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PÓSA ZOLTÁN

Az utolsó ázsiai magyar 
120 éve született Sinka István

Sinka István (Nagyszalonta, 1897. szeptember 24. – Budapest, 1969. június 17.) a 
legszegényebb mélyvilágból fárosszá nőtt költő sorsa, életútja egyike a géniuszokat 
teremtő isteni gondviselés  és  a magyar irodalom rejtélyeinek. E szilaj pásztori sor-
ban született embernek talán maga a Mindenható adta a kezébe a Bibliát, Petőfinek, 
a magyar költészet nagyjainak köteteit, példázván mégis egyértelműen azt, hogy az 
elemi erejű őstehetséget a körülmények hatalma sem győzheti le. Hiszen Sinka István, 
bár sokat nélkülözött, talán soha nem volt igazán boldog sem, de tálentumainak 
megsokszorosítását nem fojthatták meg a történelem viharai és a diktatúrák kegyet-
lensége sem.  

  

Hontalanok balladája  

 „Engemet hajt a puszta láza… / Apám holtig élt e síkon, / a szélnek dalolt, / ide 
temette bánatát, / most azt keresem gyepűd alatt, / hol száz juhod meleg esőben / 
ácsorog kinn a mezőben”  A Hontalanok útján című, a nemzet kollektív tudatme-
zőit hitelesen fölmutató, 1938-as Sinka István-ballada a honfoglalás útján félre 
tévelyedett hun, magyar lovas íjász szomorú himnusza is, aki még emlékszik a 
meotiszi puszták ridegen zord tágasságára, Magna Hungaria nomád vadságára, s 
mindenre, ami bennünket, magyarokat a Kárpát-medencébe, a Világ Rámájának 
Aranyos szegletébe vezérelt. Nem véletlenül kezdem írásomat, a közepébe vágva 
Sinka István költészetének, a „Fekete Bojtár” táltosi szerepének megidézésével. 
Vannak költők, a Himnuszt író Kölcseytől a Szózatra hangolódott Vörösmartyn át 
az ős fájdalmunkat kiéneklő Ady Endréig és Nagy Lászlóig, akik szó szerint a nem-
zet orátorai, egykor eltemetett, majd hirtelen-váratlanul újra előbukkanó sámán-
hangok kidalolói. Ők azok, akik a többiek helyett is meglelik a hont az (1920 óta 
csonkult) hazában (is).  

A Sinka Istvánhoz hasonló vándor dalnok haláláig nem nyugodhat, számára 
létformává vált az örök mozgás, a véget nem érő bolyongás, amely a mindent el-
pusztító időt is legyőz(het)i. Sinka István a Hontalanok útját rovók életérzését idil-
lien induló, már-már epikus, novellisztikus életképbe sűríti. Egy gyönyörű leány 
próbálja megállítani az örök csavargót. A „virágszemű pásztormenyecske” avval is 
tisztában van, hogy a Hontalanok útján menekülő tekergő nincstelen, se földje, se 
háza, ennek ellenére fölkínálja a misztikus sorshordozó férfiú számára az örök sze-
relem nyugodalmát: „te vagy a pusztán egyetlenegy, / kinek egy juha sincs, habár 
/ olyan szép vagy, mint a nyár / Állj meg tehát, virágok szentje / s nézd: gyepüm 
alatt folyt egy erecske / kék, mint az ég. / mosd meg vizében kék szemed / s feküdj le 
a virágzó rozsba.. / s miként anyád sok hajnalon, / úgy ringat el majd két karom”. A 
mindenség titkainak hordozója, egyszerre muzsikusa és hangszere, a vátesz, a költő 
nem fogadhatja el a nyugalmat, mert számára, a hontalanok útján vándorló fároszi 
csavargó számára szépséges, sóvárgott, ám elérhetetlen illúzió és hazugság az idillbe 
torkollatott élet. 
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A látomások ereje és a nyomorúság szegényszaga avatta költővé                                                                        

Az életút ismertetésre rátérve: Sinka István 1897. szeptember 24-én született Nagysza-
lontán. E tájnak, e költővé bűvölő világnak, Partium melankolikusan szép és szomorú 
helységének varázslatos, költőavató ereje van. Vagy megfordítva? Arany János, Ady End-
re, Erdélyi József és a zord, bibliás szavú Sinka István glóriája fényezte talán aranykori 
szellembirodalommá Nagyszalonta mikrokozmoszát? Sinka István kiváló monográfusa, 
Görömbei András könyvének tanúbizonysága szerint is örökérvényű mítoszokat fakasztó 
próféta, aki a legköznapibb tárgyakból, a sivár és szomorú szegényszagból, az erdélyi 
részek kimondhatatlanul gyönyörűséges síkjaiból, hegyvölgyeiből, tocsolyosaiból, sut-
togó nádasaiból – melyek talán Toldi Miklós farkasölő hőstetteinek is tanúi lehettek – 
zúgó, vériszamos titkokat őrző erdeiből, reménytelin vadregényes és reménységveszejtő-
en terméketlen nyomorszigeteiből, Jeremiás ószövetségi, János újszövetségi jelenéseinek 
biblikus látomásaiból olyan költészetet fakasztott, amelyhez aligha van fogható még a 
géniuszteremtő huszadik századi magyar és európai lírában is. Kincseket gyötört elő 
a mélyvilágból, mint a mindenkinél bátrabb és elszántabb óceániai gyöngyhalászok. 
Előbb Bihar, majd Békés, ez utóbbi drámaian szegény földről Gereblyés, Sárga Mágor, 
Vésztő voltak életútjának állomásai. Korán elárvultan, a szilajpásztorok, a bojtárok ke-
mény életét élve őrizte magában az öregek meséit, mondáit, az alföldön gomba módra 
tenyésző szekták világvége-jövendöléseit, s forgatta naponta haláláig, a sokak szerint 
„feketére festő Pesten” is az őt nyelvművésszé nevelő Könyvek Könyvét, Károli Gáspár 
református Biblia-fordítását. E zord, ősi, bonyolult és mégis, a legegyszerűbb lelkekhez 
utat hasító könyv, a KÖNYV, Isten Igéje korán átitatta lényét és lélektestté vált benne. 
A balladák, az elégiák, a novellák, a regények már-már áttetsző, kristályos sodrással, s 
mégis példázatos polifóniával szólalnak meg belőle. S ehhez a forrásmélységhez és artézi 
tisztasághoz társult a táltosi látnokság, a látó ember mindentudása, amellyel látja és 
velünk is láttatja őseinket, ahogy Etelközben vágtatnak a csodaszarvas nyomában. S 
miközben Csaba királyfi csillagösvényét tapodja paripáik patkója, arcuk mégis evilági. 
Szegény szilajpásztorok, talaj nehéz bölcsességet őrző földmívesek ábrázolatát viselik, 
akikkel a költő gyermekként naponta találkozott a szegényszag legsötétebb bugyraiban.

Sinka „hivatalos” írói, költői pályájának első stációja a Magyar falu című nép-
lap, amelyet a földreformer Nagyatádi Szabó István szerkesztett. A Bánat az Alföldön 
című 1930. november 16-án írott költeményével megnyeri az újság verspályázatát.  E 
balladisztikus sodrású versben benne feszül az ószövetségi égő csipkebokor látomásá-
tól ihletett feltétel nélküli hit, a trianoni gyászban is fölemelt fővel viselt hazaszeretet: 
„Anyánk bánata itt: égő csipkebokor / Lángjában fénylő fájdalomszobor”. Egyszerű, 
földöreg és őstiszta szavakba foglalja azt a misztériumszerűen sokrétű fájdalmat, amit 
csak mi érezhetünk át Európában: „De nem érti meg senki e titkot, e tüzet / Mely csak 
bennem éghet e gyászos és süket / magányban, mit magamba zártam… / Hiába csudál-
nak a titán egek: / Nem érthetik meg szenvedéseimet, / Mert anyák bánata föld magyar 
magányban.”

 
Sikerek hegycsúcsán, csalódások völgymélyén

Ezután már a költővé avató első könyv sem késlekedik. Előbb még Bajcsy-Zsilinszky 
Endre országos hetilapja, a Szabadság 1932-ben közli Himnuszait Féja Géza ajánlásá-
val. A Himnuszok Kelet Kapujában című első kötet egy évvel később, 1933-ban jelent 
meg. Érdemes a kor és a táj vidékiesen, jó szándékúan komolykodó aurájának megidé-
zése kedvéért megadni az első, a költővé avató könyv pontos születési adatait: Gönczy 
Béla református lelkész, Nagy Miklós szeghalmi gimnáziumi igazgató, Csaba József 
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és Fülöp Károly támogatásával, Áprily Lajos és Reményik Sándor ajánlása nyomán a 
Szeghalmi Református Péter András Reálgimnázium kiadványaként látott napvilágot. A 
század meghatározó őstehetségének életműnyitánya két költőtárs, egy kiváló lelkész és 
három irodalom-érzékeny tanár összefogásának köszönhető hát. Sinka sámános, elemi 
erejű himnuszai és balladái egy regionális folyóirat, a Komádi és Vidéke című lap sajátos 
metamorfózisán át jutottak el a Kelet Népéhez. Ma már kevéssé köztudomású, hogy a 
Kelet Népe, a Nyugat és a Napkelet mellett, a korszak harmadik emblematikus folyó-
irata úgy született meg 1935 őszén, hogy a Komádi és Vidékét helyi erők ellehetetlení-
tették, s helyette jött létre a Kelet Népe. Első főszerkesztője Szabó Pál, a szerkesztő Barsi 
Dénes mellett a lap formális rangsora szerint a harmadik embere, ám valódi primus 
inter parese, emblémája, jelleg- és mértékadó személyisége, igazi frontembere, költője a 
Fekete Bojtár, Sinka István lett. 1936-ban a fővárosba költözött, s immár végérvényesen 
is, hivatalosan is költővé koronázta a Vád című 1939-ben napvilágot látott verseskötete, 
amelyet Püski Sándor Magyar Élet kiadója jelentetett meg. Költészete kilombosodik, 
kiteljesedik az 1943-as balladáskönyvben. Novelláskönyvei és a Kadocsa merre vagy? 
( 1944) című regénye is sikert arat. Madártávlatból azt hihetnők, nincs oka panaszra. 
Ám a betegségek, saját egyéni nyomora, a sokat ígért társadalmi reformok késlekedése, 
keserű kiábrándulása a népi írók mozgalmából, a belső démonokkal folytatott küzde-
lem, a fővárosi léttel együtt járó villámsebes életformaváltás elmélyítette és állandósítot-
ta haláláig az örök otthontalan csavargó életérzését. Elmondhatjuk róla, hogy szinte egy 
időben volt sikerek hegycsúcsán és kudarcok, csalódások völgymélyén. Ünnepelt vidéki, 
majd fővárosi esztendeiben is, haláláig nélkülözi a magánélet harmonikus pillanatait. 
Első felesége, Papp Piroska korán elköltözött boldogabb mezőkre, második feleségétől, 
Péczeli Katalintól 1957-ben elválik. A Nemzeti Parasztpárt alapítóihoz, Szabó Pálhoz, 
Kovács Imréhez, kivált a balos Erdeihez képest a hatalom és a szakma egy része is 
radikális jobboldalinak bélyegzi. Ám a szélsőséges nyilassá vált Sértő Kálmántól, ko-
rábbi sorstársától egyértelműen elhatárolódik, tisztában van azzal, hogy egy bizonyos 
határt, az erkölcsösen élni Rubiconját az ember akkor sem lépheti át, ha a nyomorúság 
és a tanulatlanság „bárányi ártatlansága” adhat (aligha elfogadható) magyarázatot „az 
írástudó árulására. Az 1945-ös szovjet megszállás hajnalán Budapestről Törökbálintra 
menekül, a koalíciós korszakban a Független Kisgazdapárt és a Nemzeti Parasztpárt 
segíti ki őt a nyomorból. Ám a kommunisták kékcédulás választási csalással megszerzett 
győzelmétől 1956-ig nehéz esztendők köszönnek reá. Püski Sándor s Veres Péter támo-
gatásából él. Az Üdv néked ifjúság című költeményében lelkesen köszönti az 1956-os 
forradalom és szabadságharcot a dicső küzdelem harmadik napján: „Üdv néked ifjúság! 
Üdvözlégy magyar nép, / ki lángban és vérben születtél meg újra / három nap éjszakán 
vad ágyúdörgésben! / Melyik nép írta fel mostanában nevét / így, hogy aranyat adott 
kezébe isten ujja? / S mely nép beszélt így az önmaga nevében, / mint angyal, mikor a 
harsonát fújja? / Bús igájának fájára írja hát, / s mint annyiszor a megsárgult ezredév-
ben / vérrel és avassal tanítja zsarnokát.” Ez a költemény október 26-i keletkezése után 
három nappal, 1956. október 29-én megjelent a Rendületlenül című röplapon, Püski 
Sándor kiadásában.

Győztesek, vagy vesztesek királya volt? 

Az Aczél-Kádár féle sunyi diktatúrától az amnesztia után sem várhatott markáns elisme-
rést. A korszak démoni kétarcúságát jellemzi, hogy 1961-től  folyamatosan közlik írásait 
folyóiratokban, főként az Új Írásban, rendre bekerül a Szép versek című antológia soro-
zatba. Sorra jelennek meg a kötetei (Eltűnik a Hóvári domb, 1961, Végy karodra, idő, 
1964. Műveit megjelentették, bátor kortársai Ágh István, Tornai József, Csukás István, 
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Kiss Benedek, Gulyás Pál, Pomogáts Béla,  Fábián Gyula, s a  már említett, 1977-es 
monográfiájával Görömbei András kiálltak mellette, ám a hivatalos értékrend mélyen a 
rangján alul kezelte, s kezeli mindmáig. Kései, betegségekkel is nehezített éveiben erőt 
adott neki a rendületlen hit. Megrendítő, ahogy a saját kis hazájában elutasított Jézus 
példájával igazolja vissza önmagának is, hogy az igaz úton járó, Krisztus követő embert 
a sajátjai sem értik meg mindig, de akkor is megtalálja a maga kis percnyi nyughelyét az 
ellenséges világban:   „És Jézus jött, / a műhelyből át / a Rózsás udvaron / az atyafiak 
között: / szelíd mosollyal búcsúzott mindegyiktől, / és kilépett a kapun. / És megzendült 
a földön minden cimbalom / s elvénhedett virágok nyíltak ki újra / madarak ujjongtak és 
minden madarat / és minden vándort hazavárt a csendes kis Kapernaum” (Jézus örökre 
elhagyja Názáretet).  Vigaszt adott neki, hogy harmadik felesége, Szin Magda, hűséges 
társa 1969. június 17-én bekövetkezett haláláig kitart mellette. 

Sinka remélt, máig késlekedő reneszánszáért a rendszerváltozás óta sokat tett a Püs-
ki Kiadó. Napvilágot látott a Nagy utakról hazatérve című kétkötetes, teljességre törekvő 
gigászi verseskönyv, Medvigy Endre szerkesztésében,  a szerkesztő értő, értékes tanul-
mányával (Nagy utakról hazatérve, összegyűjtött versek, I-II, Püski, Budapest, 1993) s 
az önéletrajzi írások (Fekete Bojtár vallomásai, Püski-Budapest, Csokonai Kiadó – Deb-
recen, 1989, Kadocsa, merre vagy? összegyűjtött elbeszélések, cikkek, sajtónyilatkoza-
tok, Püski, Budapest, 1997).       

Sinka soha sem volt „kezdő költő”, a Pásztorének című korszakos első kötet helyből 
érett, kiforrott költőként ünnepelt, s alapjában véve mégis magányos, kitaszított zseni-
ként koronázza az öröklét győzteseinek, ám ugyanakkor a jelen veszteseinek királyává. 
Simonyi Imre A vesztesek királya – Zokogás és ének Sinka Istvánért című költeményére 
utalva:, „Igen – gőgös voltál Pista amilyen / csak egy király lehet vagy csakis egy / 
paraszt – aki nem csupán messziről / indult de olyan messziig érkezett: / ahol – ha ki-
rály – elveszti koronáját / s métely pusztítja nyáját – ha paraszt. / S aztán a Pusztulat 
felett megállván / odavágja a Semmi képibe - / ahogyan tetted (és tehetted méltán!): / 
„Én voltam itt a Vesztesek Királya”  (A vesztesek királya, Simonyi Imre: Forgácsok egy 
fakeresztről, válogatott versek, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980.) Az idézett vers írója, 
Simonyi Imre, a gyulai remeteként elhunyt konok külön utas aforizmaköltő írta le Sinka 
Istvánról az egyik legtalálóbb mondatot: „Talán az utolsó magyar, aki emlékszik még 
Ázsiára”.

Csak tiszta forrásból ivott

Summa summarum: Sinka költészetének mindvégig vezérmotívuma maradt a tra-
díciót, az ázsiai gyökereket, a bibliás hitet, a kis dolgokban is fellelhető hazaszeretet 
kurkászó örök igehirdető. Ez a prófétai alapmagatartása eszünkbe idézi a Kalevala 
Vejnemöjnenjének, Homérosz Odüsszeuszának, a Cantata Profana szarvassá változott 
fiújának örök panaszát: Nem ihatok én már virágos pohárból, csak tiszta forrásból, csak 
tiszta forrásból.

Ezt a forrást olykor megtalálja: „Ősömnek csattját, tilinkóját / keresem …és, ha meg-
lelném, / körül raknám magam körül / és mindent fényesre lehelném”. Máskor megfo-
galmazódik a kutatás sikertelensége is: „De penész födi mindet. Elavulnak. / És nincsen 
kéz, mi szívemre kösse / S ennek a pórbél vagyonnak / én vagyok az örököse”. Eme híres 
Keresem az ősök udvarát című vers a Pásztorének című kötetből kifejezi Sinka műveinek 
örök kettősségét, a rendíthetetlen túlvilági öröklét bizonyosságát és az evilági múlandó-
ság siratását. Balladai és himnikus versbeszédében együtt él az imádott magyar föld és 
a mítoszokat titkos bűvkörbe foglaló magas ég. A szintézisek szintéziseként Arany János 
hagyományait követve megír egy verses regényt, regényepikai költeményt is. A Szige-
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tek könyve szomorú, nyomorban élő pásztoroknak, mocsaras vidékek kitaszítottjainak 
életéről mesél, s úgy emeli árvaságukat és az elárvult Földet a Titok hordozójává, hogy 
pillanatra sem szépíti a valóságot. Sinka István, bár lehet, hogy olykor gőgös volt, mint a 
vesztesek királya, valójában a legnemesebb fajta alázat jegyében élt és alkotott. Mindig 
is tisztában volt azzal, hogy tehetségét a Mindenhatótól kapta, de azt sem feledte soha, 
hogy honnan jött, és kitől tanulta az éneket: „Nagyanyáim, s szépanyáim / lelke dalolt 
nekem a pusztán / hogy keljek föl a virágok közül / S induljak el a dalok jussán, hagyjam 
magára a nyájat / mert felőlem az rendeltetett, / hogy vihar fújja meg a számat…”
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