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SINKA ISTVÁN LAPPANGÓ ADY-VERSE 

A két világháború között megjelent csehszlovákiai hírlapokban tal-
lózva, véletlenül bukkantam rá Sinka István e versére. A pozsonyi Új 
Hírek 1940. október 23-i (IV. évf., 242. sz., 3.) számában látott 
napvilágot. Sinka egyetlen kötetében sem fordul eló', bibliográfusai nem 
tudnak róla. Könyvészeti adatait sem a Népi írók bibliográfiája, sem a 
Vitályos László-Orosz László szeikesztetteAdy-bibliográfia 1896-1970 
nem tartalmazza, jóllehet a szerkesztők gyűjtésüket egybevetették a 
MTA Irodalomtudományi Intézetének bibliográfiai anyagával. Felté-
telezhető ugyan, hogy a vers kézirata lappang valahol és egyszer még 
előkerül, de valószínűbb, hogy megsemmisült. Éppen ezért indokolt e 
vers hazai ismertté tétele. Teljesebbé teszi Sinka költői hagyatékát és új 
motívummal gazdagítja témakörét. íme a vers: 

ADYRÓL 

Különös neve alatt tragédiák 
pihennek, 
mint tűzben az érctömbök, 
amik, ha szétfolynának 
a népvándorlás útján, 
tán megégetnék izzó 
tűzarcukkal ezt a völgyet, 
ahol földindulás rázza 
maroknyi népedet, ó, 
szent vérem, Ady! . . . 

Sinkára Ady lírája - mint kritikusai és monográfusai is megálla-
pították - mély hatással volt. Felettébb érdekelte őt Ady költészete, 
kötészetének kisugárzó hatása. Egyik riportjában (Esti pásztortüznél 
Adyt olvasnak a bihari pásztorok. Magyarország, 1936. június 3.) foglal-
kozott is ezzel a kérdéssel. Szülőföldjén járva, T. Papp János szemé-
lyében Adyt olvasó juhászra bukkant. Élmény volt számára e fel-
fedezés: , A ládájában ott van Ady. Kopott a verskötet. De nem baj, 
mert ím mégis csak itt van, tehát »kiszöktek az izzadt mezőkre az égi 
komédiák«. Budapesten hallottam, hogy Adyt az a nép, amelyért 
annyit vívódott magában, nem tudja megérteni. Azzal magyarázzák ezt, 
hogy az egyszerű ember nem érhet oda, ahol Ady szelleme szárnyal. Ha 
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látnák és hallanák, hogy este a tűz mellett, hogy olvassák ezek Adyt, 
egész máskép vélekednének. Kialszik a pipa a szájukban. A tüzet élesz-
tik csak és suttogják a verssorokat . . . Szalontától nyolc kilométerre . . . 
öreg csőszök, bozontos juhászok, perkálszoknyás parasztasszonyok este 
szinte isszák a forró melódiákat." 

Sinka e versének felszínre kerülése arra enged következtetni, hogy - e 
vershez hasonlóan - még lappanghatnak valahol Sinkának eddig kötet-
ben vagy netalán még időszaki kiadványban sem közölt versei, esetleg 
más irodalmi alkotásai is. Érdemes lenne ebben az irányban kutatásokat 
végezni. S végül azt sem lenne érdektelen megállapítani, hogy került 
közlésre az Új Hírekben Sinkának ez a verse? A szerző adta-e át e vers 
kéziratát a lapnak, vagy csupán átvételről - újságírói nyelven: ollózásról 
— van szó? S ha valóban így van, újabb kérdés vár feleletre: hol jelent 
meg a vers eredetüeg? 
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