A Vigilia BESZÉLGETÉSE
DERKOVITS GYULÁNÉVAL
KÉT EMLÉKEZTETÖVEL
A FESTÖ
M ég nem szolg álta t tunk n e ki teljes
iga zsá got. Magunkb an sem döntött ünk
mellette vé gleg. Tíz é vvel ezel őtt m ég
leírhattuk, a z él et m ű é r té keiben ké telkedve, hogy m ű v ész í eszköze i, színei és
harmón iá i "éppen a k k or emelték a festői
r a ng legma gasabb r égi ói ba , a m iko r t üd ő
baja fiatalon elr agad ta". Az 50-es évek ben m egf el edkezhettünk r óla : m egt a gadhattuk a vitathatatlan igen t, a pél dának
kijá r ó fé l reérthete tle n h ód ol a tot , de ezzel csak növeltük n emze ti lel kii sm eretfu r d a l ásu n k a t . Ma má r azonban nagyon
j ól t udj uk, h ogy Derkovi ts m a ga volt
a teljesség. Életmű ve kerek , m egbon th atatlan egész.
E gyetlen festőnknél sem él együtt
ennyi re szerves k ö t ő déssel, egziszte n ciális megh at ároz otts ággal . szinte a gé ne k ig h a tóan szocia li zmus és t ranszcend encia ; em b erség, m eggyőződ és hi t és
élet. Meta fi zika és r eális politik~i á ll ásfogla lás. Amikor osztálya sorsát hi tvallásá t fe stette m eg, a szociali zm~s egyetemes igazságait fejez te k i : m inden ember i jaj tiltakozásá t, m inden em b eri
panasz orvoslását, m inden szépnek éhét
minden jó szó szom já t. Ezért váli k ko~
runkban is akt uális m on da ndó júvá Kiv égz ése, amíg a vilá g bármel y pontján embereket semmisít enek m eg h itük
és személ yes elkötelezettségük miatt ,
mert a drótsövény b etonoszlopához á llított, beköt ött szemű e m be r minden
szituációban az é r te lem és a lélek pusztításá t fogja cáfolhatatlan bűnjelké nt
idézni. A Gond a zt a kilátástalannak
tűnő sz eg énységet, szellemi nyomorúságo t jel eníti meg, m elynek az em be r iség
na gyobb fele ma is kiszol gá lt a t ot t. A
Dó zsa-sorozat valamennyi ki rabolt, jo gfos zt ott nép k eres zt útja, am el y t öbbet
és jo b bat kö ve tel zsarnok a itó l. akik e zt
m eata gadj ák. s akik ellen felinduln ak
h ogy t örténelmi rendet tegyen ek. A h a~
tal om m egtorlásait senki sem á b rázolt a il yen iszonyú felháborodással. önkínzó fái dalommal a magyar mű vészet
b en, mint Derkovits fam etszet e i. A
V égzés az elhagyatottsá g, az ár va s ágr a

jutás rn űvészí r öntgen lelete , egy em berpár ki ű z ét é se nemcsak az egyetlen
ot th on bó l, h anem ebből az egyetlen vilá gból is, m ely be n a háztető n sét áló
macskának k ü lönb so rs a van, mint
ga zdáinak.
Derk ov its emberi és alkot ói szil ár d s ágát
azonban nem kezdte ki a léle k- fos ztó,
támaszt n em nyú jtó t ársadalom. M índvégi g m e gőri zte b e n ső d erűjét s a nnak
a ho l naputáni világnak örö m ét t á pl álta
magában, a mely m a jd fe ltétel n él kül
b old ogit mindenkí t, a ki do lgozik is é r te
és h in n i tud ben ne t öretlen ü l. A z Erd őb en m ezí tele n, magányos fé r fi ala kja
m in tha a szolgasá g h á zából szabadult
volna, s m ost csodá ka t várón ú j eg et
kém le l. Az U t ol só v acso ra Krisztus ának
k enyere n em csak az éhséget sz ünt eti
meg, bora nemcsak a szomja t oltja,
hanem örökké éber r eményre sz ólít fö l :
a z értelem , a t ett , a m ű v é sz et üdvösséghozó á ld oza tá r a . A Préd i ká ci ó a hit
-sze n ved ély ével v iga szt al. Prófétá ja bizakod ón t árja k i karját a vilá gnak,
hogy áldást osztva befogadja és arra
bírja, ho gy fel emelkedjék az üdvöt

hirdetőhöz. A Hídép ít ók nem a veríték es munka kérlelhetetlenségét fogalm a zza m e g, h anem az emberi összefogás, az aka rat és a céltudatosság holn a pot i gé ző sz ép s ég ét. Az Anya asszonya ú gy öle li m a gához gyermek ét, mint
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az ember álmaiban a j övendőt. Moso ly ával már évtizedekkel előbbre jár, a
megpróbáltatásokon túl váró új élet
Ig éretein él. A Nemzedékek pedig kifejezetten a jövendő férfiakról szól, akik
tudják, m ít és hogyan cselekszenek s
m íért, hiszen otthonuk a vágyott megvalósulásé. Ember és k özösség olvad
össze hibátlan harmóniában, a társadalom hívás a és a z egyén kötelessége fonódik egymásba ter mészetes kö zvetlenség gel a szeretet és a szellem, a megküzdött emberség és az éltető értelem
se gíts égével.
Sok mindent bízott ránk Der kovits
palettára.

nem volt se mmije s a lakása oly sötét,
szűk odú volt, hogy ha fes teni akart,
ki kellett mennie a fol yosóra, ahol négy
raj zszeggel a falra erősítette a pa pirost , és úgy dolgozott. De nemcsak őt
vette a szá rnyá ra a hír, az asszonyá ról
is sok szó esett. Hal lottuk, ho gy mode ll volt, és segítő szándé kkal á ll t melléje. Mindez sokat foglalkoztatta a fa n tázi ánkat, és nem is tudom, me lyik

A FESTO ÖZVEGYE

Fülep La jos írja, hogy önar cképein
nemcsak ő van jelen; "ott van még
m egpróbálta tásos életén ek sírig hű társa, a vele m indenben azonos Viki, aki
»b ocsl áb úa n « la beauté de l'humain-t
sugározza, »a z embe ri lét n em essége
fé nyl ík« alakján, par tneréről visszaverődve is" . Ezeken a képeken Derkovits
m agá nélete úgy jelenik meg, mint Zola
festőjéé A Műben, aki az alkotás lá zában, betegségétől is hajszoltan ali g
tud másra vagy m ásokra gondol ni.
Szinte csak a munkán keresztül éli az
életét, kevésbé a nyílt kapcsolatokban. _
Amikor dolgozik , megfeledkezik ön magá ról, a környezetéről. m ég a szerelemről is . Ilyenkor a feleség e is csupán
modell, a ko mpozíció tartozéka, a k ül világ ingerei a z ecsetet működtető v íb rátorok, a valóság csak a vá sznon válik számára érzékelhetővé. Csak a festményein azonos igazán önmagával a
művés z is. az élet is . A festményeken
vi szon t mindenki ott van, akit szeret,
akivel n emcsak a vé gzet tényeit, hanem k épzeletének nem vad álmait. sem
nem tob zódó játékát, inkább eaészre törő ,
m índent magába záró k özöss égv ízió j át kívánja megosztani.
A kortárs, Dési Huber Ist ván így
emlékezik rájuk : "Beszélt ék, annyira

fogott meg jobba n : a fé rfi vagy a nő
heroizm usa." E n élk ül a fennta rtás
nélküli ' odaadás nélkül, mell yel a nő
át l én ye gü l n í képes egy szabadon választott, önm agá t hátterül és té rn ául
a dó szerepbe, ho gy a férfi részévé legyen: az életéé éppúgy, mi nt a m ű vé
s ze t éé, e nélkül az odaadás nélkül ma
nem be szélhet nénk Derkovitsról úgy,
ahogy beszélünk, ma nem jelentené
nekünk a zt. amit jelent. Ok ketten
együ tt alkotják Derkovits művészetét,
ők ketten együt t határozzák meg értéKét és maradand óságát,

A VALLOM ÁS

Most egy szociá lis ot t hon lakója. K ül ön szobá ban, sa ját bútorai és személyes
tá rgyai k özt él az emlékeinek, dacol az öregséggel, betegséggel és a múló időt kö ve tő feledéssel. A be szé lgetésre is neh ezen szánta rá m a gát, mert több olyan in terjú lá tot t m ár napvil ágot, amely szándékaival nem egyezett, illetve félreértéseket szül t. Ezért a ztán hol készs égesen ki tár ulkozott, vállalta "a beszélgetés minden
ód iumát, hol meg til tak ozott ellene, szégyenl ősen önmagába gu bó zva , a közlést
pedig mindvégig lat olgatta. A ny omdakész sz ö vegr ő l az volt a véleménye, h ogy
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"Jó, jó, de ez mégiscsak a vázlat. Még annyi elmondanivalóm lenne. Bele se férne
a lapba." Félelmei arról árulkodtak, hogy neki ma is nagyon fontos, ki mit tart
róla, figyeli a hatást, amit jelenléte és szavai - mint eleven, lüktető fclkiúltó[elek - kivál~anak. Amiket az életéről, szenvedéseiről vall, talán megmagyarázzak, hogy miért,
- Édesanyám Dombay Anna, apám Kovács József. Egyszer az iskolában
megkérdezte tőlem a tanítónő (emlékszem, mmdig magas nyakú pulóverben járt),
hogy miért hivnak engem Dombay Vikinek, mikor az édesapám Kovács József?
Persze, a többiek nevettek. Fel kellett írnom a táblára háromszor: törvénytelen)
gyerek vagyok! A bátyámat is sokat csúfolták emiatt a katonaságnál. Apánk
viszont azt mondogatta nekünk: Kovácsból sok van, Dornbayból pedig nincs. Jóval
később azt is hallottam valakitől, hogyaDombay családnak kutyabőre is volt,
bár én ezt nem láttam soha.
Apám kocsikísérő volt, speditőr. A speditőr-kocsik nagyok, kis kerekekkel
és széles farú lovakkal. Apám gyalog ment a kocsi mögött, és útközben be-betért
a kocsmákba, ahol mindig csak vonalat húztak a neve mellé. Anyám mosott
a kocsmárosoknak is, le-letörölt a vonalakból. Apámat borissza és nagy természetű embernek ismertem. Ha italos volt, tört-zúzott, bár hozzánk és anyánkhoz
nem nyúlt, de még a szekrényt is a padlóra fordította hatalmas erejével. Fogadnsból is evett-ivott, néha két napig is a kocsmákat bújta. Szerette a kalandokat. Sokszor elküldött bennünket Pestről. hogy főleg szakácsnéknak udvaroljon.
Ha nem voltunk otthon, legényéletet élt. Amikor modell lettem Kernstoknál, nem
hitte el, hogy tisztességesen keresem meg a pénzemet. Sűrűn veszekedtünk emiatt.
Ez is egyik oka volt annak, hogy elmenjek hazulról és Gyulához költözzem.
Nálunk a családban kedélyes kegyetlenség uralkodott. Hathónapos koromban
apám úgy belevágott az ágyba, hogy a deszkaja leszakadt alattam. Azt nítték,
meghaltam. Anyám talán örült is, hogy a hetedik gyerekére már nem lesz -gondja.
Másnap bejelentette a halálomat, de az orvos megvizsgált és azt mondta, még
szívhangok vannak; még élek. Injekciót adott, és szólt anyámnak, hogy szoptasson meg. Amikor apám megtudta, büszkén mondogatta, látszik, hogy az ő gyereke vagyok. Büszke volt arra, hogy mindezt kibírtam. Én voltam a hetedik
gyerek, és én élek már egyedül közülünk.
Anyám szülei az 1852-54-es fekete himlő járványban haltak meg. Anyám
is megbetegedett akkor, talán tőle örököltem himlőhelyes arcomat. Öt, a leg-kisebbet gyám nagybátyja forgatta ki jussából. Testvéreit tanították, őt meg
éppen csak magtűrték. Anyámtól hallottam, hogy talán azt szerették volna, ha
meghal. Egyik nővére, Dornbay Rozália apáca lett, két unokaöccse pedig pap,
egyikőjük, a szerzetes Dornbay Kaietán a falunkba is eljött prédikálni. Erzsébet
királynő kedves papjának tartották. Szép hangú ember volt. A Dombayak egyébként is jó hangúak. Szüleim végül is azért nem házasodtak össze, mert apám
nem volt katolikus. Nem tudtak megegyezni, melyik templomba menjenek. S
közben sorban születtek a gyerekek.
Fiús gyerek voltam, jobban szerettem a fiúkkal játszani, mint a lányokkal.
Durva, vad játékokat és stikliket szerettünk csinálni. A többiek mindig elfutottak,
engem meg elkaptak. Hiába szaladtam. szaladtam végig az utcán, csattogtam a
rossz lábammal. Később aztán nekem is adtak a lopásból. Nehezen tanultam meg
járni; kisgyerek koromban béna volt a lábam. Szeretem ma is amacskákat,
mert ha ki is nevetnek érte én amacskáktól tanultam meg két lábra
állni. Úgy, hogy utánoztam őket. Figyeltem, hogyan kapaszkodnak fel a falra,
hogyelérjenek egy bogarat. Már gyerekkoromban - ahogy mondani szokták "részt vettem a mozgalomban".
A Szondi utcában, ahol laktunk, a kvártélyosok bíztak meg először "mozgalmi
feladattal". Megbíztak bennem, mert fiúnak vettek, aki nem pletykás. Minden
héten egy kiló nápolyit kaptam jutalmul. Tüntetések előtt figyelnem kellett, hol
csoportosulnak a rendőrök. A Ligetig kellett végigmennem. Egy nagy táska volt
nálam, amibe a házak mentén az útrólodahajított köveket szedtern. Ha megkérdezték a katonák: mit csinálsz? - azt kellett válaszolnom: - Anyám káposztát savanyít, ahhoz kell nehezéknek. A köveket persze azért szedtern, hogy a
tüntetöknek legyen mivel védekezniük a rendőrök ellen. Hét-nyolcéves voltam
akkor. Szabadon választ hattam, hogy csokoládés vagy citromos nápolyi t kérek.
Persze, a csokoládést választottam. A tüntetés nem olyan békés vonulás ;o.~t,
mínt manapság. Gyakran követelt emberáldozatot. mert a kivezényelt rendorok

ütötték-vágták a tüntetőket. Egyszer a pincéből lestük meg, hogyan vágják el
bicskaval az egyik rendorló lábán az inakat. Az állat összeroskadt, Hatalmas
tenekevel a pinceablaknak esett, az betört és az ablak is elgörbült. A tüntetés
nekunk, gyerekeknek ío "zri" volt. A nagy zűrzavarban csenni tudtunk a
szatocsooltok kírakatábóí.
lVlint nagyobbacska lány tésztaüzemben dolgoztam az első világháború idején.
Egy napon katonák jöttek, megtudtuk tőlük, hogy hamarosan megszállják az
üzemet, nekünk pedig az Üteg utcai tüzérraktanyába kell majd átköltöznünk,
Ottnon - mivel rossz híre volt alaktanyának - azt tanácsolták, ne menjek
oda, mert a katonák "behúzzák a lányokat". Egy hét múlva jött három tiszt. Egy
öreg csíkosnadrágos, széles stráffal a nadrágján és két fiatalabb tisztecske. Az
egyik Reiter László, aki később munkát adott Derkónak, a másik - mint később
megtudtam - Kernstok Károly fia. Közölték a munkásokkal, hogy átveszik a
tarnonyaüzemet, és ezentúl a laktanyában fogunk dolgozni. - Na, kislány, jön
velünk a laktanyába? Vannak ott csinos katonák mondta az öreg tiszt és
vállamra tette a kezét. - Jön-e nekünk segíteni? Leráztam kezét a vállamról:
Miért a laktanyában vannak? Miért nincsenek a fronto n ? Az öreg rámförmedt :
-- Mí az, maga bolseviki? Nem, nem vagyok én bolseviki. Én Dombay Viki
vagyok. A két fiatal tiszt röhögött. - Hát akkor szocialista. Szocialista, bolseviki, mit tudtam én kamaszfejjel. hogy mit jelent. - Jól van, kislány - mondta
végül -, maga csak álljon félre, máshová kerül. Még a munkakönyvemet sem
kaptam vissza. Állás nélkül maradtam.
Anyám akkoriban a városligeti Beketow cirkusznak mosott, Jancsi bohócnak
is, aki családos volt. Én vittem el a tiszta ruhát, és hoztam vissza a mosnívalót. Bizalmas barátságba kerültem egy műlovarnővel. Egy alkalommal megkérdezi tőlem: - Kislány, szerelmes vagy'? Nem válaszoltam. elpítyeredtem, Elhagyott a palid? Micsoda ? A fiúd? Nem hagyott el engem senki, sírtam el
magam, elvették a munkakönyvem és most sehol se kapok munkát. Vigasztalt
és azt ajánlotta, menjek el festőkhöz miritának. Szép kosztümökben, maskarákban
festenek meg. Megtetszett nekem az ötlet. Hirdettek is a Főiskolán. Elmentünk
anyámmal együtt. A portás fogadott, korán volt még. Kérdezte, mit akarok.
Mi ntának jelentkezem. Üljön le, mert az urak csak fél 9-re jönnek. Urak, milyen urak? gondoltam magamban. Többen érkeztek egyszerre: Szőnyi Pista,
Réti és Aba Novák Vili' katonaruhában, sarkantyúját pengetve. Aba Novák nagyon kekk ember volt, soha nem szerettem. Azt mondták, menjek a paraván
mögé és vetkőzzek le. Nem vetkőzöm én le! Mí az, maga beteg? Nem vagyok
beteg! Akkor meg miért nem vetkőzik le? Nekem azt mondta a műlovarnő, hogy
itt kosztűmökben, jelmezekben kell állnom. Nekünk nem arra van szükségünk,
majd ha öregasszony lesz, állhat modellt ruhában. Szőnyi azt tanácsolta a többieknek, hogy vegyenek föl fejmodellnek. Nem kellettem. Kislány, adok magának
egy cimet - sajnált meg Szőnyi - , menjen el a Haris közbe, az intimebb hely.
A növendékeknek pedig odaszólt: - A kisasszony nem tudta, mit kell csinálnia,
és ki vetkőzne le akárhol meztelenre. Elmentem a Haris közbe, Kernstok szabadiskoláj ába, a Belvederébe. A növendékek nagyon örültek, hogy ilyen szép
kislányt fognak festeni. Én azonban makacskodtam. Látták rajtam, milyen zavarban vagyok, a lányok biztattak, hogy nem lehet semmi bajom, vigyáznak ők rám.
Először a hátamon eresztettem le az ingemet. Szép hátad van, azt fogjuk most
rajzolni. Később megérkezett Kernstok. Kérdezi tőlem: - Miért nem vetkőzik le?
Odajött hozzám, megfogta az ingemet és le akarta rántani. Felemeltem a kezemet,
pofon akartam vágni. No, no! - mondta - Vigyázzon! És kisvártatva hozzátette: Itt
aktmodellre van szükség, Libbermann Lucy és Csinszka beszéltek rá, és én húzódozva,
nagy nehezen levetkőztem. Naponta tíz órát álltam mozdulatlanul. Úgy áll ez a
Viki, mondogatták a növendékek, mint a szobor. Nehéz volt, de sosem látták
rajtam, hogy mozdulok, hogy elfáradok. Ebből éltünk később ketten Gyulával. Nemigen feküdtem, szinte mindig álló modell voltam. Itt találkoztam először művé
szekkel. Megszerettem őket, jó volt közöttük élni. Emlékszem Csinszkára. Gyula
temetésére ő adott gyászruhát, fátyolt (ma is megvannak még). Itt találkoztam
Fischer Annie-val. Emlékszem egy Dobrovits nevűre, Molnár Margitra. Móricz
Idára, Novotny E. Róbertra. Sokan, tehetségesek, kezdték el a munkát, és ma
már nem tudni róluk, eltűntek.
És itt találkoztam először Derkóval, Derkónak, mert így hívták, már jó neve
volt a növendékek között. Furcsa figurának tűnt. Tudták róla, hogy súlyos tüdő
beteg. Egy kis edényt is hordott magánál, és lehetett látni, hogy köhögés után
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előveszi a zsebéből. El is húzódtak tőle emiatt. Csendes, hallgatag fiú volt.
Meglepett, hogy a hideg télben csak egy übercíherben járt, átmeneti kabátban.
Megkérdeztem tőle, miért ilyen vértelen a keze? A hidegtől? - A háborúban
megsebesült a bal karom könyökben - mondta. Csak a palettát tudta fogni vele.
Tájszólásban beszélt, hogy [enek menek, Zenek menek, Zu. Nem így kell beszélni,
figyelmeztettem. Felmegyek, lemegyek, ló. Nevetett, és továbbra is úgy mondta.
Kérdcztern, honnan került ide? Felcsattant: Mi az? Kikérdezel ? Nem volt
barátságos természetű, az embereket távol tartotta magától. - Miből él? - kérdeztem másszor. Rokkantságit kapok, de abból alig-alig lehet megélni. Később egyre többet beszélgettünk. Sokszor egészen hazáig elkísért. Anyám mondta,
vigyázz erre az emberre, betegnek látszik. Nehogy összeszedj tőle valamit!
Modellt álltarn a Körmendy-Frim testvéreknek is, akiknek fakitermelésük
volt Sopronban. Egyébként szombathelyi születésűek. Kérdezték tőlem, mi van
Derkovitscsal ? Mondtam, rosszul megy a sora, 19 után megvonták a rokkantságiját. Ök elintézték a hadügyminisztériumban, hogy újra megkapja, meg is emelték az összeget és még visszamenőleg is fizettek neki. Persze Gyula nem ruhát
vett rajta, hanem stafelajt és finom, drága festőanyagokat. Ha tehette, mindenből sokat összevásárolt, hogy hosszabb ideig dolgozni tudjon. Dolgozott is mindig, még éjjel is felébredt az alvásból és skicceket készített magának.
Egy alkalommal, mivel Derkó már régen nem jött le aBelvederébe,
Kernstok elküldött hozzá, nézzem meg, mi van a megrendelt munkával, Reiter
László ugyanis több rajzet kért tőle. A Népszínház utca IS-ban lakott a harmadik emeleten, albérletben. Egy néni nyitott ajtót és betessékelt a szobába. Ne
ácsorogjak a folyosón, mert Gyula még a fürdőszobában van. Derkó szebája
halfarokszerűen elvékonyodó helyiség volt: egy ágy, egy asztal, két szék s talán
egy szekrény az egész bútorzat. Az ágyon kiterítve rajzok, odalépek, látom,
mind erotikus rajz. Meglepetten akarok kimenni, kezem már a kilincsen, de az
övé is - belép. - Milyen rajzok ezek? Ez az a nagy megrendelés? - támadok
neki. - Mondd, Derkó, te ezeket csináltad Reiternek? Sokáig nem szólt semmit.
- Ezeket a klozett izéket. Amit most csinálok, az nem művészet, reterát. Ne
beszéljünk erről - és az egészet letakarta pokróccal. Mondtam Gyulának, hogy
segítek rajta. Nem tetszett neki, hogy én akarok segíteni. Úgy tudtam segíteni,
hogy odaköltöztem hozzá. Nem voltunk mi olyan egymást faló szerelmesek. Megszeretett, talán szerelmes is lett, ha ugyan tudott ő egyáltalán szerelmcs lenni.
Én nagyon szerettem, jó volt vele élni. Atvettem tőle, ami jó benne, és ő is tanult tőlem, amit lehetett. Nem volt goromba. Nagyképűnek hitték, pedig inkább
a gátlásosságával küszködött. Védekező-támadó volt egyszerre. Emlékszem, milyen romantikusan, bohémként viselkedett kezdetben: nagy művészkalapot hordott, fekete selyem, széles masnis csokornvakkendőt, kezében egy hosszú bambuszbotot. Ez nem tetszett nekem. Mondtam is: a balerina sem. jár balerina ruhában az utcán. Te minek jársz úgy, hogy lássák, mit csinálsz? Később aztán
elhagyta ezt. Attól még nem lesz művész a művész, ha csokornyakkendőt köt
magának.
Egyszer a Váci utcában sétáltunk Derkóval. Meg-megálltunk a fényesen kivilágított kirakatok előtt. Gyula szerette nézegetni a szép anyagokat, selymeket.
Az egyik kirakatot telerakták jó ételekkel. Mondom neki, ha betörnénk az üveget
- mert csak álltunk és néztünk -, ha betörnénk az üveget, elérhetnénk, és
végre jóllakhatnánk f'ínomságokkal. De addigra el is vinnének a rendörök. felelte ő, és nem lehetne a tiéd egy falat se. Figyeld inkább az arcod a kirakat
üvegében! Ne csak a tükörrel állj szembe otthon, hogy fesd magad. Fesd azt
is, amit magad körül látsz és nem érhetsz el. Nem szerettem, ha kitalált dolgokat festett. Festett például kanáriárust a tengerparton. Hát honnan tudod. milyen a tenger? Nem láttad még soha a tengert.
.
Szívescn olvastam, sokszor hangosan is Gyulának. Amikor egy nagy könyvből Dózsáról olvastam fel, mindketten feküdtünk már, Gyula néha félbeszakított és skicceket csinált. A párttól és személyesen Lukács György től kapta a
megbízást, hogy a Dózsa-sorozatot megmetssze. Megkapta a szükséges irodalmat,
és a könyvtárból beszerezte. Elutaztunk Ceglédre is. Megadott méretben rendelték meg a fametszeteket, de Gyula azt mondta, ő nem vacakol ilyen kis
mérettel, ha akarják, akkor lekicsinyítik. Bécsben terjesztették volna könyvesboltokban, pult alól. Mikor elkészült a vázlatokkal, megvásárolta a metszőké
seket és a körtefát. Otthon két hokedlit egymáshoz tett, szorítóval ráfogta a
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fát és ú gy metszette meg. Azelőtt soha nem csinált fametszetet . M érges volt,
mikor elké szü lt, mert gya ko rlatla ns ága m íatt az egyik lapra fordítva vé ste a
b et űket, a Rá kos szót.
Egy ideig Bécsben is laktunk Gyulával. Ahol laktunk, ill egális találkozóhel y
volt. Gyula Béc sben n éh ány orosz film et is lá tott, a Patyomkin páncél ost gya kr an em lítette. A m agyar filmeket nem szerette. Chaplint n agyon kedve lte. Ami kor egy alk alom mal visszaérke zett P estre, megk ért ek, eng ed je meg, hadd aludh as son valaki a lak ásban. Egy n agy dara b em be r szállt m eg n álunk. K ésőbb kiderült, hogy ez a jó h angú , barátságo s ember Dimitrov volt. P olitik ai k ön yvekhez
csak ak kor juto ttam ho zzá , amikor Gyulával össze ke rültem. Mondh atom, nem
is férj-feleség voltunk, hanem inkább barátok , t est vérek, pajtá sok . Egyszer m eg
is k érdezték Gyulát, ki az a ki sl ány, ak ive l k ézen fogva sétál ? H át én volt am
persze, csak mivel kicsi voltam, nem karonfogva m entünk.
Gyula szerette a csöndes, zenés borozgatast. Olya n búsm a gyar volt, szívesen énekelt b or mellett. Estéket elüldögéltek a sa va ny ú Egry J ózsef fel , iszogatva. Le gj obb b arát ja t al án Borosnyói Jenő heged ús volt. Borosnyói t u dott
sz ép er dé ly i n ót á kat, Gyula b oldogan h allgatta. Úgy hívta Jen őt : egyk orná m.
Oly an barátai, aki ket megh ívott volna magához, n em voltak. Becsülte Nagy Balogh-ot , de ' azt mondta r óla : - Nem szeret em, ha v al aki a se be it mutogatja és
túlsá gosan magába zá r kó zik.
Nem akartunk gye reket Gyula tüdőbaja m íatt. Szüleírn m ég érintk ezni sem
akartak vele, n em tudták m egérteni, ho gyan tudok vele éln i. Fe st ő n ekem
a nnyi gy erek et, amennyit csak akaro k - m ondta nekem.
Egys zer, m ég ismeretségünk el ején látom, ho gy csattos, fed el es imakönyv van
a k ezéb en. Hát te ezt olvasod , ezt hiszed ? Sem ő, sem én n em hittük az Istent. Az imakön yv az édesa nyjáé volt. Nagyon tetszett nekem , hogy ú gy őrzi az
éd esa ny ja emlékét. Gyula bibliás ember volt. Gyerekkorában vallásos. De mi
m ár nem voltunk vallásosak. A Bibliára a zt m ondta , m indegy, mi ért írták,
fontos olvasnivaló, mert érték es irodalom. Szerette a t emplomban az or gonát
h allgatni, és figy elt e az embereket, ho gyan zsongítja el őke t a templom hangulata. Ott a gon dolk odó emberek is hatás al á k erülnek.
Hal álll után m eg akartam h álálni Hoselitz gyáro s jóin dula tát a bécsi t ámogatásért. Levettem a r ámáról a Fázó a sszonyt, gon do lt a m, igazán m éltó ajándék,
ez t fe stette él ete utols ó n apján. Öss zegön gy öl ve vit tem, m ert a hatóság n em
en ged élyezte volna a kivitel ét. Bécsben felkerestem Hos elitzet, n em volt ot thon.
A fel esége fogadott, áta dtam a képet, fogta és bed obta a szekrén ybe a ro ngyok
k özé. Na , gondoltam, lehet, h ogy át sem adj a a férjének. Ho s elitztől késő bb
se m k aptam semmi ér tesítést.
Ha visszagondolok, kiket szerettem
az ok k öz ül, ak ikh ez Gyulának is k öze
v olt, azt hi szem, Sz őny í t . Ö igazá n m ű 
vés z v olt, és em ber séges. Én n em szer ettem a sz ögletes, kubisztikus képeket,
de az okat sem, akik il yen eket csináltak. A k ép n e pontosan olyan legyen,
mint a valóság, d e valósá g legyen.
H ogy Gyula szeretetre vágyó volt-e?
Nem m ondhatom. Egy dolgot sze rete tt
k étségt el enül: a fes tést.
Képe inek egy része eltűnt. Raj zai
szintén. Néh ányat tőlem vi ttek el, de
nem k ap t am vissza ők et. H a Gyula éln e, m inden k önnyebb volna. Ör egaszszon y lettem, egyedül vagyo k.
Ne k i sohasem volt p énze notes zra,
ezért egy fali n aptárból csinált m a gá n ak. Abba je gy ezte bele, mennyi pé nz
jöt t be a ké peiért. k i t ar tozik. Még a
h al ála n apj án is van egy bejegyzés hat
pe n g őről.

Az óta is tartoznak nek i.
H EGYI BÉL A
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