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VASADI PÉTER

Jöttem, láttam, égtem, 
szerettem

Sinka István költészetéről

Nagyszalontán született. A puszta bojtárgyereke, majd juhásza volt. Ridegtartó állatte-
nyésztésben dolgozott a családjával. 72 évet élt, költő, író. 1990-ben posztumusz Kos-
suth-díjat kapott. Egyszer, lehettem 7-9 éves, édesanyámmal – aki ugyancsak Biharban 
született, mint Sinka István –, szóval anyámmal,  meg azt Olt-vidéki Sinka Annával – ő 
csak névrokona volt a költőnek – gyönyörű, kemény, vörös, zöldcsutkás paradicsomot 
vásároltunk az újpesti piacon, s nagy ruháskosárban cipeltük haza úgy, hogy tíz lépés 
rogyadozás addig a padig! ott leültünk, aztán megint tíz lépés, s így értünk a Kolozs-
vári utcába, ott meg az első ház tégla kerítés alapjára csücsültünk. Némi lihegés után 
anyám azt mondta: Az a magas, sovány, kalapos bácsi, aki vállán vitte a botját, rajta 
lógott a vízhatlan batyuja, a háta mögött megböktelek téged, Pityurkám, az volt a Sinka 
István bácsi, az ő versét olvastam el neked, emlékszel? – „… pap vagyok én ma, hű, 
aranysarujú, / napimádó táltos, aki / … palástomból a szívem kitakarom …”. Persze 
beleszóltam: – Anyu, mi az, hogy táltos? Az szálldos? … Jót nevetett az Édes: – Azt is 
lehet mondani! Na, még egy hórukk, Annus, és otthon vagyunk.

Néhány év múlva Flatt Zsóka nénémtől kaptam egy eléggé megviselt könyvecskét 
Sinka István verseivel. Olvasgattam, szeretgettem, még énekeltem is hozzá, néhány sort 
belőle, miközben bohóckodtunk az udvaron az orgonabokrok alatt. Arcképével először 
az újpesti gimnázium üvegcsarnokában találkoztam, ahol később a Babitséval is. Tet-
szett a nagylukú, erős orra, vizsgáló, távolba fürkésző tekintete. Ez jellem, ilyesfélét 
gondolhattam. Később fogtam föl, hogy korábban ezt érthettem igazi tehetségen. Ma 
is így tartom. Németh László írja róla, hogy Ady óta nem volt költőnk, akiben múltunk 
ősi hangjai, dallamai, történelmi sorsának, léttudatának föllobbanásai ilyen mélyen ke-
ringtek volna. Az élményekben, hitekben, mitológiájában gazdag múltú nép dalaiba, 
mondókáiba, meséibe menti életismeretét, megmaradásához fontosnak ítélt hiedelmeit, 
vágyait, reményét. Ezzel a letehetetlen örökséggel, és sok keserű tapasztalattal is érkezett 
Sinka István, míg Budapesten kötött ki. Itt aztán nem kapott munkát, ha mégis, rövid 
időre, napszámosként tengődött, „napi néhány fillérből” élt, súlyosan megbetegedett, 
író barátai segítettek rajta, ahogy tellett tőlük, jelentették meg itt-ott, kézírásban verseit, 
kisprózáit. Lassan könyvei is kezdtek megjelenni. Püski Sándor 1939-ben kiadta összes 
versét. Ezután már évenként jelentkezett új kötettel. Pokoljárása, s a nagyon is valós 
éhhalál többé nem kísértette.

Költészetét magának a paraszti életformának liturgikus lassúsága hatotta át, a föld- és 
természetszeretet tápláló, emberformáló ereje, az erőfeszítés és a csönd befelé irányuló, 
termékenyítő ellentmondása; verseiben a küzdelem, a szépség, a közösségben megélt 
dráma és ünnep, mint az emberi élet kerete és tartalma jelenik meg. Írásain átüt a nép-
dal, ez a kiapadhatatlan forrás újtípusú verselése medrében.

Sinka István nem balladásan ír, lát és gondolkodik, nem balladai formában, hanem 
balladát táncoló anyját mutatja eleven képekben. Anyja táncolhatnékjában fölugrott, 
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„kendőjét a gyepre hányta”, férje („öles apám”) „bokázó lábában” gyönyörködött, 
ahogy asszonya „ringó mozdulattal” mutatta, hívta, búcsúztatta „halálba járó őseit”. 
És „ugyanaz sírt fel a flótán, / hogy meghaltak azok ima nélkül / nagy szakállal, akasz-
tófán”.

Föl-fölbukkannak verseiben sorstársai, legények, „ifjú szájjal nagyot csókoló” leá-
nyok, napestig dolgozó parasztok, kisemmizettek, becsapottak. „Dús András juhász volt, 
/ már fekete a képe; / leásták pihenni, / le a fák tövébe. – Fiatal volt, mégis / görbe volt a 
háta - / … Istenem, magyar volt: / szóljon, aki látta.” Vagy az az öreg summás, aki „Vá-
sárhely rétjein „kaszált” ezelőtt hat évvel / – láttam, harmatban állt.” Hajnalonta „… 
Jól kaszált jó szóért, / jól kaszált korpáért, kaszált önmagáért, / s kaszált az országért”. 
Jó lenne tudnunk, miért nem ezt írta: a hazáért. „Ki tudja, szegény, hogy / hány rendet 
is vágott, / míg az utolsónál / örökre megállott.” … „S azóta kaszája // vén szilvafa-ágon 
/ szélben hintázik, / s ő is, mint gazdája, / elporladni vágyik.” (És elfelejtették) Ennek 
aztán semmi köze sincs a bukolikához.

Elbandukolt ő is, mint a többi bojtár, pásztor, summás a „kastélyba”, hol „nyugtat-
vány” ellenében kapott „negyven pengőt”, nyögött „érte fél esztendőt”. Mire volt elég 
ez az összeg? Akkor, amikor „tizenötöt télre” hagyott, „tízért jobb csizmát varratott”. 
Mikor pénzével kifelé ballagott, át az úri parkon, rá is „szólott kinn az ispán: / – na, 
te hogyishínak István!” Honnan is tudhatta az istenadta, hogy – szóban – egy jelentős 
költővel parolázik, egy későbbi Kossuth-díjassal.

Sinka István a népdal, a magyarság, egy őstörténeti nyomain követhető nyelv szerelme-
se, művelője és alázatos szolgálója volt, aki ha ismerte is az emberi nyomorúságot, magát 
az embert nem vetette meg, hanem rácsodálkozott, akinek volt bátorsága fölismerni, és 
tudomásul venni az emberléttel járó elsötétüléseket, konok, durva keménységet is, és 
nem sumákolta el sem a vád, a pörlekedés, sem a lappangó, vagy föl-fölcsattanó lázadás 
kockázatait, veszélyeit sem; szembeszállt, ha ezért ki is rekesztette a polgári gőg épp úgy, 
mint a vörös elnyomás. Nem nehéz költészetének világos, egyszerű, énekes, tisztasághoz, 
hagyományhoz ragaszkodó és újszerű, belső mozgástól meleg, festő és megszólító verseit 
szeretni, a rangján becsülni. Úgy alszunk majd … című versének hátterében az a rajzos, 
jövőjébe éberen figyelő férfiarc dereng, amelyet nagyszalontai mellszobrán láthatunk.

Sinka István istenes ember volt. Kívánjuk neki, hogy alábbi óhajtása teljesüljön.

Óh én drága anyácskám
ki virág vagy most egy égi fácskán,
ugye jössz majd –
fekete sírodat otthagyod,
s beteg fiadat elringatod;
beleöleled fejemet öledbe
s úgy alszunk majd ketten
örökre, örökre.


