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Azt mondják, szerenesém volt, mert
kedvező pillanatban találkozhattam ve~

le és mert, állítólag, én voltam az utol
s6 vendég, akit fogadott. Altalában bí
zalmattan volt, sokszor nyersen elutá
sító - elsősorban akkor, ha dolgozni
akart. Ilyenkor kíkapcsolta a csöngőt,

kihúzta a telefon zsinórját, bezárkó
zott és éjjel-nappal faragott, teljesen
elfalazva magát a külvilág elől. Mi
kor aztán elmúlt a "roham", nagyot
pihent, föltárcsázta barátait, bocsánatot
kért a gorombaságaíért.

A budai várban, egy kis öreg ház
utcai traktusában lakott, az első eme
léten. Egyetlen zsúfolt szebája maradt,
benne vaságy és kályha, rozzant szek
rény, néhány polc félkész munkáíval
és megszámlálhatatlan fával telerakva.
Spanyolfal - rajta fogas -, választotta
ketté a szobát. Világosabb felében a
,.műterem": itt volt a munkapadja és
a könyvtára, azaz a Biblia, egy magyar
népballadás kötet. és egyetlen kiállítá
sának katalógusa. A falon száraz, csor
ba perec függött.

Kissé mackós tartása volt, haja rö
vidre vágva. Arca szinte szép, főként,

ha mcsolygott. Ritka az az ember, aki
nek érdemes a beszédhangjáról beszél
ni' az övé szép, zengő alt hang volt,
ti;zta beszéddel. Többnyire nadrágot
hordott s mikor meglátogat1iuk, akkor
is más~któl levetett nylon férfiing volt
rajta.

Míg nála voltunk, állt - neki már
nem jutott ülőhely. Egy mesterszéken
és egy sámlin ültünk közös ismerősünk

kel. 806!! Katalinnal. Az ablakhoz tá
maszkodott, karba tett kézzel. Hosszan
beszélt - sok jasszos kifejezéssel, .de
ezek idegenszerűen hangzottak ,a szájá
ból: hapsi, csaj... -_ a betegségéről. a
vizs<t,álatról, a tüdőtűkrözésről, melyet
kívánságára tükörből végignézh~ett s
a tüdejébe bepillantva, olyan ~atvány
ban volt része, "mintha egy kut fene
kére nézett 'Volna az ember". Látszólag
igen élvezte a kivizsg~lá~t, a betegek
szolgálatát, magát akorhazat, :;tz ott~
ni életet. Ki nem mondottan . IS arrol
igyelwzett meggyőzni, h~gy milyen ke
ményen állja a sarat, milyen legenyI:e
dő "úlyos betegségét, folytonos halál
kö~elsé(1ét csak félvállról veszi.

Még "'panaszai is inkább zsörtölődés
számba meutek. Akkoriban egy vála
dékvizsgálat eredményét várta. Két le-
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hetőség közül az egyik biztos volt. Ha
"csak" tbc-je van, akkor még sokáig
élhet ezüstcsővel a torkában, hangta
lanul. De ha rákja van, csupán né
hány hónapja van hátra.

Hogy lelkében mi játszódott le, nem
tudhatni - magyarázgatni, kikövetkez
tetni nem akarok. Az azonban biztos,
hogy a tbc esélyeiért szurkolt. Egyet
len nagy bánatát emlegette többször is:
ha többé nem nyelhet majd szilárd
ételt - hiszen megfulladhat tőle -,
akkor le kell mondanía kedvenc ételé
ről is, a rántott húsról. Pedig - di
csekedett vígan - ő bizony egy ültő

helyében húsz deka szafaládét is meg
eszik, mert. a munkájához nagyon sok
energiára van szüksége, És neki "ad
dig" még sok faragást kell befejeznie.
Megkérdeztem tőle én is mosolyogva:
mennyí időt ad magának? Hasonlóképp
válaszolt: hatvan napot vagy hat hó
napot. (Nem sokat tévedett ...)

Látom, maga mosolyog, Na, en
nek örülök. A szeméből látom, hogy
nem vesz komolyan engem - mond
ta.

Természetesen, nem - válaszol
tam. És még sokat mosolyogtunk egy
más biztatására.

Beszélgetésünk során vasárnapi ebéd
kéje, a pirított. gríz, többször is oda
égett. Ez volt gyakori eledele; nem
szerette, ha éhes volt. tléskamrának
az ablakok közét használta: ott tartotta
a kétszerstíltet is, amit csak puhára áz
tatva tudott megenni.

Körülvették a domborművel: keresz
tek, golgoták, Krisztusok. Ezek őrizték

magukba zárva a néma halálfélelmet.
Mert nem volt ő olyan fenegyerek,
olyan hányaveti, mint amilyennek lát
szani szeretett volna. Dehát a fafa
ragás nehéz fizikai munka, férfierőt
igényel. Férfias akaratot, konok ke
ménységet kíván. Alkotásai mind ke
mény, törvényteljesítő munkák, becsü
letes. nagykezű munkák - ezek között
hogyan árulhatta volna el finom töré
rékeny, túlérzékeny lelkét avatatlan lá
togatói előtt? Ha Kőmíves Kelemen so
rozata ez az áhítatos, végzet-vállaló
kétszer-hat tábla ott függ szebála falán,
hogyan sopánkodhatna. mint egy átlag
asszony, és vallhatná be, mennvire sze
retne élni, dolgozni - boldogan és
egészségesen?



Magát is faragta ő; férfias és kemény
akart lenni, mínt egész életműve.

Ott volt körülötte szinte mínden, amit
alkotott mert mint mondta: nem ér
dekli rni lesz velük a halála után, de
addig minden nap látni akarja őket.
Amit eladott, azt is vísszavásárolta ve
vőitől mert még aludni sem tudott a
hiánY~któl. Mesélt a galériabeli kiállí
tásáról is. Büszkén emlegette, milyen
magasra becsülték munkaasztala fölött
függő csodálatos feszületét. Miközben
munkáit mutogatta, ,beszélt a különbö
ző fafajták színéről és arról, mílyen
cselekkel szerezte meg munkájához a
nyersanyagót.

Ablakára galambok jártak.
Abban az időben vált esedékessé a

Képzőművészeti Alapba történő felvé
tele, s ehhez jó szelgálatot tett volna
egy-két cikk, méltatás, Akkor, azon a
látogatásori megbeszéltük. hogy rövide
sen újból találkozunk, nyélbeütünk egy
cikket a Vigilia részére és néhány, a
faragásairól készült fényképet mel
lékelünk hozzá. Végezetül kértem, mu
tassa meg Erdélyi Zsuzsa akkor még
kéziratban lévő könyvéhez készült il
lusztrációit. Erre azonban nem volt haj
landó. Most már nagyon fáradt a sok
beszédtől - mondta -, legyünk szí
vesek, menjünk el, különben is, dol
gozni szeretne. Ez 1973 november de
rekán történt.

A cikk megírására azonban sohase
került sor. Mikor a megbeszélt időben

felkerestem, nem találtam otthon. Na
pok óta nem látták.

Tudván súlyos állapotát, ismerősei

kutatni kezdtek utána. Erdélyi Zsuzsa
néhány nappal később rálelt: egyik
kórházi barátnőjének lakására szökött.

Telefonon beszéltem vele:
- Nem volt otthon a megbeszélt

időben - rovom föl neki.
- Senkinek nem tartozom beszámol

ni a tetteimről - volt az idegen, el
lenséges hangú válasz.

- Természetes. Mi csak aggódtunk
magáért.

- Teljesen fölösleges.
- Akkor talán megbeszélhetnénk egy

másik időpontot.

- Nem akarok magával találkozni.
Semmi dolgunk egymással.

Mindketten letettük a kagylót.
Meglepetésemből alig tudtam föl

ocsúdni. Erdélyi Zsuzsa, aki Esztert
olyan bölcsen megértette és tisztelte
benne a zsenialitás kettősségét, vigasz
talásul megmutatta az Illusztrációkat,
alázatos munkákat, szárnyasoltárok és
népi művészet sajátos egyesüléseít, tra
gikus ártatlansággal és ájtatos humor
ral.

Mikor ezeket a sorokat írom, Gyo
vai Bodák Eszter már több hónapja
halott. A könyv megjelenése is addig
váratott magára, hogy ő azt már nem
érhette meg. "

Ismeretlenül élt, sietve dolgozott, jaj
szó nélkül szenvedett, és meghalt, mi
előtt észrevették volna. Most aztán saj
nálkozhatunk rövid, névtelenül ellob
bant életén, mi, akik megint túléltünk
valakit.

ULLRICH AGOSTON

GYOVAI BODÁK ESZTER VERSEI

A "Hegyet hágék, lótót lépék" nagyszerű illusztrátorának, Gyovai Bodák
Eszter - mint magát szerény öntudattal nevezni szerette - "fafaragónak" - ezt
a két versét (egy harmadik, kissé qarabosabb, Atlényegülés címmel a borról
s.?ól, mint az emberi öröm, mámor és ituiulatok: forrásáról, ám ugyanakkor az
Eucharisztia anyagáról is) nem azért ~özöljük, mintha kiemelkedő esztétikai
értéket tulajdonítanánk nekík, hiszen a csak kissé is gyakorlott fül azonnal kihall
ja belólük a kiilönféle remíniszcenciákat, hanem mínt egy hivő, ha tetszik: kon
vertita kivételesen mély és gazdag lelki életének versben megfogalmazott vallo
másait.

Egyébként sokkal zárkózottabb volt, semhogy önmagát másként, mint a _
mind magas, mind népies - gótika fájdalmas és finom, egyszerre átszellemült
és mellbeiitően realisztikus élményvilágá1'a emlékeztető "fafaragásainak" tárgyiasí
tásában föltárta volna; nem volt lírikus alkat. Mint maga jellemezte magát:
,.Szűkszájú, olcsó mázas edényké vagyok, mint a mesebeli, mely nehezen fogad
be és nehezen tágul; de tudja - mondta mosolyogva - előnye is van: ha fel
borítanak, nem zúdul ki tartalmam, mint a !elrúgott lavóré."
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