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embargo: sp 1. (kér) bizo
nyos árucikkek kiviteli tilal
ma egyes meghatározott álla
mokba v. államba 2. (hajó) 
be- v. kifutási tilalom 3. (kát) 
idegen állam tulajdonának, hajójának v. szállítmányának 
lefoglalása i. (sajtó)?

dért jut mostaná
ban újra- és újra 
eszembe a /veréb
ről szóló anekdo
ta? A történet 
szerint a neve

letlen veréb társaitól elvadul
va ült a fán és csivitelve ug
rándozott, míg csak meg nem fa
gyott egy téli reggelen. Ekkor jég
gé dermedve lepottyant. Arra járt 
egy tehén, és mit ad isten, óriási 
lepényt pottyantott a verébre, aki 
a hirtelen melegben fölengedett.

S mert jól érezte magát, megint 
szemtelenül csivitelni és ugrán
dozni kezdett. Ezt várta csak a 
macska: odaugrott, és bekapta a 
pimasz verebet. Ebből az eredeti 
tanulság az volna, hogy aki le 
van tojva, legalább ne ugráljon. 
Mostanság azonban mintha vala
hogy nem működne ez az aeso- 
pusi tantétel: vagy a macskák tér
tek át a vegetárius kosztra, vagy 
egyes verebeket véd a fontos ve
rebek megmaradási törvénye.*

Füst M ilán  magyar író volt. Ezt 
nem annyira az olvasók kedvéért 
mondom, akik bizonyára tudják, 
hanem a II. kerületi, illetve a fő
városi tanács egyes illetékesei 
miatt. 1888-ban született, jogi dip
lomát szerzett, de költőként kezd
te pályáját: a Nyugat első nem
zedékének egyik legjelentősebb 
lírikusa volt. Tevőlegesen részt

vett a Tanácsköztársaság kulturá
lis politikájának irányításában, 
ezért Horthyék minden közhiva
taltól eltiltották.

A magány mítoszain alapuló, lá- 
tomásos lírája, biblikus versmon
datai egyre népszerűbbé tették. 
Feleségem története című regé
nyével bekerült a Nobel-díj-bi
zottság jelöltjei közé. s noha vé
gül más kapta meg abban az esz
tendőben a díjat, a tény akkor is 
jelentős. Mára drámái váltak iga
zán fontossá. Amikor színházaink 
valóságos fesztivált rendeznek da
rabjaiból, akkor látszik igazán, 
mennyire korát megelőző dráma
író volt. 1967-ben halt meg Buda
pesten.

Azóta sincs a fővárosban se mú
zeuma, se emlékszobája.

Volt egy lakása a Rózsadomb 
túloldalán, a II. kerület Han- 
kóczy utca 17—19. szám alatt. A

249 négyzetméter alapterületű, 
egyedileg tervezett, fölbecsülhe- 
tetlen értékű bútorokkal és relik
viákkal berendezett lakásnak 
nemcsak a műtárgyai voltak vé
dettek; mint műemléki és műtör- 
téneti értéket, az „utolsó nagy
polgári lakást” Budapesten, az 
Iparművészeti Múzeum az egész 
építményt védetté nyilvánította. 
Ezt a védettséget, rejtélyes ok
ból, a tanácsi illetékesek sosem 
tekintették fönnállónak, mert sze
rintük egy lakás mindenkori bér
lőjének szíve joga, hogy oda húz
zon nabicfalat, oda állítson mo
solygó kerti törpét, ahová neki 
tetszik.

Füst Milánnak, mint mondtam, 
sosem volt emlékmúzeuma, noha 
kézenfekvőnek látszott, hogy egy
kori lakását annak minősítsék. 
Minthogy azonban ez tanácsi ke
zelésben állt, az illetékesek jog-


