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SINKA ZOLTÁN

Keresem ősöm udvarát
Apámra emlékezem

Keresem ősöm udvarát,
mit laboda és csend takar.
– Én nem mennék tán, de végtelen
útakon a lelkem zavar.
  Sinka István

Amikor édesapámról Sinka Istvánról emlékezünk, fontosnak tartom, hogy küzdelmeiből 
megértsük, verseiből meghalljuk azt a népéért, a magyarság sorsáért aggódó hangot, 
amit sem az embertelen nélkülözések, sem az igazság feltárása miatt az elszenvedett 
mellőztetések, a síron túl is tartó üldöztetések sem tudtak eltompítani. Sinka István élete 
tükröt tart a magyar emberek elé,  számvetésre szólít fel bennünket, burkoltan, vagy 
nyíltan figyelmünket a múltra irányítja, hogy a jövő tragédiáit elkerüljük.  

A negyvenes évek elején Gombos Gyulának Álom az országról címmel egy szerény, 
de figyelemre méltó könyve jelent meg. Ebben a népi írókról a következőket írja: „A népi 
íróknak és költőknek két típusa van. Azok, akik a kiöregedő kultúrából a források felé 
mennek magukat benne megmeríteni s megszépülni, és azok akiket a forrás hoz a világ 
megújítására. Az egyik artézi fúrás új erők után, a másik az új erők tódulása az öregedő 
tájakra. Az egyik a forradalom meghirdetése, a másik maga a forradalom. Az egyik Er-
délyi József, a másik Sinka István. Erdélyi József költészetében és másokéban is, és épp 
mert a nép mellé állás tudatos, az igazságérzet és az erkölcs diktálta kiállás, van benne 
a szó legjobb értelmében vett agitálás. Ügyvédek ők egy ősi pörben és csak fele részben 
a nép, a másikéban az igazság a gazdájuk.

A nagy perben megjelent az, kinek a lelkéért és kenyeréért annyi emberöltőn át zúg 
a per. Szamárháton jött, furulyával, arca kicsi és fakó, a háta rossz. És a világ pulpitusa 
előtt azt mondja: én vagyok a nép, az örök kárvallott; testem százezer vak és millió 
néma porából lett; ne azért hallgassatok meg, mert van igazság, de mert kibírhatatlan 
már a szenvedés. (…) Ez Sinka István, ez az idő és a nép poros mélyéből szamárháton 
előporoszkáló szomorú furulyás kárvalló. Ő már nem visszakanyarodás, hazatérés, mel-
léje szegülés, kiállás a szegény népért. Ő maga a mélyből felszálló panasz, az ősi kárvalló 
panasz, a nagy pert eldöntő tanuság.”

De Sinka István nemcsak a panaszt,  a kínt, a vádat hozta fel a mélyből, vele a táj-
nak és népnek egy olyan mély  rétege került a magyar irodalomba, mely mint jelenség 
páratlan, ami más nemzetek irodalmában még sohasem fordult elő. Ő nem a magyar 
népköltészethez nyúlt és emelte be a magas irodalomba, mint költő társai, hanem a 
humuszt, a tájnak és a rajta való élésnek azt az őstelevényt, amiből a népköltészet is 
kivirágzott. 

     Édesapám életére visszatekintve el szoktam mindig mondani, hogy egy olyan so-
kat szenvedett ember volt, aki Móricz Zsigmond szavaival élve „a nemzeten túli szegény 
parasztságból indult, a sárban élt és népe szabadságára vágyott”. 

Igen ő azok közül való volt, akik a magyar nép sorsát személyes keresztként hor-
dozták. Olyan ember volt, aki egyéni létében is gyötrődött a magyarságot már akkor is 
fojtogató diftéria lepedék alatt. 
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Az egyik meg nem jelent könyvének előszavában önmagáról írta: „A földkerekségen 
minden népnek van egy külön sajátos arca. A szellemi arca. Ez ami örök, ami nem múlik 
el, mert dallamokban, énekekben mindig él, ameddig idő lesz. Egy ilyen örök arcnak, 
a magyar nép szellemi arcának vagyok én a szerény és alázatos atomja. Ő teremtett 
engem, benne élek, egy vagyok vele, onnan belülről éneklem kifele, a világ fele, jól vagy 
rosszul, ha rémület fut át rajta, ha borongós, ha fagyos mosoly, vagy ha öröm önti el. Tér 
ez az arc, hol a történelem pillanatai átrobognak. Igen ez a múlhatatlan arc, az elnyo-
mott magyarok örök szellemi arca teremtett engem. Én csak őt tudom énekelni, mást 
soha senkit. Ha jól, vagy rosszul is, de mindig az ő törvényei szerint.”

Sinka István költőként nagyon mélyről indult. A talaj, ahonnan a költészete sarjadt, 
az ország népének legelnyomottabb és legkilátástalanabb rétege, a gazdasági cselédség 
volt. Ez a társadalmi réteg a nehéz sorsával, kegyetlennek is mondható életkörülmé-
nyeivel a szegénysori parasztságnál is hátrább volt. Ki volt téve az urak, az ispánok és 
egyéb kutyaütők kegyeinek, állandó félelem volt az életük. Félelem attól, hogy gyarló 
kis kommenciójukkal szélnek eresztik őket, nyakukban azzal a végzettel, hogy hányód-
hatnak birtokról birtokra. Édesapám ennek a világnak volt a hírhozója, az övéit ölelte 
mindig magához. Verseiben és elbeszéléseiben velük beszélgetett. Azt mondta, amit ők 
mondtak, azt gondolta amit ők gondoltak.

Édesapám soha nem vesztette el a magyar népi azonosságát. Ő nem volt megté-
veszthető, mint egynémely magukat népinek valló poeta doctusok, akik bamba hasért, 
vagy fonnyadó koszorúért meglopták önmagukat, nem látták hogy nevük olyan csak, 
mint a vasbillog, amit a bika szarvaira rásütnek. Sinka Istvánnak a mindenkori üzenete 
azt tartalmazza, hogy az a társadalom ahol a lakosság többsége fokozottan a szegénység 
útjára terelődik, az a társadalom önmagát tereli a megsemmisülés útjára.

Sinka István mint a kisemmizettek, a kitagadottak hírhozója a szó legjobb és leg-
nemesebb értelmében  népköltő volt. Bárhova is vetette az élet sodra népétől soha sem 
szakadt el.

A magyar szegényparasztság hánytatott sorsú énekese 1897. szeptember 24-én 
Nagyszalontán, Arany János szülőházának szomszédságában született. A korai árvaság, a 
nincstelenség gyermekkorát megrövidítette. Iskolába járásból csak négy elemire futotta, 
pedig kitűnő tanuló volt. A szegénység azonban a további tanulását nem tette lehetővé, 
ennek okán szegődtették juhászbojtárnak. 

Élete mérhetetlen nyomorúság volt, sorsa semmivel sem volt különb az általa őrzött 
állatokénál. Dacolt a természet viszontagságaival, és ha kellett hitvány gazdáival is. 

Napbarnított, szinte fekete bőre és fekete öltözéke miatt a gányó lányok (dohányter-
melők) elnevezték Fekete Bojtárnak. Ez a ragadványnév élete végéig elkísérte. 

Tizenhárom éves volt, amikor egyetlen vagyonát, az általa meggyógyított kisbárányt 
elcserélte egy Petőfi kötetért. A versek olyan nagy hatással voltak rá, hogy fogadalmat 
tett: „ha az életem is rámegy akkor is költő leszek.” Ez a Petőfi kötet és egy nagyanyám-
tól kapott biblia kísérte pusztai életét, ezeket mindig a bakójában hordozta.

A balladás Biharban férfiasodott meg és 1919 őszén házasságot kötött egy kis 
kospásztor lánnyal, édesanyámmal, Papp Piroskával.

Egy idő után aztán az igazságkereső, lázadozó, immáron tollforgató és az elnyo-
mott pusztai emberkért való politizálás által is megérintett Sinka István, az uradalmak 
embertelen kötöttségeit és a sorozatos megaláztatásokat egyre nehezebben és türelmet-
lenebbül viselte. Akkortájt érlelődött meg benne, hogy „nem lehet, nem szabad már 
tovább fájni és pusztulni, ki kell törni a nincstelen és reménytelen szolgasorból. Valami 
olyat kell tenni, valami olyanokat kell írni ami maga a valóságos élet.” 

A kitörés, a változtatás szándéka egyre gyakrabban a tollat is a kezébe adta. Már 
elmúlt harminc éves is, amikor a mérhetetlen sok szenvedés és megaláztatás után 1929-
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ben búcsút mondott a pusztai életnek és az akkor már szívbeteg édesanyámmal és ve-
lünk, három fiával Vésztőre költözött. Ott a család megélhetését napszámosként, alkalmi 
munkával igyekezett biztosítani. Az iskolai tanulmányokat önműveléssel, nagyon sok 
olvasással pótolta. Erre azonban és az írásra csak munka után, éjszakánként volt lehe-
tősége.

Első versét a Magyar Falu című néplap még a harmincas évek legelején adta közre, 
de verseit nemsokára már az országosan is ismert hetilap, Bajcsy-Zsilinszky Endre lapja, 
a Szabadság is rendszeresen közölte. Az első verseskötete Himnuszok Kelet kapujában 
címmel 1933-ban, a Szeghalmi Péter András Református Gimnázium kiadásában jelent 
meg.

Édesanyám 1935-ben bekövetkezett halála után édesapám eladta a vésztői házat és 
Püski Sándor rábeszélésére 1937-ben felutazott Budapestre. Itt újabb sok nehézségek 
és megaláztatások érték, ezek ellenére költészetét egyre többen megismerték. Iszonyú 
küzdelmet folytatott azért, hogy a nyomor tengerének mélyéről felverekedje magát, 
hogy fejét kiemelhesse a tiszta ég alá. Az irodalmi élettől azonban nem kapott mást 
mint embertelen nélkülözéseket. A nélkülözések mellé kapta még az irigykedő, az alulsó 
Magyarországból jött paraszt költőket lenéző, úgynevezett „népies” írók, valamint az 
idegenlelkületű polgárság felkentjeinek, tizedrangú tollnokainak a gyalázkodásait is.

A harmincas évek elején a több mit 700 éves magyar költészet gazdag hangszerén 
olyan húr zendült fel, amilyen még sohasem szólt e tájon. Ekkor lépett nyilvánosság elé 
Sinka István. Jelentkezése irodalomtörténeti jelentőségű. A Himnuszok Kelet kapujában 
címmel megjelent verseskötetének előszavában írta Féja Géza: „Sinka István minden 
verse egy nagy belső kultúráról beszél. Arról az eredeti kultúráról, mely a népművészet-
ben s népzenében már jelentkezett, melyről a nép nagy egyetemes szükségleteinek kife-
jezésekor már hírt adott. Sinkában (…) a földműves magyar esztétikai és etikai értelmet 
ad sorsának; az életnek; fölfedezi a sorsában rejlő egyetemes emberi szépséget. Nagy 
fölfedezés ez és természetszerűségileg a himnusz méreteit követeli. 

Így szól ez a költő: (…) Én a delejt hozom, mely előhív mindent e föld és nép mélyé-
ből és gyönyörű menetben, szárnyas seregként, himnuszba tisztuló életként az emberiség 
elé vonultatom. (…) Bennem újra kinyújtóztak a népvándorlás útjai s keletről nyugatra 
érő léptei és kinyilatkozást hirdet a történelem is. 

Óh, más történelem ez, mint a tietek. Ti megfeledkeztetek az ezeréves paraszti élet 
csöndes pihegéséről, megijedtetek darócruhájától, nem ástátok ki a földből az elsüllyedt 
Árpád-kori falvak drága lelkét. Nem vettétek észre, hogy mi történik az egyik búzaka-
lásztól a másikig, a földtől a kenyérig.” Megkérdezi Féja Géza:

„Vajon mit felelsz Sinka Istvánnak és társainak, a néppel sorsközösséget valló s népi 
ihletben fogant ifjú magyar irodalomnak óh magyar társadalom? A jövő nevében kérlek, 
hogy érintsen meg egyszer végre a Géniusz lehelete, verd a melled és valljad Adyval:

Leveszem úri süvegem
A paraszt Nyár előtt.”

Hiába hivatkozott azonban Féja Géza Ady csodálatos soraira, mert a harmincas évek 
úri-polgári társadalmánál süket fülekre talált. Hiszen akkor a szegény embereket csak 
harmadrendű polgárnak tartották, s hogy a nyomorukat ne lássák, még a szemüket is 
behunyták. Nem csoda hát, hogy a parasztszármazású költők és írók jelentkezését az 
irodalmi életben a legnagyobb ellenszenvvel, gúnyos megjegyzésekkel fogadták.    

Voltak olyanok is, akik a felháborodásukat nyíltan is hangoztatták. Ezt nem csak a 
parasztságot lenéző, Márai Sándor félék tették, hanem olyanok is, akik évek múlva a 
népi írók barátainak tartották magukat. Édesapámat is rúgták, marták és gúnyolták. 
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Ebből nagy részt vállalt Szabó Lőrinc, Az Est Lapok koszorús költője is. Könnyen tehette 
ezt a húsos fazék mellől, hiszen veje volt Mikes Lajosnak, Az Est Lapok mindenható 
urának. Szabó Lőrinc édesapámnak még az íráshoz való jogát is vitatva, a következőket 
mondta: 

„Mi lesz a magyar irodalommal ha már néhány elemin átvergődött paraszt is írni 
merészel!”

Illyés Gyula a harmincas évek közepén még arra sem volt hajlandó, hogy egy iro-
dalmi esten édesapámmal együtt szerepeljen. Ezt az irodalmi estet egy magyarérzelmű, 
Vésztőn élő zsidó házaspár rendezte Békéscsabán. Édesapám már akkor tudta, hogy 
Illyés Gyula részéről semmit sem várhat. Néhány év múlva ugyan már egymás mellett 
álltak, de szoros kapcsolat közöttük sohasem alakult ki. Illyés mindig Párizst álmodta és 
London felé kacsingatott. Édesapám inkább az Alföldnek, főleg Békésnek és Biharnak 
suttogott örökké, ő álmaival keletre vágyott. Édesapám a kelő nap világát szerette, míg 
Illyés Gyula a százötvenes villanyégőkét. Kettőjük között az is különbség volt, hogy Illyés 
az írói nagysága mellett érdekember volt, akit a hatalom bizony nagyon jól megfizetett. 
Édesapám pedig makacs, egyenes szilajpásztor lévén, megalkuvásra soha senkivel, sem-
miért sem volt hajlandó. A magyar nép és a maga igaza mellett mindenkor kitartott. Ket-
tőjük között meghatározó volt elsősorban az a különbség, hogy Illyés Lukács Györgyöt, 
a kommün közoktatási népbiztosát tanítómesterének tartotta, édesapám pedig Jézust, 
Petőfit és Tolsztojt.

A parasztszármazású költőket Németh László is gúnyosan, feltűnő rosszindulattal 
fogadta. Ez akkor derült ki, amikor Kecskeméten kíváncsiak voltak a nincstelenek kül-
dötteire, s ezért Szabó Pált, Sértő Kálmánt és édesapámat meghívták, hogy tartsanak 
előadást. Édesapám válaszlevelében azt találta írni, hogy ő bizony kíváncsi arra, hogy 
miként nézi majd Kecskemét, ha három ilyen paraszti istenállat együtt lesz. Ezt a levelet 
valaki megmutatta Németh Lászlónak, aki nosza, kapott az alkalmon és a Magyarország 
című újságban Sznobok és parasztok címmel írt egy cikket, amiben azt hangoztatta, 
hogy a parasztlángész azt írja magáról és társáról, hogy ők istenállatok, s ezt a fogalmat 
ő el is fogadja, mert az helyénvaló. A végén azzal fejezte be a cikket, hogy azok a parasz-
tok, akik tintához és papírhoz mertek nyúlni a sznoboknál is rosszabbak.

Németh László cikkéről édesapám az önéletrajzi regényében is megemlékezett és a 
következőket írta: „…név szerint nem említett ott Németh engem, mert annyi elisme-
rést is sokallott még akkor tőlem. Úgy írta csak, hogy „parasztlángész” Ebbe a megne-
vezésbe sűrítette össze lemosolygását. Nyilvánvaló, hogy rossz volt a szándéka Németh 
Lászlónak, én azért megértem őt. Olyan világban és olyan felfogásban nevelkedett, ahol 
azt vélték és vélik ma is, hogy az irodalom csak akkor irodalom, ha csak üvegbúra alatt 
megyen végbe a növekedése. Ő akkor még úgy tekintett engem, mintha a föld hírtelen 
kivetett volna magából valami nagyon rozsdás patkót, s valaki arra rámondta volna, 
hogy nézzed Laci ez egy régi vasfurulya új lyukakkal. Azonban ő már nagyon sokat vál-
tozott. Lassanként csakugyan elhiszi, ha az Isten akarja, a rozsdás patkóból is támadhat 
furulya.” Pár hónappal később Féja Gézának válaszolva Németh László ismét, most a 
Válaszban tett közé egy gúnyolódó írást. A himnuszokról írt, és írásában lenézően Sin-
ka Istvánt csak mint „szerzőnket” említette. Valami rossz ócska kazánhoz hasonlította, 
amiből minden pillanatban, minden oldalról kifú a gőz. Majd így folytatta: verseiben a 
szavakat inkább a szusz és a szándék tartja össze. Féja Géza szerint Sinka István költé-
szetéből a népzenéből, népköltészetből ismert ősi parasztkultúra szól.

Németh László akkori véleménye szerint: „Sinka István verseinek semmi közük az 
ősi népkultúrához; himnuszai az utóbbi évtized szabadversirodalmának jellegzetes ter-
mékei, a földműves magyart Pesten költött formulákon át látja, ha a parasztságból szár-
mazik is, nem a felfedezője a parasztságnak.” 
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Voltak szép számmal olyan írók is, akiket igenis bántotta, hogy a népből jött hírho-
zókat vállonveregetik, egyesek kigúnyolják és közönybe fullasztják. Így többek között 
Gulyás Pál is közéjük tartozott, aki édesapámhoz írt levelében elsősorban Németh Lász-
lót mentegette. Azt írta, hogy kritikái mellett is Németh László édesapám iránt jó szívvel 
van és a megjelent verseit figyelemmel kíséri. 

Válaszlevelében édesapám Gulyásnak a következőket írta: „Ha verseimnek nincs 
köze a népkultúrához, akkor bizony Kodály is mehet zenéjével a fenébe. Úgy látszik, 
hogy ő csak libavirágos mezőn mezítláb futkosó parasztot akar szeretni és ismerni. Pedig 
téved! Ha ismerné a parasztság titokzatos és hatalmas erejét, akkor másképp beszélne. 
Hiába! Az ember csak akkor válik igazán emberré és valóvá, amikor minden korláton túl 
bír nézni, s a lelke mélységeket söpör.”

Még Németh Lászlónak ugyanannyit kell tanulnia, mint amennyit nekem kíván. 
Majd amikor százszor lehull oda ahová én már rég lehullottam, és amikor feljön ebből 
a mélyvilágból, csak akkor lehetnek igazán tiszták szeme tükrei, mivel még nem egész 
tisztán látja a sorsokat, az embereket és írásokat. Én azonban az maradok vele szemben 
mint eddig is voltam, embert és írót szeretem és nagyon sokra becsülöm. 

Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Németh László és mások is igazából akkor döbbentek meg, 
amikor Móricz Zsigmond véleményét megismerték. Ő, aki az irodalmat soha nem az egyes 
írók, vagy írócsoportok kiváltságának, hanem a nemzet, a nép vagyonának tartotta Sinka 
István költészetéről és kötetéről, a Vádról és a következőket írta: „Ebben a könyvben  a 
Pásztorének ciklusa a legmagasabb, amit Sinka eddig hozott, s a legegyénibb is. Ez a Pász-
torének lírai önéletrajza. Mindenestre olyan életnek a rajza, melyet csak Sinka István hozott 
magával a pusztáról. Ennyire őszintén, ennyire diadallal még senki sem mondta ki, hogy 
indult el s érkezett a túlsó partra. Így még nem dalolt az esti szélben senki angyalfaragta 
furulyán. (…) Nem idézhetem az egész hetvenhét oldalas verset. Pedig ugyanígy idézhet-
ném, mint költői remeket, amire pillanatonként azt kiáltjuk: szép.”

Németh László aki kigúnyolta, elmarasztalta édesapám költészetét, rövidesen nyíl-
tan beismerte egykori igazságtalanságát, sőt az író világ igaztalanságát is. Emberi és írói 
módon igyekezett elégtételt adni, ezeket írta édesapámról: „Itt él köztünk, de Pesttől 
nem kapott semmit, csak műveit itt-ott el-elszennyező haragot, sérelmet. (...) Ady óta 
nem volt költőnk, akiben ilyen mély távoli dallamok jártak vissza. Olvassák el az életraj-
zát, a Fekete bojtár vallomását, csupa dallam az is. Rajta tanulhatjuk meg újra: milyen 
a lélek, amely csak balladában tud fölidézni. Ő nem kerekíti ki az emléket, belőle fölsza-
kad. Ha azt, ami a hálójában van ki is bírja húzni: kortársai között nem volna nagyobb 
költő nála. Arra, hogy egy lelkes olvasótömeg mennyivel jobban megérzi a költőt, mint 
az íróvilág: így is megdöbbentő példa.” 

Veres Péter több tanulmányában is hangoztatta: „Sinka nagy költő. Népi klasszikus. 
Nem volt még itt a magyar földön senki az aluljöttek között, aki tisztább és eredetibb 
hangon szólalt volna meg, mint ő.” Számára a vers nem téma volt, a költészet nem is 
foglalkozás, hanem kifejezésre és formába törő élmény. Ez a költészet nem csupán a 
pásztor élet tárgyi rajza, nem is csak az alulsó magyarok élete, mert hiszen azt mások 
megírták, hanem annak az életnek, s az élet lelki atmoszférájának művészileg eddig 
egyedülálló és érvényes megjelenítése Sinka erős egyéniség, nem szerepet játszik, hanem 
önmagát adja. Versei meg azt bizonyítják, hogy önmagát meg a szegény magyar népet. 
Ennyi elég. Költőtől nem követelhet a népe többet. De kevesebbet sem! Ez a mérték! 

Veres Péter édesapámról írt egyik tanulmányát így fejezte be: „Abban a nem túlnagy 
névsorban, amely a magyar irodalomban Janus Pannonius-szal kezdődik, Balassi Bá-
linttal folytatódik s amelyben már keveset számít, hogy ki volt a gróf, a nemesúr s ki a 
paraszt, vagy ki a polgár, ki a munkás, ott lesz Sinka István is, amíg magyarok élnek a 
földön. A viták elmúlnak, de a költészet megmarad.” 
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Még sokáig sorolhatnám a kortárs írók, a későbbi írónemzedék és irodalmárok véle-
ményét, ettől azonban most eltekintek. 

Egy irodalomtörténész nevét azért mégis csak megemlítem. Ő pedig Czine Mihály, 
aki kedves jó barátom volt. Az édesapámról alkotott véleményeket szinte összegezve írta:  

„Sinka Istvánt költészete körül máig ütköznek a vélemények, vallják egyedülvalóan 
eredetinek, irodalmi érdekességnek, sőt a magyar irodalom vadhajtásának is. Azonban 
vitathatatlan, hogy Sinka István költőként egy világot fedezett fel, amelyről eddig az 
irodalom nem beszélt, olyan eredeti, minden mástól különböző hangon szólt, amely a 
legnagyobb irodalmakban is ritkaság.” 

Amit egyesek romantikusnak és misztikusnak tartottak költészetében, voltaképpen 
az volt az ő nagy többlete; kis embereire és mindennapi életükre a művészi emlékezés és 
forró együttérzés szépség fátyolát tudta borítani. Úgy szólt, olyan természetesen, ahogy a 
virágok nyílnak, ahogy a madarak énekelnek. Mély, ősi, kristálytiszta dallamok fakadtak 
fel belőle, az ősi magyar fohászok és balladák, a virágénekek huszadik századi folytatá-
sai. Aki minden szellemi fertőzést kikapcsolva, egy csendes szobában csak két órát tölt el 
Sinka István bármelyik könyvével, az Bartóki élményben részesül, tiszta forrásból iszik. 
Verseskötettel ritkán esik meg, hogy nem lehet letenni. Sinka Istvánnak minden könyve 
ilyen. A klasszikus műköltészet színvonalán – úgy bugyog, szökell és árad az ének, mint 
havas telek elmúltával – valaha a Bükkben a Vöröskő-forrás kristálytiszta vize.

A II. világháború után édesapám meleg hangon köszöntötte az eljöttnek vélt szabad-
ságot. Az események súlya alatt azonban kétségek gyötörték, hátha mégsem a szabadság 
és a demokrácia lesz a magyarság sorsa, hanem egy újabb diktatúra. Hogy aggodalmá-
nak alapos oka volt, arra választ adtak az 1945 utáni évek. A háború még véget sem ért, 
de az ördöggel cimborálók már támadásba lendültek. Bűnösnek kiáltottak ki mindenkit, 
aki valaha is magyar szívvel és ésszel, magyar akarattal mert cselekedni. A népi írók 
többségét becsmérelték, közülük többeket végleg el is hallgattattak.

Az írók közül aki a kritika tollával valaha is rájuk mert lőni, annak bizony Magyar-
országon az íráshoz nem jutott tőbbé papiros. 

A visszaszálingózó tizedrangú tollnokok Németh Lászlót, Féja Gézát, Kodolányi Já-
nost és édesapámat is elkezdték pocskondiázni, ellenük igaztalan vádakat hoztak fel. 
Édesapámat kikiáltották fasisztának, nacionalistának, nép- és zsidóellenesnek meg az 
Isten tudja, hogy még minek. Amikor pedig ezeket a vádakat nem volt hajlandó nyil-
vánosan elismerni, véglegessé vált, hogy az irodalomból kizárják. Könyveit tiltó listára 
tették, zúzdába vitték, nevét és munkásságát a tankönyvekből törölték, valósággal élve 
eltemették.

Egyébként édesapám elhallgattatását Bóka László, Gergely Sándor, Haraszti Sán-
dor, Márkus László, Zsolt Béla, Gábor Andor, Aczél Tamás, majd minden idők legna-
gyobb kultúrgengsztere, Aczél György is szorgalmazta. A Szovjetunióból visszatért Gábor 
Andor úgy kezdte el a gyalázkodását, hogy addig édesapámnak még egyetlen sorát sem 
olvasta el. Édesapám sokkal keményebb, makacsabb ember volt, annál, hogy igaztalan 
vádak alapján meghunyászkodjon és bocsánatot kérjen, mint tette azt néhány írótársa.

Egyszer egyik beszélgetésünk során azt mondta nekem: „Tudod fiam, soha el nem 
követett bűnökért bocsánatot kérni az ám az igazi megalázkodás.”

Az irodalomból való kirekesztésének a végső lökést Aczél Tamás, a Sztálin-díj akkori 
várományosa a Társadalmi Szemlében írt cikkével adta meg. Aczél édesapám egyik ver-
sére hivatkozva a következőket írta:

„Sinka István szemérmetlen nyíltsággal, a népdalok hangján igyekszik megfé-
kezni a magyar népi demokrácia, a dolgozó magyar nép építő lendületét. Állítólag a 
tengericsőszöktől tanulja bölcsességét. Valószínűbb azonban, hogy a demokrácia görcsös 
tagadása hozza benne létre ezt a magatartást. Sinka versében a következőket mondja: 
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Azóta tudom, hogy / égi és földi vétség / nem rendül hogyha / kiált a szegénység. / 
Tőlük tudom azt is: / türelemben élni / olyan boldogság, hogy / nem lehet lemérni. / És 
még azt is tudom / a világ ezüstje / nem ér annyit mint / egy boldog pipa füstje.

Sinka versében türelmet prédikál a magyar népnek, igyekszik elszigetelni a mozgó 
építő élettől. Nem vitás, hogy az ilyen, azt kell mondanunk nyílt ellenforradalmi ma-
gatartásnak el kell tünnie magyar irodalomból, mielőtt veszélyesebbé nem válik.” És a 
kommunista társutasságot is elutasító költőt, amint már azt említettem az irodalomból 
teljesen kizárták. Évekig tilos volt nevének még az említése is. 

1954-ben, Nagy Imre miniszterelnökségének idején a publikálási lehetőséget ugyan 
felajánlották neki, ő azonban a parasztság és a saját sérelmeire hivatkozva a felajánlott 
lehetőséget visszautasította. 

Édesapám kezéből az írószerszámot kivenni sohasem tudták. Ameddig élt, ameddig 
a kezét mozdítani tudta, állandóan alkotott, mindig írt. 

Az ellene felhozott vádakról szólva, mindig felmerül bennem, hogyan is lehetett őt 
fasisztának tekinteni, őt, aki a nyilasok küldötte, Kiss Ferenc színművész által közvetített 
nyilas közeledést visszautasította. Vagy az volt talán a bűne, hogy a nyilas uralom idején 
lemerte írni:

„Nem értek egyet a [nyilas] párttal, annak zöld jegyeivel, szemléletével, vezetőit 
nem tartom alkalmasnak arra, hogy a száz bajú magyar problémát megoldhatnák, szel-
leme nem a magyar ösztönökből táplálkozik, népi szólamai műrostosak, főleg rémít az 
idegensége. A Hűség Házát a néptől távolinak érzem. Nincs otthona benne a magyar 
sorsnak.” 

Kétlem, hogy a múltban és a jelenleg is vádaskodók közül abban az időben csak egy 
is lemerte volna ezt írni. Kérdem én, fasiszta az aki az 1943-as szárszói találkozón az 
antifasiszta izzás nagylélegzetű élesztője volt. Az, aki a Német áfium, a Riadj megmentő 
rianás és a többi hasonló tartalmú verseket és cikkeket írta? Ám az is lehet, hogy a Sin-
ka Istvánra szórt hazug jelzőket már 1945 után is részben a magyar nép elleni tudatos 
szurkálódásnak lehet tekinteni. 

A nyilasokról, a Hűség Házáról említett Sinka-írás a nemzetiszocialisták és szimpa-
tizánsai körében élénk zsivajgást keltett. Többek között A Nép című nyilas lapban, az 
1943. június 17-i számban ifjú Illés László, édesapám harmadikutas, nyilasellenes vi-
láglátásán háborgott. Gellért Vilmos szerkesztő és költőcske a Virradat című nyilas újság-
ban azt írta, hogy „Sinka vagy félrevezetve, vagy tudat nélkül, de első vonalba küldött 
felderítője annak a világnak, amely a legszívósabb ellensége a nemzetiszocializmusnak. 
A baloldalon dobot vernek, szaxafont fújnak és erre a lipótvárosi zenére bánatos bihari 
balladát táncol Sinka István.” Nos két év után ezek a zenészek Sinka Istvánt antiszemi-
tának, nácinak kiáltották ki. 

Hát hogy is van ez? Kérdezem. A nyilasoknak kommunista, az idegenlelkületűeknek 
meg fasiszta és antiszemita? Az említett dallamra ugyan édesapám sohasem lejtett tán-
cot, de a német pénzen náci, majd a szovjet fegyverek védelme alatt bolsevik mintára 
szerveződő pártoktól valóban idegenkedett. 

A hazugságokkal, rosszindulatú félremagyarázásokkal, irodalomtörténeti hamisítá-
sokkal szemben leszögezem, hogy édesapám mindig is a nemzeti megmaradásnak volt 
a híve. Verseiben is a Kárpát-medence népeinek a testvériségét hirdette és az összefogá-
sukat sürgette. Édesapámat népellenességgel vádolni pedig egy olyan bornírt, azaz szűk 
látókörű ostoba vád, amire az embernek már szava sincsen. 

Zsidóellenessége pedig főleg annyi volt, hogy a puszták mélyének megdöbbentő re-
gényében, a Fekete bojtár vallomásaiban a kizsákmányolók, a népnyomorítók között 
származásra, vallásra nézve nem tett különbséget. Merte megírni, hogy abban a pusztai 
mélységben ahol élt, bizony a német, osztrák, sváb, szerb, román és magyar elnyomók, 
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népnyomorítók között sok zsidóbirtokos és nagybérlő is volt. Az ispánok és a többi ku-
tyaütő is az volt. Csak az éhbérért, embertelen munkát végzők többsége volt magyar.

Ám vigyázzunk, ki mondja Adyt zsidóellenesnek ezért a három soráért: 

„Gőgös gazdag grófra s gazdagult zsidóra
Haragszunk és vagyunk egyazon haraggal, 
Tán ki sem mondható gyilkos indulattal.” 

A valóság megírása, az igazság kimondása tehát nem Ady és nem Sinka István hibája, 
legkevésbé bűne volt, hanem a bűn kivétel nélkül azoké, akik olyanok voltak amilyenek-
nek, ők az életük során tapasztalták.

Sinka István az írók közül elsőként üdvözölte és lelkesítette a zsarnokságot magáról 
lerázó magyar népet. A forradalmi sajtóban később megjelent verseivel pedig hitet tett a 
nemzeti felkelés mellett. Majd 1956 novemberének elején beválasztották a Magyar Írók 
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Szövetsége megújult elnökségébe, pár nappal korábban pedig a Petőfi Párt (volt Nem-
zeti Parasztpárt) eszmei irányító testületébe.

Édesapám szerint a nemzeti felkelés leverése után és a „konszolidációt”, a börtön-
ajtók megnyílását követően a kommunista politikai hatalom részéről Kádár János, Aczél 
György, az irodalmi élet szereplői közül Németh László, Déry Tibor, Illyés Gyula és Ve-
res Péter között egy olyan kompromisszum jött létre, amely sok nemzeti szellemű írót, 
közöttük édesapámat is kiszolgáltatottá tette. Arról már nem is szólva, hogy emiatt sok 
értékes írás meg sem jelenhetett. Édesapám ezt a kompromisszumot helytelenítette, a 
nevezett írók történelmi hibájának tartotta. A Szigetek könyve eposznak utolsó énekét 
abban az időben írta át, amely elején szemrehányást tesz a behódolt írótársaknak.

Húsz évi kényszerhallgatás és különböző zaklatások után, csak az 1969-ben bekö-
vetkezett halála előtt öt évvel jelenhetett meg újra verseskötete. Akkor is a keresetnél 
jóval kevesebb, mindössze 1500 példányszámban. Büntetése, amit kettős bűnéért, ma-
gyar és parasztszármazásáért kapott, sorsverésnek is letaglózó volt. A kommunistákkal 
társutasságot vállaló egykori népi írok többségétől elszigetelődve, 72 éves korában, hosz-
szú és gyötrelmes betegségben 1969. június 14-én halt meg.

Röviden, bár eléggé időigényes téma, arról is említést teszek, hogy a magyar iroda-
lom, azon belül is a költészet, századokon át a magyar nemzet lelkiismerete tudott lenni. 
A magyar föld olyan költőket és írókat adott, akik műveik révén az élet, az igazság és a 
magyar nemzet éltető elemei tudtak lenni.

Napjainkban azonban – tisztelet a kevés kivételnek – ezt nem nagyon lehet tapasz-
talni. 

Sinka István költészetét ismételt elhallgatása ellenére még mindig sokan ismerik. 
Azok az emberek, akik a költészetét tisztelik és meg is értik, méltán hitték és várták, hogy 
1990 után az irodalomtörténészek majd egyetértésben áttekintik azt, és a magyar iroda-
lomban a megillető helyére sorolják. Ez azonban mintha nem történt volna meg, jóllehet 
édesapám 1990-ben Kossuth-díjat kapott. Az újabb kritikai és irodalomelméleti irány-
zatok már elavultnak tartják Sinka István költészetével együtt a Nagy Lászlóét, sőt már 
Aranyét és Petőfiét is. Természetesen a követőikkel együtt. Ez a posztmodern és a magát 
polgárinak tituláló irodalom másfajta ízlés és értékvilágot közvetít és helyez élőtérbe.  

Az előzőekben említett írók mellőzését sugallják bizonyos csoportok valótlan, hazug 
állításai alapján szerkesztett és még jelenleg is érvényben lévő irodalomtörténeti lexiko-
nok is. Pedig hát Sinka Istvánról szólva a XX. század magyar költői közül ő az egyetlen,  
aki az alulsó Magyarország nincstelenjeinek sorsáról a személyes átélés kínkeserve alap-
ján számol be. Mindenki más csak közlések, megfigyelések alapján tud közvetíteni és be-
számolni, de ő azt adja, amit átélt. Az utóbbi években a Sinka Istvánról szóló írásokban 
a fasisztázást már kevésbé használták, helyette a költő paraszt származása és kevés isko-
lázottsága miatt szinte lenézően csak vadóc őstehetségnek titulálják még napjainkban is. 
Műveiben homályt, romantikát és miszticizmust vélnek felfedezni.

Ezek az írogató tollnokok nem tudják, vagy nem is akarják tudni, hogy csak az lehet 
az igazi írói realitás, amelyben a képzelet és valóság, ember és világ sajátos teremtő köl-
csönhatásban van együtt, amelyben nem csak a dolgokat látjuk, hanem a dolgok lelkét, 
hangulatát is érzékeljük. Nos Sinka István költészetének ez a  legfőbb sajátossága.

A romantikáról szóló vádat nem lehet komolyan venni, s csak jobb híján éri Sinka 
István világát, amely az egyoldalú racionalista műveltségű civilizált ember számára fur-
csa, szokatlan, idegen, altruista gondolkodásból és a nyomor naturalista irodalmából, sőt 
a nyomor szociológiájából azt szívta fel, hogy odalent az alulsó Magyarország vegetatív 
szintjén a lélek elsorvad. Kiben – kiben, igen, de nem mindenkiben. Mert még most 
is  akadnak olyan alkotók, akikben nem sorvad el, hanem lázad is, igazságért kiált és 
szépen kiált.
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Ha valaki romantikus, az legtöbbször azt jelenti, hogy nincs benne egyensúlyban 
az élmény és a képzelet. Már pedig, ha a képzelet valóságos élmények nélkül alkot, úgy 
mesterségesen állít elő személyeket. Sinka István művei azonban elsősorban személyes 
élményekre alapulnak. Hősei a szó szokásos értelmében nem hősök, hanem béresek, 
juhászok, napszámosok, ezek asszonyai és gyermekei és semmi különös nincs bennük. 
Nem tárgyak és nem témák, hanem emberek a versben is, mint a valóságban.

Igen ám, de ezekre a közönséges emberekre és eseményekre a művészi emlékezés, 
a forró együttérzés szépségfátyla borul a sajátos sinkai zengésű sorokban. Ezt érzik a 
racionalista kritikusok romantikusnak és miszticizmusnak.

Egyetértek azokkal a véleményekkel, hogy ezeknek a nézetüket gyakran váltogató 
hangadó kritikusoknál magával a miszticizmus fogalmával van baj.

Igaz az az állítás, amely szerint „Misztikum nincs, csak a kívülről nézők számára, 
mert belülről minden reális, még a vademberek sámánisztikus szertartásai is azok, amíg 
hisznek bennük. Csak kívülről, vagy a késő távolból, idegen észjárás, idegen vérmérsék-
let és másforma ízlésvilág tűnik fel némely jelenség misztikusnak. Itt a baj Sinka István 
körül. Akik őt nagyon távolról és messze kívülről, vagy magas felülről nézik, misztikus 
homályt látnak terjengeni a nagyon is reális Sinka-versek fölött. De ez nem a költő hibá-
ja, hanem az övék. (…) Sinka István alakjai nem a szellem lombikjában főttek, hanem 
a magyar valóságban, a bihari pusztákon.” (Veres Péter) 

Visszatérve a Sinka Istvánra szórt vádakra megemlítem, hogy néhány, a magyarsá-
gát fitogtató tollnok elmarasztalja, bírálja Sinka István politikai magatartását, mondván, 
hogy a múltban írásai és versei szélsőséges irányzatot képviselő újságokban és folyóira-
tokban is megjelentek. Ezek a tollnokok minden mérlegelés, a költő életútjának és hely-
zetének, az adott kor ismerete és átgondolása nélkül, ezt tévesen, esetenként rosszindu-
latból is Sinka István politikai magatartásának tekintik. Ezek alaptalan vádaskodások. 

Ugyanis egy író, vagy költő politikai állásfoglalását írásainak, verseinek tárgya és 
tartalma adja, nem pedig az, hogy először hol és milyen körülmények között jelent meg. 
Édesapám versei között pedig még véletlenül sem lehet olyat találni, amelyik ne a ma-
gyar szegényparasztsághoz való hűség jegyében fogant volna meg. Ezt még a legkritiku-
sabb, tárgyilagos szemlélőnek is látnia kellene. 

Édesapámnak juhász korában legtöbbször az uradalmak nagybérlőivel gyűlt meg a 
baja. A háború után ebből a szembeállásból honosult rá az antiszemitizmus vádja. Sértő 
Kálmánnal és Erdélyi Józseffel emlegették és emlegetik még most is a nevét, holott ő so-
hasem húzott a szélsőjobb oldalhoz, sőt ahogy már említettem, írásaiban támadta is azt. 

Nézeteit, állásfoglalását legvilágosabban az 1943-ban a Két kő között címmel meg-
jelent cikkében fejtette ki. Ebben elhatárolta magát a nyilasoktól, de leszögezte fönntar-
tásait a szélsőbaloldallal szemben is.

„Nekem nem kell se a nyugati, se a keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló 
ahol termett. Az általános emberséges részét megszívlelem, de a más fajtákra szabott túl-
zásait nem veszi be a gyomrom egyiknél se. Legelőször is: ember vagyok, egy a magyar 
milliók közül. (…) Költő vagyok, nem politikus. Nem tartozok egyetlen politikai párthoz 
sem. Olyan párt, amelyiknek én tiszta lélekkel tagja lehetnék, nincs. Én a magyar vi-
lágszemléletű és ösztönű népi magyar szocializmus híve vagyok, ami itt teremhet csak 
ezen a földön a magyar gondolkodásból és sorsból gyökerezve. Ennek a magyar politikai 
fogalomnak ez idő szerint még pártja nincs, tömegei, lapjai nincsenek, párthelyisége a 
közelgő történelmi pillanatban kell hogy megnyíljon, a cselekvésben, az igazságos népi 
jogok jegyében, a magyar nép javára és minden magyar munka és alkotás felszabadí-
tására.” 

Ez a cikk egy harmadikutas folyóiratban, a Magyar Életben jelent meg. A háború 
után Kis cikk a szocializmusról címmel édesapám e felfogását ismét kifejtette:
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„Igen, nekem olyan szocializmus kell, ami nem szorít és nem is lötyög, amiben jól 
érzem magam és szabadnak érzem magam, s amiben megmelengethetem az én emberi 
vágyaimat, s reménységeimet, és a születésemből eredő magyar voltomat.”

Ez a cikk egy demokratikus újságban, a Független Ifjúságban jelent meg, amiért is 
két másik demokratikusnak mondott lapban édesapámat durván megtámadták. 

Mit is felelhetnék ezekre a vádaskodásokra? Talán édesapám hozzám intézett okítá-
sából idézek néhány gondolatot. 

A háború után a Nemzeti Parasztpárt ifjúsági szervezetének voltam az egyik titkára, 
amikor a Rajk-per idején egy nyilvánosság előtt megfogalmazott őszinte mondatom mi-
att a zöldsapkások meghívtak vendégségbe. Körülményes kiszabadulásom után a kiro-
hanásaim csillapítására édesapám a következőket mondta:

„Vésd fiam jól az eszedbe, hogy mi magyarok egyetlen nációnak sem vagyunk az 
ellenségei. Ennek a nemzetnek mindenki tagja lehetett, aki tiszta szívvel, igazából hoz-
zánk akart tartozni. Aki hajlandó volt az ország boldogulásáért is munkálkodni. Az ilyen 
embert mindig elfogadta, elfogadja ma is a magyar nép. Gyakorolhatja hitét, anyanyel-
vét, ápolhatja, gazdagíthatja népe kultúráját és hagyományait is.” Majd így folytatta: 
„Mi magyarok természetesnek vettük mindig, hogy olyanok is élnek közöttünk, akik 
fülének kedvesebb a Jordán vagy a Rajna folyó csobogása, mint mondjuk a Dunáé, 
Tiszáé vagy a Körösöké. Ez nem baj. De itt élnek, esetleg itt is születtek és a magyar föld 
áldásait eszik és isszák, ne gyalázzák hát országunkat és népünket, ellene ellenségesen 
ne viselkedjenek, hanem amikor szükség van rá, hallják és értsék is meg a magyar vizek 
zúgását is és segítsék országunk boldogulását.”

Édesapám szavait jól az eszembe véstem és bizony most 88 éves koromban gyakran 
eszembe is jutnak.  

Édesapám már a hetvenedik évében járt, amikor egy újságíró véleményét kérte a 
zsidóságról. S kételkedhetik-e valaki az őszinteségében, mert ha valamit nem tudott, hát 
hazudni sohasem tudott. Az újságíró kérdésére a következőket válaszolta: „Megrázónak 
és fenségesnek érzem a bibliai zsidóság történetét s erről néhány verset írtam.” A magyar 
egyházak, az Isten-félő magyar emberek leveszik előttük a kalapjukat. De nem a Jézust 
kereszthalálra küldő Kajafás és Annás előtt, és nem a mai, velük rokonlelkületűek előtt.

Édesapám ha tévedett vagy hibázott is, de a műveit sohasem tagadta meg. Nem 
bocsátott meg és nem kért bocsánatot, mint Erdélyi József és más irodalmi nagyságok. 
Ennél sokkal többet tett! Öregkori költészete újra kiteljesedett egy varázslatos fényben 
újra költött zsidó pásztor-poézisben. Aki olvasta a biblikus verseit (Mózes víz után kese-
reg; Lót és leányai; Ézsau éjszakája és a többit), az felismerheti, hogy ő a maga portája 
elől elsöpörte a port, mégpedig a szépség teremtésének költői módján. Jó lenne már, ha 
a maguk portája elől mások is igyekeznének a szemetet eltakarítani. 


