
V A R G A R Ó Z S A 

S I N K A I S T V Á N D A L A I * 

A dal a népköltészetnek egyik legősibb és legállandóbb m ű -
faja, kialakulásának kezdete és történelmi fejlődésének végső 
állomása. Egyesek szerint az emberi közlés, a gesztusoktól 
függetlenedett artikuláció, a beszéd szülőanyja is, de ezenkívül 
az emberré válás folyamatában szerepe volt úgy is, mint a 
munka, a ritmikus mozgás szervezőjének, majd függetlene-
dése folytán mint az emlékidézés, a tapasztalat- s a kultúra-
hagyományozás eszközének. Mint kezdet talán minden iro-
dalmi műfaj ősforrása, de reprezentáns és klasszikus műfajjá a 
népköltészetben is a funkcionalitástól való elszakadása után 
vált, mikor már nem elsősorban a munkafolyamat ösztönzője 
vagy kultuszok, mágiák liturgikus eleme, hanem amikor e 
közösségi rituális funkciótól elszakadva az egyén szubjektív 
érzésvilágának kifejezője lett. A népdal tehát a népköltészet 
individualizálásának — s ezen az úton haladva végső fokon 
megszűnésének — utolsó szakasza. 

A dalnak, mint irodalomtörténeti műfajnak európai fel-
virágzása a görög városok i. e. 8. századra kialakult kultúrájá-
hoz, majd a renaissance felszabadultabb, polgári szellemi életé-
hez fűződik, s fejlődése csúcsát a polgári társadalom 18 — 19. sz-i 
kialakulása idején Heine és Goethe — nálunk Petőfi — 
dalaiban érte el. „A dal azért ritka típus, mert az én és a világ 
egyenrangú feloldása. S a dalköltészet újkori feltűnése mint-
egy a líra cezúrája is . . . Abban a pillanatban, amikor a sze-
mélyiség szerepe erősebb lesz e kapcsolatban, az ő vágyódása, 
sóvárgása kerül a vers középpontjába, az elégia közelébe kerül-

* Részlet egy készülő monográfiából. 
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t ü n k " , 1 . . . — írja Ungvári Tamás Poétikájában, s Goethe és 
József Attila dalain is bizonyítja tételét, mely szerint tökélyük 
feltétele „érzés és mot ívum", azaz a szubjektív és objektív 
világ harmóniája, ami alatt nem az idilli kiegyensúlyozottság, 
hanem a két világ azonossága, egymásra vonatkoztatottsága 
értendő. E felismerést igazolják a népdalok paralelizmusai is. 
Ha azt vizsgáljuk, hogy a dal az irodalomban mely korszakok-
ban válik reprezentáns műfajjá, divattá, kiderül, hogy felvirág-
zása olyan korszakokhoz kapcsolódik, amikor a szubjektív és 
objektív világ harmóniája a költő céljainak és a társadalmi fej-
lődés alaptendenciáinak viszonylatában is adva van. A dalköl-
tészet talaja tehát az a szituáció, amikor a köl tő egynek tudhatja 
magát a céljai sikerében bízó közösséggel, s ennek az egység-
nek legoptimálisabb történelmi pillanata az, amikor a polgári 
forradalomra való készülődés eszméjeként a nép-nemzeti egy-
ség — amely egység azonban az individuum szabad fejlődése 
korlátjainak ledöntésére jött létre —, mint program az egyes 
nemzetek történetében megjelent. 

Lehet-e eszerint a dal a 20. században még korszerű irodalmi 
műfaj? Lehet, s hogy nemcsak elvileg, bizonyítja a munkás-
mozgalmi, a „mozgalmi" dal-költészet is; igaz, hogy ez általá-
ban inkább folklór, mint irodalom. Á m az ilyenfajta kérdés-
feltevés elsősorban azért indokolatlan, mert a dal mint mfífai 
csak forma, s ilyenképpen megújulásának, korszerűsítésének 
számtalan lehetősége lehet. 

A népdal különböző típusai a történelmi fejlődés minden 
fázisát magukban foglalják, s mint műfaj is szélesebb kategó-
riát jelentenek, mint amit a történeti szempontú poétika iro-
dalmi dalként tart számon. S a népdaltípusok e gazdagsága újból 
és újból forrása lehet az irodalmi dal megújulásának. A 19. 
századi népiesség talaján kivirult irodalmi dal változatlan újra-
termelése a 20. században annakronizmus. Ahogy azonban 
Bartók megteremtette a magyar népdal és a modern műzene 
korszerű szintézisét, ugyané lehetőség az irodalom számára is 

1 UNGVÁRI T . : Poétika - Bp . 1968, Gondola t , 166. 
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adva volt, de sajnos, csak töredékesen valósult meg. Erdélyi 
József népiességét és dalköltészetét a nyugat-európai forma-
kultuszban már kiélt korabeli magyar irodalom megújulásának 
szükségessége tette aktuálissá. Mint irodalmi stílusirány anak-
ronizmusnak is hathatott, de a magyar irodalom fejlődésében 
betöltött stílusváltó, ú j irányzatot nyi tó szerepén túl adekvát-
ságát alátámasztották a korabeli magyar társadalmi viszonyok 
élő anakronizmusai is. A bartóki népdal — modern zene 
szintézisének korabeli irodalmi megfelelőit azonban sokkal 
inkább képviselhetik József Attila 1927—28-ban írt dalai, s 
Illyésnek a modern szabadversek szomszédságában született 
dalszerű költeményei, mint a kifejezetten népi líraként szá-
montartott Erdélyi, Sinka, Gellért Sándor versei. 

Sinka István dalköltészete nem független az előtte járók pél-
dáitól. Dalaiban egyaránt bukkanhatunk Petőfi, Ady, Erdélyi, 
Illyés, sőt még József Attila reminiszcenciákra is. Leghatáso-
sabb orientálója kétségkívül Erdélyi volt, de bár népdalfor-
mákká egyszerűsödő népiséget nemigen lehet elődeitől füg-
getlennek tekinteni, látni kell azt is, hogy dalköltészete nem 
szimpla epigonizmus, hanem hogy addigi útja fejlődésének 
törvényszerűségeként, megszenvedett belső átalakulás árán 
jutott el a népdalformákig. 

Ahogy a népköltészet fejlődése is bizonyítja, a balladáktól 
szükségszerűen a népdalok felé vezet az út. Ahhoz azonban, 
hogy az 1940-es években egy magyar költő dalköltészete ki-
bontakozhasson, adva kellett volna hogy legyen a költő és az 
objektív világ, a jövő biztató reményeiben való azonosulásá-
nak lehetősége a társadalmi rétegződésnek legalább akkora 
területén, amekkora például Sinka balladáinak korabeli adek-
vátságát igazolta. 

A balladák társadalmi hátterét a korabeli magyar valóság-
nak egy perifériára szorult világa jelentette. A költő, aki evvel 
a világgal azonosult, a balladás hangnemből csak úgy váltha-
tott volna át egy modernebb költői attitűdbe, ha e világ is 
megváltozik, vagy megváltoztathatóságának lehetőségeiben 
hinni tud. E hit objektív alapját azonban Sinka István nem 
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tudta megtalálni, s így bár dalai a korábbiakhoz viszonyítva 
egy újfajta költői szemlélet kialakulásának jelei, de a balladák 
mellett sem mennyiségileg, sem minőségileg költői korszak-
alkotóvá nem válhattak, alapvető fordulatot nem jelentettek 
költészetében. 

Első kötetében, a Himnuszok Kelet kapujában egyetlen egy 
népdalformájú verset sem lehet találni. 

A dalformák felé való orientálódásnak vizsgálatánál azt 
látjuk, hogy az első versek, amelyek a magyaros verselésre 
való áthangolódás kísérleteit tükrözik, a Vádban jelentek meg. 
A Vádban található dalok még a kötet többségére jellemző 
gagliardás s a magyaros ritmus, az aszimmetrikus és a felező 
osztású sorok egymásmelletiségét tükrözik. E kevert ritmusú 
versei közül a sajtóközlések alapján az egyik legkorábbi a Nem 
tudják a kék eget által kiáltani2 című, a siratóénekek, balladák 
hangnemét még erősen őrző dala: 

Ács Lajin kankalin nő, 3/4 7 
Cibere is halott 4/2 6 
— Ó, szőke puszta messzeség 5/3 8 
de magam is vagyok! 4/2 6 

Néha leng és jön a gyász, 4/3 7 
Nem tudom onnan e, 3/3 6 
hol nagyon halkan a csendet 5/3 8 
pókháló fonja be. 3/3 6 

Tán onnan üzen Cibere 5/3 8 
s integet Ács Laji — 3/3 6 
ám nem tudják a kék eget 5/3 8 
által kiáltani. 2/4 6 

E szerint a dalszerűség 1938 elejétől jelent meg Sinka István 
költészetében, általánossá azonban csak 1940 utáni műveiben 
válik. Sinka versei keletkezésének időrendjéről leginkább belső 
zeneiségük árulkodik, minden nagyobb korszakának megvan 

2 Kelet Népe — 1938. márc. 
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a maga jellegzetes, leginkább a ritmusban tetten érhető s az 
adott korszakon belül általában minden versére kiható alap-
hangneme. Ebből a szempontból a Nem tudják a kék eget.... 
„zavart" ritmusa ugyanúgy átmenetiséget tükröz, mint az első 
közlésében Erdélyi Józsefnek ajánlott, s ezzel a népköltészeti 
formákra törekvést programosan deklaráló Szállnak a vadli-
bák.3 A többségükben aszimmetrikus sorok a verset a gagliardás 
ritmusélményhez kapcsolják. Már ugyan nem a balladákra, 
így pl. az Anyám táncára jellemző 5/4-cs osztású kilencesek 
méltóságteljes ringású dallama, hanem a rövidebb 5/3-as, 4/3-as 
nyolcasok, hetesek gyorsítottabb, de aszimmetriájukban még 
mindig a csendes melankóliát hordozó, elringató ütem han-
gulata uralkodik a versen a gyéren meg-megjelenő sorfelező 
hatosok pattogó kiegyensúlyozottságával szemben. 

A ritmusépítkezésben mintha az átmenetiség már egy to-
vábbi fokát tükrözné a páros (nyolcas, illetve hatos) szótagú 
Tizenkét szilfa alatt és a Hosszú út. A belső osztásban azonban 
még mind a kettő aszimmetrikus, bár az utóbbi sorfelező tizen-
kettesnek is felfogható. A dallá rövidült balladák — Hazátlan 
Sallai, Boncos Áron, Dus András — mellett a Tizenkét szilfa 
alatt a költői kifejezésmódnak egy olyanfajta változását is jelzi, 
hogy addigi objektivizáló, a maga érzéseinek, gondolatainak 
teremtett alakjai által való kifejezése helyett az első személyű 
előadásmódra vált át, helyzetdalainak is ő maga a hőse. A meg-
jelenítés ugyan még itt is leíró, de az epikum egyre kisebb 
szerepet kap, s a lírai érzés, hangulat kifejezése kerül a vers 
középpontjába. Petőfi hatását érezni ezek egyik-másikának 
szerepjátszó attitűdjén, egyébként szinte állandóan jelenlevő 
és sokszor bántó, de itt valahogy bájosan naiv szentimentaliz-
musán: 

Bésoroztak sorozáskor, 
vit tek is már aratáskor, 
elkerültem messzi fö ldre 
s utána kis Julisomat 
szegényt a bánat megöl te . 

3 Egyedül Vagyunk — 1939. febr. 
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H o g y az ősz háromszor fordul t : 
kaszárnyán a zár csikordult, 
októberben hazajö t tem; 
kapujok előtt megál l tam 
s emiékinek úgy köszöntem. 

(Amikor a rét kizöldül) 

Más dalversei meg mintha Ady fajtasiratásának (Sírás az idő-
ben), kuruc bújdosóénekeknek ihletését viselnék magukon: 

Hej, Koucz Balázs, hej, Csuh Laji, 
nagyok a világ útjai. 
Hányódunk örökké rajta 
— a mi fajtánk olyan fajta. 
N e m volt pedig mindig olyan 
h o g y most olyan, sok oka van. 

(Három sóhaj) 

Legjobban sikerült helyzetdalai azok, amelyekben a maga való-
ságosan átélt szerepeit mondja el. Ilyen pl. a Maradt kerek három 
pengő..., Magos boglya pillangótlan. Ha balladáiban gyakran 
engedett a szentimentalizmus kísértésének, helyzetdalai közt 
emellett néha előfordul, hogy a népiség erőltetése folytán pózos 
szerepeket ölt magára vagy alakjaira. Egy kicsit ilyen a Tizen-
két szilfa alatt is, s még erősebben ütköznek ki az ilyen vonások 
pl. a Megnémulnak s az Előhíttam a bojtárokat c. versekben. 
Egészében azonban dalai közt épp a helyzetdalokban egy ke-
ményebb tartás, realistább életszemlélet érvényesül, mint köl-
tészetében általában. 

Ahogy szerepjátszó hclyzetdalaiban az epikum és a zsáner-
képfestésben megszokott helyzetleírás helyébe egyre inkább 
a költő szubjektív, belső érzésvilágának ábrázolása kerül, úgy 
közeledik egyre jobban a líraibb, dalszerűbb kifejezéshez. 

Jelentős daltermő ihletköre a szerelmeire való szerető emlé-
kezés. Akad helyzetdal ezek között is (Sárim néha levelet ír..., 
Tilos bimbó), de nagyobb részük kedves lírai emlékvers a gyer-
mekszerelem örökre kislánynak maradt, halálba szépült hős-
nőjéről, Katona Zsuzskáról (Esőben), s az ugyancsak korán 
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meghalt Papp Piroskáról, feleségéről. Az idő távolában légi-
essé halványult alakjuk ugyancsak az emlékidézés melankóliá-
ját hozzák magukkal, Sinka emberi-érzelmi kötődésének mély-
ségeiről vallanak. A bimbós-szerelem kis Zsuzsijáról még év-
tizedekkel halála után is írt verseket.4 A nélkülözésbe-gondba 
beletört Papp Piroskát, akit sok évi egyiittszenvedés után vesz-
tett el, ugyancsak az i f jú szerelem lírájával képes megidézni 
(Kospásztorlány, Ködkék szoknyában, Nevem a végtelenben), de 
emléket állít halálba-gürcölt asszony-alakjának is. 

Sziladi fasorban 
emelte a borsót 
Papp Piroska szegény 
min t most a koporsót . 

A cser meghajolt — a 
fűz eléje borult 
s végtelen messziről 
köszönt tőle az út. 

A m i k o r hazaért, 
szél suhant fölötte, 
s betette rá halkan 
az a j tót örökre. 

(A cser meghajolt...) 

Sinka legállandóbb ihlettermő alkalma az emlékidézés. Az 
emlékverseknek az élmény közvetlenségétől, a leíró cselek-
ményvezetésből való elszakadása nyitja meg verseiben a zsili-
peket a líra beáramlása előtt. Az epikus és a kisepikai művek-
ben is majdnem mindig jelenlevő, érzelmi húrokat pengető 
líraiság forrása legtöbbször a már lezárult és rendszerint tragi-
kusba fordult múlt. Sinka dalai ugyanarról az életszféráról 
vallanak, amelyből balladái is születtek, de a dalokban kezd 
jelen időben beszélni. A téma, a költői ihletkör ugyanaz a 

'Egy kis Zsuzsi-vers. — Élet és írod. 1957. dec. 21. 25— 26. sz; 
Emlék Sártallóról — Látóhatár, 1964. aug. 
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világ, csak a kifejezés módja változott némiképp. Ez a forma-
váltás azonban az ugyanazon világhoz való viszony bizonyos-
fokú módosulását is jelzi. Nem lehet véletlen, hogy Sinkának 
lázadó indulatú versei dalformában íródtak. N e m arról van 
szó, hogy tartalom és forma ilyen jellegű kölcsönhatását — akár 
Sinkánál, akár általában — bármelyik oldal felől nézve kizá-
rólagosnak lehetne tekinteni, de ha csak a tendencia alapfokán 
is, Sinka esetében ez mégis mintha egy spontán érvényesülő 
törvényszerűségre utalna. Már a Vádban ezen a hangon szó-
laltak meg a legradikálisabb szellemű, határozott elszántságú 
versek : 

Kiáltanak az őseim: 
a pásztorok és a parasztok. 
S én az ú rköpöt t unoka 
értük most tengelyt akasztok 

(Kiáltanak az őseim) 

N e m lehet azt mondani, hogy népdalformában írt versei 
általában radikális társadalomszemléletét, forradalmi elszánt-
ságot tükröznek, de azt igen, hogy amelyek mögöt t egy ilyen-
hez közelálló költői magatartás áll, azok rendszerint dalok. 
S ha ennek az összefüggésnek a hátterét vizsgáljuk, kiderül, 
hogy tartalom és forma ilyen jellegű kölcsönhatása olyan 
esetekben érvényesül, amikor a dal tárgya a költő vállalt társa-
dalmi közössége, vagy e közösség és a költő viszonya, s elveszti 
érvényét, ha a tárgy csak a szubjektív lírai önkifejezésre szűkül. 
A dal egyik alapfeltétele az objektív és szubjektív világ egy-
sége Sinka lázadó indulatú dalaiban olyannyira evidens, hogy 
ami nála szokatlan jelenség, ezekben többes szám első személy-
ben beszél: 

Bizony a mi ügyünk 
régen nem egyenes — 
sóval, vízzel, könnyel 
elegyes a leves. 
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Ezért kellett n e k ü n k 
más földjét rontani? 
Senki báróért a 
vérünket ontani? 

Százezrünknek ingyen 
messzi sírba bukni? 
Másik százezrünknek 
Kanadába futni? 

(Hatodosok) 

Sinka ritkán lázad. S akkor is lázadása bizonytalan és pers-
pektívátlan. Messze van attól, hogy a forradalom számára 
tudatos program legyen, az ösztönök felől tapogatózik feléje. 
A forradalom szelleme csak mint néhány leszámolásra elszánt 
ember éjszaka és erdőtakarta zendülése, anarchikus lázongása 
jelenik meg egyik versében. (Megzendül az erdő. . .) Várja és 
vágyakozik utána, belátja, hogy akik harcosai kellene, hogy 
legyenek, a „hatodosok", a nincstelenek „síró szeleket és kék 
füstöt aratnak". 

Szánj nekik néma ég 
egyszer már egy nyarat 
hol a történelem 
óriása arat 

Egy nyarat, miről még 
ma nem szabad írni 
Bánatunkat másként 
nem lehet kibírni. 

(Kék füstök és síró szelek . . .) 

Egy, a társadalmi kérdésekre a korábbiaknál aktívabban 
reagáló költői attitűd esztétikailag is hozhat új és pozitív ered-
ményeket, de azokat tartóssá tenni, vagy a torzulásoktól meg-
óvni a valóságszemlélet alapkérdéseinek felülvizsgálata és 
megváltoztatása nélkül lehetetlen. így Sinka költészetében a 
radikális, ill. forradalmi hangulatú daloknak csak epizód jelen-
tőségük van, majdnem hogy csak véletlenek. A forradalmi 
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hang még egy-egy dalon belül is meg-megcsuklik, lázadásba 
vagy erőtlen szentimentalizmusba fúl , néha faji gyűlölködéssé 
torzul. A bizonytalan, a leszorítottság burkát szétrepeszteni 
s a felszínre törni képtelen társadalmi elégedetlenségnek alle-
gorizált, ill. mitizált kifejezéséie a dalformák közt is találunk 
példát. Az objektivizáló helyzetkép felé mutató zsáner ezek 
között A varnyú riadója, az Éjféli udvar, a szerepjátszó helyzetdal 
irányába tendáló, bizonyos fokig mitizált lírai dal az Éjjeli 
kilátó. 

Sinka dalköltészetének egyik legterjedelmesebb és leglíraibb 
csoportja az önsirató keservesek. A népköltészeten belül is 
külön műfajt jelentő pásztor- és betyárnóták gazdag öröksége 
egyik ágának folytatója ezekben. A pásztorok, betyárok társa-
dalmon-kívüliségében született dalai hol a nehéz viszonyokon 
túlemelkedő kemény „betyáros virtus", a nyers életerő, hol a 
magány, a társ utáni sóvárgás hordozói (Megismerni a kanászt, 
Bujdosik az árva madár). A pásztor- és betyárdalok közt talál-
hatók a legszebb régi bujdosó- és rab-énekek. Sinka István 
nem írt pásztordalokat, zsánerképeiben, balladáiban is inkább 
vándorló szegénylegények, urasági cselédek, munkából kiesett 
nyomorultak szerepelnek, mint pásztorok. A pásztorénekek-
ből a közösségből kivetett pária-sors elhagyatottság- és magány-
érzetét, a szemlélődő életformából fakadó lírai hajlamot örökí-
tette át dalaiba. Cselekményük nincs, költészetének általános 
epiko-lírai jellegéből mindössze annyit őriznek meg, amennyi 
egy-egy allegória kibontásához szükséges. Ezek az allegóriák 
általában a költő életsorsára vonatkoznak, s mivel ennek tanú-
sága rendszerint egy-egy keserű sóhajban összegeződik, talán 
összes versei közt itt jut el a legtömörebb kifejezéshez, s szűk-
szavúan is sokatmondó képi párhuzamaiban ezekben áll a 
legközelebb a népdalok nyelvéhez. 

Szegény vagyok, sorsom süpped 
áld az Isten, mégis büntet. 
Folyó voltam, tóvá lettem, 
tél jöt t — jéggé merevedtem. 



Sinka István dalai 

Nyarak forrósága kéne, 
száz nyár kéne ennyi jégre. 
Ha nyár jönne a tó újra 
élő fo lyóvá zúdulna . . . 

(Másnak adott nyár. . .) 

Panasz, halálvárás, önsiratás, egy az élet harcaiban megfáradt 
ember föloldódás, béke utáni sóvárgása nyer lírai kifejezést 
keserveseiben. Múltja nem nyújthat vigaszt, jövője nem adhat 
reményt, csak a csendes rezignációban találhat megnyugvást. 
Perlekedne még Istennel, sorssal (A kísérő, Kardot, szívet, 
Csillagvesztés), de már ebben is erőtelen, s végül csak a szép 
halál esélyéért, az örök béke nyugalmáért eseng (Isten őszi 
csillaga, Virág hulljon csillag essen, Fekete mennybolt alatt). N e m 
vár az élettől már semmit; reményei után lassan emlékei is 
elhagyják. 

Fogyok én, fogy a csillagom, 
rossz volt az élet — i t thagyom. 
Kiket szerettem, lehulltak. 
Hattyúvá lett minden emlék. 
Sírok. Ha t t yú im elúsztak. 
Szárnyuk soha meg se lebben, 
úgy úsznak a végtelenben. 

(A hattyúk elúsztak) 

A felszabadulást ő is az új élet új reményeivel üdvözölte 
(Vacsora szabadság-estén). 1945 után újra elindult a kisemberek 
életét vallató régi költői vándor útjain, s sok esetben ez a régi hang 
folytatását is jelentette valamiképp. Ú j költészetébe azonban 
már beleépültek költői mesterségének addig megszerzett ered-
ményei, tanulságai is. Dalai nem jelentettek egy elkülöníthető 
korszakot. Siratóénekeinek, balladáinak szomszédságában szü-
lettek, s azokkal együtt költészetének a folklór-hagyományok 
által való megújulásának eredményei. Költői fejlődésútjában 
azonban a daloknak mégis kiemelkedő jelentőségük volt, 
mert a koncentrált kifejezésmód elsajátítására ösztönözték, és 
segítették egy már a formákban kifejeződő népiességet meg-
haladó új költői hang kialakításában. Az indulás éretlen sza-
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badversei, az eposzírás kísérletei, a siratok, balladák népkölté-
szeti formáinak iskolája után a dalokon át vezetett útja a letisz-
tult lírai kifejezésig. Mint előbb idézett kis dala is mutatja, a 
tiszta lírai hang megtalálásában a magyar költészet hagyomá-
nyai (Petőfi), s 1945 után pedig a Nyugat költőinek 
hatása is segítették, aminek következtében 1945 után a dalok 
érzelmi, lírai önkifejezésétől eljutott a gondolati líráig (Új alma 
nő a fán ). 

Sinka István indulásától kezdve jó érzékkel, kitűnő impro-
vizáló készséggel megáldott, a kor sugallatait ösztöneivel is 
megérző, de mégis mindig a maga belátása szerint kialakított 
útján makacsul kitartó költő. Útját mindig, mindenekelőtt 
a maga belső törvényeihez igazodva járta, bár ha a belső hang-
jai mellett ugyanolyan következetességgel keresi és követi az 
objektív világ igazságait és törvényszerűségeit is, valószínűleg 
kevesebb kitérő és kudarc árán jutott volna el így is elért költői 
kifejezőkészsége kiteljesedéséhez. 


