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JÁNOSI ZOLTÁN

Szárnyak a mélyből
Sinka István archaikus poétikájáról

Sinka István költészete minden elődjét messzemenően meghaladva a legnagyobb fe-
lületen, a legsokrétűbben, a legtöbb jelrendszeren át (balladák, siratóénekek, hiedel-
mek, rítusok, táncok, tárgyak) érintkezik a népi kultúrával. Főképpen a balladákhoz és 
rítusokhoz, hiedelmekhez kapcsolódó pogány kori világképelemek átlényegítése révén 
a legmélyebb szintjeire is ő hatol be annak. Ha motivációja nem is tisztán belső népi 
eredetű, mert indulásakor „... a korszellem által determinált irodalmi ízlés” „magyar 
mélységet”, „ősi paraszti népiséget” célzó hangereje is befolyásolta;1 folklór-mélyi tény-
ismeretét s egy ismeretlen világ atmoszféráját az irodalomba emelő eredményeit ez nem 
kérdőjelezi meg. Fellépése már-már „etnográfiai”, „kultúrhistóriai” jelentőségű is: „a 
pásztorélet tárgyi világa, szokásai, barbár szertartásai, babonás hiedelmei sorra megele-
venedtek Pásztorénekében, epikus „jeleneteiben és balladáiban”.2 Sinka a költészetnek 
a még korántsem csak esztétikai funkciókra redukálódott, hanem a praktikummal és 
hiedelmekkel együtt élő státusához hátrál vissza. Ezzel lírájában a verbális művészet egy 
vonulatának szinte „in statu nascendi”3 állapotát eleveníti föl. Arany, majd Ady kísérletei 
után, József Attila e tárgyú csillogásaival, Tamási Áronnal és (nemzetközi síkon) Federi-
co García Lorcával párhuzamosan vonja be átütően és nagy irodalomteremtő erőként, 
művei sokaságát érintően a népköltészet klasszikus műfajaihoz nem tartozó „beszéd-
módokat” és a nem verbális szellemi formákat. A pogány emlékű rítusokat, hiedelmeket 
és a hozzájuk kötődő szövegeket poétikájának szerves részeivé emeli, s ezzel a magyar 
folklór legősibb örökségének költői fölfedezését korszakos érvénnyel végzi el. Ő jut vissza 
legmesszebb a népiek között az objektív idő ellenében haladó úton az alsó mitológia, a 
folklór archaikus mítosztöredékeihez s a bennük őrzött lételemző normákhoz. Az egész 
archaikus mítoszi szellemi építmény szerkezetére is rávalló leletekre talál, ha ennek teljes 
körű jelentőségével és így kivételes poétikai lehetőségeivel nem is volt igazán tisztában. 

A zárt kultúrájú „szigetek” között is, ahová a néprajz gyűjtői a leggazdagabb anyag 
reményében léphettek be, az érdeklődés különleges metszéspontjában állt Sinka szülő-
vidéke. „A régi korok, a magyarság honfoglalás előtti hiedelemvilágának nyomait kere-
ső néprajzosok dokumentumanyaguk legnagyobb részét azoktól a Körös-vidéki pász-
toroktól gyűjtötték, akik között Sinka István gyermek- és ifjúkora legnagyobb részét 
töltötte. Ennek a vidéknek gazdag népmese- és népmondaanyagából merítette 70-80 
évvel Sinka előtt Arany János balladatémáit, a Sárrét nádasaiban bujdosott az ifjú Toldi, 
Sinka napszámoskora lakóhelyéről, Vésztőről indult a békési tanyák közé Bartók Béla is 
1905-ben első népdalgyűjtő útján.”4 Ez a világ azért őrizhette meg viszonylagos kultu-
rális függetlenségét és „archaikus integritását”, mert izoláltságában, a magasabb kultú-
ra központjaitól és hordozó személyiségeitől is (papok, tanítók, orvosok) távol, szellemi 
önellátásra, a lét- és önértelmező archaikus reflexek konzerválására és fölelevenítésére 
kényszerült. A paraszti kultúra e különös, alásüllyedt világának létezésére Ortutay Gyula 
hívta fel a figyelmet. „Ha a magyar művelődés történetét vizsgáljuk – írta –, láthatjuk, 
hogy a paraszti kultúra hosszú századokon át nem volt kapcsolatban a késő középkor óta 
a fölötte levő társadalmi osztályok szellemi tudatának fejlődésmenetével [...] vélekedése 
a világ végső dolgairól, életről, halálról s a maga helyéről a világban, századokon át a régi 
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nyomon haladt.”5 A paraszti tudatforma legbelsőbb rétegei így azoknak a világképeknek 
az erősebb sugallataitól is érintetlenek maradtak, amelyeket a reneszánsz, a felvilágoso-
dás és a tizenkilencedik század racionális, tudományos szemlélete adott.6

Sinka pásztorvilága még a legelzártabb falusi parasztkultúráktól is jóval ősibb, sza-
badabb, barbárabb és magányosabb volt. A probléma lényegébe vágó magyarázat itt 
tűnik föl arra, miért éppen az ő líráján tör át „a magasabb kultúra alatt megőrzött ar-
chaikus: a mágikus-mitologikus parasztkultúra”7 legmélyebb erőrendszere. Ami sokak-
nak egzotikum, számára a szellemi világ magától értetődő formája volt. Nem könyvből, 
hangrögzítésekből, fotográfiákból, múzeumokban ismeri meg ezt az értékrendszert s az 
abba kódolt világmodellt. Nem is az eleven folklórból már csupán „desztillált” szöve-
geket, szerves létmódjukból kiszakított dalokat, balladákat szívja tudatába, hanem a 
létezés gyakorlataként átélt, organikus pásztorkultúrát együtt az ott izzó alsó mitológia 
lépten-nyomon ható világértelmező képleteivel. Helyzete tehát azokhoz a gyarmatok-
ról származó benszülöttekéhez volt e vonatkozásban hasonló, akik az európai néprajz-
kutatók külső közelítései után elsőként adtak, műveltségük kiemelő erejének szárnyán, 
belső dokumentációt, értékelést és poétikába öntött formát is népük archaikus eredetű 
kultúrájának.

Szülőföldjén az archaikus mítoszi világkép motívumainak, szemléleti vázának szá-
mos erősebb vagy halványabb elemét sugározzák a babonák, kísértethistóriák, kuruzs-
lási szokások, népi siratók, varázslások, ráolvasások, mágikus cselekvések, bájolók,8 a 
népi halottsiratást kísérő halottas tánc szertartása, áldozati rítusok, termékenységva-
rázslások stb. Mindezek eredete „az ősi népi természetvallásban, a népi mágiában volt 
található, esetenként azok között a bájolók és ráolvasók között, amelyeket még kódexe-
ink vagy Bornemisza Péter híres gyűjteménye: az Ördögi kísértetek őriztek meg.”9 A ri-
tuális és szokásszövegeken túl különösen a balladák maradtak elevenek e tájon. Többféle 
történeti rétege élt egymás mellett, leginkább a vidék tragikus eseményeihez kötődő, 19. 
századi típusú bihari-békési, ún. „helyi balladák” voltak gyakoriak, de dokumentálha-
tó módon éltek a szájhagyományban a jóval mélyebbre mutató formák is, amelyek a 
19. század előtti hagyatékokat sűrítik. „Az az örökség, amelyet Arany János is ismert és 
használt különösen kései balladáiban”,10 és amelyek a 16-17. századi magyar balladák 
helyi változataiban őrződtek meg.11 A hamis tanú című Arany-balladában szereplő „vén 
Márkus”-típusú hazajáró kísértetről „Sinka hazájában, a Sárréten még a 40-es években 
is egy egész csokorra való kísértethistóriát gyűjtöttek az etnográfusok.”12 A ballada Sin-
kának ugyanazt a forrást jelentette ezen a tájon, mint García Lorcának Andalúziában a 
cante jondo, a románc vagy a népélet véres történetei. S a konkrét nevek és helyszínek is 
ugyanazokan az erővonalakon (a híradás, a tudatosítás és a verssel történő megörökítés 
ívén) emelkednek a pásztoréletből Sinka tekintete elé, ahogyan spanyol kortársának a 
románcok és drámák forrásául szolgáló tragikus, eleven andalúz események.  A költé-
szetének karakterét kialakító Sinka számára mind a balladák, mind a rítusok hatása 
meghatározó lesz, mégis inkább az utóbbinak és a velük együtt élő hiedelmi elemeknek 
a lírába oltásával hoz gyökeresen újat, hajol a legérintetlenebb szférákig. Arany János 
zseniális „mélyfúrásokat” adó kezdeményei után Sinka a maga voltaképpen 19. száza-
di típusú ballada-imitációit is ezek felől tölti meg mélyarchaikummal. A hiedelemvilág 
és a mágikus praktikák övezete a balladánál és bármilyen más „szuverén” szövegnél 
közvetlenebbül hordozta az archaikus világképet. Bennük és ráolvasás-elemeikben az 
archaikus mítosz – és annak létértelmező koncepciója – koncentráltan és nagy erővel, 
a rekonstrukció bármikori esélyével őrződött meg. E „mikromítoszok”, ősi-világkép-
tömörítések az archaizáló költészet legbelső bázisrétegét szolgáltatták. A mítoszok nyers, 
vad levegőjének kiáradását a történelmi idő egymásra rakódott tömbjei alól. „Az ő anyja 
az ajtó előtt még keresztbe tette a seprűt a rossz szellemek elleni védekezés gyanánt. 
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Nagyanyja a nyomorúság ellen valóban termékenységi szertartást végzett, s mint több-
ször megírta, nyomorultul pusztult bajtársát az ősi népi liturgia rendje szerint siratták 
el.”13 E rítusokban az emberképnek - a keresztényivel szembeállítható - határozottan 
samanisztikus és demiurgoszi-kultúrhéroszi aspektusa, modellje tűnik föl az archaikum 
világképének kozmosz- és létstratégia-szervező körvonalai között.

Sinka a „mágikus költészet”, „naiv mitologizmus”, „barbár költészettan” nevekkel 
illethető14 poétikája új állomás líratörténetünk „bartóki” vonulatának fejezetében is. 
Mélyről szövődő folklórdimenziói elhatárolják őt más népi költők egyszerűbb, népdal- 
vagy balladautánzó szemléletétől. Poétikáját az az „archaikus költészettan” alakítja ki, 
„amely a népballadákban, a paraszti siratókban és ráolvasásokban tanulmányozható.”15 
„Petőfi és Arany, Erdélyi és Illyés után azt az ősi poétikát újította fel, amelyeknek érvé-
nyességére már senki sem gondolhatott.”16 „Népisége még Petőfi előtti, annál barbárabb, 
keményebb”, „barbárabb, mint Erdélyi harmónia felé törő kísérletezése.”17 „Népisége”, 
„mélyvilága” nemcsak sorsérzés, sorslátomás, mint Adyban, „hanem a népi tudat eleven 
része”; „mitológiája pogányabb, ősibb, mint Gulyás Pál tudatos mítoszteremtései.”18 Ez 
a líra közvetlenül „az ősi magyar népköltészet”19 szemléleti formáival tart rokonságot.

Sinka poétikai forrásainak legjellegzetesebb talaja tehát a megőrződött archaikum: 
„az az ősi naiv gondolkodáson alapuló tudatvilág ..., amelyben a túlvilági hatalmak, a 
természet és az ember egymásra közvetlenül ható viszonyban álltak egymással.”20 Ez a 
keresztény létértelmezést és istenkoncepciót kiiktató szellemi közeg ugyanolyan poétika-
inspiráló, művészetformálásra alkalmas „telért” rejtett mélyében, mint amilyen „Bartók 
és Kodály felfedezése előtt a pentaton zene”21 volt. Ezt a mélymodellt a líra számára az 
archaikus mitologikus világkép konstrukciós formája és eszmei tartalma adja. Amilyen 
végső, benső lényeg, alapelv a Bartók-zene számára a pentatónia, illetve a dualitás, a 
polaritás és az aranymetszés-komplexum, főbb vonalaiban annak felel meg Sinka ar-
chaikus remitologizációs poézisében az archaikus mítosz létkoncepciója s poétikus ter-
mészete. A legpontosabban a Bartóknál – a zeneelmélet részéről többek által feltárt – (s 
számos vonásában a zeneszerző részéről is e folklór-mélyből fölizzított) paramétereket 
mutatja: a poláris világot, a küzdő embert, a humánumot folytonosan megtörő koz-
moszt, a folytonos és közvetlen szembeszegülő erőfeszítést a világ emberi szempontból 
negatív erői ellen. Bartók és Sinka is ugyanabban a mélyvilágban és hasonló kultúr-
körben tapogatott törvényszerűségek, a huszadik század életébe emelhető gondolati és 
poétikai inspirációk után, és ugyanazon világkép-izotóp sugarait érzékelte és erősítette 
fel. Bartók e motivációs képletet, antropológiai üzenetekkel telített szellemi organizmust 
korszerű módon az egyetemes emberi érdekek zenei megszólaltatójává tudta tenni, míg 
Sinkánál csak kinyílott, de származási gátjai, szegénysége, tanultságának korlátai s en-
nek révén a sorsútjában megnyilvánuló egyéb hátráltató erők miatt csak a szárnyait 
tudta kibontani, s csak félig tudott magasba emelkedni ez a nagyszerű poétikai lehető-
ség. Ám a magyar líratörténet szempontjából ez is igen jelentős eredményt, perspektívái 
számára fontos költői értékteremtést jelentett.

Sinka István repülésének kivételes szellemi erőfeszítéssel létrehozott íve a maga tö-
résvonalaival együtt is olyan jelzőfény, amelynek forrására és távlataira nézve közeli utó-
dai, különösen Nagy László, Juhász Ferenc, Szilágyi Domokos, Tornai József, Kányádi 
Sándor, Csoóri Sándor és Kiss Anna már egyetemes értékek közelébe tudták emelni a 
magyar (és részben a  finnugor, a bolgár s az egyes indián és egyéb  törzsek által hordo-
zott) folklór kulturális antropológiai ihletettségű költészeti integrációját, illetve az ennek 
természetére és megértésére irányuló elemző gondolkodást. 
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