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1937-ben született Buda
pesten. Irodalomtörténész,
kritikus; az ELTE BTK ta
nára. írásai negyven éve
jelennek meg aVigiliában,
folyóiratunk szerkesztöbi
zottságának tagja. Leg-

. utóbbi írását 2006. 6. szá
munkban közöltük.

Sinkó Ferenc
pályafutása

Költeményei
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Ebben az évben emlékezünk az 1956 októberi forradalom és szabadság
harc ötvenedik évfordulójára. Ám emlékeznünk kell az ezt megelőző évek
történetére, a terror, a megfélemlítés keserves, embert próbáló időszakára

is. Ebben a néhány, mégis évtizedeknek látszó esztendóven, a cenzúra
nyomásával és a különféle tilalmakkal sújtott katolikus sajtó megmaradt
és meghagyott - Melocco Miklóst például eltették láb alól - munkatár
sai hősi helytállást tanúsítottak. Méltóak arra, hogyemlékezzünk rájuk, s
tisztelettel őrizzük nevüket, tevékenységüket.

Sinkó Ferenc 0912-1990) a felvidéki magyar irodalom és köz
élet egyik alakítójaként korán megbecsült személyiség lett. Jogi
egyetemi tanulmányainak befejezése után a kassai Új Élet című

folyóirat szerkesztőjeként tevékenykedett, nemcsak szépirodalmi
alkotásokat, hanem a kisebbségi magyar fiatalság érdekeit védel
mező cikkeket, tanulmányokat is írt. Az Új Élet a Prohászka Kör
célkitűzéseit támogatta, s mindekkor kiállt a népi írók törekvései
mellett. Rendszeresen közölte Balla Borisz, Pfeiffer Miklós és
Possonyi László írásait, Mécs László költeményeit és Rónay
György bírálatait. Sinkó Ferenc 1939-ben költözött Budapestre.
1945 után a Szív és az Új Ember munkatársa lett. Elbeszélései
nek témáját, alakjait többnyire az Ipolyság ihlette. Antológiákat
szerkesztett, s különös érzékkel, beleéléssel fordult a gyermekek
felé, ami érthető, hiszen három lánya és egy fia született. A lá
nyok a képzőművészet és a művészettörténet magas szintű mű

velői, Péter neves, közkedvelt humorista.
Kedves, remek humorral megáldott, mélyen hívő ember volt,

humorára szükség is volt a "bura alatt". Hogy milyen súlyok ne
hezedtek rá (is), hitelesítik szemérmesen rejtegetett költeményei,
amelyek közül alig néhányat ismerhettek olvasói. Gyermekei jó
voltából néhány korjellemzőt idézhetünk.

"Ne legyenek álmaid? / Legyenek... De csak annyi, / amennyit meg
is tudsz / valósítani. / / Remény, álom nélkül / élni nem lehet, / csak
ne akard pótolni / az ábránddal a tetteket. / / Ha csak egy-egy új szót
tanulsz, / már elmondhatod, / nem múlt el hiába - / gazdag volt na
pod." (Ne legyenek álmaid?)

Kiválóan ismerte a népi imádságokat, a katolikus sajtó múltját
és a magyar szentek életét. Ha szerencsésebb csillagzat alatt szü
letik, bármely témakör kiváló művelője lehetett volna. Az ötve
nes években átélt szenvedéseit, lelke megpróbáltatásait többféle
műnemben is megpróbálta kiírni magából. Állatmeséket írt a
korszak sakáljairól és fenevadjairól (a Szent István Társulat gon
dozásában A szamár királysága címmel jelent meg egy csokornyi,
Péter fia bevezetőjével), s versekkel védelmezte - amennyire le-

527



Nyugállományba
vonulása

Zsamokellenes lírája

hetett - szellemi szuverenitását. Ezek közül kiemelkedő a korjel
lemző, megrendítő Szent Család vasárnapján: "Élet ez? Végig mene
külöm I életemet ... I Soha se kereshettem, I amit szerettem s akartam,
I csak azt, amit - lehetett ... I I Akárhogy nézem, I egész életem sem
mi más - / a mindenkori hatalommal I folytatott alkudozás. / / A
Hatalommal, melyről tudom, I vak és könyörtelen, I a hogy kűzdeni

vele I nincsen fegyverem. I/Nincsen fegyverem I s nincsen más po
rondom, / csak kis fészkem .. . ha harcolok I - mindenképpen összeron
tom. / / S nem harcolhatok az ő I fegyvereikkel se. Hiszen I azokkal
együtt erkölcseiket is / a fészkembe viszem. /1 S azok mérgezik meg I
törik, tépik szét, / amiért az alkudozást vállalom: - / szeretteim szívét.
1/ Van-e, ami bátoríthat? I Van-e vígasztalás, I Vígasztalhat-e, hogy I
ugyanígy menekült, futott / a Kisdeddel s Anyjával az Ács?! / / Rá
gondolok ma... / de egyre a látóhatárt lesem, / betelik-e már valahára I
az íte1et az új Heródeseken?!"

Kényszerű nyugdíjazásának körülményei is a korra jellemzők.

Az akkori NDK-ban, Rügen szigetén vett részt jutalomutazáson,
egyházi személyiségek kíséretében. Hazaérkezésüket követően

Magyar Ferencet, az Új Ember főszerkesztőjét magához rendelte
Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, s közölte,
vagy azonnali hatállyal nyugdíjazza kollégáját, vagy perbe fog
ják, mert a fehér asztalnál rendszereIlenes vicceket mesél t. Így
működtek akkoriban a besúgók...

Nyugállományba vonulása után egyre többet betegeskedett.
Szaporodtak szívpanaszaí. Harmadik infarktusa végzett vele.
1990. november l-jén Péter fia karjában hunyt el. Bizonyára va
lóra vált, amiért egyik versében könyörgött: "Asszonyunk, Mária,
Fiadnak, hogy méhedbe fogadtad / testvérei lettünk... / legyen áldott
a szerelmünk, / Könyörögj érettünk. / / Asszonyunk, Mária, / Fiad
nak, hogy méhedben hordoztad, / testvérei lettünk, / áldott terhet hor
dozhassunk, / könyörögj érettünk. 1/ Asszonyunk, Mária / Fiadnak,
kit istál16ban szültél, / testvérei lettünk, / szülésünk óráján könyörögj
érettünk. / / Asszonyunk, Fiadnak / kit a Templomban bemutattál I
testvérei lettünk, / legyen tied a gyermekünk is, / könyörögj érettünk.
/ / Asszonyunk, Fiaddal, kit / a Templomban megtaláltál / a menny
ben együtt lehessünk, / most és minden órán I könyörögj érettünk."
(Örvendetes és szorongásos)

A történelemhamisítás és a kor ismeretének hiánya miatt nem
kevesen azt hiszik, hogy az ötvenes évek elejének terrorja nem is
volt olyan vészes. Az elnyomottak, megbénítottak fogcsikorgató
reménykedését Sinkó ugyancsak versben fogalmazta meg, a ma
gyar líra zsarnokellenes hagyományait folytatva: "Hiszed-e, zsar
nok, / mert hallgatni kényszeríted rabod, / az igazságot is / néma
ságra kárhoztathatod? I I Ahol a nép nem szólhat, I ahol a sokaság
hallgat, / a falak, utcák, kövek, I börtönkapuk ordítanak. I / Minél
nagyobb a honban, / s minél dermedtebb a némaság, I annál
messzebb hallani, I a Rab hogyan zörgeti vasát." (1953. Újév)
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