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Sinka István levelezéséből
Sinka István Féja Gézának
Budapest, 1953. dec. 18.

Kedves Gézám!

A napokban itt járt nálam néhány ember a főfők közül. Pál (1) köztük volt. Gondolhatod, 
hogy mit akartak. Minden jót a számomra. Én azt mondottam nekik, hogy Nélküled, (2) 
János és Jóska nélkül nem mondok semmi olyat nekik, ami érdemleges volna. Javasoltam, 
hogy Jánost hozzák fel, Téged hívjanak fel, Jóska és én itt vagyunk, s akkor „összeülünk, 
s mi megmondjuk mi a kezdete és fundamentuma annak, hogy összeegyeztetők legyenek 
nézeteink”. Ők bólogattak, hümmögtek, látszott rajtuk, hogy ők csak úgy, külön-külön 
szeretnének – „meggyőzni” –. Ezzel váltunk el. És azzal, hogy még felkeresnek. Azt han-
goztatták többször, hogy Veled már megegyeztek. Természetesen ezt én nem igen hiszem.

Gézám, tehát, ha jössz Pestre – legutóbb, hogy itt voltál, mondtad, hogy karácsony 
körül jössz – akkor okvetlen keress fel. Meg kell beszélnünk, hogy ki mihez tartsa magát. 
Pár sort előre is küldhetnél.  Sok szeretettel ölel: Pista

(Nap kiadó In memoriam Sinka István)

(1) Szabó Pál
(2) Kodolányi János, Erdélyi József

Sinka István Féja Gézának
Budapest, 1953. dec. 28.

Édes Gézám!

Még csak az este váltunk el, s íme már írok Neked. Írok pedig azért, mert ma délután 
Sz. Pali ismét itt volt nálam, s közölte velem a következőket: Darvas és ő megbeszélést 
folytattak, s ennek alapján üzente Darvas, hogy nekem 1500 Ft nyugdíjfélét adnak, 
illetve ajánlanak fel minden ellenszolgáltatás nélkül, azon a címen, hogy beteg vagyok a 
szívemmel, s azon felül Katinak a feleségemnek állást teremtenek havi 1200-zal – olyan 
helyen, ahol nem kell neki a mai rabszolgamunkát végeznie –, s ha igaz, e mellé még két 
havi szanatóriumi üdülést és gyógykezelést biztosítanak, amit most, nem soká, a ránk 
jövő hetekben már el is kezdhetne.

Az én válaszom a következő volt: a reám vonatkozó részt, az ezerötszázat tegyük fél-
re, hagyjuk függőben mindaddig míg Veled, K. Jánossal, E. Jóskával (1) nem rendezték 
az ügyet. Ajánlottam ismét, hogy négyünket hívjon meg Darvas, s úgy folytassunk együtt 
eszmecserét, aminek a végkövetkeztetése az lenne, hogy Te megfelelő fizetéssel és állással 
felkerülnél Pestre. – És János és Jóska is megkapná a nekik megfelelő anyagi és erkölcsi 
elismerést hasonlóan az enyémhez. Ebben maradtunk. Pali innen tőlem egyenesen Dar-
vashoz ment, hogy „referálja” neki az általam közölteket. Hogy mi lesz az eredménye, 
nem tudom… Hanem a Katira vonatkozó dolgokat, a szanatóriumot és az állást részére 
elfogadtam, muszáj, mert már összeroskad. Nem tudom, jól tettem-e?
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Nem akartam egész ridegen elzárkózni és kitérni a dolgok elől. Úgy látom ezek ko-
molyan latolgatják a dolgot, tehát ha Darvas elfogadja az ajánlatomat, akkor rövidesen 
meghívnak Téged, Jánost és Jóskát is. Mert én a Ti dolgotok elintézése nélkül nem va-
gyok hajlandó a magam részére semmit sem elfogadni.

Édes Gézám, arra kérlek, ha nem nagyon terhes Neked, írj nekem ebben az ügyben 
pár napon belül Arról, hogy mi a Te észrevételed, hozzászólásod: eléggé megfontoltan 
cselekedtem-e? Pali, amint mondotta, a kormány tudtával jött, tehát komoly a dolog. 
Már nem csak a levegőben beszélnek, úgy vettem észre. Leveled igen várom. 

Sok, sok szeretettel ölellek:   Pista

(Nap kiadó: Anyám balladát táncol)

Féja Géza zöld tintával írt válasz levelének sorai kevésbé édesapámról, inkább Féja 
békéscsabai körülményeiről nyújtanak tájékoztatást. Édesapám az előzőekben jelzett 
nyugdíj-félét végül is nem fogadta el és továbbra is teljes létbizonytalanságban élt. Fele-
sége keresetére és fiainak szerény anyagi segítségére szorulva, ő maga ismerőseinek névre 
szóló kézi írásos verses füzeteket ajándékozott, s azok e ritka becsű kéziratokat szeré-
nyebb ősszegekkel honorálták. Féja Géza aggódása őszinte, levelében felhívja édesapám 
figyelmét két budapesti barátjára is. 

Féja Géza Sinka Istvánnak
Békéscsaba, 1953. december 29.

Édes Pistám
– most jött leveled. Azonnal válaszolok. Nagyon helyesen cselekedtél, s arra kérlek, hogy 
a Neked felajánlott nyugdíjat is fogadd el. A Te egészséged nem áll a legjobb lábon, s 
szinte az utolsó percben jött az ajánlat, hogy egészséged végre rendbe hozhasd. Köszö-
nöm a szolidaritásodat, de igen kérlek, ne tedd függővé ügyedet az enyémtől. Ugyanis 
nekem mégis van egy állásom, s bár az egész napomat és egész erőmet igénybe veszi, de 
mégis fedezi a szűk megélhetés költségeit. Így biológiai sorsom pillanatnyilag úgy-ahogy 
biztosított, a Tied azonban egy nagy kérdőjel. Előbb tehát, az utóbbit kell megoldanunk. 
Ami engem illet, nekem a következő megoldás kellene:

1. Néhány hónap, hogy egészségem valamiképp rendbe hozzam (gége- és légcsőhu-
rut, törött ujjam, ízületi bajok, tönkrement fogaim stb.)

2. Olyan állás, amely megélhetést ád, s lehetővé teszi, hogy maradjon időm „ma-
gasabbra nézni”, tehát alkotó munkát végezni. Erre az Akadémia könyvtára lenne a jó, 
ha heti három kutatónapot engedélyeznének, s csak a többi napokon kellene hivatali 
munkát folytatnom. Kerestem az Akadémiai könyvtár vezetőjét, de szabadságon van, 
nem tudtam vele beszélni. Ez azonban, ismétlem, másodirányú kérdés, első a Te ügyed. 
Emellett kérlek, ne feledkezzetek meg Remenyik Zsigáról sem, akit nemzedékünk leg-
igazabb emberének és tehetségesnek tartok. Jó lenne, ha (1) Áronnal is megbeszélnéd a 
dolgot, esetleg levelemet is megmutatnád.

Különben megvagyok, csak lakásom, illetve odúm szörnyű hideg, a nyomorult kis 
vaskályha legfennebb csak langyos fuvallatot ád. Így: állandó influenziával küszködöm, 
de hát már csak két hónap a szigorú tél.

Remélem, a hó végén feljutok Pestre. A felhívatásban ugyanis nem túlságosan bízom.
Boldog újesztendőt Néked, Katinak és fiadnak, erőt, egészséget, örömet és szép ver-

seket. Régi barátsággal ölellek:   Géza

(Sinka István hagyaték)
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Sinka István Féja Gézának
Budapest, 1954. jan. 22.

Lezajlottak a lezajlandók. Amint innen-onnan hallani lehet, már csak a pesti pletyka-
piacon csámcsogják a nagyhangú szájak, a kiskaliberű keblek véleményét: megvehe-
tő-e vagy se… És vannak közöttük kárörvendők, vannak közömbösek, vannak rémü-
lők, szomorúak. S egyben azonban ez a sok fajta mind egyforma. Abban, hogy mind 
siratnivalóan lapos, szűk szívű és mind egyformán szolga, a kárörvendő is, a rémülő 
is, a szomorú is, és mind egyformán nyögné rá síromra  ..?cseréjét, ha erre kenyéradó 
gazdája felszólítaná.

 Hát igen: kavarognak a vizek, habos vesszőn nyargalnak a hírnökök, gyávák 
nyivákolnak: a pletykapiac várandós. Az I. szövetségben (1) suttogás és – csend. Ni, hát 
nem sikerül? Hogy a fene egye meg! – És még mi lehet, amit én nem hallok és nem 
tudok. Tisztázom Neked, Gézám, a magam részéről azt, amit a kíváncsiak nem tudnak. 
Nem azért, mintha tisztáznom kellene előtted, hanem azért, hogy tudd meg. A mai 
napon úgy áll a dolog, hogy még a Katinak felajánlott gyógykezelést s utána az állást se 
fogadjuk, illetve fogadom el, a nyugdíjféle pénzről nem is beszélve. Mert arról szó se lehet 
még az élet utolsó órájában se, nem Gézám, nincs rá eset. Sz. P. még néha eljön hozzám, 
de már látja a kudarcot. Mert látnia kell. S azt hiszem, félbe is hagy a jövögetéssel. Ne 
feddj meg érte kedves Gézám! Isten látja lelkem, így látom jónak. Legújabb hírek szerint 
Herczóg (1) és Csatló kapnak pénzeket, hogy egy kicsit gyógyuljon a polgári vonal. Én 
meg kellenék a paraszt vonal felé. Úgy tudom, Kodolányival is próbálkoztak. Nincs róla 
bővebb hír. Ha feljönnél a hó végén, kicsit többet beszélgetnénk.

 Kedves Gézám nagyon sokszor ölellek:   Pista

(Féja Géza hagyatéka)

(1) Herczeg Ferenc

Erdei Sándor Sinka Istvánnak
Budapest, 1956. szeptember 18.

Kedves Barátom!
Az Írószövetség új elnöksége megvizsgálta az írókkal szemben elkövetett régi hibákat, 

és úgy határozott, hogy Téged az Írószövetség tagjai sorába visszavett.
Szeretettel várlak és kérlek, keress fel az Írószövetségben, lehetőleg hozz magaddal 

egy fényképet, hogy tagsági könyvedet kiállíthassuk. Baráti üdvözlettel:

Erdei Sándor
első titkár

A békegalambos bélyegző felirata: Magyar Írók Szövetsége 
(Sinka István hagyatékából))

*******
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Sinka István Erdei Sándornak
Budapest, 1956. szeptember 22.

Kedves Sándor!
Aláírásoddal kaptam egy levelet az Írószövetségtől. Az vagyon benne megírva, hogy az új 
elnökség megvizsgálta az írókkal szemben elkövetett régi hibákat, s úgy határozott, hogy 
engem az Írószövetség tagjai sorába „visszavett”. Csudálkozom rajta, mert hiszen soha 
nem voltam az Írószövetség tagja. Az értesítés pedig úgy szól, mintha már lettem volna, 
de valami ok, bűn vagy hiba miatt egykor kizárt volna tagjai sorából.

Nem jó ez így, kedves Sándor! Lehet, hogy vannak olyan írók vagy írogatós emberek, 
kiket egykor kizártak, s most rehabilitálták őket, s visszavették. Ők is kaptak bizonyosan 
egy ilyen levelet, szóval ilyen sablonra írtat. Jó, kaptak és kész. De megbocsáss, kedves 
Sándor, engem ilyen sablonos formával nem lehet kezelni. Nem azért, mintha én valami 
nagyfene, hórihorgas, égig érő-fejű ember volnék. Hanem azért, mert az Írószövetség-
ben is meg kell már találni az írókkal szemben tanúsított érintkezés figyelmes formáját.

Na, hiszen, eljön majd annak is az ideje. És eljön majd annak is az ideje, amikor az 
Írószövetség rájön, hogy a ledorongolt és leköpdösött írónak erkölcsi elégtételt adjon a 
nagy nyilvánosság előtt, ott, ahol leköpdösték és ledorongolták. Ha az Írószövetség nem 
az a szervezet, aki az ilyen elégtételt ki tudná követelni egy olyan író számára, kit tagjai 
sorába fel akar venni, akkor miért van? Tudniillik, ha én pár évvel ezelőtt, azokban a 
lapokban, ahol az Írószövetség tagjai is írtak, fasiszta, reakciós ellenforradalmár voltam, 
a nép ellensége, akkor az vagyok ma is, mert én nem érzem, hogy változtam volna. Nos, 
ha egy ilyen mosdatlan fajankót az Írószövetség ma felvesz a tagjai sorába, akkor saját 
törvényeit sérti meg. Sőt: azonosítja magát a fasizmussal, a reakcióval és a népellenség-
ellenforradalommal. Nahát, lásd, én ezt nem akarom. Nem akarom, hogy a fönt említett 
mocsokkal terhelt személyem beszennyezze ama szent helyet: az Írószövetséget. Mert 
tudom ám én, mi a rend, kedves Sándor, és alkalmazkodok hozzá. S azonkívül: minden, 
pártévvel(?) ezelőtt ledorongolt hordópolitikusnak ma erkölcsi és anyagi (hogy tudjon 
élni szegény!) rehabilitációt adtak, s ezt teljesen magától értetődőnek vették. Jó, én is 
úgy veszem. De ugyanakkor bocsáss meg, Sándor, az én zúzdába rúgott könyveim, az én 
összeköpdösött írói hitelemért is járna tán ilyen kártérítés is (hogy én is tudjak szegény 
fejem élni). Egyetlen politikusnál se vagyok utolsóbb én se. Az íróembernek írói rangját 
az Írószövetség tartozik megvédeni. Az nem sokat ér, hogy három-négy hónapban egy-
egy verset lehoznának a lapok, s pár száz forint tiszteletdíjat nyújtanának három-négy 
havonként, mint írószövetségi tagnak. Lemondani és nyomorogni tudok én az Írószövet-
ségen kívül is, mint ahogy eddig lemondtam és nyomorogtam. S nyomorgok ezután is az 
Írószövetségen kívül, míg a fennebb említett elégtételeket meg nem kapom. Én ráérek 
várni, én mérhetetlen ázsiai nyugalmú és türelmű ember vagyok.

Kedves Sándor, úgy írtam neked e levelet, mint az Írószövetség újonnan megválasz-
tott első titkárának (amihez külön is gratulálok Neked). S írtam azért is, hogy gondol-
kozz rajta, s ha úgy gondolod, egyszer összeülhetünk élőszóval is beszélgetni.

Sok szeretettel köszönt és üdvözöl:  Sinka István

(Napóra, 1990. október)
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Veres Péter Sinka Istvánhoz a „Mesterek uccájáról”

Kedves István barátom!

Ahogy olvasom a Mesterek uccáját, úgy menet közben mondom el, amit érzek és amit 
gondolok róla. Azt hiszem ez a legmegbízhatóbb kritikai módszer, mert talán így marad-
nak legtávolabbra a különféle irodalompolitikai elméletek és taktikák.

Először azonban hadd idézzek egy mondatot a nemrégiben írt Az író és a „helyes” 
írás című hozzászólásomból (A Magyar Nyelvőr 1958. 1. számában jelent meg).

Az írói nyelv fejlődése az én tapasztalataim és ezekből fakadó gondolataim szerint 
nem a nyelvészeti értelemben vett „helyes” írás kérdése, hanem az alkotó intelligencia 
dolga. Ez az alkotó intelligencia pillanatról pillanatra olyat lát meg a világban, az élet-
ben, a társadalomban, a természetben, az emberi lélek belsejében és a zavarosan áradó 
külső valóságban, amit addig még nem látott meg senki, és ezt úgy mondja el, ahogyan 
még nem mondta el senki.

Ebből persze az egyikből is elélhet egy író, de az igazi mégiscsak az, ha a ’mit’ és ’ho-
gyan’ dialektikus egységbe kerül a ’szintézis’ pedig a mű, legjobb esetben a „remekmű”.

Nos, ezt azért mondtam el, mert mostanában már ez a felismerés vezet engem mint 
olvasót is, és azt szeretném, ha ez vezérelne mint írót is. Sajnos, ez az utóbbi sokkal ne-
hezebb. Az ember sokszor azt hiszi, hogy újat mond, és ezt az újat nagyon fontosnak érzi, 
de aztán majd az időben kiderül vagy az, hogy újnak új volt, de nem volt eléggé fontos, 
vagy még az is, hogy az ember csak hitte, hogy új, mert vagy ő maga vagy más – ha más 
szavakkal és más keretben is, de már ezt is elmondotta.

Nos, ebből a szemléletből kiindulva mondtam én mindig – nem túl sok sikerrel, mert 
még a barátaink se mindig és nem mindnyájan értették meg –, hogy a Sinka István 
költészete egyedülállóan eredeti – eredeti és nem eredetieskedő – a nagy és eredeti egyé-
niségekben pedig igen gazdag magyar lírában is.

Ugyancsak ebből a szemléletből kiindulva teszem most hozzá, hogy a Mesterek 
uccája ugyancsak el nem mondott új a Sinka István költői világában is.

Hogy új és eredeti, az rendben van, de vajon szép-e, igazságban és költőiségben 
továbbfejlődés és magasabbra emelkedés-e, ez a következő – és jogos – kérdés.

Erre – egészében – majd csak a végén válaszolhatok. Az első fejezet, a kovácsról sok 
szép, új, eredeti, soha nem hallott sinkai képet és gondolatot hoz. Ezeket itt felsorolni 
hosszadalmas volna, de engedelmeddel, könnyen törölhető ceruzával megjegyezgettem. 
A kérdőjelek viszont a nem egészen tiszta, vagy számomra homályos, esetleg nekem nem 
tetsző kifejezéseknek szólnak.

Egyébként ez a fejezet a 11. oldal végéig egyenes, világos és tiszta. De, mert nemcsak 
költészet, hanem történet is, hiányzik az indoklása, hogy két inas és két tűzlegény mellett 
miért akar elmenni. Rossz hely? Azt érteném, hogy az asszony elvágyik és ez önmagában 
is elég indok, mert az asszonyok más helyre vágyása nem kíván indoklást, de legutóbb 
ezt meg kellene kicsit jobban írni. Pár sor mindössze az asszonyi elvágyakozásról. Ami 
nem kevés, hozzátenném, hogy milyen zsarnoka ez az asszonyi elvágyakozás éppen a 
szerelmes férfinak. Különben a hátralevő öt oldal is nagyon szép, csak rapszodikusabb, 
mint az első rész, és meg-megtörik a történet menete.

A kerékgyártó: gyönyörű, kerek és nincs benne semmi bőbeszédűség, semmi reto-
rika, semmi kitérő. A ritka-szép részletek mellé ceruzavonást tettem. (Ritkaszép: értsd, 
ami nekem nagyon tetszik. Másoknak esetleg más részlet tetszik. Engem mindig az a 
valóság ragad meg, amelyik költészetté emelkedik.)

Az asztalos: Nemcsak az esemény kevesebb, a jellemzés se olyan éles, az ember, a 
jellem homályban marad. Mintha valahogy fáradt volna itt a költő.
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A csizmadia: Friss, nyersebb, erősebb, de kissé zilált, és a nyomorúságról szóló rész-
letek néhol lamentációnak hatnak. A nyomor túl van írva benne, viszont az élet és az 
emberek homályban maradnak. Az embert alig látjuk. Csak a műhelyét és a ruhája 
rongyait, az asszony teljesen ismeretlen marad, a gyerekeknek csak számuk van, arcuk 
és lelkük nincs. Megérné, hogy teljesebbre írd.

A kasárfonó: Az eleje nagyszerű, friss, eredeti. Itt-ott van benne egy kis szegénység-
lamentáció, de egészben véve a kovács és a kerékgyártó után – eddig – úgy érzem, ez a 
legsikerültebb részlet.

A szitakötő: Ez is nagyszerű, különösen az elején, de mert az ember arca világos, tisz-
ta, úgy az egész szakasz szépen sikerült. Legfeljebb, hogy nagy gondolatok, új, eredeti 
képek ritkásan vannak benne.

A fazekas: Ez is szép, reális és az emberek is élnek – már akik meg vannak írva, de a 
vége valahogy elsekélyesedik. Az ember úgy érzi, nincs befejezve.

A rézműves: Ezt is olvastam már vagy 9-10 évvel ezelőtt. Valahogy akkor varázso-
sabbnak éreztem. Szép ez most is, de valami ziláltságot érzek benne. Megfogalmazni 
ezután, hogy hol, mi hiányzik belőle, nehezen tudnám. Gondolkodni kéne rajta!

A szűcs-mester: A legjobban közé tartozik, de voltaképpen nincs története: az olva-
sónak hiányérzete van. Az abszolút reménytelenség, amivel túl sok szakasz befejeződik, 
csak a költő érzése és kívülről való elképzelés. Maga az egyes ember, még a nyomorúsá-
gosan élő is, kis reményekkel táplálja önmagát, ha az csak annyi is, hogyha ezt befeje-
zem, húsz forintot kapok érte, s hozatok egy üveg családit, vagy egy kiló birka aprólékot 
– ki mire vágyakozik, és így tovább.

Gondolom, értesz engem. A lamentációszerűség árt a költészetnek. Az egyházak 
ugyan látszólag kibírták, de ez csakugyan látszat. Az egyházi életben is csak a zene és 
ének a halhatatlan, meg a közös sírás, a lelki megindulás. A lamentáció üres rituálévá 
vált, pedig ott mindig – és örökké – megvolt és meglesz az élmény alapja: az emberek a 
bajaikat – halál, betegség, tűz, jég, disznódög stb. – viszik a templomba.

A kádár: Az egyik legkerekebb részlet, és az eleje megragadóan életteljes. Később az 
emlékezésbe hanyatlik, s bár abban is vannak szép sorok, mégis az egész hiányérzetet 
hagy: kevés az, amit a kádárról megtudunk. Persze lehet, hogy az én nyűgös realitás-
érzékem látja ezt így csak, s más olvasók észre se veszik. De éppen az emberi jellemek 
és sorsok sokszínű és árnyalatos rajza menti meg az egész nagy költeményt a lamentá-
ciószerűségtől. Ez nemcsak nyomorrajz, hanem élet, tenyészet, munka, reménység, kis 
örömök, nagy bánatok: teljes élet. És szép. Emberi közösség.

A kőműves: Ez a szakasz nagynak, eredetinek, változatosnak indul, s van is abból 
benne valami, de később fáradttá válik az egész. Az az érzésem: nincs megírva. Ha már 
belekezdtél, járj a végére. Hadd lássuk ezt az embert s a nemzetségét, kicsoda, micsoda? 
Mit csinál, hova törekszik? Patkány-e vagy csak sors tanította élelmes ember?

A boronakötő: Az egyik legszebb szakasz, talán mindjárt a kerékgyártó és a kovács 
után, csakhogy mintha ez se volna befejezve. Nem tudjuk, hol lakik, pedig az ipáról sok 
szó esik. Homályban marad a szamara is, s még a mesterségéről sincs minden fontos 
elmondva. Pl. kinek a halcsősze? A városé vagy az uraságé? Netán egy halásztársaságé?

Ez nem a realista nyűgösködése, hanem az olvasóé. Ami jól van írva és érdekes, abból 
az olvasó többet szeretne.

A vitázó közjáték: Úgy érzem, kevés benne az igazán jó. Uralkodik benne a már itt 
túl sokat emlegetett nyomor-lamentáció. (Óh, én nagyon tudom mi ez, hiszen az én 
írásaim egyik fő hibája is ez: túlírtam a szegénységet.)

Ha már itt tartunk, hadd tegyem hozzá: nem gondolkoztál még a szerkezeten. Vala-
hogy az egészbe valami primitív rendet, utcarendet és mondandórendet kellene csinálni. 
Alcímekkel vagy talán számokkal, mit tudom én.
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A kéményseprő egy kissé rosszindulatúan van agyonverve vagy agyonírva, ami egyre 
megy. Ez a szakasz nekem egy kissé hosszas is. Ha már belekezdtél, tisztába kellene 
tenni az embert is, a dolgait is. (Különben ezt magad is érzed, mert magyarázod, hogy 
miért keveredett bele a sikátor ügyébe és az emberei közé, hogy voltaképpen mi helye 
van a költeményben.)

Visszatérek a boronakötőhöz: Amit az előbb hiányoltam, annak egy része tárgytalan-
ná vált ebben a kis utószavamban, de még mindig ott marad néhány kérdés: hol lakik, 
ki az apó s ha már bejött, lássuk is: ki az? – egyáltalán ez a boronakötő nagyon tetszik 
nekem. Nem árnyék-lény, amit a költői képzelet a falra vetít, hanem valódi faluszéli 
szegény ember. Típus is, nemcsak egyén. Emeli a költemény hitelét, ha jobban megírod.

A takács: Azt hiszem, ez a legszebb és legnagyobb – nem csak terjedelemben leghosz-
szabb – szakasz. A szerintem sikerült részeket mind megjegyeztem.

A takácsban – úgy érzem – a költő rejtőzik. De éppen ezért megérdemelné ez a sza-
kasz a teljes rendbetevést. Így még a mondanivaló egy kissé zilált. Valahogy tömörebben 
újra kellene rendezni és az üresebb strófákat és a szólamosabb sorokat ki kellene belőle 
hagyni.

A szabó: Szép és hangulatos, de kissé zilált, és valahogy ez is túl van írva. Ismétlés-
szerű rímek is vannak benne, és néhol itt is megjelenik a szegénység-lamentáció. Szép 
szakasz lesz, csak egy kicsit össze kellene szedni.

A befejező ének az én érzésem szerint nem eléggé erőteljes. Nem arra gondolok, 
hogy a mozgalmi embereket nem elégíti ki, mert hiányzik belőle a „konkrét” utalás az 
osztályharcra, és hiányzik belőle az ellenség néven nevezése, hanem arra, hogy az olvasó 
többet vár. Esetleg szavakban kevesebbet, de költői erőben és emberi igazságban többet.

A legutolsó két strófa persze, amely visszaidézi a kezdő sorokat és a kezdő hangulatot, 
nagyon szép, de a megelőző strófák hiányérzetet keltenek az emberben.

Gondolkozz rajta!
       Veres Péter

Ui.: Elnézést, ha valahol ismétlésekbe estem, vagy elsietett ítéleteket mondtam. Ol-
vasás közben írtam, ahogy a gondolatok jöttek.

Sinka István megjegyzése: Ez nem próza, Péter, ez vers, s úgy látszik, soha nem jutsz 
el odáig, hogy ezt megértsd; a próza és a vers között óriási különbségek vannak.

László Gyula  Sinka Istvánnak
1960. VI. 24.

Kedves Pista!
Nem szeretem, ha ígéret terhel s ezért, gyorsan – 2 nap alatt! – megkerestem jegyzete-
met Sinka mester kincséről s lemásoltam Neked. Halljad tehát a szót: 1876-ban a halasi 
határ délnyugati részén lévő fehértói tó alsó végén, a „kis itató” mellett Vihánya Antal 
halász találta a kincset. Alacsony volt a vízállás, s így a tó partjától 7,5 ölnyire a homokos 
iszapban talált a nevezett halász egy tálat (ezüstből) s abban összesen 21 darab ezüst 
ékességet.

Közülük egyet gyorsan lerajzoltam Néked, mert ez lehet számodra a legértékesebb: 
rajta van a Sinka család címere. Ez korongos ezüstveret s a rajz és írás fordítva van rajta. 
Én átfordítottam, hogy eredeti állásban lehessen olvasni az írást. De ez csak futó vázlat, 
ősszel le fogom Neked rajzolni az egész kincset s be is megyünk majd a Nemzeti Múze-
umba, hogy kézbe vehessed valamennyi darabját. De tudod, hogy mennyi tennivalója 
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van az embernek, s ezért arra kérlek, hogy őszig elégedjél meg ezzel a futó s nem egészen 
pontos rajzzal. No, de van még írnivalóm. Ugyanis, amikor Hampel József a Nemzeti 
Múzeum akkori igazgatója leírta a kincset, megkérte Szilády Áront, aki a családfák nagy 
tudója, hogy mit tud a Sinka családról (közbevetőleg a kincs a XIV. század első feléből 
való!). Szilády Áron azt válaszolta, hogy talált a Sinka/családról több okleveles ada-
tot 1299-1323 közti időből. Például 1299-ben Simon fia Gergely azon szolgálatokért, 
amelyet neki M. Sinka Tamásnak s az ő nővérének fia mind belül, mind pedig kívül az 
ország határán gyermekségétől fogva teljesített, ezen öccsét Siván nevű birtokán tóbeli 
adományozásban részesíti. Synka mester Trencsén ostromakor (1317 előtt) esett el a 
csatában. Az utódokról 1388-ig talált okleveleket Szilády, tovább nem is kereste, mert 
csak a XIV. századot nézte át.

A kincsben van egy szép ezüsttál, több korongos veret, csattöredék, övveret, stb., 
nyilván igen rangos ember volt a gazdája, mert gazdag ezüst öve s ezüst marhája volt.

Egyelőre ennyi az, amit megtudtam, ősszel majd tovább kutatok. Július elején je-
lentkezem, viszem magammal Maricának írott versed másolatát, Te pedig ígérted, hogy 
egy-két versed teljes vázlatanyagát is félreteszed számomra.

Igaz szeretettel s nekem jóleső tisztelettel – ami nem megy a barátság rovására – ölel:
       László Gyula
(Sinka István hagyatéka)

Muhoray Mihály, Bakó József, Sinka István, Muhoray Elemér – Balatonszárszó, 1943


