
„Ó, szállj pipám drága füstje”
Internetes irodalmi játék Sinka Istvánról

MEGOLDÁSOK

Sinka István csak fárasztó erőfeszítés árán juthatott könyvhöz. Egyszer egy asztaloslegény
felolvasta a Legenda c. verset és más verseket egy kötetből. Sinka egyetlen bárányát cserélte el
erre a kötetre.

Kinek a verseit tartalmazta a könyv? 

Csak fárasztó erőfeszítés árán juthatott könyvhöz: egyetlen bárányát cserélte el egy Petőfi 
kötetért, 

http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/06/309.html

„Elővettem tintaceruza-csutkám, ... ... ... ... ... ... ... ... jól letöröltem a szűröm ujjával, hogy
szépen ragyogjon rajta a betű és oda írtam föl a verset... A vers leírása után olyanná váltam,
mint a felleg, ami miután kibocsátotta magából az esőt.”

A Tizenhét szilfa c. vers kezdősorainak lejegyzéséről vall így az író.

Hova írta ezt a verset? .

Elővettem tintaceruza-csutkám, a csizmám szárát jól letöröltem a szűröm ujjával, 

http://tiszatajonline.hu/?p=62127

Mi a vers első sora? 

Oh, szállj pipám drága füstje, dohányom foszló ezüstje s lengj messzi a puszta mélyén … 

Nem kellett kínlódnia verslábakkal, rímképlettel, másnap a folytatás jött magától:
Itt Barmon a Csikótanyán Tizenhét szilfa hajlatán sír az eső vőlegénye … 
Ebből teljesült ki később a Tizenhét szilfa alatt című, megejtően szép vallomása. 

http://boldogsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21887:urak-
es-zsidok&catid=1084:boldog-boldogtalan-magyar-pokla-vagy-
edenkertje&Itemid=704



"Nagyanyáim s a szépanyáim // lelke dalolt nekem a pusztán, // hogy keljek fel a virágok közül
// s induljak e dalok jussán, // hagyjam magára a nyájat, // mert felőlem az rendeltetett, // hogy
vihar fújja meg a számat..."

Sinka István melyik verseskötetének mottója a fenti idézet? 

írja a Vád mottójában 

http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/KORMOS/kormos00001/kormos00149/kormos00
149.html

Sinka életében már több kötete is megjelent.

Melyik az első kötet? 

Sinka István első kötetét 500 példányban, Féja Gáza előszavával, Himnuszok Kelet 
kapujában címmel 1933-ban a szeghalmi Péter András gimnázium adta ki. 

Hol jelent meg és ki adta ki ezt a kötetet? 

Sinka István első kötetét 500 példányban, Féja Gáza előszavával, Himnuszok Kelet 
kapujában címmel 1933-ban a szeghalmi Péter András gimnázium adta ki. 

https://www.beol.hu/bekes/kultura-bekes/sinka-istvan-elso-kotete-szeghalmi-
kiadasban-jelent-meg-545483/

Melyik az utolsó kötet, amely még a költő életében jelent meg? 

Mesterek uccája (1967) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sinka_Istv%C3%A1n

Vitézy László 2015-ben A fekete bojtár címmel készített filmdrámája két mű alapján készült.

Mi ez a két mű? 

Sinka István Fekete bojtár vallomásai és Móricz Zsigmond Barbárok című novellája 
alapján. 

https://port.hu/adatlap/film/mozi/a-fekete-bojtar-a-fekete-bojtar/movie-173501

https://hu.wikipedia.org/wiki/1967


A Kelet Népe folyóiratot három Bihar megyei népi író alapította.

Ki ez a három író? 

A folyóiratot három fiatal, paraszti származású Bihar megyei népi író, Barsi Dénes, Sinka 
István és Szabó Pál alapította 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet_N%C3%A9pe_(foly
%C3%B3irat,_1935%E2%80%931942)

Ki a lap főszerkesztője 1939-től? 

1939. december 15-étől a főszerkesztő Móricz Zsigmond 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet_N%C3%A9pe_(foly
%C3%B3irat,_1935%E2%80%931942)

A Sinka István Városi Könyvtár tulajdonában van egy olyan Sinka-kötet első kiadása, 
melyben a képen látható dedikálás található.

Melyik kötetről van szó? 

Végy karodra idő  
Szerző
Sinka István 
Szerkesztő

https://www.antikvarium.hu/szerzo/sinka-istvan-4546
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ricz_Zsigmond
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szab%C3%B3_P%C3%A1l_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sinka_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sinka_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barsi_D%C3%A9nes
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pi_%C3%ADr%C3%B3k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bihar_megye


Mátyás Ferenc 
Magvető Kiadó (Budapest) , 1964 
Félvászon , 309 oldal 
'Sinka István: Végy karodra idő' összes példány 

Sorozatcím:
Kötetszám:

Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm 
ISBN:

Megjegyzés:

https://www.antikvarium.hu/konyv/sinka-istvan-vegy-karodra-ido-241261

A berettyóújfalui városi könyvtár Sinka István nevét vette fel.

Mióta viseli a könyvtár Sinka nevét? 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 1997. szeptember 23-án határozati javaslat alapján 
döntött a könyvtár névfelvételéről. 

https://sinkakonyvtar.wordpress.com/rolunk/tortenetunk/

Az alábbi verssorok Sinka István különböző verseinek kezdősorai. Mely versekből valók az 
alábbi verssorok?

"Úgy állok itt télben, viharban" 

Vallomás Őszikének 

http://verslap.hu/versek/sinka_istvan/vallomas_oszikenek.html

"Este tájon, lenn Biharban" 

Szalontán egy ajtó muzsikál 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/olvasas-
irodalom-3-osztaly/virag-leszek-tied-leszek/sinka-istvan-szalontan-egy-ajto-muzsikal

"Valami van e hegyek alján" 

Bihari táj 

http://vers-online.webnode.hu/news/sinka-istvan-bihari-taj/

https://www.antikvarium.hu/konyv/sinka-istvan-vegy-karodra-ido.html
https://www.antikvarium.hu/kiado/magveto-kiado-8596
https://www.antikvarium.hu/szerzo/matyas-ferenc-3713


"Egyszer volt szép az anyám tánca" 

Anyám balladát táncol 

http://www.muveszetek.hu/napsziget/kl-011.htm

"Láttuk; nem látta senki más" 

Őszi márvány 

https://hycry.wordpress.com/2010/01/31/sinka-istvan-oszi-marvany/

"Fáradt kezét térdéről csüngeti" 

Ellopott szivárvány 

https://sites.google.com/site/mitcsinaltam56ban/home/03-irodalmi-szakasz/sinka-
istvan-oeroek-osz?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint
%2F&showPrintDialog=1

A Sinka Istvánhoz kapcsolódó mondatok némelyikébe elírás csúszott. Keresse meg a 
hibákat, és írja le helyesen a hibás mondatokat!

Figyelem, nem minden mondat tartalmaz hibát!

Sinka István bihari ridegpásztor családban született. 

Bihari ridegpásztor családban született.

Első versei a Magyar Vidék c. lapban jelentek meg, majd az első önálló kötetéhez Féja 
Géza írt bevezetőt. 

A Magyar Falu c. „fajvédő” újság pályázatára küldte be első verseit. 

Himnuszok kelet kapujában
Sinka István ; (előszó Vaszkó Tamás, Fülöp Károly, Féja Géza) ; ([utószó] Balogh Ferenc)
personal: 
Vaszkó Tamás (1942-) (előszó, dedikáló) 
Fülöp Károly (előszó) 
Féja Géza (1900-1978) (előszó) 
Balogh Ferenc (utószó) 

http://opac-nevter.pim.hu/record/-/record/PIM886849/solr
http://opac-nevter.pim.hu/record/-/record/PIM54342/solr
http://opac-nevter.pim.hu/record/-/record/PIM1207798/solr
http://opac-nevter.pim.hu/record/-/record/PIM156098/solr


Szabó Lóránd (1926-2006) (címzett) 
Gáborjáni Szabó Kálmán (1897-1955) (fedélgrafika) 
reprint
(Szeghalom)
(Péter András Alapítvány)
(1993)

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC13280/13894.htm

https://opac.pim.hu/de/record/-/record/PIM1695158;jsessionid=154ABCABC9AD787
8C2B9E6011F1B39E8

1945 után hosszú hallgatást követően 1961-ben jelentkezett újra az Eltűnik a hóri domb c. 
verseskötettel. 

Legújabb elbeszélései – melyekkel Eltűnik a hóri domb (1961) című kötete ismertette meg 
az olvasót 

http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/06/309.html

Az Éna dalok ihletője Péczely Katalin volt. 

Megírta az Éna-dalokat feleségéhez, Szin Magdához, 

http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/AGH/agh00424/agh00440/agh00440.html

Posztumusz Kossuth-díjat 1997-ben, születésének 100. évfordulója tiszteletére kapott. 

a költői teljesítményéhez méltó Kossuth-díj is csak posztumusz, 1990-ben ismerte el 
nagyságát. 

http://www.biharmegye.ro/node/865

https://opac.pim.hu/de/record/-/record/publisher/(P%C3%A9ter+Andr%C3%A1s+Alap%C3%ADtv%C3%A1ny)/solr?p_auth=Mtt5kLtS
http://opac-nevter.pim.hu/record/-/record/PIM55536/solr
http://opac-nevter.pim.hu/record/-/record/PIM639670/solr
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