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Bözödire�emlékezve�

 
Immár két évtizede, hogy Bözödi Györgyöt is a halottaink kö-

zött tarthatjuk számos — soha meg nem feledkezve Róla: 1989. 
november 25-én távozott az élők sorából. Művei mellett sírja a 
bözödi temetőben, szülőháza falán tábla emlékeztet hajdani ittlé-
tére. Az egykoron fogalmazott önjellemzés sokatmondóan pon-
tos, hiteles: „Örök harcban állott (…) a világgal, mely ellenséges 
volt iránta, és a sorssal, mely mostoha volt hozzá és népéhez”.  
Sokoldalú, igényes mestere volt a tollnak; pályája kezdetén a 

Székely bánja című szociográfiai munkájával keltett nem akármi-
lyen feltűnést és tette ismertté nevét az erdélyi magyar irodalom-
ban, az olvasók köreiben. De rendszeresen írt verseket és prózát 
is, otthonos volt a folklór területén, behatóan foglalkozott nyel-
vünk eredetének izgalmas kérdéseivel, s nem utolsó sorban: ta-
nulmányaival bizonyította — történészként — szakmai elhivatott-
ságát. Mindemellett a múlt század felejthetetlen negyvenes évei-
ben jeles pályatársaival — Szabédi Lászlóval, Jékely Zoltánnak, 
Kiss Jenővel — szerkesztője volt a Termés című, Kolozsvárt 
megjelenő negyedévi folyóiratnak. 
Halála után hagyatékának papírrengetegében számtalan félbe-

maradt kéziratot, jegyzetet, töredéket találtunk. Mindez szerteága-
zó vállalkozásairól, szép és okos terveiről tanúskodik, arról, hogy 
műhelyében soha nem pihent a toll — a legnehezebb napokban 
sem. Sajnos, befejezetlen maradt — egyebek között — a Gábor 
Áronról tervezett regénye is, több olyan tanulmány mellett, me-
lyekben az erdélyi, székely 1848–49-cel kapcsolatos kutatásainak 
eredményeit szerette volna összegezni. Így maradtak fenn azok a 
rövidebb prózai szövegek is, melyeket már nem tudott véglegesí-
teni, megjelentetni. 
A terjedelmes Bözödi-hagyaték egyik darabja az Őrült ördög cí-

mű írás, amit ezúttal itt nyújtunk át az olvasóknak 
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Csengetnek, egy ismertetlen személy áll az ajtóban, kedvesen mosolyog, olyan 

kedvesen, hogy az már gyanús nekem, bejön, mikor leteszi a kalapját, akkor lá-
tom, hogy két csinos szarvacska van a fején — na, gondolom, ennek akkor farka 
is van —, leül. De izeg-mozog, mint aki a farkára ült és kényelmetlenül érzi ma-
gát. — Fontos küldetésben jöttem — s bemutatkozik, hogy ő az ördög. — 
Mindjárt sejtettem! — Ó, mi már rég ismerjük egymást — s tegezni kezd —, 
csak te nem emlékszel rám. Különben is gyenge a memóriád, úgy tudom. Már 
sokszor találkoztunk, akkor is ott voltam (eseteket sorol életem legrosszabb pil-
lanataiból). Nos, hát én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy tegnap éjjel fel-
sóhajtottál: de jó volna fiatalnak lenni. — Jó, én azt nem úgy értettem, hanem 
hogy szaporodnak a gondok, bajok, s az ember már nehezen bírja. — Hát éppen 
ezért jöttem hozzád küldetésbe, tudod, attól a fontos hivataltól, ahol dolgozom. 
— Miféle küldetésbe? — Segíteni akarunk rajtad. Te már öreg vagy, az eszednek 
úgyse sok hasznát veszed, s tudod, szükségünk van az ilyen kiváló észre, no meg 
a tehetségedre. Cserébe adom érte, nézd, erre felhatalmazásom van írásban a hi-
vataltól, hogy megfiatalodsz. Teljesen olyan leszel, amilyen akarsz, és ott kezded, 
ahol akarod. — Jó, de az emlékezőképességem, illetve az emlékeim maradjanak 
meg. — Már sok eszetlen dolgot láttam s csináltam is, de még ilyent nem; minek 
neked az emlékezés, ha nincs eszed? — Ah, ész nélkül élni mily remek lesz, lel-
kesedtem fel, s nem fogja senki tudni, hogy nincs eszem. Csak úgy járok a többi 
ember között, és azt hiszik, hogy eszem van, s úgy beszélnek, bánnak velem, 
mint mással. Csábító a gondolat. Milyen könnyű élet lesz, semmire nem lesz 
gondom, nem töprengek semmin, csak élem világom — ráadásul ifjúságom. Vi-
szont mindent tudok és mindenre emlékszem, amit egy életen át már éltem, tehát 
tulajdonképpen két életet fogok élni egyszerre; ó, ez csábító, ez páratlan, ilyen 
még nem volt; ez valóban, hogy is mondjam, pokoli gondolat! — Az egy kicsit 
nehéz, hogy eszed ne legyen, emlékezőképességed meg legyen, mert a kettő 
együtt szokott járni; kérdezd meg a bolondokháza orvosait; de ha már minden-
képpen ez a kívánságod, megtehetem, tudod, én olyan fontos hivatalban dolgo-
zom, ahol mindent el lehet intézni. — S olyan leszek, mint fiatal koromban vol-
tam? — Ha akarod, olyan; ha nem, hát választhatsz tetszés szerinti pofát. — In-
kább választok, az unalmas volt. Meg aztán így biztosabb, hogy nem ismernek 
meg, s így izgalmasabb a játék. Vagy izgalmasabb, ha megint pont olyan leszek, 
mint egykor? — Légy olyan pont, mint egykor, úgysem ismernek meg, ha a mai 
divat szerint öltözöl, meg aztán már olyan kevesen élnek azokból, akikkel első 


