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ÁGH ISTVÁN

Az én örök Sinka–versem 
Sinka-verseket hallgatok lemezről a költő előadásában. Figyelem megőrzött hangját, 
ezt a bihari tájszólást. amely csak hangárnyalataiban különbözik a köznyelvtől, a másik 
nagyszalontai, Arany János is így beszélhetett. Nem patetikus a hanghordozása, pedig, 
ha kell, országrengető szavakat mond ki. Inkább a ritmusra ügyel, tűnhet kántálónak, 
ami nekem természetes. Nem veszek észre különbségeket, mert szinte családtagként 
veszek részt versei hallgatásában egy rejtélyes vonalon, úgy , hogy már ötéves koromban 
tudtam a  Fillér penészeik a szemén című versét, melyet bátyám hozott a pápai refor-
mátus kollégiumból József Attilával együtt, s én visszahallhatom a költőtőt évtizedekkel 
később a lakásán, a Keleti Károly utca 50-ben, ahol én is házasként éltem már.

Gyermekhangomat képzelem ugyanarra a versre, mely azóta is a költőjéhez köt. 
Így van közöm a sors kegyelme folytán Sinka István költészetéhez. 
Akkor még csak, és sokáig egyetlen vers szálán. 

A mezőn, hol szétfoly a köd
s hosszura nő a vadcsalán:
csókom szegény kis hercege,
messze túl a major mögött,
alszik sárral a homlokán.
Fölötte bodza. Kicsi. Vad.
Fillér penészlik a szemén…
Aludj kis herceg, az apád nagy
csavargó lett, eltűnt és nem megy át
többé a róna peremén.

Ez a különösen titokzatos bánat egész kis lényemet betöltötte, mint ahogy éppen a 
mulandóság megérzésének idejére esett. Akkor szomorított el anyám az árva gyermek 
Eötvös Józseftől való történetével, megsirattam az elveszett szülőt, ez a vers pedig azzal 
sajnáltatott, hogy én is meghalhatok. Bár szinte minden szava már kisgyerekként is 
érhető, részleteiben megtapasztalt, mégis olyan sejtelmes volt nekem, akár a halál. A 
mező, a szétfolyó köd, a bodza közönséges értelme áttérült valami különös, hihetet-
len térbe, ma már azt is mondhatom, opál mezőbe, hiszen birtokolhatom egész lezárt 
költészetét. S úgy nézek vissza általa magamra, mint valahai világára a költő,  az első 
szülött gyermek halálára, akit Bélmegyeren, a Kárász-uradalom egyik majorja mögött 
temettek el. A vers rám is vonatkozhatott, s kicsalta könnyeimet. Azóta ez, a dolgokból 
áradó titokzatosság határozza meg viszonyomat Sinka István költészetéhez. Ez a vers 
vezetett a Vád kötethez. már érett fejjel. egyetemistaként, mielőtt ez a költészet úgy volt 
tiltott, hogy elhallgatták.

De még 1956 szeptemberében a Parlamenti Könyvtár zárt anyagából kellett kikér-
nem könyveit, s némi magyarázkodás, igazoltatás után kaphattam meg. Felejthetetlen, 
kiteljesedett élménnyé bokrosodott akkor az a régi rövid vers. Sinka nyelve, költői képei, 
elégikus ballada-melódiája a magyar síkság végtelen terét varázsolta körém, s az ősi 
múltba vitt.

Áldott természetességgel és szerencsével onnan indulhatott, ahova mások visszamen-
tek, a líra ősi anyaga felől. Nem Kukorica Jancsi-János vitéz furulyája hallatszik a pusz-
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táról, hanem prófétai hang, bibliai pátosz, mítosz és látomás, madárdal és virágének. 
Őstehetség volt, de úgy, mint a népközösség géniusza a dalaiban, balladáiban, zenéjé-
ben.  Költő pedig úgy lett, ahogyan megtörténik a csoda. De ha ismerjük az életrajzát, 
olvassuk a Fekete bojtár vallomásait, nem lepődünk meg. Minden úgy alakult, hogy 
költő legyen, hogy a sejtés formába váltson, beteljesedjen az ösztön, működjön hajlama 
az elvegyülés és kiválás értelmében. Aki még a ponyvaregényből is világot tanul, aki Go-
golban, Tolsztojban, Csehovban a megidézett sorsra talál biztató mintát, aki agyonolvas 
minden föllelhetőt, az nem az időt múlató pásztor. Készült a sorsra, és tette ezt olyan 
figyelemmel és fegyelemmel, akár a kétkezi mesterek, akiket a Nagyszalontán a Kölesér 
melletti sikátorban megismert, s ahogyan pásztortársai értenek állataikhoz,  az időjárás-
hoz, a növények ízéhez, hozamához. 

Az én nagyrabecsülésem, szeretetem pedig elnyervén jutalmát, nemcsak a költé-
szetéhez, de magához a költőhöz is közel kerülhettem. Érzek benne valami sorsszerűt, 
hiszen poétikai példaképem lett Sinka István, aki feleségével a mennyezetem fölött la-
kott, vagyis én laktam a családommal alattuk öt éven át. A megismerkedés nehezebbre 
sikerült, mint elképzelhető. Betegsége miatt alig mozdult ki. A szomszédéknál találkoz-
hattunk, hogy utána rendszeres látogatója beszélgetőtársa lehessek. Versei közönsége 
lettem, megtudtam, hogy lehet birkahajtás közben aludni, télen a trágyadombban me-
legedni. De akkor ott a Rózsadomb aljának emelkedőjére nyílt kilátás. Ritkán nézhette 
már abban az időben, betegsége miatt. Könyökére dőlt ágyán olyan szokásból, akár a 
puszta füvén lenne, subának képzeltem takaróját. Megmutatta verseit, örömmel forgatta 
le Sinkovits Imre előadásában a tilosra állított mondatokat. S amit ő mondott a mag-
nóra, s megőrzött az idő ma is hallhatóvá. Ott találkoztam a híres Kiadóval Püski Sán-
dorral, s feleségével, Ilus nénivel, mulattunk is néhányszor, mely Püskiék pálinkájával 
kezdődött. Felejthetetlenek Veres Péter látogatásai, aki mindennapi sétája közben meg-
látogatta barátját. Végighallgattam beszélgetésüket. Péter bácsi is gyerekkorom látványa 
volt, parasztpárti bátyám hatására. Mindketten mondták a magukét, ki-ki természete 
szerint a kuruc-labanc ellentétről, a Sinka név eredetéről, indiai mélységeiről. Évődtek 
szeretettel. És én nem ismertem a nehéz természetű, fiatal Sinkát, aki az igazságaiért, 
népe emberi életéért küzdött. Nagy lelki tisztítótüzeken volt már túl, nem felejtett, talán 
meg sem bocsátott mint régi vesztes az idegzsába fájdalmainak kínpadjára feszülve.
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