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Sinka István és Hegyesi János barátsága
Beszélgetés Bálintné Hegyesi Júliával, a Sárrét költőjének lányával

- Minden ismeretség, barátság ki-
alakulásának érdekes cs mindenkép-
pen meghatározó pillanata az első ta-
lálkozás. Különösen az, ha író embe-
rekről szól a történet, gondoljunk csak
a magyar irodalom nagyjainak min-
denki által ismert kapcsolataira. Sinka
István cs Hegyesi János esetében mi-
kor, és milyen körülmények között tör-
tént az első személyes találkozás?

- Azt gondolná az ember, hogy két
költő az irodalom berkeiben találhat
csak egymásra. Ezt az ő esetük egyér-
telműen cáfolja. A '30-as évek köze-
pén édesapámat a gyulai kórházban
vakbéllel műtötték. Autóbusszal uta-
zott haza, Füz.csgyarmatra. Már nem
jutott számára ülőhely. Egy vékony,
barna ember, látva éppen lábadozó ál-
lapotát, helyet kért számára az autóbu-
szon. Ő volt Sinka István. Sinka való-
színűleg Vésztőre utazott ugyanazon a
járművön. Első feleségét, Piroskát lá-
togatta meg a kórházban, aki akkor már
súlyos beteg volt, cs nemsokára meg is
halt, maga után hagyva három apró gyer-
meket. Sinka akkoriban már nem mint
juhászbojtár kereste kenyerét; a vésztői
kaszinó szolgájaként könnyebb munkát
végzett, s ebből a jövedelemből el tudta
tartani a családját.

így kezdődött sírig tartó barátságuk.
Édesapám első verseit is Sinkának
küldte cl, hogy mondjon róluk véle-
ményt. Találtam egy levelet, amelyet
Sinka írt édesapámnak. Ebben vélemé-
nyezi verseit, őszinte kritikával inkább
bírálja, mint dicséri. Ez is jelzi barátsá-
guk őszinteségét, hiszen ezért édesa-
pám nem sértődött meg, inkább igye-
kezeti megszívlelni az akkor már is-
mert és befutott költő tanácsait.

- Milyen személyes emléke van ket-
tejük barátságáról? Sinka István ho-
gyan él emlékezetében?

- Tíz-tizennégy éves lehettem, de jól
emlékszem rá, hogy Sinka többször is
meglátogatott minket Szász Károly utcai
lakásunkban. Elevenen él az emlékeze-
temben, hogy a fél arca béna volt, arcideg-
zsábával küszködött. Ez a szájmozgásán
is látszott. Később teljesen lebénult. Gép-
írónőre volt szüksége, s ekkor ismertette
meg édesapám Szin Magdával, aki jóval

fiatalabb kora ellenére feleségül ment
hozzá. Sinka második házasságához
ennyi köze azért édesapámnak is volt,
hogy az ő révén talált társra az akkor
már egyre magatehetetlenebb költő.
Szin Magda mindvégig kitartott a
nagybeteg férje mellett, ápolta, gondját
viselte. Sinka özvegyével édesapám-
nak később is volt kapcsolata, a költőt
pedig a halálos ágyán többször is meg-
látogatta. Csak azt kérte apámtól, hogy
este menjen, amikor a felesége már
biztosan otthon van, mert ő maga nem
tudott felkelni és ajtót nyitni.

- Kettejük kapcsolatában megítélé-
se szerint mekkora szerepe leheteti a
hasonló származásnak, eleinte igen sa-
nyarú sorsuknak?

- Feltétlenül összekötötte őket a
származás. Mindketten nagyon mély-
ről érkeztek, hat elemit végeztek csu-
pán. Tudásukat, tájékozottságukat öne-
rőből szerezték meg; mindketten ren-
geteget olvastak. Kislány koromtól
magam is nagyon szeretek olvasni.
S inkát a könyveiből jobban ismertem,
mint személyesen, több volt az irodal-
mi élmény, s erőteljesebben él emléke-
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/.etemben. Még otthon, Füzesgyarma-
ton, szeghalmi diák koromban olvas-
tam el Sinkától A fekete bojtár vallo-
másait, amely egész életemet meghatá-
rozó élmény maradt. Hiába jártam
énckiskolába, a szívem, a lelkem az
irodalomhoz vonzott. Apám éjszakán-
ként a petróleumlámpa fényénél olva-
sott vagy írt. Akkor még nem sejtet-
tem, hogy kemény fizikai munkája
közben, az utak mentén született, gon-
dolatban hazahozott verseit rója papír-
ra. Értő könyvolvasó, újságolvasó em-
ber volt. Eszmélésem óta könyvek vet-
tek körül, amelyeket elolvastak, sőt lel
is olvastak belőlük, aztán megbeszél-
ték, vitatkoztak, vállalva a felelősséget,
olykor a büntetést is. Aztán megismer-
tem a könyvek íróit: Sinka Istvánt,
Szabó Pált, Veres Pétert.

S inkának szinte valamennyi köny-
vét olvastam. Édesapámmal megbe-
széltük azokat. Vád című verseskötetét
magammal vittem diákként. Számos
balladáját ma is kívülről tudom.
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Sok szeretettel ajánlom ezt a kicsi füzetet, az én kedves
Hegyesi Jánosomnak.

Budapest, 1949. jan. 18-án
Sinka István

Sinka István: Az élők félnek (Bolyai Akadémia, 1939) (versek)
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Kettejük kapcsolatának, barátságá-
nak mintegy mottója lehet az a dediká-
ció, amelyet Sinka István jegyzett be
Vád című kötetébe édesapámnak:

„0//, a/zo/ nagyon mély a magyar
sors, ott, ahol az elsüllyedt magyar
tengerfenekén legvádolóbb az emberi
kín és árvaság, onnan indultak ezek a
versek is... És onnan indult két ember:
az egyik az én kedves Hegyesi Jáno-
som, a Sárrét költője, a másik én vol-
nék, Bihar fia. Két föld, két ember, és
mégis örökre egy, úgy, mint két folyó,
mik végül mégis egybefolynak.

Szeretettel: Sinka István
Budapest, 1949. január 18."


