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IANCU LAURA

Fegyverszünetben, 
ahogy illik

A világ mitológiáiban, így a magyar folklórban is ismert monda szerint Isten és 
az Ördög eredetileg, a kezdetben testvérek voltak, a közöttük fennálló különbö-
zőségre akkor derült fény, amikor belefogtak a világ teremtésébe. Történt, hogy 
Isten teremtményei a beléjük lehelt fuvallattól élőlényekké változtak, az Ördög al-
kotásai pedig élettelen tárgyak maradtak, lévén, hogy utóbbi híján volt a lélek-/
életadás képességének. A féltékenység nemcsak hierarchiát, de örökös ellenséges-
kedést szított a testvérpár közé. A mítoszban, képekben ábrázolt kettőség és az 
abból fakadó harc, versengés, féltékenység stb. szellemi hagyományunk, emberi 
megnyilvánulásaink, társadalmi viszonyaink stb. megannyi területén jelen van. Az 
irodalom két markáns hangja: a panaszos, sorsféltő, siránkozó valamint a lázadó, 
ironikus, kritikus prófétálás oly erővel vívja egymás ellen(i) harcát, hogy a kívülre 
rekedt, mindeme hangokkal egyébként megáldott, ám a harcot befele vívók csak a 
fegyverszünet pillanataiban szólalnak, szólalhatnak meg. 

Fegyverszünetben, zsoltáros és lázadó hangon, befele csatározó költőnek hallom 
Sinka Istvánt. Vallom, hogy a másik ember a maga valójában egészében megis-
merhetetlen, továbbá, hogy az én teljes önfeltárulkozása akadályoztatva van, azt 
vallom tehát, hogy előttem az ember, legyen az költő akár: titok. Így aztán, amit 
Sinkáról gondolok az csak úgy igaz, ahogyan magam az igazságról gondolkodom. 
Amit írok az ráolvasás a nagy szívvel olvasott fekete bojtárról. Ráolvasás varázsigéi-
ből, rózsaligetes szabadságából (mely „ezer esztendőben egyszer, ha virágzik”(Álom 
volt…), parasztálmából, földízű jajaiból, szívtemetőjéből, ködkék szoknyás sírásá-
ból – azaz, egyetlen végtelen versként zendülő teljes életművéből, amely életmű-
nek, Szalonta fiaihoz illően, minden magyar szava költészet, mert a betűvetéssel 
megadta tartozását embernek, Istennek. Önátkot is mondott magára, ha fizetsége 
hamisnak találtatna: „Növessz engem fává Bihar, / lombjaim pusztáidnak / nyug-
talan szép álmaival. / S láss reám villámot hullni, / ha nem tudnék kivirúlni.” (Régi 
sors régi tájon). 

Kormos István szerint „a legmélyebbről jött”. Hogy miféle mélységből? Íme: 
„akik többet akarnának tudni (…) jöjjenek arrafelé, amerre mi megyünk: küz-
delmeken és emlékezéseken át arra, amerre a szabadság útja vezet. Igaz, ez az út 
nagyon nehéz, de a mi talpunkat nem törheti fel már jobban a göröngy. Azok pedig, 
akik nem mernek ezen az úton járni, ne legyen kíváncsiak miránk” (Fekete bojtár 
vallomásai). Kemény szavak? Alázatosak. Fekete-fehérek. Úgy bánt a nyelvvel, 
mint koldus a szabadságával. Egyebe nem volt, csak a nyelv, s ezzel a mindenség 
birtokosává vált. Szíve úgy volt megalkotva, hogy az semmivel nem érte be. Egye-
dül a hitvallásában nem volt egyedül, itt a költő elveszett, a közösség az egyetlen, 
aki túlélt, akinek túl kell élnie. „Akartuk, amit minden nép, / (amit mindig másnak 
adtunk!) / hogy szép legyen születésünk, / s szép legyen minden halottunk;” (Szél 
a népek útján…) És „meghalni is úgy akart, ahogy illik” (Kötél, börtön, köd és vér). 
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Ha pedig a „háza veszedelmét látta, nagyobb szóval kiáltott, világgá kiáltotta” 
(Istenkeresők mezeje) a bajt. Nem volt hamis-, sem álpróféta. Bojtár volt, akit Pász-
tora gazdagon megjutalmazott. Hite megigazult: nyeresége nagyobb volt, mint 
vesztesége. Utolsó szavait nem átokba, nem gyűlöletbe mártotta. Mintha a hosszú 
úton hazafelé már semmi más dolga nem maradt volna: ellenségért, elesettért fo-
hászkodott: „élni és küzdeni segítse meg az Isten őket” (Fekete bojtár vallomásai). 
„Az Isten és az Ördög testvérek voltak” mítosz végéről a pontot kérdőjelre cserélte. 
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Andrássy Kurta János szobra


