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– Ki ez a Böszörményi ? –  kérdezte a feleségem, belelapozva
Böszörményi Aranyvillamos címû kötetébe.

– Egy aranyember – feleltem. – Azért szokott aranyvillamoson utazni.

Kormánytisztviselõi pályafutásom egyik kudarca, hogy nem tudtam
még (még? és valaha majd, bármikor is?) megvalósítani tervemet,
létrehozni az Aranyember Díjat. A szókép, mármint az aranyember,
nem túl eredeti, Jókai óta is jónéhányan koptatták, a Kossuth Rádióban
is volt vagy van ilyen címû mûsor, Arany emberek.

Ezt a díjat elsõ körben négy embernek ítélném oda.

* Michnay Gyulának, aki egyedüliként volt képes sikeresen
megszökni a recski munkatáborból (ahol többek közt Faludy
Györgynek volt fogolytársa), megszökni földöntúli, hihetetlen
lélekjelenléttel és leleményességgel, utána ugyanazzal a lendülettel
átmenekülni a Vasfüggönyön Nyugatra, fejében hordozva többszáz
recski rab nevét, ezeket közzétéve és ilymódon hatalmas morális csapást
mérve a Rákosi-diktatúrára, amely ezután meg is ingott, elveszítve
belsõ egyensúlyát. Hollywood forgatókönyvírói mind a tíz ujjukat
megnyalnák, ha olyan történeteket volnának képes kitalálni, mint
amilyeneket Michnay megélt. A kilencvenes években visszatért
Magyarországra, élete azóta kevésbé viszontagságos, Faludy temetésén
oly módon nézett a szemembe, mintha Ady Endre verssorát idézné:
Hát mi lesz ebbõl, tekintetes úr?!

* Polgár Lászlónak, aki rájött valamire, az emberi elme egyik titkára,
arra, hogy hogyan õrizhetõek meg és bonthatóak ki a velünk született
képességek, s hogy ezt bebizonyítsa, saját három lányából nevelt három
sakk-fenomént. Aztán kieszelte a csillag-sakkot, kulturális központot
tart fenn a saját pénzébõl, olykor színdarabokat ír, s ha kell, az igazság
érdekében viaskodik a társasházat terrorizáló haramiákkal.

* És Böszörményi Zoltánnak, aki mesebeli szegénylegényként
próbált szerencsét és keresett magának új hazát az óceánon túl, és a
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szerencse meg a hozzáértés, a csillagok állása és a tehetség és a kitartás
együttesen nagy vagyonnal ajándékozták meg, így lett a fiatalemberbõl
és mûvészemberbõl gazdagember. Gazdagembernek lenni nem
egyszerû, az azzal kezdi, hogy megfojtja magában a mûvészembert.
Böszörményiben az a tiszteletreméltó, hogy õbenne a költõ és író
kiheverte vagy meg sem igazán érezte a meggazdagodás sokkját, és
ugyanilyen bámulatos módon a mesebeli vagyont mesebeli célokra
fordítja. Kultúrára. Magyar kultúrára Aradon. Könyvekre, irodalmi
folyóiratra, rendezvényekre, emlékmû-megmentésre. Még egy
színházat is majdnem sikerült összehoznia, csak néhány színész
mohóságán és ostobaságán múlott, hogy Aradnak ma nincs magyar
színháza. Remélem, ezek ma reggelente jó alaposan szembeköpik
magukat a tükörben.

Amikor legtöbben elfordultak tõlem, Böszörményi akkor állt
mellém.

* És Szeremley Hubának, aki a soproni országútról felszálló
sportrepülõgépen disszidált Nyugatra, nagyjából arrafele, ahol húsz
évvel korábban Michnay Gyula vonata is átzakatolt a Vasfüggönyön.
Szeremley aztán – akinek nemcsak az élete fordulatos annyira, mint a
legtöbb Jókai-hõsé, hanem a fehér szakálla és világító kék szeme is
olyan, mint magának Jókainak – miután a nigériai áramtermelésbõl
nyert vagyonával hazatért, immár nem titokban és nem országúton
landoló permetezõ repülõgépen, pénzét borászatba, szürkemarhákba,
kastélytatarozásba, válóperekbe, kisgazda székházakba, Kelet-
kutatásba, perzsiai utazásokba, lámákkal és ázsiai fõpapokkal való
barátkozásba meg balatoni vitorlázásba fektette. Neki köszönhetjük a
badacsonyi kéknyelû feltámasztását, mely nemzeti címernövényünk
lehetne, a “leghungarikább hungarikum”, olyan a szõlõk és borok
közt, mint a puli vagy az erdélyi kopó a kutyák között.

Szeretem ezt a négy embert és szeretném õket egyszer egymás
társaságában látni. Leginkább az Aranyember Díj átadása utáni
vacsorán, ha valaha lesz ilyen díj. Pedig külsõ vonásaikban, ízlésükben
és szokásaikban nem hasonlítanak egymásra. Csak abban, hogy
mindannyian végtelenül, lefegyverzõen, menthetetlenül gyermeki
lelkek, határtalan bizalommal a sorsban és annak a szilárd tudatában,
hogy az életben nem a pénz a legfontosabb. (Ezt a közhelyet
kamaszkorunkban cinikusan így egészítettük ki és értelmeztük át:
persze hogy nem a legfontosabb cél, csak a legfontosabb eszköz.) Ezzel
a nagyon banális, de megkerülhetetlen igazsággal persze csak a nagyon
gazdag – egyben nagyon bölcs – emberek vannak tisztában. Négy
hõsünkben van még ezen kívül valami nehezen körülírható, titokzatos
hajtóerõ. Mindenik teljesíthetett volna a maga szakmájában, a maga
hivatásának vagy elhivatottságának megfelelõen és mindenikük
sikeres lehetett volna a normális életkörökön belül maradva. De a
sorssal való merész játékaik, amelyek a legvalószínûtlenebb
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fordulatokat eredményezték, kivételes ösztöneik és képességeik, a
megfelelõ pillanat kivárásának és megragadásának érzéke, hétköznapi
megfontolásokkal indokolhatatlan döntéseik, valószínûtlen,
hihetetlen életpálya-görbéjüknek a fantasztikum vele való folytonos
közelítése, párosulva a gyors és hibátlan helyzetfelismeréssel jobban
rokonítja õket egymással, mintha egyazon nagyszülõktõl
származnának.

Egy ideje nem mutatkoznak, nem születnek, “nem keletkeznek”
ilyen emberek. Az is világos, mióta nem. Az utóbbi 60 évben nem.

Ezt onnan tudjuk, hogy íme, közülük most már a legfiatalabb is
betöltötte a hatvanat. Négyen együtt háromszáz évesek, ezer évre
elegendõ kalandvággyal, emlékekkel és sikerekkel hátuk mögött.
Bárcsak élnének még további ezer évig.
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