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LÉKA GÉZA

Az én Sinkám
Sokáig azt hittem, hogy az idő előrehaladtával éppen fordítva lesz majd, de tévedtem: 
ma már csak alig néhány lírai márkanév él és uralkodik a közvetlen környezetemben, 
amelyek, ha itt-ott megemlíttetnek vagy leírattatnak, még mindig képesek a legjobb 
énem azonnali és teljes körű mozgósítására. Természetesen nem a mindenki által elis-
mert nagy klasszikusokra, az egyetemesség világméretű óriásaira gondolok, akikkel nem 
különösebben megerőltető az egyoldalú kapcsolattartás, hanem sokkal inkább azokra, 
akik akarva és akaratlan, ám tértől és időtől egyáltalán nem függetlenül, olyan magával 
ragadó erővel lépnek be egy-egy ifjú életébe, személyiségfejlődésének folyamatába, hogy 
hatásukat nem ritkán egész életpályájukra is kiterjesztik. Azokra a kevesekre gondolok, 
akik életműveikkel éppúgy vadásznak a tizenévesek grabancaira, hogy megrázhassák 
őket, mint Krisztus a vargát, miként a már valóban önazonos, közösségi vonzalmaikat 
mindenkor büszkén vállaló őrzőkre, hogy méltóságukban megerősíthessék magukat.

E vonatkozásban rám kétségtelenül Sinka István volt a legnagyobb hatással. 
Ezzel persze nem mondok semmi újat, akik ismernek, mind tudják rólam, meg az-

tán szóltam én erről nagyobb nyilvánosság előtt is, ám be kell valljam, egy valamit eled-
dig sosem tudtam elkerülni: minden megszólalásom után maradt bennem néhány döntő 
fontosságú részlet, amelyről – nyilván a leküzdhetetlen nagyot markolás következtében 
– már nem volt érkezésem szót ejteni. Azt azért nem állítanám, hogy nélkülük öncélú és 
üres tetszelgésnek tűnhetett föl minden, de azt igen, hogy majdnem teljes egészében hi-
ányzott belőlük a szerves egymásra épülés, az ösztönvilággal búvópatak módján kevere-
dő pedagógiai célzat, nem különben a talán egyetlen, de mindenképpen a leghatásosabb 
nevelési tényező, a szárnyakat adó személyes példa fölmutatása. Egyszóval az út, amely 
engem Sinka Istvánhoz elvezetett. Elérkezett hát az idő, hogy megkerülhetetlen stációit 
egyfajta családtörténeti kronológiába illesztve próbáljam meg összefoglalni.

Az „ősmotívumhoz” egészen az 1940-es évek elejéig, s a gömöri Bánrévére kell visz-
szamenni. Ez idő tájt és ott, a Sajó völgyében köt életre szóló barátságot apám, és a 
Losoncról nemrég áttelepült, nála hét évvel idősebb Szeberényi Gabi, a később Lehel 
néven országosan is ismertté vált háromszoros József Attila-díjas író. Polgári származása, 
neveltetése, csillogó műveltsége révén cserkészvezetőként ő tépdesi föl apám körül az 
egészségtelenül leszűkült horizontot, ő beszél neki először Sinkáról, a népi mozgalomról, 
az országos gondokról és feladatokról. S amikor Gabi a bánrévei községházán leszolgált 
két évet követően, 1946-tól a Miskolci Szabad Szó munkatársa lesz, már mi sem termé-
szetesebb, mint hogy éppen apám követi őt a Nemzeti Paraszt Párt putnoki járásának 
titkári posztján, akiről szintén nem mondhatni, hogy parasztivadék lenne, lévén, hogy 
iparos családban nő föl, hiszen apja egy ideig még cipészmesterként is a maga ura a 
faluban. Esztendőre rá azonban még nagyobbat fordul vele a világ, nyáron részt vesz 
az alig két év alatt az ország szabadművelődési központjává emelkedő Balatoni Népfő-
iskolán, Siófokon. A több mint egy héten át tartó, komoly tantárgyszerkezetbe ágyazott 
együttlét alatt leginkább a magyar színpadi néptánc atyjától, a táncmozdulatokon túl 
Sinka-rajongását is átadni képes Molnár Istvántól kap életre szóló útmutatást, olyan, 
később jeles táncfolkloristákká lett hallgatóság társaságában, mint Falvay Károly, Martin 
György, a Pesovár testvérek, Ferenc és Ernő, vagy éppen Vásárhelyi László. Ősszel már a 
vasgyár néptáncegyüttesében találni Ózdon, s míg tart a lendület, sokadszorra is átrág-
ja magát az otthoni Sinka-készleten (Vád; Harmincnyolc vadalma; Hontalanok útján; 
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Fekete bojtár vallomásai; 
Kadocsa merre vagy?). Sőt, 
Gabi hathatós segítségével 
folyamatosan kémleli az or-
szágos sajtót a költőről szóló 
hírekért, s újabb és újabb 
versekért szimatolva. Egyi-
kükben, talán éppen a már 
járatott Paraszt Újságban – 
az NPP lapjában, amelyet 
Szabó Pál szerkeszt – aztán 
olyasmire bukkan, ami azon-
nali elhatározásra készteti. 
Két hónappal a huszadik szü-
letésnapja előtt, 1948. január 
31-én, szombaton hajnalban 
fölkerekedik, s a fél országot 
átszelve meg sem áll Szek-
szárdig, ahol az újságban 
meghirdetett, Szabó Pállal 
közös irodalmi estet követően 
végre személyesen is megis-
merkedik Sinka Istvánnal.

A régen várt, s minden 
bizonnyal különleges ener-
giákat is fölszabadító öröm, 
s a belőle fakadó bujtogató 
büszkeség ellenére se ven-
né a lelkére, hogy tolako-
dónak tűnjék, ezért csak fél 
esztendő múltán, ám annál 
nagyobb várakozással szán-
ja el magát a levélírásra. 
Postafordultával jön is a vá-
lasz, amely ugyan sajnálatos 
módon a remélt Sinka-fo-
tót nem tartalmazza, de így 
is határtalan örömmel tölti 
el. Az ominózus vers, a még 
1938-ban született De enyém 
ám a hősiesség ilyetén való 
kiegészítése pedig minden 
bizonnyal egyfajta bizalmas 
irodalomtörténeti mozzanat-
nak tűnhet föl a szemében, 
amelynek immár sem filoló-
giai, sem morális értékét nem 
fitymálhatja senki.
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1950-re Bánrévén és Óz-
don is szinte elfogy körülötte 
a levegő, a megyeszékhelyet 
pedig már rég nem említheti 
előtte senki azok után, hogy 
a félbehagyott Miskolci Fel-
ső Kereskedelmiből egyedül 
a fekete bársony diáksap-
ka marad meg keserű hír-
mondónak. Egyértelműen 
a fővárosba vágyik, hiszen 
gyönyörűen énekel és egyre 
figyelemre méltóbban táncol 
(ez utóbbi minőségben nevét 
már a legszűkebb országos 
lajstromba is bejegyzik), sőt, 
lélekben már el is kötelez-
te magát, de hogy egészen 
pontosan mi mellett, azt 
ekkor még nehezen tudná 
megmondani, egyelőre csak 
a napról-napra feszítőbb 
elvágyódást érzi magában. 
Március 13-án a neves ope-
raénekes és énektanár, Keré-
nyi Miklós György levélben 
értesíti, hogy nem hiába for-
dult meg nála oly sokszor Budapesten, mert fölvette őt a Magyar Rádió énekes növen-
dékei közé. Jelentkezzen be mielőbb, hogy be tudja osztani, ám szinte ezzel egy időben 
nevezik ki a MÁV Bánrévei Fűtőházának irodaellenőrévé. A helyzet meglehetősen világos 
és egyértelmű, ugyan miből tartaná fönn magát a fővárosban? 28-án aztán váratlanul 
és minden előzmény nélkül a következőket jegyzi föl a naplójába: „Ma küldtem a Fekete 
Bojtárnak 40 forintot. Szegény Fekete Bojtár! Hová lett a nyájad? Igaz, nem sok volt 
soha, de most még annyi sincs. Fekete felhő ült a mezőre és eltévedtek benne. Ki tudja, 
megkerülnek-e még?” A címzett se sokat késlekedik a válasszal.

Hogy valójában mi lett a 40 forint sorsa, arról már nincs tudomásom, bár sejte-
ni vélem. Sokkal érdekesebb viszont, hogy ez az aprócska epizód szinte megágyaz egy 
néhány esztendővel későbbi, Sinka jelleméről, nyakasságáról, morális tartásáról árul-
kodó történetnek, amelyben 
már nem egy rajongó vasúti 
irodaellenőr, hanem a Kos-
suth-díjjal frissen kitüntetett 
Tamási Áron kanyarít ki egy 
minden bizonnyal jóval je-
lentősebb összeget a jövedel-
méből, hogy nélkülöző ba-
rátja segítségére siethessen. 
A bankjegyekkel párhuza-
mosan két távirat váltja egy-
mást gyors egymásutánban. 
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Kedves István! – így az első. 
Békességgel küldöm neked a 
pénzmagot. Hasonló esetben 
te is ezt tennéd. Ölel: Áron. 
No hiszen! Kedves Áron! – 
érkezik a válasz. Szeretettel, 
békességgel visszaküldtem a 
pénzmagot. Hasonló esetben 
te is ezt tennéd. Ölel: Pista. 
1954-et írunk ekkor, apám és 
anyám pedig, mint a Magyar 
Állami Népi Együttes 1950. 
szeptember 1-én megalakult 
tánckarának alapító tagjai, 
már egy esztendeje boldog 
házasok Budapesten. 

A Kadocsa merre vagy 
(1944) és az Eltűnik a hóri 
domb (1961) megjelené-
se között tizenhét keserves 
esztendő telik el Sinka-kötet 
nélkül, így annak ellenére, 
hogy hébe-hóba azért meg-
jelenik itt-ott néhány verse 

(az Élet és Irodalomnál még álnéven is próbálkozik, de valószínűleg fölismerik, ezért 
nem közlik), szinte teljes egészében kiszorul az irodalmi életből. Ennek megfelelően 
apámmal való viszonya is nyilvánvalóan módosul (kapcsolatuk részleteiről sajnos sem-
miféle adat nem áll rendelkezésemre), hiszen az Állami Népi Együttes megalakulása óta 
még mindig ”dicsőséges”, első korszakát éli, amelynek külföldön és idehaza egyaránt 
éppen  ő az egyik leginkább kirakatban lévő arca, ha úgy tetszik, plakátembere. Amikor 
a költő 1960 októberében a Vád 1944-es, negyedik kiadását dedikálja számára, már e 
megváltozott pozíciónak megfelelően fogalmaz, mint ahogy azt sem lehet véletlen, hogy 
sorait nem a címoldalon, hanem kettővel mögötte, költészetének, egész lényének mottó-
jául szolgáló elhíresült strófája fölé helyezi el.

Ez az októberi nap azonban még egy, első pillantásra meglepetésnek tűnő, a sze-
mélyesnél is személyesebb ajándékot tartogat apám számára, bár hajlok rá, szó sincs 
semmiféle meglepetésről. Előfordulhat, persze, hogy előzetesen nem tudott róla, ám va-
lószínűbbnek tartom, hogy Sinka István már jó előre készült az ajándékkal, sőt, talán 
meg is beszélték ők ketten, hogy mikor lesz átvehető a költő Keleti Károly utcai lakásán.

Azért gondolom, hogy mégsem lehetett meglepetés, mert egy ilyen kéziratos füzetet, 
amely 24 töltőtollal írott verset tartalmaz, méghozzá a különböző méretekben kapha-
tó un. DIPA papíron (magyarul műszaki rajzkartonon), a lapok szélén három helyen 
kilyukasztva, s egy világoskék, vasalt selyemszalaggal át- meg átfűzve, majd masnira 
kötve, szóval egy ilyen nem mindennapi műgonddal készített relikviát nem lehet csak 
úgy spontán előhúzni, s pont akkor, amikor véletlenül éppen az a valaki a vendég, akinek 
a nevére szól. Az örömbe azonban mindjárt nem kevés üröm is vegyül, hiszen nyílt titok, 
hogy a barátok és a leghívebb olvasók ilyetén való megbecsülése inkább csak okozat, 
hiszen ha hozzá illő módon nem hagyják Sinkát megnyilatkozni, nemigen marad más 
út, csak ez. Arról nem is szólva, hogy mindeközben tényleges jövedelme csupán alig 
néhány forinttal több, mint amennyit a névre szóló kéziratos füzetekért egyáltalán haj-
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landó elfogadni, amiért per-
sze kritikusai később – sok 
egyéb ostobasággal egyetem-
ben – még mindenféle ócska 
szektásnak is elmondják. Ha 
jól emlékszem, ekkor talál-
koznak utoljára.

*

Arra a kérdésre, hogy Sinka 
Istvánról mikor hallottam 
először, nem tudnék pon-
tosan válaszolni, de az nem 
lehet kétséges, hogy a csa-
ládban már 1957 előtt, tehát 
a születésemet megelőzően 
is sűrűn elhangzik a neve. A 
fentiek alapján kézenfekvő-
nek látszik, hogy természe-
tesen apám említi előttem 
is, bár, ha jobban utána 
gondolok, bizony könnyen 
előfordulhat, hogy nem is ő, 
hanem egyenesen bánrévei 
nagyanyám beszél róla ne-
kem először, mint ahogy Szeberényi Gabiról, aki egy ideig rendszeres kosztosa is Bánré-
vén. Nagyanyám ugyanis tudatosan, és rendkívüli gondossággal készül rá, hogy attól a 
szent pillanattól fogva, amint a birtokába vehet, olyan hiteles képet festhessen számom-
ra a faluról, a fiáról, s az ő huszonkét otthon töltött esztendejének részletes történetéről, 
hogy ha soha semmi mást, csupán az általa belém plántáltakat tartom szem előtt, akkor 
se válhassak rongy emberré, még ha Pesten lakom is. S bár hozzájuk képest nekem már 
csak töredéknyi idő áll a rendelkezésemre, hogy ezt a már halálra ítélt életformát és 
kultúrát magamévá téve megbirkózzam a nem mindennapi feladattal, olyan életre szóló 
nyomokat hagy bennem, hogy még ezt a közelmúltban megfogalmazott mondatomat 
sem tartom túlzásnak, noha azóta is meg-meghökkenek rajta. „Az első évek tavaszait és 
őszeit is hozzá számítva, nagyjából és elméletileg tizenöt nyár, plusz telente egy-két hét, 
azaz együttesen alig valamivel több, mint öt esztendő mélyen megélt valósága vár kibe-
szélésre ma is, mégis úgy érzem, ha valaki megpróbálna határt szabni neki, mondván, 
csak akkor fogjak bele, ha a pontot is ki tudom tenni a végére, ebben az életben már nem 
lenne érdemes belevágnom.” Ezt pedig azért fontos rögzíteni, mert vélhetően ez a kulcsa 
mindennek. E nélkül a személyre szabott autentikus háttér nélkül Sinka István költésze-
te nyilvánvalóan nem akkor, nem úgy, és nem ott, azaz, nem azon a helyrajzi számon 
telepedik meg a tudatomban. Mindez együtt pedig azt jelenti, hogyha később valami-
lyen őrület folytán ki akarnám törölni magamból, akkor se tudjak tőle szabadulni soha.

Fekete lett csizmája, fekete lett a kötője. – hallom már vagy századszor, és halálosan 
unom, hogy minden aklommal eddig a pontig, az apám szájából elhangzó utolsó mon-
datig kell visszacsévélnem a magnószalagot ahhoz, hogy rögzíthessem a Rolling Sto-
nes, a Beatles, Alice Cooper vagy éppen Barry Ryan világraszóló dalait (különösen az 
Eloise-ért esz a fene, amelyet egy májusi táncpróba után hallok először Sas Husiéknál a 
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pasaréti Sövény utcában). Tizenhárom éves röpdöső kamaszként meg vagyok győződve 
róla, hogy jövő ősztől az Állami Balett Intézet első néptánc tagozatos osztályában foly-
tatom, hiszen nem akárki hív, mint Rábai Miklós, aki születésemtől ismer, szóval alig 
pár esztendő választ el attól, hogy vágyaimat betetőzve, végre a szüleim nyomdokaiba 
léphessek az Együttes Corvin téri színpadán. Egy szimplának induló délutánon azonban 
erőt vesz rajtam a kíváncsiság, vajon mi az ördögöt, miféle hangfelvételt centizgetek 
én itt hónapok óta (amelybe ha beletörlök, megnézhetem magam), és a tekercset első 
ízben állítom be az elejére. Néhány másodperc után apám első mondata így hangzik: 
Régen egy-egy szál virágot a Körözs csörgő vizébe dobtam, hogy magjukat átringatva, s 
átúsztatva egy félvilágon: szomorúságom tanúiként most kikeljenek és virítsanak. Azon-
nal visszatekerem, meghallgatom még egyszer. Aztán még egyszer. Majd az egészet, a 
közel harminc Sinka-verset, s immár napokon keresztül, és számolatlanul. Persze, ekkor 
még nem elsősorban a versek ragadnak magukkal, hanem a nyomukban körvonalazódó 
fölismerés, hogy nincs közöttük egyetlen sor sem, amely ne Bánrévét idézné föl, s jele-
nítené meg minden korábbinál életszerűbben és erőteljesebben. S hogy ennek alapján 
szólhatnak bármiről és bárkiről, én mindent és mindenkit, valamennyi Sinka-hőst el 
tudom helyezni, be tudom helyettesíteni a faluban, Ág Boristól Zab Mihályig, s tudom 
a házakat is, amelyekben laknak, szóval mindent, az utolsó fűszálig, de talán még azon 
túl is, amire nyilvánvalóan csak egy gyerek lehet képes. Az egyes darabokban akkor 
próbálok alaposabban elmélyedni, amikor – hónapokkal később – már arra is ráérzek 
valamiképpen, hogy nemcsak Bánréve teremti és építi föl számomra Sinkát, hanem 
vele egyidejűleg Sinka meg Bánrévét emeli, süllyeszti, forgatja, rengeti, mikor hogy, de 
alapjaiban és megállás nélkül. S ami pedig mindennek egyenes következménye, az nem 
egyéb, mint maga a mindenség-élmény, a legmagasabb rendű lelki tapasztalás fölfede-
zése és megélése. Ám, aki mindezeknek még nálam is jobban örül, az természetesen ki 
más is lehetne, mint apám. 

     Nyolcadikos vagyok, amikor a legapróbb részletekig mindenbe beavat, ami őt a 
költőhöz fűzi. Aztán néhány napos hetyke és önérzetes szárnyalásomat lezárandó fölnyúl 
értem, letesz maga elé, majd közli, ne is reménykedjem, most sem mondhat egyebet a 
továbbtanulásomat illetően, mint amit tavaly, nem enged a Balett Intézet közelébe sem, 
jobban teszem, ha végleg megbarátkozom a gondolattal, hogy nem lesz belőlem hivatá-
sos néptáncos, és ettől fogva hallani sem akar az egészről. Ide most egy világnagy kérdő-
jel illenék, semmi más, mert egyszerűen nem létezhetnek olyan észérvek, amelyeket egy 
tizennégy éves gyerek leghőbb vágyával szemben eredményesen lehetne fölvonultatni. 
A tanév végére látványosan elfogyok, már nem vagyok azonos önmagammal sem. A 
bizonyítványom a közepes átlagot sem éri el, így a végén nem is lehetek jó másnak, csak 
villanyszerelő inasnak az egykori Margit Körúti Fogház hideglelős épületében. Magam 
választom ugyan, de a miértjére talán csak odafentről tudnának magyarázatot adni. Az 
első félévet valahogy kihúzom, kínomban még Sinka emblematikus versét, az Anyám 
balladát táncolt is beviszem ebbe az amúgy elviselhetetlen közegbe, egy intézményi 
szintű szavalóverseny erejéig, de inkább talán csak azért, hogy legalább az irodalomta-
nárom bedobhassa értem a mentőövet. Nem mondom, fészkelődik egy kicsit, de végül 
nem találja. Szinte teljes egészében magamba zárkózóm, egyetlen menedékem a Sinkai 
valóság, gyakorlatilag iskola helyett is. Mert elindulok ugyan reggelente, mintha oda 
igyekeznék, de amint a szüleim is távoznak otthonról, már lépek vissza a lakásba, és 
hagyom, hogy mindenestől elnyeljen a versekből áradó archaikus létezésforma, amely-
ben olyan életforma, hogy villanyszerelő, egyáltalán nem is létezik. Létezik viszont Ács 
Laji, Hazátlan Sallai, Dé Nagy Erzsi, Boncos Áron, Bődi Mariska, Dús András, Magyar 
Mihály vagy Mados Imre – hogy csupán néhányukat említsem –, nem megfeledkezve a 
„határszép” Simon Virágról sem, akinek élete zenitjén fekete lett a csizmája, fekete lett a 
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kötője. Ők lesznek az én legőszintébb híveim és barátaim hónapokon át. Néhányuk neve 
már amúgy is ismerősen cseng, hiszen a Fekete Bojtár halálának éjszakáján, 1969. június 
17-én apám fájdalmasan és hosszan szavalja verseit nagyanyámnak a bánrévei kony-
hában, amelyeket még nem érhetek föl igazán, de a szokatlan helyzet következtében – 
megtudván, hogy a falu híres szülötte itthon van, futárt szalajtanak hozzá a gyászhírrel 
a postáról – a csukott ajtón túlról is erősen megérintenek. Egy szó, mint száz, mire apám 
keze által végül kétségbeesetten kipenderülök hermetikusan lezárt önmagamból, már 
késő: nemcsak riadt, réveteg és végtelenül zavarodott vagyok idekinn, de igazolatlan 
mulasztásaim miatt év végi bizonyítványt sem kaphatok. Az, hogy közben megtanultam 
50-60 Sinka-verset kívülről, momentán senkit sem érdekel, még apámat sem, aki meg-
rendülten együtt zokog velem a Retek utca sarkán, miután megtapasztalja, milyen érzés 
Peking, Moszkva, Párizs, Brüsszel, Amsterdam, New York, Mexikó City, Buenos Aires, 
Lima vagy Rio de Janeiro legelőkelőbb pódiumai után belépni a Marit Körúti Fogházba. 
Igen, ide a Mártírok útja 85-be, úgy egyáltalán is, nem még osztályfőnöki fölszólításra; 
megszégyenülni, föld alá süllyedni. Mert vagy azonnal eltanácsolnak, tehát fel is út, le 
is út, s akkor Isten irgalmazzon nekem, vagy a szüleim érdemeire való tekintettel elfo-
gadom az utolsó szalmaszálat: elkezdhetek mindent elölről, és három esztendő múltán 
az lehet belőlem, ami elől legszívesebben világgá futnék. Micsoda perspektíva, egyik le-
hetőség csábítóbb, mint a másik! A Sinkába való visszaköltözés tehát – a hátország erős 
fogadalmakkal tűzdelt, gyökeres átszervezése után – fölöttébb indokoltnak mutatkozik. 
Aztán persze bekövetkezik, aminek történnie kell, a kisebb-nagyobb hitveszejtő megráz-
kódtatások és tulajdon akaratom ellenére is azzá leszek, amihez annyit sem értek, mint 
mielőtt egyáltalán belefogtam. Rémséges következményeit viszont olyan jól viselem, 
hogy a legközelebbi ismerőseim, barátaim se vesznek észre rajtam semmi különöset, sőt, 
leginkább büszkék rám, hiszen mindeközben előbb serdülő, majd ifjúsági magyar baj-
noki címig jutok gerelyhajításban. Mert Sinka István mágnesként vonzó géniuszán kívül 
Pasarét, a Vasas is szükséges hozzá, hogy apám kirívóan rossz döntése miatt ne tűnjek el 
végleg, valahol a balfenéken.

1977 viszont már az abszolút áttörés esztendeje mindkét fronton. Az Irodalomtudo-
mányi Intézet Kortársaink sorozatában megjelenik Görömbei András kismonográfiája 
Sinkáról, s még ugyanebben az évben, Kormos István szerkesztésében és előszavával 
az igazi szenzáció, a költő válogatott verseit tartalmazó kötet a Kozmosz Kiadónál, A 
magyar irodalom gyöngyszemei sorozatban. Mindkettőt állandóan magammal hordom, 
mert különleges lelkierőt és önbizalmat kölcsönöznek, ugyanakkor nem kis büszkeség-
gel tölt el, hogy végre létezik valami, amihez én is bátran hozzá köthetem a szekerem 
rúdját, de pironkodom is miatta, mert, hogy jövök én ahhoz, hogy egyfajta lappangó 
elégtételfélét érezzek a néhai Fekete Bojtárt ért megaláztatásokért. Közben, alig hiszem 
el, de mintha az út is próbálna egyenesedni előttem. Ekkor már a táncházmozgalom 
zászlóshajójaként ismert Bartók Táncegyüttes tagja vagyok Tímár Sándor keze alatt, 
aki arra is megtanít, hogy igazi táncosnak csak akkor vallhatod magad, ha minden 
figura, pont táncrend, amit eddig elsajátítottál, másodszor is megszületik benned. Ennél 
bölcsebb és használhatóbb útmutatást nem is kaphattam volna, erre azonban még várni 
kell, mert, október 6-án – Kormos István halálának napján – megérkezik a katonai 
behívóm.  A kétesztendei semmittevés alatt végül két könyv dönti el a sorsom: ’78 nya-
rán Csoóri Sándor Nomád naplója, ’79-ben pedig Kányádi Sándor Fekete-piros versekje 
szed szét darabokra, s mire összeraknak, alig ismerek magamra. Pontosabban, éppen 
az önismeretemet rendezik át azzal, hogy kétséget kizáróan tudatosítják: a Sinka kap-
csán gyerekkoromban rögzült emóciók oly mértékben képesek sokszorozni bennem az 
irodalmi élményt, hogy be kell látnom, nem ismerek nagyobb erőt magam fölött. Ezzel 
mintegy sugallván azt is, nyilvánvalóan akkor kerülök a helyemre, ha minden, a boldo-
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gulásomat illető további lépésem e cáfolhatatlan fölismerésből falad. 1980 februárjában 
újabb hatalmas megerősítés kerít a hatalmába: a lelki barát, Huszárik Zoltán apámat 
kéri föl Sinka István verseinek és prózájának rádióbeli megszólaltatására. Az ötvenperces 
műsort ő rendezi, amely a már akkoriban is minőségi Bartók adón hangzik el, kicsiny 
körökben nagy visszhangot keltve. Nem sokkal később, de egyértelműen a műsor ho-
zadékaként, apám a Sinka-kutató Medvigy Endre szívélyes invitálására csatlakozik a 
hamarosan rendszerváltó erővé előlépő irodalmi szabadcsapathoz, a Forrás Körhöz, de 
természetesen csak Sinkát szaval. Én pedig amikor csak tehetem, ott ülök az estjeiken, 
hol az Egyetemi Színpadon, hol a Csepeli Munkásotthonban, de éppúgy a martonvásári 
Brunswick kastélyban is, mint, mondjuk, Prágában, a Károly Egyetem magyar diákjai 
körében. Aztán ’83-ban, nem sokkal azt követően, hogy Timár Sándor igazát a színpa-
don is van módom megtapasztalni, végleg áttelepszem az irodalom területére, ahol ez 
a szintén nélkülözhetetlen folyamat – gondolom, a tartalmas és módszeresen egymásra 
épülő előzményeknek köszönhetően – valamivel hamarabb végbemegy. Repes a szívem, 
s már csak ha az Állami Népi Együttest látom – akkor szakad meg. Az is szinte törvény-
szerű, hogy első, nyomtatásban is megjelenő versemet Sinka István emlékének ajánlom, 
és magától értetődően az ő modorában írom. Mikor két esztendővel később, a Fejér 
Megyei Hírlap irodalmi mellékletében viszontlátom, akkor fut át rajtam először mindaz, 
amit most kutyafuttában elmeséltem. Honnan is gondolhattam volna, hogy kereken 
három évtizeddel később, a nagy költő hősének nevét a Mados Imre utolsó strófájában a 
lelkem mélyén már magam is inkább Sinka Istvánnak olvasom.

Ma: ki néz Mados Imre után?

A lelkem fut csak felé bután!
Ahol meghalt: Darvaséren,
én álmodom csak, én, a költő,
hogy virágok nyitnak fehéren.
Pedig csak az avar fehér,
ha teleszórja gyönggyel a dér.


