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Dr. Medvigy Endre 
 

A MAGYAR HATODOSOK HITVALLÁSA* 
 
 A Magyar Hatodosok azoknak a magyar írók-
nak, művészeknek és tudósoknak összetartozása, 
akik tiszta és igazságos viszonyban vannak a ma-
gyar élettel, mert ugyanaz a hasznuk belőle, mint 
annak belőlük: nevük és munkájuk. 
 
Így gondolkodunk: 
 
1. Európa felé Ázsia, – Ázsia felé Európa va-

gyunk. (Eredetünk: Ázsia, végzetünk: Euró-
pa.) 

2. Azért vagyunk, hogy helytálljunk mindazért, 
ami végzetünkben jó, igaz és szép. Az társunk 
a szellemi küzdelemben, aki ösztöneiben, gon-
dolkodásmódjában, nyelvében és műveiben 
vállalja és vallja a magyar népet, mert tudja, 
hogy lelket, szót és formát csak onnan kaphat 
az alkotás számára. 

3. A jóság, igazság és szépség szellemét nem 
Ázsiában és nem Európában, hanem itt ezen a 
földön és ebben a népben keressük először. A 
magyar nép mondanivalóját kell a magyar iro-
dalomnak, művészetnek és tudománynak úgy 
mondania, hogy a magyar nép is, a világ is ma-
gára ismerjen benne. Ez a hitünk, ennek szol-
gálunk. 

4. Egyetlen fajtának se vagyunk ellenségei, de a 
magunk fajtáját szeretjük a legjobban. Népünk 
belső dolgai családi ügy, csak az szóljon bele, 
aki szívvel, lélekkel, hittel, cselekedettel a 
családunkba tartozik. Egymásnak barátai, test-
vérei vagyunk. Hűséggel, sorsvállalással, 
helytállással viselünk gondot egymásra. 

5. De népünk java egymás javánál is előbbre va-
ló, s ehhez igazodunk. Aki így érez, velünk 
tart. 

 
 

SINKA ISTVÁN: MAGYAR HATODOSOK (A Tûz és víz ciklusból) 
Az én kedves jó Móricz Zsiga bátyámnak ajánlom szeretettel, egy hajdani hatodos és tizennegyedes… 

 
 

Senki báróéknál 
hatodos tengeri, 
A jó Isten jó és 

mégis megengedi. 
 

Hatodos Tengeri! 
De ha apellálunk, 

törvénytől törvényig 
bolond utat járunk. 

 
Megcsalt hatodosok, 

korpából felesek 
s búzából kijátszott 

tizenegyedesek. 
 

Aratáskor pedig 
nemde úgy illenék, 
hogy ne muzsikáljon 
könnyedén a kerék. 

Bizony a mi ügyünk 
régen nem egyenes – 
sóval, vízzel, könnyel 

elegyes a leves. 
 

Ezért kellett nekünk 
más földjét rontani? 

Senki báróért a 
vérünket ontani? 

 
Bagóért, pitykéért 

másra kardot tűzni? 
A tizenegyedik 

kévéért csatázni? 
 

Százezrünknek ingyen 
messzi sírba bukni? 

Másik százezrünknek 
Kanadába futni? 

El nem sírni soha 
siratni valókat? 
Etetni, itatni 

vazul vakítókat? 
 

Ezért kellett nekünk 
magunkat tagadni? 

S minden győzelmünkben 
vesztesnek maradni? 

 
Népek Istene, ha 

te vagy az Istenünk, 
lépj a történelem 

lángjaiba velünk!... 
 

Senki báróéknál 
hatodos tengeri – 
a jó Isten jó és 

mégis megengedi? 
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∗ Dr Medvigy Endre a XXI. Magyarságtudományi Napon nagysikerű előadást tartott a Magyar Hatodosok című írói körről. 
Ezek közé tartozott Sinka István is. A hitvallásuk elgondolkoztató összeállítás, amely több vonatkozásban ma is aktuális. 


