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meglepetésszerű és örömkeltő. Hirtelen arra gondoltam, hogy még van valakikben 
annyi baráti jóérzés, hogy küld valamit, nem fontos, mit, de szándékában van se-
gíteni, és tudja, hogy szükségem van az ilyesmire. Az ellentmondásos, hogy ép-
pen Sári tette ezt. De akármilyen okból tette, nagyon jól esett és boldogított. Add 
át, kérlek, hálás köszönetemet és üdvözletemet.  
Azoknak, akik az osztályképet megnézték, mindegyiknek tetszett Sári. Ezután a 
sorrend ez volt: Blanka, (azt mondták, idősebbnek látszik, mint mi) és Gyöngyi. 
Az tetszett, hogy mindent megjegyeztél, amire szükségem van, és erre büszke va-
gyok. Mint egy anya vagy egy feleség, aki pontosan tudja, mire van szükséged. 
Mindent nagyon szépen köszönök, és hálás vagyok mindenért. A tészták finomak, 
az íz is, és nagyra értékelem a cukorkákat, a kis csokikat. 
Nyugodtan küldhetsz fényképet (hosszú hajjal is), mert senki nem mondta, hogy 
csúnya vagy, vagy más ilyesmi. Sorin barátom megjegyezte, hogy a képen kövér-
kés vagy (ami igaz volt), de büszkén válaszoltam, hogy azóta lefogytál. Remélem, 
tartod magad, nem hízol meg, és eskütételkor, mikor szeretném, ha látna Sorira is, 
nem volna semmi kifogásolnivalója az alakoddal kapcsolatosan. 
A legjobb érzés akkor töltött el, amikor kedvenc íróm, Fitzgerald könyvéről szá-
moltál be nagyon ügyesen. Remélem, te írtad a tömör, nagyol jól sikerült tartalmi 
ismertetést? Ha elhoznád ezt a könyvet, nagy szolgálatot tennél. Keveset találtam 
magyarra fordított műveiből. 
Érdekességek:  
A levest és másodikat kihozzák utánunk a mezőre, és mindkettőt kanállal esszük. 
Az itteni tagok nagy része úgy szólít, hogy „ungurú”. Az utolsó ú-t jól megnyújt-
ják. De ez nem zavar. Kukoricaszedés végén járunk, és könnyebb a munka. Ma 
feltűnt nekem a természet szépsége. Nagyon sok fácánt láttam, és ma reggel olyan 
százméternyire három fehér fenekű őzet. Egy fürj szaladt a kukoricaszárak között. 
Nyulat is láttam. Vadszőlőt is ettem. (Nagyon finom.) 
Még egyszer köszönöm neked is meg Sárinak is a csomagot. Leveleidben küldj 
majd képeket, ha elkészülnek. Az a véleményem, ha már eddig növesztetted a ha-
jadat, akkor még kibírsz egy kis időt, amikor már látni fogod, hogy jól áll. Elöl 
kell a hosszából levágni, hogy ne érjen a szemedbe. 
Üdvözlöm a mamádékat, és add át köszönetemet a süteményekért. 
Nyugodtan beszélhetsz, és mehetsz a húgomhoz, mert senki sem haragszik rád. 
Légy közvetlen, természetes; ne ijedj meg, és ne szótlankodj...  
A következő dolog, ami aggasztó, az állapotod. Érted, mire gondolok. F. leveléből 
tudom, hogy Lajcsi apa, Kati meg anya lesz , az ötödik hónapban van. Ez eszem-
be juttatta a következményeket. Mindenkivel, velünk is megtörténhet. Remélem, 
hogy a hűlésedkor bevett orvosság borította fel az egyensúlyt, és csak egy ciklus 
elmaradásáról van szó. Írd meg, mikor kellett volna… és a többi adatot, ha emlék-
szel rá. Tornássz, fürödj, mert akkor sem csinálod fölöslegesen, ha minden rend-
ben lesz. Válaszod, türelmetlenül várom. Puszi. 
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Elment  
Mikola Nándor 

Az elegáns vízfestmények mestere. 
Csaknem észrevétlenül távozott közülünk a kilencvenöt éves művész.  
Elképzelem, amint Kháron ladikján, felszerelkezve mindennel, ami keletiesen 

letisztult, bölcsekhez méltóan eszköztelen akvarelljeihez szükséges, évtizedek óta 
megszokott, nyugodt evezőcsapásaival, lassan tovatűnik valamely sokat látott finn 
tó, az északi táj lelket borzongató, sejtelmes szépségeinek tükrén.  

Az idén éppen hetven esztendeje telepedett meg Finnországban. 
És úgy lett észak gyönyörűségeinek kiváló megörökítője, hogy megmaradt ma-

gyarnak. Azon szerencsések közé tartozott, akit otthon is számon tartottak, a bu-
dapesti Nemzeti Múzeumban különteremben láthatók munkái, kitüntették, érté-
kelték professzori munkásságát, nemrég pedig budapesti retrospektív kiállításán 
csodálhatták rendkívüli művészetét. 

Az Ághegy 10. számában, nagyszerű, százoldalas albuma megjelenésének al-
kalmából mutattuk be Őt olvasóinknak. 

 
Mikola Nándor munkái a Képtár mellékletben 
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Mikola Nándor utolsó, Finnországban megjelent, válogatott  vízfestményeit 
tartalmazó kötetének  fedőlapja 
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minél hamarább írd meg. Remélem, te még nem haragszol reám! Fényképet nem 
csináltatathattam, mert Joli nem csavarta fel a hajamat. Vasárnap pedig megyek a 
fővárosba, három napra. Édesanyámnak konferenciája van, és megyek vele. 
Ügyhogy onnan is hozok neked valamiket. Elküldöm a XI - es osztályképet is, 
mert tudom, hogy azzal dicsekedhetsz, és igazad van, mert van kivel. Már nem is 
jön, hogy magamról fényképet küldjek.  
Most olvasom Fitzgeraldtól Az ég szelíd trónját. Nagyon jó könyv. Egy tehetsé-
ges, nagyreményű fiatal amerikai elmegyógyász beleesett gyönyörű betegébe, és 
vállalkozik arra, hogy egy életen át, férje, orvosa és ápolója legyen. De nemcsak 
egy szép lányt köt magához a házassággal, hanem busás vagyont is, amivel majd 
kezdődnek a bajok, ami jellemző minden gazdag családra. Kb. ez. De minden 
pénzt megér.  
Szombat este színházba megyek Sárival, megnézzük a Szerető című színdarabot. 
Remélhetőleg ez is érdekes lesz. Most már hagylak, légy jó fiú, és írj vagy telefo-
nálj! Sok puszi: 
Ui. Édesanyámék is sokszor puszilnak. 
 
Sötét 
 
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben, a háttérben halkan nyekergő induló hallat-
szik) Kedves Gino! Ma este vettem ki a csomagot. 
Válaszolok kérdéseidre. Nem tudom, mi a helyzet, és nem tudom elképzelni, hogy 
történt valami (úgy emlékszem, betegséged után v. előtte történt… Nemde?). Örü-
lök, hogy azt írtad, hogy ne aggódjak. Remélem, nem lesz miért.  
Nem tudom, mit mondott a húgom, de hülyeséget mondott, ez biztos! Azért nem 
jönnek veled egyszerre (ezt Apám írta meg), mert ha külön-külön jösztök, az ne-
kem is jobb; többször kikérezkedhetek. Azt írta Apám, és nagyon okosan, ha ve-
lük és veletek töltöm azt a bizonyos délutánt, nem érezném jól magam. És ti sem 
éreznétek jól magatokat. Nem foglalkozhatnék kellőképpen egyikötökkel sem. 
Érted? És nyugodj meg, nem tettél semmi különöset, amivel szüleim haragját ma-
gadra vonhattad volna. Tudod jól, hogy a mamának mindig tetszettél, szeretetre 
méltónak írt le. Megegyeztünk, hogy ti eskütételbor jösztök, apám pedig egy-két 
héttel azután, ugyanis csak ő jöhet, és csak vonattal, mert benzin nincs, és hár-
muknak túl költséges volna a hosszú úton vonatozni. Avatáskor csak délutánra 
engednek ki. 
A fővárosból csak azokra a papucsokra volna szükségem. Nagyon kedves részed-
ről, hogy gondolsz rám ilyenkor, de nagyon szépen megkérlek, ne költs rám 
pénzt, annál is inkább, mert nem az általad megkeresett pénzből költesz! Úgy ér-
zem, túl nagy hévvel gondoskodsz rólam. Ez nekem valóban jól esik; de nem kell 
költened rám. 
Meglepett, és örültem, büszke voltam a csomagra. Először is a Sári csokija volt 


