
teljes, lendületes fény-nyalábokkal, melyeknek köralakban örvénylőformája a végte
lenségnek ls jelképe.

A Szeritlelket a régibb művészet is szimbólummal, galamb vagy lángnyelv ké
pében ábrázolta. A Kákonyi Asztrik által alkotott kép azonban többet mo'nd ezek
nél. A fénycsóvák erőteljes áramlásában érezni lehet valamit ahból a tűzből, amely
az első pünkösdkor a félénk halászok lelkét lángra gyujtotta, és most is szüntelenül
árasztja erejét az egyházra. Az elvont dolgoknak ilyen újszerű megjelenítésére a
nonfiguratív művészeti irány adott lehetőséget. Emellett azonban a figuratív ábrá
zolásnak is egyenrangú és fontos szerepe van az újjáalakított templomban. Ezt bi
zonyítja az északi mellékoltár Szent Család képe, Forró Kamil ferences tanár, fes
tőmtivész alkotása, valamint Kákonyi István szobrászművész rézdomborításai.

A modern magyar templomfestészet formanyelvének megteremtésében kiemelke
dő hely illeti meg a pilisszentlélekí templomot. Ez az alkotás nyitotta meg Kákon ví
Asztrik templom-megújításainak sorozatát, kezdve az esztergomi prímási. palota ká
polnájától a nógrádi, Duna-Tisza közi és drávamenti falusi templomokig,

BENAMY SANDOR

NAGY KAROLA (1906-1933)
"Ha írásai nélkül nézem alakját - írta róLa posztumusz kBtete előszavában Be

nedek Marcell -, az a tragikus típus, amelyet Flaubert faragott márványba a Bu
varynéban. Elégedetlenség környeiöetével, elvágyakozás, kapkodás. Amíg így vergő

dík, lelki és kenyérgondok között, városról városra hányódva, nyugtalanul, örökö
sen egy másik életet élve magában: a Bovarynéból kezd kíbontakozni a művész.

Elsősorban önmagát látja,' elemzi. Feljegyzései ebből a szempontból végtele nm
érdekesek. Nemes, megmunkált matéria ez már. S tovább is lát önmagánál, Nem
zedékének sorsa' nemzetfölötti értelemben tudatosodik benne. Ezt bizon;;ítják da
rabjai." ("Itt voltam", Budapest, Epocha, 1934.).

A háború utáni nemzedék círnű ciklusa két darabból áll, Az egyik egy fiúról,
a másik egy lányról szól. Az ifjúság válaszút elé került. Akármelyik fiatal kortár
sunkkal néztünk akkor szembe, nem tudhattuk. valójában kicsoda. Lehetett kom
munista, lehetett fasiszta, vagy éppen csak meghasonlott, koravén lélek. Minden
lehetett. Háború utáni nemzedék és - élnie kellett.

A fiúról szóló darab hőse, Bandi, szülei megdöbbenésére váratlanul abbahagy
ja jogi tanulmányait és a szemeszter közepéri hazajön az egyetemről falujába.
Földbirtokos papára azt szerette volna, ha főszclgabíró, vagy legalábbis képviselő

lesz. A fiút erőszakkal vísszautaztatják, hogy el ne veszítse az évet, Most készítik
az útra, és ekkor kerül elő először az a csomó könyv, amit magával hozott ...

MARIS (Nagy halom könyvet hoz, az asztalra rakja): Még van.
FÖB1Rö: Ez mind tankönyv?
KOLCEY (állatorvos): "Mussolini vallomásai" ..•
FöB!RÖ: Franz Masereel: "Die Sonne" ... ez . ['ulami képes. (Leteszi, újabba

kat emel fel) "Osztályharcok Franciao1's.zágban",., ,.•4. történelmi materializmus"
Ez ·nem lehet tankönyv! ... (Leteszi) Mi öt könyvből tanultwnk: Timon, Mészöly,
Mommsen, Berinkey . " Az ötödiket a fene. tuaja,

ALBERTI: "Handbuch des Nationalsozialismus" ... Mi ez? Én nem értem. Hát
a jog az most politika?

FÖBIRÖ: Hát te nem nézted meg egyszer se, mit tanul a fiad?
ALBERTI: Tanul!
KOLCEY: Csupa por lettem .•. (Törli magát és messziről még megnéz egy

két cimet) ...Anatol France: Lile des pingouins.
FÖBIRÖ: "A píngvinek szigete". (Könnyedén) Az nagyon jó, Dehát az regény.
KOLCEY: Vanitt mindenféle ... Georg Fink ..', (A cimet elhümmögi, elbólo-

~~. .
ALBERTINÉ (Fia fehérneműivel, jobbJ'ól): .. , .]VIit hányják össze a könllt'eit!
FOB1Rö: Jöjjön, .ha tanulni akar! A segédjegy,ző megőrülne, ha ezt mind lát-

676



ná. O csale egyetlenegy- tárgyat akar felvenni: "Nemzetközi jog és .. .", micsoda?
valami "konzuli ügy". (Még felemel egy könyvet) "Pjatiletka". Ez valami súáv.

KÖLCEY: Hitler: Mein Kampf ... (Abbahagyja a turkálást) Hát ebből igazán
nem lát tisztán az ember. Egy kefét nem kaphatnék?

Ahhoz, hogy a ciklus másik darabja hősnőjének. Claire-nek a magatartását
megértsük, előbb, legalábbis nagy vonásokban, meg kell ismernünk Nagy Karola tra
gikus, rövid életét. Hét gimnáziumot végzett, a nyolcadíkra, érettségire már nem,
telt szüleinek. Apjától, e rabiátus, vad embertől irtózott. Nevelőszüleivel vándorolt,
sehol sem laktak sokáig. Tizennyolc éves, amikor férjhez megy egy adóhivatal
nekhoz. O maga is állást vállal, egy régíségüzletben, majd egy bankban. Leánygyer
meke meghal. Éjszakákat virraszt és fél magárahagyatottan egy manzárd odúban.
Éhezik. Kétszer kísérel meg öngyilkosságot. Egy ízben veronállal, majd felvágja
az ereít.

Agyával forradalmi eszmékhez, szívével a valláshoz menekül. Fordítani kezdi
Victor Eftimiu egyik színdarabját:

FEDOR (megérinti' felesége karját): Láitod, látod, keresztet vetettél. Látod,
1'ajtakaptalak.

ANNA (mosolyog): Gyermekkoromból maradt szokás. Tudod, én akkor is keresz
tet vetek, amikor dörög.

FEDOR: Gyerekkorodból. .. Ioen, tudom. Csak meg akartam neked muiai-«:
ni, hogy nem vesztetted el teljesen a régi énedet, kicsi Annusom.

ANNA: De igen, de .•.
FEDOR: Nem, fgyvan, így. Bárhogy akarsz megváltozottnak látszani. Fogadok,

hogy este szépen elmondod imádat, térden, összetett kézzel.
ANNA: tn?
FEDOR: Gyere, kutassuk áta szobát, minden sarkot és ha nem találok egy /cis

szentképet . . • '
ANNA: Nem igaz, Fedor.
FELOR: Es ha igaz volna? tn nem látok "bűnt" ebben. Téged inkább elra

bolt ez az áram, mint te hagytad magad ...
ANNA: Nem. Egyedül mentem ...

Nagy Karola sajátos vergődője volt átmeneti századunknak. A múlt halvány
holdja vetült vele a jövő elektromos tereire. Örvendett is, de ugyanakkor tanács
talanul gubbasztott korai bizalmasai, Pakocs Károly költő-pap és Vincentina nő

vér vigasztaló sorai felett, új lakóhelyén, Medgyesen:

D. J. Kr. 1927. május 3.
Kedves Karola!
Leveleit megkaptam. Azokból látom, hogy nagyon sokat lciiszkiuiik, Nem baj.

A lélek élete és fejlődése küszködés nélkül el nem képzelhető... Hogy az együtt
-élésnek nyomasztó hatásától megmeneküljön: tűzzön ki egy életcélt. tejen olyan
szép, ka,tolikus hitéletet, hogy férje megkíván:iaazt magától ... Ehhez azonban leg
első kellék : saját nyugtalanságának megfékezése. Hagyja abba a regényolvasást,
'ez a legveszedelmesebb lélekszipolyozó. A másik eszköz, amellyel lelkét megnyug
tathatja: az írás. Van írói tehetsége ... Mindenkinek megvan a maga keresztje.
Vincentina nővért nagyo1/, ritkán látom. Nem jut annyi időm sem a zárda látogatá
sára, mint régebben. Nagyon meggyöngült a látása szegénynek, valami szem
idegba3a van.

Mindk'ettőjűket imáimba zárom és a Május Királynőjének oltalmába ajánlom:
Pakocs Károly

És egy másik levél, melynek megszólítása a "Karolinka" erdélyi becéző for-
mája: '

Kedves Lincsu!
A kis utcán menve mindig megnézem a két kis ablakot, s kire gondolnék

ilyenkor, ha nem magukra. Netti írja, hogy van F.-fel. Hát a vasárnapi mise, pén
teki böjt, gyónás meg vannak-e tartva? Nem Lincsu a k~pen! 19y sohasem láttam!
Mit olvassak le a képről? Fájdalmas elszántságot! Ki kell bírnia azt az életet, amely
re fölbonthatatlanul lekötötte magát. A Szent Szűznek ajánlja és a régi szeretettel
köszönti

1927. IV/25 L. M. Vincentina
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A Vincentina nover által észrevett "fájdalmas elszántság" torkollik bele a cik
lus második darabjába. "Claire átengedi magát szépséget, boldogságet szomjazó élet
vágyának, de megőrzi testi-lelki függetlenségét ... A maga nemében monumentális
harmadik felvonás jelzi azt a magasságot, ameddig Nagy Karola izmos tehetsége
fellendült." (Nyugat, 1935. április, dl'. Reichard Piroska)

CLAIRE: A hold! ... A hold! (Beigazít ja állványáJt, fest.)
BISSINGEN : Lássa, én nem törődöm, hogy mit beszélnek, én hajlandó vagyok

magát így, ,ahogy van, a vászonra, ezzel a pacsmagolással felemelni és nemessé
tenni. Csak egy szót mondjon és báró Ullrich von Bissingenné lesz.

CLAIRE: Egy szót?
BISSINGEN: Csak egyet!
CLAIRE: Hülye. (Tovább fest, fütyül.)
BISSINGEN : (dühében pálcáját suhogtatja.)
CLAIRE (hirtellen) : Vagy, várjon. Tudja mit? Egy lehetősége azért van, hogy

megkapjon. (Köpenyéhez szalad, könyvet vesz [el.) Én felolvasak hangosan egy
verset és maga majd megmondja, melyik sor vagy szó fogta meg legjobban. Tehát!

BISSINGEN: Ugyan!
CLAIRE:

Mondd, van valakid?
Neroem senkim sincs.
Akit szeretnék, nem tudom merre lakik.
Gyűlölsz valakit?
Én senkit, kérlek ...

BISSINGEN (megvetően): "Kérlek"? Hehe! Egy versben!
CLAIRE:

Úgy sajnálom az embereket, mert élnek.
Lelkedben érzel
Egy néma foglyot
Eet s alá j'árrni fejére kulcsoit kézzel .•.?

(pilLanatra kitárva tartja a könyvet a gyönyöl'űségtől) Nos?
BISSiNGEN: Hát, ha mindenképpen iciváncsi ...(l'ánéz) de nem értem, mi-

re való ez az egész? .. hogy mit akar tőbem?

CLAIRE: Mégis, melyik sor tetszett, vagy melyik szó?
BISSINGEN: Ott elöl az az első, hogy van-e ualakid, nekem senkim sincs, az

szép. De aztán már hogy "nem tudom, merre lakik?", az micsoda.? hát hogyhogy?
CLAIRE: No és a második szak,aszban?
BISSINGEN: Arról meg jobb, ha nem beszélünk.
CLAIRE: Nem érzett semmit?
BISSINGEN: Hol? Mikor éreztem volna?
CLAIRE: Hát itt is... (visszaáll és kívülről még hangsúlyozottabban)

Lelked-ben érzel
Egy néma foglyot
Fel s alá járni fejére kulcsoU kézzel ...?

(Megindul; két kezét fejére ku,zcsolja, be-fel jár, újra mondja:)
Fel s abá járni fejére kulcsolt kézzel ...?

(Megáll Bissingen dőtt) Egy néma foglyot ... (Visszaereszti kezét)
BISSINGEN: Ugyan, kérem! A foglyok a börtönben járnak, nem bennem!
CLAIRE (visszamegy állványához, újra kezébe veszi az ecsetet): Most már

nincs equetlen. lehetősége sem ...
BISSINGEN (düh): Dehát, mi »ott ez? Vizsgáztatás? Hallja csak! Nekem

főiskolai oéazettséaeni v,an! Én akadémiát jártam!
CLAIRE: És elbukott egy apró versen.

Ha most Nagy Karola naplójából idézünk, tisztán áll előttünk az a leverő,

szomorú háttér, amely színdarabjaíban ily kitörésre késztette. Hiába próbálták
már "állandó patronnal visszaterelni férjéhez, konyhai kötelességeíhez" (Bene
dek Marcell). Ide-oda dobódás egy kezdő, állami hivatalnok feleségének élete,
folytonos áthelyezések, és mindig nagy szegénység. És megnemértés.

.Betettem. egy levélpapírt ,a gépbe, ki vettem. Elsüllyednek mind az emlékek,
ha tudatosan akarom hívni őket. Az anyám olyan messze van, mintha measza
kadt volna köztünk valami, talán nagyon szenved megint az anyám, és nem me
rek mélyebben rágondolni. Bűnösnek érzem magam és mégsem tudom, mit csi
náljak. .. hogy én se legyek egészen kifosztva mindenből, rajtuk is segítsek ..•
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Szemben velem két [ehérkereies, [ekete ablak bámul. És nem tudom mi van
amögötl, rvem tudom mi van emögött? Két nagy üresség bámul egymással szem
be, két nagy idegenség közömbösen nézi egymást hónapokig. Tavasz van, nyár
van, nem is érzern. És szomorúság, ha az ember kimegy az utcára-, mert úgy ra
gyog a Napa kirakatokon és otthon sötét és avult minden, mert erőtlen és be
teg vagy az élettől, a nincsvelenségtől, a rémülettől és a féléstől. Kis, rettenetes
bútorozott szobák, sötétek, kikopott bútorokkal és színehagyott terítőkkel. És az·
az egy szék! És az ágyr,a-ülés! ..• Istenem, Istenem, meleqet és nyugalmat, meg
nyugvás/ és otthont adj! Békét akarok! Békét! Felszabadulást a félés alól, jaj,
de sokat féltem, reszkettem a sötéttől, a hidegtől, a szegényegyedülléttől. Én fé
l-ek a sötéttől. Al,attomos. Ravasz. Csúf szemüveget hord. Megtalálod éjjel magad?
Nem. Várod a sötéttől azokat, akiktől félsz, néha akiket szeretsz. Ö, az éj! Tűz
piros edényben mérget forral kék lángok felett ... Ki F.? Ki ő? Az ő haragja
tettetett, a könnye hazug, a szájá a minden asszony száJja, csókos szájat csaló.
Ki a szenvedő és ki a hibás? Én? Én voltam mindig? - Ö, te gyűlölt én, ah, te
gyiílölt, mindig hibás! Hogy' gyűlölöm e pillanatban az életet, s az életben az
első élést, magamat... Dolgozni fogok. Semmi nem elégített ki soha. Narkoti
kum kell. Az élet ellen. A halál ellen. És ez - a munka... Mindig is egyedül
voltam. Mikor volt valakim? Az a kis szerelem nem volt szerelem. Az a csöpp
álom nem is volt szép. És az emlékek már nem is fájnak. Nem lehet semmi.
Minden mindegy. Magammal viszem lelketlen bánatom. Simula - dissimula, nulli
c1'ede omnia lauda, vide quid agas."

De talán még saját nyomorúságánál is jobban fájt a mások szenvcdése. Nap
lójában minduntalan felszísszen láttára:

"Nem tudok tőle szabadulni, előttem van szüntelen a kép: a zárda előtt öreg
asszemu néz be a konyhaablakon. Ráültaz ablak: fájára és várakozva figyel be
felé. Karján alig párhónapos csecsemő, rányomja gyönge arcocskáját az üvegre
és halálos, komoly nyugalommal figyel ő is befelé: már érzi a nyomort, az örok
mástól-várást, várja az ételt, amit anyja majd tejjé hord ki neki... vá.rja az
életet. Nem tudok szabadulni a képtől! A gyerek már csecsszopó korától az üveg
re nyomja az orrát, a jólét nagy, elválasztó abla.küvegére... vár."

Máskor egy munkanélküli jön szembe vele:

" ... Ma biztos nem evett. És lehet - tegnap sem. És a holnapja nem ígér töb
bet, mint a tegnapelőttje. Szája hideg, szeme piros. Sapkája kopott. Kicsi kabát
ja szakadozott. Két nagy -fekete-vörös kezét zsebébe dugta. Szűk, rojtos nadrágja
nem fedte rémes, csatakos cipőjét, s az egyik lábán nem volt harisnya!"

Jól jellemezte Nagy Karolát a korabeli Népszava (1935. január 1.): "Számára
az élet az volt, amit érzékelt. Hús és vér. Valóság, ami sohasem kívül, hanem
belül viharzik le. Ezek a viharok tépték szét olyan fiatalon. És ezeket a viharo
kat írta le, mint a legszemélyesebb ügyét ... Minden sora az életéről beszél. Erről

a lángoló, izzó és elhamvadt életről."

Szerelmeiben a felszabadult lélek négy tisztaságtávlata nyílik meg. "Nem az,
hogy hol, hogyan találkozunk - jegyzi fel -, az érzéseinktől függ, nem tarta
tunk-e méltatlannak." Vagy másutt: "Istenkém, Istenkéml Átölelt. Mit akart ez
zel mondani 7" És íme érzékeinek elragadtatottsága: "Szeretnék beleomlani egy
kézfogásba." . " Másutt: "Ha érzed - ha kezem átkulcsolod két meleg kezeddel
- amit mondani akarok, felesleges a beszéd, át kel.l ömlenie a szóban ki nem
fejezhető érzésnek. A szóban eltörik a mélyről jövő érzés, s ha nem érzed keze
men által, - ha mondom, meg nem érted, mert nem érted."

A Cenk alatt, a Kárpát-szorosban - ritka, nyugalmasabb perceiben - ráféled
kezhetett a természet csodáira: "A hegyek ormán leszalad a napsugár, vérszegényen
és csak langyosan. Alant súlyosan. hidegen fut a megfeketedett ezüstpatak Bé
késen legel egy nagy, súlyos tehén a meleg füvön. Belőle csend és nyugalom li
heg az ütemesen emelkedő bordák alól." Vagy másutt: "A Nap csak olyan bá
gyadtan süt, mint hideg zápor után, gyengén, a sötét kis fákat nem tudja át
melegíteni, (Mint veszekedés után a csók, még benne van a fájdalom és 'a kétel
kedés.) Nem találja az ember a forróságot és a derűt, ami azelőtt átölelte, rin
gatta a tájat."
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Irtózott a zajtól, a lármától, borzongott a veszekedéstől. Hét ideges, szeren
csétlen testvér - köztük egy tanítónő, egy kalaposnő, egy rajzolónő, egy sofőr,'

egy fényképészinas - szétdobottságában és néha ijedt összeszaladásában mín
den volt, csak az nem, amire olyan szomjasan, éhesen, míndig, éjjel, nappal,
minél jobban hajszolva, síketítve, annál könyörgőbb, kitártabb karral, hol Jé
zust szólítva, hol kétségbeesett hallgatással vágyott: otthonos csend, hűvös kul
túra. Óvta csigaalakban kanyarodó, féltett polcait : "....hol barna máltósággal
bágyad sok okos könyv."

Ez a hajszálfinom szervezet szinte állandó álmatlanságban is roncsolódott.
Néha csak jóval éjfél után aludt el, akkor is fel-felriadt, várt a fél hatra, amikor
- utolsó éveiben a Brassói Lapok, majd a Népújság munkatársaként - indulnia
kellett a szerkesztőségbe, Látása, világszemlélete ez idő tájt ölt szilárdabb for
mát, a társadalmi újítás szükségességének világos felismerésével.

1932-ben riportúton Erdélyben járt Gergely Boriska, az akkori szabadkai nagy
napilap, a Bácsmegyei Napló munkatársa, szűkebb pátriájában maga is [ónevű

írónő. Nagy Karoláról Itt voltam című posztumusz kötete kapcsán ő rajzolta ta
lána leghűbb portrét:

"itt volt .... Csakugyan itt volt, ezen a világon. Itt volt fiatalon és olyan
gyönyörűségesen"szépen, amilyen szépet nem sokat láttam. Ha valakit ilyen pa
zarul látott el az Isten szépséggel, feleslegesnek látszik, hogy ezen felül még
lelkiekben is gazdag legyen. Ezt nem várja tőle senki. Sőt, épp az ellenkezőjét

akarják. Hogy ne legyen más, csak szép, Szép asszony legyen... Talán épp ez
volt a tragíkuma, Hogy több volt és több is akart lenni ennél. Nagy Karola,
aki itt volt és elment, nem úgy ment el, mínt ahogy elhervad a virág, mint
ahogy a mulandósággal velmúlik a szépség. A csak lelki szépek nagy vigaszta
lására szolgálhat, hogy a múló életben csak a belső szépség maradandó. Nagy
Karoláról, aki gyönyörű nő volt, ha nem lett volna a lelke is szép, ma senki sem
tudná, hogy itt volt." (Bácsmegyei Napló, 1935. március 10.)

Ha valami sértette, bántotta, szeme hirtelen elhomályosodott, tele lett köny
nyel. Pillanat alatt, átmenet nélkül. Míntha állandóan ott ültek volna könnyei a
szeme küszöbe alatt, még akkor is, amikor jókedvű volt. De soha nem öntötték
el arcát, megálltak a szemében és ott csillogtak. Csak aki ismeri "a szem ki
mondhatatlan fájdalmát, amelyet a megvetendő. örökké áldatlan, a Szépség sze
relmeseiben kelt", - benne igazán felismerhette. Nem lelt megnyugvást sehol:
"Templom.. Hideg, nagy, mély, És reszketek, ha már belépek ..."

Megdöbbentő az a halálsejtés, amely szinte gyennekkora óta kínozta. Kislány
még, de már idegeit tépi az első világháború borzalma: "Mert ide is eljön a
harc - Te mít csínálsz? - Kardot kötsz? gázmaszkot veszel? - Vagy készíted
a bombát? - Pincéd védelme alatt várod? .. - Én kiáltok - És sikolyom föl
az égig rohan: - Uram, lehet ez? - Hát ismét lehet, hogy fegyvert fog az
ember?" És már felnőttebben: "Mennyit akarnak az emberek! Tudást tudással
mélyítenek, gépembereket állítanak elő, felfogják a hangot és most az égbe irá
nyítják kémlelő számításaikat. Minek? Mikor készen áll a gázbomba! Egy mé
reg fog megölni? Egy büdös gáz? .. A tudás rafinériája talán, hogy amit év
ezredekig kutatott, elért - egy óra alatt megsemmisítse." Naplójában, füzetei
ben gyorsan odavetett bejegyzéseket találunk, legtöbbször egy-egy mondatot
csupán: " ...ősszel úgyis halnom kell"... "Minden kihal? Gázháború ?" . " "Él
tem huszonhat évet. És ezeket az éveket el k\"11 temetnem, mert egy másik élet
kezdődik..." Aztán még csak egy évet élt ... Dala az Avant de mourir volt. És
néhány nappal egy évforduló előtt névjegyre írt megdöbbentő. szinte látnoki
sorai: "Megelőzzük az [dőt, mert csak így érhetjük el aholnapot." (1933. feb
ruár 22.) És öt nap múlva meghalt. Mint ijedt, meghajszolt őz· szaladt át az
életen. Véletlen-e, hogy Carduccinak épp ezt a versét írta be füzetébe?: "Ó, sá
padt orgona! - A csillagok a tengerárba hullnak. - S kihűl szívem, a dalnak
otthona ..." Trombophlebitis mesenterialis ... Menthetetlen volt.

A korabeli saitó hamar felismerte drodalm] hagyatékának különleges szép
ségét, értékét. Szinte mínden lap, folyóirat pártállás nélkül, megilletődve állt
egyénisége, oeuvre-je előtt. "Egy boldogabb kor bizonyosan jobban megbecsüli
majd, mínt a mai, amelyben hozzá hasonlóan egy egész nemzedék elhamvad."
<Népszava). "Szociális elvei lényének spontán megnyilatkozásai. Szociális egyé"
níségéből ered a munka magasztalása is" (Korunk Szava). "Szegény Nagy Karo
la vajmi keveset kapott az életben, de halála után éppen eleget adott ezért cl
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semmiért" (Nagyváradi Napló). "Itt voltam! hirdeti posztumusz kötete, mintha
maga a nyugtalan szellem, aki életében nem vívhatta ki igazi helyét, rövidre
szabott. életének alkotásait magasra emelve tiltakoznék az elfeledés ellen."
(Nyugat). "Fájlalni kell nagyon, hogy ez a kollektív értéknek induló művész

ilyen korán elment" (Erdélyi Szemle). "Különös könyv. Mondhatjuk, egy élet
vizítkártyája. A látogató nem találta itthon, akikeit keresett, s ittjártának [elét
oly tragikusan hagyta itt, mint aki elment, s többé nem is jön vissza" (Esti Ku
rir). Halálának tízéves évfordulóján újra ír r6la a Népszava: "Indivíduum volt
és borongó lélek ... Már húszéves korában igazságot kereső ember." "Nagyszerű,

mesteri torzó maradt utána, egyetlen izzó lángolás az elhamvadás előtt. Művé

szet, mely túlélte a halált" (Könyvtári Szemle, Bukarest, 1968 február).
Végül ismét Benedek Marcellt idézzük: "Az öregedő ember valami különös

szégyenkezéssel bocsánatot szeretne kérni azoktól, akiknek nem' adatott jneg, hogy
benső lehetőségeik csúcsáig eljussanak. Valami kozmikus igazságtalanság haszon
élvezőjének érzi magát, pusztán azért, mert él, fejlődhetik, magasabbra törhet.
Mindenekelőtt: bocsáss meg hát, Nagy Karola - s aztán, huszonhét eszteridőd

del, lépj be az irodalomba, az emlékezés kapuján. Áldás a béjövőknek, - béke
akimenőknek!" (1934).

Egy fedőhö~

Egy kopott alumínium fedőt
- meqszokott holmi volt
a tízennegyedík ,emeleti

ablakból lesodort

az éjszakai szél. Reggelre kinn
az úttest közepén

találtuk meg: rajta keréknyomok,
s mint valami lepény,

úgyellapult. En nyomkodtam legott
mély horpadásait.

hogy újra a lábasra illjen és
érjen még valamit

ne dobják szernétre. Hiányzana
torz mosoly,a nekem,

ha reggelente nem billegne már
többé a tűzhelyen.

Sajnállak, vén fedő, müyen riadt
mostan a vigyorod.

Nagyot estél, ugye'? A széllökés
amikor felkapott,

hih>etted, mint annyi fém-rokonod,
repülsz te is,

!ogantyúdból hatalmas légcsavar
lett és messzire visz,

túl hegyeken és óceánokon;
vagy tán a hold hava

vonzott, rakéta voltál s elmaradt
konyhánk éji szaga,

amit a tej áraszt bőTiC alól,
a krumplifőZJelék,

,a zsirban szunnyadó szeletke hús
s a kenyérmaradék.

Röptöd íve milyen szép lehetett,
kanyarod hogy bed!ilt,

mily szabadon ·suhanhattál a ház
alvó fala előtt.

Kár, hogy nem láttalak, mert másfelé
ragadtak álmaim,

tovaszálltam én is az altató
vegytiszt,a szárnyain

a feledés csillagzatára, hol
embert meg nem aláz

az emberhez méltatlan sok hiány,
se gond, se kín, ge gyász.

S én is lezuhantam, súlyos kerék
nyom engem is. Nehéz,

most már te is tudod, mindennap
az ébredés.

BITTEI LAJOS
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