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cába a Jókai utcán indulok. A Szent György téren át a Trefort utcába, és a végén fordulok 
jobbra. A Menza mellett a temető főbejárata felé menet halad el az utas. A Bástya utca pe-
dig az Óvárban, a Karolina térről mindjárt balra. Hogy a Farkas utcáról most ne is essék 
szó. Vagyis legfeljebb félóra járásra vannak egymástól a legfőbb színhelyek. 

Vajon hol lett volna a Solveig-ház? Nem találom a könyvben a helyét pontosan. A 
címlap grafikája a Farkas utcát sejteti. A kollégium, a templom és a tanári lakások három-
szögét. De a hely konkrétan a Jancsó-levelezésből is hiányzik. A kötet érzelmi-gondolati 
középpontjából.  

A gyönyörű és szomorú barátság krónikája. A barátság példázata. Ott a címlapon  
a kollégium. Ahol a barátság elindul. Azután az egyik felröppen. És sohasem tér vissza. 
Azután a másik ottmarad. És sohasem megy el.  

Most már jobban értem az életművét és a sorsát is. Két tárgyi emlékem is van róla. Az 
egyik a könyvespolcomon. A székely népballadák. Mindig tudtam, hogy Buday-emlék. Az 
egyik Múzeum körúti antikváriumból való. A másik a falon. Két Daday-kép. Már tudom, 
hogy Buday-emlék. A feleségem családi örökségéből való. Csak most, a könyvben olvas-
tam, hogy gyerekkori mestere volt. Nyugtalanít a sorsa. Nem találta meg soha a Solveig-
házat. Valamennyire Timon lehetett a békétlen otthontalanságban. Jancsó kínált neki va-
lamit. De az nem jöhetett létre ebben a hazai történelemben: 

„Jólesik, és érzéseim igazolja, amit a Kós cikkéről, a Helikonban közölt metszeteidről 
írtál, s a nosztalgiáidról Erdélybe vissza. Mindig éreztem és tudtam, hogy neked, ha az ön-
ként magadra vállalt és gyönyörű önfeláldozással teljesített ifjúsági úttörés munkája hu-
zamosan oda is kötött, lelki gyökereid itt maradtak, és téged ide vissza fognak húzni. 
A Kós kézszorítása nemcsak az övé: sokan várunk ide vissza, és várlak vissza ide én, mert 
nagyon kell és még jobban fog kelleni Erdélynek minden igaz ember.” 
 


