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POMOGÁTS BÉLA

Sinka István és a 
balladahagyomány

A néphagyomány örököseként

Sinka István költészete (a harmincas évek közepén) egy évszázadokon át ismeretlenül 
szunnyadó világ, szinte egzotikus életforma üzenetét hozta. Az élet és a társadalom, 
amelyet verseiben felmutatott, mélyen a látható ország alá szorult, a magyar világ artézi 
mélységeiben, szinte ismeretlenül létezett. Mit sem változott a jobbágyság óta, elfeledett 
magyar Atlantiszként várakozott a puszták pásztorszállásain, a falvak szélső során, az 
uradalmak cselédházaiban. A magyar paraszti kultúra hosszú évszázadokon át alig volt 
szerves kapcsolatban a fölötte élő társadalmi osztályok szellemi fejlődésével. A paraszt-
ság nem fejlődhetett együtt sem a birtokos nemességgel, sem a városi polgársággal és 
az értelmiségi rétegekkel. Földhözkötöttsége, a mezőgazdasági munka természete meg-
akadályozta, hogy bekapcsolódhassék a magasabb kultúra életébe, s átvegye ennek a 
kultúrának tudományos, racionalista szellemét. 

A paraszti kultúra világképe független volt attól a világképtől, amelyet a reneszánsz, 
a felvilágosodás, majd a tizenkilencedik század tudományos szemlélete létrehozott. A 
természetről, az emberi életről, sőt a társadalomról mitikus-mágikus magyarázatot 
adott, gondolkodása, mint a neves francia etnológus, Lucien Lévy-Bruhl megállapí-
totta, „praelogikus” volt, azaz a megőrzött archaikus, mágikus-mitologikus paraszt-
kultúrából született. Ez a paraszttársadalom és ez a parasztkultúra utolsó pillanatait 
élte; a szociális átalakulások és a városi tömegkultúra terjedése valójában már behatolt 
a mélybe, felbontotta a hagyományos paraszti világképet, lassan átjárta a tradicioná-
lis műveltséget. Sinka István ilyen módon két egymással érintkező, egymásba súrlódó 
világ határán talált helyet. Már átvette a középrétegek tömegkultúrájának népszerű 
elemeit (és velük a nemzeti és faji mitológiát), de még őrizte az évszázados pusztai és 
falusi hagyományokat. 

A pásztorélet tárgyi világa, szokásai, barbár szertartásai, babonás hiedelmei sorra 
megelevenedtek első költői művében, az 1933-ban megjelent Himnuszok Kelet kapujá-
ban epikus „jelenéseiben” és balladáiban, valamint az 1935-ben a felvidéki Tornalján 
közreadott Pásztorének című nagyobb költeményében. Költészete mégsem etnográfiai, 
kultúrhistóriai „múzeum” volt, hanem valódi művészet, amely emberi sorsok és szenve-
délyek életre keltése által állított emléket egy véglegesen elmerült szegényparaszti világ-
nak. Veres Péternek kell igazat adnunk, aki Sinka költészetének mély emberi üzenetére 
figyelmeztetett: „Nem a pásztorélet tárgyi rajza, nem a pusztai cselédek keserves élete 
csupán, mert hiszen ezt mások is megírták és megírják, hanem ennek az életnek s ez élet 
lelki atmoszférájának művészileg eddig egyedülálló és érvényes megjelenítése: „Sinka 
művészete.”

A paraszti mélyvilág krónikása

A paraszti mélyvilággal történt azonosulás és a költői kiemelkedés kettőssége szabta 
meg a pásztorköltő helyzetét és poétikáját. Sinka ebben a tekintetben ugyancsak két 
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világ és két kultúra határára került. A hagyományos paraszti társadalom nem ismerte 
az alkotó személyiség fogalmát, az egyéni teljesítmény felszívódott a közösség művésze-
tébe, az alkotó tehetség háttérben maradt, és hamarosan feledésbe merült. Névtelen-
sége felett, ahogy Ortutay Gyula, a neves néprajztudós mondta, a dal örökkévalósága 
lebegett. Sinka is ilyen névtelen pusztai tehetség maradhatott volna, ha nem emeli fel 
a népi mozgalom és az „őstehetség” kultusz felhajtó ereje. Mint népi költő emelkedett 
ki a névtelenségből, személyes szerepet talált, egyéni művet teremtett. Kivételes hi-
vatástudattal képviselte és védelmezte az alkotó személyiség jelentőségét. Szemléleti 
formáiban, költői módszerében és eszközeiben viszont továbbra is a népköltészet ha-
gyományos keretei között maradt, a tradicionális parasztkultúra világképéhez és látás-
módjához ragaszkodott.

Helyzetét alapvetően kettősség jellemezte, amely alkalmilag feszült ellentmondá-
sok forrásává vált: költői szereptudatát a műköltészetben általános és (mondhatni) 
„kötelező” személyesség, poétikáját pedig a parasztkultúrában hagyományos közös-
ségi jelleg szabta meg. Szereptudatát Ady példája, a magyar líra váteszi-prófétikus 
hagyományai és a paraszti „őstehetségek” heves önérzete alakították ki. Poétikáját 
pedig az archaikus költészettan, amely a népballadákban, a paraszti siratókban és 
ráolvasásokban öltött alakot. A népi líra képviselői közül ő jutott legközelebb a népköl-
tészet ősi rétegeihez. Azokhoz a „geológiai” mélységekhez, amelyeknek kiaknázását a 
népi minták követésének szinte prófétikus szószólója: Gulyás Pál kívánta oly hevesen 
korának magyar költőitől. Sinka István Petőfi és Arany, Erdélyi József és Illyés Gyula 
után azt az ősi poétikát újította fel, amelynek érvényességére szinte már senki sem 
gondolhatott. Amely pusztán a népköltészet hivatott kutatóit foglalkoztatta, mint egy 
régmúlt és befejezett történeti korszak gondolkodásmódja és alkotó módszere. Azokból 
a forrásokból merített, amelyeket Arany János is keresett valaha, s amelyek csakúgy, 
mint Bartók és Kodály felfedező munkásságáig a pentaton zene, ismeretlen telér gya-
nánt bújtak meg a múlt mélyében.

A népi költő természetes kifejezésmódját találta meg a folklór hagyományos műfa-
jaiban: a dalban és a balladában. Költészetében kezdetben a himnusz, a leíró vers és 
az elbeszélő költemény vitte a vezető szerepet, dalok csak a Vád versei között jelentek 
meg. A Ki látott; a Zendülj kicsi ág;  a Bölcsőm és temetőm; a Hontalanok útján; a 
Szállnak a vadlibák az érzés egyszerűségét és a kifejezés tisztaságát mutatták. Első dala 
(mint egyik méltatója: Varga Rózsa kimutatta), a Nem tudják a kék eget által kiáltani 
volt 1938 márciusában. „Ács Lajin kankalin nő. / Cibere is halott, - / Ó, szőke puszta 
messzeség / de magam is vagyok!” Ahogy e vers mutatja, a dalok ugyanúgy tragikus 
élmények nyomán születtek, mint később a balladák. A merengő érzés vagy a súlyosabb 
indulat mélyén már a balladák fojtott és zaklatott drámaisága rejlett. Gyors költői villa-
násokban idézte fel a természet képeit s a lélek többnyire fájdalmas érzéseit. A természeti 
kezdőkép a magyar népdal hagyományos kiindulása volt, mint Riedl Frigyes, Vikár Béla, 
Solymossy Sándor és Ortutay Gyula megállapította, nem önkényesen választott hason-
lat, hanem a szöveg szerves része, a költemény hangulatának, fogalmi módon elmond-
hatatlan érzelmi élményének jelképes kifejezője.

Sinka is ebben az értelemben használta a természeti kezdőképet: „Fekete Körözsnek 
/ hófehér habja, / mikor a szabadság / vágya elragadja. / S fekete éjszakán / igazán csak 
fehér - / de ez még oly kevés / az én bánatomér” (Alvó Körözsök), „Lepke útról ökörnyá-
lak / fonódtak reám palástnak. / Megvakultam, hogy ne lássak - / a Duna-völgyben el-
ásnak” (Kardot, szívet). A dalok általában a panasznak és az önsiratásnak adtak alakot, 
a régi bujdosó- és betyárnóták hagyománya szerint szólaltatták meg a költő elesettségét, 
veszendőség-tudatát. A megfáradt ember panaszos sóvárgását fejezték ki a harcokat 
feledtető nyugalom, a léleknek gyógyulást hozó béke után.
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Emlékezés és verses epika

A daloknak, mint Erdélyi Józsefnél, gyakran az emlékezés adott lírai erőt (Falu 
végén; Előhíttam a bojtárokat; Este a tanyán; Szeretőért – szerencséért). Ezek a dalok 
epikus motívumokból épültek, az életre keltett emlékeket, anekdotákat, történeteket 
zárták le meditatív lírai csattanóval. Sinka költészetében nagy szerepet játszott az em-
lékezés. Kisebb emlékverseket és hosszabb elbeszélő költeményeket szentelt a beteme-
tett múltnak, messzetűnt ifjúsága boldog és gyötrelmesebb emlékeinek (Akkor a sarj, 
kit sors magasztal; Két gyermek szabadságot játszik; Akinek, lám, a lencse szűkös; 
Emlékezem; Mikor még anyám szamarazott; Valaki a ligetben alszik). A népköltészet 
nem adott kész mintát ezeknek a költői elbeszéléseknek, annál inkább a klasszikus 
népies irodalom: Petőfi és Arany költészete, valamint a nyomukban születő népszerű, 
akár vásári ponyvára került mesés és komikus verses történetek. 

E verses epikát részben idilljei képviselték: a Virágbomlás; az Utam közibe évek múl-
tán…; a Csipkefák mögött; a De enyém ám a hősiesség; a Panasz két kis özvegyért és 
mindenekelőtt a Bődi Mariska, amely a népies elbeszélő költeményeknek: Petőfi János 
vitézének és Illyés Ifjúságának tündéri mesélő kedvével keltette életre egy ifjúkori szerelmi 
kaland harmatos történetét. Veres Péter szerint, „az asszony nélkül élő pásztorok ősi sze-
mérme, nőtisztelete, lányok nélkül nőtt kis pásztorgyerekek ábrándozásai” kaptak benne 
idilli kifejezést, méginkább talán a gyermekkor ártatlan erotikája, amely átszőtte a pa-
takban lubickoló bojtár és a falusi lányka évődését. Máskor zaklató és szomorú emléke-
iről, ifjúságának érzelmi kudarcairól adott számot elbeszélő költeményeiben (Ördögpille 
pirosba száll). Végül epikus ihlet alakította a látomásokat és jelenéseket is, amelyekben 
magányos pásztori éjszakáinak lázas révülete, félálomban elképzelt csodás eseményei 
nyomán dolgozott ki személyes értelmű költői mítoszokat (Míg a juhaim aludtak; Ma-
gyar jelenés; Az angyal bizonyságtétele). A hosszabb elbeszélő költemények azonban 
hamar kifulladtak, Sinka a zártabb és tömörebb formákban, kivált a balladákban tudott 
igazán jelentős költői eredményeket teremteni. A tágasabb szerkezetet nem tudta megfe-
lelő költői anyaggal kitölteni, elbeszélő költeményeit gyakran rontotta meg a szószaporító 
előadás, a „prózai” modor.

A ballada poétikája

Sinka István költészetének tengelyében azonban nem a dal vagy az elbeszélő költe-
mény állott, hanem a ballada. Midőn az 1935-ös Pásztorének című balladisztikus 
költeményében önmagára talált, szakított a hamis népiesség táltos-romantikájával 
és felébresztette ifjúságának szunnyadó népköltészeti kultúráját, a ballada hangján 
fogalmazta meg vádjait és panaszait. Élmény és kifejezés tökéletes összhangját si-
került megtalálnia. A ballada a középkor végén jelent meg az európai folklór mű-
fajai között a korábbi hősének hatására. Szerkezete és stílusa különlegesen sűrített 
kompozícióban és ezen az erőteljes nyelven adott számot sorsélményeiről: a paraszti 
lázadás merészségéről és gyötrelmes vereségéről, a puszták népének szomorú kal-
lódásáról, a népi tehetség végzetszerű pusztulásáról. Költő és forma találkozott, a 
balladák nyelve komor indulataihoz, tragikus világképéhez illeszkedett, a szenvedés 
riasztó mélységét, a vád viharzó szenvedélyét érzékeltette, küzdelmet és zaklatott-
ságot láttatott a letisztult formák mögött. Tisztaság és erő hatotta át balladáit, a 
kifejezés tökéletességéhez a költői beszéd barbár ereje járult. Mert ez az erő legalább 
oly jellegzetessége Sinka balladáinak, mint az arányok épsége, a kifejezés epigram-
matikus tömörsége. A szűk és zárt formában nagyszabású lírai érzés, merészen len-
dülő indulat öltött alakot.
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A formát és a stílust szülőföldjének költői hagyományaiból merítette. A bihari, békési 
népballadák örökségét vitte tovább. Azt az örökséget, amelyet Arany János is ismert és 
használt, különösen kései balladáiban. Ebben az örökségben helyet kaptak a régi: tizen-
hat-tizenhetedik századi magyar balladák helyi változatai is. A Ballada a Körözs mentén 
a Kádár Kata ballada alaphelyzetét ismételte meg a bihari élet körülményei között. A gaz-
dag lány és a szegény legény. „Csillag és Hold” szerelmét közös tragédia követte, s a két 
anya: a szívtelen gazdag és a szerencsétlen szegény a közös gyász martaléka lett. A szülők 
vagyoni helyzete következtében boldog beteljesülés nélkül maradt szerelem önpusztító kö-
vetkezményeit beszélte el a Három szekér és a Ballada hét pusztán is. A Bor Ökrösné pedig 
már összefoglalta ennek a hagyományos balladatípusnak a motívumait: a boldogtalan 
szerelmet, az öngyilkosságot, a gyilkos bosszúállást és a kegyetlen bűnhődést: az őrületet.

Sinka balladáinak nagy része azonban nem azt a régebbi népballadát követte, amely 
az egész magyar nyelvterületen, sőt a Duna-medence népeinél általánosan elterjedt mo-
tívumokból épült, hanem szülőföldjének ún. „helyi” balladáit. Ezek a balladák általában 
késői termékei a néphagyományoknak, a tizenkilencedik században keletkeztek, vala-
milyen tragikus végű helyi eseményt örökítettek meg. Ezeket az eseményeket, a bennük 
szereplő személyeket: bűnösöket és áldozatokat általában ismerte az a falusi közösség, 
amelyben a ballada, esetleg régebbi balladák mintájára, megszületett. Sinka balladája, 
a Simon Virág maga világította meg a „helyi” ballada keletkezését. „Nénikém Simon 
Virágnak / a könnyeit meg a bánatát / hogy mondjam el a világnak? / Mondhatatlan 
kínja helyett / pár szóval szólok felőle. / fekete lett a csizmája, / s fekete lett a kötője” – 
örökítette meg nénjének, a valamikor piros csizmát és piros kötőt viselő Simon Virágnak 
hervadását, miután vőlegényét elemésztette a világháború.

A pásztorköltő azoknak a sorsát fonta balladáiba, akiket személyesen ismert, vagy 
akiknek hírét és végzetét még őrizte a puszta, a falu éber emlékezete. A balladák sze-
mély- és földrajzi neveinek tárgyi hitele volt, Szőr-Tóth Bálint, Nagy-Mátyási Gergely, 
Bús András, Patala Sándor, Tímár Balog Imre, Mados György, Bozsár András, Zab 
Mihály, Csősz Julianna, Kis Julis, Farkas Panna, a „hazátlan Sallai” ifjúságának társai 
voltak, A Pincerét, Csobánhida, Erdőgyarak, Pusztapánd, Cárándföld, Zerind, Csókás, 
Hórindzsa, Mágor-puszta, a Kőrös és a Korhány melléke életének jól ismert színterei. 
E nevek nemcsak az életrajzi valósághoz fűzték a balladákat, hanem barbár mágikus 
erejüket is növelték. Ahogy Juhász Géza mondotta: „úgy harangoznak […] mintha Ano-
nymus rég elsüllyedt századábul konganának vissza.”

A szülőföldről: Biharból, Nagyszalonta környékéről származó balladás feldolgozása 
a szegények nyomorúságát ábrázolta, az ellenük elkövetett bűnöket mutatta be. Erős 
szociális töltése volt a balladáknak, zárómotívumuk azonban nem a lázadás, hanem a 
gyász, a megadás. Valójában megszokott falusi tragédiák adták a balladai történet mag-
ját: egy szolgalegény bennégett a gazda istállójában (Fügedi halálára), egy napszámos 
asszonya és gyermeke váratlanul meghalt (Hazátlan Sallai), egy vándor citerást meg-
öltek az irigykedő kondások (Virág-ballada), egy asszonynak három fiát pusztította el a 
háború (Fekete viola). A balladák hősei sorra pusztulásba hullottak: „véréből nagy piros 
virág, / szívéből meg búzaföld lett” (Elesett), „Nyomát az uraság ökre / betaposta már 
örökre” (Zab Mihály varnyudi szélben), „Vajon hol járhat ma szegény?/ Idegen csillagok 
között, / utas a Göncöl szekerén” (A Göncöl utasa). 

A „helyi balladák közé tartoztak a betyárballadák is, amelyek híres pusztai útonállók 
emlékét idézték, s az igazságkereső lázadás kudarcát panaszolták. Hiszen ezek az úton-
állók, akár a néphagyomány betyáralakjai, nem rablók voltak, hanem igazságtevők, a 
nyomorba taszítottak igazságát képviselték, a szegény népen segítettek és csak a gonosz 
urakat fosztogatták. Mint Fábián Pista, a híres nagyszalontai betyár. „Fábián Pista be-
tyár volt, / zaklatott nép vére, / – Ha rabolt is, urat rabolt / s nem szomjazott vérre” 
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(Fábián Pista). Pistát aztán tőrbecsalta Mezidraczky, a hírhedt szalontai csendbiztos, 
élete az akasztófán ért véget. Hasonló betyárhistóriákat dolgoztak fel a Hódfalván zo-
kogtak; a Ballada egy őszi szekérről; a Tálasok balladája; az Elfolyt a Kálló vizében; 
a Bozsár András című balladák. A balladák epikus magját képező valóságos esemény 
alkalmanként jelképes értelmű kidolgozást kapott.

Mitikus balladák

Költészetének jellegzetes és különös változata Sinka István mitikus balladáiban kapott for-
mát. Ezek a balladák is szülőföldjének néphagyományait őrizték, azokat a kísértethistóri-
ákat, babonákat, kuruzslási szokásokat és mitikus szertartásokat, amelyeket önéletírásának 
tanúsága szerint még gyermekkorában ismert meg. E hiedelmek és szokások eredete az ősi, 
népi természetvallásban, a népi mágiákban volt található, esetenként azok között a bájolók és 
ráolvasások között, amelyeket még kódexeink vagy Bornemissza Péter híres gyűjteménye: az 
Ördögi kísértetek őriztek meg. Balladáiban a népi varázslás, ráolvasás és mágia archaikus 
emlékeit örökítette meg. „Sinka nagyanyám, Mados Zsuzsa, / virágszemű kis pásztorasszony 
/ elérte vénen, szegényen / Szalontán a hetvenévet. / De hogy álla fel ne asszon / s hogy őszen 
ne pusztuljon éhen, / szíve porával holt rigónak / bepergetett ezer rügyet / s dalolt halkan a 
fabimbónak - / így remélte, hogy kosarát / szintig adja a nyári ág” – mutatta be a  termé-
kenységi varázslás ősi szokását Sinka nagyanyám című költeményében. 

A Pásztorénekben a népi halottsiratás szertartását írta le, a fiatalon meghalt Ács Laji 
halotti torának felidézése során: „Este apám nagy tüzet rakott. / S öt határról / összejött 
tizenegy pásztor, / három juhászné meg a hold. / És furcsa éji szertartás volt: / kettő 
dalolt, / kettő a halott dolgait számba vette, / egy a kendőjét lángra vetette, / s a többi 
bortalan, csendes ünnepet ült.” Ez a szertartás megegyezett azzal a halotti liturgiá-
val, amellyel a pár nélkül meghalt legényeket és lányokat búcsúztatták társaik, mintegy 
jelképesen megülvén lakodalmukat. A halotti búcsúztatót, mint Kálmán Lajos, Lajtha 
László és Győrffy István megállapította, gyakran lassú körtánc kísérte.

Ennek a halottas táncnak a szertartását keltette életre Sinka híres balladája, az 
Anyám balladát táncol: „…hajnaltájban, lengő szélben / hogy fény nyíllott két nyársze-
mében, / elébe raktak tíz szál gyertyát, / hat másikat meg karikába - / Közöttük anyám 
ott sugárzott, / s kis csizmája lángot vert át. […] A juhászok meg már csak néztek, / 
hogy az égen hold ballag át / és csudálja nagy, fehér szemmel / anyám lábán a balladát.” 
Ennek a szertartásnak az élményforrása is bizonyára Ács Laji kultikus halotti tora volt. 
A tánc és a kísérő liturgia valójában engesztelő áldozatot jelentett a halottakért, akik 
fiatalon és váratlanul szálltak alá a földbe. Vagy akiket bűnök terheltek, amelyeket már 
nem volt alkalmuk megbánni és jóvátenni; akik „meghaltak […] ima nélkül / nagy sza-
kállal az akasztófán.” A rokonok és társak ezeknek a halottaknak akartak békét, túlvilági 
nyugalmat szerezni a földi gyötrelmek után.

Mitikus népi hagyományok kaptak költői alakot a kísértetballadákban is. Sinka bor-
zongató történeteket, boszorkányokat, ördöngősöket és kísérteteket idézett olvasói elé, 
azokat a népi hiedelmeket használta fel, amelyekre Arany János kései mitikus balladái-
nak: a Vörös Rébéknek és a Tengerihántásnak babonás világa épült. A Látták lúd képében 
szállni népi boszorkányhistóriát idézett: „Pokolba járt el Petrányi, / láttuk lúd képében 
szállni. / Rémült anyák nagy jajszóval mondták: boszorkányhajóval / ment utána hét 
kecskéje: / a poklok hét menyecskéje”. A Jósasszonyok balladája átkos jóslatok valóra 
válását hirdette: „Az éjszaka előzuhant / csillaggal és holddal / s új temetőt mért ki lenn 
a / többinél több halottal […] minden jérce kukorikolt, / a kút vért bugyogott - / és az 
új temetők fele / végtelen út futott: / a piros szín elsötétült…[…] a régi holtak / veres 
lovakon a pallón / át-átlovagoltak”. Hasonló ördöngösségek és boszorkányságok szere-
peltek a Vesszőt táncoltat a sátán; a Bába-kocsi; a Tálasok balladája című verseiben. 
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A népi mágia és misztika hatotta át a „jelenéseket”. A Magyar jelenés zöld lánggal 
lobogó lidérceit, szakállas angyalát, a Míg juhaim aludtak eleven parázsba lépő kísér-
tetét apokaliptikus látomások keltették életre a János apostolnak tulajdonított Jelenések 
könyvéből jólismert jelképes erejű víziós mítoszok mintájára. Az apokalipszis lázas képei 
a dalszerű költeményekben is feltetszettek: „meggyulladnak a csillagok, / elfújja a szél 
a holdat, / párnáikra farkas fekszik / s a kék egek összehajolnak[…] csend volt. S az 
asszony nézte néma lázzal, / hogy körül a törpe tanyák / viaskodnak a halállal; / látta, 
hogy messzi vész a táj, / hogy fények nem futnak, csak árnyak: / sötét kendőjét vette hát, 
/ s hogy legyen a tájon lobogó is, / fáradt öt ujjal kivetette… / S lengett a kendő, húllt a 
tájra, / mint sírba, hogy húll be a lepke.” (Pest felé). Sinka költészetét a mágia, a mítosz 
és a látomás szőtte át.

A népi hiedelmek fantasztikumából merítő költői invenció, a látomásos képzelet, a 
váratlan társítások archaikus, egyszersmind meglepően modern jelleget adnak Sinka 
verseinek. A népköltészet archaikus poétikája a modern költői alakítás felé mutatott, a 
„barbár” és a modern poétika között alapvető egybehangzás volt tapasztalható, akár-
csak Bartók zenéjének nyelve és a pentaton népzene között. Illyés Gyula Magyarok című 
munkájában a népköltészet szimbolista látásmódjáról írt, arról, hogy a népdal természe-
ti képeiben egy modernebb poétika lehetőségei rejlenek. Németh László Két nemzedék 
című könyvében arról beszélt, hogy a népköltészet a képzelet nagyobb szabadságára 
taníthatja a méltó tehetséget. Később Szántottam gyöpöt című írásában Csoóri Sán-
dor faggatta a népköltészet archaikus remekeinek izgalmas modernségét, s állapította 
meg, hogy a régi népdalok között számos olyan akad, amely nem részletezi az élmény 
folyamatát, inkább sűrű szerkezetben, villogó képekben utal rá, kihagyásos módszere a 
modern költők szerkesztésbeli bátorságával vetekszik. Következésképpen a népdal nem 
áll messze a szürrealista költészet vakmerő leleményeitől: „a szürrealisztikus erezet, ha 
halványan is, de figyelő szemnek nyomon követhetően fut végig az egész népköltészet 
márványtömbjén. Főként a balladákén. Számtalan olyan szakasz, olyan sor, látomáskép 
akad bennük, amelyről alig hiszi el az ember, hogy nem a huszadik század képzettársí-
tásai nyomán született”. Látomásos képtársítása és leleményes nyelve közelítette Sinka 
költészetét is a modern líra alakításmódjához, nyelvi vívmányaihoz.

„Népi szürrealizmus”

Sinka költészetének szabad társításait, mágikus igényét és révületét többen is megpró-
bálták valamiféle „népi szürrealizmus” körébe helyezni, holott véleményem szerint az 
ő költészetének egészen mások a szemléleti és eszmetörténeti alapjai. A szürrealizmus 
születésénél nemcsak a modern ember válságélménye volt jelen, hanem a modern ir-
racionalizmus és agnoszticizmus is, amely éppen az újabb tudomány szokatlan ered-
ményein és korábbi összefüggéseket leromboló módszerén nevelkedett. És jelen volt az 
avantgarde kontinuitása, amely az expresszionizmuson, a futurizmuson és a Dadán át 
jutott el Bretonék törekvéseihez. Sinka vállalkozása természetesen egészen más alapokra 
épült és más ideológiai, kultúr- és irodalomtörténeti környezetben jelentkezett. E költé-
szet minősítése során elsősorban tehát az eszme- és formatörténeti források vizsgálatát 
kell elvégezni. A balladákban és jelenésekben alakot öltő költői szemléletnek és közvetve 
poétikának két fontosabb forrása volt: a néphagyomány és az alföldi parasztszekták ta-
nítása. Ezekből a forrásokból táplálkozott az a költői módszer is, amelyet „szürrealiszti-
kusnak” nevezhetünk. A népköltészet, ahogy láttuk, egészen más módon hatott Sinkára, 
mint a nemzeti klasszicizmus költőire, vagy akár Illyés Gyulára és Erdélyi Józsefre.

A népi kultúra archaikus és mitikus rétegeiből merített, felerősítve a néphagyomány-
ban rejlő mágikus és mitikus elemeket. A néphagyomány hatását azután a korabeli 
népszerű folklorisztikai irodalomé egészítette ki, amelynek kutatásait és megállapításait 
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ugyancsak felhasználta a költő, például kísértetballadáiban. Szemléletének másik meg-
határozója az alföldi parasztszekták babonás tanítása, jövendölésekkel és halálkultusszal 
átszőtt ideológiája, chiliasztikus messianizmusa volt. E szekták a Bibliából, különösen 
János apostol művéből, a Jelenések könyvéből s a szektavezetők apokrif irataiból alakí-
tották ki tanításaikat, amelyek anarchikus lázadást vagy a társadalomból történő kivo-
nulását hirdettek. E szekták területi bázisát főként a Békés és Bihar megyei falvak és 
puszták adták, az elviselhetetlen szegénység, a reménytelen nyomorúság kergette kar-
jaikba a paraszti tömegeket. Sinka szülőföldje, ifjúságának és pásztoréletének színhelye 
volt ez a vidék. Önéletírásában maga is beszámolt arról, hogy miként került kapcsolatba 
a szekták apostolaival és tanításaival. Látomásos jelenései e tanításokat fejezték ki, a 
Magyar jelenésben képet adott a „reszketősök” önkívületbe menekülő közösségéről is: 
„az Istent kereső sereg / a holdvilágon járta táncát; / felvonultak a domb mögül / és kör-
be-körbe reszketősen / fonták az ének rózsaláncát […] Lásd, olyanok, mint a rozsfejek, / 
miket szél himbál, tele maggal. / Az egyik: semmit néz úgy forog, / a másik fekete könyve 
lapját bámulja egyre s tántorog / orrába édes mennyei szaggal”.

Ennek a szorongató képnek tárgyi hitele volt. Mindez arra utal, hogy Sinka költé-
szetének egészen más az irodalomtörténeti forrása és helyzete, mint a szürrealizmusnak; 
még akkor is, ha bizonyos eljárások vagy technikák analógiát mutatnak is a két forma 
között. Ezért legfeljebb a magyar népi költő „szürrealisztikus” eszközeiről beszélhetünk, 
de semmiképpen sem Sinka költészetének szürrealizmusáról. Róla szólván inkább a 
„mágikus költészet” vagy a „népi mitologizmus” fogalmát kell használnunk. Ezek a 
fogalmak pontosabban jelölik meg Sinka „barbár” költészettanát, lírájának természetét, 
illetve huszadik századi költészetünknek, illetve a népi mozgalom irodalmának azt a 
fejezetét, amelyet Sinka István balladisztikus lírája alkotott.

Móricz Zsigmond, Sinka István, Szabó Pál, Püski Sándor – Könyvnap, 1939


