
VARGA RÓZSA 

MÁGIA, NÉPI MÍTOSZ ÉS SZÜRREALISZTIKUS FORMÁK 
SINKA ISTVÁN KÖLTÉSZETÉBEN* 

Nincs még egy olyan költőnk, akinek életművére a népi mítosznak, mint világlátásnak 
és a folklórnak, mint költői kifejezésformának akkora hatása lett volna, mint Sinka István 
költészetére. Verseiben a magyar népéletben megőrződött pogánykori vallási kultuszokra vissza
vezethető mágikus aktusok leírását találjuk (Sinka nagyanyám, Anyám balladát táncol), 
ugyanakkor nála a költői alkotás folyamata maga is sokszor varázslás, mágikus látomás
idézés. Mitikus költeményeiben a tárgyi világ kilép primer jelentésköréből, misztikus törvé
nyek szerint viselkedik, megfoghatatlan erők jelenlétének és működésének szimbólumává 
válik. Ebben a mitikus világban a dolgok nem azonosak önmagukkal, köznapi képük csak 
átlátszó jelmeze ki nem fejezhető misztikus tartalmaknak, csodákat művelnek, vagy azok 
megtörténtét jelzik. Sinka István e mágikus költészetét a szürrealizmussal szokták vonatko
zásba hozni. „Jelenései, misztikus balladái, sajátos irracionalizmusa egyfajta 'népi szür
realizmus' kifejezésmódját alkották meg, látomásait mintegy révületben fogant szürrealisz-
tikus képtársítások fejezték ki".1 

Sinka István olyan verset, amelynek egész struktúráját a világ metafizikus inter
pretálására alapozta volna, nem sokat írt. Valós és metafizikus elemek szinte szétválaszt
hatatlan egységben keverednek verseiben. A metafizikus valóságlátásra való hajlam inkább 
egy sajátos és rapszodikus erősséggel érvényesülő költői képnyelv, mint egy a versépítkezést 
strukturálisan meghatározó rendező elv kialakulásának lett az alapja. Jellemző azonban, 
hogy ars poeticája, költői küldetésének megfogalmazása s a korabeli magyar sors kifejezése 
szempontjából leginkább összegező jellegű költeményeit strukturálisan is a konkrét valóságtól 
való elvonatkoztatás, a szürrealisztikus látomásidézés alkotómódja jellemzi. 

Sinka szürrealisztikusnak mondható költeményeinek mélyebb elemzése arról győz meg, 
hogy nála e kifejezésmód determinálója mindenekelőtt reménytelenül kétségbeejtő helyzete 
és a reménytelenség leküzdeni akarásának az a formája, mely a kiútkeresésben nem jut túl az 
irracionális mítoszokba való kapaszkodás próbálkozásain. Három nagyobb igényű, a való
ság ábrázolásának módjában összes versei közt leginkább szürrealisztikusnak mondható 
költeményének megszületését két-három év választja el egymástól. 1935 decemberében jelent 
meg a Karácsonyéji pásztor, 1937 decemberben a Magyar jelenés és 1941 májusában Az angyal 
bizonyságtétele. Mindhárom hasonló karakterű kifejező formákat alkalmaz. Azonos vagy egy
másból tovább fejlesztett motívumokat és ugyancsak azonos alakokat szerepeltető, egyazon 
környezetben játszódó látomás-versek, amelyek bizonyos fokig ugyanazon témának — a 
költő fejlődésútja egyes állomásait tükröző — újrafogalmazásaként is értelmezhetők. A hasonló
ságok mellett az eltérések szemléletesen dokumentálják a fejlődésút lépcsőfokainak minőségi 
változásait mind a költő valóságlátásának alakulása, mind formaeszközeinek módosulása 
szempontjából. Míg a Karácsonyéji pásztor elsősorban a költő személyes sorshivatásának, 
a Magyar jelenés, a reményvesztett, szektákba menekülő szegényparasztság sorsának népi 

* Részlet egy készülő monográfiából. 
lA magyar irodalom története. VI. köt. Szerk.: SZABOLCSI MIKLÓS. Bp. 1.966. 593. 
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hiedelmek, látomások alapján való interpretálása, Az angyal bizonyságtétele már az egész 
magyarság magatartására kiható ideológiai és politikai program allegóriája kívánt lenni. 
E látomás-versek sorsdöntő jelentőségű hősei a néphiedelmek rejtélyes hatalmú és küldetésú 
táltos-alakjai, a Jelenések könyvének angyalai és a folklórirodalom csudaállatai. De nem 
csak a nem evilági képzelet szülte alakok és azok metafizikus szférákból eredő hatalma ad 
szürrealisztikus színezetet e verseknek, megkomponálásuk alapstruktúráiban, a valóság 
megragadásának, megközelítésének módjában is leginkább a szürrealista alkotómódszer 
„fogásaira" emlékeztetnek. A hasonlóságok ellenére azonban, a révületben fogant költői 
látomásidézésnek Sinka alkalmazta módszere lényegibb rokonságban áll a népi vallásos, vagy 
babonás extázisban született misztikus látomásokkal, a sámánok önkívületi halottidézésével, 
mint az irodalmi szürrealista irányzat mesterségbeli „fogásaival".2 A verseit bevezető evokáció 
emlékidézésének, a „révületre" való előkészületnek, az „ihletettség" extázisának mindhárom 
versében lényeges szerepe van, s a kellő felfokozottság szintjén látomásait és hallucinációit 
már úgy közvetíti, mint túlvilági titkos üzeneteket. 

Nem volt bimbó a bodzafán 
— nem is nyitott soha talán, 
gondoltam és aláültem. 

Amiért csak vándor voltam, 
esti pusztáknak utasa, 
megengedte Mihály-angyal 
az éjnek, hogy míg alszom, az 
égi játék nagy hajóit 
orcám előtt elúsztassa. 

Az angyal bizonyságtétele bevezetőjének fenti idézetéből félreérthetetlenül kiderül, 
hogy a költő nem objektív realista ábrázolással, hanem egy álom allegóriáján keresztül akarja 
kifejezni mondanivalóját. A Karácsonyéji pásztorban azonban a reális való és az álom határai 
elmosódnak. 

2 A század elején, majd különösen a háború kitörése után, ahogy az előkelőbb szalonok
ban a spiritualizmus, okkultizmus, az egyszerű nép körében is felerősödött a miszticizmus 
különböző formáinak divatja. Csodák történtek, arra kiválasztott egyéneknek látomásaik 
voltak, s a látomások színhelyeit zarándokok tömegei látogatták. Az Alföld egy ilyen „szent 
hely"-éről, egy erdei zarándokhelyről és „látó" lányáról írt 1914-ben Tömörkény István: „Lát
tam a népet, amely a pusztaszelek irányaiból az erdő felé zarándokolt a lány szavainak hallga
tására, s а sámánok önkívülete és berkekben való ősi áldozás képe jutott először eszembe . . . 

Szokásaik messze évszázadok szokásaira emlékeztetnek. Néha visszaragad az ősvallásba, s 
néha nem tudja az ember, hogy onnan maradt-e, vagy pedig a pusztai tájak hangulata magától 
hozta-e ismét azokat elő?" — Ethnogr. 1914. XXV. 95. — A szegedkülsőpusztai lány Mária
jelenéseket közvetített. Látomásait ugyan a keresztény mitológiából merítette, de viselkedé
sében valóban sámán isztikus vallásgyakorlás formáit követte. Akkoriban — néha még ma is ! 
— a túlvilági hatalmak ilyen kegyeltjét gyakran egyszerűen „látó"-nak vagy táltosnak hív
ták. — „A táltos a néphiedelem szerint foggal vagy hat ujjal születik, hat éves korában a 
szellemek elrabolhatják. Addig is és azután is a már születésével választott sorsú gyermek 
társaitól eltérően viselkedik, szomorú, komoly, gyakran beteges, epilepsziás vagy hasonló 
tünetekkel járó idegbeteg, aki minden természeti jelenség mögött a primitiv látásmódot telje
sen eltúlozva — titkos hatalmakat, erőket sejt és látomásai vannak, bizonyos természetfeletti 
lények jelennek meg előtte, s a látomásokat révület, »elrejtőzés előzi meg." DIÓSZEGI VILMOS: 
A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Bp. 1958. — Ady szimbolizmusának lélek
tani gyökerei után kutatva Komlós Aladár a költő metafizikus látásmódját befolyásoló té
nyezők közt felemlíti babonás mesék hatására gyermekkorából hozott hajlamát a miszticiz
musra, majd párizsi okkultista hatásokra (a korabeli Mersur de France okkultista cikke
inek tömege), a spiritualizmus divatjára hivatkozik. — KOMLÓS ALADÁR: A szimbolizmus 
és a magyar líra. Bp. 1965. 45. — Adyn ál e hatások csak fokozták a világ metafizikus elvo-
natkoztatottságú kifejezésére való készségét, Sinka azonban a népi miszticizmus tartalmi és 
formai elemeire építi mitikus költészetét. 
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. . . Mondom: hevertem a hegyen 
s kívántam, hogy álmom legyen, 
hogy én lássak valami szépet. 

Miért? Mi késztette erre a látomás-idézésre? Mi mozgatta a gyerekember, majd erre 
a régi önmagára emlékező költő képzeletét olyan erővel, hogy miként ott a pusztán, több év
tized távolából a versben is a látomások a megélt valóság erejével hatnak? Minden való
színűség szerint azért, mert ezeknek a fantázia-játékoknak egy kemény, zord valóságot, 
magányos, babonás hangulatokkal és sokszor nagyonis reális, embernyomorító veszélyekkel 
teli pásztoréjszakák félelmeit kellett illúzióikkal és hiteikkel legyőzniök. Kegyetlen sorsa volt 
a pusztán telelő rideg pásztoroknak. „Havazások után nagy területet jártak be, még így sem 
verte el a jószág éhségét. Nyughatatlan volt, nem maradhatott. Ilyenkor nem tudhatta a 
pásztor, hol szakad rájuk az éjszaka, hol verhetnek állást. Ha megállt a jószág, a kaszurral 
nádat vágtak s mindjárt készen volt a pásztortűz . . . De jöttek ám a téli szelek, förgetegek, 
hóviharok. Embernek, állatnak ezek voltak a legkeservesebb napjai. Tüzelni nem lehetett, 
mivel a szél elhordta volna a tüzet, amitől az Isten óvjon, mert az egész nádas kigyulladt 
volna ! . . . Vihar, szél ellen, juh, vagy marha bőrből készült szárnyékot használtak, azt karóra 
kifeszítették, s cövekkel lefogatták".3 A rideg pásztorok nagy része szinte törvényszerűen 
tüdőbajban halt meg. Tehát nem csak misztikus, hanem egy a körülményekkel konkrétan 
indokolt halálfélelem korbácsolta fel a valamikori gyerekbojtár képzeletét. 

Nekem ez volt első telem. 
Fiatal voltam, mint fa jövés 
s meglengetett a félelem. 
Mert apám arca fogyó hold lett 
s bátyám ott áll a hold mögö t t . . . 

Emlékszem rájuk: úgy koptak mint a nyár. 
A tél hangja rámhullt, 
hogy én rám is az vár: 
egyszer egy tavaszon én is majd vért köpök. 

(Karácsonyéji pásztor) 

E kényszerű sorssal való küzdelem, az ellene való lázadozás szülöttei Sinka látomásai. 
Magárahagyatottságában képzelete önszuggeszciós erejére volt szüksége ahhoz, hogy gyerek
bojtár éjszakáinak félelmein, majd később sorsán felülemelkedhessen. Ha áttételesen is, de 
több versében kifejezésre jut, hogy végül is e küzdelem avatta költővé. 

A Karácsonyéji pásztor с versben tetten érhetjük Sinka költővé válásának legszubjek-
tívebb indítékait, belső átalakulása folyamatának kezdeteit. Ahhoz azonban, hogy adott 
sorsa legyőzésének ezt az útját vállalni merje, neki magának is szüksége volt a költői elhivatott
ság nyomósabb, kollektív eredőjű érveire. Ezeket megint csak önmagából, a népi hiedelmek 
és a Biblia olvasmányai által befolyásolt szellemi világából meríthette. Ennek alapján meg is 
teremtette a maga nem evilági, tehát ember- és valóságfeletti hatalommal bíró, kiválasztottsá
gát hitelesítő misztikus követét, akitől hosszú viaskodás után végül akarata ellenére is vállalnia 
kellett küldetését. Az „égi hajón", „égi seregben" megjelent apja és bátyja után kézzelfog
ható valóságban jelenik meg a különös követ, hogy a sorsszerű küldetést a költőre testálja. 

Éjfél idején jött egy ember 
belelépett a parazsamba, 
de nem égtek el lábujjai. 
Én megrettentem: jaj, lélek ez, 

3GYÖK]?PY ISTVÁN: Nagykunsági krónika. Bp. 1941. 18 — 19. 
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A furcsa jövevény nem fedi föl azonnal kilétét. Megkapó a vers naiv közvetlensége, 
amellyel a gyerekember kíváncsisággal küszködő ijedtségét, védekezését és a misztikus de 
valószerűsített látomást visszaadja. A megeredt beszéd könnyedségével peregnek a rapszo
dikus rímelhelyezéssel és ritmussal tiszta forrásvíz csobogású muzsikává varázsolt sorok. 

— nézzed kérlek, a parazsam, 
hogy beleléptél, hát — oda van! 
Itt meg havas ág, cserfa-tuskó... s a szél a 

ruhátlant összemarja. 
Fussál innen lelkedet űzve, 

mert ha sok fát vetek a tűzre, 
hosszú gatyádat láng eszi meg. 
Adnék kenyeret is neked, 
pár hete sült 
van egy negyed, 
jó harapós, 
de félő: ha mindet elszeled, mi lesz velem? 

Magam leszek erőtelen, 
s ki őrzi tószemű juhaimat? 
Ám ülj le mégis: lesz kenyér, bogyó. . 
s látni akarom: eszel-é? 
Lelkem most: eredő folyó, 
kicsi ér, 
érted bugyog: hogy oly árva vagy, azért szeretlek. 

Jó szívéért, szép szaváért a furcsa vándor különös adománnyal ajándékozta meg 
a pásztort: 

Kicsi pásztor, most pördülj, ide nézz: 
a hajam réz, 
a mellem arany, 
a lábam meg vas és cserép: 
vájjon megtudsz-e engem tagadni?! 
. . . És hulló hóban a fák között 
az angyal velem megütközött. 
Hajamat csókkal, számat 
lánggal verte 
s aléló vállam megölelte. 

S mögöttünk, túlnat 
valami harsant: 
egy somfabokor csengve kigyulladt, 
s hallottam hangját egy muzsikának: 
a bimbók daloltak, jaj, a halálnak, 
. . . a bimbók, amik még nem is éltek. 

A rézhajúnak könyörögtem: 
— Isten pásztora ne ölelj meg! 

3* 425 



Rettentő lesz az, naponként halni és naponként meg
születni 

Hát azokért kik csak papolnak 
s ingyen esznek az Úr szentjéért: 
én a rongyos 
naponta százszor lakoljak? 

A küldetést azonban a Iegyőzöttnek vállalnia kell. A Bibliában születtek ehhez hasonló 
módon a próféták, de még inkább a magyar néphiedelmekben élő sámánhit maradványaiként 
a pusztai pásztorok között a táltosok. A kiválasztottá való avatás hasonlft ahhoz a bibliai 
jelenethez, melyben Isten egy különös férfi alakjában jelent meg Jákob előtt, s a „tusakodás" 
próbatétele után megáldotta és Izraelié nyilvánította őt. Azonban a néphiedelem szerint 
a táltosoknak is e tusakodáshoz hasonló módon kell „megvívniuk" a kiválasztottság áttestá-
lásáért. A táltosok addig nem halhatnak, nem nyugodhatnak meg, amíg „tudásukat" ki
választott utódjukra át nem testálták. A vers jelenetei bibliai reminiszcenciákat idéznek, 
de befejező sorai elárulják, hogy a különös küldött egy a magyar néphiedelmek szerinti táltos, 
a „tudása" örökösét kereső „bolyongó". 

fogadd: mit kiharcoltál, ezzel a vérrel 
tündöklő arcod megkenem . . . 
Most hát: gyógyulj lélek, szállj ég felé 
s ne legyél földi bolyongó. 

A népi hiedelemvilággal foglalkozó néprajztudósok tanulmányainak egész sora egybe
hangzóan azt bizonyítja, hogy a pásztorkultúrában a samanisztikus vallás maradványaként 
egészen közelmúltunkig elevenen élt a táltos-hiedelemkor. A szilajpásztorkodást űző társa
dalmi rétegek az Alföldön a XIX. század második feléig sok vonatkozásban olyan életmódot 
folytattak, amelynek kialakulása a honfoglalás idejére vagy még annál is korábbi évszázadokba 
nyúlik vissza, s a konzerválódott életformákkal együtt megőrződtek a régi korok szellemi 
kultúrájának bizonyos elemei is. A táltos — más szóval „tudó" — vagy „látó" a régi vallás 
papjainak, a sámánoknak utóda, akit a bajba jutott emberek tanácsadásáért, gyógyításáért, 
jövendölésért stb. kerestek fel, s akinek hittek misztikus, sorsbefolyásoló képességében. 
A táltosok legtöbbre becsült képessége a jövendőlátás, halottidézés, a „természetfeletti" 
erőkkel való rendelkezés, a gyógyítani tudás volt. A boszorkányokkal ellentétben a pozitív 
erők birtokosai, akik a gonosz lelkek „rontását" is hatálytalanítani tudták. E „tudás"-nak 
kijáró elismerés övezte őket, de sokszor a nem evilági hatalmakkal való összejátszás fel
tételezése miatt borzongással teli csodálattal félték. Rangot jelentett a táltosság, de ezt tanu
lással megszerezni nem lehetett, ezt csak már a születésükkel valamilyen rendellenességgel, 
a kiválasztottság jelét viselő egyének eleve elrendelt sorsa lehetett. „Nem saját akaratából 
szerzi meg tehetségét a sámán, általában ellenkezőleg, akarata ellenére; a tehetségét súlyos 
teherként valami elkerülhetetlenként fogadja el az arra ítélt s nehéz szívvel veti magát annak 
alá. Nem a sámán választja ki az oltalmazó szellemet, hanem a szellem választja ki a sámánt. 
A sámántehetség elnyerésekor múlhatatlanul szükséges a hívás különös mozzanata."4 Sinka 

• . • 

4 A sámánszerep kialakulásában a kiválasztottság és a „hívás" mozzanatok jelentőségé
nek illusztrálására Diószegi Vilmos idézett művében számtalan példát és a táltosokról szóló 
mondát ír le. Pszichológiai szempontból rendkívül tanulságos ezeket összevetni Sinka István 
költői elhivatottsága tudatát tükröző verseivel. Érdemes ezért pl. teljes egészében elolvasni 
az egykori pásztortársak elbeszélését a tápai táltos „hívásának" történetéről: „Egy alkalom
mal, egy este a gyerekek megvacsoráztak a tarisznyábul, lefeküdtek: hideg nem volt, nyár 
volt. A gyerök — ahogy lefeküdtek — egyszer szózatot hallott. Valaki szólt neki: »Pista fiam 
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idézett versében *a különös követ látogatása összevontan jelképezi a kiválasztás, hívás és az 
ugyancsak elengedhetetlen, próbatételszerű „vívás" mozzanatát a sámánná avatás szer
tartásában. 

Sinka István költészete szempontjából érdekesebbnek látszik a táltos-hiedelemkor 
társaslélektani háttere a társadalomtörténeti és kultúrhistóriai vonatkozásoknál. E hiedelem
kör századok nemzedékeiben való továbbélésének egyik nyilvánvaló oka a primitív közössé
geknek az a törvényszerű tulajdonsága, hogy a valamilyen rendkívüli — fizikai vagy szellemi 
— adottságában az átlagostól kirívóan eltérő egyéniséget különössége tudatosításával ön
magából kiveti, „elidegeníti", s ezáltal a „megjelöltségnek", „kiválasztottságnak" a hiedel
mektől általánosan ismert szerepkörébe valósággal belekényszeríti. 

A XIX. század végére, Sinka István gyermekkori eszmélésének kezdeteire a táltosok 
ideje többnyire már a Sárköz fogyó legelőin is lejárt. Elevenen élhettek azonban még a róluk 
szóló mondák és sok helyütt még a szerepkörükkel kapcsolatos hiedelmek is. Eszerint a táltos 
hivatottsága a nép bajainak orvoslását, a sors befolyásolásának, megváltoztatásának képessé
gét, a kényszerűséggel való perlekedés lehetőségét jelentette. Sinka e népi papok kollektív 
társadalmi funkcióit, a nép hivatásszerű szolgálatát vette át le nem rázható, súlyos örökség
ként a versben megénekelt táltoselődtől. A népek ókori történetét megörökítő mitológiákban 
bő hagyománya van a természetfeletti hatalmaktól, az istenségtől eredeztetett tehetség, 
küldetés ilyen magyarázatára. Jákob „tusakodására" már utaltunk. Ugyancsak a héber 
mítoszokban Jehova elragadja Ámoszt, az egyszerű tehénpásztort, hogy általa szóljon a nép
hez. Az angol költők közt az időszámítás utáni VII. századból számon tartanak egy kelta szár
mazású poétát, Caedemont, „aki egyszerű pásztor volt és látomások hatására kezdett el 
himnuszokat írni".5 Caudwell a költészet eredetét vizsgálva a „megszállottság"-nak, az 
istenekkel való közvetett személyi kapcsolatteremtés képzetének kialakulásához köti a 
munkamegosztás, s egyben a kötői szerepkör történeti megjelenését. Sinka költővé avattatásá-
ban megismétlődik e történelmi színjáték. Vátesz-szerepét úgy vállalja, mint meg nem másít
ható küldetést, mint a bibliai pásztorok a prófétaságot, s ahogy azok azt isten akaratának, 
Sinka nyugodni nem tudó halottainak és sorstársainak le nem rázható, elkötelező örökségé
nek tekinti. 

Mint utaltunk rá, a vers egyensúlya ingadozik a látomásoknak hiteles valóságként 
és a költői küldetésnek elvont allegóriájaként való ábrázolásának szélsőségei közt. Sinka nem 
a valóságot emeli metafizikai szférákba, hanem metafizikus képzeteket valószerűsít, S úgy 
tűnik, hogy nem előre kitervelt vagy esetleges költői módszerként, hanem realitásként, mintha 
ezt a misztikát б maga is félig-meddig valóságnak vette volna. A karácsonyéji pásztor mellett 

kelj föl, gyere ki a gunyhóból.« Persze a gyerek fölébredt, megfélemledett a hangra, nem merte 
tán még a fejét sem fölvetni. Másodszor megint megismétlődött a hang: »Pista fiam kelj föl, 
gyere ki a gunyhóból.« — így ismétlődött ez meg háromszor. Költögette társát, de б nem 
hallotta meg. És ekkor ő kibújt a gunyhóból — négykézláb kellett kibújni. Ahogy kimászik, 
látja, hogy egy fényes alak áll a gunyhó előtt, ősz öregembernek látta. Hogy mi volt, angyal, 
szent, vagy az Ur Jézus, áztat ő nem állította szegény: maga sem tudta, hogy kicsoda vót, 
Csak megfélemledett és térdre esett, összekulcsolta a kézit — úgy kívánta a szervezete, hogy 
imádkozzon. És akkor megszólalt hozzá az öregember. »Pista fiam, mátalan fogvást ne szol
gálj, te nem erre a hivatásra születtél ! Nekem szolgálj ! — Aszonta a gyerök: de neköm nincs 
se apám, se anyám, neköm mönni köll ahun könyeret adnak ! Erre azt felelte az alak. »Ne 
fejj én veled vagyok és veled leszek, amerre jársz-kelsz. Mindent fogsz tudni, ami neked szük
séges.« A gyerek újból elkezdett sírni: »Én még kicsi vagyok, hová mennyek, nem tudok se 
kapálni, se kaszálni, nekem nincs senkim se.« Erre megint megszólalt az alak — hogy ki lehetett 
az Ur Isten vagy valaki küldöttje, nem tudom — : »Semmi gondod ne legyen, mer mindig ki
rendeli a sors, mer mindig kirendeli neked a sors !« — Akkor eltűnt az alak a gyerek elől. De 
ettülen fogva a gyeröknek nyugta nem volt. Sírt a gyerök, szeretett volna a világba repülni." — 
A pusztán maradt, de táltos lett belőle. — DIÓSZEGI VILMOS: i. m. 25—26. 

5 UNGVÁBI TAMÁS: Poétika. Bp. 1967. 190. 
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más versei is elég meggyőzően bizonyítják, hogy Sinka Istvánt valóban a népi misztika alapjárr 
kialakult küldetéstudat indíthatta el költői útján. Itt most elsősorban nem sorstársai sorozatos 
korai halála miatt váddá dacosult társadalmi lázadására, hanem már a korai gyermekkor 
élményei nyomán kialakult mélyebb tudatrétegekre gondolunk. A környezethatás olyan 
mozzanataira, amelyek már a kezdeteknél meghatározzák az egyéniség alapvonásait, a többi
ekhez s a valósághoz való viszonyát. „Egy görbe nénike azt mondta rólam, /hogy kósza lelket 
láttam a tóban/, vele vívtam, /most azért nem tudok nyugton lenni)" — írja a Pásztorénekben, 
s a titokzatos erőknek való kiszolgáltatottságáról, „megbabonázotf'-ságáról másutt is, több 
versében is olvashatunk. (Verte a láng az ablakot, Rontó asszony stb.) 

Mindaddig, amíg elviselhetetlennek érzett világából ki nem verekedte magát, szüksége 
volt e sarkalló, misztikus küldetéstudatra. S miután felnevelő közösségéből végleg kiszakadt, 
talán még inkább, mert e hitet mint vízbefuló a szalmaszálat, csak akkor hagyhatta volna el, 
ha szilárdabb kapaszkodóra talál, egy racionális világnézetű s annak alapján társadalmi 
céljait reálisan kitűző közösségre. Azok azonban, akik valamennyire befogadták, ugyanúgy 
— legfeljebb másfajta — irracionális utakon jártak mint ő, s csak felerősítették magával 
hozott irracionális hajlamait. Ha első verseinek pályakezdés-kori misztikus küldetéstudatát, 
mint körülményei szabta szükségszerűséget meg is érthetjük, későbbi verseinek és különösen 
a Fekete bojtár ilyen jellegű misztikuma már e tudatvilágban való megcsökönyödöttség hival-
kodásának hatnak. 

A Magyar jelenés mitikus látomásaiban a Karácsonyéji pásztorhoz viszonyítva már 
nem annyira keverednek, mint inkább megoszlanak a mítosztudat önmagában való meg-
testesítésének és a valóság elvonatkoztatásának funkciói. S a népi és a bibliai mítoszelemek 
közül az utóbbiak vannak túlsúlyban. Itt a csillag jövevénye sokkal egyértelműbben hasonlít 
a bibiliai Jelenések könyvének égi angyalaira, mint a tudománya örökösét kereső bolyongó 
lélekre. A népi mítoszból már csak a vívás jelzésének mozzanata, s a valóság egyes jelenségei
nek a népi misztika látomásai és hallucinációi szerinti interpretálása — felhő nélküli villámlás, 
lidércfény stb. — került a versbe. Azonban egyrészt a különböző eredetű montázselemek 
keverésében, másrészt a vers karaktere szempontjából döntő jelentőségű mozzanatokban, 
a költő, mint szuverén alkotóegyéniség felülkerekedik választott anyagán. Ez elsősorban a való
ság megragadásának és végső soron nagyobb hányadában maga teremtette irodalmi eszközök
kel való kifejezésének módjában mutatkozik meg. E kifejezésmód ugyan helyenként közelebb 
áll az impresszionista hangulatfestésnek a lírikus érzésvilágán átszűrt, de végső soron mégis
csak leíró módszeréhez, mint a szűrrealizmus önkényesen építkező valóságábrázolásához. 
Azonban a téma önmagában adott extremitásaival, — egy sejtelmekkel, különös hangokkal, 
jelenésekkel teli magányos éjszaka, vallásos révület vitustáncát járó tömegjelenetek — e tény
legesen visszájára fordult világ ugyanakkor a szűrrealista ábrázolásmód valóságtorzításaira 
is emlékeztet. Az éj hatalmas fekete sátrát elérhetetlen távolból hasogató fények, megfejt
hetetlen hangok, melyeknek forrását a sötétség elfedi, visszhangjukat a csend felerősíti — 
madarak közeli pityegése, a lápok állatvilágának zümmögése, távoli ménesek lovainak dobogó 
robaja, nyájak meg-megcsendülő kolompjai —, összhatásukban egy misztikumra nemigen 
hajló lélekben is különös érzeteket kelthetnek, és elhitetjük, hogy a teljes elhagyatottság érzésé
vel küszködő emberben az abszolút érzelmi felindultság kiváltói lehetnek. Bartók egyik leg
fantasztikusabb hanghatásokkal dolgozó, tájhangulatot festő műve, az Éjszaka zenéje egy 
ilyen és éppen Vésztő környékén tett éjszakai pusztai kirándulás élményéből született. 

A magányos pásztoréjszakák tájélményeiből Sinka a félelemben felhevült képzelet 
fantasztikumait hozta magával. De az a társadalmi környezet is, amelyben Sinka később, 
az 1935—37 közötti években élt, ugyancsak az önmagából kifordult, groteszk ficamokba 
rándult világ képét mutatta. Hol a pusztákon, hol Pesten bolyongott, megélhetési lehetősége
ket keresve, s időnkint a szó szoros értelmében vett éhhaláltól mentették meg az orvosok. 
Egy ilyen kórházi „felerősítés" alkalmával írta róla a Pesti Napló riportere 1937 januárjában: 
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„otthontalan, vándoréletet élő, legyengült, elárvult ember".6 1937 első felének nagy részét 
a János kórház elfekvőjének menthetetlen, halált váró betegei közt töltötte. Semmi jelét 
nem találni, hogy a szerveződő irodalmi baloldallal, a Márciusi Fronttal közelebbi kapcsolata 
lett volna.7 S mit tapasztalhatott a puszták cselédei közt? 1936 pünkösdjén Gyoma és Endrőd 
határában 100000 kiegyenesített kaszáskeresztesnek kellett volna gyülekeznie, hogy ki
kiáltsák a „népköztársaságot" és onnan Budapestre induljanak a hatalom átvételére. Nép-
bolondító kalandorok, a nép politikai iskolázatlanságát kihasználva, demagógiájukkal szinte 
országos mozgalmat szerveztek az agrárproletariátus elkeseredett tömegei között. — „A 20-as, 
30-as évek fordulóján, a nagy gazdasági válság alatt a legerősebbek voltak a szocialista szer
vezetek — és az üldözés is — Hajdú, Bihar, Szolnok, Szabolcs, Borsod és Mosón megyében. 
Szolnok megyét kivéve később a szociáldemokrata szervezetek felszámolása vagy megszűnése 
után a nyilas előretörés is itt volt a legerősebb."8 „ . . . a párthoz a legalsóbb néposztály csatla
kozik, a forradalmak alatt szereplő egyének és sok helyen az eddig szociáldemokrata érzelműek-
nek nyilvánítottak, akiknél nem a 'nemzeti', hanem a 'szocialista' jelzésen van a hangsúly... " 
— idézi Szakács Kálmán egy megyei főispánnak e nyilas mozgalom terjedésére jellemző 
jelentését.9 Erdei Ferenc, Féja Géza, Darvas József ez idő béli szociográfiai munkái is arról 
tanúskodnak, hogy a kaszáskeresztesek, nemzeti szocialisták egyszerű tagjainak nagy része 
a kipusztított szocialista földmunkás-mozgalom volt tömegeiből került ki.10 A „Magyar
ország felfedezése" szociográfia-sorozat a szegényparasztság mérhetetlen nyomoráról a tudatos 
tanulmányozásból, esetleg rokonok közti tapasztalatszerzésből születtek. Sinka azonban maga 
is szenvedő részese volt ennek a sorsnak. 1936—37-ről a földmunkásmozgalom története az 
Alföld munkás jellegű területeiről számos munkanélküli- és éhség-tüntetést tart számon, s a 
hatóság és a tüntető tömeg közti legélesebb összetűzésre éppen Sinka falujában, Vésztőn 
került sor a munkásság éhséglázadásai során.11 Vésztőről indult el a „reszketősök" szekta
mozgalma: egy idegbajos vésztői lány próféciái nyomán rángatták magukat az abszolút 
kilátástalanság tébolyából a vallásos hisztéria önkívületébe Békés éhező agrárproletárjai.12 

Sinka István számára ez volt a megélt és elérhető világ, s ezt a magyar valósággal 
azonosította. Magyar jelenése első részének misztikus tájhangulata, magányos szorongásai 
és halálvágya mögött is lényegében ez a társadalmi háttér munkál. Verse azonban ott válik 
szociológiai jelentőségűvé, ahol ebből a háttérből a közösségi sorsot is megpróbálta felmutatni. 
Nem tett mást, csak leírta, amit a táj látványa nyújtott. Leírt képeihez itt már nem a míto-

6 KONKOLY KÁLMÁN: Poétasors a Nagyalföldön. Pesti Napló, 1937. jan. 10. 39. 
7 A Népszava 1936-ban két versét megjelentette, sem előtte, sem utána más kapcsolatá

ról a munkásmozgalommal nem tudunk. A Válasz az időszak alatt 1936. januárban egy (Vers 
egy faszoborról), majd csak 1937 decemberében közölte négy versét (Anyám tánca, Imádkozz 
szegény testvérem, Megöltem egy almafát, Törvény). 

8 Földmunkás és szegényparasztmozgalmak Magyarországon. Bp. 1962. II. köt. 889. 
9 Uo. 

10 „Szocialista párt csak volt a községben, helyüket az utóbbi években elfoglalta a 
kaszáskeresztes párt, melyben messiánista szegényemberek gyülekeztek, akik értelmük és 
fantáziájuk szerint szerették volna berendezni a világot." — ERDEI FERENC: Futóhomok, 
1957. 203.; 1. még FÉJA GÉZA: Viharsarok Bp. 1957. 114-115. stb. 

11 „Vésztőn a község elöljárósága beszüntette az ínségmunkát. A község 400 főnyi el
látatlan éhező lakossága közül 250 április 22-én délelőtt a községháza elé vonult, és az ínség-
munka folytatását és egyéb munkaalkalmak biztosítását követelte. Mivel kérésüket az elöl
járóság nem teljesítette, egy kisebb csoport a péküzlet elé vonult és ellenszolgáltatás nélfcül 
kenyeret követelt. Az üzlet tulajdonosa mindenkinek egy kétkilós kenyeret adott. A tüntetés 
délután folytatódott, s az akkor már 350 főnyire nőtt tömeg a malomudvarba ment, és éhsé
gére hivatkozva lisztet követe l t . . . A csendőrség 144 főt feljelentett; s a nyomozás során el
ismerte, hogy a felvonulások a nagy nyomorban élő nincstelen, ellátatlan lakosság munka
nélküliségével magyarázhatók." — Földmunkás és szegényparasztmozgalmak Magyarorszá
gon. Bp. 1962. II. köt. 905. 

12 FÉJA GÉZA: Viharsarok. 1957. 179. 
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szókból táplálkozó költői fantázia szolgáltatta az abszurditásokat, hanem maga a groteszk 
formába torzult élet. Csontváry misztikus hangulatú tájait, a Zarándoklás a cédrushoz 
borzongató delíriumát asszociálják a Magyar jelenés éjszakai tömegjelenetei. 

Az Istent kereső sereg 
a holdvilágon járta táncát; 
felvonultak a domb mögül 
és körbe-körbe reszketősen 
fonták az ének rózsaláncát 

Lásd, olyanok, mint a rozsfejek, 
miket szél himbál tele maggal. 
Az egyik: semmit néz úgy forog, 
a másik fekete könyve lapját 
bámulja egyre s tántorog 
orrában édes mennyei szaggal. 

Itt már elsősorban nem a költő képzelete termeli a misztikumot a valóságtükrözés 
művészi látomásaként. A hozzá hasonlóképpen reménytelen sorsú, magáramaradottságában 
halálraítélt népréteg valóságos életformaként tömegesen követi a misztikumba való menek
vésnek azt a módját, amit Sinka ugyancsak szinte ösztönös önvédelemből, költői alkotó
módszerként gyakorolt. Ha úgy tetszik, az élet maga, agrárproletárok tömegei produkálták 
az elviselhetetlen és kiúttalan valóság elől való menekülésnek „szűrrealisztikus" formáit. 
„ . . . szörnyű népi összeomlás történt a hajdan nem közönséges szociológiai kultúrával rendel
kező Viharsarokban. A nép immár öntudatlan énjébe menekül, teljesen ösztöneire bízza 
magát, homályos sejtéseire, különös sugallataira hallgat" — írta Féja Géza 1936—37-es 
szociográfiai gyűjtőútján a szektamozgalom terjedéséről szerzett tapasztalatait összegezve.13 

A képzelet s a félálmok misztikumaiba, a tudatosan gerjesztett hamis tudatállapotok fel
oldásaiba való menekülésnek a legkülönbözőbb megnyilvánulási formái ragályként terjedtek, 
s ezek közt nem is a legszélsőségesebbek közé tartozott pl. a következő, amit egy szemtanú 
leírásából idézhetünk: „Darabos mozdulatú, nehéz parasztember áll fel, vele együtt a többiek 
is. Széttárja karját, lehunyja szemét és hangosan imádkozni kezd. A teremben apokaliptikus 
jelenet. Széttárt karok, merev nézések és összefolyó dermedt csend. Utána kirobbanásszerűen 
mindenki imádságba fog. Hangsúlyozva és kitörésekkel. Zavaros, értelmetlen hangkáosz. 
Egy-egy hangosabban kiejtett ISTEN, DRÄGA BÁRÁNY, JÉZUS szót hallani csak és hosszú, 

13 Féja Géza fenti művében nem összefoglaló, csak tájékoztató igénnyel foglalkozik a 
szekták kérdéskörével, keletkezésük társadalmi okait a következőkben látja: „A nép se a 
politikai, se a társadalmi életben nem juthat szerephez . . . keresi a közösséget és kereső vágya 
mindenütt visszautasításra talál, tehát teljes erővel a vallásos élet síkjaira tör. A szekta a 
védekezés, a biztosító szelep a teljes belső összeomlás és meghasonlás ellen . . . " „A háború 
óta egyre-másra keletkeztek a szekták, s a nazarénusoknak alapos vetélytársai akadtak: a 
millenisták, hívők, adventisták, koplalók, reszketősök, szellemidézők, gyaponyisták, apostolok. 
Jehova tanúi . . . Nem is lehet felsorolni valamennyit, olyan rohamosan osztódnak és szapo
rodnak . . . Némelyik faluban, pl. Magyarnacsádon már 7—8 szektát is találunk." 175 — 176. — 
A vésztői szektával kapcsolatban írja â következőket: „Természetesen a szektában »nyilat
kozik meg« a nép immár bomlani kezdő idegrendszere is. Az éhező parasztok rájöttek az ideg
rendszer túlcsigázásának »természetfölötti« gyönyöreire. Az idegbajos vésztői leány óriási 
sikert aratott. Reszketése tömegeket ragadott magával, a hívek térdenállva reszkettek, míg 
önkívületbe nem estek. Az éhezés jó segítőtárs ehhez, az önkívület pedig hatásos »természet
fölötti« vigasz az éhes ember számára." 179. Törökszentmiklóson egy olyan szekta alakult, 
ahol szent fogadalomból a szektaalapító házában szalmazsákokon feküdve várták az éhhalált. 
Három fiatalasszony lett áldozata az önkéntes halálnak, s a további áldozatok számának nö
vekedését a csendőrség beavatkozása akadályozta meg. 8. 
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mély nyögéseket és sóhajokat. Az őrületig fokozódik a szerencsétlenek extázisa. Ilyenkor 
hisztériás sikolyok és megrázó zokogások törnek fel. 

Imádkozás után a prédikátor felolvassa a Bibliából Sodorna és Gomora pusztulását."14 

Amit a szektásoknak a vallásos misztikum mámora, bizonyos szempontból ugyanezt 
jelentette Sinka István számára a költészet, mely egyben az egyetlen menekülési lehetőségnek 
látszott, hogy maga is bele ne zuhanjon az infernói világ mélységeibe. Ugyanakkor ez a költé
szet nem lehetett más, mint e világ közvetlen tükörképe. Egy olyan tüköré, amelynek épp 
közvetlen közelsége miatt nem lehetett távlata, melyben a jelenségek a maguk jelentősége 
és arányai szerint rendeződhetnének el. Nem tudott ettől a világtól eltávolodni, élete egzisz
tenciális megoldatlansága folytán szinte állandóan ott szédelgett szakadéka szélén. Költészeté
vel valamennyire fölébe emelkedett Jgyan, de ahogy a valóságban, költészetén belül sem 
tudott a rendező tudat perspektivikusságával úrrá lenni felette. 

ős-virágok azok szegények, 
kik neki futnak a magyar ködnek, 
egy pillanatig ragyog a szájuk, 
S aztán megfeketednek és nyögnek. 
S én is hajlok feléjük, bár 
államom még nincsen szakáll. 

Sinka emberi akaratának és költői erejének eléggé fel nem becsülhető győzelme, hogy mint 
ember kívül maradt, s mint költő felül tudott emelkedni ezen a sorson. Átélte a magány, 
a kiszolgáltatottság s a félelem szorongásait, az éhség delíriumát, a feloldódást kínáló miszticiz
mus csábításait, de képzeletével mindebből költői látomást, csodát érzékel, művészetet teremt. 
Nem devalvál sem embert, sem helyzetet, jelenésekbe és áttételes értelmű jelentésekbe transz
ponálja élményeit és nem nyomor-szociológiát alkot. 

Amikor Sinka István Magyar jelenését írta, a népi írók mozgalmának radikalizálódása 
eredményeként alakult Márciusi Front a progresszív politikai aktivizálódás csúcsán járt. 
A Magyar jelenés azonban, amely a belőle kiérződő igények szerint a magyar paraszti sors 
szintetizálása akart lenni, nem tartalmazza — mint ahogy tulajdonképpen Sinka István 
költészete egészében sem találjuk — e radikális mozgalomnak az egyetemes magyar életet 
felmérő és a parasztság sorsát azon belül rendezni akaró, perspektíva-kereső szenvedélyét. 
Sinka István a magyar társadalmi nyomor legnagyobb mélységeiből küldte tudósításait 
verseiben, de a felmutatásnál tovább nemigen tudott eljutni. 

De a népi írók irodalmi termésének egészét tekintve — beleszámítva a szociográfiákat 
is — sem igen találunk olyan művet, melyben a paraszti társadalmi erők iránti bizalom táp
lálná a pozitív perspektívát, a változtatás reményét. Ha élt bennük ilyen remény, az első
sorban a munkásmozgalom hatását jelezte, mint ahogy annak kezdeményezésére, a kommunis
ták népfrontpolitikai programja nyomán alakult és működött maga a Márciusi Front is. 

Emberi-költői alkati tulajdonságok, felnevelő, majd érvényesülését elősegítő és gátló 
társadalmi körülmények determinációja, tehát szubjektív és objektív okok kölcsönhatása 
folytán Sinka István kívül rekedt a haladó társadalmi mozgalmak, a történelmi materializmus, 
általában az eszméitető kommunista ideológiai szellemi hatásain. 

A Magyar jelenésben a rendező elv nem képes birtokba venni anyagát; nem az elemző 
értelem uralkodik a jelenségek felett, hanem azok meg nem értettségéből fakadó misztikum 
tartja szorongásban a költőt, aki a természetnek és társadalomnak való kiszolgáltatottságá
ban önerejében sem igen tud bízni. A valóság ad hoc hangulatai tartják hatalmukban, a rész 
látványa uralkodik az egész valón — innen versének széteső lazasága. Elesettségében sem 
szűkebb, sem tágabb közösségben nem talál fogódzóra, transzcendens erőkben próbál meg-

14 KOVÁCS IMBE: Néma forradalom. Bp. 1937. 233-34. 
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kapaszkodni —, ebből következik erőtlen, torz gesztusokban megnyilatkozó lázadása, halál
vágya. Sinka költészete tehát nem a reális felmérés összegezését végző művészi teremtő
erővel, hanem a maga világán való felülkerekedés képtelenségét ösztönszerűen dumentálva 
vált egy, a maga korában mennyiségi arányaiban elég jelentős társadalmi réteg kollektív 
sorshelyzetének kifejezőjévé. Tudatát, költészetét ugyanazok a társadalmi körülmények 
determinálták, amelyek közt hozzá hasonló módon abban az időben kb. 3 millió ember élt 
Magyarországon, s amelyeknek tragikus következményeit a marxista történetírás a követ
kezőképp látja: „Az a nyomorúság és látszólagos kiúttalanság, melyben a magyar mezőgazda
ság és a mezőgazdasági nincstelenek voltak, s a magyar ellenzéki pártok lagymatag és hely
telen, a kivezető utat megmutatni nem tudó politikája volt az oka a nyilasok — és egyes 
vidékeken a különböző vallási szekták feltűnésének. A szektások a való élet nyomorúsága 
elől a képzelt boldogság mámorába ringatták át magukat, hogy legalább képzeletben és 
haláluk után érjék meg azt, amit a földi életben nem sikerült elérni. Egykezes a birtokos 
parasztnál, szekta- és halálkultusz, csodavárás a nincsteleneknél — mindez a magyar falusi 
élet kiúttalanságát mutatta és a változás szükségességét hirdette. Életük embertelen volt, 
a halál megváltásnak számított."15 

A Magyar jelenés mottójaként szereplő bibliai idézet tartalmi vonatkozásai tulajdon
képpen Az angyal bizonyságtétele с versben bontakoznak ki. A Jelenések könyve fenevadai
nak, hamis jelekkel ékeskedő álisteneinek és álprófétáinak az igazakkal folytatott harcában 
a költő a 40-es évek ideológiai és politikai harcaira keres történelmi analógiát. A Biblia azon
ban — mint az előzőekben is — inkább a kifejezésformákkal, a látomásképek kitervelésében 
ihlette meg, sem mint az emberiség egyetemes történelmében fellelhető analógiákból ki
fejthető tanulságok, gondolatok inspirálásában. Míg azonban előző verseiben a látomások 
hol valóságos realitásként, hol a valóságtól való elvonatkoztatás általánosító funkciójában 
vagy pedig a népi mítoszoknak csupán hangulatfestő rekvizítumaiként szerepeltek, itt már 
egyértelműen csak irodalmi eszközei a valóság ábrázolásának. Nincsen csapongás a valóság 
és a képzelet világa között, a vers egésze egy zárt allegória. Áttételes világa megteremtéséhez 
egyaránt igénybe vette a népi és a bibliai mítosz szimbólumait, de inkább csak külsőségeiben, 
konvencionális tartalmait felcserélve a maga gondolataival, s a magyarság-mítosz elemeivel. 
Ezzel azonban egy annyira túlkomplikált szimbólumrendszerbe bonyolódott, amely magyará
zatok nélkül megfejthetetlen. 

A Jelenések könyve apokaliptiádái, népmesék naiv valóságlátáson alapuló kozmikus 
rendbomlásának képei s a Júlia szép leány balladájának egyes montázsai ötvözetéből szűr-
realisztikus látomásképeket alakít: 

Álmomban egy folyó habzott 
s úgy hányta fel a habokat 
az égre, hogy hetesivei 
mosta le a csillagokat. 
Majd hirtelen kürt harsogott, 
Folyt a folyó a hang felé, 
de előjött egy nyiratlan kos 
s összeöklelőzött vele: 
és hátrált és nyögött a víz 

Az apokaliptikus látomáskép extrém irracionalitásában is szuggesztív erejű. A korabeli 
történelem allegóriájának megteremtéséhez indokolt volt ilyenfajta látomásokat idézni. 
A képeknek önmagukban kellett volna kifejezniök a mondanivalót, a költő azonban agyon-

15 Földmunkás és szegényparasztmozgalom Magyarországon. II. köt. Bp. 1962. 890-
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magyarázta allegóriáját, aminek következtében versét költői látomásképből szájbarágó 
tankölteménnyé rontja le. 

a folyó, mit hátrálni láttál 
a kostól — a történelem, 
a te néped hős élete. 
A hab: a nagy nyugtalanság, 
tévelygő fiak végzete. 
A kürt: idegen koreszme, 
sötét angyal trombitája, 
hangjának lelke: az este. 
Óvjad tőle a népedet: 
estéből könnyen éj lehet 
órája a tolvajoknak. 

Az angyal bizonyságtétele a magyarság előtt álló, a nemzetközi politikai erőviszonyok 
által meghatározott és megkerülhetetlen alternatíva — a fasiszta vagy antifasiszta válaszút 
— elutasítása, a válságos helyzetből a nemzeti önállóságot biztosítani hivatott „harmadik 
út", azaz a „magyar út" költői propagálása kívánt lenni: 

KŐruhád nagy parancsolat: 
erősen a népedért áll; 
s nevesd, hogyha veres lovat 
kínálnak, vagy mezőszínűt. 

Ugyanannak a programnak első költői kifejezése ez, amit később politikai nyilatkozat
ként is megfogalmazott.16 E programnak önmagában a maga idején még relatív progresszi
vitása is lehetett volna, ha a környezet, ahol hangot kapott, naiv illuzórikusságát a helyzeti 
determináció folytán objektíve nem váltotta volna át a jobboldalt erősítő hamis ideológiává. 
Szélsőjobboldali lapokban hangoztatni a pártatlanságot csak olyan megtévesztő illúzió
keltésre jó, hogy jobboldalon állva is lehet valaki pártatlan. 

Összefoglalva Sinka bibliai és népi mítoszokban gyökerező valóságlátásának és szür-
realísztikus költői kifejezésmódjának a három versben pregnánsan tükröződő alakulását, 
látnunk kell, hogy a mítoszi és a maga teremtette transzcendens világ és a valóság azonosí
tásától hogyan halad fokozatosan a mitikus látomásoknak irodalmi eszközzé, egyszerű ki
fejező formává való alakítása felé; hogy anyagának ilyen jellegű szublimalása hogyan hozza 
magával egyben a külső formák szilárdulását, a kidolgozottabb rímrendszerre és strófa
szerkesztésre való törekvésben. Az elvonatkoztatásból született szimbólumok túlkomplikálása 
következtében azonban nehéz eldönteni, hogy az igényesebb megformáltsággal készült, de 
agyonmagyarázásával lerontott utolsó verset vagy pedig a szertelenebb, de naiv realista 
ábrázolásában a személyes, eredeti élményt hitelesíteni tudó első költeményt tartsuk művészi
leg sikerültebb alkotásnak. 

Sinka irodalmi valóságtükrözésének, kifejezésmódjának változása feltételezi a valóság
hoz való viszonyának bizonyos fokú módosulását is. Nem változtak meg azonban gondol
kodásmódjának alapformái, amennyiben mindent továbbra is elsősorban az érzelmein és eset-

18 „ . . . nem értek egyet a párttal, annak zöld jegyeivel, szemléletével, vezetőit nem 
tartom alkalmasnak arra, hogy a százbajú magyar problémát megoldhatnák. Szelleme nem 
magyar ösztönökből táplálkozik, népi szólamai műrostosak, s főleg rémít idegensége . . . nekem 
nem kell se a nyugati, se a keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló, ahol termett. 
Az általános, emberséges részét megszívlelem, de a más fajtákra szabott túlzásait nem veszi 
be a gyomrom egyiknél sem." SINKA ISTVÁN: Két kő között. Magyar Élet 1943. 6. sz. 16 — 18. 
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leg csak másodsorban a racionális elemzés útján vizsgál. „Számomra a hit: hinni a hihetetlenbe" 
— vallotta nemrég is, 70. születésnapja alkalmából adott interjújában." 

ősi, természetvallások hagyományai és a Bibliának etikus fogantatású „választott 
nép" és „választott próféta" eszménye épp úgy hatott Sinkánál a váteszi költő-szerep válla
lására, mini Ady zsenitudatára a protestáns predesztináció elve. Irodalmi példák, Petőfi, Ady, 
Szabó Dezső és extatikus stílusát utánzó tanítványok zöme, elsősorban Féja Géza profetikus 
heve, majd későbbi irodalmi környezetének, a jobboldali lapoknak gerjesztett, frázispuffog-
tató zsurnalizmusa kezdeti irracionalista hajlamait csak felerősítették. Ez is hozzájárult, 
hogy váteszi szerepéhez a sámánisztikus-biblikus hagyományokból is túlsúlyban csak a külsőd
leges emberi és költői magatartásformákat és nem azok eredendő funkcióinak lényegét, a 
mítoszokba, látomásokba burkolt új utak új ideológiáinak hirdetését vette át. Tulajdonképpen 
a XX. században az irracionális mítoszokban már csak az átmenetiség szorongásait, az új 
iránti vágyat lehet kifejezni, az új utakat talán már sejtetni is alig-alig. Igazi művész sohasem 
mondhat le teljesen az élet alakulásába való beleszólás, a perspektívakeresés igényéről. A modern 
vátesz-szerep azonban nem alapulhat az ihlet sejtelmein, hanem csakis a valósággal való 
kíméletlen szembenézés, racionális elemzés eredményeinek összegezésén. 

Sinkát létkörülményei által meghatározott tudata és emberi-költői alkata nem predesz
tinálhatta e modern váteszköltő szerepre. Művészi és társadalmi jelentőségű igaz költészetet 
ott tudott teremteni, ahol az irodalom által belülről, a teljes azonosulással addig még soha 
el nem ért világ mélységeiből emelte fel a legelesettebbek életét és tragikumát zsánerképeibe, 
siratószerü dalaiba és balladáiba. Nem az eposzi összefoglaló formák, hanem a líra és a kisepika 
az ő adekvát műfaja. 

Рожа Варга 

МАГИЯ, НАРОДНЫЕ МИТЫ, СЫРРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В ПОЭЗИИ 
ИШТВАНА ШИНКА 

Лирика Иштвана Шинка представляет своеобразный колорит в венгерской литера
туре 20 века. Мистические образы его стихотворенний, полных видений, во многом напоми
нают иррациональное сырреалистическое отражение действительности. Несмотря на это 
сходство, однако, поэзия И. Шинка не имеет ничего общего с современным сырреалисти-
ческим направлением. Его мировоззрение, мир его поэтических представлений станови
лись мистическими под вмлянием библии и народных мибов; Его необичные ассоциации и 
своеобразная симтолика могут бить разкриты на основе изучения соснания и мирнонима-
ни народной группы, полностю изолированной от влияний европейского рационализма. 
Автор статьи пытается показать черты этой поэзии, сознание призвания, пророческой ро
ли поэта, коренящиеся в народных митах. 

17 CSÁK GYULA: Sinka Istvánnál. Élet és Irodalom 1967. okt. 7. 
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