
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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Ugyanakkor (mint Halász Ottó felsőmocsoládi plébános, aki temette és éle
te 'utolsó idejében lelkiatyja volt, s akinek szívességéből ezeket az adatokat. és
tényeket közölhetjük) sok jóbarátja volt; mint az effajta természetek, miközben
ő maga nem nyílt meg (mert megnyilatkozásának más volt a területe: a művé

szete), mintegy kihívta a másik őszinteségét, bizalmát, talán azért is, hogy gond
jaikat-bajaikat magára vállalja. Míg a maga gondjait-baj,ait (az anyagiakat is:
lakásgond, tüzelőhiány, majd a súlyos betegség, s a jól viselt, de azért nyilván
befelé fájó melZőzöttség) megtartotta magának. Barátait olyanoknak fogadta el,
amilyenek; magával viszont sokat küszködött. "Nemcsak a sima fával szeretek
dolgozni - mondta -, abban nincs fantáúa"; s mutatta némely munkáját úgy,
ahbgyari ",a görcs alakította". Magát is ilyen nehezen alakítható anyagnak tar
totta; "sajnos, tudom, elég nyakas vagyok" - mondta, de ugyanakkor érzékeny
ségével leszámolva teljes, akár a nyerseségig menő őszinteséget kívánt: "Nem
kell azt a másikat kímélni, az őszinte szót ki kell mondani mielőbb" - írta
egy levelében.

Az anyagiasságot (s a vele karöltve járó művészi engedékenységet) nem is
merte. Munkáiról egészen élete utolsó évéig nem készített másodpéldányokat,
nem ismételte meg önmagát (anyagiak Teményében); nehezen vált meg a dolgai
tól, s akkor is inkább ajándékozott, mint eladott. És nagyon becsületes volt a
művészetében; "ehhez nem értek, nem vállalom - hárított el egy fölkínált, de
,rnesterségén' kív1il eső munkát (amit persze kön1!yedén elkeszíthetett volna). 
Én igazán csak olyan munkát váUalok, ami szakmailag kifogástalan és becsületes."

Markáns, kemény jellem volt, mosolyogni tudott a szenvedéstől (elsősorban

a keserves testitől) befelé nyelt könnyei fölött, mondta róla knnnrsójánál a 1'au.
Nemcsak pár hónapot töltött szerzetesnók (cisztercita apácák) között; egész élete
Istennel volt tele. És bibliás lélek volt: szerette és olvasta a szentírást. Egyszerű

lélek is; de ez az egyszerűsége sok mindenMI tevődött össze; nem készen kapott,
hanem kifaragott egyszerűség Volt.

Mint a nagy lelkeké mindig.

életem

A hivatásom: a kereszt,
az utam végig stáció,
az életem fehérkaringes
istenszolgálat, ministráci6.

Az életem nem a bűntelenség,

hanem az alázat és a bánat,
én minden este tékozl6 fiúként
ölelem Atyámat.

Szeme csillag volt,
s a haja éjjel

holdsugárb61 font
ezüst fátyol volt,
s röppent a széllel.

Homlokát nappal
színarany búza

s játékos kedvvel
sok szín vadvirág
koszorúzta.
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De itt megtudtam, hogy a gyengeség
sokkal nagyobb lehet, mint az erő,

és hogy több a tisztánál néha
a bűnbánatIJal könnyező.

Az életem csupa szenvedés
nincs is más, csak a kereszt velem,
az életem mégis csupa boldogság,
sok szeneedés - sok kegyelem.

S a l ve

NapszálLatkor, ha
lelkem csókolta

egész valómat
gyémántos fénnyel
hintette, szóTta.

Míg élek, szívem
csak Öt kutatia.

S ha egyszer hívna,
boldogan futnék,
- Salve Regina!
Salve Regina!



Eszter rnunk ájaGyovai




