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tődjék az a néhány perc. S egyszer csak ott volt, megint éppoly 
észrevétlenül, ott állt oly természetesen, hogy szinte tapintha-
tóan (oly érvényesen, vagyis cáfolhatatlanul), mint egy nagyon 
is szerves gondolat.

Két villanypólus szikráztatta egyéniségét. Okos volt. És 
megvetette az okoskodást.

Minél többet szedett magába, annál egyszerűbb akart lenni. 
[…]

A részegeket angyal, a hívőbbeket Szűz Mária vezeti. Mint-
ha ilyen célzattal ivott volna. Komolyan, szinte elvhíven ivott. 
Tántorogva is így kelt át azokon az éveken, amelyeken annyian 
az egyenes, a katonásléptűek közül is megcsúsztak. Szomorú 
volt, de szívós.

Irályáról, irányáról ma elismerően is, feddőleg is illik nyilat-
kozni. Holott most derül ki: tévedéseiben is mennyire maku-
látlan volt.

Feleségem is, a család is öcsémként szerette. Mindennek rá-
adásaként az a humor kísérte minden szavát és szemhunyor-
gását, hogy alkatban, arcban, fejformában, de még mozgását 
nézve is hasonlított rám. Nem kis dolog, ha az ember húsz év 
távolából nézhet hátra a tükörképére.

Én tegeztem őt, ő meg-megmagázott. A�éle ungorkodó – 
bátyám-uram, öcsém-uram – viszony volt köztünk, semmiféle 
tekintélyt nem ismerő libertaire-ek közt. Ebből ilyen monda-
tok fakadtak:

– Gyula bátyám, tele a demizson, süt a nap, fúj a szél, Keszt-
helyig végtelen a víz: gyerünk!

Egyedül ment el.”

Részlet Illyés Gyula Új úton a Balaton körül című jegyzeté-
ből (Jelenkor, 1963/7).

Mint tépett lobogók vert seregek fölött,
füstmart, vörhenyeges fellegek úsznak el
a tűnő nap előtt meghajoló egen,
        s barlangjába bebú a szél.

Elnyújtózik a víz, mint ölelés után
megkönnyűlt szeretők, csillagok őrizik
lankadt álmait, és túl a sötét hegyek
        súlyos függönye hull alá.

Itt járom remegő szívvel az éjszakát.
S mint kíváncsi kamasz este a vetkező
nővért, úgy lesem én: felfedi-é a táj
        titkokkal teli álmait…

Balatonboglár, 1939

Somlyó György
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em tudok felénk közelgő vitorlást anélkül látni, hogy 
kormányához egy villanásra ne Sarkadi Imrét képzeljem.

Két éve halt meg. Ismerik a körülményeket. Egy vidá-
man eltöltött este, mélyen az éjszakába nyúló este után, 
ahogy jókedvű társaságával egy festő barátjának hetedik 

emeleti műterméből távozóban voltak, már jól lent a lépcső-
házban, ő egy gondolatra fölhökkenve hirtelen visszafordult az 
imént elhagyott lakásba. Mire barátai az utcára értek, már ott 
volt ő is a kapu előtt, megelőzve őket holtan, széttárt tagokkal, 
szétloccsant koponyával.

Nekem, mondhatni suhanc kora óta »jó barátom« volt, ezt 
akartam mondani. Irodalmi fölfedezettem volt; kedves, foly-
ton dorgálás alatt álló vidéki édes öcsém, tagtársam, még a Pa-
rasztpárt első napjaiból; reménységem, hogy nem gyöngül a 
magyar irodalom. Okos vitatársam. S ráadásul még balatoni 
szektatársam is.

Vitorlása volt, a vitorláskikötő helye: Siófok. Első vitorla-
bontással legtöbbször Tihanyt vette célba. Elszáguldott a ház 
előtt, hirtelen „kreutzolt” egyet, neki a parti halászbárkáknak, s 
már szedte is hármasával a hegyi házhoz vezető lépcsőket.

Magas volt, vékony, örökké mosolygós, de a mosoly vonása-
it szinte nyakfordításába, felső teste hajlításába is átkormányzó. 
Mindezzel oly magától értetődő volt, oly természetes, hogy ér-
kezésére az ember alig emlékezett; ott volt, mintha mindig ott 
lett volna.

Lejöttem a felső kertből, s ahogy ott leltem a ház előtti pa-
don, az volt újdonság, hogy fölállt s üdvözölt. Odatartozónak 
éreztem.

Ilyen formán hatott okossága is. Beszélt, ugyancsak sűrű 
nyakhajlításokkal s mosolyogva, ha mással nem, a szemével. 
Mintha csak a szót szaporítaná, hogy valamivel mégis betöl-
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