
Örökség 

 114

Árkossy István – Bágyoni Szabó István  
 

Világ árnya, világ fénye 
 

Beszélgetőkönyv  
(az előző lapszámban megkezdett részlet folytatása) 

 
6. (Árkossy)    
 
Úgy vélem, Pista barátom, azt a kollégiumi órát, mint egy hamisítatlan 

unikumot – mi igencsak alaposan körbejárjuk. De hadd járjuk legalább mi 
körbe, ha már a rozsdás mánusok nem teszik, ha azok csupán csali madár-
pihenőként flancolnak a viharvert számlapon. Jól emlékszem cimborám: e 
néhai időmérőt mindenkor kellő közelségből tudtam mustrálni. Tudod, Pista, 
nem volt nekem az a mihaszna szerkezet sem túl alacsonyan, sem túl magasan, 
fogalmazhatnék úgy is: kifejezetten olyan helyen tapadt rozsdás-fehér tányérja a 
sajtszínű vakolatra, ahonnan árgus szemekkel fixírozhattuk mindenkor 
egymást, ha netán ki-kipillantottam emeleti szobám ablakán. Szinte látom ma is, 
mint figyeli mafla kobakja eleinte még csak tintafoltos, utóbb színes tusokkal és 
tarka ceruzákkal megpakolt rajzasztalomat. Bamba tekintete láthatta első firkái-
mat, első anatómiai csontváz „tanulmányaimat”, amelyeken a „csupacsont” 
emberke csontkezében minduntalan megvillant a kasza, miközben nem sejtet-
tem, hogy az „idő” középkorból reánk hagyott képi szimbolikáját vetem éppen-
séggel papírlapra: a múlandóság rémképét, amelyet az a maskarás figura volt 
hivatott oly régóta megjeleníteni. S ha a kivénhedt időgép netán éppen arra 
áhítozott volna, akár még görcsösen-alázatos másolataimat is megcsodálhatta 
Révay Nagy Lexikonából, a görög agrigentói Concordia égbeszökő templomá-
ról, vagy a paestumi Posszeidón nyugalmat árasztó oszlopsoráról.  

Esténként, ha Isten barázdáján csillagderű vonta be az eget, játszadozni 
kezdett velem az a falról elszökkenő rozsdás idő-tányér: lidércként átváltozott a 
telihold képére, s mint festéktől maszatos hold-paletta az Éj műterméből, 
fürgén templomtetőn termett, hogy fehér pecsétjével körbekontúrozza a gerin-
cen gubbasztó vadgalambok sorát. Így eshetett meg barátocskám, hogy nekem 
már akkoriban – nappal, avagy az éjszaka óráiban –, volt egy-egy blikkfangos 
festőpalettám, amin felcseperedő gyerkőcként kellő időben kezdhettem el 
kevergetni gondolataim és tapasztalataim botladozó színsorát.  

Az óra számlapján apró nyílás volt látható. Tán a mánusok javítása 
céljából kerülhetett valamikor oda… Jóllehet, akárhányszor figyeltem is, egyet-
len alkalommal sem konstatáltam, hogy bárki vagy bármi megrebbent volna 
ama rejtélyes helyen. Márpedig a titok igencsak birizgálta felcsigázott 
fantáziámat, kivált, ha Kronoszra gondoltam; elvégre az Idő daliás görög istene 
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igen-igen cukkolhatott volna, ha onnan kitekint, és arra figyelmeztet, hogy: ne 
lennék már oly elfogult a magam utcájával, miután nemcsak ez az egyetlen 
patinás időmérő létezik világszerte. Pompásabb asztrolábiumon ámulhatok 
esztendők multán Prága óvárosában, mi több, Dalí lágy „camembert órái” is 
revelációként hatnak egyszer majd rám. És csakugyan, e nyúlósan-képlékeny 
„sajt órák”, igen szellemesen illusztrálják az idő állandóságáról kreált képzetünk 
szánalmas sorvadását. Népszerű is lett Dalí szimbólummá váló újdonatúj 
látomása világszerte, ahhoz hasonlatosan, amiként azzá lett – még az ötvenes 
évek fordulóján – a Picasso kifundálta „olajágas” békegalamb is, amit idővel 
bordáig lerághattak az olajra vagy galambhúsra áhítozó éhes rendszerek. 
Mindkettő: tiszta szimbolika –, csakhogy minő eltérő értelmezés! Az egyik a 
reménytelenség, a másik maga a remény. 

 
S miközben emlékeim abajgatom, kedves tollforgató barátom, hirtelen 

megvillan, hogy azért mégis csak történt valami ama titokzatos óra tájékán. 
Méghozzá közvetlenül alatta, egy szűkös helyiségben, ahol minduntalan tárva 
voltak a festék után sóvárgó emeleti ablakszárnyak; ahonnan az alma mater 
áporodott levegője észrevétlen lopózhatott ki fogságából, hogy helyét elfoglal-
ván, nyomban hűs alkonyillat vehesse birtokába a spártai berendezésű diák-
szobát. Bent, a homályban hébe-hóba megcsillanva, láthatatlan szálakra felfüg-
gesztett rakoncátlan repülőmodellek libbentek a huzatban; himbálóztak, forgo-
lódtak, mintha esti sétára akarnának kisurranni, tisztes versenyt vitorlázni az 
égre firkáló denevérekkel.  

Nos, ebben a rejtélyes kisszobában lakott Gyömbér Sándor internátusi 
felügyelő: a repülőmodell-építő.  

Elérkezett a nap, amikor meginvitált pallérozó műhelyébe – pehely-
könnyű „szárnyakat fabrikálni”. Jó híre volt akkortájt e foglalatosságnak a 
kalandvágyó gyerkőcök körében, így nem vártam unszolására –, indultam 
magamtól is, örömest. Alacsony röptű (olykor földhözragadt), távlatok nélküli 
hétköznapjaink közepette jó érzés volt fölemelkedő, pillekönnyű szerkezetekkel 
bíbelődni. Fel is szálltak a szabad térbe vágyakozó kis modellek, igaz –, elröpül-
tek velük az évek is… Ám végül, mégis csak azoknak a pillanatoknak a 
hozadéka lett, hogy a „repülés” – még ha csupán a képi ábrázolás szintjén is, de 
attól fogva – mellém szegődhetett. Bár mindezek után, a törékeny szárnyak már 
nem a kék-magasban keringtek többé, hanem énelőttem, ecseteim közt, ceruzá-
im álmodozón örvénylő vonalhálói között; ahova észrevétlen, mindörökre 
belopták maguk. S ha történetesen nem szárnyak voltak, akkor bolygók és 
hullócsillagok képében vegyültek a papírlap meleg fehérjébe, ahova kellő 
„időre” az óra lenyomata is megérkezett. És íme, barátom: süvölvénykorom 
„hűséges kellékei” ekképpen maradhattak velem… Hogy a későbbiekben 
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önálló életre kapva, a gondolat elfogulatlan játékszereiként, szürrealista álmok 
vissza-visszatérő elemeiként – végleg otthonukra leljenek festményeim és 
rajzaim egyre táguló idő- és légtereiben. 

 
De hadd térjek vissza néhány mondat erejéig az időmérő órához, ehhez a 

csodálatos, egyúttal „kegyetlen” találmányhoz, hiszen a múlt tárházában 
kutakodva minduntalan felsejlik előttem egy különösen csillogó szerkezet 
látványa. És e látomás, évtizedeken keresztül mindenütt velem volt, majd min-
denüvé elkísért.  

Még kisiskolás koromban, alattunk lakott egy karcos hangú, fenemód 
nagydarab, nyájaskodó vidám ember: Balázs István kollégiumi számtantanár 
(akit „minekhíjják Pista bácsinak” szólítottunk, miután ez volt neki a szava-
járása); aki igen fifikásan tartotta frissen bennem diákéveim olykor el-elpilledő 
kitartását.  

Egy alkalommal –, és most ezt hallgasd meg barátocskám! –, midőn 
beinvitált körösfői hímzésekkel és varrottasokkal „eltorlaszolt” boltíves 
lakásukba, a nappali szoba egyik szögletében, a bekukkantó délelőtti fényben 
megpillantottam egy addig még sosem látott – tán faliórát mímelő? – arany 
színekben cifrálkodó képet.    

– Nézed a minekhíjjákot, mi? – hallatta szavát az ablak előterében kiraj-
zolódó óriás sziluett fellengősen. – Nahát, öcskös, akkor megkérdezem tőled, 
hallottál-e már képet zenélni? 

– Zenélni? Képet? Nem én! – válaszoltam hitetlenkedve – miután jóllehet 
sokfélét már megcsodáltam, de e fajtát még soha – és fürkészve figyeltem, 
vajon igazat mond-e? 

 – Nosza, akkor figyelj ám jól!  
Odalépett a képszerű alkalmatossághoz (kerete csillogott a félhomályban, 

akár egy glancos ereklyetartó vagy puccosra fényezett oltári szentség); színlelt 
nyugalommal üvegajtaját kitárta, szöszmötölt vele, majd a doboz aljából, szer-
fölött komótosan – ezzel is jelezvén, hogy valami rendkívüli történik éppen –, 
kicsinyke, poros kurblit vett elő. Kimért mozdulatokkal beletörölte fehér 
gyapjúszvetterébe; akkurátusan behelyezte az óra számlapján sötétlő borsónyi 
lyukba; végül, módszeresen tekert rajta valahányat. Ezek után felém fordult. 

 – Most pedig hunyd be a szemed! – suttogta huncutkodó mosolyával. 
Behunytam. Hallgattam –, nem mukkantam. 
A következő pillanatban szivárványszínekben csilingelő álomittas zene 

lengte be az unalmába szottyant, boltíves öregszobát! A szépen csengő dallam, 
a Hunyadi László opera nyitányának közismert melódiája volt… és e melódia, 
annál inkább kedves lett számomra, mivel ugyanakkor láttam-hallottam először 
Erkel népszerű operáját a sétatéri „nyári színkörben”. (Akkor még nem sejtet-
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tem, hogy évek múltán, a színkör, mint „színpadi tér”, magánéletemben is 
jelentős szerepet játszik majd…) 

Így utólag, megvallhatom neked, kedves Bágyoni cimborám –, hallatlanul 
szerettem volna magaménak tudni azt a cifrálkodó, muzsikálóórát! Márpedig 
szüleim jóindulatával elérhető is lett volna, csakhogy ott volt egy fránya: 
„minekhíjják”, egy meglepő akadály; azt is mondhatnám, egy különleges: 
„feltétel”. Minthogy egyelőre, bizony volt egy igencsak kemény kikötés!  

– Akár a tiéd is lehet a zengő masina, öcskös, „ha” sikeresen leérettségiz-
tél! – jelentette ki nyomatékkal kukkerdioptriás szemüvege mögül reám 
mosolyogva a termetes öreg. 

És én – hittem neki. Jóllehet, ahhoz nem kellett különösebben igyekez-
nem, hogy sikeresen leérettségizzem. Ám az óra, ennek dacára sem lehetett 
enyém! „Még” nem lehetett, hisz akkor derült csak ki, hogy be is kell ám jutni 
az egyetemre; utána: államvizsgázni kell! Természetesen, a katonaság is igen 
lényeges kritérium! Sőt, még egy harmonikus, „hozzád illő” házasság is 
nélkülözhetetlen! Na, és örökös lesz? Meg tisztességes munkahely? Mert ez az 
óra csak azé lehet ám –, aki azt kutyául kiérdemli! 

Úgy hiszem, a végzet hangja szólhatott közbe, minthogy a csoda-
szerkentyűt valami miatt, mind a mai napig – csak nem érdemeltem ki! Mert 
mindegyre előtérbe került egy újabb és újabb feladat, melynek képtelen voltam 
végére járni. Az áhított csilingelő óra – így, már soha nem lehet az enyém! Meg 
aztán, „minekhíjják Pista bácsi” sem e földi világban húzza már notóriusan a 
strigulákat; ám, még ha itt húzná is, bizton csak kiókumlálna valami újabb 
macerát, amivel ismételten meg kellene birkóznom. 

Való igaz, bakafántoskodó lénye immár nem hallgatja többé a nyitány 
szívhez szóló dallamát, ám poros kis kurblijával időnként még felhúzhatja az 
Óperencián túl tündöklő hűvös csillagképet, hogy szférák hangjai mellett utasít-
son, soha véget nem érő tennivalóimra.  

Ám az a feledhetetlen, elcsilingelt Erkel-nyitány, valahányszor visszacseng 
az időből, mindmáig ifjúkorom napos, Farkas utcai délelőttjét juttatja eszembe. 

 
Sok-sok évet töltöttem egyetlen helyen.  
Az utcám és környéke, valódi otthonommá lett – szerény univerzummá –

, mintha kisebb város nyugalma ölelt volna körbe, nagyobbacska város 
közepén. Legalábbis nekem így mutatta magát; de miért is tagadnám, akkori-
ban, fölöttébb szépnek tűnt. Való igaz az is, nem igen kínálkozott más kép, 
mihez hasonlítanom.   

A „tökéletes” várost ugyan már réges-rég kitalálták.  
Tommaso Campanella, a reneszánsz alkonyán, midőn az inkvizítorok igen-

csak „élesztgették a lángot” (Galilei, Giordano Bruno üstökön ragadtatott már!), 
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a tökéletesség iránti vágyódása közepette megálmodta eszményi „Napvárosát”, 
és annak módszeresen megfabrikált, illúziókban sem szerénykedő, utópisztikus 
rendszerét. Egy olyan „álomvárost” ókumlált ki, amit a tiszta elme és a célszerű 
rend teremtene meg; amelynek mintaszerű „felépítményében” a mindenkori 
hatalom(!) a tudós emberek, patrónusok és magiszterek kezében volna. (Vajon 
azért nevezzük ma utópistának Őkegyelmét, mert ezt az ábrándképét sem az óta, 
sem – utólag! – nem sikerült megvalósítanunk?). Gimnazista koromban akadt 
kezembe a lektűr, amikor apránként azt is gyanítottam már, hogy „másmilyen” 
valóság is parádézhatna köröttünk, nem pusztán az, amely nemtelenül, csalárd 
módon ölelt körbe bennünket. Bár addig olybá tűnt, mintha csakugyan rend-
ben is lett volna minden…  

Mindemellett, Kolozsvár volt az én pótolhatatlan „Napvárosom”. Nem 
volt az sem alul-, sem pedig túlméretezve, mivelhogy éppenséggel olyanformán 
alakult terjedelme, amekkorának csak a józan, pallérozott ész teremthette meg. 
Napváros után vágyakozón –, mesébe illőn.  

Hisz akkora volt ifjúkorom e „parányi földkereksége”, hogy bármely 
pontjáról – még ha kisebb-nagyobb fáradozással is –, akár gyalogszerivel 
betoppanhattam az óriás színpadtérre: Erdélyország Főterére, korzós 
esztendeink fő-terére; ahol, ha kedve úgy kívánta meg, bárkivel összehozhatott 
a szemfüles véletlen. (Tán még minket is megidézhetett a vakszerencse, 
UTUNKhoz kerülésünk előtt, kedves szerkesztő kollegám?)   

Sugárformát mímelő utcarendszer kerekedett fel a tágas térről: szürke 
szalagjai átvágtak a városon, majd folytatták útjukat tova, zöld dombok 
irányába – mivel amarról hívogatott a tájék.  

Mert az a tájék, az sem volt ám akármilyennek mondható! Gyalu havasa 
felől közeledvén – megszemlélve Monostor apátságát is –, városnézőbe érkezett 
az „egyetlen folyó”; partján csalitok, rekettyések szeretgették lankáikat; kurta 
külvárosi telkek keresték szunnyadozva álmaikat; kiskertek csokorba gyűlt tarka 
virágai összebújva pusmogtak múltról, jövőről. Körükben – hallgatózva –, 
szíves-örömest időztek el az évszakok.  

És ekként folytatva, kedves cimborám, dicsérhetném Kincses Városom 
tarka arcát akár napestig, csak ugyebár a pöffeszkedő hatalom, a pozőr vezetés 
és a prédát szimatoló patrónusok részéről hibázott minduntalan egy és más, 
ami Campanella barátunk rafinált ízlését birizgálta volna. Ám, ami szemre is 
tetszetősnek mutatkozott e harmóniában, utópistánk elvárásait is (némi 
fenntartással?) – bizonyára kielégíthette. Mellesleg, egy igazi tűzhely a szülők, a 
testvér és a nagyszülők körében; vagy a kollégium és az egyetem zsibongó élete, 
az aurájában munkálkodó tanítók, tanárok, professzorok jelenlétével; a 
református teológia szellemi közelsége; az Egyetemiek Házában felcsendülő 
feledhetetlen zenei estek és a mindent átható orgona felemelő hangjai, amelyek 
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ma is átszüremlenek a szapora esztendők egyre vastagodó emlékfalán, nos: ez 
volt akkor, az ígéret egyetlen városa… 

És íme, könnyed vázlatként, kedves barátocskám, ez az én 
„Napvárosom”, suhanc korom Janus-arcú földje, a vélt és olykor meg is talált 
béke háborítatlannak tűnő, egyetlen szigete…  

 
De a kor, az, bizony igencsak sunyi volt! Emlékezz csak Pista! Kínált sok 

lárifárit –, minthogy abban nemigen fukarkodott. Hitegetett akár azzal is, hogy 
kétezerben fűtött járdákon andaloghatunk városunk fényárban úszó utcáin; az 
atommeghajtású luxus-buszoknak sem kell megállniuk minden megállóban, 
miután forgó peronokról szállhatunk fel rájuk. És mesékre áhítozó bikficfejjel 
mi végett ne hittünk volna a bárgyú kitalációnak, somfordáló lózungnak, 
miközben a kommunizmus szagával vastagon átitatott Szovjetunió című képes 
folyóirat egymáshoz tapadt lapjain is azt konstatáltuk: minden irányból 
szerfölött elégedett emberkék ál-arcai bámulnak reánk. Emígy fixírozott virág-
füzéres padsorai díszletteréből (valahol a tundrák világában) a deli oktató; az 
olvasztár is örömhálájától könnyezett tátogó sisakrostélya mélyén (netán a 
forróságtól…); szintúgy mosolyba fagyva értük tetten Szibéria délceg 
„Toldiját” is (Tajga végtelen koszorúja közepette), miközben óriás vendégol-
dalát ég felé emelintve, láthatóan, nehézséggel nemigen számol.  

Ámde tudd meg pajtikám, mindennek dacára, számomra akkor, merőben 
más volt a lényegbevágó. Kezdetben jóllehet még halkan, ám idővel már egyre 
fokozottabban bennem élt a Farkas utca egész múltjával, feltárulkozó titkaival, 
eltávozott, avagy köztünk élő hírneves és kevésbé jelentős személyiségeivel.  

Ma is tisztán feldereng, akár ha felhőn járna, úgy szaporázza lépteit a 
mindég sietős dr. Tonk Emil, a környék mellőzhetetlen gyermekorvosa csillogó 
brill-okuláréval orrán, elmaradhatatlan titokrejtő bőrtáskájával hóna alatt. Más 
emlékképről Mikó Imre lép elém, az ősi grófi család erdélyi irodalomban is 
jelentőset alkotó sarja, a vérbeli író, szerkesztő és publicista, aki éveket töltött 
fogolyként oroszhon földjén, s akit ha erről faggattam, szerényen ennyit 
válaszolt: „Boldog vagyok, mivel még egy nyelvet tökéletesen meg-
tanulhattam”. (Te, Szabó Pista, mondd, vajon a ti Tami bácsitok, aki szibériai 
útjait szenes tuskójának ákom-bákomjaival vázolta fel a kispajta kék oldalára, 
osztaná Imre bácsi véleményét?)  

Távolabb, a hársak alatt, egymás mellett lépdel dr. Nagy Jenő, a nyurga 
néprajzkutató az alacsony termetű, hó hajú Barcsay Jenő festőművésszel, akivel 
rokonságban lévén, jó alkalom nyílt arra, hogy a Szentendrén élő hírneves 
alkotóval a későbbiekben, vissza nem térő, emlékezetes pillanatokat tölthessek 
együtt. Majd feltűnik a sarkon Brüll Manó (Emánuel) a magyar és német nyelv 
legendás tanára, utána Tulogdy János professzor, a kollégiumi szertár lelkes 
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patrónusa; megfáradtan baktat, tán éppen arra, ahol valamikor az előző 
században Pergő Celesztin, az igencsak ajnározott színész-bonviván állt meg 
röpke pihenőre az „imbolygó utcán”, hajnali pipára gyújtani. És más nevek is 
előtűnnek a múlt meglibbent ködfátyola mögül, a kollégium jeles diákarcai: 
Apáczai Csere János, Heltai Gáspár, Bethlen Miklós, Gyulai Pál, Szabó Dezső, 
Jékely Zoltán, Reményik Sándor, Ligeti Ernő, Kós Károly, báró Kemény János, 
Jancsó Elemér, Wass Albert, Makkai László, Szabó T. Attila s még oly sokan 
mások. Olvastam, igyekeztem átélni e mikrovilág színes történelmét, megismer-
hettem lakóit, a fények, évszakok játékát, és a szembejövőknek minduntalan 
köszönhettem.  

Szinte második apámnak tekintettem a nagy tekintélyű László Dezső 
református lelkipásztort, aki bibliatudományt, erkölcstant és vallástörténetet 
oktatott, aki a harmincas esztendőkben induló Erdélyi Fiatalok elnevezésű 
irodalmi-társadalmi szerveződésnek alapító tagja volt; és akiről a fenti Apafi 
levéllel kapcsolatos szemelvényedben te magad is, kedves barátom – illőképpen  
megemlékeztél. Ma is látom szálfatermetét, amint az arany-ezüst orgonával 
átellenben, a szemközti falnál beszűrődő délelőtti fény melegében az Apafiak 
emlékére felállított, Kós Károly keze alkotta, hófehér dombormű történetét 
meséli el. S ha kíváncsiságtól hajtva én egyvalamit megkérdeztem tőle, annak 
obligát módon – a maga részéről – legalább három újabb kérdés járt 
nyomában: mivel tüstént levizsgáztatott a témában való jártasságomból. A tisz-
teletes asszony, Éva néni mosolya is, immár velem marad. Két kisebbik fiukkal 
(a legidősebb: László Ferenc, a méltán elismert, nemzetközi hírű zenetudós), 
Miklóssal és Kálmánnal együtt sifiteltük esztendőkön át az elnyűhetetlen iskola-
padokat, hogy tanóráinktól megszabadulván, ováció közepette vehessük 
birtokunkba a parókia gyermekfantáziát soha nem kímélő kertjének romantikus 
őserdejét, titokrejtő ösvény és bozótvilágával; közepén a hűs árnyat osztogató 
termetes diófával –, amely oly hatalmasnak tűnt valamikor… 

Valamikor – nekünk –, valóban hatalmas volt.  
 
Majd évek suhantával, egyszer ismét arra vitt az utam. Szomorú volt 

tapasztalni: bántó üresség tátongott a lepusztult álomkert közepén! Eltűnt a 
Nagydiófa, nincs már az Egri csillagok Bolky-bástyája sem; Winnettou is az örök 
vadászmezőket járta… Kepler köpönyegét messzire fújta a szél – csillag-
vizsgálójának is nyoma veszett…, meg ki tudja, mi minden röpködött, tűnt 
még el az ég végtelenében, miközben egyre szálltak a fájdalmas szilánkok e 
kivágott parányi történelemből, egy serény napszámos csillogó baltája 
nyomán…  
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Megöregedtek a hársak, megfakultak a színek. Itt is, ott is jócskán pereg a 
sárga vakolat, mint októberi hársfalevél. Csak a távolból visszacsengő hangok 
maradtak némiképp változatlanok.  

És akkor úgy tűnt, mintha valamivel kisebb lett volna az utca is… 
Kisebb, mint a kis púpos, öreg kollégiumi pedellus, Gergely Márton bácsi, aki 
nagyritkán szólalt meg, tudván, hogy a szünetekre hívó kisharang „üzeneténél” 
amúgy sem tudna fontosabbat mondani.  

Csak a templom… csak a templom, az nem változott! Homlokzatának 
örök-piramisa ma is ugyanúgy vigyázza a nyugatra elszökő napot, mint 
valamikor…  

Ám ez a templom – jól tudom –, az én szememben, már nem lehet soha 
kisebb! Ellenkezőleg: egyre csak nagyobb! Méghozzá annyival nagyobb, 
amennyivel éveim múlásával magam is mindjobban meghajlok örök méltósága 
előtt.                 

 
Budapest, 2007. május 7. 

 
(Megjelent a Hitel folyóirat 2008. szeptemberi számában) 

 


