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KABDEBÓ LÓRÁNT

„Mesterek uccája”
(Beszélgetés az ember balladás sorsáról)

Távolabb egymástól, mint Sinka István és Nemes Nagy Ágnes? Mégis a negyvenes évek 
és a hatvanas évek vége között mindketten azt a felfedezést tették, kiszorítottságukban, 
világtól elzártságukban, amit velük egy időben fiatal magam is érzékeltem, mint kezdő 
kritikus és szerkesztő. Amikor mindnyájan érteni kezdtük, hogy mit is jelenthet „a múltat 
végképp eltörölni” szlogen. Amikor megértettük, hogy az emberiség léte megkérdőjele-
ződött a maga folyamatosságában. Megszűnt a nemzedékek és az emberek egymáshoz 
kapcsolódó összetartozás-érzése. 

Régi tervem ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódóan, hogy alaposabban átgondoljam 
Sinka István két eposzi formáltságú látomását, a Mesterek uccáját és a Szigetek könyvét. 
Jelenleg persze csak annyit vállalhatok, hogy felvessem: két költő, egymástól függetle-
nül egy véletlenül adódó, egymáshoz oly annyira hasonlatos díszletek bemutatásával 
– felfedezik a maguk számára létezésünk különleges veszélyeztetettségét. Pontosabban: 
amint e két, egymással kortárs, nagyformátumú költőszemélyiség világra tekintésében 
megjelenő bizonyos hagyományőrző-mentő kötődés milyen kétségbeejtő gondolatokra 
hívja fel figyelmemet. Egy jegyzet erejéig. Amint ennek egyik megjelenési formájába a 
véletlen – nevezzem: balladás szerencse – valaha belekapcsolt.

Amint beleolvastam, és retorikája tovább sodort Sinka műveinek világában, hirtelen 
felvillant közben Nemes Nagy Ágnes életének egy érintőleges, mégis megrázó, velem is 
véletlenül kapcsolódó epizódja. Nagy ívű életműinterjújának során ugyanis elmesélte 
nekem valahai lakásuknak, a forradalom idején lakhatatlanná vált otthonnak az em-
lékezetét, és annak egyik legjellegzetesebb mozzanataként felidézte a régi Városmajor 
eltüntetett emlékeként a még általuk testközelből ismert „mesterek utcáját”.

NNÁ: – Aztán ott volt található a mi házunkban a Márcisz nevű cukrászda. Ponto-
san alattunk, csak három emelettel mélyebben, beosztása teljesen megfelelt és ma is 
megfelel a mi lakásunknak. Mintha a mi régi lakásunkban egy cukrászdát rendeztek 
volna be. Ott a Márciszban lehetett néha kapni marcipángyümölcsöt. És mi, be-
hunyt szemű könnyelműséggel, olykor vettünk is marcipángyümölcsöt. Parancsoljon 
a mézesből.

KL: – Nem azt nézem, csak ezt a nyulat. Vajon annak a réginek az utóda ez a 
marcipánnyuszi itt az asztalon?

NNÁ: – Valami rokonság van köztük, de csak oldalági. Kedvem se volna egy 
nyusziformát megenni. Gyümölcsöt igen. Be volt vonva szép színes mázzal az a gyü-
mölcs, rózsaszínnel, zölddel, sárgával, nem lehetett ellenállni neki. Könnyelműség 
volt, elmondhatatlan léhaság tőlünk, hogy ilyen drága luxuscsemegét vettünk oly-
kor, szégyelltük is magunkat. A Márcisszal szemben pedig ott állt az a bizonyos öt 
ház, egy földszintes majorság, ami a régi Városmajorból maradt meg, vastag, XVIII. 
századi kőkerítéssel körberakva. Ebben az öt házban csakis mesteremberek laktak. 
Középen lakott a patkoló- és kocsikovács, Polgár Ferenc, aki mindig szívesen látott, 
amikor lejártam hozzá lópatkolást nézni. Kárpitos lakott benne, asztalos, és benne 
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volt a Kékgolyó kocsma is. Ennek az utóda a helyén álló hatalmas ház, illetőleg a ház 
előtt a Kékgolyó vendéglő. Azt mondják, hogy a házcsoport még műszaki műemlék 
is volt, hogy állítólag a Ganznak az első telepe működött benne. Örültem volna, ha 
ez kiderül róla, akkor talán, mint ipari műemléket megtartják ezt a kicsi foltot, a volt 
Városmajornak ezt az utolsó mesteremberes darabját.

KL: – Én sajnos már nem láttam. Ahogy maga leírta, kedvem támadt megnézni, 
és akkor kiderült, hogy nincs. (Látkép gesztenyefával – részlet) 

Majd pedig utolsó írását amikor készítette, futárszolgálatot teljesítettem kézirata véglege-
sítését segítendő. Ennek történetét éppen a Parnasszus tavaly év végi Újhold-számában 
írtam meg, innen idézem, mert mostani elgondolkozásomat ezzel kell indítanom: „Amikor 
Ágnes már nagyon beteg volt, Polcz Alaine kitalálta, hogy megdolgoztatja. A forradalom 
idején Ágnesék lakását belövés érte, ezért Ágnes és Balázs odaköltöztek a városmajori Nyu-
gat-házba, Basch Lóránt jóvoltából. Ott laktak Mészöly Miklósék is. Alain megszervezte, 
hogy négyen külön-külön írják meg emlékeiket együttlakásuk idejéből. Ő, Miklós, Balázs 
és hát Ágnes. Akkor ez volt a legfontosabb. De Ágnes kézírását még egészséges korában sem 
igazán tudta senki követni. Baranczó Katalin, a Kortárs akkori titkárnője ellenben nem 
egyszer gépelt Ágnesnek. Ő gépelte beszélgetéseinket is, meg az Ágnes javításait is, amivel 
ékesítette a gépelt szöveget. Így sikerült Ágnes utolsó művét tető alá hozni, és egyben elterel-
ni figyelmét a már nemcsak közelgő vészről. Róla tényleg elmondható, hogy írva halt meg.”

A Kékgolyóban közvetlenül alattunk egy 18. századi udvar, amelynek négyszögletes 
U betűjében csakis kisiparosok laktak: a kovács (ezt több ízben megírtam), akihez 
lejártam lópatkolást nézni (Polgár Ferenc patkoló- és kocsikovács, hirdette a felirat), 
kárpitos, szenesember. Ennek a szenesembernek a tizennégy éves fia állítólag meg-
halt a Kékgolyó utcai barikádon a lövésektől. Így igaz vagy legenda? – Az öt föld-
szintes házból álló kis épületkomplexumot, közepén az udvarral, az utca felé vas-
tag kőfal zárta; maradvány a régi Városmajorból. Állítólag a Ganz első műhelye itt 
volt; amikor bontani kezdték, megpróbáltuk „ipari műemlék” címén megmenteni. 
Nevetséges vállalkozás akkor: persze hogy nem sikerült. A Kékgolyó kocsmát, mély 
boltozatú pincéjével, régi címerével, ami a sarkon volt, legelőször szüntették meg. 
(Nemes Nagy Ágnes utolsó írása, 1991. június 29. Négyen – 1956-ban, megjelent az 
Újhold-Évkönyv 1991/2. utolsó számában. Interneten, mindkét szöveg: http://dia.
jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=2577&secI
d=438505&limit=10&pageSet=1 – letöltés: 2017. 03. 18.)

Pályakezdő fiatalként, szerkesztőként, a családi léttel feszélyezetten szembenéző ember-
ként kerestem a költészet válaszát erre az akkor nyilvánvalóan szinte mindenki számára 
láthatóvá váló összeomlásra. Azóta tudatosan félelemben élek, mint aki kiesett valami-
lyen biztos fészekből, de visszavágyik az emberlét folyamatosságába és egyfajta, az időn 
kívüli, attól mégsem függetlenül létező megnyugtató összefüggésrendbe. Visszaidézem 
valahai, akkor leírt kétségbeejtő mondatomat: „megszűnt a természeti ciklusokat követő 
emberi generációk folytonossága, az egyes embernek kell megkeresnie a saját helyét, 
majd biztosítani is azt ismét és ismét, nemcsak saját gyermekei sorsa iránti kétségtől 
űzve, de már saját öregkora miatt is bizonytalanságban.” Összeomlott falu és város, kö-
zösség és kulturált magány. Az összetartozás érzése vált bizonytalanná. Költőink ekkorra 
már puszta létükben is megélték az egyes emberre osztódó balladás sorsaikat.

A szellemtipró, hagyományt rontó pusztítást Nemes Nagy Ágnes minden kommentár 
nélkül, a maga tárgyilagos modorában többször is előadja. Mert fontosnak találta hang-
súlyozni: valami elpusztult, nincs többé. Menthetetlen. A „mesterek utcájával” minden 
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eltűnt. A romokat számba véve már csak a morális tartás emléke maradt? Költészetét 
erre a szembenézésre alapozta.

Megfordítható-e a kétségbeesés? Ellenében a morális tartás kiegészítéseként a 
„tragic joy” elégiáját keresem magam is, és találom meg a világlíra válaszaiban. Mely-
nek csak hiányát ohajtva sejtették a pusztulással szembenézők, akik egyként át kellett 
éljék a nem is egy oldalról pusztító viharokat, a sokszoros „fronthatásban”. Közülük 
most éppen Sinka István költészetébe döbbenhettem bele, a Parnasszus szerkesztőjének 
hívására. Így egy másik költő szemével is elém tűnik ugyanaz a táj (ugyanaz? tárgyilag 
talán nem azonosan, de ugyanúgy konkrétan elbeszélve, beledöbbenve, a pusztulását 
nyomon követve!). Megörültem a talált közös költői tárgynak, a végletek tárgyilagos ta-
lálkozásának. A továbbiakban – túllépve a véletlen adta összecsengésen – figyeljek Sinka 
István költői megoldásának megszenvedett alakítására, és a téma költészetét megújítva 
összegező megjelenésére. És keressem a teljes pályaképével összekötő poétikai jellemzőit.

Ez a vers nem lesz dal,
ennek súlyos az anyaga,
a szó, mint mikor
zokogást hall
az ember, de
nem tudja, hogy ki sír.

Csak fáj a hang
és oda ragad a
szívre… A vízbe
zuhant harang
vasnyelve
koppan így.
Mintha az dobná vissza hangjait,
az ember miértjére felelve,
mielőtt hallgatni súlyosan alámerül.

Sinka génjeiben hordozta a pásztoréletet körülölelő paraszti rend egész múltját, és 
mellé szenvedte világa, népe és a maga felgyűlt legújabb kétségbeesését is. És ehhez 
társította ekkor az emlékezetében megelevenedő „mesterek uccáját”, „szigetek” esemé-
nyességét. A rend ebben a társításban egyben a magyar parasztság múltját jeleníthette 
meg számára, és átéreztethette a minden népben mindenkor benne lévő életigényt. Ezt 
a rendet meggondolva lehet az egyéni sorsban is gondolkozni, de egyben a mintát az 
évezredes hagyomány nyomvonalán kellett kiokoskodni. Örülnie és szenvednie. És ez a 
mindent elpusztító forgószél ezt az emberi rendet söpörte el mellőle. Nem egy politikai 
nemzetet, vagy valamely nemzeti hagyományt, hanem a természetes rendet. Érzékelhe-
tővé tette magát a fenyegető időt. Mit talált meg Sinka István a magára maradó ember 
a létezés rendjében? Ellenében? A tények mellett a költészetet.

És ebből merre, hová tekinthetett, a magára maradt politikai hagyatékával? Ho-
gyan lehet egyszerre kilépni az idő pusztító tapasztalataiból, és benne élni továbbra is a 
végtelenség időtlen teljességében? A világ milyen rendjére tudott találni a kétségbeejtő 
szenvedtető világvégi kívül-belül perzselő hangulat ellenében? A dikciónak és a ritmus-
nak, az érzelmek kibeszélésének sodró erejű összefogó erejét kereste. A költészetet, amit 
nem lehet helyettesíteni. De feladni sem szabad. A világ mágikus terét kell egyszerre ér-
zékelni, amikor a pusztító sérelmeket mondja. Ha kell a maga konkrét tárgyiasságában. 
Egyben túlfolyva azon, és visszafolyva a teremtés időtlenségébe: „az örök dalok titkok 
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és csudák, / dallamuk, lelkük halhatatlan; / ha nem zengik őket a nyelvek, / zengik a 
fák; / egy se halhat meg, újra éled / mindig, míg fák és emberek élnek, / mindig, amíg 
a nap ragyog…”

Lásd a napot:
a megfoghatatlan
térben forog és ragyog,
és játékai az éjszakák
s örömei a nappalok,
mik úgy születnek, mint az örök dalok.

Mert a mi leélt huszadik századunkat a világvége pusztításaihoz szoktuk mérni. Pe-
dig a világ, amióta létezik, hasonló kataklizmákat ért és fog átélni, amint azt maga a 
Teremtője az idők előtt már véglegesen elgondolta. És egyben szabadon is engedte az 
embert, hogy élje ki, akárha pusztítási ösztöneit is. Mérje meg szabadságát és annak 
korlátait is. Sinka költőként mindezt beleépíti elbeszélésébe, költői dikciójában pedig 
figyeli ő maga is alkotását alakulása közben, amint elszabadul a verse, formálva benne 
és általa a szenvedés és az esély tényeit, terveit, sikereit és bukásait. És közben figye-
li: az emberlét miként beszélteti végig mindezt ő általa (is!). Ezzel költészete erejével 
visszaköt a létezés időnkívüli teljességébe. Ezt kimondani, és ezzel felülemelkedni az 
alkalmi kiszolgáltatottságon – ez a költészet legnagyobb erőpróbája. „Ím, én elnevezem 
szép beszélgetésnek.” Ezzel a beszélgetéssel lebegtetni a „szigeteket” – az atomoktól a 
tejútrendszerekig, átvezetni az emberi létet a világ pillangó létének – ki tudja honnan, 
és meddig vezető – időtlen hullámzásába. Ebben eszközei a nyelvek, a „mi dalunknak” 
pedig hordozójaként maga a magyar nyelv. Melynek dikciója belefolyik a maga sors-
hordozó balladáival „a szép beszélgetésbe”.

Ezt tudta Sinka István a maga Mesterek uccája világába belezárva, megsimogatva, 
életre keltve, a szenvedéseken túlvezetve összefogni. De hogyan lesz ebből a pontosan vé-
gigélt sorsvonalakból, tervekből, sikerekből, csalódásokból összeszövődött világ a mély-
ségek panaszait, vádjait megjárva a méltóság emlékezetévé, sőt az emberlétben benne 
rejlő értelem megjelenésévé? Költői alkotássá?

Át kellett éreznie „az ember tragédiáját”. Az ember mint Ádám az Édentől Keletre 
száműzött származéka mindegyik egyedében ugyanazzal a törekvő reménykedéssel lép 
az emberlét bármelyik jelenetébe, tervez, remél, csalódik, újrakezd, mint egy-egy bal-
lada hőse, és mint az életbe, balladás sorsával lép bele maga a költő is a műalkotásába. 
Egy „beszélgetés” részeseként, a létezés egészéért felelősséggel tartozó rész az egészben 
alakul, formálódik, viseli emberléte következményeit. Még a legnehezebb pillanatokban 
is. Még a világvége pusztulásával is szembenézve. Minél tovább figyelem Sinka ember-
sorsokat összefonó remekeit, annál inkább tudatosítja, velem olvasójával: megbeszélni 
valóan tervező lényként vállalja benne létét az emberi sorsban, sőt a világ egészében.

Honnét jön, hová jut? Mítoszban, lebegésben fogant, és ezt méltósággal a maga 
drámai kétségbeesésével el is fogadja. Örüli és szenvedi egyszerre. Miért éppen ebben a 
viharban, és miért válhatott Sinka István képessé arra, hogy mindezt átérezze a változás 
idején? Aminek kimenetelét sem tudhatja senki sem előre. Kivonva magát a világból, 
emlékeinek balladákká formált csodáit mint egy kaleidoszkópot forgatja dikciójában. 
Nem valamilyen nem tudott céllal teljesen, de a létezés folyamatát vállaló bizalom pá-
toszával. A magány, az üldözöttség a betegség nyomorító kínjai éppúgy száműzik az 
alkotásba, mint az elveszettség biztonsága. Nos, ezt a kiismerhetetlen biztonságot beszéli 
meg népe, sorstársai, de a világ összes megnyomorítottjai nevében is. Pontos ismeretet a 
bizonytalan kiútban. Ennél vonzóbb kétségbeesés nem övezheti. És ebben a létezésben 
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megérzi, hogy az emberi sors nem más, mint a kibeszélhető benne lét, ebben az eleje 
sincs, vége sincs, a végzetével viaskodó létezésben. Bizalommal néz vele szembe, verses 
beszélgetésébe vonja az egyes sorsok balladás kimondását. Nem tudós képviselő, nem 
magát mutogató próféta, küldetése csak addig vezeti, amíg kimondja, sokakkal együtt, 
a vétót. Beleburkolózik a bibliai Jób sorsába, és bizalommal áttáncol a műbe, az örök, 
idő-nincs létformába. Bizalommal, beletörődéssel, hogy semmit nem tehet. Semmit nem 
tudhat előre. És mégis biztosan él benne, mert beleszületett, mint a pille szállt vala-
honnan, és tart valahová. Akarattal vállalja ezt a bizonytalanságot, a biztonság embert 
éltető erejével. Miként még hozzám is eltalált ez a nagyszerűen kibeszélt költői létmód. 
Az egyénekre osztódó balladás sors. Miként a Mesterek uccájának záró epizódjában, az 
özvegy szabómester félelmetesen megélt családtörténetében. Széthullásban? A sors mu-
tathat efelé is. De a beszélgetés szála itt megszakad. Valami olyan érzelemmel telített 
bizalom sugárzik belőle, mint mondjuk a Szondi két apródjából. A tisztesen megszol-
gált létezés éltető sugárzása. Sinka István balladás sorsú (és melyik ember nem viseli 
magában ezt a sorsot?!) embereinek mindennapi vergődése évezredeken át a létezés 
rendjét teljesítette be, táplálta, pusztulásával a kétségbeesés apokalipszisét vizionálta. 
Sinka belehal minden szereplő (és mindegyik fel és lemenőinek) boldogságra készülő, 
gyászba forduló, világot sirató, az életet tovább szolgáló létezésébe, magára véve az 
általuk vállalt életformációt versei balladáiban megbeszélgetve. Kivel? Magával, Terem-
tőjével? A létezés teljes egészébe vágyva, mégis a részleteket vállalva minden felsorolt 
és átélt külön esetben. A Sinka-balladát, amely ezzel a két nagy művel benne lélegzik a 
létezés egészében. A pusztulás ellenében a versben beszélés létezésének felvállalásával. 
Ekként lebeg bele korai sikeres műveinek lehetséges összegezéséhez, a pusztuláson mégis 
felülemelkedve, a balladás sorsok mindenkori továbbviteléhez.

Mintha egy walesi bárd a shakespeare-i királydrámák ezerszínű, változatos szárma-
zású és sorsú szereplőinek balladás létét beszélné tovább.
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