
Brickner Balázs

SÁRGA INDIÁN
– Bódi Antal festőművész élete –

(Regényrészlet)

I mmár véglegesen letelepedett a lapály egy lomha domb-
ján, amelyet Sári János után nevezett el, hiszen ott

temette el őt, a domb oldalán. Eletében utoljára hódolt a
névadás sajátos, megfoghatatlan varázsú kedvtelésének.
A domb valójában az Ólom-hegy névre hallgatott. A jel-
telen sír mégis örömmel fogadta be Sári János testét.

Gyermekéveinek ligetes, néhai legelők kiégett helyére
telepített erdejére hasonlított a domb. Szélesen kitárt
rezgőnyárfák karjai tágították a teret a tiszafák és a fűzfák
között. Az ösvények mentén diót és gesztenyét ültettek
váltakozó ritmusban, tán száz vagy százötven évvel ezelőtt.
Bódi Antal erdeje lassan, lépésről lépésre ment át a rónaság
árnyéktalan sivatagjába, s ahol egymásra olvadtak, ott
időzött szeretettel, a délután óráinak szeretete által.

Sem cigánynak, sem magyarnak, sem kereszténynek
nem tartotta magát, noha gyakorta hallott ilyen kijelen-
téseket a kocsmából botladozva hazatérők, vagy a temp-
lomba igyekvő fekete árnyékú özvegyek ajkáról. Nem tud-
ta, miképp és hol kell ezeket érezni, s azt sem értette, melyik
mit jelent voltaképp. Volt egy kedvenc, vakfoltos kerek
tükre, s ha belenézett, világossá vált számára cigánysága,
tarlóbajsza, fekete haja, rövid orra és felszántott, sötét bőre
nem tagadták meg nemzetségét. Azonban azt is tudta, hogy
mindez valamely isten csendben, titkon reámért ajándéka
vagy próbaköve, s nem szavak hátára vagy gondolatok
ezüsttálcájára való. Ha a tükör előtt állt, azt mégsem hiú-
ságból vagy önsajnálatból tette.

/\ hol lakott, az sem amolyan piszkos, ferde zug volt,
mint szülei viskója. Kemény fából és kemény munká-

val építette, s büszkébben állt, mint a falu bármelyik háza
odalenn. Elkerülte a fagy és a szél. Kerítés és föld is tarto-
zott hozzá, amit ingyen vett az Isten kertjéből, hisz az életet
is ingyen adta neki. Tyúkok és kacsák éltek azon a kerí-
tésen belül, a földön pedig mindent megtermelt, amit a
parasztoktól látott. Olyan sűrű cserjés vette körül az ő
világát, amin a parasztemberek aligha verekedtek át.
Ösztönösen, de természetes könnyedséggel kerülte őket.
Ha úgy adódott, szóba elegyedett velük, ha futni kellett,
hát elmenekült. Nem tartotta számon a haragosait.

Felnőtt-gyermekévei gyerek-felnőttséggé tökéletesed-

tek. Gyermekéveitől mégis különbözött valamiben, hiszen
elveszítette azt a komolyságát, ami csak a legifjabbak saját-
ja. Valójában akkor fordult gyermekké, vagyis érző ember-
ré, és igazán csak az a szégyen merült ki benne, amit gyer-
mekként játékaiban érzett, s ami fentről mindig szemmel
követte. Noha tudta, hogy a játék vagy a rajzolás nem szé-
gyen, mégis hatalmába kerítette egyfajta óvatosságra intő
félelem. Néha már napokat töltött igazán egyedül, titkon
figyelő apai énje távolából olyan emberként, amilyen
valójában volt és szeretett volna lenni. Évről évre vidámab-
bá és könnyedebbé változott, lassanként nemcsak meg-
értette a tréfákat, de újakat is kieszelt. Az asszonyok visít-
va futottak előle a patakparton, de a visításuk nevetésbe
hajlott. Mégsem közelítette meg őket jobban, pedig látás-
ból ismerte minden titkukat gyerekkorától fogva, s éjsza-
kánként vágyott is olykor ennek a titoknak a gyökeréig lát-
ni, és varázsuk részese lenni. Nem a titkoktól félt, hanem
az ürességtől, ami azok fátyola mögött van, a közöny és a
hiábavalóság elkerülhetetlen érzésétől félt. Az asszo-
nyokról leforduló férfiak szemében látta ezt a fáradt si-
várságot gyermekkorában, s nem akart osztozni az ő te-
kintetükben. Mindez, az asszonyok és a férfiak közti meg-
fejthetetlen és örökké bánatba hajló viszony a játékok és
varázslatok felszínén maradt egész élete során, s nem
háborította azt a naiv boldogságot, amelyet mindvégig
érzett, s elhatározott.

Evvel egyidőben a külseje is sorsfordulón ment keresz-
tül. A szerencse nem áldotta meg tetszetős termettel, sem
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barátságos vonásokkal. A lelke sosem vált eggyé a testé-
vel, hanem jószerével mindig valamilyen testvéri harag-
ban álltak, ami inkább volt bensőséges, mint durva, évődő,
mint pusztító. Gyakran sértett haragban állt testének fo-
gyatékosságaival, ami valójában minden emberi test ere-
dendő és egységes fogyatékossága volt, de számára nyűg és
szégyenletes átok. A hosszát mindig alázatos ívben hord-
ta, de ebbe némi gőg is vegyült, s ez már nem volt család-
jának vagy népének öröksége, hiszen az az isten mezítelen
népe, s ez a mezítelenség tiszta és felsőbbségnélküli. Já-
rásának, alakjának és az arcán keresztülfutó korai és mély
két barázdának a jellegét már tudatosan formálta, s las-
sanként önmaga is olyanná vált, amilyennek látta magát:
eredendő tudatlanságának talaján ébredező, a természet
istenétől vezérelt, hatalmas, alázatos mesterré.

A rajzait ekkor már faluszerte csodálták. Irigység volt a
falubéliek csodálatának a neve. Egyetlen, vastag ceruzával
húzott meg minden arcot, s ezek a rajzok nemcsak tökélete-
sek voltak az utánzás mércéjével mérve, hanem egyformák,
s egyformaságukban tán még tökéletesebbek is. Hol aján-
dékba adta a rajzait, hol táplálékot kért értük. Kukoricát,
gabonát nem termesztett, híján volt a zsírnak, a gyufának
és a papirosnak. Ezekért azután hol rézzel, hol rajzaival
fizetett.

Valaki egy nap fellátogatott hozzá a Sári János domb-
jára, öltözékéből ítélve városi, gazdag ember.

– Ezt a képet ön rajzolta? – kérdezte a városi úr udvari-
asan, már-már szinte kedvesen.

Bódi Antal elvette a képet, s azonnal ráismert. Kővágó
Ferenc és családja az ünnepi asztalnál.

– Nem – mondta. – Én nem szoktam rajzolni, sem pedig
festeni.

A városi úr meglepődött kissé, majd néhány percnyi
könnyed szóváltás után eltávozott.

E gy napon a pirtói vasútállomáson talált Bódi Antal
munkát. Egy egész vagont raktak meg krumplival, és

annyi burgonyával fizettek érte, amennyit egymaga elbírt.
A vagon Pestig közlekedett, ahol szintén segíteni kellett az
átrakásban.

Bódi Antal a pályaudvar elé óvakodott, körülnézett,
majd elővette a ceruzáját, és ezt írta:

„Pestre utaztam, s megrettentem az abbéli nyüzsgéstől
és zaklatottságtól, ami az utcákon uralkodik. Az emberek
dobozokban élnek, és szegletes járműveken rohannak cél-
talanul vagy gyalogosan, de olyan sietség és türelmetlen-
ség árán, ami egyszerre tölt el rémülettel és iszonyattal.
Képzeletemet legyőzi annak a zavarodottságnak a meg-
értése, ami nemcsak az utcákon, de bizonyosan az emberek
lelkében is jelen van.

Az első vonattal utazom vissza a magam békés és ma-
gamnak teremtett emberi világába.”

Ugyanazzal a vagonnal utazott, de már nem a krumpli
tömött zsákjain, hanem héjaik szürke porán. Nyolc vagy
tíz férfi hevert a társaságában, akik szintén Pirtóig utaztak,
ott azután valamennyien jelentkeztek az állomásfőnöknél,
aki kimérette nekik a burgonyát. Negyed mázsa fejenként.

– Nem úgy van az – hördültek a parasztemberek. – Egy
mázsát is megemelek én. Egy mázsa jár. Egész nap rakod-
tunk. Mindenki amennyit elbír, annyi jár neki. Koldus-
botra jusson, aki hagyja magát.

Az állomásfőnök kelletlenül, vörös képpel mérte ki az
emberek jussát. Elfojtott szitkok a nyelve hegyén. Hetven
kilóról marad le? Száztízről? Két mázsával kevesebb jut
neki. Kettő hatvan...

– Hát a te zsákod merre van? – kérdezte Bódi Antalt.
– Az nekem elveszett – mondta. – Adjon másikat.
– No mit nem még! – vöröslött az állomásmester. – Ha

nincs zsák, nincs fizetség.
– Visszajövök zsákkal – felelte Antal.
– Azt már nem. Azonnal indul a teherautó tovább.

Megtömheted a zsebed, ha akarod – röhögött, és lakatot
csapott a mázsáló rúdjára. – Még zsák is kellene a mocskos
fajtájának...
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Bódi Antal hazament, s a néhány szem krumplit kirak-
ta az asztalra. Egy levesre futja talán. Olyan volt Bódi

Antal, mint a fű szála, vékony, de magához tér, ha ráta-
posnak is. Nem jegenye, aminek hasad az ága. – Hajlik a jó
cigány, nem törik – gondolta, mosolygott hozzá. Az evan-
géliumot sem kellett elővennie, hogy megvigasztalódjék.

Mindent, amit eddigi élete során képzelt vagy megis-
mert, el kellett helyeznie valami rendbe, s ennek a rend-
nek a közepén csak ő ülhetett, egymaga. Mindennek meg
kellett legyen a helye ebben a rendben, a szalmában üze-
kedő parasztoknak, Jézusnak, a gombáknak a maguk rövid-
ke életével, a reggeleknek, mik hol vidáman, hol könny-
cseppekkel ébresztették, Balázs Sándornak és Sári János
emlékének, a falvak emberi világának és Pest rémületének,
mindennek, mindennek.

Nem tudás, csak halvány sejtés árán képzelte, hogy az
írás minden kérdésére választ ad majd. Néha napokon át
kinn ült a maga ácsolta ház verandáján, maga ácsolta pad-
ján, s az Evangéliumot forgatta, ami Miklós atya Evan-
géliuma volt, csakúgy, mint az első, a tűznek vetett. Meg-
döbbent mindig azon az eltökéltségen, amellyel a Biblia a
természet isteni lényegét egyetlen keresztényi névvel
illette, s amely eltökéltség álomképeivel olykor haragban
ált. Elhűlt attól a bizonyosságtól, amellyel az istenségek
közül kiválasztja valamelyiket, s egyetlennek hívja. Azután
arra gondolt, ez is olyan játék, amellyel valaha fákat és gom-
bákat nevezett el az ártéri erdőben.

Maga elé képzelte Jézust, amint vizet kér a szamáriai asz-
szonytól, ám mégis ő lesz az, aki vizet ad néki – élő lélekkel

és hittel teli vizet, s bizonyára igét is egyben. Azt gondol-
ta, ha tőle kérnének, ő is így, ugyanilyen varázslat által cse-
lekedne . Elképzelte, amint J ézus haragra gerj ed, és szétker-
geti a húsvéti árusokat Jeruzsálem templomából, s azok
szétrebbennek haragja előtt – s ez nem az Isten büntető
haragja volt, csak a hús-vér emberé. Ilyenkor Balázs János
vajda jutott az eszébe. Amikor Béthabara gázlójánál meg-
keresztelkedett, ugyanúgy hajolhatott a víz selyemtükre
fölé, mint akárki más. Elképzelte Jézust gyermekként is,
agyagból égetett játékgalambjai között, amint azt mondja:

– Kelj életre, és szállj.
Maga is próbát tett olykor hasonló varázslatokkal, ám

azok mind balul sikerültek.
Vallásos rajongása hullámzó ívet követett fiatal évei-

ben. Egy alkalommal jelenése támadt, s a fénykoszorúból
Jézus alakja bontakozott ki előtte. Néhány egyszerű mon-
datot váltottak, amelyben sem prófécia, sem biztatás nem
volt számára, ám mindez olyan fensőbbséges módon tör-
tént, amelyben megmutatkozott minden isteni természet,
Jézusé, a világé és ő magáé is. Rövidke szóváltásuk sem
hangok, csak a gondolatok tiszta, mezítelen értelme által
történt, s ez bizonyosságot szerzett számára minden kétely
föllött. Korábban olyannak álmodta találkozásukat, mint
a templomok mennyezeti freskóit, s most örömmel csaló-
dott. Néhány napig a jelenés bűvhatása alatt tevékeny-
kedett. Nem ült a fák alatt tétlenül, mint naphosszat
azelőtt. Megspórolt kevés pénzét olcsó festékekbe fektette,
s a maga készítette ecsetével festeni kezdett. Noha sem
szenteket, sem áhítatos jeleneteket nem alkotott, azok a
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maguk módján mégis keresztény hitét és meggyőződését
tükrözték.

Egy esős őszi hét után a gombák tarka népe megsza-
porodott a dombon, s amíg el nem jött az első fagy, ő var-
gányát, tinorút s pereszkét gyűjtött egész napon át, felfűzte,
sós lében pácolta, eladta, sütötte őket, s minden másról
megfeledkezett, ami fontosabb, vagy kevésbé fontos volt
az életében.

;/|. faluban ismerték is, nem is, kedvelték, csodálták,
.i. \. lenézték, irigyelték és megvetették egyszerre.

– Kell-e napszámos munka? – kérdezték tőle, ha néha-
néha megjelent a falu egyetlen utcáján, s hozott némi gom-
bát, nyulat vagy verébtojást.

– Kell.
– Kifestenéd-e a tornácot?
– Szívesen.
– Olyan vidám színű legyen, hogy az asszony is mulas-

son rajta, de olyan komoly is legyen, hogy a pap megálljék
előtte – mondta a gazda.

Bódi Antal megfestette a tornácot, a szekrényeket és
még a kredencajtók belsejét is, keresett és ihletett for-
mákkal, népies és geometrikus motívumokkal, amelyek
fiatalos, pergő ritmusban követték egymást végestelen
kanyargó ívben, szédült és szédítő iramot diktálva a szem-
nek és mögötte a gondolatnak. Egy hetet dolgozott a torná-
con és a bútorokon. Feladatát sem kicsinyesnek, sem meg-
alázónak nem érezte, és a fizetségre sem gondolt közben,
csak arra, hogy mások örömüket leljék abban, amit nyug-
talan képzelete ezekre a hétköznapi tárgyakra álmodott. A
konyha hétköznapi tárgyai felmagasztosultak, s némiképp
groteszk hatást is kölcsönöztek nekik a különös formák, de
mozgalmasságukban utolérhetetlen hatást gyakoroltak.

A gazda asszonya órákon át nézte, amint amaz dolgo-
zik. Nézte, amíg szőkéből barnába fordult a rántás,

nézte, amíg a krumpli héja a földre nem tekergőzött,
reggeltől sötétedésig, fejéstől etetésig. Egész napját oda-
kinn töltötte a nyárikonyhában, ahonnét kilátás nyílott a
verandára. Hiába figyelte a mester titkát, egy vonással sem
lesett el belőle. Azt sem értette, miért ül néha számára
végtelenségnek tűnő ideig a festetlen fal előtt lehajtott tej-
jel, s miért nem igyekezik inkább el a maga világába. Egész
élete összezavarodott három kurta nap alatt. Egyszer oda-
állott a mester elé, és ezt mondta:

– Az uram egész nap kinn járja az erdőt... Estére ér csak
be.

Antal meghallotta, amit az asszony mondott, de sehogy
nem értette. Ő is járta az erdőt, olykor hajnaltól hajnalig,
estétől másnap estelig, s mégsem dicsekedett vele sen-

kinek. Az asszony mégis ott állt mögötte, furcsa zavaro-
dottsággal az arcán..

– Hát ember az ura a talpán – felelte nagy soká.
Az asszony várt még egy percet, és sarkon fordult Nem-

igen értette, ami őbenne történik. Másnapra kieszelte,
hogy a mester kedvenc étkét főzi. Együtt esznek, elbeszél-
getnek.

– Ne szerénykedjen, no – unszolta az asszony. – Barac-
kos gombóc. A maga kedvére gyúrtam.

A mester megköszönte, és férfimódra megrakta a
tányérját. Púpos gombóchegy, tollpiheillatok körülötte.
Azután felállt, és tányérostól, villástól leült a fal elé, ölébe
ejtette a mélytányért, nyeldekelte a csúszós, ragadós gom-
bócot kettesben a festetlen faldarabkával, s eközben a
névtelen, arctalan cigány asszonyokra gondolt odaát a
tanyán, amit tán nem is laknak már.

Az asszonynak megállt a gombóc a torka felén. Céltalan
vonzalma a férfi iránt valami gyűlöletbe csapott. Az egyik
percben dúlt-fúlt, a másikban beszaladt a vetett szobába,
és hangosan zokogott, míg megint ki nem futott. Megállt
a legszebb részlet előtt, és keservesen szidni kezdte.

– Tán tehénszarral festette? – förmedt a férfira.
Bódi Antal nézte egy darabig a képet, majd szó nélkül

lemeszelte. Ettől Bókomé Nemes Ilona még jobban elke-
seredett, és a tyúkokról is elfeledkezett, hiába lábat-
lankodtak körülötte nálánál is gyalázatosabb hangon.

– Ha még egyszer vacsora nélkül vársz, letöröm a dere-
kad – mondta a gazda, amikor hazaért.

.4 ntal hét nap alatt elkészült a munkával. Csodálatot,
í. \, félelmet és keserűséget érzett, amikor kiterített álma-
in végighordozta a szemét.

– Hát ezek itt mik vónának? – kérdezte a gazda, Bokor
László. Mellette az asszony gömbölyű szemekkel, a szom-
széd ember a szomszéd asszonnyal és jócskán még a közeli
házakból. – Az ám, mik ezek? Napkorongok, sült tojás,
vagy mi egyéb?

– Ezek itt a sejtek, amikből összeáll az élet. Ezért olyan
színesek és egyszerűek. Mint amikor a szempilláink között
a napba nézünk, millió szivárványszínű golyó tündököl a
szemünk előtt, aztán kinyitjuk a szemünket, és ott találjuk
a napkorongot a táj fölött, teljes igazságában.

–Hol?
– Ott ni – mutatta Antal a mennyezetet.
– Az ám. Tényleg ott van – sustorogták.
– No és az a kép? Miért olyan sárga?
– Amaz az utolsó vacsora napja. Jézus urunk megszegi

a kenyeret.
– Ámen – mondták a konyhában,
– Azok ott aratnak – állapította meg egy szomszéd.
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– Aratnak, meg szántanak és vetnek is. Egyszerre van
ősz meg tavasz. Ördöngős egy művész maga.

A gazda emelte, forgatta a fejét, s aztán elővette a kö-
csögöt, leszámolt száz pengőt, és a festő markába nyomta.

– A fergeteges mennykő cikázik a kend kezében. –
mondta, s dübörgő lépésekkel elvonult.

Bódi Antal nemigen hallotta, ha művésznek szólították.
Szókincsében, ennek a szónak megvolt már a maga

értelme és helye, s az nem az ő mesterkedésére illett. Nem
idegenkedett a szótól, ha a békés és bölcsen élt életet illet-
ték vele. Művészeit az életnek és a szónak. Később, sokkal
később mert csak hozzálátni és megteremteni annak a kife-
jezésnek az értelmét, amellyel munkálkodásait megnevez-
te, s amikor hozzáfogott, ugyanazt a gyermeki érzést látta
maga előtt, amellyel a gombákat és a virágokat tette ne-
vekkel halhatatlanokká.

A rajzolást mégsem tartotta kedvtelésnek csupán, hi-
szen több kínja tellett benne, mint öröme, nem a kedv-
telések vígságra hajtó ereje éltette, hanem mélyről fakadó,
nyugtalanul izgő-mozgó tűz, és halálos fáradtsága árán sem
elégült ki, vagy nyugodott meg rajzaitól. Kincsnek tartot-
ta inkább mindazonáltal, semmint betegségnek. Művész-
kedéseinek sem a lényegét, sem az okát vagy értelmét nem
kereste, és önkéntelenül sem lelte föl semmiben. Amikor
hosszú napokon látszólag tétlenül a szederfák vagy gesz-
tenyék alatt ült fűszállal a szája sarkában, akkor inkább
azon a renden fáradozott, ami a világ ezernyi szilánkjából
sosem akart eggyé állni benne. Ilyenkor mosdásra, evésre
sem jutotta erejéből, annyira lefoglalták a szeme elé zúduló
képek. Az arra vetődők köszöntését sem mindig vette
észre. Máskor kerek, foltos tükre előtt állt órahosszan, s azt
igyekezett megfejteni, mi is fontos valójában az életben.
Minden-e, semmi-e, vagy a kettő egyszerre, egymás által.
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