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„Olvastam,	költőtárs,	olvastam…”*

Drága	barátom,	Sándor!
Nyíregyháza,	augusztus	24.	18…

Most,	amikor	régi	színész	társam	szíves	invitálásának	eleget	téve	végre	megérkeztem	
a	 kies	Nyíregyházára,	 ahol	 te	még	nem	 jártál,	 hacsak	nem	 tetted	 előző	 életedben,	
amit	persze	kétlek,	egyszóval	most,	amikor	néhány	napra	elszakadtam	hivatalomtól,	
hitvesemtől,	fiamtól	és	leányomtól,	kénytelen	vagyok	egyedül	álomra	hajtani	a	fejem.	
Előtte	azonban	írok	Neked	élményeimről.
Egyetlen	Sándorom,	 te	 igazán	megértesz	engem,	hiszen	 te	 is	 többször	megfor-

dultál	a	világot	jelentő	deszkákon,	s	ha	lehet	hinni	némely	kortársunknak,	különösen	
a	szószátyár	Jókainak,	akkor	állítólag	nem	is	játszottál	rosszul,	sőt,	a	Lear	királyban,	
úgy	szól	a	legenda,	a	bolondot	olyan	élethűen	alakítottad,	hogy	többen	kételkedtek	
épelméjűségedben.	Én	magam	persze	 sosem	 tennék	 ilyet,	 inkább	 vallom,	 színészi	
képességeid	messze	meghaladják	az	enyéimet.	Nos,	mivel	tudod	rólam,	hogy	magam	
is	kacérkodtam	Tháliával,	igaz,	nem	sok	sikerrel,	de	annál	nagyobb	lelkesedéssel	tö-
rekedtem	pallérozni	efféle	gyér	adottságaimat:	te,	igen,	te	átérzed,	mekkora	felindult-
sággal	fogadtam	a	hajdani	kompánia	Nyíregyházára	szegődött	tagjának	meghívását.	
Így	aztán	Nagyszalontáról,	ahol	kivettem	egy	hetet,	(Jöjj	el,	szabadság.	Te	te	szülj	ne-
kem	rendet,	de	kár,	hogy	ezt	nem	én	írtam),	szóval	kis	lakomból	egyenesen	a	Nyírség	
fővárosába	utaztam	egy	 rozoga	postakocsival.	Úgy	emlékszem,	 talán	vörös	volt…	
Itt	állítólag	nemsokára	megkezdődik	a	tizenhatodik	VIDOR	Fesztivál.	Hogy	mi	ez,	
Sándorom,	azt	még	nem	tudom,	csak	azt	tudom,	hogy	szőkék	a	mezők,	ám	igaz,	ezt	
is	egy	másik	költő	írta,	de	hát	a	VIDOR	árnyékában,	ahogy	figyelem	a	város	lelkes	la-
kóit,	némelyik	azt	sem	tudja,	fiú-e	vagy	lány.	Én	szintén	csak	sejtem,	hogy	Nyíregyhá-
zán	valami	készül.	Ácsolják	a	színpadot,	tömegek	sürögnek-forognak	a	tereken,	mi-
közben	én	csak	téblábolok	a	színház	körül,	s	arra	gondolok,	milyen	szívesen	látnálak	
Téged	is	valamelyik	előadásban.	Triumvirátusunk	harmadik	tagja,	Tompa	Miska,	aki	
ugyan	református	lelkész	lett,	ő	nem	akart-e	valaha	színészettel	foglalkozni?	Mert	hát,	
édes	barátom,	Sándor,	tenéked	magyarázzam,	hogy	színház	az	egész	világ,	és	mi	is	
színészek	vagyunk	benne.	Mármint	Te,	én,	meg	Miska.	Ezért	aztán	nagy	izgalommal	
várom	a	holnap	estét,	amikor	a	város	főterén	megnyílik	majd	a	sokszínű	fesztivál.
  *	 Az	Arany	 János-emlékév	 alkalmából	 nyíregyházi	 irodalmárok	 elhatározták,	 hogy	 2017	VIDOR	Fesztiváljának	
eseményeit	újszerű	módon	ábrázolják.	Ennek	érdekében	megírták	Arany	János,	Petőfi	Sándor	és	Tompa	Mihály	
levelezésének	(eleddig	nem	létező)	darabjait.	A	híres	triumvirátus	tagjait	meghívták	a	rendezvényre:	az	itt	született	
szövegeket	ez	úton	teszik	közzé.	Arany	János	leveleit	Karádi	Zsolt,	Petőfi	Sándor	válaszait	Béres	Tamás,	Tom-
pa	Mihály	episztoláit	Gerliczki	András	 írta.	 (A	szövegek	első	változatait	azon	melegében	–	2017.	augusztus	25	
–	szeptember	5.	között	–	A	Vörös	Postakocsi	internetes	kiadásában	publikálta.)
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„Olvastam,	költőtárs,	olvastam...”

Ha	akarod,	barátom,	közben	járok	az	érdekedben,	hogy	lássanak	Téged	is	vendé-
gül	a	barátságos	nyíregyháziak.
Lám,	a	gyertyám	csonkig	égett,	befejezem	hát	első	levelemet.	Nőm,	mielőtt	elin-

dultam,	szeretettel	szólt	rólad,	miképpen	Laci	fiú	is,	aki	nagy	kedvvel	mondogatja,	
hogy	ő	egy	fürge	ürge.	Várlak	hát,	siess,	jöjj	és	láss.	Igaz	barátod

Arany	János

Jánosom!	Aranyom!	
Barátom!

Nyíregyháza,	augusztus	25.	18…

Álmélkodva	és	vágyakozva	olvastam	soraid,	onnan	távoli	végekről,	az	ország	szívé-
ből,	abból	a	bölcsőből,	amerre	a	Hymnusunk	is	született.	De	vágyék	én	már	oda	rég	
óta!	Ha	azt	 írom	egy	helyütt,	hogy	a	Hortobágy,	dicső	rónaság,	az	Isten	homloka,	
akkor	a	Nyírségi	táj	az	Isten	lelke	lészen,	ez	egészen	biztos.
Vándorkomédiás	berkekben	(és	ungokban)	már	régóta	mesélik,	hogy	igen	látoga-

tott	 fesztivált	 és	 eseménysorozatot	 szerveznek	Nyíregyházán.	Minek	nevezzem…,	
Juliskámmal	már	többször	terveztük	is,	hogy	lóra	pattanunk	és	levágtatunk	oda.	Egy	
ízben	még	komédiás	barátimat	is	sikerült	meggyőzném	arról,	hogy	útra	keljünk,	de	
az	előző	esti	borral	átalitatott	egyeztetés	után	másnap	nem	sokat	tudtunk	magunkról,	
egymásról,	imígyen	kihagytuk	a	hosszú	túrát.	Más	esetben	rossz	irányba	indultunk	el	
és	Újfehértónál	szerét	ejtettük	egy	hetes	pihenőnek	egy	csárdában,	így	csak	a	feszti-
válról	érkező	vándorok	elbeszélésiből	ismerjük	a	történéseket.	De	őkelmük,	ahogy	te	
is	írod,	oda	meg	vissza	voltak	az	eseményektől.	
Nagy	örömmel	találkoznék	veled,	ha	már	te	is	Nyíregyházán	vagy,	szót	is	ejthet-

nék	legújabb	verseimről,	szívesen	kikérném	véleményedet,	de	akár	közönségnek	is	el	
tudnálak	képzelni,	midőn	legutóbb	én	hallgattam	kísérleti	balladáidat,	s	megvallom,	
azóta	is	fülemben	csengenek	azok	a	sorok,	bár	félve	jegyzem	meg,	volna	azokon	még	
mit	csiszolgatni…	ám	szívest’	segítek	ebben	is.
No,	öleléssel	várom,	hogy	találkozzunk,	ott	a	Nyírségben,	leugrunk	Juliskámmal	

néhány	napra	hozzád,	ha	még	ott	tartózkodsz	a	VIDOR	alatt.
Hogy	magamat	idézzem	végezetül	a	színészi	hivatásról,	–	s	kérlek,	ezen	gondola-

taimat	oszd	meg	ottani	teátristákkal	is:
„Apostolok	vagyunk
Az	erkölcs	mezején,
Apostoli	szavunk
Téged	kiált:	erény!
Mi	szép,	mi	szép,	mi	szép
A	mi	föladatunk!
Legyünk	büszkék	reá,
Hogy	színészek	vagyunk.”

A	viszontlátás	hitében	bízva:
Barátod:		 	 	 	 	 	 	 				Petőfi	Sándor
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Kedves	öcsém,	Sanci!
Nyíregyháza,	augusztus	25.	18…

Leveled,	 amelyben	Nyíregyházára	 jöveteled	 lehetőségéről	 írsz,	meglehetős	 lelkese-
déssel	olvastam,	hiszen	csak	a	nagyszalontai	boszorkányok,	már	ha	vannak	ilyenek,	
tudnák	megmondani,	mikor	láttalak	utoljára.	Hej,	pedig	tudod,	te	pernahajder,	meny-
nyire	erősen	szívembe	zártalak!	Nem	kevésbé	menyasszonyodat,	aki	ugyan	elszakít	
tőlem,	ezért	neheztelek	is	rá,	ámbár	megértelek,	kurafi.	No,	már	most,	ha	igaz,	amit	
írsz,	és	nem	csak	költői	ábránd,	amely	az	élet	megrontója,	miként	ama	másik	Miska	
írta,	tudod,	Vörösmarty,	nos,	akkor	teljes	szívemből	ujjongok,	hiszen	talán	közel	az	
idő,	 amikor	 ismét	megszoríthatom	 jobbodat!	Addig	 is,	pusztán	azért,	hogy	kedvet	
ébresszek	benned	a	nyírségi	kirándulást	illetően,	engedd	meg	nekem	az	élményeimről	
való	rövid	elmélkedést.	
Ma	alkonyattájt,	amikor	a	napnak	hanyatlott	tündöklő	hintaja	(ezt	meg	a	harmadik	

Mihály	találta	ki,	mármint	Csokonai	Vitéz),	fölsétáltam	a	város	főterére,	ahol	hatalmas	
tömeg	hullámzott	fel	s	alá.	És	ott,	a	fülledt	augusztusi	koraestben,	egy	harsány	fickóra	
lettem	figyelmes,	aki,	képzelheted,	mekkora	meglepetést	okozott	a	jelenlévőkben,	így	
bennem	is:	„nézőbarát	akasztásra”	invitált	bennünket.	Mielőtt	azonban	úgy	vélnéd,	
megháborodtam,	gyorsan	elárulom:	vándorszínész	volt	az	atyafi,	mégpedig	a	Kajár-
péci	Vízirevü	frontembere,	ahogy	egyesek	manapság	mondanák.	Apropó	Kajárpéc.	
Egyetlen	Sándorcsám,	tudod-e,	hogy	merre	van	ez	a	település?	Mert	megvallom	ne-
ked,	nekem	bizony	fogalmam	se	volt	róla,	hol	keressem,	Fokföldön	vagy	Ázsiában,	de	
te,	aki	szenvedélyes	utazó	vagy,	bizonyára	jártál	már	ott.	Ha	nem,	akkor	üsse	kavics,	
az	a	lényeg,	hogy	a	színdarab,	amelyet	láttam,	magával	ragadt,	mondhatnám,	megbű-
völt.	Az	elmés	játék	Sobri	Jóska	mozgalmas	életét	dolgozta	fel.	Bizonyára	emlékszel	
rá,	hogy	a	betyár	halála	(vagy	eltűnése)	után	annak	édesapjával	Vahot	Imre,	aki	a	te	
istenáldotta	 tehetségedet,	édes	Sándorom,	felfedezte,	s	később	segédszerkesztőnek	
alkalmazott	a	Pesti	Divatlapnál,	készített	egy	interjút	a	fiú	viselt	dolgairól.	Nos,	a	Ka-
járpérci	Vízirevü,	amelyben	ugyan	sem	víz	nem	volt,	sem	revü,	lebilincselő	humorral,	
s	mi	több,	széles	kulturális	kitekintéssel,	már-már	azt	is	mondhatnám,	briliáns	nyelvi	
erővel	adta	elő	az	időnként	ipari	méretekben	rabolgató	útonálló	felkavaró	legendáját,	
amely	kendőzetlen	egyszerűségében	mutatta	meg	a	tömlöcben	erotikus	kalandokba	
bocsátkozó,	majd	a	vármegyék	és	kormányzati	szervek	ellene	küldött	irdatlan	túlere-
jével	szembe	szálló,	végül	öngyilkos	zsivány	izgalmas	élettörténetét.	
Kedves	öcsém,	elhiheted,	Sobri	históriája	mennyire	felzaklatott	!	A	katarzis	meg-

rendítő	erejét	kipihenendő	elnyaltam	egy	méretes	fagylaltot,	majd	pedig	a	Rumba-
namá	 együttes	 vérpezsdítő	 akkordjait	 élvezvén	 letelepedtem	 a	 hajléktalanok	 által	
véletlenül	üresen	hagyott	egyik	köztéri	padra.	S	miközben	egyre	inkább	üvegesedő	
szemmel	 bámultam	 az	 előttem-körülöttem	hömpölygő,	 vonagló,	 pulzáló	 tömeget,	
erősen	éreztem,	hogy	neked	is	itt	kell	lenned,	a	nép	egyszerű	fiai	és	leányai	között!	
Úgyhogy,	öcsém	Sándor,	hagyj	ott	csapot,	papot,	s	 igyekezz	hozzám!	Lelkem	eme	
gondolatok	közepette	úgy	emelkedett	hozzád,	mint	a	megnyitó	ünnepség	végén	a	VI-
DOR	szót	formázó	luftballonok	százai,	amelyek	méltóságteljesen	szálltak	a	végtelen	
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felé.	Talán	még	most	is	ott	keringenek,	valahol	a	csillagok	között.	Nézz	fel	az	égre,	
öcsém,	biztos	meglátod	őket.	És	gyere	Nyíregyházára!

Igaz	barátod
Arany	János

Jánosom!
Nyíregyháza,	augusztus	26.	18…

Veszed-e	észre,	mily	furcsaságokat	produkál	manapság	ez	a	kiszámíthatatlan,	kacifán-
tos,	szertelen	világ?	
(Dehogy	veszed!	Hiszen	csak	alig	egy-két	napja,	hogy	Nagykőrösön	azt	az	ártat-

lan	ízes	tréfát	oly	sikerrel	véghezvittem	veled!	Gondoltam	megleplek,	addigelé	csak	
levelezés	útján	ismerénk	egymást,	s	bízvást	óhajtottam:	orczámat	fel	ne	ismerhet’d.	
Nagykőrösre	érvén	azonnal	feltaláltalak.	Könnyű	volt	a	dolgom,	az	iskolás	gyerek,	
ki	az	utczán	elém	szaladt,	kérésemre	örömest	vezetett	hozzád.	Incognito:	 jelenték-
telen	 poeta	 visitatioja.	 Te	meg	minden	 szavamat	 elhitted!	Hogy	 élő	 költőt	 akarok	
látni!	Hogy	a	Toldi	 íróját	kívánom	csodálni!	Hogy	amateur	vidéki	verselő	vagyok!	
Hogy	a	Mester	bölcsességének	soha	el	nem	apadó	kútjából	kívánom	lelkem	szomját	
csillapítani!	–	Az	igazság	kedvéért	meg	kell	jegyeznem,	azért	ennél	a	mondatnál	alig	
észrevehető	ideges	rángás	futott	át	angyali	orczádon.	–	Akkor	omlottál	össze	végül,	
mikor	előhúztam	verselményim	vaskos	kötegét,	hogy	azt	ott	helyben	mind	felolvas-
sam.	Akkor	ugrottál	aztán	nyakamba,	midőn	ál-álnevemet	közöltem	Veled:	Tompa	
Mihály.	Avagy	Rém	Elek	(mesterien	rímelek).	Jókat	kacagtunk	utána.	De	hiszen	nem	
félek	én	a	szótól,	ahogy	más	levelemben	írtam	volt	neked:	„Meg	kell	adni,	hogy	köny-
nyen	papolok.	Improvizálni	a	csalásig	tudok.	Nyelvem	jó,	pereg,	mint	az	orsó.	Néha	
olyan	jól	beszélek,	hogy	sajnálom,	hogy	az	egész	beszéd	elvész.”	(Oh,	egy	mái	Cicero,	
de	Tiro	segedelme	nélkül!))
Egyszóval:	Legyek	tikkadt	szöcskenyáj,	s	gyötrelmes	hazám	a	kopár	szik	sarja,	ha	

meg	 tudod	 mondani,	 hogy	 kerültünk	 Nyíregyházára!	 Te,	 édes	 barátom,	 bizonyára	
a	létezés	gyémánttengelyének	ferdülését	látod	ebben,	idővihart,	kronoszinklasztikus	
infundibulumot.	
Magam	nem	mennék	ily	messzire.	Minek	is	firtassam?	Predestinatio.	Itt	kell	lennünk,	

mert	ha	nem	kellene,	másutt	lennénk.	Az	idő	és	a	tér	csodás	kavargása	(avagy	valami	
zavart	„mindenményedelem”,	ahogy	Barczafalvi	újítá	a	szót),	bízzuk	rá	magunk!
Tüneményes	 városka	 ez,	 szavamra!	 Béke,	 derű,	 nyüzsgő	 vidámság	 hullámzik	 a	

korzón,	szelíd	melódiák	vagy	éppen	vad	ritmusok	áradnak	mindenfelé.	Kávéházi	ele-
gancia	és	vásári	zűrzavar,	finom	úri	modor	és	vaskos	bohóctréfák,	artisztikus	produk-
ciók	és	utcai	mutatványok...	műfajok,	módik,	stylusok	természetes	ölelkezése.	Magas	
poézis	ide,	literátus	műveltség	oda,	nekem	az	eleven	szobrok	a	kedvenceim!	Különö-
sen	a	kalapos	bronzember,	azzal	a	vicces	nevű	hangszerrel,	az	ukulelével!	Csak	tud-
nám,	miként	futhatok	belé	minden	utcasarkon,	hiszen	akármeddig	nézem-vizslatom,	
mozdulatlanul	csillog,	akár	a	nehéz	öntvény.	Ha	nem	szégyelleném,	legszívesebben	
megkopogtatnám:	az	sem	kizárt,	hogy	fémes	kongással	válaszolna.

„Olvastam,	költőtárs,	olvastam...”
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Bámészkodnék	még,	de	sodor	a	 tömeg,	a	 ritmus,	az	újabb	élményekre	éhes	kí-
váncsiság.	(Azért	az	Árkádia	teraszán	üldögélőkre	szánok	néhány	sóvár	pillantást:	az	
ernyők	alatt	hűs	söröket	kortyolgatva	és	mégis	beleolvadva	az	utca	önfeledt-lüktető	
masszájába...	van-e	ezidőtájt	kellemetesb	módja	az	idő	eltöltésének?)
Van.
Fergeteges	ovibulit	(kisdedóvók	tánczos-szavalatos	zenedéje,	csak	hogy	Te	is	értsd	

a	szót,	Jánosom)	sejtető	dallamok	erősödnek,	ahogy	a	Korzó	épületéhez	közeledem.	

„Hej,	kora	reggel	délelőtt
ácsolják	a	háztetőt.
Fenn	a	tetőn	a	cserepes
rakja	már	a	cserepet.
Füstöl	a	kémény,	kész	a	ház,
Látogass	meg,	kispajtás!

A	Dió	Trió	zenél	(Olajos	Gábor,	Hajdú	Ágota,	Paizs	Attila).	Hajdú	Ágota	amel-
lett,	hogy	tiszta	hangú	énekes	és	kitűnő	citerás,	igazi	szertartásmester	is.	Vezényletével	
együtt	táncoljuk,	énekeljük,	mutogatjuk,	játsszuk	el	az	építkezést,	utánozzuk	később	
a	brekkencseket	a	békadalban,	s	facsarjuk	zsebkendőbe	allergiás	sósuborka-orrunk.	
Marasztal	 a	négy-ötévesek	édeni	ártatlansága,	visító	életöröme,	de	egymást	érik	az	
előadások,	mennem	kell	tovább.
Zavarba	ejtő	bőség	rendezvényekben,	látnivalókban.	Egyszerre	kéne	lennem	több	

helyen.	Furcsa	képzetem	 támad:	magányos	elektron	vagyok,	mégis	 egyszerre	 több	
lyukon	 szaladok	 át,	 s	 közben	 folyton	 interferálok	 önmagammal.	 (Persze	 Te	 ezt	 a	
poen-t	sem	érted,	kedves	Jánosom,	hiszen	tifelétek,	vidéken	még	nincs	feltalálva	az	
elektron.	:)	

A	belváros	másik	szélén,	az	Országzászló	téren	a	Milord	duó	zenél	(énekel	Ge-
rome,	kíséri	Mészáros	Edit).	A	klasszikus	francia	sanzonokból	képzeletbeli,	de	han-
gulatában	 nagyon	 is	 valós	 párizsi	 kiskocsma	 épül.	 Gerome	 anyanyelvén,	 franciául	
suttognak-zsongnak-búgnak-jajongnak-busongnak	a	verssorok,	az	átkötő	szöveg	vi-
szont	bájosan	botladozó	vagy	éppen	vakmerően	nekiiramodó,	 franciás	akusztikájú	
magyar	szavakkal	hangzik.	Ahogy	egy	későbben	megszólaló	poéta	írja	majd:	„köréd	
varázskör	teremtődik”.
A	Korona	előtt	–	hitted	volna-e,	János,	hogy	Kossuthról	valaha	teret	is	neveznek	

el?	–	Kossuth	szobra	mögött	a	színpadon	az	ifjúság:	a	Dóra	és	a	felfedezők,	Major	
Dóra	és	csapata	(Major	Gábor,	Major	Gergő,	Tóth	Martin,	Farkas	Bács	Levente,	Gi-
rincsi	Márton).	Friss,	üde	énekhangok,	derűs	dallamok,	magabízó	fiatalság,	öntudatos	
tetterő.	Dóra	szeret	magyarul	énekelni,	s	zenei	stílusuk	sokszínűsége	az	akusztikus	
popszámoktól	a	pörgősebb	ritmusokon	át	a	kellemesebb	dallamokig	terjed.	Ha	zené-
ről	van	szó:	minden	újra	nyitott	és	minden	„régit”	tisztelő	tizenéves	felfeldezők.
Eleven	 táncbabák,	 vigyori	 gólyalábasok,	 lufikolbász-hajtogató	mesterek,	 kacsin-

gató	bohócok	között	 lavírozva	–	magam	sem	hiszem	–	villámlásnyi	 idő,	 és	már	 a	
MŰvész	Stúdió	kávéházi	asztalainál	ülünk.	Göttinger	Pál	rendező	és	Szabó	Borbála	

Arany János – 200



��

beszélgetése	az	írás	gyötrelmétől	a	dramaturg	küzdelmein	a	FŐMŰ	megvalósulatlan	
álmáig	kanyarog.	Regénytervet	kikotyogni	nem	illő	(talán	annyi	elárulható,	hogy	Ri-
csi,	a	főhős	belezuhan	a	kötelező	olvasmányokba),	így	inkább	Göttinger	Pál	jámbor,	
ámde	határozott	óhaját	 idézném	egyetértőleg:	 küldjünk	be	Ricsit,	 vagy	bárki	mást	
Shakespeare	darabjába,	hogy	szóljon	Júliának,	ne	kapkodjon,	hanem	rohanvást	szök-
jön	Romeó	után	Mantovába...

Írhatnék	még,	Jánosom,	annyi	másról,	de	megfáradtam,	pihenni	vágyom.	A	Dió	
trió	dalával	búcsúzom:	„látogass	meg,	kispajtás!”

Forró	barátsággal	ölel	a	te	Miskád

Miskám,	barátom!
Nyíregyháza,	augusztus	27.	18…

Hallod-e	Miskám,	jól	rám	ijesztettél,	amikor	egyszer	csak,	hip-hop,	megjelentél	itt!	Mert	
ugye	a	mord	irodalomtörténészek	szerint	mi,	te	meg	én,	fél	évtizedig	anélkül	levelez-
tünk,	hogy	egymást	 személyesen	 ismertük	volna,	 és	mégis,	 csak	úgy	 írásban,	 s	nem	
kevésbé	az	eszmék	terén,	barátságot	kötöttünk.	Erre	te,	édes	barátom,	képes	voltál	arra,	
hogy	fittyet	hányj	minden	lexikonnak,	s	predestináld	magad	a	nyíregyházi	találkozóra.	
Bizony	mondom,	barátom,	 ez	„nem	semmi”,	 ahogy	az	 efféle	meglepetéseket	 a	mai	
legények	egyik	tetovált	példányától	tegnap	hallottam	az	Országzászló	téren.
Igaz	 ugyan,	 hogy	nem	 számítottam	 jöveteledre,	 s	 ezért	 aztán	pusztán	 a	Korzó	

előtti	 büfében	 láttalak	 vendégül,	 s	 láttam	megszederjesedő	 orcádon,	 hogy	 amikor	
a	zsíros	falatokat	leöblítendő	magadhoz	vetted	a	jéghideg	Mojitót,	bizony	elkámpi-
csorodtál.	De	hát	mostanában	ez	a	módi,	meg	a	sör,	mint	magad	is	láttad	a	Kossuth	
téren.	Esténként,	sétálgatva	ott,	az	az	érzésem:	„kocsma	az	egész	világ”,	hogy	némi-
leg	kiforgassam	tanult	elődöm,	William	Shakespeare	halhatatlan	felismerését.	Éppen	
ezért	örültem	annak,	hogy	ma	délután	a	Zsinagógában	operarészleteket	hallhattam.	
Képzeld:	a	rengeteg	rock-	s	mi	több,	világzenei	hangzavar	után,	illetve	előtt	(s	milyen	
kár,	hogy	nem	helyett)	Mozart-,	Puccini-,	Erkel-,	Kodály-,	Verdi-,	s	Dvořák-melódiák	
csendültek	 fel	 két	fiatal	 énekes	 (Nagy	Kira	 és	Biri	Gergely)	 elragadó	előadásában.	
S	míg	 a	Rigoletto	dallamait	 dúdolva	ballagtam	 át	 a	 téren,	 ahol	 bűvészek,	 továbbá	
akrobaták	szórakoztatták	a	nyughatatlan,	a	„csiribá-csiribú”	varázsigét	teli	torokból	
kiáltozó	gyermekeket	és	a	hőségtől	alaposan	elcsigázott	szüleiket,	arra	lettem	figyel-
mes,	hogy	a	posta	előtt	(két	fagylaltot	nyaló	nyugdíjas	között)	egy	ifjú	pár	muzsikált:	
a	hölgy	dobolt,	a	férfi	valami	fúvós	hangszeren	játszott.	Lám,	ez	a	VIDOR	értelme:	
két	fiatal	leül,	s	csak	úgy,	minden	felkérés	nélkül,	a	maga	és	a	mások	örömére	elkezd	
zenélni.	Kedvet	kaptam	én	is	hozzá,	hogy	odatelepedjem	melléjük	és	együtt	lélegez-
zem	velük!	Tervem	azonban	meghiúsult,	már	csak	azért	 is,	mert	 letettem	a	 lantot,	
mint	tudod	s	tapasztalod…
Miskám,	 barátom,	 bevallom	 neked,	 hogy	 eközben	 kaptam	 egy	 sms-t:	 holnap	

reggel	azonnal	menjek	haza,	mert	ki	kell	állítanom	két	marhalevelet!	Nesze	neked,	
szabadság!	De	hát:	szólít	a	kötelesség.	Délután	még	szétnéztem	városközpontban,	
ahol	a	derék	nyíregyházi	polgárok	közé	elvegyülve	magam	is	többször	átgyalogol-
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tam	(mert	„gyalogolni	jó!”	–	vallotta	egy	méltán	nagy	hírre	vergődött	magyar	író)	
az	életmentő	párakapu	alatt	(ugyanis	harminchárom	fok	volt	árnyékban),	kapkod-
tam	a	buborékokat	az	extázisba	esett	 leánykák	és	fiúcskák	között,	megcsodáltam	
a	pink	színű	parókát	viselő,	tüll	szoknyás	bohócokat,	együttérző	pillantásokat	ve-
tettem	 az	 ezüst	 élőszoborra	 és	 szorítottam	 az	 apróságoknak	 a	 Rossmann	 előtti	
bűvész	produkciója	közepette.	Este	együtt	csápoltam	a	trendi	lyányokkal	a	Zuboly	
együttes	 dalai	 közben,	 ám	 a	Punnany	Massif 	 koncertjére	már,	 biz’isten,	 alig	 áll-
tam	a	 lábamon.	Amint	 lehuppantam	az	 egyik	padra,	odasomfordált	hozzám	egy	
lepusztult	 férfi,	maga	 után	 vonszolva	 egy	 kisfiút.	 Sokáig	 kérlelt,	 adjak	 nekik	 pár	
forintot,	 szeretne	 fagyit	venni	 a	kicsinek.	Megesett	 rajtuk	 a	 szívem.	Amint	meg-
kapták	a	pénzt,	gyorsan	elinaltak.	De	nem	ám	a	fagylaltos	 irányába!	Javíthatatlan	
jóhiszeműségem	áldozataként	ekkor	fogant	meg	bennem	a	Koldusének	című	versem	
refrénje:	„–	Adjatok,	adjatok	amit	Isten	adott.”	Ezzel	a	poétai	tanulsággal	zárom	
levelem,	édes	egyetlen	Miskám.	Nemsokára	felpattanok	hű	Pegazusomra,	s	tüstént	
otthon	 leszek.	Hogy	 fognak	örülni	 gyermekeim,	 s	nőm	 is,	már	most	 látom!	De,	
kedves	Mihályom,	jövök	vissza,	ne	félj!

Igaz	barátod
Arany	János

Jánosom!	Aranyom!	
Barátom!

Nyíregyháza,	augusztus	28.	18…

A	mai,	hétfői	napon,	fel	s	alá	járkáltam	a	Korona	Hotel	portáján,	ahol	vártalak,	úgy	
rémlett	emlékeimben,	ott	találkozunk,	s	onnan	indulunk	majd	csülökpörköltet	enni	a	
közeli	fogadóba,	sok	fehér	cipóval,	ahogy	te	szeretéd.	Dobtam	is	rád	néhány	szöveg-
üzenetet,	de	válaszra	nem	méltatál.	Azután	a	londíner	fiú	zsebébe	csúsztatott	kétezer	
forintpengő	megnyitotta	 nyelvét	 és	 kikotyogta,	 hogy	ma	 hajnalban	 elutaztál,	 nagy	
sürgősséggel,	valamiféle	marhaleveleket	kiállítani	hivatalodba.
Letaglózott	a	hír.	Se	Jánosom,	se	csülök!	(Gondoltam	lecsücsülök.)
Egy	óra	pihenés	után	ocsúdásomból	kelvén	úgy	döntöttem,	bejárom	a	VIDOR	

Fesztivált,	ahol	a	távolban	a	tömeg	közepén	egy	körszakállas,	hetyke	bajuszú	legény-
két	dobált	a	tömeg,	a	közönség,	a	nagyszínpad	előtt.	Istenemre	mondom,	akár	a	mi	
Tompa	Mihályunk	is	lehetett	volna,	de	hát	ő,	ismeretim	szerint,	Pesten	múlatta	az	időt	
ekkortájt.	A	ficsúr	ezen	sorokat	kiáltozta	egyre	–	fel	is	jegyzeteltem,	meg	igen	megtet-
szett	–	„Megenyhűlt	a	nap	hősége,	/	A	lég	könnyű,	lágy-meleg:	/	Hull	a	harmat,	illat	
árad,	/	Virágbimbók	feslenek.”	A	legények	és	leányok	vele	együtt	skandálták,	miköz-
ben	a	nagyszínpadon	a	The	Qualitions	játszott.	Bevallom	néked,	nem	ismertem	ezt	
a	tánczos	bandát	korábban,	de	ott	marasztaltak	a	dallamok,	egészen	a	korai	(valaha	
lesz)	Beatles	dallamai,	a	Rolling	Stones	ősi	ritmusai	dübörögtek.	Jövő	fiatalkoromra	
emlékeztettek,	azon	kaptam	magam,	hogy	a	táncoló	lyányok	csípőinek	ösztönös	rin-
gása,	lábaik	topogása,	karjaik	ritmusra	lengetése	rám	is	átragad.

Ki	is	rúgtam	a	hámból.	Ihaj-csuhaj!
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Délutáni	 sétám	során	biz’	kíváncsi	voltam	a	Szabolcs-szatmár-beregi	Szemle	és	
A	Vörös	Postakocsi	folyóirat	szerzőinek	Nem	mind	Arany…	című,	téged	dicsőítő	
irodalmi	paródiaestjére,	ha	késve	is,	de	bésomfordáltam	a	MŰvész	Stúdióba,	képzeld,	
alig	 találtam	ülőhelyet.	Úgy	 látom,	ezen	városban	 is	nagy	a	kultuszod,	a	közönség	
felállva	tapsolta	meg	a	munkásságod	idéző	(igéző,	főnevező,	melléknevező)	sorokat.	
Nagy	csodálkozásomra	én	is	szóba	kerültem,	ami	–	bevallom	–	méltán	duzzasztotta	
büszkeségre	melykasomat.	

Az	esti	órákban	megtelt	élettel	a	Kossuth	Lajosról	elnevezett	tér,	a	sétálóutcán	be-
lebotlottam	egy	krumplilángososba,	nagymamám	konyháját	idézte	a	sparhelten	sült,	
palacsinta	 formájú	 tészta,	 sajtos,	 tejfölös	 fajtából.	Ettem	 egyet	 hétszázért…	Nagy	
megelégedésemre	 igen	 jól	 laktam.	Az	esti	 félhomályban	nőtt	 a	hömpölygő	 tömeg.	
Ezen	nyárvégi	időkben,	az	estve	közeledtével	már	hűvös	szelek	járnak,	így	kötött	kar-
digánok	takarják	el	a	csinos	nyíregyházi	női	vállakat	is,	nem	kis	sajnálkozásimra,	bár	
Juliskám	vállánál	(mindkettőnél,	természetesen)	szebbet	életemben	még	nem	láttam.
Maradék	még	Nyíregyházán	egy	napot,	így	a	viszontlátás	hitében	bízva	ölellek.
Barátod	

Petőfi	Sándor

Sándorom,	egyetlenem!
Nyíregyháza,	augusztus	29.	18…

A	fátum	kegyetlenségének	beteljesedését	látom	abban,	hogy	éppen	elmellőztük	egy-
mást,	s	amikor	te	megérkeztél	Nyíregyházára,	engem	szólítottak	el	a	marhák.	Sebté-
ben	kiállítottam	az	okiratokat,	 s	azon	melegében	 indultam	 is	hozzád,	a	 fesztiválra.	
Megnyergeltem	hathengeres	Pegazusomat,	aki	szállt,	mint	a	madár	ágrul	ágra.	Örven-
deztem	annak,	hogy	sebessége	lehetővé	tette	gyors	visszatértemet.	Amint	leparkol-
tam	a	színészház	mellett,	mondhatom,	sokan	megbámulták	a	jószágot,	Poszeidón	és	
Medusza	gyermekét,	aki,	leeresztvén	szárnyait,	szédült,	elbúsongott,	s	lehullt	a	porba,	
jobban	mondva	az	aszfaltra.	Még	volt	annyi	időm,	hogy	vegyek	egy	buborékmentes	
ásványvizet,	amellyel	bearaszoltam	a	MŰvész	Stúdióba.	Már	csak	ezért	is,	mert	abban	
bíztam,	hogy	a	limerick-bajnokságon	megismerhetek	több,	eleddig	rejtőzködő	itteni	
auktort.	Olyanokat,	akik,	mint	én	is	hajdan,	nehezen	szánják	rá	magukat	arra,	hogy	
megmutatkozzanak.	Tudom	persze,	hogy	más	költők	is	így	vannak	ezzel,	miként	pél-
dául	híres	utódom,	bizonyos	Ady	Endre,	aki	azt	írja	egy	helyütt:	„Szeretném	magam	
megmutatni,	/	Hogy	látva	lássanak,	/	Hogy	látva	lássanak.”
Nos,	édes	barátom,	Sandri,	képzeld,	alig	fértem	be	a	nézőtérre,	igyekeztem	szeré-

nyen	meghúzódni	a	világosító	pult	közvetlen	közelében,	nehogy	valaki	a	tömegből	
felismerjen,	s	elkezdje	szavalni:	„Ég	a	napmelegtől	a	kopár	szik	sarja,	/	Jaj,	de	finom	
étel	 a	mustáros	 tarja.”	Míg	 ezen	 töprengtem,	 teátristák	 özönlötték	 el	 a	 Stúdiót,	 s	
mondhatom,	harsány	kacajokat	hallattam.	Az	önnön	édesapját	is	alakító,	táncos	lábú	
Pál	Göttinger,	a	lefegyverző	humorú	Illyés	Ákos	és	a	nagy	csapat	tagjai,	Jenei	Judit,	
Horvát	Sebestyén	Sándor,	Kuthy	Patrícia,	Horváth	Viktor,	Nyomtató	Enikő	kitettek	
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magukért.	Bebizonyították	nekem,	az	egykori	csepűrágónak,	s	te,	egyetlen	Sándorom,	
bizonyára	te	is	így	érzed,	hogy	kiváló	színészekkel	akkor	is	lehet	remek	előadást	csi-
nálni,	ha	a	rendelkezésükre	álló	szövegek	egyike-másika	bizony	nem	üti	meg	mind-
annyiunk	bálványának,	Shakespeare	mesternek	a	színvonalát.	No,	de	hát	félre	bánat,	
félre	bú,	 szép	madár	 a	marabu,	mert	 azt	 est	 végén,	 amikor	 lelepleződött	 a	 jeligék	
mögött	szerényen	megbúvó	sikeres	építész,	Kulcsár	Attila,	nagy	volt	az	én	szívem-
nek	ő	gyönyörűsége,	hallgatván	az	általa	komponált	fanyar,	mindazonáltal	időnként	
szókimondó,	 jóllehet	nem	 ízléstelen,	 ellenben	huncut,	hovatovább	kiadós	 szellemi	
izgalmat	kiváltó,	s	mi	több,	győztes	limerickeket.
Édes	barátom,	amint	kiléptem	a	MŰvészből,	megcsapott	a	város	határainál	settenke-

dő	korai	ősz	alkonyi	szellője:	bizony,	vállamra	kanyarítottam	viseltes	zekémet	s	úgy	in-
dultam	a	koncertekre,	abban	bízván,	hogy	a	sebesen	érkező	hidegfont	által	megtizedelt,	
sörös	poharaikba	kapaszkodó	közönség	műpártoló	tagjai	között	felfedezlek,	amint,	régi	
jó	szokásod	szerint,	inkább	borba	fojtod	bánatod,	bár	egyes	kritikusaid	szerint	nem	is	
szereted	eme	isteni	nedűt,	csak	lírai	éned	szürcsöli	Dionüszosz	kedvelt	italát.
Még	Herczku	Ági	és	a	banda	fellépésének	idején	is	kerestelek,	ám	midőn	az	est	

hollószárnya	meg-meglegyintett,	feladtam	a	kutatást.	Hiszem,	egyetlen	Sándorkám,	
hogy	 találkozunk	még!	Addig	 is	 halkan	mormolom	magamban	 Ivás	 közben	 című	
versed	záró	strófáját:

Annyi	szent:	a	szemem	héja
Oly	nehez,
Mint	malomkő...	tán	az	álom
Környekez.
Elég	is	ma	a	tivornya,	ágyba	hát!
Álmadozzuk	folytatását...	jó’jszakát!

Igaz	barátod
Arany	János

Kedves	Sándor!
Nyíregyháza,	augusztus	29.	18…

Üldögélek	itt	a	lócán,	kora	délelőtt	a	belvárosban,	kiürült	sörösdobozt	szorongatok,	
s	 a	 totyogó,	 gatyás	 galambokat	 bámulom.	Nem	 éppen	 költői	 téma.	 Ihletem	 kútja	
elapadt.	Hiába	forgatom	Herman	Ottó	tudós	dolgozatát,	újabb	allegoriához	illő	or-
nitologiai	tárgyat	fel	nem	találhatok.	Sándorom,	csak	Te	segíthetsz!	Szárnyaló	geniu-
sodban	bízva	kérlek,	adj	föl	valamely	madárnevet,	s	tartozzék	az	bármely	genus-hoz,	
postafordultával	megverselem!
À	propos!	Mint	„A	borozó”	jeles	szerzője,	mit	szólsz	az	újabban	városszerte	áru-

sított	cider-hez?	Vajh	ez	a	savanykás,	pezsgő	almabor	 [Strongbow]	miként	társul	a	
nyírségi	fesztivál	hangulatához?	Magam	nem	lennék	feltétlen	elutasító,	(bár	volna	be-
lőle	magyar	változat!,	elvégre	e	kies	megye	az	almának	természetes	hazája),	de	inkább	
lennék	kíváncsi	a	Te	véleményedre.

Ölel	Miskád
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Drága	Aranyom!
Nyíregyháza,	augusztus	29.	18…

Bízvást	 remélem,	 gyorsan	 száguld	 a	pennád,	 s	 az	 említett	marhaleveleket	mind	
megírtad	(felező	tizenkettesekben).	[Egy	kis	provocatio	familiaris:	az	utókor	elisme-
rését	méltán	elnyerended,	ha	ezekből	egyet	is	publikálsz...	]
Ej,	be	kár,	hogy	nem	veled	sétálgatok	most	e	meghitt	városka	főterén!	Tudom,	hi-

szem,	a	látnivalóktól	mind	a	Te	alkati	melancholiád,	mind	az	én	makacs	hipochondriám	
illanó	füstté	válna!	Most,	hogy	ezeket	a	sorokat	formázom,	nem	is	a	gigászi	produkció-
kon,	nem	a	grandiózus	spektákulumokon	jár	az	elmém.	Apróbb	csodák	tolulnak	elém:	
A	színpad	előtt	egy	hároméves-forma	kislány	tánczikál.	Kezében	gyümölcsfagyi,	a	

jeges	gombócok	csodás	módon	bírják	a	ritmust,	a	mozdulat	ívét,	a	kezek	hullámzását.	
Aztán	győz	az	édesség	utáni	vágy,	a	picinyke	ballerina	fenékre	tottyan,	s	–	mintha	
csak	valami	előkelő	cukrászda	vendége	volna	–	a	kövezeten	ülve,	egy	neonzöld	kiska-
nállal	nagy	műgonddal	elfogyasztja	a	fagylaltot.
Odébb	az	óriás	szappanbuborékok	szivárványgömbjeit	csapatnyi	kiskölyök	ker-

geti.	Az	idősebbje	hamar	rájön,	ha	nem	érnek	hozzá,	csak	a	levegőt	csapkodják,	nem	
pukkannak	ki,	hanem	jó	ideig	lebegnek	még,	s	ha	szél	kerekedik,	akkor	meglódulnak	
–	most	éppen	a	templom	előtti	szökőkút	vízsugár-boltívei	felé.
Megvallom,	 szeretek	 csak	úgy	 lófrálni,	 bámészkodni,	 ismerősökbe	botlani	 vagy	

éppen	névtelenül	és	észrevétlenül	elvegyülni.	Botorság	minden	tettünkben-óránkban	
czélt	és	hasznot	keresni.	A	gyerekek	még	tudják	ezt,	nekünk	felnőtteknek	talán	éppen	
az	 ilyen	 fesztiváli	 forgatag	 adja	vissza	 a	 csodálkozni	 tudás	képességét.	A	mutatvá-
nyosok	tudják	ezt,	nem	is	bíznak	semmit	a	véletlenre.	Egy	megállás	nélkül	locsogó	
bűvész	bohóc	bűvkörébe	kerülök,	hosszú	perceken	át	tátom	a	szám,	csak	a	templom	
harangjának	kondulása	kólint	vissza	a	csodák	nélküli	realitásba.	De	csak	egy	pillanat-
ra,	mert	Varázs	Tamás	mondókája	tovább	hullámzik,	szavakból	és	gesztusokból	igazi	
cirkuszt	varázsol	maga	köré.	A	fémkarikák!	Gondolnád-e,	hogy	lánccá	varázsolva	mi	
mindent	utánozhatnak?	Kosarat,	búvársisakot,	koronát,	szájkosarat,	autómárka-jelet,	
bármit.	Hihetően,	azonnal.	Persze	csak	akkor,	ha	lélek	és	fantázia	lendíti	a	tárgyakat.
A	nap	fő	eseménye	számomra	Illyés	Péter	előadása	a	Nyíregyházi	Zsidó	Hitköz-

ség	Zsinagógájában.	A	művész	Petrusák	János	„víg	monodrámáját”	állítja	színre	Rej-
tő	Jenő	alakját	megszólaltatva.	A	darab	címe:	Az	utolsó	szó	utáni	szó	jogán.	Rejtő	
egyszerre	közösségi	kultuszfigura	és	személyes	olvasmányokból	kibontakozó	legen-
da.	Leginkább	hősei,	poénjai,	nyelvi	fordulatai	révén	marad	meg	emlékezetünkben.	
Illyés	 Péter	 előadása	 viszont	 igazi	 sorsdráma,	 korrajzzal.	 Humor,	 abban	 a	 tágabb	
értelemben,	ahogy	Kosztolányi	fogalmaz:	„életszemlélet,	mely	szomorúan-vidáman	
–	könnyek	közt	mosolyogva	–	elfogadja	az	életet	úgy,	amint	van,	s	megérti	gyarló-
ságaival	együtt,	tudomásul	veszi,	békésen,	anélkül,	hogy	furcsaságaikat	kihegyezné.	
Együtt	érzi	a	nagyot	és	a	kicsinyt.	Nem	mér,	mint	a	gúny,	csak	összehasonlít,	egybe-
vet,	ezáltal	tünteti	föl	a	dolgok	örök	viszonylagosságát.	A	nagyot	olykor	kicsinek	látja,	
a	kicsit	nagynak.”	Magáról	Rejtőről	Hegedűs	Géza	a	következőt	írja:	„Kortársa	volt	
az	iszonyat	kibontakozásának,	felismerte,	és	a	maga	sajátos	humorával	igyekezett	a	
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rémület	fölé	emelkedni;	kora	szorongásos	életérzésének	különös	tanúja	volt,	ahogy	
kinevette	és	kinevettette	az	embertelenséget.”	Ezt	a	Rejtő	Jenőt	mutatta	be	megren-
dítő	elevenséggel	Illyés	Péter,	finom,	árnyalatgazdag,	emberi	portrét	rajzolva.
Mai	napom	Szabó	Benedek	és	a	Galaxisok	koncertjén	zárul.	A	„teljesség	felé”	tö-

rekvő	mindennapi	–	küzdelmes	–	létezés	dalai.	Nyugtalanság,	őszinteség,	önismeret.
	Barátsággal	üdvözöllek	

T.	M.	–	avagy	Rém	Elek

Miska,	kedves	barátom!
Nyíregyháza,	augusztus	30.	18…

Meghatottan	olvastam	 leveled,	 amelyben	beszámolsz	vidoros	 tapasztalataidról!	Él-
veztem	minden	sorodat,	stílusod	fényes	kanyarulatait,	szellemed	csillámló	sziporkáit,	
ellenben,	 édes	Miskám,	 áruld	már	 el	nekem,	 tudatlannak,	 ki	 az	 a	Rejtő	 Jenő,	meg	
Kosztolányi,	illetve	Hegedűs	Géza?	Ki	ezek?	Amennyiben	te	emlegeted,	minden	bi-
zonnyal	nemes	férfiak,	akik	oly	szépeket	írtak?	De	félre	a	tréfával,	tudom	én,	hogy	ők	
az	utánunk	jövő	írógeneráció	jelesei,	nemde?
Nos,	Miska,	engedd	meg,	hogy	ma	én	csak	egyetlen	élményemről	beszéljek.	És	

minő	furcsa:	nem	irodalomról	szólok,	hanem	zenéről.	Tegnap	este,	igaz,	immár	né-
mileg	elcsigázva,	s	a	Fanfare	Ciocârlia	rézfúvósainak	iszonyú	hangerejétől	szédeleg-
ve	 lehullottam	a	kisszínpad	előtti	 lócák	egyikére,	miközben	a	tűzzsonglőrök	szem-
kápráztató	 attrakcióiba	 feledkeztem.	 Ám	 nem	 sokáig	 tehettem,	 mert	 rázendített	 a	
The	Irish	Coffee	zenekar.	Az	öttagú	csapat	Göttinger	Pál	vezetésével	pillanatok	alatt	
fantasztikus	 hangulatot	 varázsolt	 a	 térre.	 Az	 ír	 zenét	 játszó	 együttes	 testet,	 lelket,	
elmét	mozgósító	 hatású	muzsikájának	 vérpezsdítő	 akkordjai	 hallatán	 sokan	 táncra	
perdültek,	a	sörárusok	nem	kis	örömére.	A	virtuóz	módon	furulyázó	és	szuggesztí-
ven	éneklő	Göttinger	mellett,	édes	Miskám,	a	zenészek	között	szólásra	emelkedett	
András	atya	is.	Igen,	jól	olvasod!	András	atya,	a	kispesti	Nagyboldogasszony	temp-
lom	káplánja	elmondta:	ő	olyan	számot	fog	előadni,	amelyet	még	akkoriban	kedvelt	
igazán,	amikor	szerelmes	volt	egy	szőke	hajú	lányba,	akinek	holnap	lesz	az	esküvője.	
„Isten	áldja	meg”	–	tette	hozzá,	majd	rázendített	a	lírai	dalra…
Édes	Miskám,	a	te	lantodra	való	rege	ez,	teli	homállyal.	Írd	meg,	kérlek!	Te,	re-

formátus	lelkészként,	bizonyára	belülről	is	látod	a	balladákat…	Abban	a	reményben	
búcsúzom,	hogy	hamarosan	olvashatom	a	versedet!

Barátod
Arany	János

Jánosom!	Aranyom!	
Barátom!

Nyíregyháza,	augusztus	31.	18…

Lassan	kezdem	elveszteni	abbéli	hitemet,	hogy	összefuthatunk	még	valaha	a	VIDOR-
on,	pedig	itteni	jelenlétemet	meghosszabbítottam	néhány	nappal.	Érdeklődtem	is	a	
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szálloda	portásától	–	ez	újabb	kétezer	forintpengőbe	fájt	–,	hogy	melyik	szobát	lakod,	
így	a	mellette	lévőt	ki	is	bérlém,	de	téged	azóta	se	láttalak,	pedig	úgy	vágyom	talál-
kozásunkra!	
Ma,	 közeledve	 az	 éjfélhez,	 a	 városban	hömpölygő	 emberfolyamban	nagyon	 el-

árvultam,	de	egy	pillanatra	mintha	téged	láttalak	volna,	ahogy	sörödet	kortyolod,	ám	
hamar	 nyomod	 vesztettem.	Ugyanakkor,	 nagy	 örömömre	 öszve’	 futottam	Tompa	
Miskával,	 akivel	 te	 sokáig,	 mint	 meséli,	 csak	 levélben	 váltottál	 szót,	 bár	 úgy	 nem	
keveset.	Egy	félreeső	kocsma	szegletében	hosszas	eszmecserét	folytattunk	eddigi	és	
leendő	munkáinkról,	 családunkról	 és	persze	 rólad.	 Sajnálta	ő	 is,	Miska,	hogy	nem	
találkozhaték	veled.	Bánatunkat	szatmári	szilvából	főtt	pálinkanedűbe	fojtottuk.	
De	had’	ejtek	szót	még	a	délutánról	is,	amikor	betértem	a	MŰvész	Stúdióba,	A	

Vörös	Postakocsi	folyóirat	Művészasztalának	megszemlélése	végett.	A	Kováts	Judit	
vezette	est	fölöttébb	sikeres	volt,	még	a	csillárról	is	lógtak	a	vendégek,	mondhatni	a	
programon	lógott,	aki	élt	és	mozgott	a	városban.	Mesélhetnék	még	arról,	hogy	ven-
dégünk	volt	Boldizsár	Ildikó,	a	meseterápia	és	a	felnőtt	mesék	nagy	hívője,	akinek	
szellemisége,	személyiségének	ereje,	hite	ránk	is	átragadt,	szabadulni	azóta	sem	tudok	
tőle.	(Gondolkodám	azon	is,	hogy	ezen	túl	nem	verseket,	hanem	meséket	írok	majd.	
Mesés	lenne…)	A	Holle	anyó	című	történet	Boldizsár	Ildikó-féle	átiratát	jeles,	fiatal	
nyíregyházi	aktorok	(Dézsi	(Jószívű	Lány	és	Gonosz	Mostohatestvére)	Darinka,	Ko-
sik	(Holle	Anyó)	Anita,	Gulácsi	(Mesélő)	Tamás	és	Rák	(Rendező)	Zoltán,	valamint	
Olajos	(Csárli)	Gábor	gitárművész)	keltették	életre,	nagy	derűt	csalva	a	fáradt	vándo-
rok	orczájára.	
A	művészekkel	töltött	vacsora	 jócskán	elálmosított,	 így	nagy	örömemre	Tompa	

Miska	felajánlotta,	hogy	szekerével	hazafuvaroz.	A	pár	perces	út	több	órásra	dagadt,	
mert	Miska	részegsége	folytán	háromszor	mentünk	körbe	a	városon,	de	így	bele-bele	
tudtunk	hallgatni	az	Irie	Maffia	nevű	formáció	koncertjébe.	Kimerülésig	táncoltatták	
a	közönséget.	Mily’	könnyelműség!
Miska	közben	az	általam	kitalált	madárnevekből	 fejben	verset	 fabrikált	 és	azt	 a	

bakra	ugorva,	a	gyeplőt	elengedve,	fél	lábon	állva,	kezével	nagyon	kalimpálva	fenn-
hangon	szavalta.	A	lovak	is	csak	a	saját	fejük	után	mentek,	 isteni	csoda	volt,	hogy	
épségben	hazaértünk.	

Kedves	Aranyom!	Nem	adom	fel,	hogy	 találkozzam	véled,	 itt	Nyíregyházán!	A	
viszontlátás	hitében	bízva	ölellek.

Barátod
Petőfi	Sándor

Sándorom,	barátom!
Nyíregyháza,	szeptember	1.	18…

Majdnem	azzal	kezdtem,	hogy	zseniális	 isteni	Sandrikám,	de	hát	visszafogom	ma-
gam,	ha	már	az	irodalomtörténetben	úgy	szerepelek,	mint	szerény,	mértéktartó	fér-
fiú,	akinek	nincsenek	szerelmes	versei,	nem	iszik,	nem	dohányzik,	csak	ír.	Most	éppen	
egyik	költőtársamról	vallok	neked,	ugyanis,	Sándor,	ma	sem	tudtam	veled	találkozni!	
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Pedig	rémlik,	mintha	láttam	volna	(termetesnek	egyáltalán	nem	mondható)	alakodat,	
amint	szabadságittasan	futottál	át	a	megyei	könyvtár	és	a	templom	közötti	térköve-
zett	parkolón,	kezedben	egy,	ha	jól	láttam,	három	gömbös	vanília	fagylalt,	miközben	
én	reménytelenül	viaskodtam	az	elém	tornyosuló	egyik	biztonsági	őrrel,	aki	minde-
náron	autogramot	akart	kérni	tőlem,	mondván,	a	fiacskája	éppen	a	hatodik	osztályba	
lépett,	s	kézjegyemet	szívesen	megmutatná	majd	osztályfőnökének,	a	búsképű	Lovag	
János	tanár	úrnak,	a	portfólióvédését	sikeresen	abszolváló,	immáron	Pedagógus	II-be	
sorolt	nevelőnek,	hátha	jobb	kedvvel	tanítaná	Miklós	és	Bence	halhatatlan	kalandjait.	
Szóval,	mire	leráztam	az	őrt,	hogy	a	nyomodba	eredjek,	már	sehol	se	voltál!
Egyetlen	 Sancikám,	 így	 nem	maradt	más	 számomra,	mint	 elkutyagolni	 a	MŰ-

vész	Stúdióba,	hogy	 részt	vegyek	a	gyerekek	 számára	 író	Gáti	 István	programján.	
Bizony	 mondom,	 nagyon	 élveztem,	 s	 gondoltam	 saját	 gyermekeimre,	 Juliskára	 és	
Lacira,	mennyire	élvezték	volna	ők	is	Gáti	pazar	rímeit!	A	Béres	Tamással	folytatott	
interaktív	beszélgetés	nem	csak	a	szerzőről	szólt:	Nyakigláb	Nyuszi,	Tök	Magda,	Sü-
tőtök	Aladár,	Patisszon	Szonja,	Tök	Ödön,	Cukkini	Dorisz	és	Kaprosi	Tilda	szintén	
jó	 ismerősöm	 lett.	A	 rendkívül	ötletes,	 főleg	3/2/3	osztású	 sorokban	megszólaló,	
tíz	 éves	kora	óta	verselő,	 egykor	kertészeti	 szakközépiskolában	érettségizett,	 azóta	
könyvesbolti	eladóvá	lett	szerző	a	műsor	végén	a	rajzolgató	kicsik	számára	dedikált	
egy-egy	példányt	új	kötetéből.	Gondoltam,	kérek	egyet	én	 is,	Arany	Lászlónak,	de	
aztán	elálltam	a	tervtől,	nehogy	még	azt	higgye,	ugratom.	

A	bájos	verseken	felvillanyozódva	utam	a	Kossuth	tér	irányába	vettem:	az	egyik	
utcasarkon	furcsa	dologra	lettem	figyelmes.	Két	masszív	security-s	állt	körül	egy	bi-
zonytalan,	alaktalan	valamit.	Rápillantottam:	egy	csont	sovány,	piszkos,	kortalan	nő-
alak	fetrengett	a	földön.	A	biztonságiak	tették	a	dolgukat.	Telefonáltak.	Ki	lehetett	
ez	a	teremtés?	Hogy	került	oda,	a	koszos	aszfaltra?	Ott	hevert,	mint	egy	összeaszott	
rongydarab,	az	év	legvidámabb	hetének	végén,	anélkül,	hogy	tudta	volna,	vidornak	
kellene	lennie.
Barátom,	Sándor,	megvallom,	elment	a	kedvem	a	koncertektől,	 így	 inkább	csak	

nézelődtem	még,	sokáig,	a	narancsos	fényben,	ahol	a	pantomimesek	és	a	bohócok	
ruganyos	léptekkel,	arccal	a	lenyugvó	napnak,	igyekeztek	a	színház	felé,	hiszen	hét	
óra	hétkor	kezdődik	az	előadás.

Igaz	barátod
Arany	János

Egyetlen	makrancos	öcsém!
Nyíregyháza,	szeptember	3.	18…

Eljött	a	búcsú	ideje,	jóllehet	nem	is	találkoztunk!	Szombaton,	a	fesztivál	utolsó	nap-
ján,	még	tettem	egy	tétova	kísérletet	annak	reményében,	hátha	összefutunk	valahol,	
ellenben	 látnom	kell,	 tervem	füstbe	ment.	Estefelé	elkószáltam	a	nagyszínpadhoz.	
Közben	Nyíregyházára	beszökött	az	ősz,	ez	azonban	sokakat,	úgy	tűnt,	nem	zavart.	
Egyesek	plédekbe	burkolózva	ücsörögtek	a	padokon,	mások	elfogyasztott	söreik	me-
legítő	hatásában	bíztak.	A	párakapu	árván,	de	annál	nagyobb	lendülettel	működött.	
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Az	egy	 főre	 eső	ebek	 száma	hirtelen	megszaporodott;	 ez	nem	 jó	 jel!	 Jön	 a	hideg!	
Felidéztem	A	kutyák	dala	 című	versedet,	hátha	 ide	 tudlak	bűvölni.	De	nem!	Nem	
voltál	sehol!
Előre	nyomultam	hát	a	színpadhoz,	megmarkoltam	a	kordon	fehér	rácsait,	gon-

doltam,	 közelről	 fogom	 élvezni	 az	 Electric	 Swing	 Circus	 zenéjét.	 És	 lőn!	 Bizony	
mondom,	 amikor	 az	 együttes	 rázendített,	 (s	 mivel	 alaposan	 feltolták	 a	 basszust),	
akkordjaik	nemcsak	megrázók,	 hanem,	 szó	 szerint,	mellbevágók	voltak.	 Ilyet	még	
nem	tapasztaltam!	Rám	ragadt	a	mellettem	őrjöngő,	többé-kevésbé	illuminált	fiatalok	
lendülete,	s	én	is	csápoltam	egy	jót,	ámbár	nem	éreztem	pontosan,	a	két	fülem	mi-
kor	cserélt	helyet,	így	a	Nagy-Britanniából	érkezett	formáció	szövegeit	nem	értettem	
pontosan,	ami	egyébként	nem	is	csoda,	 lévén	hogy	én	 inkább	Shakespeare	mester	
nyelvét	tanulmányoztam,	azt	sem	nagy	sikerrel,	mint	tudod,	édes	barátom,	Sándor.	
A	koncert	vége	felé	eleredt	az	eső.	Sebaj!	Igaz,	akkorra	már	a	zajtól	sem	az	alsó,	sem	
a	felső	állkapcsom	nem	volt	a	helyén,	ám	a	kellete	korán	jött,	Fazekas	Mihály	által	
megénekelt	csendes	eső	aztán	jócskán	rákezdett.	A	tűzijátékot	már-már	vízi	játéknak	
is	vélhettem	volna;	miközben	megcsodáltam	a	robbanó,	röppenő,	csillámló,	szikrázó	
rakéták	ezerszínű	kavalkádját,	elfogott	a	nosztalgia.	
Egyetlen	Sándorom,	eltelt	 a	 fesztivál,	űztük	egymást,	verődve	 földön	és	 égbol-

ton,	nappal	és	éjjel,	s	nem	leltünk	békét.	Kizökkent	az	idő,	mint	tudjuk	Hamlettől,	
kizökkent	egy	hétre,	s	mi	úgy	tettünk,	mintha	mi	sem	lenne	természetesebb	annál,	
hogy	itt	vagyunk.	S	most,	amikor	vége,	és	visszaköltözünk	a	lexikonok,	kézikönyvek,	
kötetek	sárguló	lapjai	közé,	amikor	„visszazökken”	az	idő,	kísért	a	gondolat:	biztos,	
hogy	minden	úgy	van,	ahogy	van?	Biztos,	hogy	Te,	Sándor,	nem	sokára	megnősülsz,	s	
Koltón	megírod	a	Szeptember	végént,	később	meg	a	Pilvaxban	elszavalod	a	Nemzeti	
dalt	és	eltűnsz	huszonhat	évesen?	Mondd,	hogy	nem	így	lesz!	Ugye,	nem	tömegsír-
ban	végzed?	És	nem	visznek	el	Barguzinba,	ahol,	ugye,	nem	verselsz	oroszul?	Én	
pedig	nem	írom	le:	„Ki	nékem	álmaimban	/	Gyakorta	megjelensz,	/	Korán	elhunyt	
barátom,	/	Van-é	jel	síri	fádon,	/	Mutatni,	hol	pihensz?”	
Sándorom,	ég	áldjon!	Nemsokára	indulok.	Vissza	az	irodalomtörténetbe.	Poggyá-

szom	összekészítve	már.	Cserebogár,	sárga	cserebogár.
Barátod

Arany	János

Kedves	Miskám!
Nyíregyháza,	szeptember	3.	18…

Eljött	hát	ez	is,	édes	barátom.	
Mi	 ketten,	meghazudtolva	minden	 idők	 nyakatekert	 biográfusait	 és	 ítészeit,	 ta-

lálkoztunk	itt,	Nyíregyházán,	de	csak	azért,	hogy	újra	meg	újra	elveszítsük	egymást,	
s	maradjon	 számunkra	 kapcsolattartásként	 egyedül	 a	 levelezés,	 amelynek	 tanúsága	
szerint	most	sokáig	újból	nem	láthatjuk	egymást.	Sem	te	meg	én,	sem	hitveseink	nem	
élvezhetik	a	közös	együttlét	örömeit!	Bizony,	Miskám,	szomorúság	vegyül	bennem	
vidor	érzésekkel,	ha	arra	gondolok,	hogy	tegnap	délután,	a	lírai,	csellót	is	felléptető,	
gyakran	nosztalgikus	melódiákat	kínáló	Vołosi	nevű	lengyel	zenekar	muzsikája	után	
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még	ellágyultan	múlattam	az	időt	(ah,	az	utolsó	percek	fájdalma,	s	öröme!).	Ám	az	
Electric	Swing	Circus	teljes	valómban	megrázó	koncertjét	követően,	amikor	is,	nem	
túlzok,	ha	azt	állítom,	sem	a	káprázatos	tűzijáték,	sem	a	nyári	melegnek	egy	csapásra	
véget	vető	zápor	elállta	után	sem	nyertem	vissza	hallásomat,	a	hátsó	 fali	 infarktus	
rémét	láttam	közeledni	a	Városháza	felől.	Ördög	vigye!	–	csak	amúgy	röviden	s	velő-
sen,	ahogy	a	puszták	népe	mondaná.	

Azóta	kezdek	magamhoz	térni.	Hallani	vélem	a	hangodat	még,	Miskám,	és	kezdek	
csomagolni.	Vissza	az	időbe,	vissza	a	múltba,	a	jelenbe,	régi	mesékre	emlékszel-e	még.	
Írd	meg	A	gólyához	című	allegóriádat:	„Repülj,	repülj!	és	délen	valahol	/A	bujdosók-
kal	ha	találkozol:	/	Mondd	meg	nekik,	hogy	pusztulunk,	veszünk,	/	Mint	oldott	kéve,	
széthull	nemzetünk...!	/	Sokra	sír,	sokra	vak	börtön	borul,	/Kik	élünk:	járunk	búsan,	
szótlanul;	/	Van,	aki	felkél	és	sirván,	megyen	/	Uj	hont	keresni	túl	a	tengeren.”
Miska,	barátom,	dél	szigetje	vár,	szép	volt	a	VIDOR,	jó	volt	a	VIDOR.	Amikor	

láttam,	hogy	a	bohócok,	ünnepi	frakkban,	s	a	nők	fekete	hosszú	szoknyákban,	lassan,	
méltóságteljesen	lépdeltek	a	hűvösödő	szélben	a	színház	felé,	akkor	éreztem,	vége.	
Az	egyik	pantomimes	leány	pár	perccel	korábban	ideadta	nekem	a	könnyű	szivacsból	
készült,	piros	bohócorrát.	Most	itt	forgatom	a	kezemben,	s	nem	tudom,	mit	kezdjek	
vele.

Barátod
Arany	János

Jánosom!	Aranyom!	
Nyíregyháza,	szeptember	2.	18…

Itt	ülök	a	Kossuth	Lajosról	elnevezett	tér	óriási	gesztenyefái	alatt.	Nem	is	emlékszem	
már,	hogy	éreztem-e	magam	jobban	valahol	még	gesztenyefák	alatt.	Reggel	pickni-
kezni	vágyék,	így	szállodámból	kihozattam	ide	a	fűre	egy	kockás	takarót,	egy	pohár	
jóféle	bort,	némi	csípős	kolbászt	és	kovászos	cipót.	
A	szívem	egyre	hevesebben	dobog,	miközben	gyomrom	korog,	ez	utóbbit	igen,	

az	előbbit	sajnos	most	nem	csillapíthatám.	Juliskámra	gondolok,	miközben	megérint	
az	ősz	szele,	a	fák	levelei	bíborba,	rozsdába	borulnak,	az	egyre	kopárabb	ágak	között	
mind	gyengébben	süt	át	a	napsugár,	arcom	még	égeti,	de	egy	hűvös	szellő	lecsillapítja	
bőröm	forróságát.	

Maradnék	még,	itt	a	Nyírségben,	de	mennem	kell.
Julcsám	sürgönyzött,	hogy	kapjam	magam	és	utazzam	hozzá,	fontos	mondandója	

akadt.	S	ha	asszonyomnak	fontos	mondandója	akad,	akkor	nincs	kecmec,	vagy	egyéb	
cic-mic,	indulnom	kell.	
Julcsámnak	most	írott,	de	titokban	hozzád	is	szóló,	a	maradás	és	örök	rohanásink	

antithesiseinek	üzenetét	hordozó	versem	pár	sorkezdeményét	írom	meg	néked,	szí-
vesen	fogadom	baráti	és	költői	tanácsid	a	poémát	illetően,	és	egyben	ebben	üzenem	
néked,	 várom	 viszontlátásunk,	 de	 tudod,	 a	 szerelem	bétölti	 szívem,	maradni	 nem	
maradhatok	tovább.	
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Hadd	maradjak	(melletted,	ha)
Kebleden	nem,	(közeledben.)

Távozám,	hogy	e(lpusztuljak)
S	bujdosásomban	(akartam,)
Ah	de	én	távol	(tetőled)
Még	meghalni	sem	(tudhattam.)

Visszajöttem,	itten	(élek,)
És	ha	nem	szeretsz	(te	engem,)
Meg	kell	halnom,	(de	haljak	meg)
Közeledben...	ez(t	esengem.)

Szomorú,	rideg	(bús	lelkem)
Ugy	bolyong	söt(ét	magányban,)
Mint	amott	e	(bolygó	tűz	az)
Éj	ködében	a	p(usztában.)

Nyíregyháza-Szatmár,	szeptember	első	napjai,	18…

Bizony	 lám,	az	esti	 tűzijátékkal,	 a	közelgő	viharral	 és	őszi	 szelekkel	 a	nyírségi	VI-
DOR-nak	is	vége.	Jó	volt	elvegyülni	az	emberek	sokaságában	és	bélopózni	néhány	
színpadi	előadásra,	újra	vándorszínésznek	érezni	magam.	
Nagyon	 örültem,	 hogy	Miskámat	 újra	 láthattam,	 s	 szomorú	 a	 szívem,	 hogy	 te	

véled	kézfogást	nem	válthaték	az	 itt	 töltött	napok	alatt,	nagy	rohanásinkban	össze	
nem	futhatánk.

Kedves	Aranyom!	
Remélem,	Pesten	újra	üdvözölhetlek,	Julcsám	és	én	is	örömmel	várjuk	a	pillana-

tot!
Barátod			 	 	 	 	 	 	 			Petőfi	Sándor

Barátom!	Aranyak	Aranya!
Nyíregyháza,	szeptember	2.	18…

Minden	 jónak	 vége	 szakad	 egyszer.	 Zárul	 a	 fesztivál,	 de	 a	 zuhogó	 esőben	 is	 üde	
fényeket	lobbantó	tűzijáték	azt	sugallja,	hogy	bár	a	VIDOR-nak	itt	és	most	vége,	a	
vidámság	marad.	Látszik	ez	a	sivító-pukkanó-zizegő	fénybombák	által	megvilágított	
mosolygó	arcokon	is.	
Miközben	a	mindenféle	árnyalatban	pompázó	 tűzrózsákat	csodálom	az	esti	ég-

bolton,	azon	tűnődöm,	mennyiféle	módon	lehet	a	fénnyel	írni!	Színeket	robbantva:	
az	égre,	fákra,	házfalakra	vetülő	röpke	villanásokkal,	mint	most	itt	a	téren.	Ecsetet	
ragadva:	 formákat-színeket	 elmélyült	munkával	újrateremtve.	Fotóapparátust	hasz-
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nálva:	megállítva	a	pillanatot,	 teret	és	 időt	a	mozdulatlan-változatlan	síkba	mentve.	
Pár	napos	emlék	a	nagyszínpad	mellől:	apró	gyermekujjak	kapaszkodnak	a	biztonsági	
rácsba,	áhítattal	bámulják	a	zenészeket.	Arcukat,	szemük	ragyogását	csak	képzelni	tu-
dom,	hiszen	csak	a	hátukat	látom.	Mintha	csak	a	majdani	Rimbaud	verse	éledne	meg,	
a	Kenyér-lesők:	„Rózsás	orruk	a	rácsra	nyomják,	/	s	dalolnak	látva	ezt	a	pompát,	/	
bús	fény-lesők.”	Lényeges	különbséggel	persze,	hiszen	a	zenét	„leső”	kis	rajongók	fi-
gyelme,	ösztönös	tánca	minden	bútól	mentes	tiszta	öröm,	felhőtlen-ártatlan	teljesség.	
Ezt	láttam,	ezt	képzelem,	ezt	tudom	újramondani,	de	–	ráadásul	–	ott	akkor	láthattam	
a	 fényképészt	 is,	a	 rács	 túloldalán,	a	színpad	felől,	ahogy	az	általam	csak	elképzelt	
gyermektekintetekre	rátalál,	s	ahogy	a	művész	-	fiatal,	törékeny	hölgy	-	erőt	sugárzó	
nyugodt	magabiztossággal	megtalálja	azt	az	egyetlen	pontot	(térben	és	időben),	ahol	
ez	a	jelenet	képpé	sűrűsödik.	Fény-képpé.
Tegnap	 a	 Fanfare	 Ciocârlia	 [Pacsirta	 Rezesbanda]	 koncertjét	 magam	 is	 láttam.	

Azazhogy	áhítattal	végigorzongtam,	rajongásom	tárgyát	a	színpadon	látva,	s	a	legen-
dás	régi	albumok	zenéjét	magamban	idézve.	Igaz,	ami	igaz,	a	tíz	évvel	ezelőtti	Fanfare	
Ciocârlia	színesebb,	könnyedebb,	finomabb,	esendőbb,	lágyabb,	drámaibb,	elevenebb	
volt.	Mégis,	akárhogyan,	akárhányadszor	 is	hallom,	elragad	ez	az	érzelmes-komoly,	
ösztönös-tudatos,	naiv-bölcs	poézis:

„Lume,	lume,	soro	lume,
lume,	lume,	soro	lume,
când	să	mă	satur	de	tine,
când	să	mă	satur	de	tine,
lume,	soro	lume?”

(önkényes	átköltésemben:

Világ,	világ,	nővér-világ,
világ,	világ,	húgom-világ,
mikor	fogok	betelni	véled,
mikor	foglak	megunni	téged,
világ,	testvér-világ?)

A	„Lume,	lume”	közkedvelt	román	dal,	számtalan	feldolgozásából	Loredana	Gro-
za	és	a	Balanescu	Quartet	produkcióját	ajánlanám	a	kedves	olvasónak,	annál	is	inkább,	
mert	a	szombatra	meghirdetett	lengyel	Wołosi	„kamaramuzsikája”	szeszélyes,	szilaj,	
szabad,	mégis	fegyelmezett	stílusával	erősen	emlékeztet	Balanescu	zenei	világára.

Jánosom!

Vajh,	találkozunk-e	még	idén?	Mert	hogy	a	fesztiválnak	vége,	s	ki	tudja,	holnap	merr-
re	vezetnek	útjaink.

Ölel	barátod:	T.	M.
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Kedves	Sándor!
Nyíregyháza,	szeptember	2.	18…

Amit	a	tegnap	esti	kocsikázásról	írsz,	az	pontosan	úgy	volt,	csak	éppen	fordítva.
Te	zengtél	bordalokat	a	bujtosi	tó	partján,	oly	elragadó	hévvel,	hogy	az	alvó	sirá-

lyok	felébredtek	és	köréd	gyűltek,	tátott	csőrrel	hallgatva	éneked.	Barátom,	akár	egy	
modern	legenda!	Ha	nem	oly	hiteles	forrásból	táplálkozna,	mint	az	én	lódítást	kerülő	
személyem,	akár	még	kételkedhetne	is	a	történtetben	az	–	egyébiránt	–	adomakedvelő	
közönség.

Zárul	a	fesztivál,	s	annyi	helyet	nem	jártunk	be,	annyi	ételt	nem	kóstoltunk	meg,	
annyi	tréfát	nem	sütöttünk	el,	annyi	dalt	nem	daloltunk	el...	Sebaj!	Az	élet	nem	áll	
meg,	a	vidámság,	a	derű	örök.
Barátsággal	ölellek	Téged	(és	mindazokat,	akik	ebbe	a	levelezésbe	beleolvastak):

	T.	M.
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