' Babelnek persze nem ez volt 
az egyetlen ironikus , lényegre tapintó észrevétele Sinkóval kapcsolatosan. 
Közismertebb a kisebbségi írónak az általa adott definíciója: „Magyarnak 
lenni már magában szerencsétlenség , de ez valahogy még megjárja . Magyar-
nak és zsidónak lenni, ez azonban már kicsit több a soknál. Magyarlak és 
zsidónak ćs kommunista magyar írónak lenni, ez valóságos perverzitás. Dc 
magyarnak, zsidónak, kommunista magyar írónak és hozzá jugoszláv állam-
polgárnak lenni — emellett a megboldogult Sacher Masoch fantáziája ártatlan 
pincsikutya." " 

Sinkó vak lelkesedése csak Párizsban volt hajlandó figyelembe venni a 
ténуеket, amikor Thomas Mannak az űjságban megjelent gondolatát, misze-
rint „bárhogy végz ődik is a spanyol köztársaság sorsa, morálisan a köztársa-
ságiaknak máris nyert iigубk van", imigyen egészíti ki: „bárhogy végz ődnek 
az orosz bels ő  kiizdelmek , a forradalom morálisan csatát vesztett ott..."' ~ 

A lelkesedést leromboló reveláció , a rettenetes kiábrándultságot és csa-
lódást hozó szembesülés a tárgyilagossággal már a Párizsi napló 1937-1939 
legelső  bejegyzésében is tetten érhet ő : „S a szabadulás, a megkönnyebbülés 
érzésével léptük át a határát annak aSzovjet-Oroszországnak, melynek a le-
tét, fejl ődését , megvédését és gy őzelmét Mici éppúgy , mint én a legszemé-
lyesebb iigyiinknek, a mi ügyünknek, esziink és szívünk ügyének érezzük."" 

Figyeljük meg a mondatot záró igét: jelen idej ű  formában került a szö-
vegbe, noha a bevezet ő  főnevek, a szabadulás, a megkönnyebbülés eleve me-
nekülésгe asszociálnak, és ennél fogva joggal vélhetnénk, hogy a kiábrándu-
lás a szovjethatalom gyakorlatától való elfordulásban tet őzik , de nem, Sinkó 
a kiábrándultsága ellenére is állhatatos marad , következetes lesz életideálja 
iránti hűségében. „Hűség — hit nélkül: ez is kalanddá teszi az életet, a követ-
kezetesség is kalanddá lehet""—  űja a párizsi naplóban, egyszerre jellemez-
vén saját magatartását és értelmezvén naplóírását : naplói a hitében , elhiva-
tottságában, m űvészetében beteljesül ő  következetességének dokunnenttunai. 

3) A napló mégis mű faj! 

Mi sem természetesebb, mint hogy Sinkó Ervin naplói az én olvasatom-
ban Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Szécheuyi István, Balázs Béla, Mámi 
Sándor, Nagy Lajos, Kassák Lajos, Fodor András, Karinthy Ferenc, Füst Mi- 
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lán mellett a magyar irodalom egyik legnagyobb naplóíróját, Szentkuthy 
Miklóst's idézik. A Szent Orpheus Breviáriuma cím ű  regénysorozata kap-
csán szinte minden értelmez ője az unalomig szajkózta az egy és örökérvény ű  
igazságot, miszerint egy idealizált alkotói életm űben a szerzőnek nincsenek 
külön irodalmi művei, tudományos dolgozatai, levelezése és naplója, hanem 
mindez egy, ez a m ű , amit képtelenség egyetlen m űfajban megírni. Szent-
kuthy a Breviárium zárókötetének műfaját „naplóanarchia"-ként határozta 
meg. A napló, esetében, és más szerz ők más művei esetében is természete-
sen bevonul, bevonulhat a műbe, ezáltal a művészi szerkesztettség elemévé 
teszi az akcidentalizmust, s kiteljesíti az egyéni lét efemeriáinak irodalomba, 
pontosabban irodalommá való emelését. 

A tartalmi lezáratlanság mellett Szentkuthy befejezetlennek tekintette a 
műalkotás, illetve a „teremtmény" formai megjelenítés ćt is. Ezerszer hang-
súlyozta, hogy számára elválaszthatatlan a szerz ő  szépirodalmi munkássága 
a tudományos tevékenységét ő l és a legbels ő  intimitásától, amit a teremtés és 
a kozmosz összefiíggésrendszere szabályoz, és mindezek szellemi megnyil-
vánulásai is ugyanígy elválaszthatatlanok egymástól, következésképpen az 
ideális kifejezési forma a már említett „naplóanarchia", amely egyszerre 
meghatározója a szerz őnek és a műnek. 

Sinkónak Bécsben, Tolsztoj naplóját olvasva ötlöttek eszébe hasonló 
gondolatok, az 1924.1 6  április 23-i bejegyzés tamilsága szerint: „Az a gon-
dolatom jött, hogy nem volna-e helyesebb minden megformált, kíílönített 
műveknél egy életen kereszttil hűségesen naplót írni és a megformálás mun-
káját átengedni az esetleges olvasó lelkének? Ez ellen a gondolat ellen a ha-
lálfélelem, egy szellemi halálfélelem rugódzik csak; az alkotás szíikségérzé-
se bizonyosan ugyanabból a halállal való ellenségességb ő l ered, mely az em-
bereket a fiúutódok után való vágyra, mint a halál kijátszására vezeti. Az 
ilyen napló jó esetben egy lány utód csak..."" S egyben tehát az írás öngyil-
kosság — vezethetnénk tovább a gondolatot, amelyben ott visszhangozik a 
posztmodern, a dekonstrukció, a herneneutika „scribo ergo non sum" -féle 
értelmezése. Az írói személyiség megszüntetésének és a m űnek az olvasó 
lгeativitására hagyottságának ötlete a kés őbbiekben Roland Barthes, Michel 
Foucault, Jacques Derrida, Paul De Man, Robert JauB, Hans-Georg Gadamer 
és a többiek elméleteiben a tényszer űség formáját öltötték. Sinkó tépel ődése 
is, ha folytatja, talán elvezetett volna a posztmodern „újbarbarizmusig", ami-
kor a mű  csak variánsaiban él, a szerz ő  és az olvasó között minden szemé-
lyesnek mondható kapcsolat megsz űnt, a szöveg él, a szerz ő  halott és 
elfeledett 18  —  persze nem a dekonstrukciós alapvetések megel ő legezéseként, 
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hanem szerzőnk nietzscheánus emelkedettsége és krisztiánus istenkeresése 
következményeként. A mű  számára az élet meghosszabbítása, bár hite és ta-
pasztalata eleve filozófiai paradoxonba hajszolja ennek értelmezésekor: 
„Hogy van az, hogy bár kétségtelenül a legszomorúbb dolog az élet, a halál 
mégse a vidám dolgok közül való, hanem a legszomorúbbak közül? Vagy az 
élet azért a legszomo гиbb dolog, mert halál a vége? De milyen elképzelhetet-
lenül szomorú volna, la még halál se volna?" — teszi fel a már nem is szóno-
ki kérdést szarajevói naplójának 1926. április 12-i bejegyzésében. Ugyanez 
a gondolat visszhangzik tizenkét év után a párizsi napló 1938. május 15-i be-
jegyzéséb ő l: „Minden elementáris emberi vágy, remény — irraciónális, re-
ménytelen, mert megvalósulása beleiitközik a lehet őségek határaiba. Szere-
lem, nem-meghalni... Az extázis tragikuma: a visszazuhanás. A kontinuitás 
kielégíthetetlen sziikséglete. Az áldozat törvénye: meg kell halnia az összes 
többi lehetett-volna-életemnek, hogy az egyiket, egyet élhessem. A sziniul-
tán többféle élet — még a szerelmi életben sem — realizálható." Z " 

4) A napló mint a lét bizonyosságának igazolása 

Egy hagyományos életművel rendelkező  és hagyományos ć letsorű  alko-
tó esetében bizonyára meglep ő  lenne, ha az illető  a naplójában, nem pedig a 
művében keresné és találná meg léte bizonyosságának igazolását. Ez a leg-
természetesebb alkotói, m űvészi gesztus következménye, miként föntebb 
Sinkót idézve is jeleztem, alkotás-lélektani szempontból szoros ontológiai 
kapcsolatban áll egymással az író és m űve, ez utóbbi a továbbélés illúzióját 
táplálja a szerz őben. Ezért tűnhet meglep őnek írónk esetében, hogy a 
mű (vek) mellett a naplóírásnak is hasonló funkciót szán: a létbe kapaszkodás 
eszközévé, s majdhogynem céljává emeli. 

Sinkó életrajzának ismeretében azonban nem meglep ő  ez a lépés. Egy-
szerre viaskodott ugyanis m űveivel és azok kiadásáért. A művek története a 
csalódások és a kiábrándulások sorának történetével egyenl ősült ki esetében, 
így talán indokolt, hogy a szellemi önmegvalósítás eszközévé a naplót teszi 
meg: „Három napja mentiink el Bécsb ől, és lelkileg készülve az itt 2'  való 
életre nagy szerepet szántam a naplóírásnak. A magam szármára szükséges, 
hogy bizonyságom legyen a magam kunön élete mellett, és hogy ebben a for-
mában megőrizzem a látható folytonosságot (...) Bizonyságom legyen: az is 
lehet, hogy épp megfordítva: bizonyságot hagyok magam ellen, mert az bi-
zonyos: vagy az én életem minden törekvésével és részletével, egész tartal-
mával egyiitt egy kivesz ő  emberfajta reprezentánsa, mely már létjogosultság 
nélkiil való anakronizmus; vagy pedig a világ minden törekvésével és részle-
tével, egész tartalmával egy kimíló, magába vesz ő , magát veszejtő  irtózatos 
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tévedés, mellyel szemben az én életem és a kevés vagy aránylag kevés hozzám 
hasonló törekvésűeké képviseli az új és mindig újként kívánt valóságot."  22  

A napló mint forrásmű  
Talán a legtermészetesebb másodlagos funkciója a naplónak a forrás-

műként való felhasználása egy-egy szerz ő i életrajz megalkotásának kereté-
ben, akár önéletrajz formájában, akár idegen szerz ő  által írt biográfiában. 
Sinkó az 1935-1936-ban vezette Moszkvai naplóját a Párizsi naplóval ki-
egészítve és kommentálva használta fel az Egy regény regénye cím ű  emlék-
iratának megírásához, amely végs ő  soron a két említett napló teljes kronoló-
giai, tartalmi és szövegbeli rekonstruálásaként is értelmezhető . 

Bosnyák István a tárgyalt kötetben (Az út. Naplók 1916-1939) a közölt 
dokumentumokat meghaladó terjedelmű  jegyzetanyaggal értelmezte a napló-
kat. Ezek a jegyzetek feloldják a töredékes, a kifejtetlen vagy éppen a kons-
piratív bejegyzéseket, elhelyezik őket a társadalmi történések és az életrajzi 
referenciák között. A végtelenül hasznos jegyzetanyagban Bosnyák a moszk-
vai naplóval kapcsolatosan feltárja Sinkó esemény-rekonst гuбlási techniká-
ját: „A naplóanyag emlékirattá formálása közben Sinkó Ervin alapvet ően 
kétféleképp viszonyult az autentikus forráshoz. A napló egyes részeit szó 
szerint vagy csaknem szó szerint veszi át, csupán kisebb nyelvi/stiláris sin гΡ í-
tásokat végezve rajtuk, míg az esetben például, amikor a naplójegyzetek utó-
lag foglalják össze több nap vagy hét eseményeit, az emlékirat írója olykor 
módosít a kompozíción is, ti. napokra bontja le az eredeti naplójegyzetek 
összefoglalóit, s ily módon rekonstruálja az eredeti kronológiát. A nem szó 
szerinti naplóátvétel gyakori esete viszont az is, amikor a kézírásos feljegy-
zések túlságosan lakonikusak — vagy éppen konspiratívak. Ilyenkor az eim-
lékirat feloldja, kifejti és kiegészíti az eredeti utalást, emlékeztet ő t. Ezek az 
utólagos kifejtések, részletezések vagy összefoglalások, összevonások az 
emlékirat els ő  kiadásában kétféle m űfaji-filológiai formát kaptak; idéz őjel 
nélküli kommentár és memoárrészletekként és ugyanilyen fejezetekként, il-
letve rekonstruált, ám mégis idéz őjeles vagy idézőjel nélküli, de mindenkép-
pen napló-kiílszínű  részletekként, s ő t, ilyen fejezetekként is rögzít ődtek az 
emlékiratban. "'3  

A napló mint munkanapló 

Megesik, hogy a történet megírásán аk története izgalmasabb magánál a 
történetnél. Ezt a világirodalom legalább annyira igazolja, mint a magyar iro-
dalom, s nem utolsó sorban Sinkó Ervin életműve és annak recepciója. A té-
mánál maradva: a személyes érdekl ődés szempontjából olvashatjuk és értel- 
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mezhetjük az Optimistákat kedvünk szerint. Elolvashatjuk Sinkónak az ép-
pen taglalt naplóit, és regény-értelmezésünk valami módon és valamilyen 
irányban módosul, változik. Azután elolvashatjuk Bosnyák Istvánnak a nap-
lóhoz fűzött kiegészít ő  jegyzeteit, ćs máris harmadik megközelítésben láhnk 
egy szépirodalmi alkotást, de mögötte egyre bens ő ségesebben tapasztalha-
tunk egy szerz ő i attitűdöt is, érezzük a megélhetés kérdéseinek árnyékában 
lobogó nagy lelkesedések kisugárzását. 

A Bécsi napló 1923-1925 például jószerével egy mindmáig el ő  nem 
került Sinkó-regény munkanaplója. A bejegyzések egyike még csak tervként, 
de említi a mű  lehetséges címét is: Pereszlényi és az ő  jó emberei. Az emig-
rációban készült Pereszlényi-regény minden bizonnyal befejezetlen vagy ki-
dolgozatlan maradt. A késztil ő  vagy esetleg még csak tervezett m ű  egy-egy 
részletének erkölcsi, emberi ćs esztétikai fedezete feletti elmélkedése során 
Sinkó a naplójában a mitológia és a világirodalom példáit elemzi, veti össze, 
és mércéjükön teszi próbára saját regényének hitelességét. 

Részben munkanapló jellegű  a Moszkvai napló 1935-1936 is, azzal, 
hogy benne nem egy mű  keletkezéstörténetét örökítette meg a naplóíró, ha-
nem az Optimisták véleményeztetésének és kiadásának bonyodalmait, vala-
mint Az áruló címen tervezett dráma pszichológiai váza feletti elmélkedése-
ket. Talán akkor se tévedünk nagyot, ha egyfajta munkanaplónak tekintjiik a 
napló azon bejegyzéseit, amelyek magáról az írói mesterségr ő l szóluk, illet-
ve az írás közben felvet ődő  dilemmákat igyekeznek tisztázni. Mintha azok 
folytatását találnánk a moszkvai naplóban: „felvetettem magamban a kér-
dést: vajjon a művészi alkotás monolog vagy pedig dialogus-e — vagyis le-
hetséges-e, hogy az alkotás pszichológiai processzusában produktív tényez ő -
ként legyen jelen egy kollektívlom, a publikum, melynek számára, melyhez 
íródik az írás? Ezen a kérdésen múlik, hogy lehetséges-e egy nagy irodalom, 
mely egyben népszer ű  irodalom is lehessen, egy új homéroszi költemény?"'' 
Tulajdonképpen valóban folytatásról van szó, mert az 1936-ból idézett gon-
dolat csírája már 1925-ben megfogalmazódott Sinkóban, amikor négy szov-
jet-orosz regény recenzálása során töprengett el az irodalom és a befogadás 
relác іÓjál n, az érték és a népszer űség egységének ideálján: „Írót és közössé-
get azonos élmények közöss ćge tart össze, az eposz tárgya maga a közönség, 
amelyik olvassa. " 25  

7) A napló mint könyv 

Sinkó Ervin 1916 és 1939 között írt naplói — s nem lehet kell ően hang-
síі lyozni — Bosnyák Istvánnak a tájékozódásban teljes biztonságot nyújtó 
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jegyzet-apparátusával kiegészítve, a dolgoknak és az egyénnek harmóniába 
hozását célzó sinkói igazságról szólnak. Egy következetes és állandóan vívó-
dó ember gondolkodásmódjába és annak tartalmába engednek betekintést, 
egy olyan emberébe, aki a folytonosan rátör ő  fáradtság és búbánat el ő l dol-
gos és vívódó emberekkel való érintkezéssel menekül, hogy ezekb ő l a kap-
csolatokból merítsen űj erőt a művészi alkotáshoz. A naplók szelleméb ő l tud-
juk, hogy szerzőjük tudatában volt, hogy a bens őség nélküli művészet csu-
pán hamis monumentalitás, amit ő l a legtávolabbra kívánt menekiilni. 

Sinkó egzisztenciális gondjai ellenére egyszerre gondolkodott m űvé-
szetrő l és közösségrő l, a két dologról, amire feltette életét. S a párizsi napló 
tanulsága szerint végkövetkeztetésre is jutott: „A közösség nem ad formát és 
tartalmat az életnek: az embernek magának kell formát és tartalmat adni az 
életnek. (...) A külön életforma egyik funkciója az izolálás. Választás: felál-
dozás. Ezt elérve kezd ődik azonban az igazi probléma: pozitív funkciót adni 
a formának, tartalmat zárjon körül s ne csak — kizárjon." 26  

Jegyzetelt 

Sinkó Ervin: Az út. Naplók 1916-1939. Szerkesztette József Farkas és Illés László. A 
jegyzeteket és a bibligráfiát készítette Bosnyák István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, 
25. o. 

E  Szabadkai napló, 1916; Szabadkai napló, 1917; Bécsi naplótöredék, 1920: Szabadkai 
naplótöredék, 1920; Bécsi Napló, 1923; Szabadkai—szarajevói napló, 1926-1927: 
Naplótöredék, 1927-1930: Moszkvai napló, 1935-193; Párizsi napló, 1937-1939. 
Marijan Matkovi ć : Sinkó Ervin — a csodás kiránduló kirándulása. In: Sinkó Ervin: Az írt. 
Naplók 1916-1939. Szerkesztette József Farkas és Illés László. A jegyzeteket és a bibli-
оgгб fiát készítette Bosnyák István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, 19. o. 
„Az Optimisták és az Egy regény regénye egyes részletci, s ő t egész fejezetei is az európai 
értelmiség legszuggesztívebben megírt intim vallomásai közé tartoznak, a századunk els ő  
felében, forradalmi történések fényében és árnyékában kibontakozott világirodalom 
antológiai darabjai közé; másrészt viszont sajnos, mindkét m ű  efemerséggel, bizonyít-
gatással és száraz elmefuttatásokkal is terhes: a szociológus, a moralista, a politikus és a 
pszichológus többször szándékosan elfojtja a költ ő t, a feleletek igen gyakran felmorzsolják 
a kérdések üdeségét, a látott és átélt átadja helyét az áttanulmányozottnak és megfontolt-
nak. (...) Sinkó úgy élte művészetét, hogy szubjektív vallomásaiban, épp azért, mert szub-
jektív volt, lenyűgöző  dokumentumokat szogáltatott a korról is, amelyben élt: a magyar 
forradalomról (Optimisták), a fasizmus politikai b űntényeiről és szörnyűségeirő l 
(Tizennг  gу  nup, Áron szeremre), az emberi deformációkról napjaink embertelen odúiban 
(Egy r•egéиy regénye, Elemér• főhadnаgy, A dög, Er ő/áték) s a mindent fel ő rlő  félelemrő l, 
hisz az is, aki legtöbbször és leginkább fél, még túlságosan gondtalan és felel ő tlen, mert 
mindenkinek még több oka van a félésre, mint csak képzelni is tudná (Utolsó beszélgetés. 
Porcorr, 1963/10; Híd, 1963/9)" (Marijan Matkovi ć : Sinkó Ervin — a csodás kiránduló 
kirándulása. 18-20. o.). 
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Sinkó Ervin: Az út. Naplók 1916--1939. 152. o. 
' i. m.  153.0.  
' i. m.  193.0.  
" i. in.  193-194.0.  
" i. m.  251.0.  

i m.  551.0.  
" Idézi Marijan Matkovi ć : Sinkó Ervin — a csodás kiránduló kirándulása. 10. o. 
2  1938. jul. 22-i bejegyz ćs. Sinkó Ervin: Az  fit.  Naplók 1916-1939. 373. o. 

i. m. 350. o. 

ј . fi. 365. o: 

Szentkuthy Miklós (Budapest, 1908-1988) író, m űfordító. A Prae cím ű  regényével, majd a 
Szent Orpheus Breviáriuma cím ű  regénysorozatával a modern magyar regény fejl ődésének 
egyik lehetséges irányát nyitotta meg. Zárolt, kéziratos naplója több tízezer oldalnyi ter-
jedelmű . Torzóban maradt művében, az Orpheus-sorozat Euridiké nyomában cím ű  
zárókötetében eszményi m űfajként a „naplóanarchiát" állította elérend ő  célul. 
Szentkurthy három évvel kés őbb, tizennyolc éves korában írta Inog a naplószer űségjegyeit 
is magán visel ő  első  regényét, a csak 1991-ben megjelen ő  Barokk Róbertet. 

" Sinkó Ervin: Az út. Naplók 1916-1939. 163. o. 
" „Az bizonyosnak látszik el ő ttem, hogy a megformálás vágya a halál ellen való várépítés 

vágya, az elmúlást maradandóvá tenni. Azt is hiszem, hogy ha az ember alázatosabb 
volna, nem volna olyan gyakori szükséglet az írás és a m űvészet, az irodalomtörténet a 
mai tarkasága helyett nem állna másból, mint népköltészet, népm űvészet és csak egy-két 
egész nagy név, akik Кб ldetéssel, megkülönböztetett misszióval ötszázévenként hangot 
találnak: Homérosz, Aiszkülosz, Szophoklész, Platón, Dante, Cervantes, Shakespeare, 
Calderon, Goethe, Dosztojevszkij és talán egyel őre nincs is tovább" (uo. 163. o.) 

" i. In. 184. o. 

2"  i. m. 368. o. Ugyanezt a gondolatot fogalmazta meg a maga egyéni módján Szentkuthy 
Miklós a Szent Orpheus Breviáriuma els ő  részében, a Széljegyzetek Casanovához-ban: 
„Az élet legősibb princípiuma színészi", majd 1945-ben, a Cicero vándoréveiben imigyen 
folytatta: „Van-e emberibb ösztön a színészkedésnél? Miért? Mert mi a szín ć szkedés? 
Törekvés valami másra, ami éppen nem vagyunk, valami másra és valami többre;érezzt k, 
hogy örökké hiányzik bel ő ltink valami, egyek vagyunk, pedig ezer lehet ő ség csírái csik-
landozzák belsőnket, a nagy akármi, egy állat is, egy virág is, egy isten is és egy félisten is 

nevetséges hiba, hogy mégiscsak egy darab ember vagyunk, egyetlen arccal: sokkal több 
lehetnénk, ezer változat, az csak a természet hervatagságára jellemz ő , hogy egy anyának 
csak egy-egy alakot sikertil sztilnie magából! Évmilliók el őtt bizonyára ezret és ezret szórt 
ki testébő l, millió mag millió különféle színes életet élt, ina azonban, ez a millió változat 
csak csökevény ösztönök, ingerl ő  lehető ségek alakjában van meg benntink, és a 
színészkedés nem más, mint nyomoríiságos pótlása az elveszett ezerféle életnek. A színész 
így visszamerül az ő stermészet leg ő sibb termékenységi állapotába, s aki az őstermészetbe 
mirth! vissza, az az istenekhez tér vissza" (Cicero vándorévei. Szépirodalmi, Budapest, 
1990, 49-50. o.) 
Szabadkán 

" i. ni.  173.0.  
Z' i. m. 489. o. 
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24  i. rn.  310.0. 

25  i. fi.  549. 0 . 
2 6  i. т . 367. 0 . 

The adventure of consistency (The road. Diaries 1916-1939) 

The author writes about Sinkó's diaries and states that they can serve as 
documental, cultural and attitudinal evidence, and form the basis of Sinkó's 
later autobiographical confessions and belletrism; furthermore, the diaries 
can be used as valuable sources when compiling the writers biography. These 
diaries are workbooks, and they reveal the frame of mind of a continuously 
struggling man. 
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Tanulmányok, 31. füzet, 1998. 
ETO: 894.511 (497.1)  —4  (0.064) CONFERENCE PAPER 

MIROSLAV EGERIĆ  

DRVARI NAPLÓ, AVAGY ROSSZ IDŐKET ÉLŐ  EMBEREK 

Sinkó Ervin halálhírére Mladen Leskovac többek között ezeket a soro-
kat jegyezte fel 1967. április 9-én: „Nem szeretem a h ősök imádását, írta 
Sinkó Ervin. Ő  maga azonban sok mindenben valódi h ős volt. Talán ezért, 
mert majdnem szégyellte a líraiságot, bár szinte remegett a líraiságától, saját 
irodalmi fizionomiáját (nyilvánosan) nem fejlesztette végig, és nem olyan 
gazdagsággal meg domborúsággal, mint ahogyan azt megtehette volna. Nem 
túl rég kérésemre összeállított egy kisebb válogtást, majdnem antológiácskát, 
az egy egész csomó közzé nem tett versei közül: tizenkét 1922 és 1957 kö-
zött írt versr ől van szó. A tetten ért fiúcska csintalan mosolyával adta át őket 
nekem, mintha csak azt mondaná: verseinket sohasem tagadhatjuk meg, a 
versekkel teli láda viszont rejtse el azt, aki vagyunk, és amir ől igazából ál-
modni akarunk. Ezért, biztos vagyok benne, még sok mindent el kell majd 
mondani és meg kell majd tudni Sinkó Ervinrő l, aki büszkén alárendelvén in-
tim személyiségét a biztató jelenlétének, kitöltötte sok dilemmával és kérdés-
sel terhes pillanatunkat, azzal az egyedüli céllal, hogy segítsen nekünk. Épp 
ezzel kötelezett le bennünket annyira" (Mladen Leksovac: Iz srpske književ-
nosti I. Matica srpska, Novi Sad, 1968., 328. o.). 

Ma, amikor bizonyos értelemben ezzel az összejövetellel is adósságun-
kat rójuk le Sinkó Ervinnek, köszönettel tartozom a Magyar Tanszéknek, 
hogy a meghívottak között lehetek. Sinkó Ervinben, amíg élt, de kés őbb is, 
értelmes és intenzív életét tiszteltem, azt a tehetségét és merészségét, hogy 
akkor is beszéljen, amikor sokan hallgatnak, és hogy aztán, mint Tukidid har-
cosai, eltűrje mindazt, amit el kellett tűrnie. Ugyanis Sinkó Ervin Drvari 
naplójának kétszeri olvasása után arra a meggy őződésre jutottam, hogy 
Sinkó életével védte, mint a tüzet a szélben, a költészetet. 

A háború mostoha viszonyai között és a mindennapi er őszak szemtanú-
jaként, amíg különböz ő  katonai alakulatok — usztasa, olasz, csetnik, partizán 
— váltják egymást körülötte, amikor nem lehetett biztonsággal kideríteni, hol, 
milyen mennyiségben és kiben rejt őztek cl a gonoszság golyói, amelyek az 
élet végét jelenthetnék, Sinkó fáradhatatlanul jegyez, adatokat, állapotokat, 
az emberek viselkedését, nyugtalansággal és legtisztább érzékenységgel szö-
vi be mindazt, ami a bels ő  látását érinti. 

Mintha az egész föld felb ő szült volna Boszniában: értelmetlen harag tör 
elő  az emberekb ő l, tetteikb ő l, szavaikból és hallgatásukból. Egy férfi és egy 
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nő , Sinkó Ervin és Rothbart Sinkó Irma, a Naplóban mindig Mici, kitartó, 
állhatatos, kemény harcot vív az els ődleges, még ki nem veszett emberiessé-
gért. Az irodalmár, déracin ć , azzal a tudattal, hogy amit lát, bet űkbe, monda-
tokba kell öntenie, hogy majd egykor bizonyos szemek számára tanulságul 
és bizonyítékul szolgáljonak, Sinkó a Drvari naplóban fáradhatatlanul je-
gyez: itt vannak az ellenséges katonák: az usztasák, az olaszok, a csetnikek, 
a partizánok: „azok az erd őbő l". Közöttük pedig a tébolygó nép az éhség és 
nincstelenség terhe alatt hol az egyik, hol pedig a másik felet választja, hogy 
fennmaradjon még a mély erkölcsi amnézia vagy a pillanatnyi megalkuvá-
sok, engedmények árán is — mindegy. 

Bosnyák István tanár í гΡr a Drvari napló útbaigazító és precíz utószavá-
ban joggal hangsúlyozza a m ű  értékei között — a lirikusság mellett — a napló 
dokumentáris jellegét. Az a törekvés, hogy els ősorban az emberi lényre a 
polgárháborí гΡ ban és a forradalomban ne úgy tekintsünk, mint az ideológiai 
laboratóriumok termékére, hanem mint a körülmények elkcríilhetetlen reak-
ciójára. Az éhes ember nem csillapíthatja éhségét a boldogabb jöv őbe vetett 
hitével, a halálfélelmet — amely konkrét, mert közvetlenül jelen van — nem le-
het a bátorságról szóló mítoszokkal eloszlatni, a biológiai egoizmust, a lehet-
séges bombázástól való rettegést nem lehet a minden ember szolidaritásáról 
szóló mesékkel csökkenteni (sokatmondó és megdöbbent ő  Sinkó emléke a 
Párizs bombázására váró gázmaszkos franciákról, akikben semmilyen 
együttérzés nem volt azok iránt, akiknek nem volt gázmaszkjuk). „Féltek —
írja Sinkó —, féltek azoktól az erd őbő l valóktól, féltek, hogy lesz majd, ha ők 
bejönnek Drvarba — féltek a forradalomtól, éspedig olymértékben, hogy nem 
tudtak örülni a nemzeti győzelem reményének sem (a drvari szerb polgárok-
ról van szó). Ha az usztasák és a kommunisták közül kellett volna csak vá-
lasztaniuk, az usztasák iránti ellenszenv talán er ősebb lett volna, mint bármi. 
De most az olaszok voltak itt..." Tehát mindenekel őtt a hitelesség! Az ola-
szok megszállók ugyan, de közülük, akik a drvari lakosságnak lisztet, sót, 
cukrot osztanak és azok közül, akik „ha ők győznek, jobb életet" ígérnek ne-
kik, a nép az olaszokat választotta. Sinkó Drvari naplója ebb ő l a szempont-
ból is igen ösztönző  lehet egy jó történész számára, mert az utólagos tanul-
mányoknál és következtetéseknél jobban rámutathat az embereknek — az 
egyéneknek és csoportoknak — a történelmi körülmények, az életfolyamatok 
által kiváltott tetteik, reakcióik természetére. 

Van ennek a Naplónak egy olyan tulajdonsága, amelyre Bosnyák tanár 
í r joggal hívja fel a figyelmet az említett utószóban. Sinkó Ervin pánhuma-
nizmusáról van szó. Sinkó, mint ismeretes, csatlakozott a partizánokhoz 
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(1943), és állásfoglalását oly módon határozta meg, mint a lehetséges válasz-
tás többjelentőségének és különböz ő  irányúságának tettel való megszünteté-
sét. Minden tett valami manicheusit is magába foglal, mert a gondolatot cse-
lekedetté alakítja, amely ezzel materiális er ővé válik, függetlenedik az előb-
bi gondolkodási állapottól. Vajon ez a pánhumanizmusnak egy mindenáron 
győzelemre törekv ő , politikai csoportosulás által való egyoldalú, harci huma-
nizmussá történ ő  redukálását jelenti-e? Kétségtelenül. Sinkó azonban való-
színű leg akkor arra gondolt, hogy egyedül ez a választás nyit ajtót a leend ő  
pánhumanizmus előtt, mert ahogyan az André Malraux a Remény cinű  
munkájában írta: „A gy őzelem kivívásának nincs ötven módja, csak egy van. 
Az a fontos, bogy ezt az egyediüli módot megtaláljuk." Sinkó ezt a niddot 
1943 -ban a partizán hadsereg szervezett akcióiban vélte felfedni. De ett ő l 
fiiggctleniil mi ma Sinkó Naplóját olvasva láthatjuk, hogy szerz őjének mi-
lyen belső  dilemmákat kellet megoldania, amíg véglegesen a partizánok kö-
zötti harc vállalása mellett döntött. Így a Drvarból 1941 -ben kivonuló néme-
tekrő l írt sorok azt mutatják, hogy Sinkó csodálatosan toleráns ember volt. 
Olymódon toleráns, mint ahogyan a sokat szenved ő  emberek lenni tudnak, és 
ezt, a szenvedés tapasztalatát, történetfeletti min ő ségként élik át („Kiülönös-
képpen pontosan úgy jártam velük, mint majd mindenki Drvaron: mikor már 
itt voltak, mikor már nem a németek (tehát felfegyverkezett, fenyeget ő  kato-
naság — M. E. megjegyzése), hanem mint hallható, látható emberek, többnyi-
re alig húszévesek mozogtak itt az utcán —, a szorongás els ő  pillanatra ben-
nem is felengedett.” 

Azt jelenti-e ez, hogy Sinkó 1941. május 3 -án Drvarban nem volt tuda-
tában annak, bogy az a húszéves német megszálló katonaként más földjén 
tartózkodott akkor is, amikor nem volt egyenruhában? Természetesen nem. 
Sinkó tudta, hogy abban a pillanatban valahol Amerikában létezik egy német 
Thomas Mann, aki a német megszálló katona drvari léteinek tagadását jelen-
tette. Ez a tény azonban Sinkó Ervint nem a fanatizmus, a gy űlölet útjára té-
rítette, az értelmiségi emberen, aki bízik abban, hogy létezik olyan írt, amely-
lyel minden ember megközelíthető , nem uralkodhat el a gyűlölet. A Drvari 
napló ebben az értelemben egyfajta figyelmeztetés: egy ember, aki nehéz 
időkben él, nem vállalja azt, hogy más embereknek nehéz id őket okozzon. 
Ezért Sinkó Ervin pánhumanizmusa történelmi humanizmusnak is nevezhe-
tő , amennyiben ez a névcsere valamit jelentene. Értelmiséginek nevezhet ő  az 
az ember, akinek a legtágabb fogalma és érzése van az emberi sorsról, az em-
beriesség ereje egyenesen arányos az értelmiségi e hdajdonságával. 

Amennyiben a háború, a forradalom az emberek és az igazságnak egy-
fajta lemeztelenített állapotát képezi (márpedig így is értelmezhet ő), olyan 
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állapotot, amelyben felborulnak a korábbi élet küls ő  szokásai ćs regulái, az 
újabbak pedig még nem alakultak ki, Sinkó Naplójában tudtunkra adja, hogy 
az ember viselkedésében van egy határ, amelyet nem szabad túll ćpnic a má-
sik ember viszonylatában anélkül, hogy ne vétene az általa kialakított embe-
riség képe ellen. Innen ered kővetkezetes kritikus szemlélete minden olyan 
mítoszról, amely veszélyezteti az embert. Azzal, hogy például az olaszokat a 
civil lakosság iránti viszonyulásuk alapján „jobb embereknek" mutatta be az 
usztasákkal és a csetnikekkel szemben — bár megszállók voltak —, Sinkó be-
bizonyította, hogy nem lehet egyformán elfogadni minden háború utáni sab-
lont a megszálló hadseregr ő l Ugyanakkor azt is, hogy a háboríis igazságok 
monopóliuma nagy veszélyt rejt nemcsak a háborúról alkotott történelmi ku-
tatások számára, hanem azon történészek számára is, akik — igényt tartva az 
igazság monopóliumára —elsikkasztják az igazságot, mert a tört ćncicm ső tét-
ségébcn a gonoszság és a tragédia újabb liánjai burjánzanak el. 

Cgyszóval a Drvari napló további történetú гói és irodalmi kutatásokat 
igényel. Néhány megjegyzés, amelyet Sinkó Ervin lirizmusáról, dokumenta-
rizmusáról, pánhumanizmusáról és harci humanizmusáról ezúttal felvillan-
tottunk, csak tervezetet jelent mélyáramlatainak és jel еі téstani Ichető s ćgci-
nek további és alaposabb olvasatához. 

Мбg egyszer megköszönném a meghívást és a figyelmiikct, amellyel 
előadásomat kísérték, maradok abban a reményben, Fogy a Drvari napló 
újabb olvasatával egy apró részlettel hozzájárultam az író alkatának megis-
mc гć séhcz. 

(Fordította: Andri ć  Edit) 

Drvar Diary or through hard times 

In this paper on Sinkó's Drvar Diary (Drvari Napló) the author high-
lights the essential points of the nature and importance of Sinkó's diary notes. 
He sets forth his observations on Sinkó's lyricism and the pan-humanism 
revealed through a deeper reading of this important document. 
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KÁICH KATALIN 

SZÉLJEGYZETEK AZ ÚTHOZ (A SZERETETRŐL) 

Az út Sinkó lelki és szellemi fejl ődésének állandó tépel ődések közepet-
te kibontakozó állomásait rögzíti , s emberközelbe hozza az öntudatosodási 
folyamatban megnyilvánuló különböz ő  változatokat, mint maga is írja: „a 
pozitivizmustól a bűnvállalás etikájáig és a kereszténységig ". Az adott tör-
ténelmi pillanat , ti.: az els ő  világháboгi , a Tanácsköztársaság kikiáltása és a 
rákövetkező  fehérterror s űrítetten juttatta kifejezésre a létezésnek mindazo-
kat az anyagelv űségen és racionalitáson alapuló megnyilvánulásait, amelyek 
a hamvasi értelemben világát megvalósítani szándékozó ember és az eldolo-
giasodásba , eltömegesedésbe zuhanó és elaljasodó környezet között feszül ő  
ellentéteket egyértelm űen és hatványozottan felszínre hozták. Úgy is mond-
hatnánk , ideális pillanata volt ez a létezésnek — akárcsak a mai is, s ezért ér-
zem Az út című  művét ennyire aktuálisnak —, abból acélból , hogy az élet ér-
telmét az értelmetlenség állapotainak közepette keres ő  emberek félreérthe-
tetlen módon meg- és felmutassa az ok és okozat összefüggésében azoknak 
a nagy történelmi tévedéseknek a forrásait , amelyek az ismert és írott törté-
nelem folyamán újból és újból meghatározó módon irányították , vagy inkább 
elirányították az ember/az emberiség szabadságtörekvéseinek sorsdönt ő  ese-
ményeit , amelyek, a távlatokat illet ően mindig elkerülhetetlen vereséggel 
végződtek . A világégés, a forradalom és a fehérterror következményeinek rö-
vid időn beliül történt megtapasztalása vezette el Sinkót ahhoz , hogy az em-
ber földi létezésének értelmét másutt, az addig általa megismert gyakorlattól 
eltérő  szférákban keresse, mert benne munkálkodott már, mint világához tar-
tozó és kibontakozásra váró sajátosság , a felismerés , hogy mind az egyes em-
ber, mind pedig a közösség a szabadságot , a megváltást másképpen tudja 
csók realizálni, nem pedig úgy, ahogyan addig megkísérelte. 

Ha az 1918 / 1919. eseményeiben vállalt sinkói szerep és Az út megíró-
jának összefüggésében nézziik a dolgot, akkor nyomon követhet ők azok a tu-
dattágítást el ő idéző  folyamatok is, melyek a felgyorsult id őben az események 
alakulásával egyid őben látni tanították Sinkót. Hamvas írja a Mágia 
szutrában : „A látó személy és a látott kép összeolvad . Alany és tárgy egye-
siil. Ez benne a varázs . Ezért mondja Baader, hogy az imaginációban a szub-
jektum és az objektum kett őssége megszűnik , az ember saját imaginációjá-
nak víziójává lesz, vagyis a látomás visszahatva az embert transzmutálja (át- 
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váltja) és átlényegíti."' Majd később ugyanott: „Mindaz ami akár az embe-
ren kíviíl, akár az emberen belül a látás k őrében létezik, az a tudat elváltozá-
sán észlelhető ."' 

Transzmutáció, átváltás, átváltozás, átlényegítés, tudatelváltozás, meg-
világosodás, megváltás. Ez a folyamat kísérhet ő  végig Az útban, amíg szer-
zője eljutott addig, hogy a másik emberben önmagára ismerve a látó és a lá-
tott közötti, az ember eredend ő  természetét ő l idegen — hiszen Isten képére te-
remtettaink — kett ő sséget az univerzális törvények szcllcmét ő l vezć rclten 
egyre gyakrabban tudta önmagában feloldani és cselekedeteivel összeegyez-
tetni Máté evangéliumának szellemében: „Amit akartok azért, hogy az em-
berek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert 
ez a törvény és a próféták."' 

A kecskeméti ellenforradalmárokhoz és a ludovikásokhoz való viszo-
nyulásának összefi ggésében Sinkó a környezet elvárásaival ellentétben, 
világának, ennek az egyszeri és megismételhetetlen, szuverén és öntörvény ű , 
örökérvényű  erkölcsi törvényekre hallgató, legbens őbb lényegétő l el nem 
idegenedett, saját mikretheoszi természetéhez уіѕѕ zа tбгіі  kćpcs szcllcmis ćg-
nek a szempontjait érvényesítve cselekedett, mintegy tanúságot téve amel-
lett, hogy „a végs ő  valóságot... mindig bcliil — a szívünkben kell keresni".' 

Azokban a pillanatokban, amikor Sinkó a forradalmi magatartásból ere-
dő  szándék és elvek ellenére ü szeretetet helyezte и JЛüglnüс lд/ühü , egy kis 
időre kilépett abból a szokás hatalmába bemerevedett körkörös forgástól el-
szakadni képtelen, évezredekre visszamen ő  emberi beidegződés dirigálta 
cselekvésmód kereteib ő l, amelyekben „az ember a I ćtczésére a min ő ségte-
lenséget" `' kezdte alkalmazni, azaz világának, nem pedig környezetének su-
gallatára hallgatva cselekedett, Az út írója egy pillanatra lelépett az eltöme-
gesedés útjáról, vállalva a mindenkori kívülállással járó cseppet sem veszé-
lyek nélküli emberi létezés kockázatát. 

A tudatszintváltás feltételei ily módon megtcrcmt ődtek Sinkónál. A 
jungi értelemben „énjéhez és földhöz kötött... ember"' el őtt megnyíltak a ka-
puk abból acélból, hogy mint „a kollektív nívót meghaladó tudatszint" bir-
tokosa megszűnjék csak „önmagának célja lenni" s a továbbiakban megkísé-
reljen „Isten eszközeként" tevékenykedni a szeretet univerzális törvényének 
szellemében egy elembertelenedett világban. 

A földi életben betöltend ő , mértékére szabott feladat, ki ldetés maradék-
talan megvalósításában az ember csak a világára és az abban kifejezésre ju-
tó törvényszerűségekre támaszkodhat, lévén hogy mindenkinek egyedül kell 
csatát nyernie, els ősorban a csak önmagára összpontosító egójában tomboló 
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személyiségtudattal szemben, amely gátat vet az egyén lelki/szellemi fejl ő -
désének. Mindaddig, amíg az embernek világáért folytatott küzdelme be nem 
indul, mint Stuart Wilde írja: „nem tudja megérteni a koordinátarendszerén 
kívül lévő  dimenziók és jelenségek létezését sem, és még arra is képtelen, 
hogy eleget tegyen a létezése min ő ségét eredend ően meghatározó, alapvet ő , 
időtlen és maradandó törvény követelményének, mely így hangzik: „Szeresd 
az Urat..." és így folytatódik: „Szeresd felebarátodat, mint magadat." 10  

Ugyanis abból kiindulva, hogy „a gyilkosság b űnét nem Isten teremtet-
te, aminthogy nem Isten teremtette a bánatot és a fájdalmat sem. Ezeket az 
ember teremtette a saját egójában"," vagy ahogyan Baaderrel egybehangzó-
an Hamvas mondaná: a gyilkosság bíú гΡét az ember helyezte imaginációjába, 
s „amit az ember imaginációjába helyez, azzá alakul " ,  'Z  nos tehát az idézet-
tekbő l kiindulva és csakis akkor, ha az ember magától belátja, hogy minden 
egyes emberi életet csak a kölcsönös szeretet révén lehet megváltani, egyér-
telművé válik, hogy a világ olyan, amilyenné mi emberek formáljuk. Ide tar-
tozik még az is, hogy az egész anyagközpontú földi realitás milyenségének, 
minőségének és a benne megnyilvánulásra kerül ő  minden egyes ember léte-
zést alakító szándéka kvalitásának az összefüggésében csak az egyénnek ön-
maga tetteiért vállalt felel őssége kérhető  számon, a kollektív felel ősségválla-
lás, mint az utóbbi évtizedek is tanúsítják, önmaga ellentétévé alakul át, és 
álfelelősségtudat formájában a nemlétezés szférájába menekítetten megfog-
hatatlanná válik. 

Ma újra egyre gyakrabban vet ődik fel a megváltás mibenlétének értel-
mezése körüli fejtegetések szükségszer űsége. A huszadik század folyamán 
sokan, közöttük Jung is kimutatta: „Ahelyett hogy önmagunkat, vagyis a ke-
resztünket magunk hordoznánk, Krisztusra rójuk megoldatlan konfliktusain-
kat. »Az Ő  keresztje alá állunk«, de világért sem a magunké alá. Aki utóbbit 
teszi, az eretnek, önmegváltó, »pszichoanalitikus« és Isten tudja, még mi 
nem. Krisztus a keresztjét Ő  saját maga vitte, és az az övé is volt. Meghiszem 
azt, hogy egyszerűbb egy olyan kereszt alá állni, amely a másé, és már hord-
ták, semmint a saját keresztcinket cipelni a külvilág gúnyolódása és megve-
tése közepette. Hisz a dolog könnyebbik végét fogva meg szépecskén meg-
maradunk a hagyományban, és még meg is dicsérnek jámborságunkért. Ez 
jól szervezett farizeusság és igencsak keresztényietlen."" Egon Friedell is ki-
mutatta: az elmúlt kétezer évnek semmi köze sincsen az állítólag krisztusi ta-
nokra épül ő  kereszténységhez, hiszen ha csak a Hegyi Beszédet vesszük ala-
pul, az emberiség tetteivel annak minden alapvet ő  tételét meghazudtolva, an-
nak cllenére cselekedett. Az intézményes hitrendszerek lényegében dogmák 
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szintjére emelt jézusidegen tanokra épültek a világi hatalom birtoklására irá-
nyuló mindenkori egyházi törekvések viszonylatában. A csodák világába 
számíízött Istent fokozatosan elidegenítették az embert ő l olyannyira, hogy a 
20. században már mint Jung is írja: „az Isten halála és elt űnése korát 
élј ík."" Az etérhetetlens ćgbc taszított Isten helyett Karl Herbst a teremtés-
hez való viszonyunkat próbálj дΡ revidiátni, állítván: „ A valódi Isten feni lát-
ható, nem bizon уиí hа ló, mivel iiem a terenп tése mellett, lzanem a 
teremtésé»ben<' működik. Hagyja, hogy az ember emberek kezébe essék, 
aПélkül hogy be аvа tkoznék. Hogy mégis szereti az embert, és gondoskodásá-
val veszi körül, és isn нét jén fogja ébreszteni, ezt csak az tapasztalhatja meg, 
ki egész szívével keresi Ő t, és a sötétségben is bízik Benne. (...) Isten nem 
kiegćszítő leg működik a teremtményei mellett, hanem mindig rajtuk keresz-
tiil, s közben tiszteletben tartja sajátosságaikat és döntési szabadságukat".'' 
Ilyen értelemben tehát ezért a földi realitásért, amelyben evilági életünket 
megvalósítjuk, egyedííl mi vagyunk a teremtés egészének részeként a felel ő -
sek, s ilyen értelemben a mi kezünkben van az evilági létezésben megvalósí-
tandó feladatként önmagunk megváltásának a lehet ősége, Jézus pedig, mint 
ahogyan Tamásnak is mondotta volt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam."" 

Ezért írhatta le Franz Alt a Gondolatok a vallásról és a kereszténység-
rő l című  szövegválogatás Előszavában a következ őket: „C. G. Jung révén 
megtanultam: a keresztény és vallási megújulás eszményképe nem lehet hol-
mi kötetlen liberalizálódás ćs alkalmazkodó modernkedés — ezt nevezi a 
nagy lélekgyógyász »szokáskereszténys ćgncka, hanem csakis a jézusi érte-
lemben vett radikalizálódás és elmélyülés. A názáreti férfiú megmutatta ne-
kíink, hogyan kell helyesen gondolkozni és élni."" 

Ezen a jézusi úton az irányjelz ő  lámpák a Tíz parancsolathan megfogal-
mazottak, vagy ha jobban tetszik, a mindenkori vallások mindenkori univer-
zális törvényekre támaszkodó parancsolatjai, amelyek félreérthetetlenül egy-
értelműek, kizárólagosak, és nem ismerik a kivételezést, szemben az embe-
rek alkotta törvényekkel, amelyekben mindig, ha csak elrejtetten is, de ott 
vannak a kivételezés lehetőségeit biztosító mellékvágányok. 

A világháború, a forradalom és a fehérterror következményeinek meg-
tapasztalása, valamint a hamvasi értelemben vett látás képessége vezette 
Sinkót a iélismerésben: „Az etika lényege az, hogy törvény, amely akár tud-
ják az emberek, akár nem, örökt ől fogva van. És ezért az ember létének 
egyetlen igazolása, célja és értelme az etika megvalósítása, a szeretet, az Is-
ten országának a földön való megteremtése. Nem lehet igaz tehát az egyén 
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bűnvállalásáііak ebnélete, mert semmiféle küls ő  körülmények meg nem enge-
dik, nem követelik lelkiismeretemt ől [Hamvas mondaná: világomtól, K. K.], 
hogy valamit, ami tiltva van, tegyek. Még akkor sem, ha ezt bűnvállalásnak 
és nem bűnbeesésnek nevezem. Az etikát nini szolgálhatom úgy, hogy maga-
mat azon kívül helyezem. Ha bármi elmélettel az empirikus tények akármi-
lyen meggyőző  egymás mellé állításával is akarom indokolni az etika törvé-
nyeinek az etika érdekében való etikai kényszerb ő l történt áthágását, ezzel 
magát az etikát semmisítem meg, mert az etika azon a lényegen é рtül, hogy 
minden körülmények között változatlanul kötelező . Ha egyszer elismerem a 
körülmények uralmát az etikus cselekvés lehet ősége felett, akkor ha b űnvál-
lalásnak is nevezzük ezt, érvényességében az történt, hogy az etika abszolút 
tekintélye helyébe egy más tekintélynek vetem alá magam, és ett ő l fogva már 
nincs megállás, mert az etikát a maga lényegében tagadtam meg." ' R  

Az egyetemes létezésnek csupán egy apró szegmentuma a földi valóság. 
A törvény az egész teremtésre vonatkozó örökkévalóság kategóriájába tarto-
zik, s ezért van összhangban az ember — aki viszont az egész része — világá-
val. Az anyagelvű  földi valóság koordinátarendszerei közepette élve annak is 
tudatában kell lenníünk, hogy az ember tudatvilága több, mint csak anyagban 
kifejezésre jutható testtudat. Egyesek ezt úgy mondanák, hogy az ember 
többdimenziós tudattal rendelkezik, mások meg úgy, hogy nemcsak testtel, 
de lélekkel és szellemmel is rendelkezünk. Mindenesetre egy dolog bizo-
nyos: a földi valóság megtapasztalása céljából vagyunk itt, de ebben a folya-
matban egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk a kozmikus törvények-
kel összhangban való cselekvésr ől, mert ellenkez ő  esetben minden egyes al-
kalommal a bűnbeesettség állapotának következményeit kényszerülíünk el-
szenvedni. Ezért nem szabad, hogy az ember az anyagelv ű  és vele szoros 
összefüggésben lévő  racionális törvényszerűségek irányította köriílmények-
nek, környezetnek engedve a testtudatra redukált ego által irányítottan való-
sítsa meg önmagát, hiszen az is bebizonyosodott az elmúlt id ők folyamán —
Sinkó írja: „Egy ember több, mint a politikai meggyőződése, a társadalmi 
helyzete" " — hogy az ember, mint Jung is megállapította, „csupán a ratüóval, 
az érteleimmel és az akarattal" nem tud boldogulni; továbbá, hogy a vallási 
szimbólumok „az emberi lélek természetes kinyilatkoztatásai" (...) „a vallá-
sok [pedig] semmi esetre sem tudatos kiagyalás szi leményei, hanem a tudat-
talan lélek természetes életéb ő l fakadnak", 2 0  mint ahogyan az is tény, hogy: 
„Egy vallási igazság lényegileg megtapasztalás, élmény, nem pedig nézet. "21  

Fejtegetései során így jut cl Jung a minden emberben elevenen él ő  is-
tenemberhez, ami az embernek az Isten képérc való teremtettségével azonos, 
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Hamvas az ember mikrotheoszi jellegér ő l beszél; szemben a mikrokozmikus 
jellegével, és kihangsítlyozza: „Az emberi létezés határait e világi életre le-
szűkíteni nem lehet, s ha valaki mégis megteszi, cs ődbe keriíl", 22  Karl Herbst 
pedig az emberen keresztiil megnyilvánuló Istent próbálja emberközelbe 
hozni, akit „minden él ő lény els ő  oka"-ként kell és lehet felfogni.  23  

Mindaddig, amíg a látás képesség ćnek birtokában Sinkó az események, 
a körülmények, a könnyezet összefügg ćsében nem jutott cl addig a felisme-
résig, hogy küldetésének lényegét nem a mások megváltására irányuló törek-
vésben, nem a mások bíúlének magáravállalásában, nem a világtól idegen 
környezet elvárásaihoz igazított cselekvésben kell keresnie, hanem a jungi 
értelemben vett „saját bens ő  ember"-re, 24  azaz mélymaga sugallatára kell 
hallgatnia ahhoz, hogy az egyetemes törvényszer űségek segítség ćvel eliga-
zodhasson az adott történelmi szituációban, és a helyesen cselekvés lélek-
emelő  magasztosságát megtapasztalhassa. Nos tehát, mindaddig, amíg Sinkó 
képtelen volt bens ő  énjével összhangban viszonyulni az adott környczetlhez 
és az eseményekhez, nem tudott teljesen megszabadulni azoktól a bcidcgz ő -
désektő l sem, amelyek lehetővé tették volna számára a szeretet írtjának nem-
csak elméleti síkon történ ő  igenlését, hanem azt, hogy a szeretetet önnön va-
lója teljes érték ű  megnyilvánulásaként a tettein keresztiil egyértelm űen meg 
tudja valósítani. 

Az emlékirat Sinkó ezzel kapcsolatos vívódásainak is hangot adott, 
mert közben az események nyomására már megtapаsztalhatta — s itt a meg-
tapasztaláson van a hangsúly —, nem igaz az sem, miszerint Isten „közém és 
a nekem rendelt tett [feladat, küldetés] közé a b űnt helyezte volna — Isten 
nem helyezi a bűnt az ember és a neki rendelt tett közé, mert lstcn nem egy 
történetfilozófiai teoretikus, hanem egy örök erkölcsi valóság, amely minden 
embernek egyformán a minden vele él ő  emberhez való szeretetet, megbo-
csájtást és a tűrés parancsát adta".  25  Ilyen értelemben Isten nem egy láthatat-
lan, csodákban megnyilvánuló lény, akihez csak közvetít őkön keresztiil —
egyházak, papok stb. — szabad és lehet az embernek szólnia, hanem az em-
ber természetes állapotához, világához, legbens őbb énjéhez, mélymagához 
tartozó kinyilatkozási és realizálásra váró lehet őség. Sinkó errő l, a többi kö-
zött, a következ őket írta: „De minden emberben benne van a lehetőség, hogy 
ne egy történetfilozófiai szituációban, hanem az örökkévalóságban lelje meg 
útjának és cselekedeteinek parancsait." 26  

Sinkó Az út írásakor már azt is tudta, mert megtapasztalta, hogy „amíg 
az ember a történetfilozófiai szituációt [Hamvasnál ez a környezet] maga fe-
lett uralkodónak ismeri el, addig cselekedetei világa ellenére realizálódnak. "'-' 



SZÉLJEGYZETEK AZ ÚTHOZ... 	 87 

Az egész sinkói lelki és szellemi fejl ődés arról szól, hogy a felismert „egyet-
len tökéletességnek ör őkkévalóan változatlanul egy útján, a Krisztus írtján" 
való haladás teszi csak lehet ővé azt, hogy a történetfilozófiai szituáció meg-
szűnjék uralkodni az ember felett abban a pillanatban, amikor az ember az 
egyetemes törvények szellemében a maga világát kezdi élni. Z"  Ilyen esetek-
ben a szabadság értelmezése is módosul, nem lesz fi ggvénye többé a testtu-
datra redukáltságnak, amelyben a fizikai valóság anyagelv űségben kifejezés-
re jutó állapota dominál, mert a szabadság semmiképpen sem tartozik a töké-
letlen érzékszerveinkkel lehetséges megtapasztalás múlandó kategóriájába, 
hanem a létezésnek abba a dimenziójába, amelyr ő l Jézus így nyilatkozott: „A 
ki megtalálja az ő  életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő  életét én érettem, 
megtalálja azt." z' Sinkó err ő l így ír: „Az ember pedig e világ szolgálatában 
nem, hanem csakis Isten szolgálatában lehet szabad. "30  

A történetfilozófiai szituáció, vagy ha úgy tetszik, a környezet a múlan-
dó, pillanatnyi, általában anyagelv űségben megnyilvánuló igényeknek a hor-
dozója, míg az ember világa az örökkévaló, tehát a távlatban megnyilvánuló 
egyetemes törvényeknek a letéteményese, a létezés egészének és egységének 
a letéteményese. Ilyen értelemben a környezet, a történelmi szituáció a maga 
fizikaiságában  csak egy része, torzított alakja a létezésnek, olyan létezési for-
ma, amely a köriilményeknek, a környezetnek engedelmeskedve realizáló-
dik. Ezért nem szabad megengedni, hogy a környezet, a történelmi szituáció 
törvényszerűségei határozzák meg az emberi élet min őségét, mert az akkor 
az egészb ő l, az egységb ő l kiszakítottan, leválasztottan és torzítottan, a lénye-
gétő l megfosztottan képes csak megnyilvánulni feltételeket biztosítva a b űn-
beesés létrejöttének. 

A mindenkori társadalmi harcok eredménytelensége abból szárma-
zik/származott, hogy mint Sinkó is felismerte „az etikát az etikán kívül he-
lyezkedve", az ember próbálta ezt realizálni, figyelmen kívül hagyva „a ne 
ölj-nek és a gonosznak ellene ne állj-nak cselekv ő  megtagadását " . 31  

Mint Az útból is kitetszik, a látás képességének birtokában lév ő  
Sinkónak nagy ritkán sikerült csak a forradalmi id őszakban a történetfilozó-
fiai szituáció ellenére cselekedni. Egyébként a lezajlott történésekb ő l az is ki-
derül, milyen hosszú, körülményes és nehéz az út a felismeréstől a realizálá-
sig csak egyetlen emberélet viszonylatában, s hogy milyen könyörtelen szí-
vóssággal uralkodnak a hitében kicsiny ember felett a körülmények kialakí-
totta mélyben munkálkodó beidegz ődések. 

A sinkói cselekvés mind a kecskeméti, ellenforradalommal szemezge-
tők, mind pedig a ludovikások összefüggésében, ez utóbbiak viszonylatában 
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a Hamvas Béla-i megállapítás mellett tesz tanúságot , nevezetesen „valódi va-
rázsereje csak a példának és nem az elvnek  van". 

 32 
 

Az „az amit adsz, azt kapsz" univerzális törvény m űködésérő l is meg-
győződhetett Sinkó. A környezet szándéka ellenére védelembe vett katonai 
növendékekrő l szólva jegyezte le: „Az egész proletárdiktatíu -a alatt nem volt 
mélyebb élményem, mint a h гΡdovikásokkal való foglalkozás. Ők tanítottak 
meg az őszinteség erejében, a szeretetben hinni"." Majd kés őbb, amikor a fé-
hérterror idején üldözöttként egy pincében megbí гΡjva hangot hallott: „Min-
den éjjel lőnek a románok , ki tudja, kit öltek most meg? Hol a szeretet? Sze-
gény Sinkó, vajjon mi lehet most vele..."" Még kés őbb „énnekem az a hang 
az annyiszor megtagadott és akkor a rémület napjaiban szinte elfelejtett Is-
tentő l volt emlékeztet ő  szó. (...) egy szikra lett a sötétségben , és ettő l a pilla-
nattól kezdve n őtt, hatalmasodott a világosság ". 35  Hamvasi értelemben az 
imaginációba helyezett szeretet els ő  győzelmének lehetíink taní гΡ i Sinkóval 
kapcsolatban ennek a történetnek révén. Számomra ez az Írás igazságát hir-
deti: „a ki keres, talál; és a zörget őnek megnyittatik". '° A szeretet ajtaján zör-
gető  Sinkó egy pillanatra a realizált szeretettel találta magát szemben. Az ez-
zel kapcsolatos megismerés, megtapasztalás ébresztette rá Az út íróját arra, 
miszerint: „a történelem egyazon b űnnek, az erő szaknak, különböz ő  és foly-
ton fokozódó, mindig erő sbödő  uralma és különböző  formákban való meg-
nyilvánulása"," s hogy „Orgovány nem ellenem bizonyít. Orgovány iskola-
példája az önmagát gyarapító er őszaknak. Orgovány egy sora annak a soro-
zatnak, amelyet folytatni a legközelebbi magyarországi proletárdiktatúrában 
készülnek".' ~ 

A bekövetkezett események, akárcsak napjaink valósága is, a huszonkét 
éves Sinkót igazolta. 
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Marginal notes to The Road (On love) 

Applying C. G. Jung's perceptions of religion and Christianity, and in 
the spirit of Béla Hamvas — man has a world and not an environment —, this 
essay attempts to give an answer to the question of how far Sinkó managed 
to — acting in concord with the teachings of Jesus Christ — reach a higher 
level of consciousness, in relation to the universal commandments concern-
ing love and 'Thou shalt not kill', at the time of the first great cataclysm of 
the twentieth century. 
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CONFERENCE PAPER 

EGY REGÉNY REGÉNYE, AVAGY IDŐÁLLÓ ADALÉK 
A SZTÁLINIZMUS ETIKAI FENOMENOLÓGIÁJÁHOZ 

1953 nyarán és kora őszén, amikor Sinkó Ervin az újvidéki Híd és a 
zágrábi Republika hasábjain párhuzamos közlésben publikálni kezdi a meg-
ő rződött kéziratos moszkvai és párizsi naplójegyzetei, újságkivágásai, közö-
letlen versei, kiadói recenziói és szerz ődései, Romain és Marie  Roland  leve-
lei s egyéb hiteles dokumentumok alapján megírt emlékiratát, a sztálini 
Szovjetunió harmincas évekbeli valóságáról mifelénk még alig forgott köz-
kézen hitelt érdeml ő  kortörténeti alapiníí. Ő  maga, Sinkó Ervin ugyan már 
Moszkvában megismerte Gide Retour-ját —vitázott is vele —, párizsi napló-
jegyzetei tanúságaként olvasta az ottani trockista emigráció vitriolos vitaira-
tait, írói hagyatékában viszont nincs nyoma annak, hogy eljutott volna hozzá 
Koestler 1940-ben megjelent — ma úgy is mondhatnánk: „tudományos fan-
tasztikus" —alapműve a harmincas évek moszkvai kirakatpörcir ő l Amit 
szerzőnk esetleg kézbevehetett volna az Egy regény regénye írása közben, 
az Weissberg-Cybulski eredetiben 1949-ben napvilágot látott, s 1953-ig ná-
lunk is két egymás utáni gyors kiadást megért emlékirata volt a szovjetuniói 
nagy „csisztkákról". Az Egy regény regényében azonban annak sincs nyo-
ma, hogy memoárjainak írása közben szerz őnk felhasználta volna a korabeli 
Jugoszláviai Kominfonn-elleni ideológiai offenzívájában oly sokat hivatko-
zott, közkézen forgó Hexensabbat, azaz Zavera ćutanja tényanyagát. 

Valójában ugyanis szüksége sem volt különösebb szakirodalomra, hisz 
az Optimisták kéziratának két évig tartó moszkvai vessz ő futá а , a szerző  re-
ménytelen kilincselése az ottani szerkeszt őségek bürokrata labirintusában, a 
Moszfilym-mel kötött s végül is csúfos bírósági végzéssel megszakadt fura 
„munkaviszonya", a moszkvai magyar és német emigráció körében kiszivár-
gó információi s a valósággal dosztojevszkiji szenvedéllyel kísért és ollózott 
moszkvai napisajtó hírei, nem utolsósorban pedig az élettárs, Sinkóné 
Rothbart Irma orvosn ő  személyes tapasztalatai a moszkvai központi rákkuta-
tó intézetben és egy 14 000 munkást foglalkoztató ottani gépgyár rendel őjé-
ben — mindez a közvetlen megismerés hitelével kerülhetett a moszkvai, majd 
a párizsi jegyzetfüzetbe, onnan pedig az Egy regény regényébe. 

Amikorra aztán a hatvanas években beindul a nemzetközi, a délszláv és 
a magyar antisztálinista irodalom fergeteges új reneszánsza, amikorra egy- 
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egy Deutscher-, Kiš-, Kreši ć-, Lengyel-, London-, Lukács-, Méliusz-, Mu-
hić-, Štajner-, Szolzsenyicin-, vagy Vranicki-m ű  nálunk is a baloldali totali-
tarizmus e századi története iránt szenvedélyes kritikai érdekl ődést tanúsítók 
könyvespolcaira keriil mindennapi „lektűrként", addigra az Egy regény re-
génye immár egyik alapvet ő  „ősforrásként" foglalja el helyét a könyvtánzyi 
szakirodalomban. Ősforrásként, s egyszersmind a sztálinizmus fenomenoló-
giájának sajátos látószögű  megragadásaként is. 

Amíg ugyanis e szörnyű  „fenomén" általános társadalom- és mozga-
lomtörténeti jelenségének legszerteágazóbb megrajzolásában Iszaak 
Deutscher Trockij-trilógiája és Sztálin-monográfiája volt mifelénk is az alap-
mű , filozófiatörténeti jellemzésében Predrag Vranicki, Fuad Muhi ć  és Luk-
ács György értekezései, politológiai meghatározásában Milovan Đ ilas em-
lékirata, az ún. „személyi kultusz" fenoménjének elemzésében Andrija 
Kreši ć  könyve, az oroszországi és a szatelit-államokbeli kirakatpörök mecha-
nizmusának feltárásában Koestler Artúr regénye s Aleksander Weissberg-
Cybulski és Arthur London emlékirata, a láger-, illetve Gulás-irodalomban 
Szolzsenyicin, Karlo Štajner és Lengyel József könyvei, a sztálinizmusnak 
mint sajátságos hit-vallásnak, mint rettenetes „metafizikának" a jelenségkö-
rében Danilo Kiš dokumentumprózája, a szatelit-államok irodalompolitikájá-
nak, közelebbről a „kis magyar erdélyi zsdánovizmusnak" a jellemzésében 
pedig Méliusz József emlékiratai — hogy csupán a saját három évtizedes to-
talitarizmus-búvárlataink legfőbb kézikönyveire és részmunkáira hivatkoz-
zunk —, addig Sinkó Ervin emlékirata mindenekel őtt e bestiális „fenomén" 
etikai rondabugyrának körvonalazásával foglal el sajátságos tipológiai helyet 
a hatalmas szakirodalomban. 

Az Egy regény regénye lapjain egyebek közt minuciózus adalékokat 
találunk a kirakatpörök gyalázatosan amorális mechanizmusának és áldoza-
taik, az egykori neves forradalmárok teljes erkölcsi dezintegrálódásának a 
jellemzéséhez is, azonban a „globális fenomén" etikai rondabugyrának e fon-
tos részjelenségei mellett mégiscsak jelent ősebbnek tűnik számunkra két ál-
talánosabb kritikai néz őpont: az erkölcsszociológiai és az erkölcspszicholó-
giai érvényesítése Sinkó memoárjában. 

2. 

A rekonstn ►ált naplóként megírt emlékirat erkölcsszociológiai valósá-
gában az emberi egyedeknek az a mechanikus tömege — valójában: ál-közös-
sége —képezi azt a legszélesebb alapot, amelyet ténylegesen jórészt megfosz- 
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tottak az erkölcsi szubjektum közismert alapismérveit ő l. Ideologikusan vi-
szont — a nagybet űs Nép tökélyig vitt, demagóg hipertrofálás révén — mitikus 
magasságokba emeltek. 

A konkrét egyes embernek, a dolgozó és alkotóegyednek e képmutató 
sztálinista értékrendszerében az a valós hely szabta meg tényleges értékét/ér-
téktelenségét, amelyet ez az egyed a „szocialistának" becézett, valóban Vi-
szont államkapitalista-bürokratikus termelési, elosztási és döntéshozatali 
rendszerben elfoglalt. A moszkvai napló írója ugyanis „a forradalmi proleta-
riátus győztes államának" fővárosában a legalacsonyabbtól a legmagasabb 
társadalmi intézményekig lépten-nyomon abba az alkalmazott típus-egyedbe 
botlik, akinek magatartása nemcsak hogy forradalmárra, az emberiség egé-
szét átfogó forradalmi gondolat, eszme és etika szenvedélyes és merész föl-
vállalójára nem emlékeztet, de épp ellenkez ő leg, a szerepét átlátszóan rosszul 
játszó, örökösen tojástáncot táncoló — mint szerz őnk јja — Rosenkrantzot és 
Guildensternt testesíti meg. 

A valóságos ön-tevékenység, a felel ősségteljes ön-igazgatás elenyész ő  
lehetőségétő l is megfosztott emberi egyedeknek e társadalmában, a végs őkig 
centralizált —piramidális felépítés ű  — társadalmi mechanizmusban az erköl-
csi értékrendszer sem lehetett másmilyen, csakis piramidális szerkezet ű . Az 
ín. „erkölcsi felépítmény" ugyanis csak így simulhatott hozzá, úgymond 
„természetszerííen", a rendszer gazdasági és társadalmi szerkezetéhez, s a 
morális értékrend alapvet ően fontos történelmi hivatása — a korrekUv fiu іkciб  
— helyett így érvényesülhetett leginkább az apologetikus „misszió". 

Az Egy regény regényében ennek a globális rendszerhez simuló crkö!-
csi értékrendnek a legalsó lépcs ő fokán a felel ő sségteljes erkölcsi szubjektum 
ismérveitő l — a rendszer egész logikájából következ ően: úgymond „termé-
szetszerűen"! —megfosztott, önállótlan, „felíilr ől" mindig alárendelt ćs ki-
szolgáltatott emberi egyed  611. Hisz fölötte — az értékskála közepén — egy ide-
ologikus, nem-valós, fiktív „erkölcsi instancia" foglal helyet. Nevezetesen, 
az úgynevezett „erkölcsi közvélennény", amelynek a napi direktívák és a 
rendszeres állami tudatmanipuláció révén egy más, egy valóságos fentibb 
instancia szabja meg, hogy neki mint „morális közvéleménynek" mir ő l mi is 
legyen — a „morális véleménye"... Ez a valóságos instancia pedig: a sztálini 
állami, közigazgatási, szakszervezeti és pártvezet őség, kiílönböző  teríileti 
szinteken. Valójában tehát az a regionális és országos vezet ő  elit, amely tény-
legesen csak egyirányú kom гn unikációt tart fenn az autonóm t егше lő i, társa-
dalmi és erkölcsi egyediségüktől megfosztott polgárok ál-kollektívumával, a 
„köz"-zel: a fentr ő l lefelé haladót, a direktivisztikusat. Illetve, más szóv аL a 
centralisztikusat, ama demokratikus centralizmusból a demokratikus elemet 
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„sikeresen", tű lságosan is sikeresen száműző t... E pirаmidális alakzatíj erköl-
csi értékrendszert aztán Sinkó Ervin emlékiratában is a történelmi tényállás-
nak megfelel ő , a legfelsőbb vezető  elit instanciáján is feliil álló meta-instan-
cia, a Népek Boldogítója azaz Joszif Visszárionovics tet őzi. 

Az ún. „közerkölcs" mechanizmusának e hierarchikus és végs ő  soron 
egyetlen deifikált ítél őbiгбban kicsúcsosodó építményét a módszeres tudat-
manipulációval létгehozott sajátságos „embereszmény" és sajátságosan „esz-
ményi" erkölcsi m аgatаrtásforma tám аsztotta alá. 

Az Egy regény regénye egy helyütt így határozza meg e manipulatív 
cszm ćnyt, hogy a harmincas évek Szovjetuniójában „olyan embert akarnak 
formálni, aki egész szellemi struktúrájában a bamleti vagy fausti típus teljes 
negációj а". Egy embert, akinek ne legyenek olyan kérdései és kétségei, 
melyre már el őzőleg nem állnának készen a feltétlenül elfogadandó, kétséget 
kizáró autoritatív válaszok. A szovjet ideál olyan ember, aki maximumális 
szorgalommal sajátítja el az autoritatív és minden további kérdést már csín-
jában feleslegessé tev ő , kidolgozott feleletek sorát." 

A korszerű , deteologizált, a „középkoriságától" megfosztott emberi e --
kölcs nyilván ott kezdődik, ahol legalább valamelyest jelen van a viszonylag 
autonóm, a tetteiért, aktivizmusáért vagy passzív félreállásáért mindenekel ő tt 
és elsősorban önnuаgának, a maga viszonylag szuverén erkölcsi szenzibilitá-
sának felel ős emberi individuum. Az az erkölcsi szubjektum, akinek a társa-
dalmi praxis egészében, s így az erkölcsi szférában is adva van a /e1е  ősség-

ieljes vá/аsztás gyakorlati lehet ősége. 
A sztálinista rendszer viszont már az Egy regény regénye eddig vázolt 

erkölcsszociológiai valóságával is lehetetlenné tette az ilyen egyéniségtípus 
tömeges kialakulását és általánossá levését a Jelmezes Gonoszság birodalmá-
ban. Ha ehhez hozzáadjuk még az emlékirat azon tanulságát is, hogy a sztá-
lini államtípus a tökélyig fejlesztette a gyanú közszellemét, a bes Йgó rend-
szert ćs az ínn. „preventív igazságszolgáltatás" azon machiavellista irányel-
vét, hogy inkább több száz йг tаІІаі  ember is lakoljon, mintsem bogy egyet-
len egy, aki netán árthatna az államrendnek, szabadlábon maradjon, akkor 
nyilvánvalóvá lesz a tömeges méretű  demoralizálódás objektív erkölcsszoci-
ológiai oka, illetve az erkölcsszociológiai magyarázat ann, hogy már a hú-
szas évek végét ő l sorjázó, egyre embertelenebb társadalmi történésekkel 
szemben miért maradt el a tömeges erkölcsi szembehelyezkedés, miért me-
revül a 170 milliós Birodalom lakossága egy ijeszt ő  anakronoisztikus „tolsz-
tojánizііііі sba", jelentékenyebb mértékben „ellent nem állván a gonosznak", 
amely pedig immár nemcsak alapvet ő  emberi és erkölcsi maradék-méltósá- 
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gát, de puszta életét is veszélyeztette a gondosan kiépített és egyre terjeszke-
dő , gigantikus Gulag-hálózattal. 

3. 

Az Egy regény regénye az eddigiekben vázolt erköl csszocinlógiа i va-
lóság mellett — s vele szerves összefhggésben — tartós alkotói és történelmi 
dokumentumot állított annak a sajátságos аn eltorzult erkölcspszichológiának 
is, amely áthatotta az autonóm erkölcsiségét ő l rendszerbeli állapotokkal és 
viszonyokkal megfosztott korabeli szovjet állampolgárokat. Akiknek sok-
milliós tömegében a rendszerbelileg éltetett és megkövetelt erkölcsi konfor-
miznuis, apologetikai és alattvalói „embereszmény" végfül is kialakított egy 
olyan paradoxális erkölcsi közérzetet, amely azt sugallta a hatása alá vont 
egyedek milliós sokaságának, hogy minél inkább mentesek a jobb és igazsá-
gosabb elvárásától — vagyis minden és mindenkori erkölcs alapvető  mozga-
tórigójától, ama „Sollen" imper а tüvumaitól —, azaz minél elégedettebben és 
apologetikusabban fogadják el azt, ami van és ahogy van — annál kiül nb, s ő t 
annál „forradalmibb" szovjet állampolgárok! Avagy sinkói szóhasználattal: 
„Az elégedettség valósággal erkölcsi legitimáció, és ilyen módon az önelé-
giiltség a forradalmi erények sorában kap helyet." 

E paradoxüális „erkölcsi" közérzetek az emlékirat lapjain föl-föl sejlik 
aztán egy még paradoxálisabb erkölcspszichológiai folyománya. Amennyi-
ben ugyanis az ily módon nemcsak ideológiailag, de erkölcsileg is preparált 
állampolgár úgy érzi, hogy sehogy se tudja utolé гni ezt az írton-útfélen har-
sogott és megkövetelt embereszményt, akkor lassan kikezdi a rossz lelkiis-

meret, s birtokába veszi az elemü félelem: „fél attól, bogy rajtakaphatják, s vi-
gyázni fog, hogy elkeriülje a büntetést, melyet, ha valakire lesújt, megérde-
meltnek kell tekintenie, mivelhogy titokban tapasztalja, hogy a legbuzgóbb 
igyekezet is csak megközelítheti, de meg nem valósíth дΡtja a derűs ideált ćs a 
derűs ideál szigorú követelményeit". 

Micsoda paradoxon-sor tehát! Rossz lelkiismeret amiatt, hogy nem le-
het eléggé sikeresen likvidálni a maradék-lelkiismeret társadalmi realitások-
kal szembeni jogos erkölcsi követelményeit! B űntudat amiatt, hogy nem le-
het eléggé gondtalanul és eléggé der űsen szemet hunyni az fölött! És rette-
gés a büntetést ő l, amely nem az amoralitást, hanem az egyetemes b űnösség, 
jelmezes gonoszság sejtelme és látványa, a minden létez ő  szöгnуLi infámiája 
fölött! És rettegés a bi ntetésr ő l, amely nem az amoralitást, hanem az alapve-
tő , amúgy is elenyésző re szilkitett emberi erkölcsiséget bünteti! 
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A gyakorlati konzekvencia tehát az egyén számára nyilvánvaló volt: 
szökni az autonóm erkölcsi egyediségtő l, mely amúgy is a minimumra van 
zsugorítva; szökni az erkölcsi felel ősségtő l, melynek joga amúgy is kétségbe 
vonatott; szökni a felel ősségteljes morális szabadságomtól, mely egyébként 
is mizérikus! — Az Egy regény regényében fölsejl ő  erkölcspszichológiai va-
lóság tehát az Erich Fromm-i létpszichológia ijeszt ő  végtanulságát és a 
Georges Gurvitsch-i „utólag hozott ítéletek erkölcsét" anticipálja, miszerint a 
tényleges erkölcsi szubjektivitásától jórészt megfosztott morális szubjektum, 
a döntéshozatal ritka pillanataiban sem a maga bens ő  erkölcsi imperativusa-
ihoz igazodik, hanem azokhoz a külső  elvárásokhoz és előгe szegadott érték-
ítéletekhez, amelyeket őneki utólag és szolgai módon csak meg kell „er ő sí-
teni".. . 

A sinkói konklúzió végül is egy félelmetesen dehumanizált negatív utó-
pia ironikus el őrevetítés ćben kap aforisztikus formát: „Ha sikerül megterem-
teni a jó alattvalót, azaz a teljes alattvalóvá redukált embert, akkor megszü-
letett egy bizonyos harmónia, megsziiletett e diszharmonikus világban a har-
monikus ember." 

S tudjuk jól, hogy a Jelmezes Gonoszság birodalmának alig néhány év-
tized alatt csakugyan sikerült megvalósítania e negatív utópiát. 

Annak bizonyságaként, hogy a Birodalom maga is, már csak ennek 
okán is, megérett a pusztulásra. 

The story of a novel 

Basing it on his autographic diaries, newspaper clippings, contracts 
signed for publishers, letters written to Marie and Romain Rolland, and other 
documents, in 1953 Ervin Sinkó wrote his memoirs of the years he spent 
in Moscow (1935-1937). Comparing it thematically and typologically to the 
anti-Stalinistic works by Iszaak Deutscher, Milovan Đ ilas, Danilo Kiš, József 
Lengyel, Arthur London, József Méliusz, Carl Stajner, Alexander Solzhc-
nitsyn, Aleksander Weissberg-Cybulski and others, the author emphasizes 
that Sinkó's work deserves a relatively distinctive place among them by the 
way it penetrates deeply into the essence of the `ethical' phenomenon of 
Stalinism, that is, into its totally amoral character, which he does from two 
basic aspects: from the aspects of sociology and the psychology of morality. 
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CSORBA BÉLA 

ÉTI30SZ ÉS TOPOSZ, KRITIKA ÉS APOLÓGIA 
SINKÓ ERVIN 1945 UTÁNI PUBLICISZTIKÁJÁBAN 

Sinkó Ervin 1945 utáni publicisztikája leírható a kommunista utópiához 
történő  visszatérési kísérletként is, aminek személyes hátterét az a — koránt-
sem egyirányíi és korántsem csak pozitív — tapasztalat adta, amit az író a má-
sodik világháború éveiben, a jugoszláviai antifasiszta harc során szerzett. 
Ugyanakkor ez a publicisztika aligha teljesedhetett volna ki anélkül a világ-
történelmi jelent őségű  konfliktus nélkiíl, ami a Tájékoztató Iroda és Jugo-
szlávia között alakult ki 1948. júniusát követően. Sinkó moszkvai naplója, 
valamint annak átstilizált parafrázisa, az Egy regény regénye tanúsítják: ek-
korra már pontos látlelettel és tragikus vonatkozás ű  személyes tapasztalatok-
kal is rendelkezett a sztálinizmus természetrajzáról. Ezekr ől a tapasztalatok-
ról a Kísértet járta be Európát c јnű  publicisztikai kötetének Szubjektív 
előszavában így vall: „ ...Mind s űrűbben felhangzott és felhangzik a kérdés: 
hogy van az, hogy 1948 jí іiusáig semmit se vettünk észre az orosz forrada-
lom elkorcsosulásának és eltorzulásának félelmetes folyamatából, hanem 
egész addig feltétel nélkül helyeseltiink mindent, ami történt s mindent, ami 
nem történt a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségének területén? 

Elvakultság volt, vakság és semmi más? 
Igaz a feltétel nélkül való helyeslés, de nem igaz a vakság. (...) Hogyan 

volt ez lehetséges? (...) Nem hinni a Szovjetunióban úgy t űnt, egyet jelent 
nem hinni az egyetlen történelmi er őben, mely szabadulást képes hozni és 
képes emberségesebb világot teremteni: a forradalomban. Elveszteni a Szov-
jetunióban való hitet a harcos számára azt jelentette, hogy kihull a harci sor-
ból és tehetetlen, okoskodó néz ővé süllyed." Z Majd így folytatja: „A kérdés 
az volt, hogy a meglév ő  valóságok között van-e valami, ami tökéletesebb, 
van-e valami, ami inkább lehetséges kiírt a prehisztorikus kapitalista és apo-
kaliptikus fasiszta sötétségb ő l. (...) És a próbát, a legkeményebb próbát is 
megállt a nгΡ eggyőződés, hogy senkinek sincs joga ahhoz, hogy igaza legyen 
a Szovjetunióval szemben." 3  

Mintha csak a Sinkó — és az ifjú Lukács —által oly kedvelt kierkegaar-
di tétel parafrázisát — Istennel szemben mindenki csak vétkes lehet — halla-
nánk viszont! Igen, ezek a hívő  ember szavai, annak az embernek a szavai, 
aki nemcsak lehetségesnek, de történelmileg szükségesnek is tartja az etikai- 
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nak „mint olyannak" a teleológiai felfüggesztését (hogy egy jellegzetesen 
kierkegaardi fogalommal éljünk). 

Ámde mindez a XX. század baloldali (és mindenekel őtt a kommunista) 
mozgalmárai számára nem csupán elméleti vagy elvont etikai kérd ćs volt, 
hanem véresen megélt valóság! 

„Tudok egy esetrő l" —írja Sinkó, s elmondja húga utolsó napjainak tör-
ténetét —, „mely eléggé jellemz ő . Épp azért, mert a h ő se nem valami kima-
gasló, nem is jelentékeny személyiség. Csak egy sziirke kis sorkatona volt az, 
akirő l itt sző  van. Párttag, évek óta él Moszkvában, ahol szobrászn őként töb-
bek között a moszkvai »Forradalom Múzeuma« számára Kalininnek, 
Liebknechtnek és — Radeknek a szobrát készítette el. Feleségiíl megy egy 
orosz szobrászhoz. Súlyosan megbetegszik, egy évig beteg, nem tud ki-
gyógyulni, mikor egy napon végzést kézbesítenek neki, bogy huszonnégy 
órán belül el kell hagynia a Szovjetunió területét. Hiába párttag, hiába, hogy 
orosz állampolgárnak a felesége, s hiába mutat magára: nézzenek rám, bele-
halok, ha ebben az állapotban vonatra tesznek. S Bécsbe megérkezik, és más-
nap már halott. Ő rzöm a levelet, melyet bécsi barátom írt, akinél a fiatal asz-
szony érkezése után megszállt. A levélb ő l kitűnik, hogy a haldokló igyeke-
zett meggy őzni vendéglátóját a Szovjetunió rend őrsége eljárásának 
»érthet őségérő l«, magyarázta, hogy a Szov јеtunióban nemrég zajlottak Le a 
perek, a Szovjethmió ostromlott vár, a Szovjehmió az emberiség és épp az 
emberiség érdekében kénytelen messzemen ő , a feliíletes szemlél ő  számára 
sokszor embertelennek tetsz ő  óvatossági rendszabályokra. Így vitatkozott 
vendéglátójával, s legfőbb gondja, minden igyekvése arra irányult, hogy 
mentse azoknak a presztizsét, akik eltépték a féij ć től ćs a halálba költék."° 

Íme, itt áll el őttünk a feltétlen hit bajnoka, a XX. századi történelem jel-
legzetes kommunista (és nemcsak kommunista) típusa, az a modern szemé-
lyiségtípus, amelynek megjelenését a világtörténelem szhlpadán Kierkegaard 
Oly pontosan érz ćkeltc, vagy talán helyesebb azt mondani — anticipálta: 

„Nagyon biztos a dolgába az, aki megtagadja és feláldozza önmagát a 
kötelcss ćgért, és feladja a végest, hogy a végtelent ragadhassa meg: a tragi-
kus hő s feladja a bizonyosat a még bizonyosabbért, és a néz ő  szeme nyugod-
tan tekint reá. De mit tesz az, aki feladja az általánost, hogy egy még maga-
sabbat tagadhasson meg, amely nem az általános? Lehetséges, hogy ez más 
lenne, mint kísértés?" 5  

Vagy: 
„Tragikus hős bárki lehet saját erejéb ő l is, de nem lehet a ht lovagja. 

Sokan adhatnak tanácsot annak, aki a tragikus h ős bizonyos értelemben vé- 
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ve nehéz útját járja: de annak senki nem tud tanácsot adni, aki a hit keskeny 
ösvényére lép, senki sem tudja megérteni őt. A hit csoda, melyb ő l egyetlen 
ember sincs kizárva, mert e szenvedélyben minden emberélet egy, a hit pe-
dig szenvedély (kiemelés — Cs. B.). 6  

Sinkó előtt, minthogy teljes konzekvenciájában sohasem tudta bels ő  re-
zignáció nélkül követni „a hit lovagjait", viszont íijra meg újra kísérletet tett 
megértésükre az etika talajáról, a Tito—Sztálin konfliktиst követően ismét fel-
csillant egy számára akkor ráég hum .nusnak tűnő  alternatíva „a kiteljesedett 
bűnösség korával" szemben, ez pedig a kommunista utópia megvalósítható-
ságának a lehetősége, nemcsak a kapitalizmussal és a fasizmussal, de akár a 
Szovjetunióval szemben is: 

„ ...A szocialista nagyhatalom ki akarja terjeszteni uralmát a makacsul 
védekező  országra, de az (ti. a nagyhatalom — Cs. B.) nem szocialista, hanem 
magát csak szocialistának álcázott fasiszta ország."' Sinkó itt ugyan érvfor-
rásként a hasonlóság toposzát alkalmazza, amely mind logikailag, mind tör-
ténetileg erősen vitatható, erkölcsi igaza, éthosza azonban aligha vonható 
kétségbe. Ugyanakkor azt sem szabad elhallgatni, hogy éppen ez az a moz-
zanat, amely elzárja az utat annak következetes végiggondolásától, hogy mi 
az, ami egy szocialista országot fasisztává (Sinkói értelemben) tud változtat-
ni, vagyis az enthümé їna mint retorikai módszer nem teszi lehet ővé a törté-
nelmi folyamatok logikailag tiszta aualizisét. Ez az ára annak, hogy Sinkó is-
mét hinni képes, és hinni akar az emberíséget megváltó kommunista utópia 
— immár jugoszláviai — megvalósíthatóságában. Csakhogy: ha Id őnk a kitel-
jesedett bűnösség kora, akkor ebb ő l a premisszából levezethet ő  bármely tett 
erkölcsi magasabbrendűsége, amely a b űnösség uralmának megdöntésére, 
megváltására vagy megváltoztatására törekszik. Akkor „az ördögöt csak az 
ördög hatalma által" (Kierkegaard) lehet ki űzni, akkor ismét át lehet hazud-
ni magunkat az igazságig, bírálni lehet ugyan a GULÁGot de hallgatni kill 
Goli otokról. Tévedünk azonban, ha azt hisszük, hogy a tudatosan vállalt, 
megideologizált élethazugság csupán századunk széls őjobb- és széls őbalol-
dali mozgalmaiban vált elfogott módszerré és programmá. Keynes, az ame-
rikai gazdasági csoda atyja, az államilag megzabolázott liberális utilitarizmus 
erkölcsi crédóját hasonlóképpen fogalmazza meg: „Még legalább száz évig 
el kell hitetnünk magunkkal és mindenkivel, hogy ami jó, az gonosz, és ami 
gonosz, az jó, mert a gonosz hasznos, és a jó nem az. A kapzsiság, az uzso-
ra és a gyanakvás legyenek még egy kis ideig az isteneink." 

Aligha mondunk újat, amikor megállapítjuk, hogy a modernizáció kora 
nem mentes a tömegmanipulációtól és a demagógiától: a XVIII. század for- 
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radalmai és ellenforradalmai óta minden jelent ős politikai mozgalom a „nép-
re", a „tömegekre" apellál, legitimitását onnan, és nem „isten kegyelméb ő l" 
vagy a tradícióból vezeti le. A politikai eliteknek soha korábban nem volt ak-
kora érdekük a nép szívéhez kedves húrokon játszani, és soha korábban nem 
tehették meg ezt akkora hatékonysággal, mint századunkban. A felvilágoso-
dás nagy eszméi közül egyetlen egy sem bizonyult immunisnak a demagógi-
ával szemben, s ez sokszorosan igaz a XVIII. századi egyenl ő ség-eszmékb ő l 
kinő tt kommunista utópiára és társadalmi gyakorlatra is. Sinkó Ervinnek 
ilyen „szellemtörténeti" kontextusban kellett vállalnia a politikai publicista 
korántsem kényelmes, egyszerre eretneki és sorkatonai szerepét. S ki kell 
mondanunk, tisztességesen helytállt — noha, saját maga etikai mércéivel mér-
ve korántsem hibátlanul. 

A negyvenes évek végét ől az ötvenes évek elejéig írt publicisztikai 
munkái alapvetően három célra irányultak: 

megcáfohni a titói Jugoszláviával szembeni monstruózus szovjet, ke-
let-európai, és azon belül a magyarországi, rákosista vádakat és rágalmakat 

bebizonyítani a jugoszláv kommunizmus és a Jugoszláviában alkal-
mazott politikai és gazdasági módszerek egyenrangúságát, majd kés őbb ma-
gasabbrendűségét mindazzal és mindattól, amit a Szovjetunióban és annak 
csatlósországaiban produkáltak a hatalmon lev ő  kommunista pártok; 

bebizonyítani, hogy Tito és a jugoszláv politikai vezet ők nem tértek 
el a kommunista ortodoxia írtjáról, hanem annak — miként a szocialista hu-
manizmusnak is —legkövetkezetesebb képvisel ő i. 

Igazi publicisztikai remeklése az Akik nem tudják, mi fán terem a sze-
mérem (Széljegyzetek a budapesti pörhöz) című  90 oldalas röpirata, amely-
ben az erkölcsi fölény pátosza a képviselt ügy iránti odaadással, borotvaéles 
logikával és az ellenféllel szembeni igazi szókrateszi eironeiával párosul. Az 
eironeia eredetileg nemcsak gúnyt, de szinlelIst is jelent, mégpedig a tájéko-
zatlanságnak, a nem-tudásnak, a naivitásnak a színlelését. Végül is ez igazán 
célravezet ő  módszernek bizonyul a per tényleges céljainak leleplezése terén, 
Is  Sinkó joggal és teljes meggyőződéssel vonhatja le a konzekvenciát: 

„Ami bírósági tárgyalás neve alatt Budapesten megrendeztetett, még-
csak detektívregény karikatúrájaként se érne fabatkát se. Karikatúrának lehet 
mindenféle szemmelláthatóan valószín űtlen kitalálásokkal szórakoztatni, de 
akkor előfeltétele a sikernek a szellemesség. Ezek a rendez ők azonban, ezek 
a szerzők, hogy dolgoztak ők? Ha az ember csak futó pillantást vet az ő  rosz-
szul dramatizált rossz ponyvaregényükre, minden épesz ű  ember csak egy 
dolgon fog gondolkozni, s csak egy kérdést lesz nehéz eldöntenie, a kérdést: 
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vajon a szerz ők abból indultak-e ki, hogy én, a közönség, félkegyelm ű  va-
gyok, vagy pedig maguk a szerz ők a félkegyelm űek?"'' 

Annak ellenére, hogy leleplezi a Rajk-per színjáték-voltát, valójában 
nem Rajkék védelmében írja a röpiratot. Láthatóan nem tud, vagy nem akar 
mit kezdeni a vádlottak mazochista önkritikájával, de rámutat a vádlottak 
szájába adott hazugságokra, logikai és id őrendi ellentmondásokra és önel-
lentmondásokra. A röpirat tulajdonképpeni célja azonban a jugoszláv politi-
ka védelme. Ebbéli buzgalmában azonban maga is él olyan retorikai eszkö-
zökkel, amelyek lényegében a demagógia eszköztárába sorolhatók. Sinkó 
ügyesen felépített tézise ugyanis az, hogy akár hamisak, akár igazak Rajkék 
önvádjai, mindenképpen a Rákosi-klikk és a magyar pártvezetés a f őbűnös, 
DE HA MÁR így van, akkor hogyan merészelnek Jugoszláviára támadni? 

Ki kell mondani, hogy akkor maradunk h űek Sinkó Ervin szelleméhez, 
ha a történelmi tények ismeretében — és minden kései tisztelctíink ellenére —
kritikája korlátaira, és ezzel összefüggésben propagandisztikus demagógiájá-
ra is rámutatunk. Ezt akkor is meg kell tenníink, ha tudjuk, hogy egy adott 
történelmi pillanatban a nemzetközi baloldal korántsem provinciális jelleg ű  
vitájában 6 (illetve az általa is védelmezett jugoszláv politikai elit) állt a job-
bik oldalon. Minthogy Sinkó sztálinizmuskritikája nem volt kövctkezetcs, 
igen gyakran megelégedett a retorikai szillogizmus, vagyis az enthti nérnrkus 
érvelési mód toposzokon alapuló bizonyító eljárásával. Márpedig Arisztotc-
lész óta retorikai közhelynek számít, hogy az enthíiméma — noha önmagában 
még nem demagóg módszer — igen alkalmas arra, hogy azzá váljon. Az 
enthíiméma legtöbbször ugyanis nem tény, csak állítás, amely bizonyításra 
vár, „vagyis igazságkritériuma er ő sen relatív". "' Ilyenkor a szerz ő  (vagy a 
szónok) a premisszát rendszerint elhallgatja, abból a feltevésb ő l vagy abból 
a számításból kiindulva, hogy az közismert. Éppen ezért az ilyen érvelési 
mód gyakran alapszik közhelyeken és a lényeget nem, vagy csak kevéssé 
érintő  kíilsődleges mozzanatokon. A Rajk-perrő l írt röpiratában az ország la-
kosságától elszigetel ődött moszkovita kommunistákat pl. így jellemzi: 

„Kćtségtelen, hogy elkövettek nagyobb és kisebb hibákat, de ha a mun-
kájuk egészét tekintjük, nem lehet elvitatni, hogy nagy munkát végeztek a fe-
udális Magyarország gyökeres gazdasági és politikai átalakításában. Becsíi-
letesen, híiségesen és lelkesen dolgoztak, teljesítették legjobb tudásuk szerint 
kommunista kötelességüket. "" 

Ha az utóbbi mondatot a valóság mérlegére helyeznénk, azonnal kide-
rülne, hogy az állításnak éppen az ellenkez ője az igaz: a kommunisták által 
meghamisított magyarországi választások árnyékában, amelyekr ő l egyćb- 
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ként nyilván Sinkó is értesült, a Rákosi-féle szalámitaktika ismeretében be-
csületességr ő lbeszélni blaszfémia, de legalábbis önámítás. Ennek okai azon-
ban korántsem retorikai módszerekben és alakzatokban keresend ők, hanem 
politikaiakban: 1947-ig, s őt még 1948 elején is Magyarországon lelkes Tito-
kultusz és partizánromantika alakult ki, Rákosiék jóváhagyásával, máig nem 
teljesen átvilágított taktikai jelleggel.  ‚2  Ezt az idő szakot dicséri kritikátlarnll 
Sinkó, hogy azután szembenállítsa a magyar pártvezet ők 1948. júniusát kö-
vető  pálfordulásával. 

Sinkó sztálinizmuskritikája voltaképpen amiatt nem tud igazán radiká-
lis lenni — azért marad egysíkú és egyirányú —, mert a jugoszláv társadalmi 
berendezés apológiájával párosul, párhuzamosan a titói személyi kultuszhoz 
történő  aktív hozzájárulással: 

„Tito. Mi sose fogjuk azt mondani neki: »legnagyobb«, »legbölcsebb«, 
»kimondhatatatlanul szeretett«. Sose fogjuk azt állítani róla, hogy csalhatat-
lan.. 

Nekiink nincsenek bálványaink, nincs istencink, se félistenünk. Bálvány, 
isten és félistenek azt jelentik, hogy a szívekben félelem lakozik, sötétség a 
fejekben, lehajtott, szófogadó, alattvalói fejeket jelentenek. Mi nem fogjuk 
Titót ikonává (sic!) megtenni, szentképpé, gondviseléssé. 

...Vannak, akik úgy tartják, hogy az emberi méltóság csak iires szó. De 
Tito épp azért a mi Titónk, mert nem azok közül való, akik így gondolkod-
nak. Ó, ezek a csalhatatlanok, mily ostobák és vakok voltak, hogy ezt elfe-
ledték! Százszorosan ostobák és százszorosan vakok voltak, mikor azt gon-
dolták, hogy ők megdönthetik Titót! Igen, bálványok led ő lnek, ó, könnyen 
megdő llek, tanúk vagyunk mi rá. De Tito?"" 

Ezek a mondatok viszont épp azt implikálják, aminek a tényét a szerz ő  
tagadni kívánja: hogy Jugoszláviában vannak bálványok, van félisten, és ez 
azt is jelenti, hogy a szívekben félelem lakozik. 

Sajátos antisztálinista személyi kultusz ez a titói „lágy diktatúra" és a 
sztálini „kemény diktatúra" összecsapásának idején. Kitérni a sorkatonai fel-
adat alól Sinkónak nyilván aligha lehetett. Annál is inkább, mert ezt az utat 
önmaga választotta. Ehhez képest eltönpül annak a jelent ő sége, hogy az álta-
la fizetett adógaras jóval halkabb csengés ű , mint mondjuk a horvát költ ő fe-
jedelemé, Krležáé. Az apológia és a kultusz tényén mindez azonban mitsem 
változtat. 

Tévedés volna azonban azt hinni, hogy Sinkót „a hit lovagjának" ideig-
lenesen felvállalt szerepe teljesen vakká tette volna. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban Ami második forradalmunk című  1953-ban megjelent brosúrája, 
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amit ugyan egyértelműen titoista apológiának és magasszint ű  ideológiai-po- 
litikai propagandairatnak kell tekintenünk, különösen a hasonló szándék ű  ko- 
rabeli kiadványokkal összevetve, és amelynek kontextusában mégis ilyen és 
hasonló megállapításokra bukkanhatunk: 

„ ...ha sikerült volna Tito Jugoszláviájának elkerülnie a Szovjetunióval 
való összeütközést, ha a Szovjetunió nem tör rá Jugoszláviára, valóban min-
den emberi számítás szerint az a Jugoszlávia továbbra is megmaradt volna 
sztálinista Jugoszláviának. "14  

1953-ban azt kimondani, hogy Jugoszlávia évekkel korábban ugyan-
olyan sztálinista ország volt, mint a többi szovjet-csatlós, nem nélkülözött 
némi bátorságot. S ő t! 

A későbbi években Sinkó tovább épített egyfajta bels ő  látens, „a lá-
nyomnak mondom, hogy a menyem is értsem belöle" típusú társadalomkriti-
kai hadállást, a jugoszláv politikai gyakorlattal szemben illúzióit azonban lé-
nyegében haláláig fenntartotta. Ez az illuzió a szocializmus permanens meg-
reformálhatóságának hiú reményén alapult. Talán megkockáztatható a felte-
vés: ha néhány évvel tovább él, nagy nemzedéktársához, Lukács Györgyhöz 
hasonlóan bizonyára ő  is eljut a felismerésig, az 1917-es baloldali í ►ttévesz-
tés gondolatáig, beleértve a tévíttba a jugoszláv gyakorlatot is. 
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Ethos and topos, criticism and apology 
in Ervin Sinkó's publicism after 1945 

The target of this study is to show that Ervin Sinkó had three objectives 
in his publicistic works: to rebut the charges against Yugoslavia, to prove that 
the Yugoslav communism equals the Soviet communism, and even has 
advantages over it, and to prove that the Yugoslav leaders are the most con-
sistent representatives of communism. 

The illusions that Sinkó had in regard to the Yugoslav politics stop him 
from being radical in his criticism of society and ideology. 
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SINKÓ ERVIN, A LEVÉLGYŰJTŐ  

Sinkó Ervin levelek iránti gyűjtőszenvedélyét mi sem bizonyítja job-
ban, mint a Sudbonosna pisma címmel 1960-ban kiadott kétkötetes levélvá-
logatás, amely sorsdöntő  életfordulatokról számol be a középkortól száza-
dunk első  feléig. A nagy történelmi korokat és földrajzi távolságokat átível ő , 
széleskörű  áttekintésbő l egyedül a magyar levélírók hiányoznak, ne kutas-
suk, miért nem illettek bele a Sinkótól megkomponált névsorba, s azt se ku-
tassuk, miért kellett a válogatás magyar nyelv ű  változatának nyomtalanul el-
tűnnie e könyvkiadói labirintusban, követve Károlyi Mihály Hit, illuziók 
nélkül című  emlékiratainak a kiadó számára horvát és magyar nyelven el ő-
készített kézirata útját. Míg a Károlyi-könyv sorsa a Sinkó-levelezésben töb-
bé-kevésbé nyomon követhet ő , a Sudbonosna pisma előtörténetére és törté-
netére alig találunk néhány elszórt utalást. 

Az ünnepi megemlékezés alkalmával nem célom, s gondolom, a konfe-
renciának sem lehet célja egy olyan veszteséglista összeállítása, amelyet az 
államhatalom különböz ő  szintű  képviselő inek beavatkozása okozott a 
Sinkótól létrehozott szellemi értékek elt űntetésével, mennyi esett áldozatul 
Sinkó és felesége, Rothbart Irma öncenzúrájának, s mennyi a történelem vi-
harainak. E veszteséglistán szép számmal szerepelnének a Sinkó-levelezés 
egyéb forrásokban gondosan nyilvántartott, de ma már rekonstruálhatatlan 
darabjai. 

Mint a bevezetőben említettem, Sinkó szenvedélyesen gyííjtötte a leve-
leket. Még elgondolni is nehéz, mekkora fizikai terhet jelenthetett cz az egy-
re gyarapodó mennyiségű  levél az emigráció, a megélhetés utáni vándorlás, 
a hazát keresés és nem utolsósorban az írói lét elismertetésére törekvés éve-
iben a gyakorta helyet változtató író életében. Az írói lét tartozékai: a kézirat-
ok és levelek alkották a Sinkó-házaspár útipoggyászának nagyobbik — és sú-
lyosabb —részét, a fizikai lét tartozékai a súlyban elhanyagolható kisebbsé-
get. Hosszú, két és fél évtizedig tartó id őszak ez, amely 1919-ben, a magyar-
országi Tanácsköztársaság bukását követ ő  bujdosással és Ausztriába szökés-
sel kezdődik, és 1945-ben, a jugoszláv népfelszabadító hadsereg kötelékéb ő l 
való elbocsátással záródik. 

Az írói tudat els ő  kifejezője a még kamaszkodó Sinkó 1913 végén Ady 
Endrének írt levele. A levél, a Móricz Zsigmondhoz és a Nyugat szerkesztő - 
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ségéhez írt más levelekkel együtt ez ideig nem került el ő , ismerjiik azonban 
Ady Endre válаszát, amely így hangzik: „Kedves barátom, az Ady-portrét 
nem dicsć rcm meg, mert hátha elfogult vagyok, de ízléstelen is. De megköszö-
nöm a verset s a levelet is azért a szeret ő  lelkességért, amely bel ő lük kilobog." 

A bécsi emigráció kezdct ćn írt Az út tervezett német nyelv ű  kiadásához 
kapcsolódik Antal Frigyes m űvészettörténész levele, aki a következ őket írja: 
„Kérem hozza el az egyik legépelt példányt, ki szeretném javítani, mert tele 
van a gépírónő  hibáival, és én is javítottam még rajta egy keveset." 

Ugyanez a levél rávilágít azonban Sinkóék nehéz anyagi helyzetére is, 
ugyanis azt úja Antal, hogy —idézem — „szeretném egy nyári ruhámat Ma-
gának adni, de nem tudom, elég nagy lesz-e. Ha akarja a ruhát, kérem jöjjön 
el érte, itt fel is próbálhatja". „A regényre számítok s várom", írja sz űksza-
vúan Gömöri Jen ő  Sinkónak 1921-ben, az Egy történet, melynek még címe 
sincs cínn ű  regényével kapcsolatban, amely a következ ő  év júliusától folyta-
tásokban megjelenik a Tűzben. 

Sinkó már a bécsi emigrációban, a húszas évek elején törekszik rá, hogy 
kapcsolatot teremtsen a Nyugattal. 1922-ben két verset kiild Babitsnak, „a 
Nyugat számára". Babits sz űkszavúan értesíti, hogy a verseket továbbította 
Osvát Ernőnek, de sem a versek további sorsáról, scm Osvát esetleges vála-
száról nincs tudomásunk. 

Keseríí önvallomás a Babits Mihályhoz, 1930 decemberében írt levele, 
amelyben mint a Baumegarten-alapítvány kuratóriumának elnökét ő l, ösztön-
díjat vagy legalábbis egyszeri segélyt kér Babitstól. Ekkor már van irodalmi 
múltja, amelyre hivatkozhat: megjelent egy verses kötete, a Fájdalmas Is-
ten, 1924-25-ben kiadott egy folyóir а tot Testvér címmel, munkatársa volt az 
erdélyi Korunknak, és írásai jelentek meg a Nyugatban. Nem az asztalfiók-
ban gyű lő  kiadásához kér segítséget, hanem „a puszta élethez, ahhoz, hogy 
egyáltalán élnem lehessen". Érdemes hosszabb részletet idézni a levélb ő l: 

„Arra kérem Önt, hogy mint a Baumga rten alap kurátora, ha ösztöndíj-
jal nem lehetséges, segítsen rajtam egy egyszeri segéllyel, de amilyen gyor-
san az csak lehetséges. Énnekem egyetlen vágyam, hogy pár hónapig megint 
levegőhöz jussak annyira, hogy ismét élhessek a munkámnak. Ha valaki, úgy 
én igazán megfelelnék a Baumgarten alap azon feltételének, hogy pártoktól 
fiiggctlen, tiszta irodalom a törekvésem. Ha nem így lett volna, ha csak némi 
kompromisszumra is hajlottam volna, nem kellene ma ezt a levelet írnom, s 
lennék jól dotált pártkölt ő . Nekem az írás mindig szent dolog volt, és inkább 
koldultam, de egy szót se írtam lc, amit a lelkiismeretem el ő tt szćgyelncm 
kellett volna. 
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Ha nem Ön a Baumgarten alap kurátora, talán nem tudtam volna ezt a le-
velem megírni. De Babits Mihályhoz tán szabad ennyi bizalommal és ily 
őszintén fordulni. Még egyszer kérem Uram, segítsen nekem valami módon." 

Sinkó még egy embernek tárulkozik ki hasonlóképpen, Károlyi Mihály-
nak. A hannincsas évek közepén Moszkvába készül abban a reménységben, 
hogy regénye, az Optimisták számára kiadót fog találni. Romain Rolland és 
felesége biztatják. Az irodalmi ambíciót azonban beárnyékolja a fizikai lét 
szükséglete. „Mondom, mindez nagyon jó volna —írja Károlyi Mihálynak —, 
ha azonkívül nem kellene élni is. Sajnos, Oroszországból még mindig nem 
jött meg a beutazási engedély, de ha itt is volna, most nem tudnánk elutazni, 
nincs mibő l. Abból, hogy Ön nem írt, arra következtetek, hogy egyéb ügyei 
között elfeledkezett rólam, amit — ismerve elfoglaltságát, megértek ugyan, de 
remélem, hogy most, hogy emlékezetébe idézem magam, talál talán módot, 
hogy valahonnan segítséget szerezzen s kiildhessen számomra." 

A moszkvai utazás nem hozza meg a nagyon remélt irodalmi elismerést. 
Rá kell döbbenie, hogy az Optimistákra, a Tanácsköztársaság regényére, 
Gábor Andor és Alfred Kurella pártfogó lektori vélemény ellenére az iroda-
lom fölött hatalmat gyakorló tényez őknek nincs szükségiik, s Kun Béla tá-
mogatása, amely kezdetben követelés volt, végs ő  soron a kiadás legfőbb aka-
dálya lett. S arra is rá kellett döbbenie, hogy Romain Rolland levélbe kifej-
tett elvárásai, melyeket ő  is magáévá tett, egyszer űen nem egyeztethet ők ösz-
sze a korabeli szovjet valósággal. 

A moszkvai közjátékot követően vándorlás, a háború fenyegetésének 
majd viharának évei során egyszer gyarapodnak a puszta lét meg őrzésével 
kapcsolatos levelek. Az id ő szak egyetlen irodalmi vonatkozása megismerke-
dése Miroslav Krležával, akit egy 1941-ben írt levelében „kedves, tisztelt jó 
barát"-nak (lieber, verehrter, guter Freund) nevez, és aki felajánlja neki, hogy 
elhelyezi írásait zágrábi és belgrádi lapokban. Igaz, a tervekb ő l alig valósul 
meg valami, az els ő  levélváltás és személyes találkozás azonban egy életre 
szóló barátság alapjait vetette meg. Krležának még be lehet számolni arról, 
hogy készülőben van egy regénye, de ezután a fizikai létért aggódó és érdek-
lődő  levelek kerülnek el őtérbe, majd valamennyi írással egyetemben elt űn-
nek egy ládában, hogy a történelem és barátságos emberek jóindulatára ha-
gyatkozva átvészeljék a nagy világégést. Miközben azért a Rab szigeti inter-
nálótábor felszabadító bizottsága elnökeként beszámolókban, jelentésekben 
örökíti meg a táborlakók küzdelmét az életben maradásért, a szabadságért. 

A háborút követő  években Sinkó pályafutása gyorsan ível fölfelé. Az 
ötvenes évek elején már levelez ő  tagja, 1960-tól rendes tagja a Jugoszláv Tu- 
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dományos és Művészeti Akadémiának, tagja az írószövetség elnöks ćgćnek, 
I  959-ben pedig az újvidéki egyetem magyar tanszékének alapító-tanszékve-
zető je. A magyar írók számára egyfajta egyszemélyes közvetít ő  intézmény, 
aki ugyanolyan lelkiismeretesen próbál kiállítást szervezni Kassák Lajos szá-
mára, mint tengerparti szállodai szobát biztosítani Déry Tibornak, horvát for-
dítót és kiadót szerezni Illyés Gyulának vagy Palotai Borisnak. Támogatott-
jai között szerepel Eörsi István, az Angliában él ő  Gömöri György vagy Ame-
rikából Kannás Alajos, de pártolóan terjeszti az egyetem vezetése elé a nyu-
gati magyar „szocialista ellenzék" magyar irodalmi és kultúrtörténeti el őadás 
sorozatának tervét is. S egyre nagyobb számban keresik meg írók és értelmi-
ségiek Magyarországról és a világ minden tájáról, ha másért nem, csak azért, 
hogy megkérjék t ő le az Optimisták vagy az Egy regény regénye egy-egy 
példányát baráti szívességként . A Vajdaság fiatal írói , az egyetemrő l kikerü-
lő  fiatal oktatók els ő sorban szellemi példát látnak benne, amikor felkeresik 
ügyes-bajos dolgaikkal, legyen szó lakáshoz jutásról, irodalmi, irodalomtör-
téneti kérdésekr ő l vagy éppen a katonaságtól való megszabadulásról, min-
denkor számíthattak segít őkészségére. És lehetséges, hogy az új sympozion-
isták lázadásában Sinkó saját ifjúkori  І zаdѓ.ѕнak visszfényét látta felvillanni. 

Izgalmas szellemi kalandot ígérnek azok a levelek, amelyek a régi ba-
rátok ismételt egymásra találásáról szólnak. Fájdalmas emlékeket idéznek föl 
Dorothea Garai tényszer ű  beszámolói a szovjet táborokban elpusztult közös 
ismerő sökrő l. De közös emlékeket idéznek Lesznai Anna, Edith Ludowyk, 
Schön Andor vagy a moszkvai naplóban is többször emlegetett Bruno 
Steiner levelei. Mindezek, egyiitt a kortárs jugoszláviai és külföldi írók, for-
dítók, kiadók leveleivel el ősegítik, hogy Sinkó, az i гб  mellett jobban megis-
mer jiik Sinkót, az embert. 

Befejezésül: Közel évtizednyi kudarcba fiilt próbálkozás után végre ta-
lán lehetővé válik a Sinkó-levelezés kiadása. Kérem mindazokat, akiknek 
Sinkó Ervintő l levél van a birtokukban, szíveskedjék annak másolatát hoz-
zám eljuttatni. 

Ervin Síinkó , the collector of letters 

Due to Sinkó's great passion for collecting letters we can find out the 
people he wrote to, the people he had correspondence with (Ady, Babits, Mi-
hály Károlyi, Krleža etc.). The letters promise an exciting intellectual adven-
ture and help us to get to know Sinkó, the man. 
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SZELI ISTVÁN 

AZ „IRODALOMTÖRTÉNÉSZ" SINKÓ ERVIN 

A folyó évet is ideszámítva, életünk utóbbi néhány esztendeje a történe-
lem, a tudomány, az irodalom s a m űvelődéstörténet jelent ő s évfordulóinak a 
jegyében zajlik: megünnepeltük a honfoglalás ezerszázadik, a zentai csata 
háromszázadik, a szabadságharc százötvenedik évfordulóját, megemlékez-
tünk Szarvas Gábor halálának és Bárczi Géza születésének századik évér ő l, 
hogy csak néhányat említsiink a jeles évfordulók közül. Ezúttal Sinkó Ervin 
szíletésének évszázados fordulója alkalmából tartunk iilésszakot. Míg azon-
ban az előbbi évfordulók esetében (hogy úgy mondjuk)„szabályszerűen” jár-
tunk el, tehát a megemlékezés tárgyát (akár népek és nemzetek sorsát eldön-
tő  eseményrő l, akár személyi életpályáról volt szó), „szabályosan", nemzeti 
és történelmi keretbe ágyazva az adott társadalmi viszonyokhoz, föltételek-
hez, összefüggésekhez mértük, ezeknek a tükrében értékeltük és méltányol-
tuk, addig Sinkó esetében nagyrészt másképpen kell eljárnunk. Úgy is mond-
hatnánk: történelmietlenül. 

Ez a megemlékezés az el őbbiekkel szemben már csak azért is „rendha-
gyó", mert míg az el őbb felsoroltakat a „nemzeti" történelem, irodalom, m ű-
veltség és gondolkodás hagyományainak organikus elemeiként, összetev ő i-
ként kezelhettük, addig Sinkó jóformán minden tekintetben „rendhagyó" je-
lenség, ahogy Bosnyák István könyvének a címében olvashatjuk: „soron kí-
vüli". 

Nem csekély mértékben már az is a történelem iróniájaként fogható fel, 
hogy az a gondolkodó, aki nemcsak hitte, hanem hirdette is, hogy a m űvészi, 
esztétikai s irodalmi alkotás mibenléte, valósága, lényege és értelme nem 
fogható és nem tárható fel történelmi megközelítéssel, másképpen mondva 
az ember individuális szellemi megnyilatkozása nem lehet a történelmi meg-
ismerés tárgya, íme ma mégis ilyen obszervációk központjába keríil, hisz egy 
már önmagában is „történelmi" évfordulón, születésének centenáriumán, ez-
redfordulók és milléniuгok légkörében igyekszünk behatolni gondolatrend-
szerébe, anélkíil, hogy erő szakolnánk ezt a „történetiséget". S ő t annak cu e-
nére, hogy helytállónak látjuk Sinkó tanítását, amely szerint a történele гn 
nem csupán térben és id őben kiteljesedő  s egyipást váltó gazdasági-társad а l-
mi rendszerek gépiesen összetartozó sora és törvényszer ű  egymásra követke-
zése, még csak nem is harci cselekmények, hódítások, területfoglalások, 

A Magyar Tanszék évkönyve 

CONFERENCE PAPER 
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nemzeti vagy osztály mozgalmak ered ője, amit aztán tudatunk mechanikus 
működése utólag bont le tízes számrendszeríínknek megfelel ő  szakaszokra. 
Errő l e helyen ezért kell szót ejteni, mert mostanában nem kevesen vannak, 
akik Sinkóról valamint kisebbségi sorsunk és kultúránk „kompromittált" más 
személyeirő l való megemlékezéseinkben (de még pl. B. Szabó György vagy 
Kossa János fönnmaradt írásainak kiadására tett próbálkozásainkban is) 
olyanféle szándékot vélnek felismerni, hogy egy meghaladott vagy bukott vi-
lágnézetet szeretnének az olvasó nyakába varrni, még ha az homi reformmar-
xizmus névre hallgat is. Meg hogy érdemtelenek és álnagyságok emlékének 
áldozunk, holott (meggy őződésiek szerint) az említettek maguk is inkább 
mártírjai voltak a koreszmének s azok társadalmi gyakorlatban való érvénye-
sítésének, mintsem iinnepeltjii vagy haszonélvez ő i. 

Ezek előrebocsátása után érthet őnek látszik, hogy miért tartom majd-
nem megoldhatatlan feladatnak, hogy Sinkó Ervin irodalomtörténeti munká-
iról értekezzek, s ami miatt inkább „irodalomtörténeti érdek ű" tevékenységé-
rő l kellene beszéni. Amit ugyanis Sinkó a magyar vagy a világirodalom al-
kotóiról és alkotásairól írt és mondott, ahogyan míívészet-filozófiai, esztéti-
kai, kulturális vagy elméleti kérdésekr ő l nyilatkozott, az mind els őrendűen 
fontos az irodalomtörténet számára is, de önmagában véve nem nevezhet ő  
irodalomtörténetnek. Tudtommal egyetlen művének a címében sem fordul 
elő  ez a műfaji megnevezés. Egy Kazinczyról, Csokonairól vagy a felvilágo-
sodásról szóló értkezlet jogosan várhatná el, hogy Sinkó róluk írt monográ-
fiáit elemezzem s tegyem az irodalomtudomány mérlegére, de ennek az ülés-
szaknak maga Sinkó Ervin a tárgya, ezért inkább vele, az ő  irodalom-
felfogósával és munkamódszereivel kapcsolatos észrevételeimet szeretném 
közölni. 

A tanszék írásbeli megkeresése is Sinkó Ervin „irodalomtörténészi" 
munkásságáról kért t ő lem beszámolót, nem pedig az „irodalomtörténész" 
Sinkó Ervinrő l vagy Sinkó „irodalomtörténeti" munkáiról. Mert nem volt 
„irodalomtörténész", s mert nem írt „irodalomtörténetet" a szó lexikális ér-
telmében. Mint ahogy magát az irodalmat sem tartotta valamilyen „tanítha-
tó", pusztán intellektuális képességeink révén recipiálható jelenségnek, noha 
a köhészet és az értelem meg-megismétl ődő  perében nem állt ki egyértelm ű -
en egyik szélsőséges álláspont mellett sem. Ebb ő l eredt aztán az az inkább 
kikövetkeztethet ő , mintsem kifejtett álláspontja is a tanszék szerepének és 
feladatkörének kijelölésében, hogy annak tudniillik nem „szakbarbárokat" 
(értsd: nem irodalomtudósokat) kell falai közül kibocsátani, hanem a szép, az 
igaz, a humánus emberi szó iránt fogékony fiatal magyar értelmiséget kell al- 
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kahnassá tennie hivatásának és feladatainak ellátására. A tanszéket intéz-

ménynek fogta fel, nem pedig „tanszaknak", ami — mint megnevezés — már 
önmagában is egyféle redukáltságot, lesz űkítettséget, keskenyre szabott 
szakágazati vagy szakmai orientáltságot fejez ki. Ennek a Sinkó Ervin-i fel-
fogásnak az értelmét igyekeztünk hát a magunkévá tenni, ennek a követel-
ménynek eleget tenni, s ennek eredményeire hivatkoztunk, amikor tanszé-
künk fennállásának tizedik évfordulóján arról beszéltünk, hogy „tanszékíink 
nem csupán egyike a fels ő fokú magyartanárképzés műhelyeinek, hanem fel-
adatánál fogva sokkal több annál: a magyar nyelvi és irodalmi mííveltség 
fenntartásának és ápolásának talán legfontosabb intézménye... Küldetése 
csak akkor mérhet ő  fel a maga igazi arányaiban, ha meggondoljuk, hogy a 
jugoszláviai magyar humánértelmiség nevelésének úgyszólván egyetlen is-
kolája volt, s az általános és középiskolai tanárok mellett, újságírók, tudomá-
nyos dolgozók, lektorok, rádió- és televízióbemondók, korrektorok, könyv-
tárosok, fordítók, s őt színészek képzését is vállalnia kellett, de nem hanya-
golhatta el azokat a feladatokat sem, amelyeket az  616  magyar nyelv és a 
hazai magyar szépirodalom fejlesztése, illetve kritikai vizsgálata rótt rá. E 
szerteágazó és felel ős feladatkör szükségszerűen azt hozta magával, hogy a 
tanszék — különösen a kezdetekben — a kabinetmunkát, a filológiai munka-
módszereket s a tudományos kutatást nagyrészt a kádernevelés, a tankönyv-
hгás, az irodalmi kritika, a nyelvművelés, tehát a kultúrális feladatok szorítot-
ták ki..." A magam részérő l a Magyar Tudomány hasábjain (jóllehet már rég 
illetéktelenül) még jó harminc év eltelte után is Sinkó örökségeként mutat-
tam rá a tanszéki tevékenység jelzett koncepciójára: „Egy nemzetiségi kultu-
rális közösségben az anyanyelv tanszéke mindig szíikségképpen több, mint 
egy egyszerű  felső fokú tanintézet, mint egy iskola, amely négy esztendei ta-
nulás és a sikeresen kiállt vizsgák után tanári oklevelt ad hallgatójának, hogy 
kellő  szakismeret birtokában tanítsa a nyelvtant, Jókai regényeit vagy Ady 
verseit. Aki anyanyelvi kultúrájának természetes közegében él, annak a nyel-
vi és irodalmi tanszék mindenekelőtt szakembert képz ő  iskola. Tanszékünk 
azonban már helyzeténél fogva is jóval több: a magyar humánértelmiség ne-
velésének és utánpótlásának a központja, amelynek tevékenysége szoros 
kapcsolatban áll az egész magyar kulturális közélettel: a könyvkiadókkal, a 
rádió-, televízió- és újságszerkeszt őségekkel, folyóiratokkal, színházakkal, 
múzeumokkal, levéltárakkal, míível ődési egyesületekkel, közszolgálatok-
kal..." 

Úgy vélem, hogy az irodalomtörténetnek és oktatásának Sinkó gondo-
latvilágára visszavezethet ő  feladata s végs ő  soron a viszonyok, a köríilmé- 
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nyek és a feltételek kényszeréb ő l eredő  itt ismertetett fнnkciója kell ő  magya-
rázattal szolgál annak a megértetéséhez, hogy ez a vázlat sem törekszik arra, 
hogy tényez őkre bontsa, azaz hogy a filológiai tudományokban honos adat-
feltáró, forráskritikai, tárgytörténeti, szövegelemz ő , összehasonlító s egyéb 
technikai eljárások segítségével tegye mérlegre Sinkó e tárgykörbe tartozó 
műveit. Már csak azért sem, mert ezek a munkák nem els ősorban a filológia 
számára hoztak eredményeket, hisz — mint tanszéknyitójában hangoztatta —‚ 
nem az a feladatunk, „hogy nevek és évszámok sokaságával népesítsük be az 
úgynevezett művelt ember tudatát, hanem az, hogy elmélyítsíik az emberben 
a szépség szeretetét, a szépséget, mely nem valami történelmi re fl ex, hanem 
az emberinek egyik legszuggesztívebb megnyilatkozása, életünk bens ő  gaz-
dagságának, érzékeinek, fogékonyságának ösztönz ője, és épp ezáltal az élet-
tel szemben való esztétikai és erkölcsi követeléseinek az állandó, nyughatat-
lan forradalmi bujtogatója". Ezt az elvi álláspontját nemcsak az egyetemi ok-
tatás legfels őbb szintjére nézve, hanem az irodalmi nevelés minden fokára 
érvényesnek tartotta. Ma, másfél emberölt ő  múltán, alig lehet meghatottság 
s ugyanakkor a napjaink erkölcsi leépülése láttán érzett kiábrándultság kese-
rűsége nélkül idézni lelkes (talán az sem lesz kegyeletsért ő , ha azt mondjuk: 
az „optimisták" 1919-i hangját idéz ő , naivan lelkendező , de mindenképpen 
mély etikai hitvallásából fakadó) szavait, amelyeket egy középiskolai tan-
könyvsorozat megjelenésekor tett közzé a Híd hasábjain, s amelyek székfog-
lalójának idézett szavaival rímelnek, mivelhogy mindkét szövege nyomaté-
kosan mutat rá, hogy nemcsak az irodalmi (esztétikai) érték létrehozása, ha-
nem annak közkinccsé tétele, másokhoz való hozzájuttatása is küzdelmet je-
lent mindenért, „ami az embert igazabbá, gazdagabbá, szebbé, szeretetre 
méltóbbá teheti, harcot az ember és ember viszonyának magasabb színvonal-
ra emelése érdekében. Röviden: er őfeszítést azért, hogy a kezdeményez ő  
szép szó és a bátor gondolat ne lebegjen »szabadon« a való ember és a való-
ságos élet felett, hanem elidegeníthetetlen szerves részévé váljék a való em-
bernek és életének". Ez a könyvsorozat pedig, ahogy megítéli, az irodalom 
oktatásának valóságos értelmét, „a szellemi fogékonyság terét kiszélesít ő , az 
esztétikai szenzibilitást találó és növel ő  tevékenység" szolgálatát vállalja. 

Nem szorul tehát magyarázatra, hogy egy olyan irodalomtörténészi 
munkásságtól, amely a föntiekben látja ö гΡшnaga célját és föladatát, miért nem 
lehet számon kérni az irodalomtudomány imént felsorolt eszköztárát, s ennek 
folytán az itt prezentált szövegben sem. Jómagam személyi motiváltságban 
ismertem fel Sinkó föltételesen irodalomtörténészinek mondott m űködésé-
nek genezisét. Abban, hogy számára az írókkal, irodalmi alkotásokkal való 
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foglalkozás, az azok szellemiségébe, a más emberi tartalmakba való behato-
lás afféle szépírói feladatot jelentett, írói „önmegvalósításának" elsörend ű  al-
kalma és formája volt. Ezirányú (az irodalomtörténetírást is érint ő) tevékeny-
ségrő l mint munkatársa, hivatali teend őiben öt éven át volt helyettese az 
egyetemi munka napi gyakorlatában is alkalmam volt tapasztalatokat szerez-
ni, ebbéli fölfogását közelebbröl megismerni, elhunyta után pedig, mint 
egyetemi kollégiumának örököse, megkezdett munkáját folytatva még vagy 
tizenöt esztend őn át tapasztalni, milyen széles körben érvényesültek és mily 
mélyre hatoltak tanai. Ilymódon aztán az írásbeli közlésein túl a legváltoza-
tosabb szituációkban ismerhettem meg személyiségjegyeire visszavezethet ő  
állásfoglalását, intézkedéseinek, véleménynyilvánításának rejtettebb értel-
mét, akár csupán egy kollokválója irodalmi tájékozottságának a megítélésé-
ről volt szó, akár pedig az egyetemi oktatás rendszerének tartalmi reformjá-
ról nyilvánított véleményt. „Az ember voltaképpen mindig lírikus", írta egy 
korai tanulmányában, amin azt értette, hogy a történelmileg és társadalmilag 
determinált világot, a t ő lünk fгΡiggetlen létfolyamatokat is az ember mindig 
szubjektíve éli át, individuális tudata, ítél őképessége és fogékonysága alap-
ján, mindig az egyéni öntudat keretei és korlátai között. Éppen ezért í гΡ gy vé-
lem, hogy az ő  szellemében járok el, ha az irodalom egyetemi oktatásának 
gondjain elmélkedő  Sinkó bennem élő  alakját idézem fel, szellemiségének 
azon jegyeire mutatok rá, amelyek azért éhiek bennem ma is oly eleven s éles 
vonásokkal, mert közvetlen és személyes élményt jelentettek számomra. 
Meg aztán azt hiszem, hogy Bán Imre, Bretter György, Méliusz József, Julow 
Viktor, Bori Imre, Bosnyák István, Mirjan Matkovi ć  s mások nagy szakmai 
hozzáértéssel s monografikus alapossággal készült portréi után legalábbis 
részben újszerű  mozzanatokkal egyediil csak ilymódon tudok hozzájárulni 
gondolatvilágának jobb megismeréséhez. Egy Sinkóról szóló több mint tíz 
évvel ezel őtti megemlékezésemben is hasonló szándék vezetett. Az Énekl ő -
bő l énektanár c. cikkemben a regényíró és az irodalom történeti múltjával 
hivatalból foglalkozni kénytelen gondolkodó személyiségének a kett őssége 
foglalkoztatott. Ezért is folyamodtam ehhez az Arany Jánost idéz ő  címhez, 
mert minden alkati és szemléleti kiilönböz őségük ellenére is mind személyes 
sorsukban, mind pedig irodalomtörténeti munkásságukban több azonos vo-
nást véltem fölfedezni. Első sorban a tekintetben, hogy mindketten messze-
menően igyekeztek, hogy a rájuk nehezed ő  hivatali dresszúra ellenére is 
megóvják szemléletbeli fiiggetlenségi ket az irodalom életünkben betöltött 
szerepérő l szólva. Fő leg pedig abban mutatható ki a hasonlóság közöttiük, 
hogy tanári feladatuk végzésében mindketten írói tevékenységiük újszer ű  tár- 
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gyát találták meg. Nem lenne érdektelen ilyen szempontból egybevetni 
Arany Írói arcképek címen ismert sorozatát Sinkónak a felvilágosodás iro-
dalmát bemutató Magyar irodalom c. könyve anyagával. Ha nem is a beso-
rolt alkotók eszmeisége és szépirodalmi alkotásuk esztétikai értékelésében és 
jelentőségíük megállapításában ítéljük azonosnak a két „irodalomtörténetet", 
Aranyét és Sinkóét, de abban igen, hogy a portrék, a költ ői jellemvonások és 
a korszellem diagramjának rajzában mindkét szerzö alkotó módon, íróként 
jár el: saját ízlésüket, felfogásukat, szemléletiüket juttatják kifejezésre az is-
kola (iskolák) rég kialakult s megmerevedett, írott vagy íratlan formában át-
örökített értékelésével és értékrendszereivel szemben. Leginkább pedig az 
szolgálhat az egybevetés alapjául, hogy (mint már korábban rámutattam), 
„mindketten szuverén módon bánvak az »irodalomtörténetíükbe« fölvett 
anyaggal: saját szelekciójuk és kritériumaik szerint. Ezzel Arany Toldy Fe-
renc irodalmi elveinek mondott ellent, amelyek szerint az irodalom az embe-
ri civilizáció éppoly produktuma, mint a tudomány vagy a mesterségek min-
den más vívmánya és eredménye, de amely felfogással szemben már az 
Arany irodalomtörténészi eljárását és munkáit els őként értékel ő  Pap Károly 
is figyelmeztet: „Arany voltaképp (...) ugyanazt a felfogást igazolja el őttíink 
gyakorlatilag, amelyet a mai modern irodalomtörténeti elmélet hirdet egyre 
hangosabban, hogy a »nemzeti irodalom története els ősorban a költői és 
szépprózai, szóval a szépirodalom története«." 

E gondolatkörben maradva legyen szabad közvetlen kapcsolataink egy 
mozzanatára s egyben Sinkó Ervin irodalomtörténetr ő l vallott nézeteinek egy 
jellemző  vonására is kitérnem. Amit személyes megismerkedésí nk el ő tt tud-
tam róla, az bizonyos értelemben közhelynek számított: hogy pl. a tizenki-
lences pesti forradalomnak tevékeny résztvev ője volt, hogy Lukács György 
„knizsokját" látogatta; hogy marxista gondolkodó volt, de aki (mint ő  ínaga 
hangoztatta: éppen ezért) ádáz ellensége volt a gondolat és a gondolkodás 
mindenféle kollektivizálásának, a szellemi tevékenysége reflex-szer ű  műkö-
désérő l szóló tanítás minden változatának, így annak is, hogy az irodalom s 
a művészetek a mindenkori gazdasági-társadalmi valóság egyféle tükröz ődé-
se stb. Tő le hallottam el őször azt az állítólag Marxtól ered ő  s önmagára 
Marxra vonatkoztatott mondást is, hogy „Je ne suis pas marxist" — amivel 
Sünkó a gondolkodás automatizmusát tagadó tételét támasztotta alá. 

Mégis ez, az ily módon gondolkodó Sinkó Ervin javasolta, hogy dokto-
ri értekezésemben dolgozzam fel Hajnóczy Józsefnek, II. József szerémségi 
alispánja tevékenységének Vukováron eltöltött négy esztendejét, illetve az ő  
tevékenységével összefiüggésben a szabadk őműves, jozefinista, majd jakobi- 
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nus eszmék térhódítását a magyar és a délszláv közírók, költ ők és gondolko-
dók körében, akik a mozgalom e szerémségi exponensével közelebbi kapcso-
latban álltak. Ugyancsak Sinkó Ervintő l tudtam meg jóval kés őbb, hogy nem 
csekély küzdelmébe került, míg a Kar megfelel ő  bizottságában s a Kari Ta-
nácsban sikerült elfogadtatnia a Hajnóczy és a délszlć  vok címen bejelentett 
disszertációm témáját az olyan kifogásokkal szemben, hogy ez nem min ő sít-
hető  irodalomtörténeti, legfeljebb történelmi értekezés tárgyának. Sinkó el-
lenérvei között szerepelt a „történ ő  történelem" általa oly gyakran hangozta-
tott szókapcsolat értelmezése is: az irodalom (és az irodalomtörténet) fogal-
mának jelentéstani változása az id ők folyamán, s amire más fentebb, Arany 
János és Sinkó irodalom-szemléletének hasonlóságáról szólva rán гΡutattunk. 
Vitapartnereinek végül is be kellett látniok, bogy felfogásuk kirekesztené az 
irodalmi vizsgálódás köréb ő l pl. Rousseau Le Contrat sociаl-ját, Goethe ter-
mészettani tanulmányait, de még .Kazinczy Foghsоіn napl~ ját vagy Dositej 
Obradovi ć  Sovjeti zdravago raziruiia című  értekezését s még igen sok más író 
ez idő  tájt létrejött alkotását is, ami azonban a kor szellemiségér ő l alkotott 
felfogásunk és világképünk végzetes megcsonkításával járna. 

Amikor aztán 1965-ben a Hajnóczyról szóló disszertációm nyomtatás-
ban is megjelent, s benne a néhány fennmaradt verssora alapján rekonstruált 
teljes Verseghy-versszöveg, amit a költ ő  Hajnóczy nyersfordítása nyomán 
„tett énekelhet ővé" magyar nyelven is, Sinkó jogosan nehezményezte, hogy 
a horvát pasquillus magyar rekonstnikcióját nem közöltem már korábban, ér-
tekezésem szövegének a kari tanácshoz benyújtott példányában is, mert —
mint mondta —úgy sokkal könnyebben tudta volna megvédeni álláspontját a 
téma irodalmi vagy nem-irodalmi jellegének a megállapítása körüli vitában. 
(Hadd jegyezzem meg egészen mellékesen, hogy Benda Kálmán is azt írta 
egyik levelében, hogy „rég nem olvastam ilyen jó és kifejez ő  »tizennyol-
cadik századi« verset".) 

Az itt elmondottakból azonban téves lenne arra következtetni, hogy 
Sinkó számára az írói megnyilatkozás (még egy apró lírai sóhaj sem) valami-
lyen élettő l, embert ő l, valóságtól elkülönült, attól leválasztható, bizonytala-
md lebegő  szellemi fluidum. Viszont semmiképpen sem öntudatlan kirajzo-
lódása vagy tükröz ődése egy társadalmi állapotnak, amiben éppen ő  marasz-
talta el oly nagy bizonyító erővel a szocialista realizmus esztétikájának sze-
mélyiségpusztító tendenciáit. Mindazonáltal el kell ismernünk azokinak az 
igazát is, akik — kiilönösen az Arany, Madách s általában a magyar nemzeti 
klasszicizmus iránt kevésbé megért ő  álláspontja miatt — a túlkompenzálás hi-
bájában marasztalják el, vagy pedig bizonyos önellentmondó (legalábbis 
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ilyemnek is felfogható) eljárásaira mutatnak rá. Mint ahogyan minden másfé-
le „kollektív szellemiséget" és személyiségromboló tudatformát föltétel nél-
kül utasított cl, a nemzeti kollektívinnok érzés- és tudatvilágáról is mindig 
fenntartással nyilatkozott. Hasonló forrásból eredt idegenkedése az 
Arany—Pető fi-„iskolával", illetve a nyomukban támadt epigonizmussal 
szemben, s nemcsak a költészetben észlelt jelenségek terén, hanem a korszak 
úgyszólván minden más szellemi megnyilatkozásával szemben (míívészetek, 
tudományos gondolkodás, filozófia, a „magyar mitológia" ébresztésére irá-
nyuló törekvések, a folklorizmus elbu гjánzása, a milléniumi frázishazafiság 
stb.), amiben bármi csekély nyomát vélte fölfedezni a maga liberális gondo-
latvilágával ellentétes szemléletnek. De ne feledjiik: mindenfajta államilag 
gerjesztett ćs patentírozott, napi használatra rendelt, ügyeletes nacionaliz-
must így ítél meg. Nemcsak az árvalányhajas, borjúszájú inget ölt ő  „debrcc-
enizmust", ahogy Kazinczyt idézgetve mondta, hanem az önelvű, bocskoros 
balkáni ortodoxiát is. S nem tartózkodott ennek nyílt hangoztatásától sem: 
székfoglaló beszédében sem a „lojális" kisebbséginek s nem is egy hangos 
„nemzeti” program hirdet őjének a hangjára ismerhetünk, hanem a fiiggetlen 
értelmiségiére, az állami és nemzeti kötöttségekt ől és előitéletekt ől mentes 
polgárérc, aki megbocsáthatatlan hibát követne el, „ha (mint mondta), a ma-
gyar irodalom tanszékének felállásával kapcsolatban az állam vagy a kor-
mány nagylelkűségét dicsérném, illetve a jugoszláviai magyarság háláját 
hangoztatnám az állam, a kormány vagy bármiféle hatóság iránt". 

Jómagam Sinkó „irodalomtörténeti" jelz ővel illethető  három szövegé-
vel, éspedig Arany-, Madách- és Csokonai-értelmezéseivel kapcsolatban 
éreztem szükségét egy másféle (az övét ől eltérő) megvilágításnak. Minden 
bizonnyal az imént ismertetett indítékok késztették arra, hogy pl. Aranyról az 
alábbi vetc«.°nyét hangoztassa: ,,... még a nagy Arany János is megfizette 
adóját a ncunzcti étetforma, az uralkodó, hagyományos-vidékies korízlés-
nek." Arról az Arany Jánosról írja ezt, akir ő l a magyar irodalomtudomány 
oly föltétlen tekintélye, a minden elfogultságtól mentes Horváth János kétsé-
get kizáróan állapítja meg az irodalom „önjogúságának" a kialakulásáról 
szólva: ,,... hogy irodalmunk egészében véve a nemzeti érzelmek kifejez ője, 
a nemzeti politikum szószólója és alárendeltje legyen: e kötelezettsége alól a 
szabadságharc el ő tti nagy költők gyakorlata, majd Arany Jánosé felmentette 
már..." Mi Sinkónak ebben az Aranytól tett kijelentésében nem a „dogmák, 
fétisek és tabuk" ellen fellép ő  gondolkodó szavát halljuk ki, hanem ellent-
mondásos kora gyermekéét, a következetlen ideológusét, aki pillanatnyi 
megingásában az irodalmat az eszmerendszerek közti Icszámolás tárgyának 
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és eszközének tekinti. Vele szemben Aranyról írt dolgozatainkban arra a köl-
tőre mutattunk rá, „aki roppant er ő feszítéssel építette a hidakat Arisztopha-
nész, Dante, Tasso, Shakespeare, Goethe, Schiller, Byron s mások félé az eu-
rópai irodalom kiterjedt vizei fölött". 

A költészet és a történelem egymás közti viszonyáról már ismertettiik 
Sinkó álláspontját, ám a költő  világképét interpretáló Sinkó Madáchról szól-
ván felfogásunk szerint ellentmond önmaga tételeinek. Mintegy negyven 
esztendővel ezelő tt kelt tanulmányunkban írtuk err ől a kérdésről, illetve 
Sinkó történetfilozófiai interpretációjáról, hogy e nagyszabású drámai alko-
tás értelmezései sorában a Sinkóé sem jelent elmozdulást a holtpontról, ami-
re a magyarázók jutottak. Ugyanis „Sinkó magyarázatának sebezhetö pontja 
ugyanaz, mint elődeié: a történelem »helyes« vagy »helytelen« interpretáci-
ójának a kérdését veti fel, s ezen a vizsgán elbuktatja Madáchot, aki ezúttal 
sem történelemb ő l, hanem költészetb ő l felel. Ádám-Madách, amikor az i be-
tű  feladására szólít fel a bizánci színben, ezzel nem az emberi szabadságjog-
ok, hanem egy teológiai pedantéria, az egyházatyák tudálékossága és vaska-
lapossága fölött ítélt, amely az adott színben semmiképpen sem kapja meg 
azokat a világtörténelmi dimenziókat, amelyekben Sinkó látja megjelenni a 
homousion-homoiusion alternatíváját. (...) A bizánci szín végs ő  kicsengése 
tehát a humánus hangsúlyozása az elvont, a tételes vallási és eszmerendsze-
rekkel szemben, a költészet nevében és az embertelenség ellenében..." 

Az irodalom és az irodalmi múlt „nem-történeti" szempontú megköze-
lítése inkább csak elméleti lehet őségnek látszik, de a gyakorlatban, mint 
ahogy Sinkó Csokonai-monográfiája bizonyítja, nem egykönnyen alkalmaz-
ható. Már a korabeli kritika is felfigyelt arra, hogy a szerz ő  milyen élesen kü-
lönbözteti meg Csokonai 1795 utáni alkotásait a korábban keletkezett m űve-
itől. Márpedig tudvalév ő , hogy 1795 elsősorban történelmi illetve társadalmi 
determinánsa az akkori magyar életnek, így az irodalminak is: a Martinovics-
féle jakobinus szervezkedés tragikus kimenetele, az els ő  köztársasági moz-
galom vérbefojtása, a demokratikus átalakulásra irányuló törekvések felszá-
molása, a nemesi ellenforradalom (így nevezi Sinkó is) felülkerekedése, ami-
nek következményeirő l Csokonai így ír: „ ...a tipográfiák megint imádságos 
könyvekre és kalendáriumokra szorultak, teátrumunk a maga bölcs őjében 
megholt, az olvasás a közönségben megcsökkent, legjobb literátoraink vagy 
meghaltak, vagy szerencsétlenségbe estek, a többiek elhallgattak, nincs, aki 
őket serkentgetné." — S ez személyes sors is: a költ ő  1795-ben lesz kénytelen 
elhagyni a debreceni kollégiumot. Csupa „történelem", a küls ő  világ benyo-
mulása a szubjektív költ ő i-esztétikai tudatba, csupa olyan mozzanat, amely a 
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monográfia szerint Csokonai progresszív társadalmi gondolatának hajótöré-
sét okozza, s ami a művészi-irodalmi dekadencia, a költ ő i értékhanyatlás ál-
lapotába taszítja: „ ...a maga emberi-költ ői magaslatáról, önmagát és költé-
szete lelkét mindinkább sutba dobva, egyre gyorsulóbb, egyre elképeszt őbb 
tempóban zuhan mind mélyebbre a nagy áradásnak, a csünnadrattás, dühödt 
vármegyei nemesi retorikának személytelenül szdrke, iszonyú posványába." 
Az olvasó alig tud megszabadulni attól a gondolattól, hogy Csokonai 1795 
elő tti költészete azért lehetett nagy költészet, mert ott még a haladó társadal-
mi gondolat hatja át, míg a Diétai Magyar Muzsdtól kezdve művészete tar-
tós sérülést szenved, a költő  elmagányosodik, költészete ijeszt ően elszürkül, 
mégpedig első sorban eszmei torzulásai miatt. 

Az itt kiragadott részlet is azt bizonyítja, amir ő l az egész könyv tanús-
kodik. Azt, hogy Csokonai poézisének értelmezése a történelmi (társadalmi, 
ső t politikai és ideológiai) tényez ők számbavétele nélkül nehezen képzelhe-
tő  cl. Ezeknek a (talán a kelleténél is nyomatékosabb) kiemelése, s őt megha-
tározó jelentőségsük hangoztatása viszont aligha egyeztethet ő  össze azzal, 
amit (mint tanítása lényegét) így foglal össze: „Egyetlen m űvészi alkotást 
sem magyaráz meg elegend őképpen alkotójának személyes helyzete vagy a 
korabeli társadalom szerkezete." 

A Csokonai-könyv tanulságait pedig magam így foglaltam össze: 
„Nagy melléfogás lenne, ha Sinkó Ervin küldetétes szerepét az irodalomtör-
ténet-írással összefügg ő  metodológiai problémák sikeres vagy kevésbé sike-
res megoldásainak a körében jelölnénk ki. Ha részletekkel a szaktudományos 
és módszerbeli kérdéseket illet ően nem azonosítjuk is magunkat vele minden 
mozzanatban, mégis történelminek kell mondanunk nemcsak szándékait, ha-
nem konkrét hozzájárulását is a hazai magyar és magyar nyelv ű  irodalomtu-
domány gazdagításához." 

Végezetsül, hogy elkerüljem a személyes elfogultság, az egyéni űgytct-
szćsen alapuló önkényes vélem ćnyfonmálás vádját, Bányai János egy koráb-
bi tanulmányából idézem Sinkó irodalomtörténetírásunkra gyakorolt hatásá-
ról szóló megállapítását: 

„A jugoszláviai magyar irodalom felszabadulás utáni alakulására és fej-
lődésére, az ez id őben kialakult ćs ma is érvényben I ćvő  irodalomszcmlélc-
tsnkrc (...) Sinkó Ervin munkdss йga, művei els ősorban, de közvetlen részvé-
tele is meghatározó hatást tett. Aligha lehet manapság irodalmi gondolkodá-
sunkról ennek a hatásnak a számbavétele nélkül szólni, hiszen számtalan, 
napról napra visszatérő , Sinkó irodalmi tevékenységében már felismert témá- 
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ja van irodalmi tudatunknak, amelyek az ő  műveiben és munkásságában, ha 
gyakran továbbgondolásra és átértékelésre késztet ő  formában is, de jelen 
vannak, s éppen ezért Sinkó életmííve irodalmunk számára el nem míilóan 
aktuális kérdés." Ezek a szavak a háború utáni értelmiségünk t űhiyomó ré-
szének a véleményét fejezik ki, nemcsak azokét, akik Sinkó Ervin kenyerén 
lettek szellemi életünk meghatározó személyiségei. 

Ervin Sinkó the "literary historian" 

The author, in what he calls an "anomalous" obituary to Sinkó outlines 
all those fields of activities which, although of utmost interest for literary his-
tory, cannot be referred to as literary history; and in doing so he unfolds to us 
Sinkó's conception of literature and his modus operandi; he highlights the 
complex province of Ervin Sinkó, the philologist, the teacher, the founder of 
the Hungarian Department — all this, closely connected to literary history as 
well 
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A KÖLTÉSZETÉRTÉS KÉT ASPEKTUSA 

A Nyugat 1928-ban közli Sinkó Ervinnek Téma és tartalom a költé-
szetben cím ű  hétrészes, hosszú tanulmányát, amelyben az író a költészet for-
rásait keresi az ember és a természet viszonylataiban, mert szerinte „az em-
ber benne áll a természetben, és egyben ugyanez az ember mint öntörvén уб  
egész, akarhat és tud szemben állni a természettel". A tanulmány a „költészet 
előtti költészet" paradoxonából indul ki és onnan jut el a téma és tartalom 
kettéválásának periódusait követve a mode rn  költészetig, melynek Sinkó 
gondolatmenetében Ady a letéteményese. Három és fél évtizeddel kés őbb íj-
ra összefoglaló jellegű  tanulmányt publikál Széljegyzetek a költészetr ő l, a 
költészet és a történelem viszonyáról és az irodalomtörténet problemati-
kájáról címen. Az 1928-as tanulmány a költészet és a természet, 1962-ben 
irt, majd az irodalomtörténeti tanulmányokat tartalmazó 1963-ban kiadott 
Magyar irodalom címíí kötet végére sorolt Széljegyzetek... a költészet és 
történelem összefüggéseit írja le. A két tanulmány egymástól távoli id őpont-
okban született, és mer őben más alkotói körülmények és feltételek között. Az 
első t 1926 és 1932 közötti jugoszláviai tartózkodása alatt írja a — Siikösd Mi-
hály szerint — „megrendelés nélkiili író", minden bizonnyal nem fiiggetleniil 
az 1927-ben a Korunkban zajló vitától Déry Tiborral és másokkal a „homok-
óra madarairól", míg a másikat az újvidéki Magyar Tanszék professzoraként, 
irodalomtörténeti stúdiumainak, magyar irodalmi tanulmányainak és el őadá-
sainak mintegy összefoglalásaképpen. A két tanulmány hangnemében is el-
tér egymástól. Az els őt a tudományos frazeológia majdhogynem nehézkessé 
teszi, míg a második oldottabb fogalmazásmódjával az esszéírás klasszikus 
hagyományait követi. 

Mindezen szemléleti és retorikai különbségek, a két írás közötti nagy 
időbeli távolság és az eltér ő  írói, alkotói pozíció ellenére a Téma és tarta-
lom... valamint a Széljegyzetek... összevetése hasonlóságaik folytán is indo-
kolt. Mindkét tanulmány történetfilozófiai, és ezt Sinkó hangsúlyozza is. „A 
témához való viszony történetfilozófiai jelent őségének belátásáról" beszél 
Schiller esztétikájában a Téma és tartalom..., míg a Széljegyzetekben a tör-
ténelem fogalmának tisztázása közben jegyzi meg, hogy a „történetfilozófia" 
fogalma a XVIII. században született, és nem tartja véletlennek, „hogy épp a 
Candide szerzőjének veszedelmes tolla írta le el ő ször aszót »philosophie de 
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l'histoire«". Különös azonban, hogy — bár mindkét tanulmány gondolatme-
netének középpontjában a „történetfilozófia" áll — sem az egyik, sem a má-
sik nem tekinthető  történetfilozófiai esszének vagy tanulmánynak. A foga-
lom jelenléte és a fogalom tartalmának m űködése csak arra hívja fel a figyel-
met, hogy Sinkó korai és kései irodalmi tanulmányait mindig a történelem-
szemlélet, a történelem megértésének fin гkciójába állította, mégpedig abból 
a mindkét tanulmányban felismerhet ő  meggondolásból kiindulva, hogy a 
múlt (a történelem, az örökség) „megértése" egyúttal a jelen megértése, va-
lamint a jövő  feltárásának is feltétele. Így fogalmazza meg ezt a 
Széljegyzetekben: „S mint ahogy az él ő  szó mögött ott vibrál nemzedékek 
hosszú során ránk szállt képzettársításoknak és emóciókajak óriási pozitív és 
negatív öröksége, minden költő i mű  és minden korszak költészete, a legegyé-
nibb és a leggyökeresebben új is, s őt épp a legegyénibb és legújszer űbb lét-
rejöttét messzemen ően a történelmi kulturális örökség határozza meg." „Ez 
az örökség — Sinkó szerint —el őfeltétele minden szervesen él ő  kultúrának, te-
hát annak is, amit él ő  irodalomnak vagy az irodalom életének nevezünk." 

A múlt „megértésének", az örökséggel való állandó párbeszédnek a 
gondolata a Téma és tartalom... lapjain is végigvonul, de minthogy ott nem 
az irodalom (a költészet) történetének kérdéseire keresi a választ, hanem az 
ember és a természet viszonylataiban gondolkodik, Sinkó az örökség (a tra-
díció) „megértését" és a vele való állandó párbeszédet magában a költészet-
ben, a költészetnek a világban betöltött szerepében ismeri fel. Valójában ab-
ban a történetben, amelynek során a költészet elszakadt a „költészet el ő tti 
költészettő l", mert a történelem alakulásának racionális tényez ő i rákénysze-
rítették erre az elszakadásra, és további története során csak nosztalgiával 
gondolhat a „költészet el ő tti költészet" korára, amikor még téma ćs tartalom 
egyet jelentett, és az ember „objektum létére szubjektumként is" élt, mert az 
emberi szellem még nem döbbent rá „kett ős létezéséb ő l fakadó konfliktusa-
ira" 

Sinkó ezt így fogalmazza meg: „... a mi számunkra az alkotó költ őnek 
és ki. lső  témájának kettősségébő l, a két ellentét vagy objektíve külön valóság 
szintéziséből születik meg a költészet, a mitikus kor szemlélete szerint a té-
mában magában benne élet a »költ ő«, maga a téma volt a maga költ ője, és az 
ember, maga is a nagy költeménynek csak egyik része, csak azt érezhette, 
hogy kilesi, leolvassa a titkos, húsból, vérb ől, fából, vízbő l, kőbő l felépített 
hatalmas költemény szövegét." Ezt a „hatalmas költeményt" teremtette a 
„költészet előtti költészet" és minden kés őbbi költészet erről a költeményrő l 
álmodik, mint a létezés és a költészet egybeesésének csúcsáról. Csakhogy a 
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„mitikus kor", a „költészet el őtti költészet" kora számára a költészet kés őbbi 
értelmében nem lehetséges, hiszen — mondja Sinkó —, „az emberi beszéd épp-
így objektív mítoszként jelenik meg neki (a mitikus kornak), mint a termé-
szet minden többi jelensége". Sinkó ezt ki is fejti: „A nap nem nyelvtani ér-
telemben főnév, szó, mellyel bizonyos égitestet jelöl meg a mítosz embere, 
hanem él ő  valakinek, Héliosznak vagy Apollónnak neve, személy a nap, 
mely csakugyan fölkel, s a föld, az anyaföld, Déméter, Gaia, Cérész csak-
ugyan eleven anya: a neviik nem azért kell, hogy róluk lehessen szólni, ha-
nem azért, mert a nevükön csakugyan szólítani lehet őket." A „költészet el ő t-
ti költészet" korából a szó ilyen, mágikus erejébe vetett hit hagyományozó-
dott ránk. A költészet forrásai, a m űvészet eredete után kutatva és Athéné jel-
ző it értelmezve Martin Hcidegger is a „mítosz emberének" nyelvér ő l beszél. 
Arról a nyelvrő l, amely még nem szorul megértésre. Ha a „nap" nem „nyelv-
tani értcicmbcn főnév", miként Sinkó mondja, akkor a nap szó nem szorul rá 
a megért ćsrc, mert a mítosz embere nem a napról beszél, hanem a napot szó-
lítja meg. A hcnтіeneutika gadameri értelemben vett „művészetének" is ha-
sonló a kiindulópontja, amikor — több interpretációban — a ггб l szól, hogy a 
megértés a megért ő  megszólítása a szó által, vagy még pontosabban, a meg-
értő  képessége arra, hogy a szó — a költészet nem nyelvtani értelemben vett 
szava — megszólítsa ő t. 

Amikor a „mítosz embere" — Sinkó szavával élve és Heidegger metafo-
rikus beszédmódját idézve — „ki-kihajol" a megértés nélküli meghatározott-
ságból: Hcidegger szerint felteszi azt a gyermeki kérdést, hogy „mi ez?", ak-
kor kezd ődik a „mítoszt term ő  korszak" halála, kezd ődik a grammatika, a 
nap főnév lesz, szó, amely megértésre szorul, és ezzel egyiitt mint örökség, 
Gadamer nyomán mondhatjuk, ápolásra is. A világ „témává válik", téma lesz 
a nap, amirő l szólni lehet, de az égitestet — ahogy az isteneket sem — lehet 
többé megszólítani. 

Amikor a világ témává válik, különválik egymástól a téma és a tarta-
lom. „A titok érzése villámlik be a hajdani homéroszi világba", mondja 
Sinkó, és az elbeszél ő  „már nem tudhat elbeszéhni az elbeszélésben való gyö-
nyörűség kedvéért", mert „a történet már csak közegül szolgál, majdnem 
csak iirügynek arra, hogy rajta keresztül valami mást kifejezzen". Ez az a 
nagy fordulat a költészet történetében, amikor a költészet elszakadt a költ ć -
szct elő tti költészettő l ćs a homéroszi világ „példázattá válik, h ő sei szimbó-
hunokká, történeteik allegóriává". Az ember ezáltal „a hajléktalanságnak 
boldogtalan szabadságát" szerzi meg, minek következtében „az olvasás 
szimbólumfejtést, értelmezést, a megfoghatóban a megfoghatatlan tükröz ő - 
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désének keresését" jelenti. A témává vált világ mint „allegorikus érték, mint 
csak allegórikus érték" teljesedik be. Sinkó szerint már Arisztotelésznél is 
így van, a középkorban pedig hatványozottan, amikor „mindent magába szív 
a centrum: a Krisztus" és „a látható világ, az élet, az évszakok, az állatok, kö-
vek, színek, szél, víz, tűz, minden csak Krisztussal vonatkozásban él ő , Krisz-
tusként él ő  példázat". 

Az allegória és a példázatosság gondolata a Széljegyzetekben is el őjön. 
Már nem a homérosziból a nem homérosziba való fordulat eredményeként, 
hanem a tanulmánynak A költ ő  és témája című  fejezetében, mint a minden-
kori költészet alapkérdése. Sinkó szerint ugyanis „ahol és ahányszor költ ő  
szólal meg, aszó és vele a világ újjászületve, új jelentéssel gazdagodik. Min-
den, amit szóba foglal, önmagával azonos marad, és ugyanakkor valami egé-
szen más is lesz". Majd néhány bekezdéssel kés őbb ugyanezt a gondolatot 
másik oldaláról is kifejti: „minden költ ő i mű , mennél nagyobb, annál inkább 
úgy sziiletik, hogy nem a költő  az, aki meghatározza, hogy mivé lesz keze 
alatt a téma. Minden adott küls ő  tárgyi téma csak keret, alkalmas anyag, hogy 
általa, bel őle kifejtse és megromálja az ő , saját személyétől, személyes életé-
tő l, korától elválaszthatatlan, de egyéni, szubjektív bels ő  problematikáját, a 
saját élményeit, a saját értékrendszerét, illetve a saját viszonyát az általános, 
érvényben levő  értékrendszerekhez." 

Itt kerül egymáshoz legközelebbre a két tanulmány. A téma és a tarta-
lom véglegesen elvált egymástól, többé nincs esély a kett ő  egybeesésére. in-
nen kezdődően minden költő i szóhoz hozzátartozik a megértés, hiszen amit 
a költői szó mond (a téma) nem azonos azzal, amit a költ ő i szó jelent (a tar-
talommal). És ha nincs meg ez az azonosság, akkor a költ ő i szó létezését nem 
a rajta kívüli világgal való azonosság, hanem a megértés biztosítja. Eddig 
azonban Sinkó nem jut el. Csak konstatálja a példázatosságot, az allegorikus 
értéket, azt, hogy a tartalom szempontjából —áll az 1928-as tanulmányban —
„a téma ugyanis csak látszat, a téma mindegy". Az olvasásról is csak annyit 
mond, hogy , jelképfejtés". És ez azért van így, mert Sinkót mindenek el őtt a 
költő  érdekli, a költő , aki megszólal, aki „saját élményeit" közli, még akkor 
is, ha Sinkó, aki az örökség, az irodalmi tradíció ismer ője, azt is tudja, hogy 
a nagy költő  kezén nemcsak a költ ő i individualitás folytán lesz a téma vala-
mivé, hanem — többek között — „az érvényben lév ő  értékrendszerek" folytán 
is. Maga a tradíció folytán, a szó történetének következtében. Mindehhez va-
lóban csak azt kellett volna hozzátennie, hogy a megértés történeteiben. Ám 
túlzás ezt is elvárni az 1928-ban készült tanulmány szerz őjétő l, aki az 19 62-
es Széljegyzetekben azért sem juthatott el a hermeneutika — az olvasás mint 
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jelképfejtés — gondolatának kifejtéséig, mert fogva tartotta őt a marxi törté-
netszemlélet. A marxi történetszemléletet Sinkó minden dogmától mentes-
nek képzeli el, valójában demisztif~ kálja a tételek felmondásából álló fcl ćpít-
ményelméleteket és a költészetet, meg a m űvészeti fejl ődésnek ezekre épül ő  
sematizmusait, mondván, hogy a költészetnek is van történelme, ám az egy 
egészen más történet, semmiben sem azonos a „termelési-társadalmi formá-
ciók" történelmével. Sinkó — a Széljegyzetek... tanulsága szerint — „az em-
beri szubjektív elem" „örök varázsáról" beszél, mint — szerinte „tiszteletre-
méltó következetességgel" — Marx is. Ez a „szubjektív elem" meg nem más, 
mint „a vágy, a félelem, a csodálkozás, az izgalom, a sírás, a mámor, ami 
minden társadalom és minden kor számára a történelmi momentumhoz kö-
tött művet történelemfölöttivé, leny űgözően beszédessé, mindig újjá és 
megíijhódóvá teszi". Az 1928-as tanulmány ugyanezt még keményebben fo-
galmazza meg, amikor arról beszél, hogy a költészet „örök költészetté" — a 
későbbi szóhasználatban: „történelemfölöttivé" — „csak akkor lehet, ha egy 
konkrét kor öntudatát konkrétan jeleníti meg, szabadítja ki". S ő t a korai köl-
tészettanulmány, nyilván a „homokóra madarai" vita tapasztalatai alapján azt 
is kimondja, hogy „az a költészet, mely a mi nagyszer ű  korunkra váró fel-
adat, nemcsak kötött témájú, hanem egyben épp kötött témája által összekö-
tő  erejű  is". A tanulmány végén arra mutat rá, hogy „Ady A halottak élén-
jének szerelmes verseiben is jelen van a világhábo гi". Ady költészete — és a 
költészet —éppen ezzel „kötött témájú". Enélkül — Sinkó szerint — „a költé-
szet csak belletrisztika". 

Amit a Széljegyzetek úgy fejez ki, hogy „feni a költ ő  az, aki meghatá-
rozza, hogy mivé lesz keze alatt a téma", a Nyugatban közölt tanulmány pc-
dig úgy, hogy az „örök költészet" „kötött témájú" Sinkó szerint nem más, 
„mint a m ű  еѕztёііkаі  kvalitása". Az „esztétikai kvalitást" pedig így í г  ja kö-
rül „az alkotó képzeletnek, az érzékelésnek és a szubjektív emberinek ć s 
megformálásának szuggesztívan intenzív módja, vagyis a megformált, a 
megvalósult, vitathatatlan és közvetlen m űvészi valóság az, mely túléli ... 
(az) állandóan változó, múlandóságnak alávetett vallási és mitológiai, pusz-
tán korszerű  általános ideológiai elemeket." Sinkó rendhagyó fogalmazásá-
ban ez mégis a tükrözés-elmélet egyik változata. 

Sinkó érczhctte ennek az elméletnek a hiányosságait. De sc 1928-ban, 
sc 1962-ben nem tudott ezzel az érzéssel mit kezdeni. Valószín ű leg azért 
nem, mert figyelmét mindenkor a költ őre, a költő i szubjektivitásra, a költ ő i 
szó megismételhetetlenségére és egyszeriségére összpontosította, aminek 
1928-ban ćs 1962-ben is felszabadító hatása volt, 1962-ben, a Кáг  azt is 
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mondhatnám, kanonizáló szerepe, de egyben a költészetértés egy korábbi ál-
lapotának stabilizálása. 

Ha Sinkó költészetszemlélete nem marad meg a költ ő i szubjektivitás 
alapos és köríiltekintő  leírásánál, hanem azt a gondolatot is kifejti, hogy a 
költő i szó megértésre szorul, hiszen példázattá vált, akkor elindulhatott vol-
na a megértésnek mint költészetkonstituáló tényez őnek megértése felé, 
mászóval a költő i szubjektivitás zártságából a megértés és a miivel való pár-
beszéd nyitottsága felé. Hiszen ahogyan Sinkó gondolatai a „költészet el ő tti 
költészet" nyelvér ő l Martin Heidegger nyelvfilozófiájával rokonok, ugyan-
így a témának mint allegóriának az értelmezése Paul de Man gondolataival 
rokonítható, akinek számára — miként Jacques Den - ida mondja — „az allegó-
ria nem pusztán a nyelvi alakzatok egyik fо  mája". A példázatosságot Sinkó 
sem tekinti retorikai alakzatnak, láthattuk. S őt, Sinkó allegóriaértelmezése 
mindkét tanulmányban Paul de Manéhoz hasonlítható, legalábbis Derrida in-
terpretációja szerint. Az allegória „a nyelv egyik alapvet ő  lehető ségét képvi-
seli: lehetővé teszi, hogy a másikról szóljon és önmagáról beszéljen, miköz-
ben valami másról beszél, hogy mindig valami másról szóljon, mint ami ki-
olvasható bel ő le, beleértve magának az olvasónak a színterét". Sinkó is ha-
sonló módon értette az allegóriát, csakhogy ő  ezt a költészet vesztességének 
vette, a „költészet el őtti költészet" teljessége és harmóniája elvesztésének, 
míg Paul de Man a nyelv „alapvet ő  lehetőségét" ismerte fel benne. 

Talán Sinkó életmíívét is jobban értenénk, ha regényeit és elbeszéléseit, 
mégpedig nemcsak az Aegidius útrakelését, hanem az Áros szerelmét, s ő t 
az Optimistákat is a nyelv eme „alapvet ő  lehetőségének" nyomvonalán és 
nem egyszerűen az „emberi szubjektív elem" leképezhet őségének eseteként 
olvasnánk. Lehet, hogy ezen az úton találkozhatnánk Sinkó Ervin irodalmá-
nak „örök varázsával". Költészetszemléletének e két itt ismertetett megfogal-
mazása ezen az úton akár irányjelz őnek is vehető . 

Two aspects of understanding poetry 

In 1928 and again in 1962 Sinkó raises the universal questions regard-
ing the relation of poetry to nature, and poetry to society. Comparative analy-
sis of these two studies reveals to us which of Sinkó's hermeneutic and lin-
guistic-philosophical aspects are still topical for the understanding of litera-
ture. 
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SINKÓ ERVIN ÉS A BÜNTETÉS PARADOXONA 

A töredékek nagy költ ője: Iszaak Emmanuilovics Bábe1 cím ű  esszé-
ben olvashatjuk: „Van olyan esztétikai élmény, melyben mint az antik tragé-
dia esetében, az esztétikai rn еgгеndиІёѕ  elválaszhatatlan az ember emberrel 
való közösségének, az etikai kapcsolat sebének vagy gyönyörének intenzív 
élményétő l." Sinkó Ervin lényegében az etikai megrendülésb ő l fakadó se-
bek, az említett intenzív élményb ő l származó megütközés írója. Nem a szisz-
tematikusságot megcélzó igények ösztönzik, nem a mindent átfogó, egyúttal 
szigorú pontosságot követel ő  rendszerezés szándéka mozgatja, csupán a tör-
ténelemben való benne-léte okán, nem tér ki a kérdések áramlása el ő l. A tör-
ténelem túlereje és az egészen egyedi között megnyíló áthidalhatatlan szaka-
dék felisn гΡ erése vezérli, ezért az önmagában, kényszeredetten, döntéseket ho-
zó individualitás filozófiája rajzolódik ki számára. Sínkó Ervin munkásságá-
nak baloldali fenomenológiája az individualitás és a felel ősség belsőleg ösz-
szetartozó történetére utal. Az individualitás olyan értelmezése nyer érvényt 
itt, amelynek sajátossága, hogy az egyedi szubsztancia nem bújik a hozzá ta-
padó, ráháruló intézményes szerepek mögé, hanem hozzán ő  a vállalt felel ő s-
séghez, amely alól, ahogy Illyés Gyulának adott nevezetes válaszából kihii-
velyezhetjiik, az id ők végezetéig nincs feloldódás. Úgy marad állva, miköz-
ben rátörnek a történelem lehet őségei, és úgy néz szembe ezekkel, hogy az 
egyediség lényegi vonatkozását a legszabadabb és a legkorlátozottabb lehe-
tőségként tudja. Nem a történelem sodrásától menekül, távol  611 tő le a dis-
tanciálódás ezen a formája, ellenkez ő leg a történelemre való ráutaltságunk-
ból sarjadó paradoxonokat, az e századi közép- és kelet-európai történelem 
ránk aggatott kötelékeinek formáit taglalja. Gondolkodásának velejárója, 
hogy egy nem maga választotta történelmi konstelláció részeként jut felszín-
re, mégis e történelmi állapot valamilyen módon mégis az övé, ennélfogva 
viseli érte a felel ő sséget. 

A történelem mcta-individuális vonásainak, determinációnak rögzítése 
modern hozadék, hiszen az újabb kor alaptapasztalatát jelenti az individuali-
záció és a történelem dinamikájában rögzült egyén feletti tendenciák drámai 
konfrontációja. Mint ahogy a történelem dimenziójának feltárulása is jelleg-
zetesen modern karakterisztikum. Mindezen jelzéseket figyelembe véve ké-
zenfekvőnek tűnik az állítás, hogy a modern tapasztalatok összefüggéseibe 
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ágyazódnak bele a Sinkó-kérdésfelvetések. A történelem el őrehaladása a fel-
szabadulás fényét veri vissza: ezen emancipatórikus er ők felgöngyölítését 
hangsúlyozó modern ideológiák sinkói befogadása, ezen nézetek elemz ő  re-
cepciója is a modernitásra való utaltságát jelzi. Összhangban mindezzel ér-
telmezhetjük azt a modernitásra vonatkozó megannyi utalást, a korszakoh%s-
ra jellemző  választóvonalak húzását, amelyek Sinkó értekez ő  prózájának sa-
játjai. Ugyanakkor gondolkodásának legbens őbb jellegzetességeir ő l ad hírt a 
tény, hogy esszéinek hajszálérhálózatában folytonosan ott találhatjuk a görög 
motívumrendszert, így a sorsot, ezt a görögök által oly er ő teljesen megfor-
mált kategóriát, amelyben az emberel szemben megnyilvánuló túlér ő  klasz-
szikus megfogalmazása nyer érvényt. Mi sem jellemz őbb gondolkodására, 
hogy amikor Prométheusz rossz szabadságáról 2  töpreng, akkor egyértel-
műen elutasítja, hogy az önvonatkozó szubjektivitás praxisa, a bels ő  szférák 
elmélyítése az individuális választás eredménye lenne. A sors „választásá-
nak", ismételten: e görög motívumnak, sajátos receptív jelentést kölcsönöz, 
mely platóni gondolatokat is visszhangoz. Eszerint csakis abban az é гtelcm-
ben választunk, hogy tágra nyitjuk szemünket, és nyitottá tessziik magunkat 
a láthatóság felé. Választásunk mögött nem a szubjektív önkény kifejez ődé-
sét, hanem az eredend ő  kötelékek megnyilvánulását kell látnunk. Továbbá ott 
vannak esszéisztikájának mélyén a mindenkori történetfilozófiai konstrukci-
ók kereteit felszakító motívumok, ami dönt őnek bizonyul észjárásának ki-
bontakozásában. Sinkó végiil is összen гérhetetlennek minősíti az individuum 
feletti meghatározottságokat tartalmazó történelem közegét és az önvonatko-
zó szubjetkivitást. Hiszen mély asszimetria van az emberi tekintet és az indi-
vidualitást felülmúló erők között, miközben a metaindividuális mozzanatok 
követelésszerűen jelennek meg amorális szubjektivitás számára. Amorális 
szubjektivitásra hárított felel ősség ugyanakkor minden determinációt meg-
előző  faktum: ez a tény alapja az „etikai kapcsolatok" létesítéséb ő l fakadó se-
bek feltárásának, azaz Sinkó etikai érdekeltségének. Ami ismételten, nem a 
történelemt ő l való eloldozást, az elkülönülést jelenti, hanem felclösségénck, 
a magára vett felel ősségnek a megalapozását, amorális szubjektivitás refe-
renciális pontjainak köriíljárását vetíti el őre. Hadd jegyezzem meg, hogy 
amikor a II. világháború utáni korszakban Sinkó az apológia hangjait üti meg 
a jugoszláv konstelláció, pontosabban az újsztálinizmus jugoszláv változatá-
nak vonatkozásában, akkor éppen ennek a kritériumnak nem tesz eleget, és 
nem emelkedik fel saját eszményeinek magasába. 

A forradalmi alanyiság kontextusában, ahogy ez regényeib ő l, elbeszé-
léseiből kitűnik, a cselekvés paradoxonait vizsgálja — alkalomadtán az eszté- 
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tikum rovására is. Ott ahol ellentmondás van megértés és erkölcs között, a te-
vékeny létezés, a keres ő  élet erkölcsi ellentmondásokba bonyolódik. Sinkó 
mérlegserpeny őjére olyan súlyokat helyez, hogy a felszínre tör ő  alternatíva 
egyik pólusa sem találtatik könny űnek. A bűn/büntetésљűnlгΡődés kontextu-
sában itt messzemen ően több érdeklődést tantisít a bűnösszегбggésekbe ve-
tett tevőleges alanyiság iránt. De ezt a fonalat ehelyütt nem követem. Sinkó 
etikai érdekeltségét er ő teljesen bevilágítja az a szituáció, amikor várospa-
rancsnokként erőhatalmat gyakorolhatna, de a tömeggyilkosokkal szemben 
megkísérli szćtszakítаni a bwгΡ és a biíntetés láncát méghozzá úgy, hogy a pe-
dagógia morálját veti latba. Nem a b бntetésbő l szánnazó következményeket 
juttatja étvényre, hanem a megértés erkölcsét kísérli meg affirmálni a n гΡ orá-
lis felelősség nevében. Pontosabban a bűn és a bíintetés láncolatát megel őző  
összcfiíggés mögé kíván hatolni, méghozzá azáltal, hogy az inkriminált cse-
lekvések elkövető inek szubjektivitására kérdez rá. Ám érvelhetünk úgy, 
hogy minden bíró, azaz mindenki, aki a bíró szerepében igazságot szolgáltat, 
így jár el. Így kell, hogy eljárjon, hiszen megértést kell, hogy tanúsítson az 
adott cselekvők szubjektivitáskészletének vonatkozásában miel őtt ítéletet 
hozna, s őt mi több, igazságosságérzetünk azt követeli, hogy az ítélet dimen-
zióinak is tükröznie kell e mozzanatok számbavételét. Sinkó azonban er-
kölcsfilozófiai indíttatásából kifolyólag nem tudja, nem akarja applikálni azt 
az alapelvet, amely minden, hadd tegyem hozzá, modernitásból ered ő , bíín-
tetésfilozófia alapját képezi, ez pedig nevezetesen az eredend ő  felelősséggel-
hírás, amellyel minden szabad szubjektivitás rendelkezik. Hovatovább, a sza-
badsággal való élés lehetősége nemcsak a bííntetés el őfeltételének bizonyul, 
mert a büntetésnek is a cselekv ő  szabadságát és az ebb ő l származó felelős-
ségérzetét kell megerősítenie. Hegel, akinek a modernitás egyik mérvadó 
biíntetásfilozófiáját köszönhetjiík, például egyenesen így fogalmaz: hogy a 
büntetést úgy tekintik, mint amely a b űntettes saját jogát tartalmazza, ebben 
a bűnözőnek mint „eszes lénynek" a megtiszteltetése rejlik. Hogy a bíú гΡtet-
tesnek „joga" van a bíintetésre: ez a roppant mély, mode rn  színezettség ű  gon-
dolat, amely szembeszegül a hasznosságelv ű  büntetésfilozófiákkal, itt azon-
ban nem nyerhet megerősítést, mivel Sinkó gesztusa nem jelenítheti meg ezt 
a „megtiszteltetést". Nem kívánja levonni azt a következtetést, hogy a 
„rosszra való hajlandóság" a szabadságban gyökerezhet. Sinkó a b űnök elkö-
vető it a determinált összefííggések hálójából kívánja kimenteni, melyekbe a 
történelem túlereje, túláradó determinációja taszította őket. Vagyis: szabad, 
felelő sséggel bíró szubjektivitások helyett sorsszer űen meghatározott embe-
reket látott maga el őtt, akiket a büntetés nem szólíthat meg, mert életpályá- 
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ikra vonatkozó választási lehet őségeik végletesen korlátozottak. Mindenütt 
az alapvető  dilemmát látjuk. Egyfelő l felsejlik a morális szubjektivitás önma-
gára hagyatottsága, miszerint a történelem közege gátolja az erkölcsi maxi-
mák kiteljesedését. Másfel ő l, Sinkó, baloldali állásfoglalásának megfelel ően, 
nem elégedhet meg azzal, hogy a történetiséget a morál puszta ellenerejének 
minősítése, hiszen ez a beletör ődés a felszabadulás ígéretét kérd ő jelezné 
meg. Azaz beállítottsága mégiscsak a történelemre utalja, amely céllal, neve-
zetesen, a megigazulás megnyilvánulásának téloszával bír. 

Hogy a büntetés etikai gondolkodásának akár implicite is felfogh аtó 
sarkpontja lehet, hogy akár kimondatlanul is ott rejt őzik etikai színezettségű  
állásfoglalásainak középponti helyein, azt kiolvashatjuk a hatvanas évek, im-
máron jugoszláv kontextusában írt Az áldozat és a büntetés cím ű  esszéjébő l 
is. A háttér jelentékenyen különbözik a századel ő  etikai ösztönzés ű  útkeresé-
seinek konstellációjához képest, noha folyamatosságot is azonosíthatunk. 
Eichman jeruzsálemi pere jelenti itt a kiindulópontot, mely nemcsak Sinkó 
érdeklődését keltette fel, hanem olyan filozófiai értelmezéseket is ösztönzött, 
melyeknek egy adott vonatkozását meg kell majd említenem. Hogy az áldo-
zat és a bűnös, valamint a büntetés kérdésköre mélyen a kilencvenes évek ju-
goszláv háborúinak kontextusába vág, hogy a tömeggyilkosokat, az ún. há-
boríгΡ s bűnösöket sújtó büntetés értelemvonatkozásaira kérdez rá, belehasít 16-
tczćsünkbc, arra utal egyértelm űen: a büntetés problematikuma az etika leg-
paradoxálisabb régeteit érinti. Sinkó teológiai talajon mozog, és ezen a terri-
tóriumon törnek rá a paradoxonok. Gondolatmenete a bí a bibliai genezis-
nek taglalásával indít, de érdekl ődése a post festum kibomlott szituáció fcl ć  
fordul. A modernitás gondolkodói figyelmet szentelnek a b űn genezise iránt, 
de az eredendő  bűn vizsgálatában az emberi szubjektivitás megnyilvánulását 
azonosítják („magacselekedet", mondja Kant), amely, sajátos módon, az em-
beri önfelismerés el őtt tárja ki az ajtót. Sinkó másféle utakon jár. A bíín meg-
nyilatkozása okán az Ószövetség szeszélyes, haragvó, kiszámíthatatlan iste-
nét egyhelyLitt, jellegzetesen, egуí gyűnek nevezi, lévén, hogy világot uraló, 
sorsot diktáló hatalma ellenére is tehetetlenséget taní гΡsít. Fellépése folytán 
ugyanis végletesen elhomályosul a különbség az áldozat és a b űnt elkövető  
között, az isten nem mértékkel helyezi az áldozatot és a bíínöst serpeny ő ibe, 
hanem engedi, hogy olyan világrend alakuljon ki, amelyben a mértékek vég-
letesen összekeverednek, és lehetetlenné válik a szilárd választóvonalak 
megvonása. Hozzáteszem, hogy az áldozat és a cselekv ő  közötti különbségek 
elmosása a koncentárciós táborok kanonikus hatalmi technikáját jelentette, 
ennélfogva Sinkó eszmefuttatásához e századi fejleményeket is társíthatjuk. 
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Hogy az égi igazságszolgáltatás, a transzcendens hatalom beavatkozásának 
balsikereit domborítja ki Sinkó, gondolkodásának azt a vonását jeleníti meg, 
hogy a bíintetés kapcsán módfelett kételkedik a transzcendens mértékek ere-
jében. Nem is jelezhette volna sokatmondóbban, bogy a b űncselekvés vissza-
fordíthatatlan, elháríthatatlan eseményeket léptet m űködésbe, melyek feliil-
múlják még az isteni illetékességet, a legmagasabbrend ű  erőhatalmat is. A 
bűnnel szembeni eredend ő  isteni balsiker következménye, hogy az emberre 
hárul a büntetés kiszabásának és végrehajtásának emberfeletti feladata. Az 
ember nem térhet ki a bíintetéssel kapcsolatos elmélkedések el ő l, lévén, hogy 
az érzékfeletti lény magára hagyta az ítéletek mértékének megfoimálásában. 
Ebbő l fakad a kötelesség, hogy a beintetést, mindennek ellenére, végre kell 
bajtani, noha tudnunk kell, hogy ezáltal végeláthatatlan ellentmondásba.bo-
nyolódunk. Igaz, hogy nem kell felednünk Sinkó alkalomszer ű  kapcsolódá-
sát: írása egy adott per kapcsán keletkezett, ám eszmefuttatásaiból kiderül, 
hogy az eichmani, tömeggyilkolást irányító-végrehajtó kvázi-alanyiság léte-
zése eredend ően bennefoglaltatik az emberi kultúra lehet őségtárában. Esszé-
jének hajtórugója valójában a vétség elkövetéséb ő l faladó irreverzibilitás ha-
talmától való megborzadás, ami benne kételyt támaszt a bintetésfilozófa 
minden általa ismert változata iránt. Szó sincs arról, hogy helyreáll a megsér-
tett erkölcsi világrend, a restitutio in integr un lehetetlen, az ember nem ra-
gadható ki a bűn láncolatából, a bíintetés végrehajtása nem pereli vissza a Va-
lamikori állapotot, értelmetlen a visszaszerzett egységr ől beszélni. A bíinte-
tésflozóf а  itt határaihoz érkezik. A lex talionis, a bíín és a bííntetés közötti 
arány principiuma, amely egyúttal a biblia vezérelve is, határt szab a megtor-
lásból fakadó mértéktelenségnek, ám az emberek tömeges pusztításának, a 
mérhetetlen emberi bíín kontextusában minden aránykritérium, a mérlegelés 
racionális elve cs ődöt mond. Világosságot derít Sinkó gondolkodására, hogy 
mily nyomatékkal utasítja vissza a bosszút mint a büntetésfilozófia forrását. 
Sinkó egyć rtclműen elveti a lehető séget, hogy a bíintetés értelmét abban a 
mctafzikai elvben keressük, Fogy a rosszat mindenkor meg kill bosszulni. A 
bosszúgyakorlás valóban sítlyos vétségre vonatkozhat, a bosszí ►ban uralom-
ra jutó szenvedély a hiibriszre utal, melyet a görögök a mértéknélküliséggel 
egyenlítettek ki. Amennyiben a Bibliában óhajtunk példát taláhni, gondolha-
tunk az Ószövetség Elóhimjára, aki Ninive ártatlanjainak elpusztítását mér-
legelte akár az egyetlen ellene vétkez ő  okán is. De, annak ellenérc, hogy az 
említetteket is finomító érveket sorakoztathatunk fel a bosszú és a megtorlás 
elve ellen, nem fagyható figyelmen kívül a tény, Fogy ć letgyako г latunkban 
mégis kíil nbséget teszünk az igazságos és az igazságtalan bosszú között. A 
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mindennapi morálban érvényre jutó distinkció megfontolásra kényszerít. 
Sinkó azonban megkerüli az effajta distinkciókkal való szembenézést, és 
minduntalan arra irányul, hogy a sí lypontot az áldozatra helyezze, az áldo-
zat-létre kíván összpontosítani. Esszéjének karakterisztikus helyén arra hív 
fel benniinket, hogy fordítsuk cl tekintetünket a gyilkosról, akinek szubjekti-
vitását kérdő jelezi meg. Azt rögzíti, hogy a vétkes személy legszembeszö-
kőbb jele, hogy híján van az egyéni vonásoknak, hogy tolakodóan triviális, 
szürke hivatalnok jelenik meg a történelem porondján, akinek minden lépé-
se a beléje sulykolt parancsok végrehajtását jeleníti meg. A vétkes b űnbe 
esett életének karakterisztikuma, hogy önmagában megszí ntette mindazt, 
ami szubjektív vonatkozású, és ami felel ősségre vonható lenne. Vakbuzgósá-
ga a feladatok végrehajtásában csupán szükségsze гű  hozadéka a beléje táp-
lált hatalmi programoknak, ezért ne a halálgyártás banálisra csupaszodott, 
funkciókat teljesít ő  technikusára figyeljünk, aki iszonyatos b űnei ellenére is 
kiengesztel ődik a felejtésre ítélt élettel. Forduljunk az áldozatok, azaz önma-
gunk felé, akik, igaz, mindent csupán utólag, megkésve rögzíthetünk. Figye-
lemre méltó, hogy a banalitás botrányának leírásában Sinkó legalább egy pil-
lanatra találkozik azzal a szerz ővel, a korszak jelentékeny személyiségével, 
aki fontos könyvet szentelt az Eichman-perek, és aki, hadd jelezzem, azok 
közé tartozott, akik lándzsát törtek az akasztás mellett. Hannah Arendtet idé-
zem: „ ...a gonosznak nincs sem mélysége, sem démoni méretei... túlburján-
zik és letarolja az egész világot, de pontosan azért, mert gombaként terjed a 
felszínen... a gondolat megpróbál valamely mélységbe hatolni, eljutni a gyö-
kerekhez, de amint a gonosz felé fordul, igyekezete meghiúsul, mert ott nem 
talál semmit. Ebben áll banalitása." Ez az elévülhetetlen, azóta sokszor fel-
idézett gondolat — nem utolsósorban az ezredvég jugoszláv eseményeinek 
elemzéseiben képezte hivatkozások alapját — a rossz banalitásáról nyilvánva-
lóan szekularizálja, földközelbe hozza az „abszolí t rosszat", úgy mutatja be 
azt, mint mindennapjaink pragmatikus és funkcionális életének velejáróját. A 
rossz azért nem „radikális", hogy parafrazáljak, mert forrásvidéke banális 
életünk területeiben lelhet ő  meg. Sinkó etikai esszéiben ez a gondolat termé-
szetesen nem nyert olyan er ő teljes megfogalmazást, mint az említett filozó-
fusnőnél, az ő  esetében csak gondolatszilánkokról beszélhetnek, de a kere-
séssel karakterizálható életének szakaszaiban írtjába kellett, hogy kerüljön. 
Ennek a felismerésnek, mint Sinkó minden etikai reflexiójának, csak egy 
nyelve lehet, mégpedig a paradoxon nyelve. 
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Ervin Sinkó and the punishment paradox 

This paper analyses Sinkó's non-systematic thoughts on the paradoxes 
of punishment. Up to the present he questions of revolutionary deeds and 
guilt have been placed much more stress on, and yet the issue of punishment 
is a part and parcel of Sinkó's thinking. In his writings Sinkó moves around. 
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SAVA BABIĆ  

XX. SZÁZADI REBELLIS ÉLETRAJZ 

 
A múlt század utolsó évtizedében szíiletett, de egész tudatos életét eb-

ben a században élte le. Gyermek- és ifjúkora,  teh бt az iskoláztatás és a fel-
nő tté válás az Osztrák-Magyar Monarchiában, annak rendszere alatt történt. 
Így ért meg benne a merev, bejáródott és íiressé vált, éppen csak hogy össze 
nem omlott formák iránti ellenállás érzése is, ezért így gondolta, hogy el ő  
kill segíteni annak minél el őbbi összeomlását. 

Mégis a katonai pályát választotta, de a balkáni hábor й , a fiatalos naiv-
ság, az Osztrák-Magyar Monarchia viszonylatában jobb kilátásokat nyí гjtó 
lehetőség képzete Szerbiába vonta. Az ottani katonaság viszont, amelyhez 
csatlakozni kívánt, kénnek nyilvánította, és kitoloncolta az országból. 

Részt vesz az első  világháborúban, katona Galíciában, a bukovinai fronton. 
Aktívan kiveszi részét a polgári „ őszirózsás forradalomban", majd a 

kommunista párt tagjaként, az 1919-es forradalomban is. Többek között 
Kecskemét város katonai parancsnoka. 

Hosszú emigránsévek következnek. 
1925-ben a Szovjetunióba utazik. 
1935 és 1937 között Moszkvában tartózkodik. 
A második világháborút Zágrábban tölti, és nem, ahogyan várható len-

ne, a forradalmárok között. 
Csaknem ismeretlenül, a hábo гí t Boszniában éli lc, nem vesz részt a 

forradalomban, kés őbb csatlakozik a népfelszabadító mozgalomhoz. 
A háboríі  folyamán Zágrábban állítólag felajánlották neki az irodalmi 

tanszéket, amikor azonban Újvidéken megalakult a Magyar Tanszék, annak 
első  főnöke lett. 

Nagy megkönnyebbííléssel fogadta Jugoszlávia és a Szovjetunió össze-
tíízését. 

 
Úgy, ahogyan azt élete vége felé Danilo Kiš tette, amikor kíilönböz ő  

élettörténetekb ő l életrajzi jelleg ű  elbeszéléseket szerkesztett, Krleža és Sinkó 
életrajzából is ilyen művet készíthetnénk, amelybe könnyedén beilleszthet-
nénk egy-egy adatot anél Кíi , hogy ellentmondásba titköznénk. Ez egy XX. 
századi baloldali érdekl ődésű  értelmiségire jellemz ő  életírás lenne. 
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Életírtjukra mindketten a XX. században indultak, az Osztrák-Magyar 
Monarchiában. Mindketten a háború alatt „szólaltak meg", folyóiratokat in-
dítottak és szerkesztettek, regényeket és esszéket írtak. 

 
A két író között nagy a hasonlóság. De jelent ős a két temperamentum 

közötti különbség is. Krleža mindig heves, drámai vérmérséklet ű  volt, mind 
a valóságban, mind a m űveiben, valódi vulkán, amely NEM kezdet ű  szóára-
dattal indul. 

Sinkó nyugodtabb, majdnem racionális, de megfelel neki Krleža, külö-
nösen míívei állnak közel hozzá. 

Krleža egyfajta eszményképe, ideálja Sinkónak, egészében véve rokon 
léleknek érzi. 

Krleža Sinkó nagy, beteljesiileten irodalmi alakja lehetne, Sinkó viszont 
nem lehetne Krleža regényhő se, bár közeli hozzá Sinkó mint ember és mint 
író is. 

 
Mindketten nagy jelentőségű  műveket hagytak hátra, de különösen a 

kommentárokat kedvelték. A kommentárok, margójegyzetek csaknem a szá-
zad legjelentősebb műfajává váltak, de ritkán önállósodtak, mert elnyelik 
őket a regények és a benniik levő  szóáradat. A regény olyan formát követel 
meg, amelynek ugyanakkor életh űnek is kell lennie, a kommentárok viszont 
bármilyen követelmények nélkí.il folynak, csak nagy szerz ő i egyéniséget kell 
hozzá. 

 
A Krležáról írt Sinkó-szövegekben csaknem teljesen Sinkót fedezzük 

fel. Igaz, ő  Krležáról ír, műveit elemzi, de ugyanakkor saját magáról vall. 
Mintha alig várta volna Krleža felszólalását a ljubljanai írókonferencián, 
hogy maga is valami hasonlót fejezhessen ki, valamit, amit tudott és magá-
ban hordozott, de nem volt rá lehet ősége, hogy nyilvánosan kimondja. 

Annak ellenére, hogy örömmel ellenszegültek a zsdanovizmusnak, a 
művészet elfogadása tekintetében egyikük sem haladta meg Kafkát, mint 
ahogyan egyébként Lukács György sem. 

 
Valami hasonló érezhet ő  ki Krleža Bankett Blütvában című  művének 

elemzéséb ő l: íme egy c tájjal kapcsolatos nagyregény, amely a szimbólum 
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magaslatáig emelkedett fel, az Európához való köt ődése azonban megma-
radt. Nem Sinkó alkotta meg, de olyan alkotás, amely rá is vonatkoztatható. 
Valamiféle rokonság alapján történ ő  választás. 

 
Van Sinkónak egy ilyen gondolata: „Sok minden történik, ami jobb vol-

na, ha nem történne, viszont bármi történik is, valójában semmi se történhet." 
Igy kiragadva, univerzális jelentése van, hasznosíthatónak, felhasznállható-
nak tűnik ebben a pillanatban is. A szövegkörnyezet azonban a fiatal 
Krležára és a Monarchkira vonatkoztatja, tehát történelmi jelentés ű . Sinkó 
épp erre a történelmi jelentésre gondolt, és nem kell más értelmet tulajdoní-
tani neki. 

 
Sinkó ćs Krleža olvasása közben a m űveket a szerz ők szemszögéb ő l 

kell értelmezni, nem pedig az esetleges mai viszonyok fel ő l megközelíteni. 
Mindkét író az európai, pontosabban a nyugat-európai gondolatvilág-

hoz tartozik, ahhoz, amelynek értelmében azt az álláspontot vallják maguké-
nak, hogy a racionalizmustól számítva Európa az igazi haladás írtjára tért, ćs 
hogy id ővel ez a haladás éppúgy elkerülhetetlemlé válik, mint az emberiség 
boldogsága. Európa elvetette az irracionálist, a tudományban a racionális 
megközclít ćs uralkodik, és a míívészetet is ilyen módon kell magyarázni. Eu-
rópa „bizánci" részében nem volt reneszánsz korszak, ezért ott sok minden 
irracionális maradt, egész Európára jellemz ő  azonban a racionálistól elszaka-
dó művészet, így annak racionális alapokon történ ő  magyarázata is hiányzik. 
Ez különösen a zenére, a festészetre (a század elejét ő l), a költészetre ćs rész-
ben aprózára vonatkozik. 

Mindazok, akik Európában világszemléletüket az utóbbi három-négy 
évszázadra építették, Európa ć s a racionalizmus foglyai maradtak. 

 
Ellenállni a tájnak, felfedni és bemutatni, ez a m űvészet és az irodalom 

feladata, de íme az, ami utána következik: ez a világ csak akkor lehet jó, ha 
forradalom utján megváltoztatják és valódi emberi vágányra térítik, kés őbb 
már forradalom helyett reformokkal. Baloldali világkonceptus. 

Sem Sinkó, sem Krleža nem gondolt arra, hogy másfajta világkoncep-
tus is létezik. Ebben egyformák. 

Őket sohasem vonzotta a múlt, az emberiség múltja. S ha néha mégis, 
az mindig a jelen megváltoztatásának szempontjából történt. 
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10. 
Sinkó scm, Krleža sem tudott az olyan gondolkodókról, mint amilyen 

Hamvas Béla, Szabó Lajos, Tábor Béla volt. De ha tudtak is volna róluk, biz-
tosan nem olvasták, nem magyarázhatták volna őket kellő  módon, mint aho-
gyan azt nem tehetik a baloldali, a marxista és általában a pozitivista beállí-
tottságú emberek. 

Ezért Sinkó Ervin Krležáról írt szövegeit olvasva két jelent ős századbe-
li alkotó szimbiózisát látjuk, akiket fiatalos idealizmusuk tart foglyul. Tehet-
ségük és kifejezési adottságuk megvalósítása ellenére korlátozza őket világ-
szemléletük, amely ezúttal is, mint mindig, tí l sz űk. 

11 
Ma is, mint Sinkó és Krleža ifjúkorában,  йјаьb változások és kijózano-

dások előtt állunk. De most már tudjuk, hogy a tudomány nini valósította 
meg az iránta támasztott elvárásokat, sem a forradalom, sem a reformok nem 
menthetik ki az embert az állandó válsághelyzetb ő l, és téríthetik rá igazi út-
jára. A művćszct, az az igazi, nagy, ezt pótolja, de mi még? Nem tudjuk. 

 
Vegyük csak Sinkó Miroslav Krleža igazsága cím ű  szövegének kezde-

tét, az igazságról szóló elmélkedések bevezet őjét, és világossá válik el őttünk, 
hogy meg van győződve az igazság megváltoztathatóságában, és abban, hogy 
nem létezik isteni igazság. „Hát az igazság nem egy, csakis egy? S ha egy, mit 
jelent akkor Miroslav Krleža igazsága? — Azt jelenti, hogy az igazság nem 
holmi örökégő  lámpa, melyet ismeretlen kéz t űzött ki valami szédületes szik-
lafokra az id ők kezdetén, hogy azóta várjon ott vakmer ő  hegymászókra, kik 
évezredek óta szegik nyakukat sorra a hasztalan igyekvésben, hogy keziikbe 
kaparintván, lehozzák a magasból a földi tájak földi emberei értelmének vég-
leges megvilágítására." Innen kezdve Sinkó, mint maga Krleža is, azok közé 
tartozik, akik nem hisznek a nagy, szakrális igazságokban. Mint amilyen a ke-
leti: ha egy ember egy barlang falai közé zárva eljut az igazságig és ott meg-
hal, a nagy igazság nem hal meg vele, egyszer el fog jutni más emberekig is. 

 
Ilyen, mai szemszögbő l közclítvc nem ítélhctј í k meg Krleža ćs Sinkó 

jelentőségét. Ezt csak az ő  álláspontjuk, ć s az ő  kopik felő l szemlélve tehet-
jiik meg. Dc sohasem árt nemcsak egy pillanatban, hanem az emberiség egé-
szében gondolkodni. 

(Fordította: Andri ć  Edit) 
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A rebellious biography from the twentieth century 

The author draws the similarities and distinctions between Sinkó and 
Krleža. In Sinkó's writings on Krleža we can detect Sinkó himself; and in 
Кг leža's works we can told pieces which could be related to Sinlcó as well. 
The likeness between them is that both of them should be approached from 
their own personal aspects, and not from the present circumstances. 
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CSÁNYI ERZSÉBET 

SINKÓ ERVIN VILÁGIRODALMI TÁRGYÚ ESSZÉIRŐL, 
TANULMÁNYAIRÓL —EGYÉNI OLVASATBAN 

Horvát és magyar nyelv ű  gyűjteményes kötetekben lehet nyomon kö-
vetni Sinkó Ervin világirodalomra vonatkozó gondolatait, olyan kiadványok-
ban, amelyekben más tárgyú esszék is helyet kaptak. A tematikai lazaság a 
szerzői hozzáállásból is következik, egy spontán, lezser, egyetemes érdekl ő-
désbő l, amely az élőbeszéd hangját megütve indul szellemi kalandokra. 
Sinkó írásai nem a tanulmányírói szigort, körülhatároltságot részesítik el őny-
ben, fanem az asszociációk szabadságát: esztétika, filozófia, etika, történe-
lem egyaránt izgatja a „vakmer ő" gondolkodót, aki az írásba mint életakció-
ba vetette magát. 

E kreatív tallózások során úgy t űnik, mintha a szerz ő  tanítva tanulna, 
mintha a sablonos kultúrtörténeti adathalmaz vázát tapogatva keresné az 
egyéni felfedezések lehet ő ségét, s ezt a gondolatfűzés, a művel való időnkén-
ti szembesülés meg is hozza. 

Így lendíil meg pl. a Boccaccióról szóló esszé, amikor a tájmotívum ér-
telmezésérc kerül sor. A halál el ő l a természetbe kivonuló tíz fiatal a maga 
módján teremt életfeltételeket vidéken. Sinkó szerint a Dekameronban a ter-
mészet nem úgy szép, mint a társadalotn negációja, hanem mint megalkotott 
valami, amit az ember a munkájával humanizált. 

A természetfez való ilyen viszony már nem középkori, nem feudális, de 
távol áll a rousseau-i nosztalgiától is. 

A Dekameron h ősei egyetértésben alakítják közös életüket, utópiszti-
kus államukat, ahol szépen és vidáman kell élni. Tudatosan tesznek kirándu-
lást egy megalkotott világba, ami e m űben a tájat jelenti. 

Az együttgondolkodás bens őséges légkörét teremti meg Sinkó Ervin a 
Voltaire-rő l szóló tanulmányában is. Felteszi a kérdést: hogyan lehetséges, 
hogy a nagy enciklopédista, a felvilágosodás élharcosa pamfletet írt az opti-
mizmus ellen. Optimizmus és pesszimizmus problémája mentén haladva a 
szerző  megállapítja, hogy Voltaire szelleme azért forradalmi, mert r аcionális. 
A ráció magabiztos, diadalittas, főlényes kacaja mindig a kömryedség jele, 
ezért mondható, hogy Voltaire-ben nincs semmi titáni, elementáris. Ebben 
Shakespeare ellentéte. 
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Ez a tanulmány is foglalkozik a természetábrázolás kérdésével. Vol-
taire-t egyáltalán nem érdekli a táj, ő  is a város embere, akárcsak Szokratész 
és Boccaccio. Figyelmét az ember morális alakja köti le. 

A realizmusról és a naturalizmusról c. esszében a szerz ő  a naturalis-
ta esztétika fogyatékosságaira mutat rá, arra a paradoxonra, hogy Zola m űvé-
szete pl. akkor meggy őző , amikor véletlenül nem az „objektív" lejegyz ő  sze-
repét játssza, hanem típusokat és szimbóhunokat alkot. Zola tehát téved, ami-
kor azt hiszi, hogy a naturalizmus a realizmus tökéletesítése, s hogy Flaubert 
a naturalista módszerben az ő  társa. Flaubert nem egyedi eseteket dokumen-
tál mikroszkópikus kиlagyításban, hanem típust teremt, s csak abban közelít 
Zolához, hogy teljesen elsötétíti a horizontot. 

„Eпг Ρptív ő szinteség" és „feltétlen szenvedély" n гΡűködik Sinkó Ervin 
szerint minden művészi alkotásban, így lesz az szubjektív vallomássá, embe-
ri dоКumentu гΡnmá. Bábelről írt tanulmányában is ezt az eruptív er őt állítja 
szembe anyugat-európai modern regénnyel, amely mindinkább „az egyéni 
benső  élet ábrázolására szorítkozik", „egyre inkább dematerializálódik, egy-
re inkább intellektualizálódik". A „vörös keleten" viszont „a költ ő i képzele-
tet a dologi világ, a mozgásban átélt valóság apokaliptikus látványa, a föld-
rengés élménye ny űgözi Ic". A forradalom, a polgárhábo гг Ρ mint kiáltó sors, 
mint „etikai krízis" biztosítja azt a „rendkívüli dramatikus fesziiltségct", 
amelynek főszerepl ője nem a vákuumba szorult individuum, hanem éppen 
ellenkezőleg, a felfokozott valóságélmény megrendült hordozója egy kollek-
tív történésben. 

Adva van tehát a tematikai ellentét a modern próza síkján. E szembeál-
lításból bontja ki Sinkó a „forradalmi művész" fogalmát, s a forradalmi téma 
eruptív erejének esztétikai forradalmat is tulajdonít. 

Bábel esetében az elemzés ezt az esztétikai többletet az elbeszél ői néző -
pont kialakításában látja. A Lovashadsercg világában különös paradoxon ér-
vényesül; a narrátor jelenléte rendkívül visszafogott, s mégis az ő  szeme az, 
aminek „borzadó csodálkozását" minduntalan érezni. Sinkó szerint „az elbe-
szél ő  látszólagos inkognitóba vonul vissza, s épp ezáltal inkább jelen van, 
mintha bár гΡnennyire is el őtérbe helyezné magát. Úgy tesz, mintha nem tenne 
mást, mint csak hűségesen regisztrálva, úgyszólván szenvtelen i -nkként ven-
né jegyzőkönyvbe, amit lát és hall. Neki a humor eszköz a borzadás érzékel-
tetésére — egy objektivizmus, mely mögött humor alakjában húzódik meg 
vagy tör át a néma, az iszonytól megnémult ember csodálkozó tekintete". 

Bábel ábrázolásmódjának különössége, „száraz, vigasztalan keménysé-
ge" ebben az objektivizmusba fojtott, forró szubjektivizmushan van. A nar- 
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rátor mint h ős „a sorban állva is nézni és látni tudja a sort és önmagát a sor-
ban". A jegyzőkönyvi, dokumentáló, objektív módszerrel feltárt események 
világában éppen csak villanásnyira jelenik meg az elbeszél ő , s ez a villanás 
döntő  fontosságíj. Sinkót idézve: „Bábel azért tudja az id őt s az id őben az 
embereket ábrázohli, mert van bátorsága, hogy ne rejtse cl azt a pápaszemes, 
sovány, fiatal zsidó entellektüelt, aki ő  maga. Van bátorsága, hogy... a maga 
szemével, a valóságra éhes, valósággal be nem tel ő , meztelenül kiszolgálta-
tott szemével nézzen és lásson..." 

A narrátor néma, ám csodálkozó tekintete belengi az egész szövegvilá-
got. Az életanyag puszta felmutatása mint gesztus szükségszer űen hordozza 
a felmutatás rejt őzködő  alanyát, aki nem kommentárok által foglal állást, 
mert ílgy véli, a látvány elnémítóan botrányos. Sinkó ebben az eljárásban is-
meri fel Bábel realizmusát: „úgy adni a valóságot, hogy az író fölöslegessé 
tegye a maga reflexióit, érzelmeit és magyarázatait. Mint a legenda kínai fes-
tője, aki miután megfestette a tájat, belemegy a festményébe, és nyomtalanul 
eltűnik benne. Eltűnik benne, s ezzel a megsemmisüléssel éri el saját létének 
teljes realizálódását." 

Az ábrázolásnak ez a paradoxona alapvet ő  kérdés. Az elbeszél ő i néző -
pontnak, a láttatás perspektívájának, a m ű  megszólalásmódját, világképét 
döntően meghatározó szempontnak a jelent ősége nyilvánvaló, s ennek a po-
zíciónak a változását csupán a történeti poétikai kontextus tudja érzékeltetni. 
Az ókori regény hangulatkelt ő , magyarázó, olykor erkölcsjobbító történet-
mondója, a reneszánsz parodikus-ironikus mindentudó nanátora, a XVIII. 
század tolakodó, míívet konstruáló metanarrációja jól jelzi az elmozduláso-
kat ezek a poétikai térképen. Sinkó helyesen érzékeli, hogy a XIX. századi 
realista próza elbeszél ő i kommentárok, leírások által fémjelzett narrációját a 
látószög újbóli modellálása képes megváltoztatni. 

A sajátos látószögb ől látó szem percepciója a „bestiálisan történ ő  törté-
nelemben". A percepcióhoz, a tudattól fiüggetlen érzékszervi világbefogadás-
hoz járul azonban az én is a maga intellektuális-érzelmi habitusával. Ilyen 
komplett, egyéni befogadási médium Don Quijote is, akit a szerz ő  kikiild a 
világba, hogy ott anakronisztikus eszmék megszállotjaként vi аskodjék. Ez a 
magatartás, ez a látószög azonban — Sinkó Ervin szerint — korszer űtlen lett 
volna a lovagkorban is. Nem is ez a fontos. Hanem az, hogy Don Quijote kö-
zösséghüánytól szenved, ezért kigondol magának egy ilyen szerepet. M аgá-
nyos, kíviülálló szemlél ő  volt, aki olvasmányokon, az esztétikán keresztiül ke-
rült érüntkezésbe a világgal. Az irodalom konstruált világának hatására konst-
ruál magának cselekvési modellt, pózt, tehát sohasem spontán. „Szerepet ját- 



140 	 TANULMÁNYOK 

szik —írja S іnkó —, egy eszményi lovagot imitál... Don Quijote... akkor is, mi-
kor senki sincs körülötte, publikum el őtt beszél, publikum el ő tt mozog, só-
hajt, vezekel. A publikum ő  maga, a legmagányosabb ember, az a legmagá-
nyosabb, aki igazában még magányos se tud lenni, mert mindig néz ője is ön-
magának." 

Ennek a színészked ő  hőstípusnak — Sinkó szavával — „eszt ć tilcai viszo-
nya" van a saját alakjához. Látószögébe tehát már nemcsak a világ látványá-
nak kell belefénri, hanem önnön állandóan komédiázó figurájának is. 

Az eszmefuttatás szerint a néz őpontoknak ez a hasadtsága nemcsak a 
hő st tudja jellemezni, hanem a szerz őt is. Cervantes pl. - Shakespeare-rel el-
lentétben — már ironikus. „Cervantes is Don Quijot ćból nézi a világot, innen 
ered a pátosza; ezért minden, csak nem naiv, ez a pátosz nem lírikus, hanem 
iróniába csap át" —állapítja meg Sinkó a Don Quijote útjai című  tanulmá-
nyában. 

A művészet, lévén mindig szelekció a valóságanyag végtelenjéb ő l, ép-
pen a narrátori néz őpont kijelölése révén dönti el c szelekció mikéntjét. Hogy 
a rész miféle egész-élményt fog revcláhli, az az elbeszél őszerkezet kialakítá-
sától függ. Don Quijote esetében egy négyes önkontroll m űködésérc ismer-
hctLink rá: a narrátor és a h ő s is ambivalensen viszonyul a saját szerepéhez. 
Ezt a modellt az irónia működteti, a hit és kétely közt ingázó valóságlátást 
sugallja. Eszményeknek, ideáloknak mint lételemnek a tétcicz ć sćt egy töbh-
rétű , józan öntudat bölcsességébe ágyazva. 

Nem véletlen, hogy irodalomról gondolkodván Sinkó Ervin látószögé-
be bekerültek s oly élesen kirajzolódtak a m űvészi világteremtés eme kérdé-
sei. 

On Ervin Sinkó's essays and studies on world literature 
— a subjective interpretation — 

This survey analyses Ervin Sinkó's thoughts on world literature. It takes 
into account and examines the studies in which he discusses the issues of the 
narrative point of view on reading the works of Boccaccio, Voltaire, Zola, 
Flaubert, Babel and Cervantes. 
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A SINKÓ-ÉLETMŰ  RECEPCIÓJA A MAGYAR, A DÉLSZLÁV 
ÉS AZ EURÓPAI IRODALOMBAN 

BIBLIOGRÁFIAI OLVASAT: 1914-1985. 

Köztudott tény, hogy a bibliográfiák dokumentumokat, megjelenési he-
lyieket, idejüket és terjedelmüket rögzítik. Sok esetben csupán regisztrálják, 
nem értékelik a műveket. Az annotált bibliográfik értékelése is megelégszik 
a míífaji megjelöléssel, esetleg rövid min ősítéssel. Ez az oka annak, hogy a 
bibliográfiák olvasata nem szokványos olvasmányélmény. Mivel csak adato-
kat, tényeket közölnek, a mi.ível ődéstörténész másként nem is olvashatja. 
Egyszerűen arra a kérdésekre keresheti — és kaphatja meg a választ, hogy egy 
szerző  mikor és hol közölte műveit, milyen nyelven, milyen terjedelemben, 
és hogy műveinek volt-e, s ha volt, milyen volt a visszhangja. Így közelítct-
tiik meg mi is témánkat a publikált és a még nem publikált (kéziratos) bibli-
ográfiákból, azzal a fenntartással, hogy az adatok valószín ű leg bővíthetők fel 
nem tárt forrásokból. Maga a tény, hogy egy szerz ő  idegen nyelven is publi-
kált (Sinkó esetében ez emigráció éveiben a magyar mellett németül, franci-
ául, szórványosan angolul jelentek meg írásai, 1945 után pedig horvátul), 
nem jelenti azt, hogy olvasták is a műveit. Azt tehát nem deríthetjük ki: há-
nyan olvasták, s milyen volt műveinek a preferenciája különböz ő  olvasói ré-
teg körében. Bár ez is részterülete a recepciónak. Mivel megjelölt korsza-
kunk időszakából nincsenek effajta olvasásszociológiai felméréseink — utó-
lag ezt nem lehet a teljesség igényével elkészíteni, rövid összefoglalónk csu-
pán azt kísérli meg összegezni, mikor és mely művei jelentek meg idegen 
nyelven, s hogy az irodalmi közvélemény figyelembe vette-e egyes m űvének 
megjelenését, reagáltak-e rá. A figyelembevétel csak feltérképezését jelenti 
az írásokra való reagálásra, nem térhettünk ki arra, hogy a recepció helyes 
volt-e vagy téves. Ilyenfajta értékelés túlhaladta volna a rendelkezésinkre ál-
ló időt, hiszen véleményeket, meglátásokat és ítjraértékeléseket kellene pár-
huzamba állítani. A mit és mikor kérdésre adunk tehát választ, a hogyan kér-
dés újabb kutatás tárgya lehet. 

Az idegen nyelvű  recepció értelmezése korlátozódh аt csupán nyelvi 
alapokra, de figyelembe vehet ő  a földrajzi kritérium is (a Magyarországon 
megjelent művek vagy értékelések, Erdélyben — Romániában — napvilágot 
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látott közlések, s őt az emigrációban magyar nyelven megjelent írások —
München, London stb.) Mi a címben megjelölt szemlélet alapján végezt(ik 
elemzésünket. 

sinkó Ervinnek életében 30 önálló kötete jelent meg — magyarul, hor-
vátul és németiil. Halála után még 9 kiadványból ismerhette meg munkássá-
gát az ifjabb nemzedék. Ezek a kiadványok Bukarestben, Budapesten, Zág-
rábban és az újvidéki F огumnál készültek (magyarul és horvátul). 

Időrendben vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a két világháború között 
két önálló kötete jelent meg, mindkett ő  verseskötet. Az Éjszakák és hajna-
lok Szabadkán (1916), A fájdalmas isten Bécsben (1923). Mindkét m űvérő l 
jelent meg ismertct ćs. Az Éjszakák és hajnalokat jelezte a Bácsmegyei 
Napló, a szegedi Napló és a Szeged és Vidéke. A fájdalmas istenr ő l szóló 
ismertetések Az út c. (Bpest, AK, 1990.) kötet mellékleteként megjelent Bib-
liográfiában tévesen vannak nyilvántartva: 1916-ban nem ismertethették az 
1923-ban megjelent könyvet (3 tétel — a kolozsvári Keleti Újság, a Bécsi Ma-
gyarÚjság és a Bácsmcgyei Napló) téves, valós viszont az 1924-ben a buda-
pesti Világ és a hazai Vajdaság c. lapban közölt írás. 

sinkó Ervin a magyar irodalom fejl ődésében elfoglalt helyén is tíiln гΡ c-
nően közép-európai irodalmi jelenség ćs érték volt, írta Bosnyák István (Be-
vezetés a jegyzetekhez = Az út, 389 p.) Az életm ű  recepciója követi az író 
életének állomásait. Ezt t(ikrözik az adatok, amelyeket a rendelkezésünkre 
álló bibliográfiákból kiolvashattunk. (Az út c. kötet melléklete, Bosnyák Ist-
ván: Sinkó Ervin a horvát irodalomban . Bibliográfiai tájékoztató. 
1945-1959. —Újvidék, 1979, folytatása kéziratban — ezideig nem publikált 
anyag.) Vizsgálatunkat nem terjesztettük ki a különlenyomatokra, kisnyom-
tatványokra, hiszen azok az írások nem els ődleges közlések, valahol valami-
lyen formában — leggyakrabban az id ő szaki kiadványok hasábjain vagy gyííj-
tem ćnyes míívekben —már megjelentek, ezért nem szólunk róluk. A recep-
ció ćrtelmezés ć t kétféleként vizsgáltuk: mit és hol publikált Sinkó Ervin, Vagy-
is írásai révén mennyire volt valóságban részese a közép-európai irodalmi 
életnek, s kortársai hogyan reagáltak munkásságára. Ez utóbbi recepció, fel-
tételesen "befogadás", gyakran vitákban, vitacikkekben nyilvánult meg. Ösz-
szegezés(inkben meg sem kíséreltünk választ adni arra a gyakran felvetett 
kérdésre, hogy melyik az az "irodalmi égalj", amelyet sinkó potenciális iro-
dalmi hazájának mondhatott. Nehéz "honfoglalásáról" mások szólnak majd. 
Ami nem vitatott, az a tény, hogy minden írását magyarul gondolta végig, ćs 
vetette papírra. Ezt Marijan M дΡ tkovi ć  is megállapította — jóllehet horvát író-
ként is számon tartotta. (Err ő l taní►skodik a Pet stole ća književnosti sorozat- 
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ban megjelent posztumusz Sinkó-kötet). Életének állomáshelyei alapján a re-
cepció a következ őképpen alakul: 

1914-1915 -ben a fiatal Sinkó a szabadkai Bácsmegyei Napló állandó 
munkatársa volt, ahol verseket és publicisztikát olvashatunk t ő le. 

1916. — a Népszavában jelent meg írása, majd Kassák Lajos lapjában, a 
Tett-ben tanulmánnyal, a Má-ban pedig versekkel mutatkozott be. 

1917-ben kikeriilt a frontra, majd az ő szirózsás forradalom idején egy 
ideig Budapesten tartózkodott. Számottev ő  írása a Ma c. folyóiratban megje-
lent három verse. 

1919-ben indították meg Budapesten az Inteniationale c. folyóiratot, 
emellett munkatársa volt még a kecskeméti Magyar Alföldnek, a Fáklyának 
és a Népszavának. Írásai fő leg etikai, politikai, filozófiai tanulmányok, esz-
szék, kommentárok és publicisztika. 

1921 és 1926 között Bécsben éltek, ahol a grinzingi "szocialista barak-
kok" lakója, asztalosmunkás, inkasszás, filmstatiszta, s mindenek felett ігб . 
1921-ben munkatársa volt a kolozsvári Napkelet c. folyóiratnak, a pozsonyi 
Tűz-nek, a bécsi Panorámának, a Bécsi Magyar Újságnak, elvétve a 
Bácsmegyei Naplónak. Versei, regényrészletei, könyvismertet ő i jelentek 
meg. 1922-ben nem jelentek meg kisebb írásai, valószín űleg előkészítette az 
1923-ban publikált verseskötetét (A fájdalmas isten. — Bécs). 

1924-ben Testvér címen krisztiánus folyóiratot indított meg, amelynek 
nemcsak kiadója volt, hanem fő  munkatársa is. Ha nem vesszük tekintetbe, 
hogy ő  volt saját folyóiratának szinte egyedüli állandó munkatársa, úgy t űn-
het, Fogy ez az év Sinkó termékeny évei közé sorolható. A Testvér mellett 
azonban csupán a Bácsmegyei Naplóban jelent meg négy írása. M űfajilag 
megtalálhatjuk a Testvérben szinte minden m űfaj típusát (versek, cikkek, el-
beszélések, esszék, tanulmányok, polémiák stb.) 

A Testvér c. folyóirat megjelenését Arató Endre az Újvidéken megjele-
nő  Út c. ionban ismertette (IV. évf. 1. sz.), de reagált rá a szabadkai Népsza-
va, a Bácsnegyei Napló, a Keleti Újság, a New York-i Új El őre vasárnapi 
melléklete és természetesen nem hagyta válaszolatlanul a vitacikkeket az 
érintett lap, a Testvér sem, pontosabban kiadója, Sinkó sem. 

1926-tól, úgyszólván az indulásától állandó munkatársa volt a kolozs-
vári Korunknak (3.sz.). 1926 februárjától Szabadkán, majd Szarajevóban él-
tek, jí n ustól Graz, majd 1927 decemberéig Bécs az otthonuk. Ekkor lett 
munkatársa a Nyugatnak és a Századunknak. Annak a Nyugatnak, amelyet 
néhány évvel el őbb még lenézett, nem tartott elég modernnek. Ezekben a la-
pokban etikai, filozófiai esszéi és könyvismertet ő i jelentek meg. A Nyugat- 
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ban közölte az Aegedius útrakelése c. kisregényét is, valamint a Tenyerek 
és öklök c. regényét három részben. 

1927-ben a kolozsvári Komikban zajlott le vitája az erdélyi Pap József-
fel és Déiy Tiborral. 

1928 januárjától 1931 őszéig Prigrevica Sveti Ivanon dolgozott az or-
vos feleség. Sinkó itt kezdte el írni az Optimisták c. regényét. Írásait — fő leg 
irodalomkritikáit, recenzióit — továbbra is közölte a Nyugat, a Századunk, a 
Korunk ćs a Bácsmegyei Napló, de jelentek meg versei és elbeszélései is. 

1931 és 1933 között zürichi és bécsi emigráció következik, ahol néme-
tül jelennek meg úá ai felesége fordításában. Továbbra is írt a Korunkba és 
a Nyugatba (a Nyugatban jelent meg Sorsok című  kisregénye 5 folytatás-
ban). 1932-ben írás jelent meg róla az Arbeiter-Zeitungban: A másféle ma-
gyar címen. 

1933 tavaszától 1935 májusáig Párizsban éhnek, ahol a Le Monde rész-
letet közölt az Optimisták c. regényébő l, Romain Rolland kommentárjának 
kísérctébcn (Az Optimisták néhány fejezetének olvasásakor. 1935. ápr. 
12.8 p.). A L'Europe a Szemben a bíróval c. írását jelentette meg. Ugyanak-
kor a moszkvai Za Rubezsom is közölt részletet az Optimistákból, amelyet 
közvetít ő  nyelv igénybevételével fordított németb ő l Saveljevov. Alfred 
Kurella pedig az ugyancsak Moszkvában megjelen ő  La Littérature 
Internationale hasábjain írt róla. 

A Budapesten megjelen ő  Déli Csillagból megtudhatjuk, bogy Sinkó Er-
vin előadást tartott a Magyar Írószövetségben. 

1935 májusától 1937 április 14-ig Moszkva volt az állomáshclyük. Ek-
kor a Kalangyában, a moszkvai Sarló és Kalapácsban, a párizsi L'Europe-ban 
jelenik meg verse, irodalmi tanulmánya (Romaira Rollandról) és részletek az 
Optimistákból. 

1937 áprilisától 1939 szeptemberéig ismét Párizs. elbeszélései jelentek 
meg a Ce soir-ban (szám szerint 8), könyvismertetések a L'Europe-ban (3), 
elbeszélése a londoni New Writing-ben, három elbeszélése a Korunkban, 
ahol három folytatásban közölte a Don Quijote útjai c. esszéjét is. 

1939-ben hazatérhettek az akkori Jugoszláviába, ahol az állomáshelyek 
Prigrevica, Zágráb, Szarajevó (1939-1940.), majd 1940. április 10-t ő l Drvar. 
Első  írása a jugoszláv sajtőban 1941. március 16-án jelent meg a Zágrábi 
Novosti-ban (Moj prvi dan u Parizu e. elbeszélése — Els ő  napom Párizsban). 

Sinkóról az emigráció utolsó éveiben nem jelentek meg írások. A hábo-
rú utáni években találunk ismét reagálást megjelent m űveire. Ezt az id ő sza-
kot Sinkó munkásságában megjelentetett művei alapján néhány fontosabb ál- 
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lomás jelzi. Közvetlenül a háború utáni korszak a politikai írások, az í гΡjjáépí-
tést üdvözl ő  szövegek a zágrábi korszakra jellemz őek. Sinkó zágrábi lakos-
ként talán terrmészetszer űleg horvátul publikálta el őször műveinek nagy ré-
szét. A magyar változat olykor évekkel kés őbb látott napvilágot, némelyik 
írása nem is jelent meg magyarul. (Pedig említettük, Sinkó magyarul írta m ű -
veit.) Zágrábban 1946-47-ben etikai, filozófiai tanulmánya, illetve kommen-
tálja jelent meg horvátul Spimenici fašizma címen, és az ifjúsági vasútvo-
nal építésekor megírta az Eti ide naša sila c. írását, amelyet részben magya-
rul is közzétett A vasút címen. Tizennégy nap c. regénye Enver Čolaković  
fordításában horvátul már 1947-ben napvilágot látott, míg magyarul csak 3 
évvel később, 1950-ben a TE kiadásában ismerhette meg a vajdasági olvasó-
közönség. Erre a mű re reagáltak a háború utáni els ő  ízben horvátul (Marjan 
Matkovi ć , Josip В rankovi ć , Ivan Dončević  és Novak Simi ć), míg magyarul 
a Hídban Thurzó Lajos A vasútról írt. 

Irodalmi tanulmányai 13occaccioról, a realizmsuról, a naturalizmusról, 
Anatole Francé-ról, az erkölcsről, a szocialista humanizmusról és Maksim 
Gorkijról ugyancsak horvátul jelentek meg 1949-ben, csakúgy, mint elbeszé-
léskötete (1950), az Áron szerelme c. kisregénye (vagy ahogy az 1951-es ki-
adás minő sítette műfajilag: lírai elbeszélése). Az Áron szerelme magyarul 
csak 1963-ban az Aegedius útrakelése és más történetek c. kötetben olvas-
ható. 

Az 1948 és 1951 között írt el őadásai, cikkei horvátul jelentek meg 
1951-ben a Sablast kruži Evropom, ugyanaz magyarul 1952-ben Kísértet 
járja be Európát címen. 

Az Optimisták c. regénye, amelyet még a két háború közötti években 
írt meg Prigrevicén, s amelynek kézirata végigkísérte az emigráció éveiben, 
s a háború ideje alatt átvészelte a bombázást is, els ő  kötete 1952-ben jelent 
meg magyarul, második kötete 1955-ben, míg horvátul a teljes kiadás 1954-
ben Iva Adum fordításában (Zgb, Zora). Megjegyezzük, hogy a könyv kiadá-
sa kö гLíli bonyodalmakat rögzít ő  naplóját az Egy regény regényét el őbb ol-
vashatta a horvát olvasóközönség (1955), mint a magyar. (Ez utóbbi csak 5 
évvel később, 1960-ban s 1985-ben az életm ű  sorozatban jelent meg.) Ez a 
mű  németííl két kiadást is megért: 1962-ben és 1965-ben. Sinkó Ervinnek a 
horvátot kivéve önálló kötete idegen nyelven nem jelent meg (kivétel volt az 
Egy regény regénye). 

A Falanga antikrista i drugi komentari c. műve ilyen válogatásban 
(1957), a Lik književnika (1957) és a Sudbonosna pisma két kötete (1960) 
csak horvátul olvasható. S ha már a horvát nyelv ű  kiadványoknál tartunk, 
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meg kell említeni még három fontos Sinkó-kötetet, amelyek azt bizonyítják, 
bogy mennyire tartották számon a horvát irodalomban: egyik az 1969-ben a 
zágrábi Matica Hrvatska kiadásában megjelent Pijesme u prozi. Pripov-
jetke. Zapisi. Ogledi (Az út c. kötet 1965-öt jelölte meg a megjelenés évé-
nek), másik az 1982-ben kiadott Sablast kruži Evropom gy űjteményes m ű  
512 oldalon a zágrábi Globus kiadásában, Marijan Matkovi ć  szöveggondo-
zásával és a Drvarski dnevnik a zágrábi JAZU kiadásában 1983-ból. 

Sinkó Ervin 1959 őszén az újvidéki Magyar Tanszék tanára lett. Ett ő l 
kezdve érdekl ődése a magyar irodalom története felé irányult. Ezt igazolja a 
Magyar irodalom (1963) és Csokonai életm űve (1965) c. könyve. Magya-
rul megjelent könyvei az újvidéki TE majd a Forum gondozásában láttak 
napvilágot, később a bukaresti Kriterion válogatásában posztumusz kiadás-
ban elevenedtek fel írásai 1975-ben (Bretter György válogatásában). Ezt kö-
vette az 1939 és 1941 között írt naplófeljegyzéseinek kiadása Honfoglalás 
előtt címen (Újvidék, Forum, 1970, a Szemben a bíróval (Bpest, Gondolat, 
1977), válogatott versei, a Vándorbotom meg-megtorpan (Újvidék, Fo-
rum, 1977), a Magvető  kiadásában újra megjelent az Optimisták c. regénye 
(1979), majd a gondolat kiadásában 1982-ben a Tizennégy nap, 1983-ben 
ugyancsak a Magvet ő  adta ki a Szemben a bíróval, s 1985-ben az újvidéki 
Forum az életrajz sorozatban az Egy regény regényét. De err ő l már nem is 
nekem kell szólnom. 

Sinkó munkássága a második világháború után nem maradt visszhang 
nélkiíl. A recepció, a vonatkozó irodalom igen gazdag. Minden fontosabb 
Sinkó-művet számon tartott az irodalmi közvélemény. Ismertetések jelentek 
meg munkáiról Magyarországon, Zágrábban, Belgrádb аn, Vajdaságban. Új-
vidékre költőzése el őtt fő leg horvátul jelentek meg róla írások a zágrábi la-
pokban, amelyeknek részben ő  is munkatársa volt, mint például a 
Republikának, ahol 1945-t ő l jelentek meg írásai, de rendszeresen írt a 
Književnc novine számára (1948-tól), vagy a Savremenost, a Deli, a Vjesnik 
u srijedu c. betilapba stb. Szórványosan jelentek meg írásai a Deloban, a 
Borbában, a NIN-ben, s ezekben a lapokban találjuk meg a rá vonatkozó iro-
dalom nagy részét is. Évente átlag 30 írása jelent meg kiilönböz ő  újságokban 
és folyóiratokban horvátul, magyarul és szerbül. Legtermékenyebb évei az 
ötvenes évek közepén voltak. 1950-ben 63 írása jelent meg (versek, elbesz ć-
lćsek, cikkek, politikai írások, irodalmi tanulmányok stb). 1960 után keve-
sebb írását olvashatjuk a periodikákban. Ez ter гΡnészetesen relatív adat, hiszen 
amikor hosszabb regényen dolgozott vagy naplófeljegyzéseket válogatott, il-
letve sajtó alá rendezett, nem futotta idejéb ő l kisebb írások közlésére. Ezzel 
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szemben megn ő tt publikációinak száma, amikor részletckbcn jelentek meg 
regényei, elbeszélései, naplói. Élete vége felé, 1965-t ő l mind kevesebb írása 
jelent meg a lapokban (1965-ben 7, 1966 és 1967-ben 6-6, halála után már 
mindössze 1-2 írását találhatjuk). 

Magyarul a miincheni Látóhatár, majd az Új Látóhatár, a londoni Irodal-
mi Újság, a budapesti Filológiai Közlöny, a Kortárs, az irodalomtörténeti 
Közlemények, a Valóság, a Kritika, a debreceni Alföld és más id őszaki kiad-
ványok közöltek ismertetéseket megjelent köteteir ő l, elsősorban az 
Optimistákról, az Egy regény regényér ő l és nem utolsósorban a Magyar 
irodalom c. könyvér ő l. A vajdasági magyar periodiknnok is foglalkoztak 
Sinkó nnnkásságával. Írások jelentek meg róla a Hídban, az Llj 
Symposionhan, a Magyar Szóban. Az Új Symposion fiatal írógárdája Sinkó-
cin К  Кбvet hirdetett meg az író halálát követ ő  évben (1968-ban). 

Megcmlítcn ćnk még, kik foglalkoztak legtöbbet Sinkó Ervin munkássá-
gával. Vajdaságban Bosnyák István (több kötettel és számtalan tanulmányá-
ban), Bori Imre tanulmányaihan, amelyek a Hídban, az Új Symposionban, a 
Magyar Szóban, azonkívül irodalomtörténeteiben és tanuhmánykötcteibcn 
láttak napvilágot, de írt róla B. Szabó György, Szeli István, Bányai János, 
Major Nándor és mások, hogy csupán néhány szerz ő  nevét említsiik meg. 

Magyarországon Sükösd Mihály, József Farkas, Bán Imre, Szauder Jó-
zsef, Julow Viktor, Komlós Aladár és mások írtak a könyveir ő l. S nem hagy-
hatjuk ki a kolozsvári M ć liusz Józscfct, aki a Korunkban búcsúzott valami-
kori barátjától (1967). (Ezt az írást a Híd is közölte 1968-ban (3.sz.). Egy ćb-
Кбnt 1967-hen, Sinkó halálának évében jelent meg róla a lcgtöhb ú ás (44). A 
kés őbbi években mind kevesebb ćs kevesebb szöveg jelent meg róla. 1973-
ban, sztilet ć s ćnek hetvenötödik évfordulóján mindössze hároman emlékeztek 
meg róla, 1976 -ban 2.5, 1977-ben 34 írás jelent meg róla, 1984-ben 20-an 
foglalkoztak munkáival. ('Az Optimistákról készült film tette id őszcrűvć  is-
mét a гcg ćгІ v íróját, bár a regény íj kiadása még 1979-ben megjelent.) 

A recepcióról, a befogadásról tanúskodik az a tény is, hogy Sinkó Ervin 
neve bekerült a Jugoszláviában megjelent általános és irodalmi lexikonok 
anyagába is. Cúmszók ćnt megtaláljuk a nevét a Zágrábban megjelent Jugo-
szláv enciklopédiában (JAZU), a belgrádi Prosveta kiadásában megjelent 
népszerű  ki cnciklop ćdiában, a zágrábi Suvremeni pisci .lugoslavije (1966), 
a Matica srpska kiadásában megjelent Jugoslovenski knjižcvni leksikonban 
(1971,  1971).  Dc az egyetemes magyar irodalom is nyilvántartja, bekerült a 
Magyar irodalmi lexikonba és a Magyar irodalom története c. monografikus 
munkába  is.  
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Vázlatos összefoglalónk nem ad választ a recepció á1ta1 felmerül ő  kér-
dések mindegyikére. Nem összegeztük az el ő- és utószavakat, amelyeket 
Sinkó készített, sem a gyűjteményes kiadványokban és tankönyvekben kö-
zölt Sinkó-írásokat. (Olyan írásokra gondolunk, mint a Bácsmegyei Napló 
karácsonyi számában közölt emlékezése 1914-1818-ra 1928-ból, vagy a 
Téglák, barázdák c. antológiában közölt elbeszélése részlete, és hasonló 
közlésekre vagy a Boccaccio válogatása, el őszava a Kontrapunkt c. antoló-
giához stb.) A második világhábor й  utáni idő szakot több korszakra bontva 
elemezhettiik volna: 1. Zágrábtól Újvidékig, 2. A tanárévekt ő l haláláig és 3. 
іmunkásságának utóéletét. Pontosabban azt: mennyire él még Si иkó alkotóte-
vékenysége az utókor tudatában. Él-e? Olvassák-e, foglalkoznak-e munkás-
ságával, vagy csupán kortársai, volt tanítványai emlékében él még? Ezekre a 
kćrdésekre részben megkapjuk a választ a következ ő  összefoglalóból. 

The reception of Sinkó's oeuvre in Hungarian , Southern Slav and 
European literature — a bibliographical reading: 1914-1985 

The reception of Sinkó's oeuvre abroad, in Hungary and other language 
areas reflects the possibilities of a bibliographical reading, or to be more pre-
cise, it reveals the fact how well his works may have been known in the peri-
od between 1914-1985. For this reason it is important to know, where and 
what the writer himself published, but it is just as much important to find out 
whether, at the time when the works appeared or later, anyone had written 
about them. With regard to the volume of Sinkó's works this study only 
assesses and outlines the question without giving an analysis or evaluation. 
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Az írói életm ű  recepcióvizsgálata értelmezésem szerint az adott életm ű  
utóéletének a feltárását célozza. Azt, hogy kiderüljön, jelen van-e, mennyire 
van jelen az író, esetünkben Sinkó Ervin az irodalmi köztudatban. Része-e 
ma is az irodalmi életnek, gondolunk-e rá, gondolkodunk-e róla. Röviden, 
aktuálisak-e ma is Sinkó Ervin alkotásai, ha igen, miért, ha nem, miért ćrez-
zíik esetleg kevésbé érdekeseknek. El őfeltevésem szerint aktuálisnak kell 
lennie, hiszen a „szakma" pontosan kijetölte a sinkói opus helyét, jelent ő s ć -
gćt. Meghatározó egyénisége a vajdasági magyar irodalomnak, része a ma-
gyarországinak, s többen is világirodalmi nagyságként emlegetik. Má гΡpcdig, 
ha ez igaz, ha valóban id őálló értékei vannak az életmíínek, akkor most és itt, 
a társadalmi, történelmi, irodalmi változásoktól, váltásoktól fiiggetleniil is 
аktuálisnak kell lennie. 

Ilyen irányíj vizsgálódásokat végzett Bosnyák István, jól ismert 
„sinkológusunk" 1990-ben. Gondolatai a Vajdasági Íróegyesíilet és a szabad-
kai Íróközösség által szervezett Írókaravánon hangzottak el, a téma Sinkó Er-
vin гΡnunkássága volt. Jobbára délszláv irodalmárok összejövetelér ő l lévén 
szó, Bosnyák a szerbhorvát irodalom Sinkó-recepcióját elemezte. Vajon mi-
lyen eredményre jutott? Noha Sinkó életm űve tí lnyomórészt mégis inkább 
magyar nyelven íródott, „nagyon is képes arra, bogy más nyelvi és m űvelő -
dési közcgckben is éljen, eleven módon legyen jelen"' —állapítja meg kuta-
tónk. Ć letképes az életm ű , „életessćgćnek" a titkát Bosnyák gondolati, esz-
mei ćs etikai tartalmaiban látja. Ez az életesség azonban nem jelenti azt, bogy 
az adott közösség egészére terjedne ki, csak egy sz űk kör (a szakma) tekinti 
a magáénak a sinkói ć lehnű  egyes vonatkozásait: ,,...bebizonyosodott, bogy 
a toll embereinek egy spontánul kialakult mikroközösségében Sinkó Ervin 
ć letmííve sajátos módon  61. Nem él, s nem is kötelez ő  éhiic a maga teljessé-
gében, de igenis él egyes kisebb-nagyobb tematikai, míífaji és egyéb szeg-
mentUnláv а l Vajon igazak-e ezek a megailapítások a magyarországi ili ,  a 
jugoszláviai magyar befogadóközönség eset ćbcn is az 1985 utáni időszak-
ban ?  

1985 után a kövctkcz ő  Sinkó-művek jelennek meg: az Egy regény re-
génye c. moszkvai naplójegyzetek 2. és 3. kiadása. A második kiadás 1985- 
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ben, a 3. 1988-ban. A második kiadás az újvidéki Forum Könyvkiadó mun-
káját dicséri, a harmadik a Forum és a budapesti Magvet ő  közös kiadása. 
1987-ben keriíl az olvasó kezébe a Krleža c. esszéket, tanulmányokat és 
kommentárokat felölel ő  könyv (szintén Forum-kiadás). 1989-ben kcriilncic 
Ici a nyomdából Sinkó Ervin kisregényei két kötetben, Áron szerelme cím 
alatt ugyancsak a Forum Könyvkiadó jóvoltából. 1990-ben a budapesti Aka-
démiai Kiadó a „Kulturális és történelmi emlékcink feltárása, nyilvántartása 
és kiadása kutatási fő irány" elnevezés ű  program támogatásával az Irodalom 
— SZOClallznlus sorozatban adja közre szerz őnk Az út. Naplók c. Sinkó-
könyvet. Szerkeszt ő i József Farkas és Illés László. A szerbhorvát olvasókö-
zönség Arc Gabriella fordításában tanulmányozhatja a Belgrádban megjelen-
tetett Drvnrski dnevnik-et (Drvari napló), amely 1987-ben kerül a könyves-
boltokba. Bosnyák István 1985 után is jeles kutatója és feldolgozója a Sinkó-
életműnek, s továbbra is tevékeny részese az egyes művek megjelentetésé-
nek. ,,... Bosnyák István érdeme elévülhetetlen. B ő  két évtizede szorgalmaz-
za Sinkó Ervin életm űvének minél teljesebb föltárását..." —írja Utasi 
Csaba'. Fáradhatatlanul végzi Sinkó alkotásainak a begy ű jtését, gondozását, 
sajtó alá rendez, a horvátszerb szövegeket fordítja, utószót, el őszót ír, és 
irigylésre méltó, alapos jegyzetapparátust (az utolsó Sinkó-könyvhöz bibli-
ogгбпб t°) készít. 

A magyarországi és jugoszláviai irodalmi élet 1985 után is figyelemmel 
kíséri Sinkó alkotásainak az újra-, ill. els ő  közlését. Elismerő  recenziók, kri-
tikák méltányolják m űveit. Az Egy regény regénye (1985) 2. kiadáscr(5l 
Sükösd Mihály emlékezik meg a Valóságban, ugyanennek a m űnek a Iiarma-
dik kiadásáгól (1988) Csclényi László, E. Fehér Pál, Földes Anna, Horpácsi 
Sándor, Kabdebó Lóránt, Major Ottó, Margócsy István, Spira Veronika, 
Siikösd Mihály és Széchenyi Ágnes mondja el a véleményét a Magyar Nem-
zet, a Népszabadság, a Magyar Hirlap, az Élet és Irodalom az Új Írás, az Új 
Tükör, a Könyvvilág, a kaposvári Somogy, a pozsonyi Hét és a moszkvai 
Inostranna Literatura hasábjain. Vajdaságban többek közt Bori Imre, Bos-
nyák István, Juhász Géza, Podolszki József és Herceg János reagál a moszk-
vai naplójegyzetekre. Véleményiík a Hídban, az Üzenetben, a Magyar Szó-
ban és a 7 Napban olvasható. Sinkó Ervin: Krleža c. m űvét Kiss Gy. Csaba 
mutatja be a budapesti Könyvvilágban, Vajda Gábor ismerteti a Magyar Szó-
ban és a 7 Napban. Nem marad visszhang nélkül az Áron szerelme c., Sinlcó 
Ervin kisregényeit tartalmazó kiadvány sem. A Könyvvilágban Mák Ferenc 
mutatja be az izgalmas olvasmányt. Vajdaságban Bosnyák István, Juhász Gé-
za, Herceg János, Vajda Gábor igyekszik felkelteni a Híd, a Magyar Szó és a 
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7 Nap olvasóinak a figyclm ćt. Bori Imre nyolc héten át értekezik a kisregé-
nyek jellemző irő l a szabadkai 7 Nap hasábjain. Gazdag kritikai visszhangja 
van Sinkó utolsó könyvének is, Az út. Naplók cinen megjelent kötetnek. 
Utasi Csabát kétszer is megihletik Sinkó naplófeljegyzései. Rövid ismertet ő -
je a Tanulmányokban, részletes elemzése a Hídban olvasható. Mák Ferenc 
hasonlóképpen jár cl. El őbb a Magyar Szó, egyetlen napilapunk olvasóinak 
adja hírül a nem mindennapi eseményt, Sinkó m űvének első  megjclen ć sć t, 
majd az Üzenetben részletezi mondandóját. Vajda Gábor kritikáját a 7 Nap 
közli. 

Sinkó máig ható műve az Optimisták, hiszen folyamatosan. 1985 után 
is gondolkodnak, írnak róla. A példa rá Kardos András, Szilágyi Gábor, Bos-
nyák István, Gömöri György, Csorba Béla, Vojislav Sekelj, F űzfa Balázs јгá-
sa. A regény megfilmesített változatának is (1984) gazdag sajtóvisszhangja 
van 1985-ben. 

Az 1985 utáni Sinkóról szóló cikkek, tanulmán уоk egy sokoldalú egyé-
niséget, a m űvészt, a szakembert, a tanárt, az embert mutatják be. 

Bosnyák István Sinkó egyik korai, valószín ű leg Adynak szánt versével 
ismerteti meg a nyilvánosságot, Utasi Csaba Jó beszélgetés c. prózavers-cik-
lusát elemzi. 

Thomka Beáta, Danyi Magdolna, Bosnyák István, Csordás Mihály 
Sinkó reg ćnycivel foglalkozik, a naplóírót Tasnádi Attila, Lengyel András, 
Veres András, Földes Anna, Herceg János jeleníti meg. 

Radnóti Sándor a sinkói életm ű  filozófiai hátterét vázolja. 
Szakolczay Lajos Sinkót, alapszerkeszt ő t, az egyszemélyes „vállalko-

zót'" idézi meg bemutatva annak h ćcsi folyóiratát, a Testvért. 
Sinkб  lcvclezć sćt Bosnyák István kutatja, követi nyomon, s id őnként a 

sajtóban is közzéteszi megfigyeléseit, észrcvétcicit valamint magukat, az ér-
dekesebb, irodalomtörténeti jclent ő sséggcl bíró leveleket is. A Hídban lapoz-
va végigolvashatjuk Sinkó ćs Kassák levélváltását, az ifjí і  Ady-fordító. 
Danilo Kiš Sinkóhoz intézett leveleit vagy Sinkónak Majtényiloz küldött so-
rait. 

Sinkót, az irodalomtudóst vizsgálva Bosnyák lstván összcvcti Sinkó ć s 
Krlcža irodalomszcmlélct ć t, kutatja Sinkó ćs a horvát irodalom kapcsolatát, 
Sinkó Krlcža-recepcióját, foglalkozik a hirhedt Lukács-pöiтel, amelyhez 
Sinkó is hozzászólt, s nem utolsósorban fcltá гja Sinkó Ervin krisz_tiánus esz-
tétikáját s annak kortörténeti hátterét. Szeli István az irodalomtörténész 
Sinkót jellemzi, akinek irodalomtörténet-koncepciója Bosnyák Istvánt ć s 
Csányi Erzs ćbctct is érdekli. Gerold László az irodalomtört ćnetíró remek 
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Csokonai-monográfiájával foglalkozik, pontosabban az említett m ű  magyar-
országi recepcióját tekinti át , ill. tekintené át, ám keser űen kell megállapíta-
nia, ilyesmi bizony alig van, s ha van is, „...ez a monográfia, bár szépségét 
felemlítik, elsősorban legkevésbé lényeges oldaláról említődik, fгΡlológiai 
vétkeiért, nem pedig szemléletéért, új, a m űvek alapján felrajzolt, hiteles 
Csokonai-képéért. Hogy Sinkó Csokonaija méltán épüljön be a szakiroda-
lomba, arra, úgy látszik, várni kell" 5 . 

Bányai János írását olvasva megjelenik el őttünk Sinkó, az egyetemi ta-
nár, aki dacolva súlyos betegségével mindvégig kitartó, alapos munkát vé-
gez, s utolsó , Kölcsey Ferencrő l szóló előadása is emlékezetes esemény ma-
rad. Herceg János szintén elismeréssel ír az irodalom ért ő , tudós tanáráról: 
„Ragyogó tanulmányokat írt a magyar irodalmi míiltból Csokonaitól kezdve 
Ady Endréig, akinek a költészete holtig tartó élménye volt. S magával raga-
dó egyetemi előadásokat tartott."`' 

Egyre árnyaltabban jelenik meg el őttíink Sinkó életrajza köszönve ezt 
az íгΡjabb adalékoknak. Bosnyák István a kecskeméti Magyar Alföldben köz-
zétett cikkek, interjúkés beszédek segítségével a Tanácsköztársaság vajdasá-
gi közíróját, szónokát idézi meg, Gömöri Gyö гgy a Sinkó-házaspárral kötött 
barátság , kapcsolattartás történetét meséli el, Csáky S . Piroska az olvasó em-
bert látja meg Sinkóban, egy értékes művekben gazdag könyvtár tulajdono-
sát, Pogány Margit, Sinkó „földije" pedig az apatini évekr ő l, Sinkó és a vá-
ros kapcsolatáról idéz föl egyet s mást el őbb a Dunatájban (a Magyar Szó 
zombori mellékletében ), majd az Üzenetben. 

1985-ben mutatja be a belgrádi Nemzeti Színház Slobodan Šnajder: 
Confiteor c . színjátékát a ljubljanai Janez Pipan rendezésében . Bosnyák Ist-
ván a „kétszáz éves sinkóiságról írott" ' darabként értelmezi a Sinkó biográ-
fia és életm ű  által ihletett színdarabot . Sinkó egyénisége , életútja és eszme-
világa nemcsak Šnajderre volt hatással. Ki más lenne a másik „elkövet ő", 
mint Bosnyák István, aki Sinkóék c. 1995-ben kiadott kötetében immár nem 
filológusként és nem irodalomtörtészként közelíti meg egy életre szóló témá-
ját, hanem a művészet eszközeit veszi igénybe. Könyvében a sinkói eszme-
világ ihlette hang-, szín - és tévéjáték olvasható. 

A s ігlkói életmű  1985 utáni értelmezése során felvet ődött a kérdés, vaj-
dasági magyar író-e Sinkó Ervin. A két vajdasági magyar irodalo гΡntörténet 
szerzője ellentétesen vélekedik. Bori Imre számára Sinkó egyértelm űen a 
vajdasági magyar irodalom szerves része . Sinkó „a jugoszláviai magyar iro-
dalomnak Szenteleky Kornél mellett legnagyobb egyénisége." —állapítja 
meg нΡ. S hogy ezt alátámassza, részletezi életét, költészetét , próza- és tanul- 
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mányírói munkásságát. Vajda Gábor szerint Sinkó nem sorolható a vajdasá-
gi magyar írók közé, mert „nem fogadta el e táj irodalomtörténeti 
folytonosságát Származása, életsorsa és vállalt eszménye révén sem lehet 
vajdasági magyar írónak nevezni, továbbá azért sem, mert nem érdekelte a 
vajdasági magyar kisebbség kulturális nyomora, teszi hozzá Vajda. 

Nézzük, hogyan vélekednek a kérdésr ő l az alábbi, 1985 után megjelent 
kézikönyvek szerz ő i. Az Akadémiai Kislexikon szerint Sinkó „jugoszláviai 
magyar író, irodalomtörténész", A XX. század krónikájának a meghatározá-
sa: ,jugoszláviai magyar író, költ ő , akadémikus," a Magyar Larousse „ma-
gyar író"-ként határozza meg Sinkó Ervint a szócikk elején, ám kés őbb hoz-
záteszi, „jelent ős szerepet játszott a jugoszláviai magyar irodalom szervezé-
sében". Az Egyetemes Lexikon szerint „magyar író, irodalomtörténész". A 
szerbhorvát nyelvű  enciklopédiák közül csak a belgrádi Prosveta Kiadóvál-
lalat kézikönyvében található címszó Sinkó Ervinr ől. E szerint Sinkó 
„književnik i publicist". Ha a szaklexikonokat lapozgatjuk, a Kortárs magyar 
ú-ók ki ѕІсхі kоnбbаn a következ őket találhatjuk. Sinkó Ervin ,jugoszláviai 
magyar író, költő , irodalomtörténész". Az í гΡj magyar irodalmi lexikon meg-
határozása szerint Sinkó „költ ő , író, irodalomtörténész", akinek az életm űvé-
rő l elmondható, hogy „a több mint harminc kötetnyi csak részben publikált... 
életmű  minőségileg kiegyensúlyozatlan. Bessenyei-, Batsányi-, Kármán- és 
Csokonai-portréja, nem utolsósorban pedig az önmagában is jelent ő s napló-
irodalma képviseli az életm ű  értékcsúcsát. Kor- és m űvelődéstörténeti fon-
tosságíгΡ levelezése kiadásra vár". A Pannon enciklopédia irodalommal fog-
lalkozó kötetében Czine Mihály kormeghatározó jelent őségűnek látja Sinkó 
irodalmi szerepét: „A vajdasági magyar irodalomnak az 1960-as évek jelen-
tették talán a legszebb szakaszát. Kialakultak, meger ősödtek az irodalmi élet 
intézményei, érvényre jutott a m űvészetek modern szemlélete, megfogalma-
zódott a jugoszláviai magyar irodalom hármas — a világirodalomhoz, a dél-
szláv és az egyetemes magyar irodalomhoz való — kötöttsége. Virágzott a Fo-
rum (1957— ) könyvkiadása. S indult egy í гΡjabb nemzedék. Az irodalom-
szemlélet kialakításában Sinkó Ervinnek (1898-1967) és Bori Imrének 
(1929—) volt meghatározó szerepe. Sinkó Ervin a magyar irodalom provin-
ciálisnak érzett hagyományaival szemben a délszláv és a világirodalom per-
spcktiváira figyelmeztetett...". 

Nem vitás tehát, hogy Sinkó Ervint nem lehet és szükségtelen is kire-
keszteni a vajdasági magyar irodalom ege alól (még kevésbé a magyar iroda-
lomból, amint azt Tomán László tette magyartalan, idegen hatásokat tükröz ő  
nyelvhasználatára hivatkozva  1).  Meglátásom szerint nincs tí гΡ l sok értelme 
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arról vitatkozni, melyik irodalomhoz soroljuk kizárólagosan: a vajdaságihoz, 
a magyarországihoz, a Morvát irodalomhoz vagy éppen pusztán világirodal-
mi nagyságként emlegessiik. Helyzeténél, m űveinél fogva mindenhova egyi-
dcj űleg besorolható és besorolandó, a vajdasági magyar irodalmat pedig két-
ségteleni l nehezen lehet elképzelni nélküle. 

Akta Јli -c ma is a sinkói életmű , s ha igen, miért? Másképpen fogal-
mazva, mi az, ami időálló művészetében? 

Herceg János szerint" nem a téma aktualitása teszi nagy íróvá Sinkót, 
fanem három fontos dolog: remek megjelenít ő  készsége, kiváló, emberközc-
li portréi és vívódása! A téma talán nem lesz mindig aktuális, teszi hozzá, ví-
vódása azonban mindig! Herceg állítását többen is igazolják, hiszen valószí-
nű leg egymástól függetlenül jutottak ugyanarra a megállapításra. Agárdi Pé-
ter a következőket írja: „Nem az most már a kérdés, bogy Sinkónak mikor 
miben volt igaza és mennyiben tévedett naiv balekként vagy önáltató hív ő -
ként, annál is kevésbé, mivel ugyanarra a világtörténelmi és erkölcsi kihívás-
ra tisztességes b а loldaliként is lehetséges volt többféle progresszív választ 
adni. Az igazán lebilincsel ő  ezekben a szabadkai, bécsi, szarajevói, moszk-
vai és párizsi naplókban, illetve Az út és a Szemben a bíróval cím ű  önélet-
rajzi vallomásokban nem is az ilyen vagy olyan politikai, filozófiai állásfog-
lalás, hanem a történések és a vívódó reflexiók fesztelen nyíltságú egyide-
j ű sége."' 2  Sükösd Mihály abban látja Sinkó titkát, hogy „az önéletírás m űfa-
jának Szent Ágoston óta kötelez ő  nyíltságával ćs gátlástalanságával tárja fel 
egy sziikségképp izolált személyiség, egy magányosan mííköd ő  tudat gon-
dolkodásának mechanizmusát" ". Radnóti Sándor meg van gy őződve arról, 
hogy Sinkó esetében nem a filozófiai  бs esztétikai érték a maradandó, hanem 
„az élet", mert minden m űve „életdokumentum és életadalék, egy élet meg-
értéskísérlete és újramegértése... megteremtette a lehet őséget arra, Fogy 
megértsük, mint egy korszak egy reprezentatív életét" ". Lengyel András sze-
rint „ma éppen a nyilvánvaló kudarc miatt, az utópiaképz ődés és ennek élet-
szervez ő  elvvé emelődése az igazán érdekes" . 

A tematika felől közelítve egyesek meglátásában a Sinkó-életm ű  ko-
moly eszmei, erkölcsi tamilságokkal szolgál a mai olvasónak. Sziklai László 
szerint Sinkó mindenkoron aktuális üzenete, „hogy, ha bármely eszme kriti-
kátlan hitté, fétissé válik, ha elkötelezettje érte minden áldozatra képes, ak-
kor elkerű  hetetlen sorsa az önmegtagadás, öncsonkítás"''. Almási Miklós 
viszont azt állapítja meg az Egy regény regényér ő l, hogy ,,...mai szemmel 
olvasva ezt a könyvet, talán az a legfontosabb tanulság, hogy a morális tisz-
taság is képes vakká tenni az embert" ". Széky János véleményét is érdemes 
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idézni: „Az Optimisták mégis optimizmusra késztet. Bizonyitja, hogy a tör-
ténelemnek igenis vannak nagy pillanatai, s ezek nemcsak arra valók, hogy 
behunyt szemmel, fájó idegekkel, semmit sem várva elszenvedjíik őket."'" 

Sinkó Ervin életmííve tehát egyaránt él a vajdasági magyar és a magyar-
országi irodalomban . Vannak olvasói és értelmez ői, elsősorban szakmai 
körökben''', noha ez a „sz űk" kör két országot jelent. Manapság b ővülli lát-
szik a befogadók köre, hiszen 1997-ben Sinkó Ervinnek az Áron szerelme c. 
kisregénye az íjvidéki Tankönyvkiadó gondozásában is megjelent a közép-
iskolásoknak szánt házi olvasmányok között. Remélhetőleg nem kényszerű  
találkozás lesz ez a sinkói regényvilággal, hanem gondolatébreszt ő , élveze-
tes olvasmány. 

Az életmű  összetevő it tekintve kétségkívül a legolvasottabb és a legér-
tékesebbnek tartott része sinkó naplójegyzetei, regényei ill. önéletrajzi ihle-
tésű  művei. Versei is felbukkannak az 1985-t ő l napjainkig terjed ő  idő szak-
ban, öt antológiába és egy olvasókönyvbe kerültek be. Az újvidéki Magyar 
Tanszék tanárai , munkatársai (jórészt Sinkó tanítványai) ma is h űek a tan-
székalapító emlékéhez . Ezt jelzik a rendszeres megemlékezések , emlékkiál-
lítások, amelyekre általában sziiletésének ill. halálának alkalmából vagy az 
újvidéki Magyar Tanszék megalapítását dnnepelve kerül sor. 

Vajon kell-e attól félni, hogy egy valóban értékes írói életm ű  egyszer-
csak nem találja meg az utat az olvasóhoz (legyen szó ezrekr ő l vagy csak egy 
szűk, de annál elkötelezettebb körr ő l)? Érzésem szerint nem. Osztozhatunk 
Sбkösd Mihály optimizmusában, miszerint „nemes közhely, hogy a remek-
mLíveket csak megírni kell, eltemetni nem lehet őket. A remekművek nyilvá-
nosságot kívánnak, el őbb-utóbb nyilvánosságra törnek, mint a mindenkori 
mag, a mindenkori hó alól °. Ami örökérvényű , az mindig aktuális tehát. Ar-
ra a kérdésre viszont valóban izgalmas keresni a választ, mit ől is aktuális egy 
adott korban vagy mindenkoron egy írói életmű . 
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" Herceg János: Sinkó vívódásai = Híd, 1985., 9. sz., 1239-1243, p. 
"Agárdi Pćter: Az „id őszerű tlen" Sinkó = Nćpszabadság, 1993. ápr. 3., 2 6 . p. 

Sükösd Mihály: Sinkó rcdivivus = Valóság,  ‚987.,  I I , sz., 68. p. 

" Radnóti Sándor: Pilátius a krédóban. In: Mi az, hogy bcsz ć lgetés . - Budapest : Magvet б. 
1911.   - 19. p. 

Lengyel András: Gnózis és utópia = Forrás, 1992.,  I.  sz., 38. p. 
Sziklai László: Nch ćz hű ség = Világosság, 1989., 7. sz.,  530--536. p. 

" Almási Miklós: A forradalom balekja = Kritika, 1989., 5, sz., 8. p. 
" Szćky János: Optimista vagyok = Élct ćs Irodalom, 1985., szept. 20.,  13.  p. 
" Lzt a periodikumokhan közzétett írások számbav ćtele ćs sejtćscim alapján állítom, jó 
lenne vćgrc egy olvasásszociológiai felm ćrést is végezni. 
Sükösd Mihály: Sinkó redivivus = Valóság, 1987.,  1'.  sz., 69. p. 

The reception of Ervin Sinkó's works 

Research into the reception of Ervin Sinkó's works in the period 
between 1985-1997 shows that this eminent writer from Vojvodina still has 
a readership. His lately republished books have richly been responded to by 
the critics, certain features of his ouevre (his struggles, documental charac-
ter or his or ethics) have stood the test of time, since they are still in the inter-
est of the critics both at home and abroad. 

SINKÓ ERVIN—BIBLIOGRÁFIA 
(1985—napjainkig) 

I. SINKÓ ERVIN MŰVEI 

1. Egy regény regénye : moszkvai naplójegyzetek 1935-1937 / Sinkó 
Ervin ; jsajtб  alá rendezte Bosnyák István ] . — 2. kiadás . —Újvidék : 

Forum Künyvkiadó, 1985 . — 626. p. , 20 cm . — (Sinkó Ervin m űvei) 
Ism.: 

• Rendhagyó vallomás : ítj Forum kiadványok / Vukovics G ćza = Magyar 
Szó, 1985., ј  m. 16., 163. sz., 15. p. 
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Sinkó naplójegyzetei : új könyvek — friss olvasmányok / Bori Imre = 7 
Nap, 1985., jút. 26., 30. sz., 33. p. 
Sinkó vívódásai / Herceg János = Híd, 1985., szept., 9. sz., 1239-1243. p. 
Írósors világtörténelmi háttérrel /Juhász Géza = Magyar Szó, 1985., nov. 
16., 316. sz., 19. p. 
Esztelen polka : a felel ősségelkészítés önműködő  mechanizmusa / 
Podolszki József = 7 Nap, 1986., jún. 20., 25. sz., 24-25. p. 
Írószerep és etikai tojástánc / Podolszki József =Üzenet, 1986., szept., 9. 
sz., 575-579. p. 
Sinkó redivivus / Sükösd Mihály =Valóság, 1987, nov., 11. sz., 57-69. p. 

2. Drvarski dnevnik / Ervin Šinko ; fordította Arc Gabriella . —
Beograd : Beogradsko izdava čko-grafički zavod, 1987. 	. — 447 p.: ill. 
; 24 cm . — (Istorijsko-memoarska dela. Posebno izdanje) 
Ism.: 
Körkép : könyv / b [Bálint Sándor] = Magyar Szó, 1987., okt. 24., 293. 
sz., 11. p. 
Fragment o margini u Šinkovim Drvarskim dnevnicima / Neda Miranda 
Blaževi ć  = Rukovet, 1990., br. 9., 1968-1971. p. 
Marginalije uz Šinkov Drvarski dnevnik / Vasa Pavkovi ć  = Rukovet, 
1990., br. 9., 1968-1971. p. 

3. Krleža :esszék, tanulmányok, kommentárok / Sinkó Ervin, [sajtó 
alá rendezte, a szövegeket gondozta, a horvátszerb szövegeket fordí-
totta, az utószót és a jegyzeteket írta, a bibliográfiát készítette Bos-
nyák István] . — Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1987 . — 405 p. , 20 
cm . — (Sinkó Ervin művei) 
ISBN 86 323 0111 X 
Ism.: 
S. n. / tt [Tori Tibor] = Magyar Szó, 1988., jan. 6., 13. p. 
Sinkóról — Krleža ürügyén / Vajda Gábor = Magyar Szó, 1988., ápr. 16., 
105. sz., 18. p. 
Egyfajta középírt / Vajda Gábor = 7 Nap, 1988., jím. 10., 24. sz., 33, p. 
Krleža — Sinkó Ervin szemével / Kiss Gy. Csaba =Könyvvilág, 1988., 
aug., 8. sz., 11. p. 
S. n. = Új könyvek, 1988., 24 sz., 42-43. p. 
Rövid életrajzi jegyzetekkel. 
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4. Egy regény regénye : moszkvai naplójegyzetek 1935-1937 / Sinkó 
Ervin ; [sajtó alá rendezte és a szöveget gondozta Bosnyák István ; 
az irtószó Sükösd Mihály munkája] . – harmadik, magyar nyelv ű  ki-
adás . –  Budapest,  1 Јјуі d ёk :Magvet ő , Forum Könyvkiadó, 1988 
(Békéscsaba : Kner nyonida). – 658 p. , 20 cm. – (Sinkó Ervin m űvei) 
Az els ő  kiadás 1961-ben, a második 1985-ben jelent meg. 
ISBN 963 14 1431 4 
Isin.: 
Párhuzamok / E. Fehér Pál = Népszabadság, 1988., aug. 24., 202. sz., 7. p. 
Egy regény regénye : Jegyzetek Sinkó Ervinr ő l / Major Ottó = Új Tükör, 
1988., okt. 16., 42. sz., 8. p. 
Egy moralista Moszkvában / Margócsy István =Könyvvilág, 1988., dcc., 
12. sz., 2, p. 
Régi adósságok törlesztése / Kabdebó Lóránt = Magyar Hírlap, 1988., 
dcc. 16., 299. sz., 9. p. 
Moszkvai magyar napló 1935 és 1937 között / E. Fehér Pál = Népsza-
badság, 1988., dec. 17., 300. sz., 13. p. 
S. n. / Földes Anna = Magyar Nemzet, 1989., jan. 30., 25. sz., 8. p. 

„Ami fontosabb Oroszországnál is" /Széchenyi Ágnes =Élet és Irodalom, 
1989., febr. 3., 5. sz., l 1. p. 
S. n. / E. Fehér Pál = Népszabadság, 1989., áp г. 18., 90. sz. 

S. n. / — = Új könyvek, 1989., 5. sz., 76-77. p. 
Rövid életrajzi jegyzetekkel. 
S. n. / Horpácsi Sándor =Somogy (Kaposvár), 1989., júl–aug., 4. sz., 
98-100. p. 
Moralist v Moskvc / — = Inostranna literatura (Moskva), 1989., 8. sz., 
250. p. 
S. u. / Cselényi László =Hét (Bratislava), 1989., okt. 13., 42. sz., 9. p. 
Egy gуötreleш  története / Spira Veronika = Új Írás, 1989., okt., 10. sz., 
124-127. p. 
Sinkó redivivus : Egy regény regénye / Siikösd Mihály 
In: Utópia lovagjai / Siikösd Mihály . – Budapest :Szépirodalmi Könyv-
kiadó, 1990 . – 131-165. p. 
Kitekintő  / Herceg János = Magyar Szó, 1992., febr. 7., 36. sz., 12. P. 

5. Áron szerelme : kisregények / Sinkó Ervin . –Újvidék : Forum 
Könyvkiadó, 1989 . –1–II. kötet , 20 cm . – (Sinkó Ervin m űvei) 
1.: / (a kötet írásait begy űjtötte, sajtó alá rendezte, az el ő szót és a 
jegyzeteket írta Bosnyák István) . – 380 p. 
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ISBN 86 323 0174 8 
II.: / (sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Bosnyák István) . - 342 p. 
ISBN 86 323 0183 7 
Ism.: 
Az etikus fantázia kisregényei /Bosnyák István = Híd, 198&, 11, sz., 
2190-2204. p. 
Előszó Sinkó Erv in: Áron szerelme c. gy űjteményes művéhez (Aronova 
Ijubav, Zagreb, 1951) 
Emlékezés, vallomás, tanúságtétel : Fo гrm-újdonságok a könyvhéten / 
Mák Ferenc =Könyvvilág, 1989., máj., 5. sz., 16. p. 
Történetnél igazabb, mesénél kevesebb [1-2.] /Juhász G ćza = Magyar 
Szó, 1989., nov. 4., 303. sz., 18. p. ; Magyar Szó, 1989., nov. 11., 310. 
sz., 18. p. 
Sinkó / Herceg János = 7 Nap, 1989., jún. 16., 24. sz., 33. p. 
Sinkó Ervin kisregényei [1-8.] / Bori Imre = 7 Nap, 1989., aug. 18., 33. 
sz., 25. p.; 7 Nap, 1989., aug. 25., 34. sz., 25. p.; 7 Nap, 1989., szept. 1., 
35. sz., 25. p.; 7 Nap, 1989., szept. 8., 36. sz., 22. p.; 7 Nap, 1989., szept. 
15., 37. sz., 29. p.; 7 Nap, 1989, szept. 22., 38, sz., 21. p.; 7 Nap, 1989., 
szept. 29., 39. sz., 23. p.; 7 Nap, 1989., okt. 6., 40. sz., 27. p. 
A kíméletlenség témája / Vajda Gábor = 7 Nap, 1990., okt. 5., 40. sz., 
23. p. 

6. Az út . Naplók : 1916-1939 / Siвkó Ervin ; szerkesztette József Far-
kas és Illés László ; a jegyzeteket és a bibliográfiát készítette Bos-
nyák István ; a kötet munkatársa Kálmán C. György . -  Budapest:  
Akadémiai Kiadó , 1990 .  (Budapest :  Аkаdёшіаі  Kiadó és Nyomda-
vállalat) . - 652 p . ; 23 cm . - (Irodalom - Szocializmus / szerkesztet-
te Illés László , József Farkas) 
Megjelent a „Kulturális és történelmi emlékeink feltárása , nyilván-
tartása és kiadása kutatási fő irány" c. program támogatásával. 
ISBN 963 05 5588 3 
Ism.: 
A tanú gyötrelmei /Mák Ferenc = Magyar Szó, 1991., ápr. 20., 108. sz., 
18. p. 
A forradalmár morál-szomja /Mák Ferenc =Üzenet, 1991., 4. sz., 
368-370. p. 
Egy igaz ember / Vajda Gábor = 7 Nap, 1991., aug. 9., 32. sz., 24. p. 
Sinkó Ervin lányai / Utasi Csaba =Híd, 1991., 9. sz., 813-834. p. 
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• Sinkó Ervin: Az út. Naplók :Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. / Utasi 
Csaba =Tanulmányok, 1991., 24. füzet, 1 68-170. p. 

7. Áron szerelme / Sinkó Ervin . — ( 1. kiadásj . — Beograd : Zavod za 
udžbenikc i nastavna sredstva , 1997 . — 134 p. ; 20 cm 

II. SINKÓ ERVINRŐL 

Könyv 
BOSNYÁK István 
Sinkóék: Sinkó Ervin és Rothbart hma élct űtja, hang-, szín- ćs tćvéjá-

tćkban clbeszć ive /Bosnyák István ; grafikai szerkeszt ő  és sorozatterv 
Csernik Attila . — Újvidék :Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 
1995 (Budapest : KAMARA PRINT Nyomdaipari JGM) .— 328 p. + 16 
táblaoldal ; 19 cm . — (A Jugoszláviai Magyar Mí уelődési Társaság Kis-
könyvtára. Élet- ć s korrajzok ; 2. /sorozatszerkeszt ő  Dćvavári Zoltán) 
Megjelent a CSB Kiilkereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság — Buda-
pest, KAMARA PRINT Nyomdaipari JIM — Budapest és a Marshall 
Trading Corporation — Budapest szponzorálósában. 
ISBN 86-82043-31-9 
500 pld. 

Tanulmiíny, cikk 

1985. 
1. A megszenvedett világn ćzet írója — Sinkó Ervin / Јózsef Farkas 

In: „Az id ő t mi hoztuk magunkkal" . — Budapest, 1985 . — 39-49. p. 
* * * 

ćs az. áprilisi Híd /Bordás Gy őző  = Lćtünk, 1985., 1. sz., 150-156. 

P. 
N ćhány adal ćk a siнkói ć lct[m ű ] egyik sorsfordító mcll ćkszerepl őj ćrő l : 
bcszć lgctćs Vćn András öccs ćvel / Csorba B ć la =Híd, 1985., febr., 2. 
sz., 246-251.  P.  
Kardos András: Juda iii Judita : povodom Optimista Ervina Šink дΡ ; prc- 
veo Gabricla Arc = Knjižcvnost, 1985., 1-2. sz., 110-120. p. 
Vö..iúdás vagy Judit : (Optimisták) / Kardos András = Literatíu гa, 1. 
sz., 81-90. p. 



162 	 TANULMÁNYOK 

Alkalmi glossza egy ajánlásra : 	egy korai versér ől / Bosnyák István 
=Üzenet, 1985., febr-márc., 2-3. sz., 201-203. p. 
Sinkó és Kosztolányi. 
Két antibarbarus, avagy Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a harmin-
cas években / Bosnyák István =Üzenet, 1985., máj., 5. sz., 359-368. p. 
Slučaj Šinko i sh ёaj "Prolog" / Valenti ć  Željko = Istra, 1985., 5-6. sz., 
133-134. p. 
A történelmet megel őző  honvágy : Sinkó Ervinr ő l és az Optimistákról / 
Szilágyi Gábor = Нај dб-В iћагі  Napló (Debrecen), 1985., szept. 14., 8. p. 
„Csodálatos kirándulók" szellemi társa : Marijan Matkovi ć  és Sinkó Er-
vin /Bosnyák István =Híd, 1985., 9. sz., 1161-1164. p. 
A csalhatatlan ediktumokról : irodalmunk adaléka a Lukács-pörhöz / 
Bosnyák István = Híd, 1985., 12. sz., 1601-1615. p. 
Lőrinc Péter, Sinkó Ervin és B. Szabó György korabeli hozzászólásai-
ról. 

I I. Šinkovo suo čavanje sa sobom / Herceg János ; preveli Virág Dóra i Vi-
rág István = Dometi (Sombor), 1985., 42-46. p. 

* * * 

Drámaköltő i Confiteor: Slobodan Šnajder színjátéka a belgrádi Nemze-
ti Színházban / Bosnyák István = Magyar Szó, 1985., márc. 9., 66. sz., 
19. p. 
Az „ösztön-én" tükrében : Slobodan Šnajder: Confiteor. A rendez ő  
Janez Pipan ljubljanai vendégművész / Bartuc Gabriella = Magyar Szó, 
1985., márc. 12., 69. sz., 13. p. 
Confiteor / Gerold László = Híd, 1985., 4. sz., 555-559. p. 
In-eálisan reális Confiteor : a „kétszáz éves sinkóiságról" / Bosnyák ]st-
ván = Új Symposion, 1985., 5-6. sz., 11-18.  P.  

* 

Az Optimisták c. regény ekranizációjáról. 
Az Optimisták tévéváltozatáról / M. M. = Új Symposion, 1984., 7-8. 
sz.; Magyar Szó, 1985., jan. 12., 10. sz., 17. p. 
Optimisták / Bordás Győzö = Híd, 1985., 2. sz., 282-285. p. 
Optimisták : kommentár és ajánlás / Sükösd Mihály = RTV újság (Bu-
dapest), 1985., szept. 1., 13.  P.  
Tv notesz / -bel- = Esti Hírlap, 1985., szept. 5., 2. p. 
Optimista vagyok / Széky János =Élet és irodalom, 1985., szept. 20., 13. p. 
Az Optimisták regénye és sorozata / Budai Rózsa = Vas Népe, 1985., 
szept. 27., 5. p. 
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Optimisták? Forradalmi-lélektani tudósítás / Faragó Vilmos = Filmvi-
lág, 1985., 9. sz., 58-59. p. 
Optimisták / L őcsei Gabriella = Magyar Nemzet, 1985., okt. 26., 4. p. 
Az Optimisták fekete doboza / Major Ottó = Új Tiíkör, 1985., okt. 27., 
31. p. 
Optimisták / (ablonczy) = Magyar Ifjúság (Budapest), 1985., nov. 1. 
Kölcsöncímek / Zöldi László = Népszabadság, 1985., nov. 2., 16. p. 
Optimista finálé : a jugoszláv-magyar tévéprodukció magyarországi 
visszhangja / B. [Bosnyák] I. [István] = Magyar Szó, 1985., nov. 9., 
309. sz., 17. p. 

1986. 
Krleža és Sinkó kenyerespajtása / Cvetko Malušev = 7 Nap, 1986., 
márc. 14., 11. sz., 38. p. 
Méliusz József: A Horace Cockery Múzeum c. regényér ő l. 
A Tanácsköztársaság vajdasági közírója és rétora : 	cikkei, interjúja 
és beszédei a kecskeméti Magyar Alföldben /Bosnyák István = Létünk, 
1986., 5. sz., 765-786. p. 
Kun Béla (1886-1939) : „a lenini október eszméinek els ő  autentikus 
kiildötte" /Bosnyák István = Híd, 1986., máj., 5. sz., 669-682. p. 
Az Optimisták c. regény kapcsán. 
Egy drámai életút drámája : Sinkó Ervin és színpadi utóélete / 
Szakolczay Lajos =Színház, 1986., 8. sz., 43-48. p. 
Sinkó Ervin Krleža-képe /Bosnyák István =Híd, 1986., 12. sz., 
1541-1557. p. 

1987. 
Két antibarbarus : Krleža és Sinkó irodalomszemlélete / Bosnyák István 
In: Mű  és magatartás :esszék, kommentárok /Bosnyák István . - Újvi-
dék : Forum Könyvkiadó, 1987 . - 232. p. 

* * * 

Szellemi gyarapodásunkért : Sinkó Ervinre emlékezve, halálának 20. év-
fordulóján : szemelvények Sinkó Ervin 1959. október 21-én elhangzott 
székfoglaló beszédéb ő l = Magyar Szó, 1987., márc. 28., 85. sz., 13. p. 

* * * 

„A forradalom céljai gyönyörűek..." : Sinkó Ervinre emlékezve / E. Fe-
hér Pál = Népszabadság, 1987., márc. 25., 71. sz., 7. p. 
Nemzeti irodalom világirodalmi távlatból : beszélgetés Sinkó Ervinnel, 
az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom Tanszékének 



164 	 TANULMÁNYOK 

vezetőjével / Vjesnik ; [fordította Bosnyák István] = Magyar Szó, 
1987., márc. 28., 85. sz., 13. p. 
Eredeti cikk: Vjesnik (Zagreb), 1959., nov. 8., 7.  P.  
Sinkó Ervin könyvkiadásunk tükrében / Bordás Gy őző  = Magyar Szó, 
1987., márc. 28., 85. sz., 16. p. 
Nyílt levél a Pokolba : id őszerűtlenné vált nekrológtöredék 1977-b ő l / 
Bosnyák István = Magyar Szó, 1987., márc. 28., 85. sz., 14. p. 
Elhangzott Sinkó Ervin halálának tizedik évfordulóján, az újvidéki 
Bölcsészettudományi Karon rendezett megemlékezésen. 
„Éneklőbő l énektanár" : az irodalomtörténész Sinkó ETVinгŐ l /Szeli 1st-
ván = Magyar Szó, 1987., márc. 28., 85. sz., 15. p. 
Alkotói önzetlenségér ő l / Utasi Csaba = Magyar Szó, 1987., 1987., 
márc. 28., 85. sz., 14. p. 
A mester és a tanítvány életrajzi párhuzamai : Kassák Lajos és Sinkó 
Ervin levélváltása elé /Bosnyák István = Híd, 1987., 3. sz., 391-405. p. 
Kassák Lajos és Sinkó Ervin levelezéséb ő l / Csaplár Ferenc = Híd, 
1987., 3. sz., 405-413. p. 
A Testvér : Sinkó Ervin bécsi folyóirata / Szakolczay Lajos = Jelemkor, 
1987., márc., 3. sz., 238-240. p. 
Ua.: Szakolczay Lajos: A csavargó esztétikája . - Budapest : Balassi 
Kiadó, 1996 . - 189-197. p. 
Az embert keres ő  ember / Csordás Mihály = 7Nap, 1987., ápr. 10., 15. 
sz., 30. p. 
Lengyel József és Sinkó  Ervin!  Varga Imre = Magyar Nemzet, 1987., 
ápr. 27., 8.  P.  
Levél a szerkeszt ő ségnek. 
Sinkó Ervin-emlékkiállítás / - = Híd, 1987., 4. sz., 569. p. 
A. Sinkó Ervin halálának 20. évfordulójára rendezett kiállításról. Újvi-
dék, Magyar Tanszék. Bori Imre megnyitó szövegének a közlésével. 
Két antibarbanis : Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a harmincas 
években / Bosnyák István = Dolgozók, 1987., máj. 21., 21. sz., 30-31. p. 
A forradalmi hit mint erkölcsi probléma : az emben -e rászoruló remény 
Slobodan Šnajder Confiteor cím ű  drámájában / Végel László = Élet бnk 
(Szombathely), 1987., júl., 7. sz., 669-676. p. 
Sinkó Ervin élettörténetér ő l. 
Október emlékezete / Bosnyák István = Híd, 1987., 11. sz., 1386-1390. p. 
Sinkó Ervin műveiben. 
Sinkó Ervin októbere / Bosnyák István =Üzenet, 1987., 12. sz., 
754-757. p. 
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1988. 
A megszüntetve meg őrzött utópia : Sinkó Ervin: Szemben a bíróval, 
1977. 
In: Illés László: A meg őrzött utópia . - Budapest, 1988 . - 64-67. p. 
Radnóti Sándor: Pilátus a krédóban : Sinkó Ervin filozófiai odisszeája 
In: Radnóti Sándor: Mi az, hogy beszélgetés . - Budapest, 1988 . -
5-20. p. 
Első  közlése: Híd, 1977. 
Sinkó Ervin: Optimisták / B. Szabó György 
In :Tér és idő  / B. Szabó György . -Újvidék : Forum Könyvkiadó, 
1988. - 207-212. p. 
Első  közlése: Magyar Szó, 1954. 

* * * 

Találkozások Sinkóval / Gömöri György =Híd, 1988., 1. sz., 92-99. p. 
A baloldali monológ ellentmondásai / Végel László = Jelenkor, 1988., 
febr., 2. sz., 132-138. p. 
Jugoszláviai szemle / Losoncz Alpár = Jelenkor, 1988., 3. sz., 268. p. 
Forradalmak rögös írtján :el őszó Sinkó Ervin kiadatlan i іјúkori könyvé-
hez /Bosnyák István = Létünk, 1988., 5. sz., 682-685. p. 
Sinkó Ervin 90 éves lenne / P. F. M. = Dunatáj, 1988., nov. 9., 44. sz., 5. p. 

1989. 
Ervin Šinko / Miroslav Antić  
In: Rečnik Vojvodine / Miroslav Anti ć  . - Sarajevo : Oslobođenje, 
1989. - 44-46. p. 
A megszenvedett világnézet írója - Sinkó Ervin /József Farkas 
In: Erkölcs és hivatástudat : irodalmi tanulmányok / József Farkas . -
Budapest: Мagvе tб , 1989. - 291-308. p. 

* * * 

A forradalom balekja / Almási Miklós = Kritika, 1989., máj., 5. sz., 8. p. 
Feladó Sinkó Ervin, címzett Alfred Kurella / Lengyel Béla = Kritika, 
1989., 1989., máj., 5. sz., 9-11. p. 
Nehéz hűség /Sziklai László = Világosság, 1989., 7. sz., 530-536. p. 
Az ifjú Ady-fordító indulása : Danilo Kiš levele Sinkó Ervinhez / Bos-
nyák István = Híd, 1989., 11. sz., 1312-1315. p. 

1990. 
Sinkó Ervin köszöntése : (a Híd-díj átadása Sinkó Ervinnek) / B. Szabó 
György 
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In: Éjszakák, hajnalok / B. Szabó György . — Újvidék : Forum Könyv-
kiadó, 1990. — 183-184. p. 
Irodalmi babonák, legendák és tévhitek ellen: Sinkó Ervin: Magyar iro-
dalom 
In: Éjszakák, hajnalok / B. Szabó György . —Újvidék : Forum Könyv-
kiadó,  1990.—  189-195. p. 
Fanatikus optimisták / Gömöri György 
In: Gömöri György: Nyugatról nézve . — Budapest :Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1990 . — 86-89. p. 

* * * 

Sinkó-recepció, itt és ma? /Bosnyák István = Új Symposion, 1990., 
1-2. sz., 68-70. p. 
Szélsőséges boríіktás / Vajda Gábor = 7 Nap, 1990., szept. 28., 39. sz., 
23 p. 
Umesto prolegomene, iliti mogući dijalog o nemogućem? / Ištvan 
Bošnjak = Rukovet, 1990., br. 9., 1943-1946. p. 
Sinkó Ervin művei szerbhorvát nyelven. 
O jednoj „filozofskoistorijskoj" dilemi / Bela borba ; prevod Mirko 
Gotesman = Rukovet, 1990., br. 9., 1997-1998. p. 
Sinkó és a magyar forradalom. 
Dva pitanja / Magdolna Danji = Rukovet, 1990., br. 9., 1966-1967. p. 
Regényeirő l. 
Egidovski čovek / Mihalj Čordaš ; prevod Mirko Gotesman = Rukovet, 
1990., br. 9., 1995-1996. p. 
Egidusov polazak na put c. regényér ő l. 
Šta je to što se mimoilazi? / Boško Petrovi ć  = Rukovet, 1990., br. 9., 
1949-1950. p. 
Večiti jeretik / Raša Popov = Rukovet, 1990., br. 9., 1951-1958. p. 
Életművérő l. 
Testvér be čki časopis Ervina Šinka / Lajoš Sakolcai = Rukovet, 1990., 
br. 9., 1986-1994, p. 
Publicisztikájáról. 
Optimizam bez optimizma i nije neki pesimizam / Vojislav Sekelj = 
Rukovet, 1990., br. 9., 1980-1982. p. 
Optimisti c. regényérő l. 
Likovi Ervina Šinka / Magda Simin = Rukovet, 1990., br. 9., 
1962-1965. p. 
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Znamo li Šinka? / Aleksandar Tišma = Rukovet, 1990., br. 9., 
1947-1948. p. 
Izveštaj o prelimnanloj sumnji da li je Ervin Šinko bio i umjetnik / 
Milko Valent = Rukovet, 1990., br. 9., 1975-1979. p. 
Rijek o EГvinu Šinku a suboti čkoj gradskoj kući (iii slovo o jednom 
piscu i polisu) / Petko Vojni ć  Purčar = Rukovet, 1990., br. 9., 
1959-1961. p. 
Sinkó Ervin, az apatini irodalmár (1898-1967) [1 -4 .] /Pogány Margit = 
Dunatáj, 1990., okt. 31., 42. sz., 5. p.; Dunatáj, nov. 7., 43. sz., 5. p. ; Du-
natáj, 1990., nov. 14., 44. sz., 5. p. ; Dunatáj, 1990., nov. 21., 25. sz., 5. p. 
Magyar író horvát mííhelye : (Sinkó Ervin zágrábi éveib ől) /Bosnyák 
István ; Frane Adum =Tanulmányok, 1990., 23. fíizet., 181-206. p. 
Babel Sinkóról / E. Fehér Pál =Szovjet irodalom (Budapest, Moszkva), 
1990., 4. sz., 186-188. p. 
Kiss József: Akik tudták mi fán terem a koncepciós per =Társadalmi 
Szemle, 1990., 12. sz., 46 -48. p. 
Egy értelmiségi dilemmáiról / Fűzfa Balázs =Társadalomtudomány, 
1990., 75-91. p. 
Az Optimisták c. regényrő l. 
Sinkó-bibliográfia. Összeállította Sáray Anna =Társadalomtudomány, 
1990., 92-97. p. 

1991 
Nyíló idő  :esszék, visszaemmlékezések / Herceg János . -Újvidék : Fo-
rum Könyvkiadó, 1991. - 222. p. 

* * * 

Az aegidiusi  ember!  Сѕoгdѓts Mihály = 7 Nap, 1991., jan. 4., 1. sz., 24. p. 
Sinkó Ervin „bens ő  élete"  [1-6.]!  Bori Imre = 7 Nap, 1991., jan. 25., 
4. sz., 23. p.; 7 Nap, 1991., febr. 1., 5. sz., 23. p.; 7 Nap, 1991., febr. 8., 
6. sz., 23. p.; 7 Nap, 1991., febr. 15., 7. sz., 23. p.; 7 Nap, 1991., febr. 
22., 8. sz., 23. p.; 7 Nap, 1991., márc. 1., 9. sz., 23. p. 
Krisztus a népbiztosok tanácsában : Sinkó Ervin kíílönös tévelygései / 
[riporter] Ocsovai Gábor = 168 óra, 1991., 3. sz., 16-17. p. 
Kriszh►s a népbiztosok tanácsában : Sinkó Ervin kíilönös tévelygései / 
(168 óra) = Napló, 1991., febr. 5., 40. sz., 32-33. p. 
Tíínődések : egy mondat fölött / Bori Imre = Magyar Szó, 1991., febr. 
1 6., 45. sz., 13. p. 
Sinkó Ervin sorsdöntő  pillanatai / Bori Imre = 7 Nap, 1991., márc. 8., 
10. sz., 23. p. 
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Sinkó Ervin és Apatin /Pogány Margit =Üzenet, 1991., 7-8. sz., 
528-534. p. 
Olyan dolgok, mint egy jól elhelyezett mondat / B га snyó István = Ma-
gyar Szó, 1991., okt. 1., 270. sz., 13. p. 
Kérdések, melyek megölik a kérdez őt : Sinkó Ervin naplóinak 
margójára / Tasnádi Attila = Népszava, 1991., 275. sz., 8. p. 

1992.   
Opus krležiana a sinkói életm űben /Bosnyák István . - 34- 64. p. 
In : „Lehetetlen" kapcsolatok „lehetetlen" id őkben /Bosnyák István . -
Újvidćk : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1992. 
Sinkó Ervin korai regényei . - 69-78. p. 
In: Prózatörténeti vázlatok : vajdasági regények, novellák a két háború 
között / Thomka Beáta . -Újvidék : JMMT, 1992. 
* * * 
Gnózis és utópia : a naplóíró Sinkó E rvin / Lengyel András = Forrás, 
1992., 1. sz., 35-50. p. 
Ua. Lengyel András: Utak és csapdák .  -Budapest:   Tekintet, 1994. 
Tűnődés : Sinkó Ervinrő l 1992-ben / Bori Imre = Magyar Szó, 1992., 
márc. 28., 86. sz., 12. p. 
Évfordulók. Sinkó Ervin, avagy a disszidens individuum / Bosnyák 
István = Családi Kör, 1992., ápr. 2., 14. sz., 10-1 1. p. 
Sinkó Ervinék ćs Miroslav Krleža : (följegyzések) / Brasnyó István = 
Magyar Szó, 1992., ápr. 7., 96. sz., 12. p. 
Sinkó Ervin finnepén  I-  = Misai-Gondolat, 1992., ápr. 27., 5. sz., 
11. p. 
Sinkó Ervin Emlékünnepség a Magyar Tanszéken. 
A hontalanság változatai : jegyzetek Sinkó Ervin: Jó beszélgetés cím ű  
prózavers-ciklusáról / Utasi Csaba = Misao-Gondolat, 1992., máj. 15., 
6. sz., 4. p. 
A szombat az emberért - s nem az ember a szombatért /Bosnyák Ist-
ván =Életünk, 1992., 6. sz., 652-663. p. 
Egy regény regénye. 
Naplóműfaj - naplóírók / Veres András = Magyar Hírlap, 1992., 286. 
sz., [mell.], III. p. 
Az önkéntes vakok nemzedéke. A „moszkovita talány" néhány irodal-
mi megfejtése / F ő ldes Anna = Magyar Hírlap, 1992., 181. sz. [mell.], 
III. p. 



S1NKÓ ERVIN ÉLETMŰVÉNEK RECEPCIÓJA... 	 169 

1993. 
109. Sinkó Ervin / Bori Imre 

In: A jugoszláviai magyar irodalom története / Bori Imre . -Újvidék : 
Forum Könyvkiadó, 1993. - 202-206. p. 

* * * 

1 10. Sinkó Ervin meghasonlásai, változásai / Tomán László = Létiink, 
1993., 1. sz., 68-88. p. 
Az „idő szerűtlen" Sinkó /Agárdi Péter = Népszabadság, 1993., ápr. 4., 
78. sz., 26. p. 
Az „időszerűtlen" Sinkó /Agárdi Péter (Népszabadság) = Magyar Szó, 
1993., ápr. 17., 103. sz., 12. p. 
Sinkó naplója / Herceg János = Magyar Szó, 1993., ápr. 17., 103. sz., 11. p. 
Jelenségek /Szeli István = Híd, 1993., 4. sz., 251-255. p. 
Válasz Tománnak. 
Magyar író volt-e Sinkó Ervin? / Könczöl Csaba = Magyar Szó, 1993., 
júl. 10., 184. sz., 10. p. 
Hagyományalapozó modernek , modem hagyományalapozók : néhány 
szó B. Szabó György és Sinkó Ervin irodalomtörténet -koncepciójáról / 
Bosnyák István = Magyar Szó , 1993., máj. 22 ., 135. sz., 12. p. 

1994. 
Pörök, táborok, emberek /Bosnyák István . - Újvidék : Fo гіun Könyv-
kiadó, 1994. 
Sinkó Ervin: Csokonai . - 139-142. p. 
In: Meglelt örökség / Gerold László . -Újvidék : Forum. Könyvkiadó, 
1994. 
Triptichon Sinkó Ervinrő l . - 157-203. p. 

Sinkó Ervin lányai . - 159-190. p. 
Sinkó Ervin intermezzója a nagyvenes évek második felében . - 

(190-200. p.) 
A hontalanság változatai . - 201-203. p. 

In: Vér és sebek / Utasi Csaba . -Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1994. 
* * * 

Tallózás Majtényi Mihály hagyatékában halálának 20. évforduil бјj tn. 
Sinkó Ervin levele = Híd, 1994., 12. sz., 843. p. 
Egy monográfia visszhangja : Sinkó Ervin: Csokonai / Gerold László 
=Családi Kör, 1994., okt. 6., 40. sz., 19. p. 
A Meglelt örökség (1994) c. kötetb ő l. 



170 	 TANULMÁNYOK 

Pörök, táborok, emberek : kor- és kortörténeti variációk az ezrcdv ćgrő l 
/Bosnyák lstván =Családi Kör, 1994., okt. 13., 41. sz., 18. p. 
Rćszlet a szerző  azonos c. tanulmánykötetéb ő l. 

1995. 
A magyar irodalom a Délvidéken Trianontól napjainkig / Vajda Gábor. 
-Budapest:  Вегеmёnуі   Kiadó, (1995) .  -110.  és 113. p. 
Vita: 
* A populista irodalomszemlélet írtveszt ő i / Utasi Csaba = Híd, 1996., 
4. sz., 340-348. p. 
* Idézetek a butaság könyvéb ő l / Gerold László = Híd, 1996., 4. sz., 
348-367. p. 

* * * 

Sinkó Ervin zágrábi titkai / E. Fehér Pál = Népszabadság, 1995., 158. 
sz., [mell.], 2. p. 
Sinkó Ervin utolsó egyetemi előadása (Kölcsey Ferenc) /Bányai János 
= Tanulmányok, 1992-1994, 25., 26. és 27. fiizet, 27-30. p. 
Sinkó Ervinrő l 1992-ben / Bori Imre =Tanulmányok, 1992-1994, 25., 
26. és 27. füzet, 5-6. p. 
Sinkó Ervin, avagy a disszidens individuum /Bosnyák István = Tanul-
mányok, 1992-1994, 25., 26. és 27. füzet, 7-12. p. 
Sinkó Ervin - az olvasó / Csáky S. Piroska =Tanulmányok, 
1992-1994, 25., 26. és 27. füzet, 13-16. p. 
Sinkó irodalomtörténet-írásának súlypontjai /Csányi Erzsébet = Ta-
nulmányok, 1992-1994, 25., 26. és 27. füzet, 21-22. p. 
Sinkó Csokonai-monográfiája / Gerold László =Tanulmányok, 
1992-1994, 25., 26. és 27. fiizet, 23-25. p. 
A hontalanság változatai / Utasi Csaba = Tanulmányok, 1992-1994, 
25., 26. és 27. füzet, 17-19. p. 

1996. 
IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. A magyar m űvelődés és 
a kereszténység. Róma-Nápoly, 1996 szept. 9-14. 
Bosnyák István: Sinkó Ervin neokrisztiánus esztétikája a húszas évek- 
ben 

„Atyámfia, anyag!" : avagy egy ellen-gubbiói krisztiánus esztétika és 
kortörténeti háttere /Bosnyák István =Hungarológiai Közlemények, 
1996., 4. sz., 14-20. p. 
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1997. 
Sinkó Ervinrő l 1992-ben / Bori Imre 
In: Írók, esemény еk, jelenségek / Bori Imre -Újvidék : Forum 
Könyvkiadó,  1997.-  200-201. p. 
Sinkó Ervin könyvei között / Csáky Sörös Piroska 
In: Könyv, könyvtár, olvasó . -Újvidék :Jugoszláviai Magyar Mííve-
lődési Társaság, 1997. - 251-265. p. 
Sinkó Ervin az olvasó / Csáky Sörös Piroska 
In: Könyv, könyvtár, olvasó . - Újvidék : Jugoszláviai Magyar M űvc-
lődési Társaság, 1997. - 266-284. p. 

* * * 

Az útkeres ő  : harminc éve hunyt el Sinkó Ervin / Bosnyák István = 
Magyar Szó, 1997., márc. 22., 68. sz., 10. p. 
Méltó ćs produktív megemlékezést : gyakorlatias javaslatok Sinkó Er-
vin (1898-1967) szíiletésének centenáriumára /Bosnyák István = Ma-
gyar Szó, 1997., nov. 15., 270. sz., 9. p. 

1998. 
Lengyel József kontra Sinkó Ervin / Bori Imre 
In: Нétröl hétre / Bori Imre . - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1998. -
146-148. p. 
Sinkó Ervin sorsdöntő  pillanatai / Bori Imre 
In: Hétről Létre / Bori Imre . -Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1998. - 
170-172. p. 

* * * 

Életrajzi kalauz. Sinkó Ervin / Kalapis Zoltán = Magyar Szó, 1998., 
szept. 26., 230. sz., 10. p. 
Széljegyzetek az Úthoz : Sinkó-centenárium / Káich Katalin = Magyar 
Szó, 1998., okt. 1., 234. sz., 13. p. 
Centenáriumi tanácskozás Sinkóról  I-  = Magyar Szó., 1998., okt. l ., 
234. sz., 13. p. 
Az újvidéki Magyar Tanszéken október 5-én és 6-án. 
Szemben az id ővel : Sinkó Ervin (1898-1998) :centenáriumi megem-
lékezés = Magyar Szó, 1998., okt. 3., 236. sz., 7. ćs 9. p. 
A tékozló fiú megállói (1898-1945) / Bosnyák István = Magyar Szó, 
1998., okt. 3., 236. sz., 9. p. 
Befejeződött a Sinkó-centenárium 3. iilésszaka : tegnap a Magyar Tan-
széken / M. [Molnár] E. [Eleonóra] = Magyar Szó, 1998., okt. 7., 239. 
sz., 11. p. 
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Sinkó Ervin antológiákban 

Partizáu hadikórház No. 9. / Sinkó Ervin . - 35-36. p. 
In: Aranyfonál :válogatás a jugoszláviai forradalmi és hazafias lírából / 
[a verseket válogatta Farkas László, Mészáros Rózsa, Mucsi József  it  al.; 
a kötet anyagát összeállította és a kiadásért felel Mucsi József] . - Újvi-
dék : Forum Könyvkiadó, 1985. 
Ono a što veruješ... = Amiben hiszel (15-16. p.) ; Ma o čemu govorila 
tvoja riječ ... =Bármirő l szól a szavad... (17. p.) ; Ma o čemu govorila 
moja riječ ... =Bármiről szól a szavam... (18. p.) 
In: Iz savremene mađarske poezije u Jugoslaviji / izbor, predgovor i bil-
ješke Janoš Ban_jai ; [stihove preveli Petar Popovi ć , Lazar Merkovi ć , Sa-
va Babi ć  it  al.] . - Sarajevo : Me đunarodna književna manifestacija 
„Sarajevski dani poezije" ; Pod гu nica laгΡjiževnika grada Sarajeva, 1986. 
- 127. p. 
Čudesni izletnik : pjesme a prozi: 
Ono a  to  veniješ (9-10. p.); Ma o čemu govorila tvoja rije č ... (12-13. 
p.); Ma o čemu govorila moja riječ ... (12-13. p.); Uvijek sam bio zapa-
njen... (14-15. p.); Kažu, pjesma ima krila... (16-17. p.); Prosjed sam 
(18-19. p.); Više od petnaest hiljada dana... (20-21. p.); Tamni prozor... 
(22. p.); Nije najlepše a pobjedi... (23-24. p.); Moja radost je borac... 
(25-26. p.); Pjesnik zapo činje tada... (27-28. p.); Ti si najsadašnjija 
sadašnjost... (29. p.); Nije još vidio... (30. p.); Nisam jedan... (31. p.); 
Dužnik sam... (32. p.); Nije stvar rije č i... (33. p.); Svagda sam bio 
gladan... (34-35. p.); Da ne zanam... (36-37. p.); Zar ne... (38-39. p.); 
Putuju tri kralja... (40-41. p.); Umrijeti je teško... (42. p.); Vjetri ć  ljulja... 
(43-44. p.); Nije on neki nestašan... (45-46. p.); Kad se lampa zapali... 
(47-48. p.) 
In: Koren i krila : posleratna ma đarska poezija a Jugoslaviji / [izbor 
Ištvan Seli, Imre Bori, Janoš Banjai ; s mađarskog preveli Miroslav 
Antid, Josip Varga, Arpad Vicko...] . - Novi Sad : Matica srpska, 1986. 
Relief egy új templom oltárára / Sinkó Ervin 
In: Kapudöngetők :szépirodalmi válogatás a forradalmak kora és a ma-
gyar szocialista avantgarde dokumentumaiból / (válogatta, szerkesztette 
és az utószót írta K ővágó Sarolta). - Budapest: Népszava, 1989. - 7-9. p. 
Megjelent a budapesti Ma 1916. évfolyamában. 
Déry Tibor: A homokóra madarai [megj. Korunk, 1927.] . - 496-501. p. 
In: Jelzés a világba : a magyar irodalmi avantgarde válogatott doku men- 
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t urai /válogatta, szerkesztette Béládi Miklós, Pomogáts Béla . — Buda-
pest :Magvet ő , 1988 
— A homokóra madarai egy harmadik felszólaló megvilágításában [válasz 
a Déry cikkre, megj. Korunk,  1927]!  Sinkó Ervin. — In: Uo. — 501-504. p. 
— Déry Tibor: Csicsergés a homokóra körül [megj. Korunk, 1927] In: 
Uo. — 504-509. p. 

6. Üdvözlégy Mária! Ajégcsap-rengetegb ől. Idei téli vallomások. Bűnös 
titkok bárdja (versek) / Sinkó Ervin 
In: Lesebuch der Ungarischen Avantgardelitcratur (1915-1930) = A ma-
gyar avantgárd irodalom olvasókönyve (1915-1930) / válogatta, szer-
kesztette, az életrajzi adatokat és az el őszót írta Deréky Pál, a verseket 
németre forditotta Deréky Pál és Barbara Frischmuth . — Budapest ; 
Wien—Köln—Weimar : Argumcntum ; In Komission bei Böhlau Verlag, 
[1996].—  548-557. p. 
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Tanulmányok, 31. fiizet, 1998. 

CSÁKY S. PIROSKA 

SINKÓ ERVIN, AZ ÍRÓ ÉS AZ EMBER 

(AVAGY KI IS VOLT SINKÓ ERVIN?) 
SZUBJEKTÍV GONDOLATOK EGY KIÁLLÍTÁS KAPCSÁN 

Sinkó Ervin életművével foglalkozva és olvasva a rendelkezésemre 
álló monográfiákat, tanulmányköteteket, felmerült bennem a kérdés: ki is 
volt ő  tulajdonképpen? Az az ember-e, akit 1959 októberében a székfoglaló 
előadásán megcsodáltam, aki kés őbb is meggyőzően beszélt nekünk iroda-
lomról, művészetrő l általában, vagy az a kissé elveszett, zavarban lev ő  öreg-
úr, aki eltévedt a régi épület folyosóinak labirintusában, s aki, valahányszor 
eltévedt, mindig restelkedve kért, hogy vezessem a szobájába... Valójában 
neki köszönhetem, hogy a tanszékre kerültem. Ezek a bolyongások az épület 
folyosóin arra is jók voltak, hogy megtudja t ő lem: munkába szeretnék állni. 
S kiderült, hogy a tanszéken csak úgy teljesedhet ki eredményes munka, ha 
vannak forrásművek, könyvek, dokumentumok, ahonnan az egyetemisták tu-
dásszomjukat csillapíthatnák. Könyvek, folyóiratok voltak, csak nem volt, 
aki rendezze, forgalomba hozza őket. Azt sugalltuk neki, szorgalmazza a ka-
ri szerveknél, hogy vegyenek fel valakit a könyvtári munkára. És felvettek. 
A valódi együttműködésünk csak ezután kezd ődött. Mivel mindig délután 
voltak az órái, függetlenül attól, hogy távhallgató voltam, eljártam az óráira. 
Ott ültem leginkább az els ő  padsor végén. Fejemen az emlékezetes piros 
franciasapkám, s ha véletlenül máshova ültem, vagy elkövettem azt a hibát, 
hogy levettem a sapkám, akkor a tanár úr körülnézett, valahogy hiányérzete 
volt, nem talált, s nehezen kezdte meg az órát. Hamarosan kiderült, mi okoz-
ta a zavart. Rossz arcmemóriája volt, s nem tudott felismerni a többi diák kö-
zött. Már pedig én a második félévt ő l kezdve állandó, aktív résztvev ője vol-
tam minden Sinkó-előadásnak. Ha Goethet, Csokonait vagy Dosztojevszkijt 
akart idézni, csak megkeresett a szemével, olykor ki sem mondta a kérését, 
csupán a szerző  nevét, s a könyvtáros (bár akkor már nem volt szolgálatban) 
kettesével szedve a lépcsökét szaladt a második emeletre, s percek múlva 
hozta a kért művet. Így ment ez évekig. Epilógusként elmondom, hogy almi-
kor lediplomáltam, nagy csalódást okoztam Sinkó tanár úrnak. Nem jártam 
többet az órákra, és munkamódszert kellett változtatnia. Mindig óra el ő tt kel-
lett kikölcsönöznie az el őadáshoz szükséges szövegeket. 
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Most születésének 100. évfordulóján reprezentatív kiállítással sze-
rettíik volna bemutatni az embert és az írót. S akkor íyra el őbukkant a kérdés, 
mennyire lehetséges ez? Az alkotót dokumentálják m űvei. Dc csak részben 
— pontosabban csupán a megjelent m űvei. De azt sem tudjuk feltárni teljes-
ségben. Részben mert nem minden jelent ős alkotása hozzáférhet ő , részben 
mert a állzsúfoltság azt eredményezné, hogy a dokumentumhalmazban elkal-
lódnának a fontosabb művek. Végül is tárlatunk csupán keresztmetszete a 
sinkói életműnek. Bemutatjuk az alkotót, önálló köteteit, írásait különböz ő  
időszaki kiadványokban magyanil és más nyelveken, a fontosabb róla szóló 
irodalmat. Ebb ő l a válogatásból kit űnik, bogy Sinkó alkotóként megmutatko-
zott mint költő , prózaíró (regények és elbeszélések), kritikus, tanuhnvny- és 
esszéíró, drámaíró, de vannak cikkei, filozófiai jelleg ű  írásai, politikai kom-
mentárjai, vitairatai stb. 

Sinkó mint forradalmár, mint moralista ugyancsak alkotásain keresz-
tOl ismerhető  meg. Életének ellentmondásos szakaszai, a nemcsak a hazát, 
hanem az önmagát keres ő  ember is. Amennyire megismerhet ő . Tanácskozá-
sunk előadásai megkísérelik elosztani a kételyeket, megmagyarázni a m ű -
vekben rejl ő  ellentmondásokat. A dokumentumok csak feltárják a szövege-
ket némán igazolva létezésüket.. Itt, így kirakva, csupán figyelemfelkelt ő  
szereptik van. Olvasni kell őket, hogy ki-ki kialakítsa a saját Sinkó-képét. A 
fiatalabb nemzedék már mentes lesz a szubjektív értékelést ő l, nem befolyá-
solja őket személyes élmény, a szerz ő  ismerete, mint ember, mint tanár, mint 
romantikus társadalmi lény. Ennyivel szegényebbek ők. S talán azért nem le-
letíink elég reálisak mi, akik még tanítványai voltunk. 

Sinkó életének elválaszthatatlan kísér ője „parányi, energikus és okos 
felesége, sokéves bolyongásának h ű  követője, gyakran a legfőbb ösztönzője 
és egyed űk publikuma. Ha ő  nincs állandóan mellette, Sinkó soha nem éri el 
Zágrábot, rég nyoma veszett volna már az európai úttalan utak egyikén, nél-
kíilc, szó szerint értve ében halt volna, hisz semmi mást nem tudott, csak ír-
ni, méghozzá olyan kéziratokat, melyeket senki sem akart megjelentetni!" 
(Marijan Matkovi ć : Sinkó Ervin — a csodálatos kiránduló kirándulása = 
Sinkó Ervin: Az út. Naplók  1916-1939.  — Bp., AK, 1990.  11  p.) Természe-
tes tehát, hogy ez az elválaszthatatlan köt ődés tíikröződik a kiállított anyagon 
keresztiil is. (Képek. Naplója.) 

Sinkót, az embert, a tanárt csupán néhány fénykép, levél és néhány 
írás eleveníti fel. Az idő  folyamán sok minden elkallódott, a szociológia 
jegyzetet, amit a hallgatóknak kíi dött, nem találtuk meg. 

Mivel az alkotót szándékoztuk bemutatni, az elmúlás dokument nna-
it mellőzűik ezúttal a tárlaton. Ezért nem kerültek a tárolóba a haláláról meg- 
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jelent hírközlések, nekrológok a hazai és kiilföldi folyóiratokban, a részvét-
táviratok, fényképek az örök nyugvóhelyrő l a mirogoji temetőbő l. 

Kitértünk ellenben a sinkói életmű  utóéletére is. Számos fénykép, új-
ságkivágat tanúskodik arról, hogyan igyekeztek tisztel ő i, barátai, tanítványai, 
hogy Sinkó munkássága ne meriiljön a feledés homályáb а  a későbbi nem-
zedek számára. Dokumentumfilm az Optimisták regényéb ő l, posztumusz 
kötetek, mint a Pet stole ća hrvatske književnosti, a budapesti Akadémiai 
Kiadó 1990-ben megjelent reprezentatív kötete Az út. Naplók. 1916-1939, 
a Forum életmű  sorozatának beindítása stb. 

Végezetül utalunk a kutatás nélkülözhetetlen fo ггásaira, a segéd-
könyvekre és a bibliográfiákra, amelyek lehet ővé teszik az érdekelteknek a 
tovább kutatást, az életm ű  megismerését, esetleg újraértékelését. (Magyar 
irodalmi lexikon, Hrvatski pisci, Jugoslovenski književni leksikon, Kortárs 
magyar írók kis lexikona, Er ős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-Z 
(1995), Deréky Pál: A magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasóköny-
ve. — Bp., Argumentum, 1996., a budapesti Officina kiadásában 1996-ban 
megjelent Egyetemes lexikon A—Z., a Magyar Larousse enciklopédia, a XX. 
század krónikája stb.) 

A bemutatott dokumentumok nem kísérik végig Sinkó életútjának és 
munkásságának teljes kibontakozását, bár összegy űjtött műveit és a rá vonat-
kozó irodalom nagy részét. Hányatott életének csak egyes állomásait tudjuk 
bemutatni a rendelkezésünkre álló anyagból. 

A kiállított dokumentumok nagy része a Magyar Tanszék és a Kar 
többi tanszékének állományában található. Emellett a Matica srpska könyv-
tára is rendelkezésünkre bocsátotta Sinkó fontosabb m űveit, amelyek nálunk 
nem voltak fellelhetőek, de magángyűjteményekben őrzött dokumentumok 
is láthatók a tárolókban. A fiatalkori fényképek értékes kordokumentumok, 
az Optimisták filmváltozatának forgatásához készültek, az eredeti fotók a 
zágrábi Akadémia Irodalmi Intézetének a tulajdonát képezik. 

A tárlatot Móricz Tünde, a Magyar Tanszék könyvtárosa készítette 
mgr. Csapó Julianna tanársegéd közrem űködésével. 

Köszönöm a figyelmüket, s kérem, tekintsük meg az életm ű  doku-
mentumait bemutató kiállítást a Központi Könyvtár félemeleti kiállítótermé- 
ben. 
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A MAGYAR TANSZÉK TANÁRAI ÉS MUNKATÁRSAI 

Dr. Bányai János, egyetemi rendes tanár, tanszékvezet ő  
(Irodalomelmélet, Esztétikatörténet) 
Dr. Bosnyák István, egyetemi rendes tanár 
(Régi magyar irodalom) 
Dr. Csáky S. Piroska, egyetemi rendes tanár 
(Szakirodalmi tájékoztató, Könyvtártan) 
Dr. Gerold László, egyetemi rendes tanár 
(A XIX. század magyar irodalma, Dramaturgia) 
Dr. Göncz Lajos, egyetemi rendes tanár 
(Pszichológia, Pszicbolingvisztika) 
Dr. Jung Károly, egyetemi rendes tanár 
(Népköltészet, Etnológia) 
Dr. Káich Katalin, egyetemi rendes tanár 
(A magyar nép története, Művelődéstörténet) 
Dr. Láncz Irén, egyetemi rendes tanár 
(Bevezetés az általános és magyar nyelvészetbe) 
Dr. Molnár Csikós László, egyetemi rendes tanár 
(Fonetika, Mondattan) 
Dr. Utasi Csaba, egyetemi rendes tanár 
(A XX. század magyar irodalma) 
Dr. Bagi Ferenc, egyetemi rendkívüli tanár 
(Mai magyar nyelv, A magyar nyelv és irodalom tanításának 
módszertana) 
Dr. Cseh Márta, egyetemi rendkívüli tanár 
(Szókészlettan és alaktan, Mai magyar nyelv) 
Dr..luhász Erzsébet, egyetemi rendkíviili tanár 
(A jugoszláviai magyar irodalom története, A délszláv-magyar irodalmi 
kapcsolatok története) 
Dr. Papp György, egyetemi rendkíviili tanár 
(Nyclvm űvelés és helyesírás, Kontrasztív nyelvészet) 
Dr. Andri ć  Edit, docens 
(Mai magyar nyelv, A magyar mint idegen nyelv) 

1  6.  Dr. Csányi Erzsébet, docens 
(Világirodalom) 

17. Dr. Danyi Magdolna, docens 
(A nyelvvizsgálat mai módszerei) 
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Dr. Losoncz Alpár, docens 
( Filozófia) 
Dr. Rajsli Ilona, docens 
(A magyar nyelv történéte, Dialektológia) 
Bence Erika mgr., asszisztens 
(A XIX. század magyar irodalma) 
Csapó Julianna mgr., asszisztens 
(Szakirodalmi tájékoztató) 
Faragó Kornélia mgr., asszisztens 
(Irodalomelmélet) 
Harkai Vass Éva mgr., asszisztens 
(A XX. század magyar irodalma) 
Katona Edit mgr., asszisztens 
(Nyelvművelés és helyesírás, Mondattan) 
Pásztor Kicsi Mária, asszisztens-gyakornok 
(Fonetika, Mai magyar nyelv) 
Szikora Judit, asszisztens-gyakorlok 
(A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana) 
Móricz Tíinde, könyvtáros 
Brindza Ildikó, segédkönyvtáros 
Milánovics Valéria, titkárnő  

A TANSZÉK HALLGATÓI 
az 1998/99-es tanévben 

I. év 

І . Andróczky Csaba 
Apró Gabriella 
Bakos Petra 
Balasa Szuzanna 
Balázs Szilvia 
Bíró Julianna 
Cifra Szabolcs 
Csanyiga Mónika 
Csikós Anita 
Csík Mónika  

Deissinger Ákos 
De Negri Guilio 
Ferenc Ágota 
Hajnal Tímea 
Hallai Ildikó 
Herbut Anikó 
Horváth Ágnes 
Kapornyai Szilvia 
Kara Ildikó 
Kovács Nóra 
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Majer Mónika 
Majlát Hermina 
Mester Géza 
Miklós Csongor 
Nánási Krisztina 
Szép Gabriella 

II. év 

Ábrahám Lívia 
Apró Anikó 
Bálind Teodóra 
Вí a ny Ágota 
Dobó Krisztina 
Drobnyik Aranka 
Ökrös Edit 
Fehér Tamás 
Hajas Gabriella 
Hegyi Erika 
Huszta Rózsa 
Krizsán Károly 
Lakatos János 

III. év 

Alrnási Csilla 
Bagi TinгΡea 
Bartus Angela 
Bicskei Gabriella 
Burján Anikó 
Cigura Mónika 
Csákvári Hajnalka 
Csernik El őd 
Dékánt' Ildikó 
Detki Gyöngyi 
Doniján Andrea 
Domonkos Szilvia 
Dupák Orsolya  

Simon Teodóra 
Tóth Hajnalka 

29.Tóth Edit 
Vass Éva 
Zapletán Éva 
Zavarkő  Sándor 

Lódi Gabriella 
Lukács Angéla 
Micsik Andrea 
Miklós Melánia 
Pető  Szidióna 
Pirmajer Kornélia 
Szabó Erika 
Sőregi Melinda 
Smit Edit 
Tóth Andor 
Varga Éva 
Zombori Gábor 

Faragó Karolina 
Faragó Lehel 
Ferenc Edvin 
Halász Gyula 
Harmath Mária 
Huzsvár Attila 
Kalmár Zsuzsanna 
Kéri Andrea 
Kiss Gabriella 
Kovács Karolina 
Kökény Katalin 
Kraj esik Angéla 
Lavró Ferenc 
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Mackó Zsuzsanna 
Maflát Zita 
Mihók Zsolt 
Móra Regina 
Muci Attila 
Németh András 
Pálfi Attila 
Pcsic Mónika 
Pesti Tamara 
Petrás Teodóra 
Pressburger Csaba  

Rajsli Tiinde 
Raj Kinga 
Rekecki Angéla 
Sütő  Erika 
Szabó Dóra 
Szakmány György 
Szalma Ildikó 
Szügyi Róbert 
Tóth Gábor 
Virág Ildikó 

IV. év 

Bata Mária 
Bózsó Ildikó 
Crnkovity Gábor 
Csincsik Zsolt 
Dávidházi Judit 
Irsai Andrea 
Kopunovity Legetin Andrea 
Lestár Anikó 
Mihók Hilda 

Abszolvensek 

Bartusz Karolina 
Cseh Irén 
Fischer Tamás 
Futó Hargita 
Kántor Erika 

6 ,  Kiss Piroska 

III. fokozat 

1. Bene Annamária  

Panduresek Bettina 
Rác Eleonóra 
Šimunovi ć  Rozália 
Szűcs Budai Engelbert 
Tóth Andrea 
Túri Angelika 
Vajda Annamária 
Zsoldos Zsaklina 

Klinec Klára 
Kopilovity Hajnalka 
Kormányos Gyöngyi 
Pintér Annamária 
Tolnai Csaba 
Virág Emese 

Diploіі:áltаk 

Bene Annamária (Az aktuális mondattagolás a Birk-kódexbeu) 
Bokor Beatrix (Misztika az Árpád-kori szentjeink legendáiban) 
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Papp Tünde (Oromhegyes és Tóthfalu ragadványnevei) 
Petrik Emese (Az ars poetika m űfaji lehető ségei) 
Puszti Zoltán (A névszóképzés leíró vizsgálata vajdasági magyar saj-

tónyelvi anyagon) 
Domonkos Ibolya (Azt az egy szót keresve... — Fehér Ferenc költé-

szete az indulás éveitő l 1966-ig) 
Juhász Ágnes (Mándy Iván A kavics cím ű  novellájának poétikai-szö-

vegtani elemzése) 
Nagy Gabriella (Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáta éjszakája) 
Tóth Franciska (A Katalin-legenda irodalmi jellegzetességei — Ale-

xandriai Szent Katalin verses legendájának elemzése) 
Kossuth Gabriella (A kert motívuma a magyar Árgirus-históriában) 
Dömötör Krisztina (Az id ő  labirintusában — G. G. Marquez: Száz év 

magány) 

Magisztrdltak 

Bence Erika (A XIX. századi magyar irodalom értelmezései és értéke-
lései a XX. századi magyar irodalomtörténet-írásban) 

Csapó Julianna (Az Igazság c. folyóirat a magyar irodalom és kult űгa 
történetében) 

Bányai János akadémikus lett 

Az idén Bányai Jánost, tanszékünk vezet őjét a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia tagjává választották. 

Tcrdoinányos taнácskozások 

1998. február 4-én és 5-én a Modernitás és kisebbségi irodalmak cím-
mel tudományos tanácskozást tartottunk. A tanszék tanárai és munkatársai 
mellett el őadást tartott: dr. Bori Imre (Nézetek és ehméletek a vajdasági iro-
dalomrdl), Cs. Gyímesi Éva (/Poszthmodernitás / ? / az erdélyi magyar iroda-
lomban) és Márkus Béla (Mittel Ármin új ruhája. T őzsér Árpád pályájának 
újabb szakaszáról). 

1998. október 5-én és 6-án a tanszék tudományos tanácskozást tartott 
Sinkó Ervin munkásságáról születésének századik évfordulóján. A tanácskozá-
son a tanszék tanárai és munkatársai mellett részt vettek: dr. Bori Imre (Sinkó 
Ervin a nagyregény b űvöletében), dr. Juhász Géza (A drámaíró Sinkó Ervin), 
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Fekete J. József (A következetesség kalandja. Sinkó Ervin: Az út. Naplók 
1916-1939.), dr. Miroslav Egeri ć  (Drvari napló, avagy rossz időket élő  emhe-
rek), dr. Kovács József (Sinkó Ervin, a levélgy űjtő), dr. Szeli István ( Az „iro-
dalomtörténész" Sinkó) és dr. Sava Babi ć  (XX. századi rebellis életrajz). 

Az évforduló alkalmából életrajzi-alkotói dokumentumkiállítás nyílt, 
melynek anyagát Csapó Julianna és Móricz Tiúlde válogatta. A kiállítást 
Csáky S. Piroska nyitotta meg. 

1998. november 10-én és 11-én a Nyelvészeti Napokon a következ ő  te-
matikájú clőadások hangzottak el: Nyelvi szintek, nyelvészeti horizontok, A 
kétnyelvűség elméleti és gyakorlati kérdései és Az általános iskolai nyelvtan 
és nyelvészeti oktatás helyzetér ől. A tanácskozáson részt vett Gy őri-Nagy 
Sándor (A nyelvészet mint szervesség-tudomány), Lentvorszki Anna 
(Ritualizált szövegek a nemzetiségi nyelvoktatásban), Hovány Lajos (Az 
adai Budzsák-patak nevének vízrajzi-névtani tanulságai) és Kelemen Janka. 

A tanácskozás keretében az idén is volt kerekasztal-beszélgetés, a téma 
az általános iskolai nyelvtanoktatás helyzete volt. Bemutatták a Magyaror-
szágon megjelen ő  Kétnyelvűség. Nyelv- és kultúrökológiai szaklap jugoszki-
viai különszámát. 

A tanszék megemlékezett a 15 éve elhunyt dr. Matijevics Lajosról. 
Lánez Irén olvasta fel Emlékeim Matijevics Tanár úrról c. írását. 

A tanácskozáson a nyelvészeti érdekl ődésű  hallgatók is tartottak el ő -
adást: 

Bene Annamária (A Képes Ifjúság  n уе lvћaszn бІ ati modellje) 
Detki Gyöngyi (A szöveg megszerkesztettségének problémái a Ѕ . osz-

tályosok írásbeli dolgozataiban) 
Kalmár Zsuzsanna (Névdivat Óbecsén 1983 és 1990 között) 
Pesti Tamara (Igénytelen nyelvhasználat és a fiatalok szóhasználata) —

ezzel a dolgozattal Pesti Tamara második helyezést ért el az adai Szarvas Gá-
bor Nyelvművelő  Egyesület által kiírt pályázaton. 

Szűcs Budai Engelbert (Igénytelen nyelvhasználat és a fiatalok szóhasz-
nálata) 

1998. nov. 24-én és 25-én volt a tanszéken a Krasznahorkai László 
munkássága címet visel ő  tudományos tanácskozás, melyre a MTA Irodalom-
tudományi Intézetével hosszú ideje tartó együttműködés keretében keriílt sor. 
Ez a tanácskozás sorrendben a huszonötödik. Ebb ő l az alkalomból mondott 
beszédet Bori Imre akadémikus és Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség cl- 
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nöke. A tanácskozáson külföldi el őadók is tartottak el őadást: Angyalosi Ger-
gely (Egy metafizikus író), Вбnu ѕ  Tibor (Útirajz, önéletírás, irodalom — Az 
ugrai fogoly), Kappanyos András (A kizökkentség mint létáll аpot), 
Pomogáts Béla (A fogolylét metaforája — Az urgai fogoly című  regényrő l) és 
Tvcrdota György (Szutyok és periódus). A tanszék vendége volt 
Krasznahorkai László is. 

Tndоnnáнyоs Diákköri Konferencia 

A tanszéken 1998. május 6-án tartottuk meg a tudományos diákköri ta-
nácskozást. A részvev ők: 

Búrány Ágota: A kánon és a kisebbségi reprezentáció (2. helyezett) 
Crnkovity Gábor: A szatíra formái Mikszáth Kálmán Új Zrinyiász cím ű  

regényében 

Csákvári Hajnalka: Kazinczy Ferenc episztolája Berzsenyihez és 
Vitkovicshoz (3. helyezett) 

Kántor Erika: Alakvariálódás a XIX. és XX. századi irodalomban (3. 
helyezett) 

Lestár Anikó: Parabola, parabola-paródia, Kafka, Örkény 
Miklós Melánia: Posztmodern és új klasszicizmus (1. helyezett) 
Pálfi Attila: Skizofrén univerzum (1. helyezett) 
Panduresek Bettina: Berzsenyi Dániel két A magyarokhoz cím ű  ódája 
Smit Edit: A kilencvenes évek magyar gépmeséi (3. helyezett) 
* 

Bagi Tímea: A vajdasági magyar földrajzi nevek struktúrája (3. helyezett) 
Bene Annamária: A kétnyelv űség kérdései (1. helyezett) 
Bózsó Ildikó: Nyelvjárási vonások A szégyenbe esett lány témá ј íi nép-

ballada kupuszinai változataiban (2. helyezett) 
* 

Az irodalmi témájú dolgozatokat Bányai János, Juhász Erzsébet és Har-
kai Vass Éva, a nyelvészeti témájúakat pedig Papp György, MOhlár Csikós 
László és Katona Edit értékelte. 

Sze іnžnárium, továbbképzés 

1998. április 25-én volt a tanszéken a magyar szakos általános és közép-
iskolai magyartanárok szemináriuma. El őször Bányai János tartott el őadást 
Versolvasási stratégiák és versértés a századvégen címmel, majd két csoport-
ban folytatódott a munka. 



186 	 TANULMÁNYOK 

Az általános iskolai magyartanárok a következ ő  előadásokat h дΡ llhatták: 
Jung Károly: A néphagyomány tanításának szerepe a történelmi tudat 

kialakításában (identitás és történeti tudat) 
Utasi Csaba: Móricz Zsigmond írásm űvészetének mai olvasata 
Harkai Vass Éva: Mészöly Miklós: Fekete gólya 
Katona Edit: A nyelvi tudatosság kialakításának módszereir ő l (Helyte-

lenítés, tiltás, nyelvhelyességi tanács) 

A középiskolai magyartanárok programjában a következ ő  témák szere-
peltek: 

Bori Imre: Irodalomóra az évforduló jegyében (90 éves a Nyugat. A 
Nyugat 33 évének hatása a XX. századi magyar irodalomra) 

Gerold László: A várakozás alapszituációja (Becket a drámatörténetben 
és a vajdasági magyar színjátszásban) 

Faragó Kornélia: A magyartanár és a legfrissebb könyvtermés (Miért 
kell olvasni a „maiakat"?) 

Papp György: Mikor, miért, kinek, hogyan? (Stílus és értelmezés a be-
szélt és írott nyelvben) 

Az összejövetelen bemutatták az Új Kép pedagógiai folyóiratot. 

A tauszéken okt. 24-én kezd ődött a továbbképzés a magyartanárok szá-
mára. 

A program a következő  volt: 
Csapó Benő  (Szeged): Az iskolában elsajátított tudás min ő sćgc 
Láncz Irén: Mozgékony mondatösszetev ők —szerkesztési szabályok 
Cseh Márta: Újdonságok a szófaji besorolás körül 
Faragó Когnбlia: Hol törték a történet? Prózapoétikai vázlatok 
Gerold László: Miért érdemes a XIX. századi irodalmat tanítani — a tan-

könyvíró tapasztalatai 

November 7-én a következ ő  előadások hangzottak cl: 
Bányai János: A magyar költészet új irányai 
Rajsli Ilona: Mirő l beszćl a régi magyar nyelv? 
Harkai Vass Éva: Huszadik századi magyar m űvészregények — egy rej-

télyes míífajtípus változatai 
Utasi Csaba: Irodalmi szemléletváltások a XX. századi magyar iroda-

lom megértésében — „újraolvasások" 
Jung Károly: Az ünnepi és köznapi viselet mint sajátos jelenségek ć s 

szerepek kifejez ője a népi kultúrában 
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December 5-én a következ ő  előadások voltak: 
Papp György: Fordításstilisztika, avagy mit fordít (mit fordítliat le) a 

mű fordító 
Csányi Erzsébet: A mai magyar irodalom világirodalmi toposzai és 

alakzatai 
Molnár Csikós László: A leíró mondattani kutatások újabb fejleményei 
Bagi Ferenc és Szikora Judit: A magyar irodalom- és nyelvtanár m űhe-

lyében 

Rendezvények 

1998. március 11-én a magyar szabadságharc 150. és Pet ő fi Sándor szii-
letésének 175. évfordulója alkalmából 1848 a néphagyományban címmel ün-
nepi műsort tartottunk. Jung Károly '48 és a néphagyomány címmel tartott 
előadást. Az elsőéves hallgatók Faragó Kornélia felkészítésében Petőfi a 
néphagyományban. címmel történeteket és anekdotákat olvastak fel (Penavin 
Olga gyííjtésébő l), valamint Kossuth-dalokat adtak el ő . 

1998. október 22-én volt a hagyományos tanszéknapi míísor. Bányai Já-
nos tanszékvezető  megemlékezett a nemrég elhunyt Juhász Erzsébet egyete-
mi rendkívüli tanárról, Sinkó Ervinr ő l, a tanszék alapító tanáráról és L őbl Ár-
pádról, tanszékünk els ő  történelemtanáráról születésíik századik évfordulója 
alkalmából, valamint beszámolt a tanszék tanárainak és hallgatóinak idei te-
vékenységérő l. 

Dr. Láncz Irén egyetemi rendes tanár A beszédszövegek szemantikai és 
pragmatikai dimenziójáról címmel bemutatkozó el őadást tartott. 

Az idei Sinkó Ervin Irodalmi díjat a Harkai Vass Éva, Csányi Erzsébet 
és Bence Erika összetétel ű  bizottság Mimics Gyulának ítélte. Az indoklást 
Harkai Vass Éva ismertette. 

Csáky S. Piroska megnyitotta a Legújabb dokumentumaink című  ki-
állítást, melyet az Értékeink sorozat részeként Móricz Tünde állított össze. 

BÁNYAI JÁNOS 

A TANSZÉK ÉLETÉBŐL 

Az új 1998/99-es tanév kezdetén mintha nagyon távoli lenne már az cl-
múlt tanév. Pedig csak most fejez ődtek be többszöri nekifutás után a tanév- 
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záró vizsgák, hallgatóink most összegezték a mídt iskolaévben st йdiumaik 
során elért eredményeket, és iratkoztak, ki-ki sikereit ől vagy kudarcaitól füg-
gően, a következ ő  szemeszterbe, esetleg újra ugyanarra az évre. A sok izga-
lommal járó vizsgák, beiratkozások id őszaka végre befejez ődött, az új tanév 
téli szemesztere is beindult, miért kellene most a közelmúltat emlegetni? 

Van miért felemlegetni az elmúlt tanévet. Például azért, mert hatan 
diplomáltak, de sokkal többen mentek el dolgozni, mert a tanszék két run-
katársa a tudományok magisztere fokozatot érte el, mert hallgatóiak sikere-
sen szerveztek tudományos diákkonferenciát, mert a tanárok és munkatársak 
több tanácskozáson mutatták be kutatásaik eredményeit, mert megjelentek a 
Hungarológiai Közlemények új számai, megjelent a múlt évi Tanulmányok 
című  évkönyvünk is, a tanszék tanárai könyveket adtak ki, aztán mert végre, 
úgy látszik, sikerült kimozdulni az évr ő l-évre tanulmányi rendszer egyhan-
gúságából és a Nyílt Társadalomért Alap támogatásával útjára bocsátani a 
Publicisztikai kollokviumot, mégpedig nemcsak a tanszék hallgatói számára. 
Es  talán a ітól sem kell megfeledkezni, hogy a tanszék könyvtára több száz új 
könyvvel lett gazdagabb az Illyés Közalapítvány támogatásának és a Fels ő -
oktatási Könyvtártámogatási Programján való sikeres pályázatunknak kö-
szönve. Régi folyóiratok új számai és új folyóiratok érkeztek a könyvtárba. 
Új számítógépeket használhatunk a kutatásban és az oktatásban a Bölcsész-
kar fejlesztési programjának keretében. Igyeksziink fenntartani és ápolni a 
kapcsolatot az általános és középiskolai magyartanárokkal. Továbbra is sc-
gítséget nyújtunk a zombori Tanítóképz őnek, illetve a Szabadkára kihelye-
zett tagozatnak, ha igényt tart rá. A tanszék tanárai továbbra is tevékenyen 
vesznek részt a vajdasági magyar m űvelődési életben, szervez őként, el őadó-
ként, kezdeményez őként. Talán nem túlzás, ha azt mondom, a tanszék, a tan-
szék kisugárzó szellemisége nélkül a vajdasági magyar tudományos és m ű -
velődési élet szegényebb lenne, az általános és középiskolai oktatás pedig, 
legalább egy szegmentumában, elképzelhetetlen. 

E felsorolásból annyi mindenképpen lesz űrhető , bogy a tanszék, diákjai 
és tanárai munkájukkal és jelenléti kkel a vajdasági magyarság tudományos 
ćs művelődési életének meghatározó tényez ő i. Azzá pedig nem hatalmi vagy 
politikai eszközökkel, hanem mérhet ő  és érzékelhet ő , kimutatható és értel-
mezhető  munkájukkal váltak. Mindenképpen ennek tudható be, hogy az el-
múlt év végén a Magyar Köztársaság kormánya a Kisebbségekért Díjjal tün-
tette ki a tanszéket. 

A tanszék diákjai és tanárai kemény munkával a vajdasági magyarság, 
és nemcsak a művelődési élet, bizalmát is kiérdemelték. Ennek a bizalomnak 
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a jele, hogy több év után el ő ször az els ő  pályázati kiírás után a tanszék be-
telt, már júliusban harmincan beiratkoztak a sikeresen letett min ősítő  vizsga 
után, mégpedig húszan közköltségre, tízen pedig tandíjfizetés ellenében. Az 
új tanévet tehát teljes létszámú generáció kezdte meg, és a tanszék mindent 
megtesz, hogy közülük sokan, a legtöbbjük, járja majd végig a magyar nyel-
vi és irodalmi stúdiumok cseppet sem könnyen járható útjait egészen a ma-
gyartanári oklevélig, ami nemcsak a magyar nyelv és irodalom oktatására jo-
gosít fel, hanem a tanszéki stúdiumok felépítése következtében más értelmi-
ségi feladatok végzéséhez is alapot nyújt. A tanszék hitelét szülök és érettsé-
gizett fiatalok körében ez a tény is er ősíti. 

Az üцnepi alkalmat nem arra használom, hogy rózsaszínben tüntessem 
fel a tanszéket és olajozottan gördi lékenynek a tanári életet. Szó sem lehet 
róla. Az elmúlt tanévben is sorra jelentkeztek a korábbi évekb ől örökölt ne-
hézségek és mulasztások. Túl sok volt a vizsgabejelent ő  és túl kevés a sike-
resen vizsgázó hallgató. Néhány kimagasló diákteljesítmény mellett viszony-
lag kevés a középmez őnybe tartozó jó hallgató, sokan vannak, akik addig ha-
lasztgatják a kollokviumokat és a vizsgákat, ameddig csak lehet, indokolat-
lanul hosszúra nyúlt a taiпгhnányi idő , csak kevesen diplomálnak az abszol-
vensi év végén, még kevesebben a nyolcadik szemeszter elvégzése után. Az 
okok feltárása vár ránk, és ebb ő l következően, ha kell, akár a tanrend anódo-
sítása is. Tennészetesen a jó diákok, nem a vizsgákat halasztgatók kedvéért. 

De arról sem kell megfeledkezni, hogy az új tanévet a sokat és jogosan 
vitatott új felsőoktatási törvény meg a bel ő le következő  új kari alapszabály 
rendelkezéseivel kezdtük meg, melyeknek hatásáról most még túl sokat nem 
mondhatunk, legfeljebb csak annyit, hogy a tanszék minden tanárának és 
munkatársának felkínálták a munkaszerz ődés aláјгását, hogy ezideig senki 
sem szólt bele a tanszéki tanrend és program, a tudományos kutatások, a 
könyvtárfejlesztés, a továbbképzés kérdéseibe. Azt nem tudjuk, hogy mi jön 
felénk, legfeljebb sejthetjük, de még nem ért ide, minek hát emlegetni. 

Két jelentős, a tanszék életében fontos szerepet játszó személyiség szü-
letésének centenáriumát is feljegyeztük az elmúlt id őszakban. Október 5-én 
és 6-án tudományos tanácskozáson beszéltünk Sinkó Ervinr ő l, a tanszékala-
pítóról, a tanszék els ő  professzoráról, születésének századik évfordulóján. 
Ugyancsak száz évvel ezel őtt, 1898. július 14-én született a tanszék els ő  tör-
ténelemtanára, L őbl Árpád. Őrá is tisztelettel emlékezünk. 

A Sinkó Ervin születésnapján tartott tudományos konferencián els ő sor-
ban Sinkó életműve volt az érdekl ődés előterében, a regény- és n аplóíróról, 
az irodalomtörténészr ő l és tanulmányíróról, a publicistáról és esszéíróról 
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szóltak a tanácskozás résztvev ői. Kevesebb szó esett akkor Sinkó Ervinrő l, a 
tanárról. Nyilván azért, mert hagyományos értelemben nem mondható tanár-
nak. Előadni jól tudó gondolkodó volt, aki személyiségének erejével és ta-
pasztalatainak gazdagságával hatott, nem pedagógusként. Ezúttal mégis 
Sinkó Ervinrő l, a tanárról teszek említést. Egészen pontosan nevezetes Szék-
foglaló el őadásáról, amelyet tudvalev ően 1959. október 21-én mondott el. 
Vagyunk még néhányan, akik jelen voltunk ezen az el őadáson a Bölcsészkar 
régi, Njegoš utcai épületének első  emeleti, azóta legendává nemesült 32-es 
előadótermében. Különös hangulata volt akkor a 32-esnek. Zsúfolásig meg-
telt a terem, egyetlen szabad hely sem maradt, az érdekl ődés és várakozás kii-
lönösen nagy volt, mert Sinkóval nem egyszerűen egy egyetemi tanár költö-
zött Újvidékre, hanem Sinkó jött el, kalandos életrajzával, országos hírével 
és egy egészen új, nemcsak irodalom-, hanem világszemléletet hozott magá-
val Zágrábból és Еuгбрából. És valóban, Sinkó azon a napon nemcsak tan-
széket alapított, hanem a gondolatnak és a szellemnek azt a házát tervezte 
meg, amelynek felépítése csak részben a jelenlév ő  sokszúní érdekl ődő , sok-
kal inkább az érkez ő  nemzedékek feladata lett. Ebben a házban lakunk most, 
majd négy évtizeddel a Njegoš utcai 32-es el őadóteremben elhangzott sem-
miképpen sem szokványosan tanáros székfoglaló után. 

Lőbl Áspád, írói nevén L ő rinc Péter, Žarko Plamenac, hogy csak a leg-
ismertebb (ál)neveit említsem, akkor kezdett el történelmet, magyar nemzeti 
történetet tanítani a tanszéken, mikor ez cseppet sem volt egyszer ű  feladat, és 
valószínű leg az ő  történészi és tudós tekintélyének köszönhet ően kerülhetett 
akkor a nemzeti történelem a nyelvészeti és irodalmi szaktárgyak sorába. 
Nem általános tárgyként, hanem a nyelv- és irodalomtörténeti tantárgyakat 
kiegészítő , azokhoz szorosan odatartozó és ezért azokkal egyenrangú tan-
tárgyként. 

Most, a tanszék napján mindkét tanárunk nevét tisztelettel és megbecsii-
léssel mondjuk ki. 
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LÁNCZ IRÉN 

A BESZÉDSZÖVEGEK SZEMANTIKAI ÉS PRAGMATIKAI 
DIMENZIÓJÁRÓL 

1. A szöveg terminusnak sok meghatározása van, mindegyik a szöveg 
más-más jegyére/jegyeire hívja fel a figyelmet. Például arra, hogy nyelvhasz-
nálati egység, mely egységes egészet alkot, hogy jelentéssel bíró grammati-
kai szerkezetek sora, transzformációk sorozatának eredménye, a mindennapi 
viselkedés része, ill. terméke, id őbeli rendezettség jellemzi stb. A meghatá-
rozások az írott szövegeket figyelembe véve készültek, a kutatók az elemzé-
sek során, a szövegrő l való gondolkodáskor az írott szöveghez fordultak, s 
alig van néhány olyan definíció vagy megjegyzés, melyb ő l az is kiviláglik, 
hogy a beszélt nyelv produktumait, a beszédm űveket is szövegeknek kell 
tekintenünk. Petőfi S. János például csak mintegy mellékesen toldja hozzá 
a meghatározás fő  részéhez (hogy ti. a szöveg írott vagy nyomtatott mani-
fesztációval rendelkezik), hogy a szövegnek lehet akusztikai manifesztáció-
ja is. 2  Újabb keletű  az a megállapítás, hogy az els ődleges szöveg éppen a be-
szédszöveg. Azért els ődleges, mert „köztes feldolgozás beiktatása nélkül 
közvetít".' Tehát amikor valakinek valamit mondunk, mondatot vagy mon-
datokat valósítumk meg, ejtünk ki, megnyilatkozást vagy megnyilatkozássort 
hozva létre, szöveget alkotunk. Él őnyelvi szövegeink meghatározható számú 
mondatból (vagy mondatértékű  struktúrából —ellipszisb ő l, hiányos szerke-
zetbő l) állnak, melyek megszerkesztettek és beszerkesztettek. A beszerkesz-
tettséget az önálló mondatok egymáshoz kapcsolódása biztosítja. Ez olyan 
szövegsajátság, amely a szövegség (textualitás) egyik kritériuma. Bár a tex-
tualitás a mai szövegtanban egyre többet vitatott fogalom (több értelmezési 
lehetősége van, de ezekre nem térek ki), a számításba jöhet ő  kritériu mait 
nyugodtan vonatkoztathatjuk a beszédszövegekre. Ezek a következ ők: a té-
ma egys ćge, kereksége, a konnexitás, a kohézió, a koherencia, a befejezett-
ség, Iczártság, teljesség (az utóbbi három szövegsajátság különböz ő  fokoza-
tokban lehet jelen'), továbbá adott helyzetben a kifejezés és/vagy tájékozta-
tás és/vagy befolyásolás feladatát látja e1 5 , funkcionális egység, tetsz ő leges 
nyelvi elemekbő l van felépítve stb. Ha a beszédszövegre mégsem jellemz ő  
mindez, az még nem teszi kérdésessé a beszédszöveg szöveg voltát, legfel-
jebb megállapítjuk, hogy nem jó a szöveg. 

Tanulmányok, 31. füzet, 1998. 
ETO: 801.5: 398 (0064) 
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A beszédszövegnek is, mint az írott szövegnek , három dimenziója van. 
Ez azt jelenti, hogy három síkon van megszerkesztve: szintaktikai, szeman-
tikai és pragmatikai síkon. Ebb ő l pedig az következik, hogy a jó szöveg lét-
rehozásakor sok szabálynak kell eleget tenni, szintaktikai és szemantikai sza-
hályolcnak, és elveknek, mert a pragmatikának nem szabályai, hanem elvei, 
mаXmlal vannak. 

A szöveg mondatai nem mindig egymásutánjuk sorrendjében kapcso-
lódnak egymáshoz, vagyis a szöveg nem mindig egyenletes, a szövegszerke-
zet nini szoros egymásutániság. Hogy mi az, ami a mondatok egymásutánját 
szöveggé teszi, fontos kérdése a szövegelméleteknek. A mondatok kapcsola-
ta a szövegben más jellegíí, mint a mondat elemeit összefűző  kapcsolat, töb-
bek között ezért nem is definiálható a szöveg pusztán nyelvészetileg, és nem 
is vizsgálható egészében eredményesen kizárólag nyelvészeti megközelítés-
sel. A szöveg belső  összetartó erejének egyike, a konvexitás ezek a szinten 
realizálódik. 

A szöveg azonban nemcsak szintaktikai (grammatikai) szinten van 
megszerkesztve, hanem szemantikai és pragmatikai szinten is. E két szint, di-
menzió vizsgálata is fényt derít a szöveg sok sajátságára. 

A szövegelméletek, bár sok mindenben eltérnek egymástól —például 
hogy miként definiálják a szöveget, hogy mit kell felölelnie a szemantikai és 
pragmatikai szint vizsgálatának —, egyezést mutatnak abban, hogy fontos 
szerepet tulajdonítanak a jelentésnek. És ez nem véletlen, ugyanis a jelentés 
biztosítja, pontosabban a jelentés is biztosítja a szöveg összetartó erejét, a 
szöveget alkotó elemek összekapcsolását. A jelentés fontosságát bizonyítja, 
hogy J. Kristeva a szöveget mint a jelentések keletkezésének a helyét tanul-
mányozza, S. J. Schmidt úgy látja, hogy a szöveg lényege szerint szemanti-
kai folyamat, s jelentéselemzésen a szöveg lexémái és szintaktikai szcrkezc-
tci fogalmi értékének elemzését kell értenünk`. Pet ő fi S. János elcmz ćscibő l 
is azt szűrhetjíik ki, hogy a szemantikai elemzésnek fel kell ölelnie a szöveg 
valamennyi rétegének (a grammatikai szerkezeteknek, kompoziciós egysé-
geknek, a szavaknak) jelentéstani szempontú elemzését. Ezek szerint a szö-
veg szemantikai oldalának leírásába sok minden beletartozik. Azért tartozik 
bele, mert a szöveg jelentéskomplexum. A szöveggel foglalkozók közíil töb-
ben is úgy vélik, hogy ahhoz, hogy leírhassuk a szövegnek mint egésznek a 
jelentését, elemeinek jelent ć sćbő l kell kiindul nnik. Van olyan szövegelmélet 
—Pető fié is ilyen —, mely a jelentés leírása céljából sorra veszi az egyes ele-
mek szótári jelentéseit, és kés őbb nem is véve figyelembe valamennyit, fejti 
ki az egész jelcntés ćt. Igen ám, de ez az írt csak akkor járható, ha nem túl 
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hosszú a szöveg és csak egy-két szöveget elemziink. A terjedelmes szöve-
geknél vagy ha több szövegrő l van szó, más utat kell választanunk. A szöve-
gekbő l ki kell választanunk a kulcsszavakat, a kulcsszavakat tartalmazó 
mondatokat, és „csak" ezeket vesszük figyelembe az elemzésnél. Így jártam 
el én is. A szövegekb ő l mondatokat választottam ki, a szövegnek szemanti-
kai és/vagy pragmatikai szempontból fontos helyei ezek, s vizsgáltam egyes 
szavainak jelentését és funkcióját, valamint jelentésükkel kapcsolatban lev ő  
összeférhetőségüket (kompatibilitásukat). 

De ahhoz, hogy néhány jelenséget, sajátságot megmagyarázhassunk, a 
szöveg egészét, tartalmi oldalát is figyelembe kell venni. Ezért Terestyéni Ta-
más szövegelméleti téziseib ő l' kiindulva az elemzések alapjául szolgáló be-
szédszövegeket mint reprezentációt és mint kommunikációs cselekvést értel-
mezem. Vagyis az elméleti alap pragmatikai szemléletet tükröz. 

2. Egyáltalán nem biztos, hogy Terestyéni definíciónak szánta, de nyu-
godtan annak is vehetjiik a következ ő  megállapítást: „A szöveg reprezentáci-
ós tartalommal és illokúciós cselekvési értékkel rendelkez ő  kommunikációs 
produktumok koherens együttese." 8  Induljunk ki ebb ő l a meghatározásból. 

Szövegeink sokféle tartalmat reprezentálhatnak. Tipikus reprezentáció a 
történet. Azok a szövegek is, amelyekb ő l a következőkben idézni fogok, 
történetek(et tartalmaznak), s nem is akármilyen történeteket, ezek történetek 
boszorkányokról, tárgyakról, melyek a boszorkányok megjelenési alakjai, 
történetek mágikus tárgyakról, hazajáró halottakról. Vagyis elemzett szöve-
geim hiedelennnondák. 

Ezek az él őnyelvi szövegek —Terestyéni Tamás nyomán mondhatjuk 
így —reprezentációk, vagyis olyan nyelvi képz ődmények, verbális produktu-
mok, amelyekben „feltá гul a világnak vagy a világ szituációinak, tényeinek, 
dolgainak a természete, amin ősége A beszél ő/feladó létrehozott egy (vagy 
több) verbális objektumot, amely reprezentál valamit egy-egy személyr ő l, 
eseményrő l, történésrő l, vagyis a reprezentáltról. S ez azért lehetséges, mert 
az embernek olyan képességei vannak, amelyek lehet ővé teszik, hogy az 
egyedi tárgyakat, személyeket, eseményeket térben és id őben elrendezze, ily 
módon szituációt hozva létre. A megjelenített tárgyak, személyek bizonyos 
tulajdonságokkal rendelkeznek, valamilyen állapotba kerülnek valami követ-
keztében, és meghatározott vagy pontosan meg nem határozott id őben és he-
lyen kapcsolatba kerülnek egymással. Az individuum, az egyediségben léte-
ző  dolog a tér és id ő  valamely helyén egy bizonyos relációval bír, ezt Teres-
tyéni elemi szituációnak nevezi, s leszögezi: „Az elemi szituációk a világ 
tényállásai."'° Egy-egy szituáció tényállások sorozatából áll. A hiedelem- 
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mondák nem akármilyen tényállásokat tartalmaznak, hanem pl. ilyet: „Akkó 
a szék megszólat." Vagyis a tem іészetes nyelv segítségével olyasmit is el tu-
dunk gondolni és el tudunk mondani, ami a tényleges világban nem áll fenn, 
de fennáll egy lehetséges világban. S ez a lehetséges világ népünk hiedelem-
világa. A szék, a gombolyag, a gy űrű  lehetséges individuumok egy ]chetsé-
ges világban, ezekrő l a tárgyakról lehetséges tényállások mondhatók, olyan 
tényállások, melyek a való világ más összetev őirő l mondhatók, de ezekrő l 
nem, ső t, más dolgokrót, más individuumokról szoktuk mondani. Pl. „Мёnt 
a gombolyag. Rávágott a legíny a gombolyagra. Aszonygya: Vigyázz má, 
agyonütté, mai vigyázzá, ilyen szö гöncséd lész! A gombolyagra rávágott, 
oszt megszólat a gombolyag." Vagy. „Mégszólat a disznó." Vagy: A hétszer 
megszentelt gyűrű  megmutatja, hol van az, akit elveszettnek hisznek. 

Másmilyen kontextusban az idézett mondatok deviánsak, mert a sza-
vak nem kompatibilisek. S hogy nem azok, azt a komponenciális elemzés-
sel magyarázhatjuk meg. A szavakat jelentésosztályokba soroljuk, és meg-
állapítjuk az osztályok közötti szemantikai és logikai összefüggéseket a je-
lentések belső  szerkezete alapján. (A jelentés közvetlen összetev ő inek, a 
szemantikai jegyeknek a megállapítása nem egyszer ű , ezért nem készült cl 
még egy nyelvnek sem a teljes szemantikai leírása.) Például: bár a megszó-
lal szemantikai jegyei között kell említenünk a [+ÁLLAT], [+TÁRGY], 
[+DOLOG] jegyeket, s a vele kapcsolatba keriilt szavak is vagy az egyik, 
vagy a másik jeggyel rendelkeznek, mégsem állhatnak egytitt, mert az ige 
jelentésének része, hogy 'szokásos hangon szólni', és ilyen elemet sem a 
szék, sem a gombolyag nem tartalmaz. A szék adhat hangot, nyekereghet, 
de nem beszélhet. A gombolyag mozgást végezhet, de nem önmaga, a gom-
bolyag gurulhat, ha meglökik vagy leesik valahonnan, hangot viszont nem 
adhat, mert puha. A disznó természetesen adhat hangot, de a kontextusban 
nem a szokásos hangot adja. 

Ha elemi predikátumnak tekintjtik a szemantikai jegyet, akkor a megy 
és »megszólal szemantikai jegye az lesz, hogy cselekszik, illetve tesz valamit. 
Vagyis: CSELEKSZIK ( х) és TESZ (x), ahol az x a gombolyag, illetve a 
szék. Csakhogy scm a CSELEKSZIK, sem a TESZ nem lehet szemantikai je-
gye a két főnévnek. S ha a szavalnak nincs közös szemantikai jegytik, nem 
alkothatnak szerkezetet, mert logikailag kizárják egymást. A fenti kontcxtus-
ban viszont nem deviánsak a szerkezetek, a kontextus világában találunk kö-
zös jegyeket, mert tudjuk, hogy az említett két tárgy nem is tárgy, a disznó 
nem disznó, hanem személy, meghatározott tulajdonságokkal rendelkez ő  
személy: azaz boszorkány. 
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Amirő l a megnyilatkozás elhangzik, a szövegalkotó számára adva van. 
És adva van az is, hogy mit jelent egy-egy szó nyelvközösségünkben, de 
hogy ezekbő l milyen szöveg épül majd fel, tehát bogy milyen reprezentációt 
épít fel a szövegalkotó, az rá van bízva. Egy történet elmondása ugyanis nem 
mechanikus visszatükröz ődése a szituációnak, a szöveg alkotója szihiációt 
konstruál, nem az egészet ragadja meg, csak bizonyos tényállásokat mond el, 
és egy csomót figyelmen kívül hagy. És ez így van minden történet elmon-
dásánál. A szövegek között különbségek vannak abból a szempontból, hogy 
melyek azok a tényállások, amelyek egyes szövegekben megvannak, mások-
ból hiányoznak. (Hogy milyen szituációt alkot meg a beszél ő , pragmatikai 
tényező tő l is függ.) A megjelenített (reprezentált) szituációk reprezentálják a 
lehetséges világot, a hiedelemvilágot. E világ tényállásai azáltal léteznek, 
bogy a közösség tagjai reprezentálják, s úgy léteznek, ahogy reprezentálják. 
A megegyező  vagy hasonló témájú szövegek fontos tényállásai megegyez-
nek. Ugyanazt a szituációt ugyanazzal a reprezentációs készlettel jelenítik 
meg a közlők. Igaz ugyan, hogy „ugyanannak a reprezentációnak többféle 
reprezentációja is lel гΡetséges"" (ugyanarról az eseményr ő l nemegyszer hall-
hatunk különböző  hírt), de a hiedelemmondák nem egészen így épülnek fel. 
Pl. Ha a boszorkány megrontja a tehenet, akkor abból ilyen és ilyen tények 
következnek, ezt meg ezt kell tenni rontás ellen, meghatározott dolgot kell 
tenni, hogy megjelenjen, aki rontott. Ebben az esetben nem lehet mást repre-
zentáh гΡ i. Változatok persze vannak, de csak azokon belül „lehet mozogni". A 
„készleten" egy-egy közösségben nem változtathatnak. 

A fentiekben szó volt arról, hogy a tényállások bizonyos térben és id ő -
ben rendeződnek el. Abból a szempontból, hogy ez az elrendez ődés miként 
történik, szintén különbségek vannak a szövegek között. Mivel jelentésvo-
natkozásai vannak a tén гΡ ek és az időnek, nézzük meg, hogy vannak jelölve. 

A szöveg első  mondata pontosan megjelöli a történés helyét: „A má-
sik eset a Sán t сán történt a papucsosékná." „No, még Gunarason v őt az a ko-
vács, vőt nčki inasa." „Nem tudom, minek híták azt az utcát, a Kangüdgöst, 
ott vőt ögy kovács, annak a második szomszédasszonya boszorkány v ő t." Az 
idő  nincs meghatározva. 

Az idő  van meghatározva, de „csak" a napnak egy bizonyos szaka-
sza: „Úgy déli tizönkét óra v ő t, sosö felejtőm é, főzni készűtem." „Vasárnap 
délután vő t." „Valamellik éccaka..." Helyre való utalás nincs, de kiderül a 
szövegekbő l. 

A hely és az id ő  együtt van jelölve mindjárt az els ő  mondatban: „Ki-
lencszázhétbe ott laktunk a Kálváriává, és az én apámnak az öccse égyütt oda 
úgy éfélkó." „Egy három hónapja löhetétt, itt öttünk tíz órak ő , réggeliztünk." 
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d) A hallgató számára az idő  sokszor meghatározatlannak tíúlik, de a 
szövegalkotó számára nem: „Mikó a Rozi néni méghalt, a körösztanya гn rg 
a Bözsike maradtak ketten." „A Borosékná is rnikó a ményecsk ćnek kötötték 
bé a fejit, akkó..." „Ja, még a B ёra Margit, mikó ezzé az urávl összek-
crű tck,..." Az esemény idejét a közl ő  egy másik esemény idejével kapcsolja 
össze, de ennek nem az idejét jelzi, hanem magát az eseményt. Van, amikor 
a hely van jelölve, de a hely a közl őnek az időt is jelenti: „Mikó Szabadkán 
laktunk,..." „Ott laktunk, ahol most a tejcsarnok van." „Kint laktunk a ta-
nyán." Sokszor a jelentésb ő l levonható tartalmi következtetés (az inferencia) 
játszik szerepet a megértésben, az id őpont kikövetkeztetésében is. Pl. „Apám 
legínykorába mént a Sárután végig, mént ott végig utána égy macska." „Még 
élt öreganyám, amikor..." „ Еn, mikor a Ferit elvitték, ki is vitték a frontra, 
mondták, hogy..." 

c) Az idő  vagy nincs meghatározva, vagy éppen a hatá гozatlansága van 
jelölve: „Мönt a legíпy az utcán. Mént utána két asszony. Ha íí magát, mögát 
a két asszony is." „Kint vót az utcán a szék, karosszék. A legíny mönt haza. 
Odavágta a nagykapuhó. Akkó a szék megszól l." „Vót igy fiatalember, 
udvarót čgy lánynak." „Apám meséte, hogy vótak azok a tündérlányok." 
„Miig valamikó mondták, hogy..." „Ilyeni k vótak valamikó." 

Rendszereztem azt is, hogy milyen nyelvi eszközök fejezik ki az id őt és 
a helyet (de errő l itt most nem beszélek), és meghatároztam, milyen logika 
szerint váltakoznak az igeid ők. Az eseményid ő  ugyanis nemcsak múlt id ő -
vel, hanem jelen idővel is kifejezhető . A két igeidő  a szövegek egy részében 
felváltva fordul el ő . A beleélés, az emóció, a történtek felidézése id őben el-
mozdítja a történeteket, a történet átbillen a beszédid ő  idejébe. De van még 
egy oka a jelen id őre váltásnak, ez pedig az idézés módjával hozható össze-
függésbe: az egyenes idézetekben az idéz ő  mondat sokszor jelen idej ű  ige-
alakot tartalmaz („Azt mondja:..."). De nem ez a jellemz ő  idézési mód, ha-
nem egy átmeneti forma az egyenes és a függ ő  idézet között: a kapcsolt egye-
nes beszéd. Erre az jellemz ő , hogy az idézet hogy kötőszóval kapcsolódik az 
idéző  mondathoz. Az idéző  mondat igéje múlt id őben van, az idézet igéi je-
lenben. 

3. „A világnak, illetve szituációnak sokféle verziója lehetséges; egy ré-
szíiket igaznak, más részüket hamisnak tartjuk" —írja Terestyéni.' 2  A szöveg 
alkotója igaznak, hitelesnek tudja a történeteket, és szándéka az, hogy igaznak 
fogadja el a hallgató is. Másmilyen témájú szövegeknél a tapasztalat segít an-
nak eldöntésében, hogy igaznak vagy hamisnak tartjuk-e a felkínált verziót. Itt 
ez nem jöhet számításba a hallgató részér ől. Hogy igaznak fogadja cl, a köz- 
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lő  sajátos stratégiát követ. De honnan tudhatja a közl ő , hogy valóban igaz a 
története? Ugyancsak tapasztalati úton, mert neki — és ezt el is mondja a szö-
vegekben — valóban vannak tapasztalatai, hiszi, hogy vannak, és még valami, 
ami ennél sokkal fontosabb, de összefüggésben is van a tapasztalattal: ez pe-
dig a tudás. A szövegek létrehozója jól ismeri azt a világot, amelynek szituá-
cióit megjeleníti, összefüggéseket tud, összefüggéseket ismer fel tudása alap-
ján, és általánosításokat, következtetéseket von le. Ez stratégiájának része. 
Olyan jelentéseket közvetít, amelyekkel nem hagyja bizonytalanságban a 
hallgatót, sőt, megkönnyíti a szöveg interpretálását. A szöveg alkotója nem 
semleges tolmácsolója a történetnek, de nem maradhat semleges az sem, aki 
hallgatja. Attól függ ően, hogy milyen értéket tulajdonítanak neki, meghatáro-
zott kognitív attitűdökkel rendelkeznek: „van, amit hisznek, van, amit nem 
hisznek, és van, amit nemcsak hisznek, hanem tudnak. Hinni valamit annyit 
tesz, mint egy reprezentációval rendelkezni, és erek (...) igazságot, hiteles-
séget tulajdonítani." „Tudni valamit annyit tesz, mint hinni valamit, és eviden-
ciával rendelkezni arra vonatkozóan, hogy amit hiszünk, az ténylegesen fenn - 

3  (A  (A közös hiedelem, a közös tudás rendkívül fontos a közösségnek éle-
tében, mert ez koordinálja a közösségi viselkedést.) 

Tehát a közlő  hiszi és tudja, hogy pontosan úgy volt, ahogy elmondta, 
még akkor is, ha ezt tagadja (ez egyébként is ritkán fordult el ő), s ezt bele is 
szerkeszti a szövegbe. Vagyis a szövegek nemcsak információkat hordoznak, 
nemcsak tényeket, jelenségeket mutatnak be, hanem tartalmazzák a szöveg 
alkotójának magatartását, állásfoglalását is, s őt, ha mástól származik a törté-
net, ezzel kapcsolatban is vannak megjegyzések. És mindez, vagyis a moda-
litás szintén része a jelentésnek. Az általam elemzett szövegekben is vannak 
modalizáló elemek (modalizátorok, modális operátorok). A biztos a tényál-
lások igazságértékét bizonyítja („Ez biztos így volt, anyám is meséte."), a hi-
szem is véleményt jelent („Ezt elhittem akkor is, és elhiszem ma is.” „De ez 
igazábú igaz vót. Én elhittem, hogy hazajár." „Hogy van-e lélek, nincs-e, én 
hiszek benne.") Az igaz modális operátor is episztemikus modalitást fejez ki, 
mert a közlő  kompetenciáját tükrözi: „Valóba igaz vót." „Ez is igaz vót.” „De 
ez valóba igaz vót." „Ez tényleg igaz vót." A valóban és a tényleg nyomaté-
kosítanak. A bebizonyosodott, hogy is olyan fimkciójíі , mint az igaz, azt je-
lenti, hogy igazolva van, hogy..., de a közl ő  objektív marad: „Bebizonyoso-
dott, hogy tényleg boszorkánykodott." „Azoknak is bebizonyosodott, hogy 
van boszorkány." 

Az ilyen operátorok el őfordulásának két oka lehet: ha a hallgató kétel-
kedik a tartalom igazságában, vagy ha hozzátartozik a beszélgetés stratégiá- 
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jához, hogy a szöveg alkotója közölje álláspontját, és megnyerje a beszélge- 
tőtárs beleegyezését.'" 

A közlők nézőpontjához tartozik az is, hogy azért igaz a történet, mert 
olyanoktól hallották, akik szavahihetők. 

A közlő  el is távolodhat a szövegtő l. Úgy mesél, mintha tudná, hinné, s 
aztán jön a váratlan fordulat (figyeljük meg, hogy változik meg a kontextus-
ban a hallottam értéke): „Úgy láttam, úgy igaz, mint most, csak hallottam." 
„Hát hogy igaz vót-e, nem-e, én ezt hallottam." „Hát igaz vót -é, tudom is 
én." „Hogy az vót- ё , nem-é? Én nem véttem észre." 

A gyenge állítás modalizátorai, mint amilyen a lehetséges, a valószln й-

leg igaz nem találhatók a szövegekben. 
A közlő  tehát (legtöbbször) elhiszi, amit mond, és még ha nincs is erre 

utaló jel, tudjuk, hogy azért mondja, mert elhiszi. És állítja is szavahihet ő sé-
gét azzal, hogy sokszor beleszövi a szövegbe, hogy kit ő l hallotta. Ez pedig 
nem más, mint ok, amiért el kell hinnie a hallgatónak is. A közl ő  implikálja, 
hogy bízni kell benne, még ha ezt nem is mondja ki. De kódolja mimikával, 
vokális kóddal, és benne van a jelentésben is, úgy, hogy a fontos részeket 
megismétli. Pl. „Úgyhogy a kislányt is akkó éccaka mind össze-vissza csip-
kodta, másnap réggé nem láttunk sémmit sö, de akkó össze-vissza csipkod-
ta." „Ott a Szakmányos Matilékná, nem tudom mellié, csak mégfogták, fél-
leg mégfogták, az meg ló fejibe jeléntkézétt még, oszt mégfogták." „Addig 
mindég kínozta, mindig, minden áldott éccaka. Mindén áldott éccaka kínoz-
ta." 

4. A szöveg alkotása kommunikációs cselekvés, a megnyilatkozássor 
beszédaktus. Beszédaktus, mert valamilyen céllal, szándékkal hangzik el. 
Bár a beszédaktus-elméletekben nincs szó szövegr ő l, Austin is, Searle is a 
mondatok illokúciós erejét vizsgálta, de megállapításaik kiterjeszthet ők a 
szövegre is. A szöveg alkotója többféle cselekvést hajt végre, állít valamit, 
magyaráz, feltételez, véleményt nyilvánít. És ezek mind illokílciós aktusok. 
A szöveg mondatainak külön-külön is van illokúciós értéke, de van az egész 
szövegnek is. A szándék a beszédaktus-eln гΡélet szerint változás el őidézése: a 
beszédtett nem más, mint „a helyzet megváltoztatása, amelyet szándékosan 
egy (tudatos) emberi lény idéz el ő , hogy ezzel egy számára el őnyös helyze-
tet teremtsen"'=.Vagyis mint már volt róla szó, a szöveg alkotójának szándé-
kában áll, hogy a hallgató tudomásul vegyen bizonyos tényállásokat, és bogy 
ezeket igaznak tartsa. Ezt a szándékát a hallgatónak fel kell ismernie, mert ha 
nem ismeri fel, nem fogja kommunikációs cselekvésként értelmezni a szöve-
get. A szándékolt felismerés, mint Terestyéni írja, a reprezentáció interpretá- 



A TANSZÉK ÉLETÉBŐL 	 199 

dója, azaz megértése. A megértésb ő l persze nem következik, hogy igaznak 
is tartjuk, amit hallunk. 

A szövegeket állítások, következtetések, magyarázatok sora alkotja. A 
mondatsorok beépíthet ők a következő  formulákba: ezt azzal magyarázom, 
hogy és ebből arra következtetek, hogy. Ezek a formulák persze nem hangza-
nak el, nem is kell elhangozniuk, kimondatlanul is benne vannak a szövegek-
ben. Például: 

„Anyám előtette a tojást, lídtojást. A szomszédasszonyunk mégnézö-
gette, negyvenhét alatta maradt. Azt mondja, nöki nem lész libája csak há-
rom, azt mondja, az üvé mind kivát. Nöki l őtt negyvenhét, nekünk három. 
[Ezt azzal magyarázom, hogy] A szomszédasszonyunk boszorkány volt." 

„1 gy három hónapja léhetött, itt ötűink tíz órak ő , réggeliztünk. Viccé va-
laki így [kettőt kopog]. Ilyen még sosö vőt. Szólok, hogy gyűjjön. Nem gyün 
senki. Kinyitom az ajtót, söhun sönki, csak a zörgetés. (...) Ilyen élösen ket-
tős kopogása megkopogtatta az ajtót. Mondom, nézz ki má, gyütt valaki. 
Hogy ez ki vőt, isten tudja. [Ebb ő l arra következtetek, hogy] valakinek a lel-
ke vő t. Vagy az ű  fаmiliájának, nemzetsíginek vagy az ögyimnek. Hogy me-
lyikünknek a halottja vőt, valamelyiknek a lelke v őt. [Ezt azzal magyarázom, 
hogy] a lélek, fiam, az nem hal mög, az örökké él, az nem hal mög." 
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On the semantic and pragmatic dimensions of spoken texts 

The author analyses myths, and interprets them as representations and 
speech acts. Namely, the story teller represents, that is, evokes a piece of real-
ity, and in doing so wants to achieve a goal: he wants to influence the listen-
er so as to make him believe his story to be true. In order to achieve this he 
follows a certain strategy, and constructs his story — on syntactic, semantic 
and pragmatic levels — in a specific way. In this paper the author highlights 
the characteristic semantic and pragmatic features. 

HARKAI VASS ÉVA 

INDOKLÁS 

Az idén, akár az eddigi évek során ezen a helyen és ebben az id ő hen —
de most épp Sinkó Ervin születésének századik évfordulóján —, újra Sinkó-
díjat osztunk, újra Sinkó-díjast avatunk. 

A bírálóbizottság (Csányi Erzsébet, Bence Erika személyében és sze-
mélyemben) szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy az 1998. évi Sinkó Ervin-
díjat Mirnics Gyulának ítéli oda. Ha most azt a rég közhelyként ható mon-
datot indítom írtnak, hogy a bírálóbizottságnak — mint a mindenkori, mint 
bármely bírálóbizottságnak — nehéz dolga volt, azt is hozzá kell tennem eh-
hez a nem épp eredeti mondathoz, hogy ebben az esetben e közhely másként 
értendő  — vagy legalábbis másként is értend ő . A bігálóbizottságnak ugyanis 
évrő l évre nehéz és mind nehezebb dolga van. 

Ez most nem az i nneprontás helye és ideje, ám úgy gondolom, magun-
kat hazudtolnánk meg, s azoknak ártanánk legtöbbet, akiknek irodalmi ki-
bontakozásával szemben kell ő  empátiával kell viseltetnünk, ha nem vennénk 
tudomást az irodalmunk, a vajdasági magyar irodalom köriil megritkult leve-
gő rő l. Aki az utóbbi években irodalmi rendezvényeken, napokon vett részt 
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vagy zsí г itagként tartott se гcgszemlét, óhatatlanul szemben találta, találja 
magát e beismerni kelletlen, kényszer ű  helyzettel. S így van ez a fiatalabb 
korosztály irodalmával is, amely körül a leveg ő  semmivel sem ritkább — és 
semmivel sem sűrűbb —, mint irodalmunk egészre körül. 

Talán mondanom sem kell, és talán nem is ide tartozik, ám mégis szük-
ségesnek tartottam hangsíilyozni, bogy mindezek közepette iflúsági hetila-
punknak és folyóiratunknak, s rajtuk kívül két megjelen ő  irodalmi folyóira-
tunknak napjainkban még inkább fokozott szerepe van, kell hogy legyen e 
megritkult leveg őj ű  (és lélekszámú) irodalom fiatal értelmiségi er őinek, al-
kotói energiáinak és kezdeményezéseinek motiválásában. (S nemcsak a szép-
irodalomra vonatkozóan, hanem pl. az irodalomról való gondolkodás ösztön-
zć sénck terén is.) Abban, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy 
szellemi otthont, m űhelyt teremtsen. És itt most külön hangsúlyoznám a 
Symposion ebbéli szerepét, hiszen épp ennek a korosztálynak a folyóirata, s 
több korosztály képvisel ő iként, régi szerkesztő ségi tagokként tudjuk, hogy e 
folyóirat hagyományához mindig is hozzá tartozott a szellemi otthon, a m ű -
hely fogalma és légköre. Hogy jó volt belakni e n őhelyt, amely életre szóló-
an szemléletalakító er ővel bírt, szellemi impulzusokat adott azoknak, akik 
vállalták kihívásait. 

A bírálóbizottság az idén egy a pályájának legelején álló fiatal írónak 
ítéti oda a Sinkó Ervin Irodalmi Díjat Már-már úgy t űnt, azt kell mondanom, 
hogy az idén avatjuk Sinkó-díjassá a legfiatalabb irót a díj történetében. Ám 
a Sinkó-díj töгténetéh ő l pontosan kiolvasható, hgoy akár a hetvenes, akár a 
nyolcvanas, akár a kilencvenes években is voltak egészen fatat díjazott író-
ink, közöttük nem egynek csak évek mídva látott napvilágot az els ő  kötete. 
Az akkori merész döntések helyénvalóságát az említett írók máig tartó iro-
dalmi pályafutása igazolja. 

A bírálóbizottság idei döntésekor is e merész döntések írtján haladt, 
amikor a díjazott kiléte fel ő l határozott, hiszen Mimics Gyula, akinek novel-
lái folyóiratokban és kötetben jelentek meg, a fiatal írók között is a legfiata-
labbak közé tartozik. 

A vajdasági magyar irodalom virtuális térképére felkeriilt dombosi mi-
tológiáról már Aarom Blumm/Virág Gábor Sinkó-díja kapcsán szólt аm. 
Mimics Gyula is ezt a mitológiát írja — И t, szét és írjin — , hiszen e mitológi-
án heIdI (a Dombosi történetekben) közös helyszínek és h ő sök körvonala-
zódnak, vándorolnak ćs különböződnek el. Bár a kötetr ő l szóló egyik kritika 
szerz ő je attól óvja a szerz őhármast (Aaгom Blummot, Szerbhorvát Györgyöt 
ć s Mirnicset), bogy társszerz ő ségük, helyszíneik és h őseik hasonlósága cl- 
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moshatja szövegviláguk és stílusuk egyéni vonásait, én meg tudom külön-
böztetni őket. Mim ics Gуuil t pl. a történettel, a keretességgel, a párhuzamos 
szerkesztésbeli eljárásokkal, az anekdotikussággal, az elbeszéléssel, a leírás-
sal szemben megnyilvánuló iróniája révén. (Mert nini derül ki végül is, mert 
úgysem [esz novella, mert azért nem egészen így volt — mert a történet áltör-
ténetbe fordul, szét-, át- és újraíródik.) Prózakísérleteiben — egyszerre táguló 
és egyénített vonatkozásaikban és körökben —még inkább kirajzolódnak az 
említett (magán)mitológia részletei. Virtuális térképén ott van Dombos és 
Sárszeg, Kiszács, a szenttamási vadászotthon, a bajmoki g őzös, a belgrádi 
gyors, az álombeli szidiboszaidi vasútállomás... És a Telecskai dombok, ahol 
— Majoros Sándor a koronatanú rá — „mások a szabályok, mint odahaza a kis-
konyhában". És ott van Rózsa Mari és nagyapa, a Buterer Peti és .lózsi bácsi 
— нб hгΡ nyuk (honnan, honian nem?) ismerős figura, akár Sárszeg szecesszi-
ós arculata, épületei, gimnáziuma és atmoszférája. Azé a Sárszegé, amelynek 
adását történetesen rádión is lehet fogni. És ott a jellegzetes donibosi nyely-
járás, bogy azok se unatkozzanak, akik szeretnek felháborodni (volt már 
ilyen). A fikciós játék folyományaként e szövegekben veleink van Kosztolá-
nyi, Brenner József, Munk Arthur (!), Kiss József, A Hét, ama bizonyos cseh 
író, aki kedvenc madarait eteti, Eco és Rejt ő  Jenő  és Radnóti. S az emléke-
zés-lejegyzés-kitalálás elbizonytalanítását tudomásul véve már-már 
elhisszük, bogy Domboson, a vajdasági magyar irodalom ege alatt legalább 
a fikció erejéig a sárszegi diákéveiben írónak készül ő  nagyapa mellett kiöre-
gedett szeret ő  képében ott egy Nobel-díjas író és Dombos leggazdagabb író-
ja, aki a szénrögben aranyat talált. Ha már a gimnázium magyartermének aj-
taján Garaczi képe függ... (Pedig dehogy kell elhinnünk.) Beírás, átírás, szét-
írás. Intertext és posztmodern kulőr lokál. 

Természetesen ezekt ő l a mozzanatoktól egy szöveg még nem feltétlenül 
jó szöveg, egy novella nem feltétlenül jó novella. Ezért még miel ő tt a lényeg-
ről megfeledkeznék, ideírom: Mirnics Gyula tud mondatokat írni, s ez nem 
kevés. És történetet is, amit annyian hiányolnak türelmetlenül. (És történetet 
kifordítani is.) A bírálóbizottság mindezen írói intencióit figyelembe véve 
ítélte neki oda a Sinkó Ervin-díjat. 
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CSÁKY S. PIROSKA 

ÉRTÉKEINKBŐL — 1998. 

LEGÚJABB DOKUMENTUMAINKBÓL 

Október van. Könyvhónap. Gyakran beszélünk a könyvr ő l, az olvasás-
ról. Csak beszélünk, vagy tesziink is valamit a könyv, az olvasás népszer űsí-
tése érdekében? Avagy rohanó világunkban mi is az új médiák vonzásába ke-
rülünk és „virtuális örökkévalóság "-ról, „objektumokról beszélünk a digitá-
lis könyvtárban"? (TMT, 1998/7-8. 299 p.) A kÖZelmíltban megjelent ma-
gyarországi folyóiratokban lapozgatva mind gyakrabban találkozhatunk 
ilyen címekkel: Virtuális könyvtár: vízió avagy valóság? (TMT, 1998/4-5. 
172 p.), vagy: Mindent a könyvekr ő l — online (no. 1998/10. 386 p.), A kol-
lektív hiperdokumentum (uo. 1998/11. 411), A számítógépes dokumentumok 
formai feltárásának nehézségei (uo. 420 p.), Digitális könyvtárak a világban 
(uo. 1998/7, 255 p.), Jöv őnk a digitális könyvtár (uo. 1998/6. 233 p.), Az in-
formációs szupersztráda felhajtóútjait meg kell tervezni a könyvtárban (uo. 
1998/6.  232 p.), Online — CD-ROM — WEB: mi a kíilönbség? (uo. 1998/6. 
244 p.)... Nem folytatom a címek felsorolását. A mi kis zárt világunkon kí-
viil szemmel láthatóan létezik egy másik , technikailag fejlettebb — vagy gaz-
dagabb világ, ahol a hagyományos dokumentumok helyét új dokumentumtí-
pusok veszik át. A változás teгшné zetesen nálunk is érezhet ő , de még nem 
megszokott a mindennapi életben. 

Marchal McLuhan már a hatvanas években a Gutenberg galaxisról be-
szélt. A könyv léte vagy nem léte miatt ismét id őszerűvé vált a téma. A 90-
es évek elejét ő l mind gyakrabban beszélnek világszerte digitális dokumentu-
mokról. A nyugati országokban szinte mindenki használja a HÁLÓZATOT, 
s olykor VIRTUÁLIS könyvtárakat emlegetnek. A ditgális dokumentumok 
a szöveg mellett kép, hang és video megjelenítést is lehet ővé tesznek (multi-
mediális doku nentumoknak is nevezik őket). Maga a digitális könyvtár a tu-
dományos könyvtárak modernizálását és ésszer űsítését foglalja magába egy-
részt, másrészt az elektronikus publikálást jelöli a szakirodalmi és infогm б -
ciós szolgáltatásban vagy králatban, de alkalmazhatjuk a fogalmat a könyv-
tv i állományok retrospektív digitalizálására is. Az elektronikus publikálás 
napjainlcban már igen gyakori. Könyvek (Révai lexikon, Új Magyar irodalmi 
lexikon stb), id ő szaki kiadványok jelennek meg ilyen módon azzal, hogy né- 
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melyik kiadvány napvilágot lát hagyományos formában is és digitalizálva is, 
némelyik már csak CD-ROM-on. A szótárak, lexikonok „online" is elérhe-
tők, ső t újabban újságok, folyóiratok is (Lettre, TMT stb). Ahhoz, hogy eze-
ket a dokumentumokat használni tudjuk, esetleg olvassuk is, megfelel ő  tech-
nikai berendezésre van sziikségiink, és meg kell ismerniink a keresési módo-
kat és feltáró eszközöket, a navigációs eljárásokat. Németországb дΡn 1997-
ben indult meg a Könyvtári állományok retrospektív digitalizálása alprojek-
tum, amelynek keretében els ősorban a szerz ő i jogtól nem védett anyagok di-
gitalizálását tervezik. A digit аlizálandó dokumentumok k őzött emlegetik a 
kul Іuu• dis örökség részét képez ő , a gyakran használt és nehezen hozzáférhe-
tő , valamint az egyes sz дΡkterületek alapvet ő  irodalmát jelent ő  műveket. A di-
gitális m űvek előnye a felhasználó szempontjából, hogy könnyen másolha-
tók, sokszorozhatók és továbbíthatók (hátrányaként leggyakrabban a szerz ő i 
jog védhetetlenségét emlegetik). 

A digitális könyvtár fogalmát nem egyértelm űen használják. Sokan vi-
lágnnérct ű  egységnek tekintik, és beleértenek minden hálózati digitális infor-
nіáció-forrást. Mások csupán intézményes projektumot értenek alatta, esetleg 
csak az Interneten el ćгhető  információforrásokat, esetleg a CD-ROM-okat 
(pontosabb definicio: http://sunsite.berkeley.edu/ARL/definiton.html  címen 
található) /TMT, 1998/7 al дΡpján/. 

Az elmondottak ismeretében felmeriil benniink a kérdés: hogyan jut a 
mai olvasó információhoz? Válaszunk természetesen az, hogy sokféle mó-
don. Elsősorban hagyományosan. Legalábbis a mi olvasóink. Mi még min-
dig inkább a papírra nyomtatott adattárakat lapozzuk fel, hogy tudomást sze-
rezziink a míívek létezésér ő l, bár ugyanaz az információ és dokumentum el-
érhető  esetleg mikrofonmában, CD-ROM hordozón vagy online hozzáférés-
sel az adatbázisból. S bár azt mondják, hogy a jöv ő  könyvtára a multi-
mediális könyvtár lesz, megszűnik a nyomtatott dokumentumok piaca, ki-
adók mennek tönkre, cllcnkez ő  véleményekkel is találkozunk. Mi lesz tehát 
a könyv sorsa? Van-e még a könyvnek jöv ője? A boгilátók szerint nincs. Mé-
diaváltás el őtt állunk. Hiszen adatbázisok tízezreit lehet elérni szinte pillana-
tok alatt. Ez azt eredményezheti, hogy miközben számítógépen a hálózaton 
szörfölünk, információkat keresünk, megfeledkeziink a könyvr ő l, vagy átmi-
nősítjük a könyvet. Kegytárgy lesz, nem h дΡ sználati cikk. Egyesek azt mond-
ják: eltűnik, mint a papirusztekercs vagy az agyagtáblák... (Lazar Džami ć  = 
NNB, 1997. okt. 25-26). Legalábbis ez a célj дΡ a világhírű  nagy szoftver cé-
geknek. VдΡ lóban ilyen sötét a kép? 
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Vannak derűlátó vélemények is. Szerintük egymás mellett megfér több 
információ-hordozó. Az új elektronikus információ- és adathordozó techni-
kák nem jelentik a hagyományos nyomtatott formák végét, de figyelembe 
kell venni létezését — az új médium lassabban terjed, mint amennyire félünk 
tő le. A rádió, TV, számítógép, sajtó, könyv és más információ-hordozó ott 
van nnellettiink. Rajtunk múlik, mit választunk. S hogy a könyvek köziil vá-
laszthassunk, vagyis a hagyományos dokumentumok köziil, tárlatunk anya-
gát ezúttal a tanszék könyvtárának állományából, az új könyvbeszerzésekb ő l 
válogattuk. Hogy számomra, s bízom benne, hogy még sokunk számára, ép-
pen ezek a dokumentumok jelentik az ÉRTÉKEINKET, talán mégsem azzal 
magyarázható, hogy elzárkózunk az újításoktól, a korszer ű tő l, hanem azzal a 
meghitt barátsággal, amelyet évtizedeken át alakítottunk ki magunkban a 
könyvhöz való ragaszkodással, azzal a megmagyarázhatatlan vonzalommal, 
amit a könyv kézbevétele jelent. A fogása. A külleme. A szépsége. A felfe-
dezés öröme. A tartalom megismerése. Mindaz, ami rejtve van a könyv kö-
téstáblája mögött, s aminek a megismerése és megértése csupán az enyéim, a 
miénk, az OLVASŐÉ, aki nem is akar mást, mint ezeket a rejtett gondolatokat 
megismerni, miközben félrevonul egy csendes zugba, hogy olvasson, vissza-
visszalapozzon, gondolkodjon az olvasottakon. Hogy eszmecserét folytasson 
a szerzővel, megismerje annak világát. Hogy aktív és ne passzív olvasó le-
gyen. Hogy párbeszédet folytasson az íróval. Egyetérthessen vele avagy vi-
tába szálljon vele. Gondolatban vagy írásban. S válassza ki a maga „kis 
NAGY könyvét" — ahogyan Tandori Dezs ő  mondta. Mert bármennyire is 
szeretiink gyorsan tájékozódni a technika vívmányait igénybe véve, az olva-
sásról mégsem mondhatunk le. A régi formát féltüik még, de már igényeljött 
az újat. Ez azonban csupán a fonna. A befogadás, az olvasás m űvelete ma-
rad. Erről nem mondhatunk le — én nem is akarok—, s ezt hangoztatjuk a hal l-
gatóink el őtt, amikor csak lehet. Hiszen az olvasás segíti őket tudásuk gyara-
pításához, ízlésük fejlesztéséhez, a szépség felismeréséhez. S hogy ćv elején 
ne legyen kételyiik, van-e választék, van -e mihez nyúlni a könyvtárban, be-
mutatunk egy csokon тa való művet irodalombő l, nyelvészetb ő l, a kéziköny-
vekbő l. Fő leg könyveket, de néhány nem hagyományos adatrögzít ő  is helyet 
kapott a tárlaton, jelezve létezésüket. 

A tárlat anyagát Móricz Tiinde, a tanszék könyvtv гosa válogatta és 
rendszerezte Brindza Ildikó közrem űködésével. Kérem tekintsék meg a kiál-
lított ÉRTÉKEINKET, új könyveinket. 
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Kapcsolattörténeti előadás 

Április 24-én Vujicsics Sztoján budapesti irodalomtörténész Egy pálya-
futás kitérője: Jovan Duč ić  Budapesten címmel előadást tartott a tanszéken. 

Hallgatóiііk ііyelvjárási-néprajzi táborban 

A Veszendő  értékeink nyomában c. kanizsai nyelvjárási-néprajzi tábor 
nзunkájában részt vettek: Bózsó Ildikó, Detki Gyöngyi, Dobó Krisztina, 
Dupák Orsolya, Faragó Karolina, Ferenc Edvin, Huzsvár Attila, Kalmár Zsu-
zsanna, Mihók Zsolt, Pesti Tamara, Petrás Teodóra, Rajsli Tünde, Rekecki 
Angéla, Szűcs Budai Engelbert, Szíigyi Róbert, Tolnai Csaba, Tóth Gábor és 
Virág Ildikó. 

Beszédverseny 

Az 1998. március 26-a és 28-a között Kaposváron megrendezett Szép 
magyar beszéd elnevezésű  26. országos prózamondó versenyen a tanszéket 
Kéri Andrea képviselte. 

A december 16-án megtartott tanszéki versenyen Huszta Rózsa els ő , 
Kéri Andrea második helyezést ért el. Figyelemreméltó teljesítményt nyújtott 
még Vajda Annamária és Tóth Edit is. 

Irodalmi díjak 

Az idei Szirmai Károly Irodalmi díjat Harkai Vass Éva mgr. kapta. 
Szakmány György a muzslyai Sziveri János Mívészeti Színpad verspá-

lyázatán els ő  díjat, Pressburger Csaba második díjat kapott, Kovács Karoli-
na pedig különdíjban részesült. Az esszépályázaton Gondolatok, amelyek 
többek között egy szamárnak köszönve sziilettek c. írásáért Sz аkm ny György 
harmadik díjat kapott. 

A novellapályázaton, melyet a Theresiopolis Ifjúsági M űvészeti Fészek 
és a Grafoprodukt Könyvkiadó hirdetett meg, Szakmány György második, 
Smit Edit harmadik díjat kapott. 

A Magyar Szó Majtényi Mihály Novellapályázatán Csákvári Hajnalka 
második helyezést ért el. 
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Ösztöndíjak 

Káich Katalin megkapta a MTA Domus Hungarica ösztöndíját, és má-
jus 28-a és jínlius 28-a között Budapesten kutatott. Témája Somlay Artur 
1902/1906-ban. 

Domus Hungarica ösztöndíjat kapott Csányi Erzsébet is. Témája: 
Metanarratív próza a legí гΡ ј abb magyar és szerb irodalomban. 

Fiatal inunkatársaiiik a doktoranduszok világtalálkozóján 

Bence Erika, Csapó Julianna, Pásztor Kicsi Mária és Szikora Judit ápri-
lis 3-a és 5-e között részt vett a fiatal magyar tudományos kutatók és dok-
toranduszok második világtalálkozóján, melyet Tavaszi szél cјnnel szerve-
zett a DOSZ (Doktoranduszok Országos Szövetsége) Gödöllön. 

A tanszék dolgozói 1998 -ban a következő  tudományos tanácskozá-
sokon tartottak el őadást: 

— Modernitás és kisebbségi irodalmak. Újvidék, febr. 4-5. 
Bányai János: Lehetséges-e a kisebbségi irodalmak (modern, posztmo-

dern) „teóriája"? 
Bence Erika: Modernitás-elméletek, kisebbségi irodalmak a XX. száza-

di irodalomtörténetekben 
Csorba Béla: „Szélmalmok dombján". Crnjanski és Todor Manojlovi ć  

vitája a magyar-szerb irodalmi kapcsolatokról 
Faragó Kornélia: Létszer ű  nyelv / nyelvszer ű  lét 
Gerold László: Modernitás és aktualitás drámában és színházban 
Harkai Vass Éva: A Pannon-tengeren. Böndör Pál költészete a 90-es 

években 

Juhász Erzsébet: Modernitás és hagyomány (Herceg János: Módosulá-
sok, Varga Zoltán: Indiánregény) 

Utasi Csaba: Léthelyzet, érték, modernitás 
— Jugoszláviai Magyar Könyvtárosok Els ő  Nemzetközi Találkozója. 

Zrenjanin, márc. 28. 
Csáky S. Piroska vezette a tanácskozást 
— Neoavantgárd a magyar irodalomban a 60-as évekt ő l napjainkig. Po-

zsony, márc. 30-31. 
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Bányai János: Az Új Symposion a korszakküszöbön 
— Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Szombathely, ápr. 

1C-18. 
Andrić  Edit: A tárgyat vonzó régens sajátosságai a magyarban és a 

szerb nyelvben 
Bagi Ferenc: A szerb és a magyar köznyelv egyszótagú szavai mással-

hangzóinak szövegi kötődései 
— A XX. századi magyar irodalom oktatása az egyetemeken ćs fő isko-

lákon. Budapest, ápr. 17. 
Bányai János: Irodalomoktatás az újvidéki Magyar Tanszéken 
Faragó Kornélia: Az irodalomtanítás elméleti aspektusai 
— A Vajdasági Magyar Könyvtárosok II. Szakmai Tanácskozása. Hely-

ismereti nap a zentai Városi könyvtárban. Zenta, ápr. 24. 
Csáky S. Piroska: A vajdasági helyismereti kutatások jellegzetességei 

(hozzászólás) 

— Lőrincze nap. Kecskemét, május 18. 
Molnár Csikós László: A magyar nyelven v дΡló tanulás lehet őségei Vaj- 

daságban 

— VI simposijum Kontrastivna jezi čka istraživanja. Újvidék, május 
29-30. 

Andrić  Edit: Leksikalizovane objekatske sintagme a ma đarskom jeziku 
i njihovi ekvivalenti a srpskom 

Bagi Ferenc: Kontrastivna analiza strukture suglasnika na po četku jed-
nosložnih re č i mađarskog i srpskog književno-govornog jezika 

Molnár Csikós László: Podudarnost poslovica na srpskom i mađarskom 
jeziku 

— A Határon Tí гΡli Magyar Könyvtárosok IV. Zempléni tanácskozása. 
Sárospatak, május 29-31. 

Csáky S. Piroska: A közkönyvtárak hazai és nemzetközi kapcsolatai és 
az cgyüttműködćs lehetőségei témához: Könyvtárak a Vajdaságban (korrefe-
rátum) és A határon tí гΡ li könyv- és lapkiadás, a könyvtárak segítsége (Vajda- 
ság —Jugoszlávia) 

— Anyanyelv-oktatási napok. Eger, júl. 7-10. 
Molnár Csikós László: Az analógia szerepe a mai magyar szókészlet 

gyarapodásában 

— Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem. Balatonalmádi, jún.  7-11.  
Bagi Ferenc: Szövegszintek, grammatikai szintek és uyelvtanulási fo-

kozatok 
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Cseh Márta: A magyar nyelvtan tanítása az űjvidéki Bölcsészkaron 
— 10. Élőnyelvi Konferencia. Bécs, szept. 2-6. 
Andrić  Edit: Közvetlen alaki tíikrözés az íjvidéki magyarok nyelvhasz-

nálatában 
Molnár Csikós László: Vajdasági diákok nyelvhasználati viselkedése 
— Szociográfiai műhely. Kanizsa, szept.  16.  
Papp György: Az adorjáni ragadványnevek változási tendenciái 
— A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testííletének 

1998. évi értekezlete és tudományos konferenciája. Nyíregyháza, szept. 
25-26. 

Bagi Ferenc: A leckeszövegek természetér ő l és felhasználásuk módjá- 
ról 

— Névtörténeti és történeti el őadás Adorján 800 éves finnepén. Adorján, 
szept. 26. 

Papp György: Adryantól Adorjánig 
— Sinkó-konferencia, Újvidék, okt. 5-6. 
Bányai János: A költészetértés két aspektusa 
Bence Erika: A líra és a dráma párbeszéde Sinkó Ervin A máglya tövé-

ben c. verses drámájában 
Bosnyák István: Néhány szó a sinkói életm ű  időállóságáról, Egy regény 

regénye, avagy időálló adalék a sztálinizmus etikai fenomenológiájához 
Csáky S. Piroska: A sinkói élelmű  recepciója a magyar, délszláv és az 

európai irodalomban. Bibliográfiai olvasat: 1914-1985. 
Csányi Erzsébet: Sinkó Ervin világirodalmi tárgyú esszéir ő l, tanuhmá-

nyairól — egyeni olvasatban 
Csapó Julianna: Sinkó Ervin életművének recepciója 1985-t ő l napjain- 

kig 
Csorba Béla: Ethosz ćs toposz, kritika és apológia Sinkó Ervin 1945 

utáni publicisztikájában 
Faragó Kornélia: A forradalmi cselekményalakzat topográfiája 
Káich Katalin: Széljegyzetek Az úthoz 
— Szarvas Gábor Nyelvm űvelő  Napok. Ada, okt. 10. 
Cseh Márta: Szóhasználatunk lelki háttere 
— A Kiss Lajos Néprajzi Társaság konferenciája. Versei, okt. 17. 
Csorba Béla: Adatok a temerini férfibúcsú történetéhez 
— Nyelvészeti Napok. Újvidék, nov. 10-11. 
Andrić  Edit: A nominativusi esetben realizálódó objektum a magyar és 

a szerb nyelvben 
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Bagi Ferenc: Kakujay Károly nem magyar ajkú népiskolai tanulók szá-
mára 1887-ben kiadott Magyar nvelvgvakorló és olvasókönyvének szövegei-
rő l, Az általános iskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás hatékanyabbá té- 
telérő l 

Cseh Márta: Néhány kérd őjel és ami mögötte van (A magyar derék szó 
alaki viselkedésér ő l) 

Csorba Béla: Tájszó- és szólásmagyarázatok Temerinb ő l 
Katona Edit: A fakultatív vonzatok viszonyai a magyar és a szerb 

nyelvben 
Láncz Irén: Szintaktikai és szemantikai kohézió a beszédszövegekben 
Mohár Csikós László: A neologizmusok a magyar nyelv idegen szava-

inak szótáraiban 
Pásztor Kicsi Mária: Szupraszegmentumok a legújabb fonológiai elmé-

letek tükrében 
Papp György: Nyelvközösségi viszonyok a vajdasági csúfolókban és 

vegyes nyelvű  szövegekben 
Rajsli Ilona: A jelző  stilisztikai szerepe a régi magyar nyelvben 
Szikora Judit: A középiskolai nyelvtanoktatás helyzetével kapcsolatos 

felmérés eredményei 
—Mű fordítás — világirodalom — komparatisztika. Debrecen, nov. 19-20. 
Bányai János: Magyar—délszláv komparatisztika 
— Krasznahorkai László munkássága. Újvidék, nov. 24-25. 
Bányai János: Szembeszegülés a szövegnek 
Bence Erika: Párhuzam és párbeszéd (Az ellenállás melankóliája és A 

Thése іnгus-általános) 
Csányi Erzsébet: Metanarratív jelenségek Krasznahorkai László m űve- 

iben 

Faragó Koniélia: A térviszonyok nyelve (Az ellenállás melankóliája) 
Gerold László: A helyzetbe hozás változatai a Kegyezni viszonyok no-

velláiban 
Harkai Vass Éva: Negatív teremtésmítosz, profán megváltástörténet 
Utasi Csaba: A létbeli kiszolgáltatottság szövegszervez ő  funkciója a Sá-

tásі tangóban 
— Számítógépes nap. Zenta, nov. 27. 
Csáky S. Piroska: Könyvtárak a XXI. század küszöbén 
— Száz éves a könyvtárosképzés Magyarországon. Budapest, dec. 6-9. 
Csáky S. Piroska: Szubjektív gondolatok három tételben 

(Könyvtároshivatás, könyvtárosképzés, valahova tartozás) 
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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 

Andrić  Edit 
Nyelvek és nyelvoktatás aKárpát-medencében I-II, Hungarológiai 

Közlcmények, 1998. 1-2. sz., 30-37. 
A hivatalos magyar nyelv a két háború között. Kétnyelv űség, 1998. 

2-3. sz., 17-26. 
Bagi Ferenc 
Előzetes megjegyzések a szerb és a magyar köznyelv egyszótagú szavai 

fonémaszerkezetének kontrasztív vizsgálatához. Tanulmányok, 30. füzet, 
1997. [ 1998.] 4-12. 

A mai írott köznyelv egyszótagú szavainak hangtana. =Sándor Klára 
(szerk.): Nyelvi változó -nyelvi változás, Szeged, JGyF Kiadó, 1998.45-56. 

Magyaroktatás az Újvidéki Egyetemen. A nyelvtanárok lapja, 1998. 4. 
sz., 11-15. 

Bányai János 
Hagyománytörés. Irodalmi tanulmányok, Újvidék, Forum, 1998. 159 0. 

Bonyolult örömök. = Fűst Milán: Szellemek utcája. Bp., Nap Kiadó, 
1998. 248-64. 

(Nćp)mesei források Bodor Ádám novellaírásában. Hungarológiai Köz-
lemények, 1997. [1998.], 3. sz. 7-14. 

A bizonyosság kezelése, Hungarológiai Közlemények, 1998., 1-2. sz. 
9-11 

Lehetséges-c a kisebbégi irodalmak (modern, posztmodern) „teóriája"? 
Hungarológiai Közlemények, 1998. 1-2. sz. 85-92. 

Bence Erika 
Szemközt a művel. Tanulmányok, esszék, kritikák. Szabadka, Szabad-

egyetem, 1998. 196 0. 

Modernitás-elméletek, kisebbségi irodalmak a XX. századi irodalom-
történetekben. Hungarológiai Közlemények, 1998. 1-2. sz. 68-78. 

Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának id ő szerű  kér-
dései. Hungarológiai Közlemények, 1998. 1-2, sz. 137-140. 

Végpontok között feszül ő  élet. Harkai Vass Éva: Így éltünk. Kecskemét, 
Forrás, 1998. 8., 891. 

Bosnyák István 
Kis magyar balkáni krónika 1962-1997. Újvidék, JMMT, 1998. I. rész 

175 0., II. rész 185 0. 
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Csáky S. Piroska 
Sajtó és művelődéstörténet. A Reggeli Újság szerepe M űvelődési éle-

tünkben. Tanulmányok, 30. füzet, 1997. [1998.] 13-23. 
Folyóirataink nyomában. =Tanulmányok, 30. füzet, 1997. [1998.] 

168-170. 
Értékeinkbő l. Sajtószabadságról nézetei egy rabnak. Híd, 1998. 3. 

186-96. 
A határon túli könyv és lapkiadás, a könyvtárak segítsége. Vajdaság -
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