
volt a neve, és istenadta érzéke és tehetsége szerint gyógyított. Olyan híre volt,
hogy messze vidékekről felkeresték. A csorvástak szerint sokszor ötven kocsi is
állt a háza előtt. Kálmány ehhez az emberhez járt, s vele gyógyítaatta betegsé
gét. Mindenesetre nemcsak néprajzi érdeklődésből kereste fel, hanem később vi
szonylagos gyógyulását is neki tulajdonította.

utódját Csernoch püspök mínden évben 2000 arany korona fizetésére kötelezi,
Kálmány nyugdíjkiegészítése címén. Később azonban csak az egyházmegyei nyug
díjalap sovány járandóságából él, de amikor 1917-ben a nyugdíjalap vagyonát
hadikölcsön-kötvényre váltják, többé egy fillért sem kap sehonnan. Miből é}t
hátralevő két évében, az talán örök rejtély marad.

Temetésén zuhogott az eső. Mlndössze hárman voltak jelen, az egyik közülük
Móra: Ferenc volt. Amikor a koporsó elhaladt aSzegedet megszállo francia csapa
tok parancsnokának háza előtt, az ott posztoló madagaszkári néger katona tisz
telgett a holttestnek egyháza, városa, népe nevében is.

Temetése után Móra felkereste a lakását: "Nincs fantázia, amely elképzel
hetné azt az elhagyatottságot, amelynek közepette a legnagyobb magyar folkló
rísta utolsó éveit leélte. A könyvek, kéziratok térdig borították a szoba és konyha
padlóját, de könyvek és írások hevertek a szekrény tetején és az ágy alatt is, a
kanapé alatt is, szalmatörek és fosztott toll közt, és ami könyvkedvelő teremt
ménye van a jó Istennek a könyvskorpió és a patkány közt, az mind otthagyta a
nyomát."

Ilyen élet után jutott el Kálrnány Lajos, az "utoLsó magyar sámán" ötven
évvel ezelőtt a szegedi Dugonics temetőbe, Dugonics András sírja közelébe, és
egyúttal a magyar halhatatlanságba.

PÁLOS ROZITA VERSEI

SOLVEIG

Tűlevelű fák tájtalan ég
bűvölt magányom kontinense

Veronika virággal írok
egy szot minden nap
a kék levegőbe

Majd a szél - gondolom
helyére hajtja

Várakozásom közege dal
naptüze mint a hajam
hászínű már

Hiányod sokszoros éjén
jöttöd bizonyossága a csillag

TRAPPISTA

vágyaimról a húst learattam
ezért vagyok

átégtem a szavak tisztítótüzén

berendezve szolíd halálomat
az égig hallgatok
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