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Kedves Imre, tekintettel arra, hogy 
én még átmenetileg itt vagyok, 
csak levelet írni tudok neked (sze-
retek egyébként levelezni), mert 
hiába megyek be hozzád a Kecske 
utcába, nem vagy ott. Holott jókat 
beszélgettünk, és ha visszagondo-
lok – bár a memóriám pocsék – is-
mét az az érzésem, a mi kapcsola-
tunk legalább annyira volt baráti, 
mint szakmai, vagyis, hogy ne ke-
rüljem az érzelmeket, valamiféle 
komoly szeretet és összetartozás 
ott lebegett abban a kis szobában. 
Ezt akkor kimondani értelmetlen 
lett volna, hiszen mindketten ott 
voltunk és ez természetesen szin-
tén ott volt, mint a tárgyak és a fák 
a kertben… sose mentünk ki az 
erkélyre. 

Azóta, hogy elmentél, egyre több 
barátod születik – érdekes –, és az 
ellenségeid egy cseppet sem lettek 
toleránsabbak. A templomod kivi-
teli terve lassacskán készül, Nagy 
Ervin komolyan próbálkozik. Sok a 
dolog támogatója, csak épp a két 
legszükségesebb, a város hallgat 
és az egyház  ellenzi. Ez számomra 
józan ésszel felfoghatatlan. Habár 
lassan kezdem megszokni, hogy a 
józan ész ritkán írja felül az elfogult-
ságot, kisszerűséget, személyes 
érzelmeket és ellentéteket. Mert 
ugyebár azt egy pillanatig sem 
gondolhatjuk komolyan, hogy ki-

Amikor utoljára találkoztunk, nem 
tudhattam, hogy Imrének már 
nincs sok hátra a kiszabott időből.

– Hogy vagy? – tettem fel a szo-
kásos ostoba kérdést.

– Szarul! – válaszolta. – És te mit 
csinálsz?

Eltűnődtem. Az utóbbi években 
ritkábban találkoztunk. Sok min-
denről beszélhetnék, kezdjem so-
rolni a történteket? Mondjam: jól 
vagyok, élek, dolgozom?

– Már-már elfelejtett, gyerekko-
romban tanult énekeket dúdolga-
tok magamban – válaszoltam.

– Én is azt csinálom - mondta fel-
élénkülve Imre – te mit dúdolsz? 

– Legutóbb ezt: 
 

Esik eső, szép csendesen esik, tavasz 
akar lenni.

De szeretnék az anyám udvarában 
rózsa bokor lenni.

Nem lehetek én rózsa…

Bár egyikünk sem valami híres 
énekes, elénekeltük, ahogy tudtuk, 
ott a Kecske utcai iroda rajzasztala 
mellett.

Nem sok idő múlva aztán már 
csak a koporsóját láthattam a Far-
kasréti temető ravatalozójában. 
Vajon aztán dúdolta-e még azt a 
dalt?

Visegrád, 2012. szeptember 13.

zárólag pénzügyi megfontolások 
vannak a háttérben. A város számá-
ra szerintem egymillió turistát je-
lentene évente ez az épület (a 
Sagrada Familia sokkal-sokkal töb-
bet hoz Barcelonának!) és ez igen 
jelentős bevétel lehetne. Az egy-
ház szempontjait nem értem, nem 
vagyok járatos a katolikus elméle-
tekben. De mégiscsak megfordul 
a fejemben az a gondolat, hogy a 
döntés mögött Erdő Péter szemé-
lyes ellenszenve is szerepet játsz-
hat, hiszen úgy tudom, hogy már 
a piliscsabai egyetem építése ide-
jén is volt köztetek némi konfliktus 

– holott meggyőződésem, hogy 
annak az egyetemnek a létrejötté-
ben neked döntő szereped volt, és 
nagy kár, hogy nem fejezhettétek 
be a tervezést. 

Abban reménykedem, hogy lesz 
még időm a templomod berende-
zését megtervezni, és hogy azután 
mit hoz a jövő, nem tudhatjuk. 

A Sagrada Familia sok évtizede 
épül – azt szerencsére maga Gaudí 
elkezdhette – a kölni dóm évszáza-
dokig épült – vajon a tervezője mit 
szólna a mai állapothoz – és a te 
katedrálisod sorsa miként alakul? 
Nem vagyok optimista, Spanyolor-
szág tele van remekművekkel, Né-
metország is, mi igen messze va-
gyunk tőlük, és nem sok jelét látom 
annak, hogy megjönne az eszünk. 

Az értelmiség (?) kettéosztottsá-
ga nem csökken. Ez szerintem ka-
tasztrofális. 

No és a színvonal? A mai napig is 
azt hallom, hogy Makovecz anti-
szemita (volt). Már régen nem vi-
tatkozom erről, mert az idiotizmus 
olyan szilárd alapokon áll, hogy 
mozdíthatatlan. De hogy egy friss 
szösszenettel színezzem a képet, 
épp ma hallom, hogy egy jeles (?) 
kolléga azt mondja, nem olvas 
Nádast, mert az zsidó. Vagyis az 
idiotizmus él és virul. 

A Magyar Művészeti Akadémia 
és a Széchenyi Művészeti Akadé-
mia közeledésének semmi jele. A 
te próbálkozásod Kosáryval épp 
olyan sikertelen volt, mint nemrég 
Feketéé – akit nem is könnyen tud-
tam rábeszélni, hogy próbálkozzék 
ismét. Pedig ideje volna észrevenni, 
hogy az értelmiség súlya, hogy 
komolyan befolyásolni tudja az 
ország jövőjét, összefogás nélkül 
reménytelen. 

No de minek is írom meg neked 
ezeket most, hiszen annyiszor meg-
 beszéltük. Pihenj jól és ne törődj 
ezzel többé. Persze tudom, hogy 
nem vagy képes rá. mert ha képes 
lettél volna, akkor még mindig itt 
volnál közöttünk. 

Ölellek, ősrégi barátsággal, 
híved, Gábor 

Budapest, 2012. szeptember hó

Kedves Imre
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