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Az Ághegy tíz éve
Elbizakodottság nélkül írhatjuk, hogy skandináviai magyar irodalmi és művészeti
lapfolyam kitartóan halad kitűzött célja felé .Ez pedig nem más, mint az az aprómunka, amelynek folyamán sikerül összegyűjtenünk a skandináv országokban élő magyar
alkotókat, hogy ha csak virtuális közösségben, de példamutatással szolgálják a magyar művelődést. Igazoljuk, hogy a nemzet több, mint politikai együvé tartozás, történelmünk, hagyományainknak, kultúránknak, lelki közösségünknek a megtestesítője
az anyaországon, a Kárpát-medencén kívül, de az egységesülő, fokozatosan egy országgá minősülő Európai Unióban.
Mi, európai uniós magyarok a nemzet törzséből is táplálkozva, az északi kultúra
fényében teremjük az ág hegyén a magunk sajátos gyümölcseit: irodalmat, képzőművészetet, zenét, filmet, előadó művészetet. Minden, amivel az itt megtelepült magyarok hagyományait, nyelvét, műveltségét ápolhatjuk.
Számok mutatják tíz esztendőnk eredményeit.
Folyóiratunk közel négyszáz alkotónk önzetlen munkájának köszönheti, hogy
szerkesztője négyezer oldalra összegyűjthette, tördelhette szerzőink különféle, nemegyszer kiemelkedőnek mondható, más folyóiratok által is átvett alkotásait.Az idei
tavaszon nyomdába adjuk az Ághegy VI. – kötetét, egy-egy kötet hétszáz oldalas,
színes mellékletekkel. Nyomtatásához az Ághegy-Liget Baráti Táraság által skandináviai olvasóinktól begyűjtött, példányonként 60-113 korona körüli önköltségi árnak
megfelelő összeget gyűjtöttünk, de támogatott a Svédországi Magyarok Országos
szövetsége, két alkalommal pedig a magyarországi oktatás– és kulturális miniszter.
Bírjuk a Magyar nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának és a Kultúra Lovagrendjének erkölcsi támogatását.
Mátyás király idejében, nagy ünnepekkor az udvarban szokásban volt, hogy a
különféle mesterségek képviselői, mesterségüket jelképező szerszámaikra kaptak
néhány aranyat az uralkodótól. Galeotto Marzio, a híres olasz tudóst felszólította a
művelődést szívesen pártoló király, hogy könyveit hozza elő, s miután ez megtörtént,
azokra bőséggel rakott aranyat ezüstöt.
Az Ághegy köteteire mi, nem várunk egyebet biztató elismerésnél. A haza éltető
figyelme nélkül meg nem lehetünk. Mostanában felfigyeltek reánk az Írószövetségben, a tévében, a rádióban és néhány irodalmi folyóiratban, napilapban is. Hírnevünket öregbíti egyre gyarapodó, Sándor Attila önzetlen munkája folytán naprakész és
olvasóink sokoldalú művelődését korhűen szolgáló honlapunk is. De, „proféták” szeretnénk lenni a skandináviai országokban is. Ebben támogatnak nagykövetségeink,
ahol anyagiak hiányában is bemutathatjuk alkotóink munkásságát. Bizonyára eljön
annak is az ideje, hogy a skandináviai magyar sajtóban is megemlékeznek a éppen
tavaly tíz éves Magyar Ligetről, a dél-svédországi magyarok családi lapjáról, az Ághegy évtizedéről és az Ághegy-Liget Baráti Társaság idén betöltött, több száz olvasót
és mintegy félszáz anyagi támogatót magában foglaló virtuális egyesületünkről,

amelynek javaslatai alapján a skandináviai országokban immár tízen viselik a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet.
Ugyancsak tíz a száma az Ághegy Könyvek sorozatában megjelent köteteinknek
is, amelyek többnyire szerkesztőségünk szervezésében és szerkesztésében, a szerzők
és az ÁLBT anyagi támogatásával jelentek meg a budapesti Közdok Kiadónál.
Az Ághegyről köztudott, hogy sorakozó köteteivel a skandináviai alkotók antológiája szeretne lenni. Ehhez kívánunk magunknak kitartást, még több olvasót és kultúránkat éltető tudatos támogatót.

Baják Zsuzsanna (Susy Berg): Dán design Akril, vászonra, 30x30 cm, készült: Ishøj, 2009. november
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Tar Károly

Gyanú
Első beszélgetés
- Kapcsold be!
- Bekapcsoltam…
- A kamerát is. Nem látlak! Hallod?
- Látlak.
- Kapcsold be! Klikkelj rá!
- A francba… Nem találom.
- Ott, alól… Keresd a videó hívás gombot.
- Keresem. Hol van?
- Halló! Másfelé kattintott, most kezdheti elölről… Halló!
- Más gombra kattintottam, kezdem elölről.
- Hallom. Hallod?... Miután feketéről zöldre vált a keret alapszíne, megjelenik a
kép. Nálam éppen most zöld. Na, mit mondtam! Látlak! Látom kezed és füstölgő
cigarettád. Mondtam ugye, hogy jó ez a skype, úgy beszélgethetünk, mintha szemben ülnénk egymással…
- Rég volt az már.
- Én már csak a most-ra figyelek. Megöregedtem.
- Látom. Rajtam is látszik. Láthatod…
- Kopaszodsz te is.
- Állítsd magadra a kamerát. Élesítsd. Most jó!
- Előre hajoltam. Amikor hátradőlök ebben a kényelmes karosszékben, csak a kezem látszik.
- És baloldalodon a fal, amely tele van festményekkel.
- Igen. Azok nagyon régi képek. Van egy kis családi gyűjteményem. Nyugdíjazásom óta rendezgetem. Semmi haszna, de van elfoglaltságom. Szívesen látlak, nézz
be hozzám.
- Persze, mi az a kétezer kilométer?
- Kellett neked olyan messzire menned?
- Nem volt más választásom, te is tudod. Otthon már senkim sincs, itt unokám
hasznára lehetek, legalább is ezzel áltatom magam. Vittem-hoztam óvodás korában,
elkísérem az iskolába, ráerőltetem a magyar szót, a nagyapáknak is lehet némi haszna.
- Mikor mentél ki? Van vagy húsz esztendeje?
- Majdnem. Tulajdonképpen a változás után öt esztendővel. ..
- Hű, hogy repül az idő! Ezek szerint jó húsz esztendővel ezelőtt találkoztunk utoljára?
- Úgy van. Akkor láttalak, amikor visszatértél Bécsből. Bejöttél hozzám, az irodába. Emlékszel? Emlékszel mit kérdeztem tőled akkor?
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- Mit kérdeztél?
- Nem emlékszel? Azt nem lehet elfelejteni…
- Azt kérdezted, hogy visszajöttem-e?
- És mit feleltél?
- Azt feleltem, hogy igen.
- Így van. Azt beszélték rólad, hogy az anyaországból átléptél Bécsbe. Láttak a menekült-táborban. És aztán hazatértél...
- Hazatértem, persze.
- Akkor nem kérdezhettem tőled egyebet. Az iroda is tele volt poloskákkal.
- Az meglehet, másokat is lehallgattak.
- Nem kérdeztem tőled egyebet, mert nem kérdezhettem. De sejthetted, mit gondoltam rólad. Mit gondolhattam valakiről, aki jelentkezik a bécsi menekülttáborban, ott
forgolódik néhány napig, aztán, mintha mi sem történt volna, visszatér az átkos rendszer igája alá. Van ilyen? A karámból szabadult állat megjárja magát a szabad réteken, aztán visszaballag a szúrós szögesdrótkerítés mögé? Azért sem kérdeztem többet, mert barátaink és közös ismerőseink kérdésére sem tudtam mit felelni? Milyen
ember ez a Béla? kérdezték tőlem. Igaz lelkedre Anti, mondd milyen ember az ilyen?
Így kérdeztek. S azt, hogy miért mentél a bécsi táborba? Mit és kiket kerestél ott? Ki
küldött? Ilyeneket kérdeztek fojtott hangon, és kérdéseikben benne volt az ítélet.
Hallgattam. Mert a kétségek úgy égették egész bensőmet, mint gyomorfekélyest a
savtúltengés. Nem segít ilyenkor a szódabikarbóna, nem enyhíti fájdalmunkat semmilyen por, mert erre nincs orvosság.
- Hazatértem.
- Nem hittem el, hogy ott jártál. Rákérdeztem. A többit akkor nem kellett magyarázni.
- Nem magyarázhattam akkor magam sem, mert nem volt mit. Minden magyarázatom újabb kétségeket borzolt volna az érdeklődőkben.
- Érthető.
- Hazatértem én egyszer Amerikából is. Az egyik fogadáson, már ittunk eleget, odalép elém egy idősebb, jóvágású úriember, s nem teketóriázott, hanem keményen rám
szólt: Uram, beszédem van magával! Jöjjön velem! Letettem a pezsgős poharat és
követtem. Beültetett egy garzonlakásnyi méretű automobilba, s elkocsikáztunk a város villanegyedébe. Kétszintes, fürdőmedencés, teniszpályás, bútorozott épületben
végigvezetet a szobákon, a visszaúton kezembe nyomta a ház kulcsait. Ez a magáé!
És mondta, hogy havi hány dollár kereshetek, ha elvállalom fémipari vállalatának
műszaki irányítását. Másnap, amikor felkeresett a szállodában, elébe tettem családi
fotóimat. Az egyiken anyám Nádaspatak-menti házunk udvarán áll a nyári konyha
előtt, és a vasárnapi csirkepaprikásnak valót kopasztja a tavaszi zendülésben. Szerény
ember vagyok, és az is maradok, mondtam az úriembernek, ezért öreg szülőházunkat
nem cserélhetem el az úszómedencés-teniszpályás villával, mert csak szülőhelyemen
érzem magam otthon. Hallgattunk egy sort. Kézfogásából éreztem, hogy erősen igyekezett az ép eszűek csoportjába tartózónak minősíteni engem.
- De a bécsi kirándulásnak bizonyára más indoka volt.
- Így igaz. A fiamat akartam menteni. Sorra vehetjük az összes nagymenőket, neves
embereinket, elöljáróinkat, mind hasonló cipőben jártak. És ki-ki ismeretségi körének
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megfelelően mentette családját. Anyaországi kapcsolataiknak köszönhetően írók,
művészek, közemberek fiai, lányai jutottak megfelelő pályakezdéshez, megélhetéshez, álláshoz, lakáshoz az anyaországban. Nekem nem voltak ilyen kapcsolataim,
nyugatabbra kellett keresnem lehetőséget. Ezért jelentkeztem a menekültek bécsi
táborában. Ehhez persze, előbb útlevelet kellett kapnom. Az egyik hétvégén, özvegy
édesanyámnál jártam, hogy a városi ellátás útvesztőinek ismeretével, és mindenféle
baráti segítséggel, csúszópénzzel és cserekereskedelemmel, feketén szerzett élelmiszerekből számára is jutassak valamennyit. A kocsmában hallottam, hogy a szomszédfaluban, rokonait látogatja János bátyánk, akinek fekete kocsija és fegyveres
kísérője is mutatta, hogy nem akárki. Segítségével jutottam - s ez abban az időben,
tudod magad is, nagy szó volt - Trabanthoz. Gondoltam egyet, s karton-jaguáromon
átviharzottam a szomszédfaluba. Nem volt nehéz megtalálni a fekete Mercedest.
Mondom János bátyánk fegyveres sofőrjének, hogy fontos közlendőm van távoli
rokonom számára. Az nem úgy van, hogy akárki csak úgy megzavarja a minisztert
fontos teendői közepette. Mivel ezzel egyetértettem és a zavarás tényét is sikerrel
elhárítottam, a szelíd gorilla, nagylelkűen szabad utat engedett. Hátul van a sertésólnál, intett a fényes kocsit nagy igyekezettel fényesítő emberem, s csakugyan ott találtam János bátyánkat, amint a süldőmalacok szemrevételezésével szakított magának
bokros teendői közepette örömteli pillanatokat. Illendően köszöntöttem, és szóltam
magamról is, hogy tudja hova, rokonságának melyik ágába helyezett a sors, aztán,
amúgy rögtön és nyíltan a közepébe vágva, útlevél ügyben segítségét kértem. A malacokról reám fordította emberi tekintetét, bíztatásként dörmögött valamit, aztán e
zavaró körülményeket tüstént elhessegetve, szépen elbeszélgettünk a disznóhízlalás
nehézségeiről, s bizonyos gonddal kitenyésztett fajták előnyei fölött is egyezséget
kötöttünk. A következő héten már kezembe volt az útlevél. Mentem- jártam mindenféle anyaországi ismerősöknél, a kisemberek sokféle gondjától akkor együttesen sem
láttuk tisztán a jövőt. Gondoltam egy merészet és átruccantam, mert akkor éppen
lehetett, Bécsbe. A menekültek táborában leadtam az útlevelemet, s egyéb nálam lévő
irataimat, kérdezősködtem, latolgattam másokkal együtt, merre keressük a jobb élet
lehetőségét. Ausztráliát sűrűn ajánlották. Megijedtem a nagy messzeségtől.. Háromnapi téblábolás után, jelentkeztem az irodán, visszakértem az irataimat. Meggondoltam, mondtam a velem foglalkozó úriembernek, talán mégiscsak lesz valahogy otthon is. Abból nem lesz semmi jó, ha a fiam olyan messze kerül a nagyszülei házától.
Jól döntött, buzdított az úriember, aki visszaadta az útlevelemet, és Trabantomon
egyhuzamban hazarobogtam. Ez bécsi kiruccanásomnak a története, amit akkor nem
mondhattam el még neked sem.
- Béla, emlékszel még, akkor azt tapasztalhattuk, hogy három ismerősünk közül
egyik besúgó. Merthogy szinte mindenkit megkörnyékeztek, bíztattak, de inkább
különféle módon kényszerítettek, arra hogy jelentse az ismeretségi körében történteket vagy legalább véleményt nyilvánítson a belügynek nem tetsző viselkedésükről.
Engem három hónapig gyomrozott egy kapitány. Gyorsabb előrehaladást ígért a hivatalban, ha fedőnévvel ellátott észrevételeimmel szolgálom hazámat. Mit mondhattam
volna? Azt, hogy az ő hazája nem, az én hazám? Területileg sem. Merthogy oltyán
betolakodó volt a tiszt. Nemzeti érzései is hidegen hagytak, meg sem fordult csökött
agyában, hogy örömömre szolgál: nem tartozom az államalkotó nemzethez. Még
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akkor sem tartozhatom oda, ha előrevetítve erőszakos beolvasztásunk mindent lehengerlő sikerét, önkényesen bekebeleznek bennünket a mondvacsinált ősiség akarnokos
jogán mindenkinél kiválóbb anyanemzetükbe. A történelemben oly sokszor bevált
kisebbségek felszámolása, sokféle csavaros és szemfényvesztő módozata ellenére
nálunk nem sikerülhet. Reménykedhetünk, mert európaiabbak vagyunk a balkáni
betolakodóknál, s a logika szerint nekünk kényszer a visszalépés, nekik pedig értelmes a felzárkózás. Amikor propagandájukról lefoszlik a tudománytalan hőzöngés, és
kiderül, hogy dicsőséges történelmük, amelyre felsőbbrendűségüket építették
„meztelen”, a józanész helyére teszi a dolgokat, normalizálódik majd az élet. Nyilván, nem szólhattam erről emberemnek, és még most sem érvelhetnék, ha megkeresném, mert ugyanott, ugyanazt a mesterséget űzi, mondvacsinált ősiségének mámorában, mint egykor az átkos rendszerben tette. Alapvető változásokra ma már nem elég
néhány évtized. A sokféle beidegződés, az akarnokság, a megszokás és a hatalomhoz
való ragaszkodás miatt csak felszíni a változás. Ha azt kérdeznéd, hogy miért nem
térek haza, hát akkor azt felelném: ezért. Elegem volt a sziszifuszi küszködésből.
- És hogyan szabadultál meg a kapitányodtól,
- Huszárvágással. Írtam kérésére néhány véleményezést a listáján szereplő ismerőseimről, de nem az általa ajánlott fedőnevet, hanem a saját nevemet írtam alá. És útszéli
viselkedéséért feljelentettem feletteseinél. Áthelyezték, és akkor úgy tűnt, engem
békén hagynak.
- Zaklattak?
- Megfigyeltek. Éreztem, hogy mindenütt nyomomban vannak. Ki derül ez majd,
amikor kikérem dossziémat a belügytől.
- Sanyi kikérte. Azt mondja, hétezer oldal… Honnan ez a bőség?
- Ez is mutatja, hogy számosan voltak, akik jelengettek.
- A Sanyi dosszárjában tőled is van egy jelentés…
- Véleményezés.
- Egy kutya!
- Nem éppen. Ilyen véleményezést akkoriban többet is írtunk a káderosztály kérésére
azokról, akiket át-, vagy elhelyeztek, akiket magasabb beosztásba javasoltak. És azt a
véleményezést a saját nevemmel vállaltam. És Sanyi, amikor nemrég felhívott, azt
mondta, nem talált semmi kivetnivalót abban. Pedig, emlékszem, hogy amikor a
konyhaasztalon sietve tizenvalahány sort írtam Sanyiról, a kapitány elégedetlen volt
jellemzéssel. Milyen ember az, akinek egyetlen hibája sincsen? Ezt kérdezte. Igaza
van, mondtam, és odakanyarítottam még vagy három sort arról, hogy barátom olykor
hirtelenharagú, felemeli a hangját, és kacskaringósakat káromkodik. Nyomban, szorosan az utolsó sor alá kanyarítottam az aláírásom, hogy senki ne toldhasson oda be
egyebet. Ha sikerült volna rávennie, hogy feljelentést írjak, akkor az általa ajánlott
fedőnévvel kellett volna aláírnom. Nem tudom honnan vette, valamilyen v- betűs
nevet ajánlott: Bieru, Bicu, Banu. Nem jegyeztem meg, mert egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy ezt a nevet használjam. Ha elfogadom ezt a nevet, beleegyezem
abba, hogy beszervezett ügynökként, besúgóként szerepeljek nyilvántartásukban.
- Mostanában egyre többen megvallják, mert hát dokumentumok is bizonyítják, hogy
miként kényszerítették a belügyiek őket együttműködésre. Tapasztalatlanok, naivak,
felületesek is akadnak közöttük szép számmal. Az élelmesebbje pedig haszonlesés-
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ből, kivagyiságból, de olyan is akad, aki rendszeresen folyósított havi fizetésért dolgozott szorgalmasan és lelkiismeretesen, lelkifurdalás nélkül. Beismertem, hogy jártam Bécsben, amikor a kivándorlással próbálkoztam. Nem azért jártam ott, ahogyan
az egyesek képzelik. Nem szolgálati úton, és nem azért, mert valamit is ígértek szolgálataimért.
- Mit gondoltál? Miként magyarázhatták a veled történteket ismerőseid? Mire számítottál? Csak nem arra, hogy elnézik neked azt, amire más csak álmában gondolhatott?
Protekciósan útlevelet kapsz, jössz-mész a nyugati határon át, mint a szabad emberek? Kinek hittek volna? Nyilván, hogy besúgót láttak benned, kollaboránst,
szekust… Helyükben te sem gondoltál volna mást…
- Van itt a fiókomban egy Nota informativa címmel ellátott papír. Ha nem felejtettél,
akkor tudhatod ez az állam nyelvén írott megnevezés,tájékoztatót, belügyis jegyzetet
jelent, és előszeretettel használták ezt a műfajt a rendőrök, a hivatalos közegek, a
besúgók, a feljelentők… A 89-es balhé idején találták a megyei pártszékház előtt,
ahová a tömeg kidobálta a dossziékat. Az egyik barátomtól kaptam nemrég. Le is
fényképeztem, mert benne vagyok keményen, mint akit erős szemekkel figyelnek a
szervek, pont nemzetiségi nézeteim miatt... Persze, ők is tévednek, akárcsak te, mert
nekem nincsenek nézeteim. Még azt sem szoktam hangsúlyozni, hogy milyen nemzetiségű vagyok. És arra sem hívtam föl a NATO figyelmét soha, hogy levegőt szoktam
lélegezni. Egy jó besúgó, mint amilyen én voltam, azt is titkolja, hogy van neki vakbele, meg tyúkszeme. Az igazság pedig az, hogy soha nem is titkoltam. Akkor sem,
amikor a lágerből hazajöttem. Mert mondtam, hogy a fiamért mentem, s azért jöttem
haza, hogy magammal vigyem. De már nem engedtek át a magyar határőrök. De mit
számít, hogy mi az igazság ! Na, ez a fájdalom is szépen ki van faragva. Nem ítélhetem el, aki ezt gondolja rólam és nem haragszom már senkire sem.. Mert az Úr képére vagyok teremtve. Azt mondom az Úrnak, bocsájtsd meg nekik, mert nem tudják,
mit cselekednek. Az éjjel azt álmodtam, hogy visz a hóhér akasztani. Mondtam néki,
míg haladtunk az akasztófa felé: Vigyázzon, mert még meg talál fázni, olyan lengén
van öltözve. Legalább sapkát tehetett volna. És ha már fölakasztott engem, hazafelé
menet vigyázzon magára, mert nagyon sok rossz ember járkál az utakon, még le is
üthetik... Mit mondhatnék egyebet? Küldöm a dokumentumot, mert beszkenneltem…
- Én úgy mondom, amikor szöveget vagy képet másolok a gépbe, hogy beolvastatom,
mert nekem itt a foszlányban becsülnöm kell a magyar szavakat. Ne a skypen küld,
mert ott nagyon lassan jön, inkább levél mellékleteként, a levelezőbe máris írom a
címem.
- Jé, te is a gémilt használod? Nálunk inkább a yahoo a divat…
- A Google nagyobb, több ezer levelemet tárolja.
- És ki vagy neki szolgáltatva, hiszen minden tud rólad…
- Akinek nincs titkolnivalója, annak ez nem számít.
- Felhasználhatják adataidat, ki tudja mire jó az, ha minden leveledet átfésülik.
- Minden adatnak értéke van.
- Így van. Éppen ezért kívánom megtartani magamnak.
- Nem kértem, hogy tisztázd magad. Mostanában, ha kell, ha nem, emlékeimben kutakodom és találok mindenféle apróságokat, amelyeket nem tudom hova tegyek.
Olyan összerakható játékdarabokat, amelyeknek pontos helyük van, de csak a jóságos
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Isten tudhatja, hova tartoznak, kihez vagy kikhez illenek, milyen következtetésre
valók, ha egyáltalán valók valamire. Emlékszel Béla, amikor a főtéri sörözőben ültél
Zolival, és a mellettetek lévő asztal mellé lehuppant két kíváncsi alak, fülükből ítélve
nyuszikáknak tűntek, valójában szamárfülű farkasfélék voltak. Zoli mesélte, hogy
nem tudhattátok mit hallanak, de akkor már tudomásunk volt arról, hogy olyan lehallgató herkentyűket használnak a „bőrkabátos fiúk”, amelyekkel több tíz méteres távolságból rögzíthették még a suttogást is. Csevegtetek Zolival, de ő amint észrevette a
szolgálatosokat, hirtelen témát változtatva a húszdekás márnák fogásáról kezdett
részletes beszámolót, és belevitt téged ebbe a dumába, akinek halványlila sejtelme
sincs a halászatról, hiszen botot is csak azután fogtál kis időre a kezedbe, amikor részegen, a lépcsőházi vízelosztó fedetlen üregébe lépve, lábad törted. Emlékezz csak,
abban a mondvacsinált vitában arról győzködött, hogy teljesen hibás felfogásod, miszerint, kellőképpen meg sem fontolod, hányas damil illik a húszdekás márnákhoz.
Zoli ma sem érti, miért nem kapcsoltál. Nem értette, miért nem akarsz a márnákról
beszélni, és miért ragaszkodsz ahhoz, hogy a valahonnan sebtében megtudott elrománosításunkról csevegj. És éppen akkor, és azok előtt, akik ott a szomszédasztalnál
arra vártak, hogy valamilyen okkal összeesküvéssel vádolhassanak benneteket.
- Rég volt. Nem emlékszem. Különben ki nem állhatom a halat. Az én kedvenc eledelem a megfelelően pácolt marhasült.
- Értem. Az ízlések különbözőek.
- És mindenkinek más és más az ízlése.
- Amit illik elfogadni.
- Nem vitás.
- Ne vitatkozzunk!
- Nem vitatkozunk. Emlékezünk…
- Ebbe minden belefér.
- A viták is. De már nincs értelme.
- Már hogyne volna!
- Nemrég olvastam azt a vaskos könyvet, amelyben egy régen nagymenő szerkesztő
lelkiismeretvizsgálatában bevallotta, hogy gyávasága miatt megalázó helyzetbe jutott.
Előbb kisebb, később szinte bármilyen felsőbb utasítást követve, s ezzel takarózva,
gátlástalanul kiszolgálta a hatalmat. Dicsőítő verseket írt, hozsánnakötetet szerkesztett…
- Nagy visszhangja volt a könyvnek.
- Valami olyat tett ezzel, amivel feledteti gyávaságból elkövetett tetteit. Ehhez bátorság kell. Tiszteletet érdemel. Akkor értékelhetjük igazán a könyvében foglalt önelemzést, ha arra gondolunk, hogy a becsületüket nála sokkal inkább eljátszottak, még ma,
húsz esztendő után, mukkanni sem mernek. Falaznak, ujjuk mögé bújva védekeznek,
szerencsétlen flótást játszanak. A nyílt kiállás, a beismerés nem kenyerük. Gerincességükből semmi sem maradt. Az ilyenek bármikor, bármilyen hatalom szolgálatára
készek.
- Így igaz!... De most meg kell szakítanunk a beszélgetést, mert a feleségem figyelmeztet, hogy mennünk kell a klinikára.
- Minek az neked?
- Lehetséges, hogy újra megoperálnak. Kivettek a beleimből vagy félméternyit.
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- Ne hagyd, hogy megműtsenek!
- Nem nagy élvezet.
- Ne hagyd, hogy megműtsenek!
- Kösz, hogy aggódsz. Lássuk, mi mondanak a doktorok… Meglátjuk.
- Persze, hiszen nem vagyunk elvakultak. Majd még beszélgetünk…
- Viszlát, Anti.
- Szervusz, Béla.
Második beszélgetés
- Látom gépnél vagy…
- Igen, aki szerepel partnerlistádon és bekapcsolja gépét, rögtön jelzést küld a többieknek. Innen tudom, hogy néhanapján már reggel hétkor már munkálkodsz.
- De azért van szívem, senkit sem hívok ilyen korán. Látom, te sem tudsz aludni.
Barangolászol a világhálón?
- Dehogyis! Nincs nekem arra időm. Reggelenként visszaemlékezéseimet bütykölöm. Írtam már vagy másfélszáz oldalt.
- Minek?
- Unokámnak, hogy tudja, anyai ágon ki fia borja. Az apja svéd, apai nagyszülei
egy apró tengerparti halászfaluban élnek. Nem sokat törődnek unokájukkal, mert az
itt nem szokás. Kisebbik fiúk tizenhét éves korában beköltözött a szülőfalujához
közeli kisvárosba, és csak néhanapján telefonált a szüleinek. Azt hiszem azért, mert
még most sincs mit mondaniuk egymásnak. Hébe-hóba, amikor hazalátogat, az
anyja jó előre kiköti, hogy melyik nap, hány órától fogadják, mondjuk délután öttől
hétig, s arra is figyelmezteti, hogy egy kávénál többre ne számítson. Egyébként
ebben az országban a család hivatalos meghatározásában nem szerepelnek a nagyszülők. A család: szülőkből és gyerekekből áll. A nagyszülőket és a többi öreg rokont pedig, ha rászorulnak, nem gyermekük vagy gyermekeik látják el, hanem a
társadalmi biztosító. Mozgásképtelenségük arányában, meghatározott időre, mondjuk, napi egy- két alakalommal küldenek lakásukra gondozót, aki ha kell, megfürdeti, megeteti őket, bevásárol és takarít. Akik saját házukban magukra maradtak, és
megunták az egyedüllétet, öregek házában kaphatnak garzonlakást, ott gondoskodnak étkeztetésükről és fokozottabb egészségügyi ellátásukról. Voltam egy ilyen
öregek házában, ahol az átlagéletkor megközelíti a százat, ott olyanok élnek, akik
közül többen már meg sem ismerik hozzátartozóikat, s gyerekeiket akkor értesítik,
ha eljön a végső tisztességadás ideje. Azt mondom, hogy az én unokám többet érdemel. Amíg magam is öregek otthonába kerülök, szeretném elültetni benne elődei
tiszteletét. Találtam a világhálón egy családfa-építő programot, olykor órák hosszan
elbíbelődöm azzal, hogy őseimről ott minden adatot rögzítsek. Ezenkívül az Erdélyi
Szótörténeti Tár szavait hagyom az unokámra. Talán még megérem az összes kötetek megjelenését, két vagy három kötet lehet még hátra.
- Fenn van már egész az Interneten.
- Tudom, láttam a világhálón. De szeretném, ha unokámnak megvolna, az összes,
mind a tizenvalahány kötet, hogy kézzel foghatóan, messzire látszó, aranybetűs
gerincével figyelmeztetesse, a kötetetekben foglalt, németül és románul is olvasható
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szavakat használnia kell, elfeledni még az ő unokáinak sem szabad.
- Naiv elképzelés. Lefogadom, hogy az unokád gyerekei már nyikkanni sem fognak
magyarul.
- Ha valamiről lemondunk, az csakugyan veszve van. Még szerencse, hogy itt nekem nem kell gyakorolnom a lemondást. Alapjában véve pesszimista beállítottságú
voltam. Sokat sóhajtoztam, hogy nekem ez sem, az sem sikerül, minek törjem magam. Éltem kistisztviselői életem. Emlékszel, az öregektől mi még hallottuk az úriemberekre jellemző vicces szabályokat, miszerint az úriember nem kérdez, nem
csodálkozik, és nem fizet. Én mindig hozzátettem, hogy az igazi úriember nem is
lelkesedik! Otthon erre nem sok alkalmunk volt. De képzeld, itt örülni tudok sokféle apróságnak. Annak, hogy a feketerigók karnyújtásra füttyentgetnek a bokrokban,
a vadnyulak hajnalban ablakom alatt reggeliznek a pázsitos füvekből, tavasszal
mezei salátát és csalánt szedhetek néhány százméternyire lakásomtól, mert annyira
a természet lágy ölén élek, hogy szegfűgombáért, csipkebogyóért vagy vadcseresznyéért sem kell messzebb mennem. Sétára van kedvem, hárompercnyire dombok
közötti védett völgyek várnak, ligetek és apró, alig hallhatóan csobogó patak. Azt
hiheted, hogy ilyen környezetben valamilyen eldugott helyen lakom. Meglepődhetsz! A kisváros százezres egyetemi központ, tíz-tizenöt perc alatt a központig
sétálhatok. Itt semmi sem gátol abban, hogy tervezd a jövőd. Itt a gondok, akár a
felhők gyorsabban járnak, mint nálatok, és olyan, de olyan kék az ég, hogy gyermeki vidámsággal, mint valami mantrát mondogatom néha magamban: Géza kék az
ég! Géza kék az ég! Az idősebbek, ha bölcsek, ha nem, magányra vágynak és itt az
is jó, ha magányos az ember, ilyenkor mintha lassabban telne az idő, jut időm magamra is.
- Azt mondtad „nálatok”.
- Kiszaladt a számon. Olyan ez, mint amikor a részeg ember szól, észre sem veszi,
hogy kimondja a valót, a szívév fekvő igazat. Állítom, eszem diktálja, hogy a hozzám hasonló idősek, szülőföldtől elszakadni képtelenek, de a valóság az, hogy egyre inkább csak gyermekkori emlékeimben, régi barátaim, rokonaim és ismerőseim
felidézett képében él bennem a szülőföld. Néha azon kapom magam, töröm a fejem,
miként lehetnék jobb ember. Ki hitte volna, hogy ilyesmire is jut időm. Persze, kérdezhetnéd, hogy ennek mi értelme? Mire megyek azzal, ha hátra lévő kis időmben
javítgatok magamon valamicskét? Tulajdonképpen rájöttem, a valódi élet az, amikor magunkról is jut időnk gondolkodni. Amikor ráérősen szembesülhetünk tetteinkkel. Amikor mérlegelhetjük, miként javíthatunk aznapi melléfogásainkon. Azt
sajnálom, hogy erre az eddigi hét évtized alatt nem sok percet fordítottam. Olykor,
mint álmaimban hol délibábként, hol sokpixeles élességgel látom kedvelt játszótereimet, a patakpartot, a gyermekek által épített gátat a térdig érő vízben, a vackorfákkal teleszórt dombokat, az óvári szűk utcákat, a fűtőházi barangolásokat a kivénhedt, patinás mozdonyok között… És az akkori gondtalanságra, jókedvű bizakodásra, felhőtlen napokra vágyom. Éreztél már olyan megdöbbenést, amely olyan, mint
valami megvilágosodás? Mostanában asszal szembesülök, hogy agyatlanul átszáguldottam, átgázoltam eddigi életem napjain. Vagy az élet gázolt át rajtam?
- Sóvárgás. Ez hűtlenséged ára.
- Öregkori nosztalgia. Eltávolodtam az otthoniaktól lelkileg is. Visszajárok, de örö-
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möt ez nem okoz. Inkább elidegenedést, hiszen alig akad már ismerős arc otthon, a
várost pedig kiforgatták egykori nekem való szépségéből az idegenek. Merthogy nekem azok is idegenek már, akik ott születtek.
- Nekem sem sok maradt a büszkeségből. Áltatom magam, mint a többiek, akik gyávaságukat, határozatlanságukat helytállásnak nevezik azt, hogy maradtak, ellenálltak
a fejlettebb nyugat vonzásának. Még az irigység is ott sunyít szavaink mögött, amikor lenézünk benneteket . A cserbenhagyottak keserűségével, széttárt karokkal állunk az úton, amelyen a magad félék a számunkra beláthatatlanul messzi távolba
jutottak. Mertek, vállalták az újrakezdés rizikóját…
- Bánod már, hogy visszaszaladtál Bécsből?
- Mi értelme volna? Akkor azt kellett tennem.
- Végül fiad is megtalálta a maga útját.
- Németországban tanult, ott is maradt. És onnan övé az egész világ.
- Ezt akartad, s ha nem rajtad múlott is, elégedett lehetsz.
- Nem panaszkodom.
- Múltkori beszélgetésünkön rágódva, sehogy sem fér a fejembe valami?
- Micsoda?
- Ááá…Nem fontos.
- Ki vele!
- Szóval, hazatértél Bécsből?
- Igen.
- Mentél s jöttél, aztán csak sétafikáltál közöttünk, mintha semmi sem történt volna.
- Nem történt semmi…
- Hogy lehet az, hogy kirándulásodnak nem lett következménye?
- Mire gondolsz?
- Béla! Ha akkor valaki kiszökött nyugatra, s meggondolta magát, amire nem tudok
példát, de mondjuk, hirtelen visszatért, ugye elképzelhető, hogy kezelésbe veszi a
belügy. Azzal, hogy a bécsi táborban jelentkeztél, a diktatúra szigorú törvényei szerint, hazaárulást követtél el. A hazaárulókkal pedig, te is tudod, nem bántak kesztyűs
kézzel. Ha pedig bekaszniztak volna, azt pillanatok alatt, tudta volna az egész város.
Rólad azt terjesztették, hogy hazatértél. Vigyázz!- intettek félénken, Béla barátod
visszatért… Tudod honnan?
- Engem leginkább ezek a suttogók piszkáltak, dühítettek akkor.
- Béla! Akkoriban engem naponta felkeresett egy kapitány. Ha nem jött, akkor kihallgatásra hívtak. Menekülésre nem volt mód. És fenyegettek. Fennhéjázóan azt
állították, hogy mindent tudnak rólam. És a barátaimról is. Rólad is tudtak. Hihetetlen, hogy miután visszatérsz Bécsből, és erről beszél az egész város, nem hívnak be,
nem keresnek fel a lakásodon, nem szorítanak sarokba. Meg sem kérdik, mit kerestél
Bécsben, ott a táborban. Másokat követtek, megfigyeltek, lehallgattak, kihallgattak és
bezártak ezért. Akármennyire is kényelmetlen, de a miértre választ vártak ismerőseid.
Lelkiismereti kérdés ez, amit saját magadnak is meg kell válaszolnod.
- Mit mondhatnék?
- Nincs mondanivalód?
- Védekezzek!?
- Eltelt két évtized. Nem találod furcsának a veled történteket?
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- A meg nem történteket?
- Azt akarod mondani, hogy tettednek nem volt következménye?
- Itt vagyok! Élek!
- Sokan belehaltak az ilyesmibe.
- Bizonyára.
- Azt mondod, hogy neked szerencséd volt?
- Az élethez szerencse is kell. Kételkedsz bennem!?
- Válaszod nélkül nekem sem könnyű.
- Te mit tennél a helyemben? Lehet, hogy kételkednék magam is. De azért nem gyanúsítanálak.
- Én sem gyanúsítlak. Csak eszembe jutott, hogy milyen furcsa időket éltünk. Ismerek én olyanokat, akikről azt hiszem, joggal állíthatom, hogy besúgtak. De nem teszem. Ha akarnám, se tehetném, mert nincs rá bizonyítékom. Csak a megérzés beszél
belőlem.
- Az nem biztos, hogy jó tanácsadó.
- Ismertem egy olyan tanult embert, akit filózofiát tanítani hívtak a belügyiek kiképzőközpontjába. Háromnapi gondolkodásidőt kért. Aztán igent mondott, egy feltétellel. Mit gondolsz mi volt az?
- Fogalmam sincs. Lakást kért vagy gépkocsit?
- Nem találod ki. Csak akkor volt hajlandó tanárkodni a belügynél, ha főhadnagyi
rangjához egyenruhát is kap.
- Szekus egyenruhát?
- Azt hát! Tudod miért? Csak azért, hogy egyenruhában mutatkozzék tömbházukban.
- Ez nem normális.
- Persze, hogy nem. Mert azt akarta, hogy felnézzenek rá. Vagy azt, hogy féljenek
tőle. ..
- Dili. Biztosan agyára ment a filozófia...
- Szomszédom, másodállásban idegenvezető volt. Annak idején az elemit német
iskolában végezte, aztán angolul és franciául is tanult. Nyugati turistákat kísért, csoportokat, nagymenőket, akik hatalmas összegeket fizettek egy-egy elejtett szarvasért.
Jó pénzért mindenféle ínyencséget, kazettafont, kaptunk tőle. Emlékszel még a nagyszobánkban az egész falat betöltő, bükkerdőt ábrázoló tapétára?
- Hogyne! A szobátokból induló erdőn át, távoli tisztásra siklott a tekintetünk, a
megsimogatható fatörzsek benn voltak a szobában, és mégis a panorámaképnek köszönhetően kitágult a szűkre szabott tömbházi szoba …
- Az is tőle vettem. Annak ellenére, hogy jóba voltunk vele, féltünk, hiszen nyilvánvaló volt, kinek dolgozik. Hány példát mondjak még arra, hogy nem kellett nagy szimat a besúgók felfedezéséhez. És minél többen voltak, annál könnyebben váltak felismerhetővé. Azt mondják, ha valahol hárman találkoztak, egyikük bizonyára feljelentő volt. Közismert volt városunkban az a jópofáskodó sportújságíró, aki egyre
gyakrabban túlzásba vitte az italozást, mégsem esett semmi baja. Egyszer addig utazott végállomástól végállomásig a trolibuszon, amíg feltűnt a sofőrnek. A központban, ahol rendőrt látott, megállt, és nagy nehezen, mert ellenállt, levakarták részeget a
járműről. Megfenyegette a rendőrt. Azt állította, hogy ő a megyei titkár sógora. Igazolványait vizsgálva, kíméletesen bának vele, a rendőrségről a kijózanítóba vitték
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került. Másnap hívatta a megyei titkár, és számon kérte tőle a nem kívánt rokonságot,
de más következménye nem lett a dolognak, az újságírónak pedig azután sem esett
semmi baja. Sem az átkos rendszerben, sem utána. Pedig …
- Mindez csak feltételezés. Olyan ez, mint a rák. Ma már mindenki rákos. Mondom a
szomszédnak, nemrég jöttem a kórházból, kiszedtek belőlem méternyi vastagbelet,
merthogy rosszindulatú részek is voltak benne. Az semmi, vigasztal a szomszéd, és
azzal dicsekszik, hogy prosztatarákos. Aki pedig még nem az, majd ha eljön az ideje,
merthogy férfi vagy férfi volt, szóval, előbb-utóbb mindenki prosztatarákos lesz. Ezzel nem érdemes felvágni, manapság ez az általános. Egyre több a rosszindulatú daganat és a rosszindulatú ember.
- De az is elég borzasztó, hogy a besúgás általános volt. Ez nagyon nyugtalanító.
Nem csodálkozom, ha mostanában egyre többen kérik ki a róluk gyűjtött jelentéseket
a belügytől. Szerintem, jó az, ha minél több piszkos dolog kitudódik. A takarítás végett, Béla! Merthogy még mindig szemétdombon élünk.
- A hasonlat azért jó, mert szemétdombon nem mindig jó kotorászni, nem valószínű,
hogy gyémántokra lelünk, inkább csak orrfacsaró bűzre, feneketlen szemétre. Nem
ajánlom a dossziékban való kutakodást. Kellemetlen meglepetések érhetik az embert.
Többen is, addig becsült és tisztelettelt hozzátartozót, barátot vesztettek el emiatt.
- Igazad lehet, Béla, de azért csak megpróbálom a nyáron. Egy ismerősömet már ráállítottam a dologra, azt írta mindenki személyesen kikérheti az iratcsomóját, másolatot
is készítenek róla, ha jól megfizeted. Azt gondolom, jó lesz meggyőződnöm, csal-e a
megérzésem. Azok, akik érzésem szerint engem figyeltek és jelengettek, már nincsenek az élők sorában. Egyébként sem vonnám felelősségre őket. Mire mennék vele?
Nem vágyom a bosszút. Lelkük rajta, hogy mit miért tettek. De bizonyára tanulságos
leszmegtudnom, kik voltak azok, akik közel férkőztek hozzám, akikkel gyanútlanul
barátkoztam. Megosztottam velük kételyeimet, véleményt nyilvánítottam előttük az
élet fontos és apró ügyeiről. Az ember könnyen elhiszi magáról, hogy jó emberismerő. Elég néhány pillantás ahhoz, hogy ennek alapján szimpatikusnak ítéljünk valakit.
Valakit, akit nem is ismerünk, csak az arcát látjuk, azt, amelyiken jó oldaláról akar
mutatkozni. De, amikor belső érzékelésünk műszerei pontatlanok, alaposan melléfogunk, kígyót melengetünk keblünkön, ahogy a régiek mondják, kiszolgáltatjuk magunk. Olyan ez, mint a balekok vak szerelme, nyitottá tesz, hiszékenyé és sebezhetővé. Az ilyen vizsgálódásoknak az lehet a haszna, hogy javíthatunk emberismeretünkön, állíthatunk azokon a belső műszereken, hogy máskor kevesebbszer csalódjunk.
Ezért kérem ki a rólam szóló jelentéseket.
- Ne tedd! Hidd el nem érdemes…
- Mondom, nem a bosszú vezet. Inkább csak a magam iránti kíváncsiság…
- Ne kérd ki a dossziédat!
- Nem ártok én azzal senkinek.
- Magadnak ártasz…
- Hogy érted ezt?
- Mondtam már. Kímélned kellene magadat a csalódástól.
- Mondom, hogy nem számítok meglepetésekre…
- Előre sohasem tudhatod!
- Majd meglátom… Messze van még a nyár, amikor hazalátogathatok.
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- Miért? Nem jöhetsz, amikor csak akarsz?
- Senki sem gátol ebben. Szabad vagyok, mint a madár. Csak a szükség… Be kell
osztanom a nyugdíjamat. Te sem ugrálhatsz!
- Panaszkodjunk…
- Azzal spórolok, hogy leszállított áron vásárolom az ennivalót, a kenyeret is magam
sütöm, mert itt az iparos munkának nagy az ára. Olykor az anyag ára csupán egyharmada a termék árának. A nagyobb részét a munkadíj, a kereskedelem haszna és az
adó képezi.
- Nálunk is hasonló minden, de a pénzünk aránytalanul kevesebb és gyengébb értékű, mint nálatok. Nyugdíjam nagy részét elviszi a lakbér, a fűtés, a villany, a víz, a
rádió- és tévé-előfizetés…
- És az orvosságok! Naponta tizenvalahány bigyót szedek…
- Az kórházi ellátás se kutyagumi…
- Ne hagyd, hogy megműtsenek!
- Azt mondta az orvos kitűnően sikerült az első operációm…
- Miért hány volt?
- A héten lesz a második. A szövődmények miatt…
- Ne hagyd, hogy megoperáljanak!
- Erre figyelmeztettelek magam is.
- Semmi vész. Még várnom kell az eredményekre. Ha másodszor is rosszindulatú…
Akkor majd meglátom.
- Már megint a vakokkal jössz!
- Ötlettárunk a régi, rozsdamarta, nyikorog…
- Csak tartson még egy ideig!
- Neked is ezt kívánom.
- Szervusz, drágám… Most megyek, mert cserélnem kell ezt a katétert…
- Ne hagyjunk fel a csüggedéssel! Legyen ez a jelszónk…

Utolsó beszélgetés
- Mi ez? Ágyban vagy?
- Látsz? Marikámnak köszönheted. Olyan ügyesen helyezte el a laptopomat, hogy
látnak beszélgetőtársaim és én is látom őket. Képzeld, kirúgtak a kórházból. Az orvos
szerint potyára nyomnám az ágyat a kórházban. Egyébként igazad volt, szükségtelenül műtöttek újra. Annyi a szövődmény bennem, hogyha mind kivágnák, üres emberként kellene élnem. Különben az operáció ragyogóan sikerült.
- Mint rendesen. Meghalni a műtét miatt nem lehet. Meghalni mindenki a saját hibájából szokott. A legnagyobb hibánk pedig az, hogy megszülettünk. De ahhoz képest,
látom jól vagy. Olvastam régen egy novellát valami gyatra kis szerelmi történés volt,
csak a címére emlékszem. Hosszúkás és szerintem bolondosan vidám a címe.
„Látom, jól vagy, piros az arcod…” Minden nap borotválkozom. Ezelőtt harminc
esztendővel vettem azt a Braun borotvát, amit ma is használok. Kétszer cseréltem
rajta a platinarostélyt, egyszer a késekkel együtt az egész fejet. Elnyűhetetlen. Nem
úgy, az arcom. .. Ma is tapasztalhattam, hogy csupa ránc és még a hullaházban is
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feltűnést keltenék olyan sápadt vagyok. A prosztatámat rágja az idő vasfoga. Bizonyára műfoga van az időnek is. És olyan időket élünk, hogy nem jut neki nemesebb
fémre. Mármint az időnek.
- A mi időnk lassan lejár.
- Nem elég lassan.
- Pedig micsoda időket éltünk!
- És micsoda legények voltunk!
- Szép, derék és komoly emberek …
- Valóban…
- Főleg, te!
- És szerencsések.
- Az. Mindenben…
- Főleg…
- Nem ijedtünk meg az árnyékunktól…
- Minden kritikus helyzetben feltaláltuk magunk.
- És kivágtuk magunk, ha bajba jutottunk.
- Nem tétováztunk.
- Emlékszel, amikor városunkban járt a nagymenő? Lezárták az utcákat, kordonok
mögé kényszerítették a népet, minden vállalatnak külön helye volt, feliratos táblák,
zászlólengetők sorjáztak az főút mentén.
- Sokszor volt ez így.
- Untuk, bizony!
- És amikor az órákig várakozókat megunva, protekciósan szerzett kicsi Fiatoddal, a
motoros rendőröktől közrevett fekete limuzinokból álló gépkocsisor ellenében próbáltunk kikerülni a zárt utcákból, s mint, a vak a sötétben, tapogatózva gurultunk a
főúton, a hirtelen mellettünk termett kékruhás szekustiszt sziszegő kérdésére, hogy
mi a fenét keresünk mi ott, emlékszel, hogy kivágtad magad? Elefántpofával kihajoltál a kormány mellől és katonásan, a magasabb rangúak biztonságával rivalltál a szerencsétlenre: „Hát nem látod, hogy parancsteljesítés közben okvetetlenkedsz!” A
tiszt, mint, aki megbánta, hogy világra jött, szó nélkül sapkájához kapta a kezét. Néma tisztelgése közepette gurultunk tovább a néptelen főúton.
- Az volt a szerencsénk, hogy a következő mellékutcába fordulva, az ott álló katonának volt annyi sütnivalója, hogy felettese tisztelgését utánozva, utunkra engedett.
- Akkori lélekjelenlétedet ma is csodálom. Eddig még mindig kivágtad magad mindenféle bajokból. Ezután sem lesz másként.
- Rám fér a vigasztalás.
- Reánk fér, bizony.
- Ne haragudj… Marika int, hogy a nővérke beadná a morfiumot? Siet, mert mostanában sok a betege… Majd még beszélünk…
- Meglátogatlak a nyáron. Remélem…
- Reméljünk.
- Találkozunk.
- Igen. És ne kérd ki a dossziédat!
- Nem lesz könnyű, azt mondják, sokféle formasággal jár…
- Ne tedd!
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- Mondom, hogy körülményes.
- Ígérd meg!
- Fontos?
- Már nem.
- Majd megbeszéljük. Ha találkozunk…
- Valahol, valamikor biztosan találkozunk majd.
- Persze, persze… Na, Isten áldjon!
- Áldjon, téged is.

Wagner Nándor: Mobilbohóc, krómacél
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Hallom távolodó árnya suhogását
a szemét keresem, az összepillantást vele, a végtelen, mélybezuhanó kékben, lombsátor dús haját, a szőke koronát, a leomló, villódzó szikrát, a kéklő szempár fölötti hajzuhatagát, de elment, felszórta maga után sóval az utat, 1967 karácsonyán, nem, nem,
az máskor lehetett, emlékek illatát, halvány mosolyt hintett körül, visszavárom, viszszatalál, tudom, az úton, ahogy elment, visszatér az elhintett só nyomán, elé vetem
magam
úrnőm, fogadj kegyedbe, hátamon lépkedve foglald el trónusom, házam, hazám, váram a Tiéd, lábad elé terítik szolgáim összes kincsemet, jószágom, szerem, életem a
Tiéd, fogadd el! hallom távolodó árnya suhogását, falhoz csapódó sálja szélfútta csattogását, vértelen lábnyoma tompa surranását, keze a levegőt szeli, amint a távolból
int, búcsút vagy keresztet vet, a múltra, a fehér éjszakák vörös hevére, a vágyra, álmai éjvonulatán kék habok taraján, hullámzó mellkasa a viharos tengeren vergődő
hajó, siklik nélkülem, álomban, minden éjjelen, csattogó vitorlák szárnyán, csigák,
kötelek közt a fedélzeten, villámfényes horizont felé szegődve, örök vizeken, hiánya
vihartépte vászon, lobogó hajsátra az ellenszélben, sós fuvallatú tenger,
polipkarfonatú vágyak, kőmosott árnya felbukkan a farvitorla vásznán, mélykék őrszeme pásztázza a tájat, elment, nem, hatvanhét karácsonya nem lehetett, nem látom,
nem futok utána
eddig érek a felolvasásban, mint minden este, ha már elfogy a kedved és erőd, hogy
magad válassz, és lapozgass egy könyvben, olvasok neked, most tiltakozol a történet
ellen, ne lázadozz, nem kell tovább hallgatnod, csak feküdj ölembe, szoríts egy párnát a füledre, ne hallgass rám, magamnak olvasok, s hogy pont egy zavaros históriát,
ne törődj vele, hát istenem, megírta ezt is valaki, lássuk miért tette, negédes, hát igen,
kép- és hangzavar a köbön, de én mintha érezném a sós tengert, a halszagot, a szembeszökő ár fülsiketítő moraját, elemek táncát lábad nyomán a parti fövenyen, ahogy
elmégy, és elhagysz egyszer, már most vagy csak holnap, vagy elküldesz, és vissza
sem nézek, sós permettel hinti fel nyomaimat a tenger felől tomboló szél, s jön helyettem valaki más, az egy másik karácsony lesz, 1968, nem, az nem lehet, leemel a
polcról egy könyvet, talán pont ezt, de lehet, hogy másikat, felolvas vagy te olvasol,
vagy ültök a vaksi képernyő előtt, pasziánszot raksz, az a valaki ül az én helyemen,
dobol az asztalon, de nem, az nem lehet, hogy ő is három ujjal, jobb kezének három
középső ujjával, hozzá vágsz egy kártyalapot, igazságtalan vagy, miattam bünteted, ő
biztosan nem azért dobol, az nem lehet, hogy ő is pont azért, de rám emlékeztet, s
akkor füledbe robban, hogy ugyanígy pergettem az asztallapon vagy a fotelkarfán,
ami éppen hangot adott, összenéztek, s csak egyikőtök érti, honnan jön az ütemes
kopogás, mint a lovak trappolása vagy zápor az ablakon, ritmusos, ritmustalan, ahogy
a szél veri össze-vissza az esőcseppeket, s beléd hasít, hogy nem én vagyok, talán el
is mosolyodsz, hatvanhét karácsonyán, nem, akkor mégsem lehetett, 67-ben végigszánkóztuk a telet,voltak nekünk szép emlékeink, egy dombra jártunk, valami emlékmű köré, halványan pislákoló lámpák árnyékába, a lesiklópálya jeges oldalán állva
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csúsztunk le, a meredekebb másik oldalon szánnal, a veszélyes kanyarokban, ha kicsúsztunk, egymáson hemperegtünk, s volt, hogy ránk hajtott egy őrült, kedvünket
szegte a félelem, kiszálltunk, fák között ketten egyedül, szégyelltük a gyávák izzadság szagát, a nyúlszáj remegést, egymásnak fordítva hátat, titkolva magunk előtt is a
másik szemében lappangó elárvulást, meztelen ágak zúzmarás terhe alatt, a térdig érő
porhóban, kőhajításnyira maguktól s a többiektől, önfeledt játszódásukat követve,
újra közéjük menni, jókedvük csúcsára felpörögni, leplezni, hogy velünk bizony
megesett, hajszálrepedések a szív zománcmázán, mélyülő árkok a kimondható gondolatok között, lazul az ujjak szorítása, szökik a tenyérmeleg, keskenyül a fagyos
szájszegély, rideg grimaszba torzul, nem melenget a másik lehelete, mégis csak 67
karácsonya lehetett, lábunk lendülete vitt, aszinkron lépteink félrekalimpálása, mintha egyikünk a levegőben járna, spiráltornádó kapott fel az égbe, majd vissza a mélybe, fel s alá, míg pörgött velünk körben a világ, s a fák csúcsa az égben összeért, susogó örvény, hótölcsér kapott magasba két kabátcsomót, szálltunk az erdő egyre törpülő vakfoltja felett, igen, igen, 67 karácsonya lehetett, szélben, viharban hemperegtünk a hópaplanos, pehelydunna dombon, felduzzadt hólabda gördült a lejtőn, szánkónk oldalára dőlt, szárnyszegett madár, hanyatt az eget néztük, fel a fák ágai között,
a város fényei felhőfoszlányokon tükröződtek, hideg kúszott a gallérunk mögé, arcunkon hórögök tapadtak, kacagtuk egymást, nincs harag, a lélek karcolódott csupán,
hajszálrepedések, robog az idő, az élet, csupa nagy betűkkel, a pátosszal magasztalt
végzet, minden ellenünk, s ha léteztek kaján Istenek, kacsintgatva rólunk szőtték intrikáikat, láthatatlan tollal, tölgyfalevélre írták sorsunk, az elképzelhetetlen párét, csupa kisbetűvel, apró sorokba szedve a felmondó levelet, a fellebbezhetetlent, sorsotok
ennyi – állott rajta – bevégeztetett, hisz tudtátok, amit mi még nem, jó kaján Istenek,
álltam kerekre nyílt nagy szemekkel ítélőszéketek előtt, hallottam a lány belenyugvó
válaszát, tiltakoztam, kiabáltam, fellebbezek a szív ítélőszéke előtt, de ti, süket bírák
s a lány sincs már sehol, lerántom a párnát a füledről, figyelj! nem olvasok tovább,
mondani akarok valami fontosat, ott a falon, az a kép, szemben a harmadik, egy keretben kettő is, üveg alatt, két különálló egység, fekete háttéren, két álló téglalap,
bennük újabb négyszögek, ferdén jobbra dőlve, s ebben három egyforma alakzat egymás felett, szimmetrikus kép, nagyon szabályos, túl fegyelmezett, megnyugtató, kiegyensúlyozott, jó most rajta legeltetni a szemem, ne nézz oda! szeretném elmesélni,
amit látok, csukd le a szemed, tudom, nehéz lesz, a két téglalapban három lekerekített
geometriai valami trónol, érezned kell a trónus központi súlyát, amit ez a három alak
kontrasztul betölt a képben, három angyalszárny, részben annak hiánya, s ez viszont
tény, az angyalszárnyat, ha maradsz, karácsonykor láthatod, ott libeg a karácsonyfán
angyaltestre ragasztva, forog, pörög a felszálló meleg fútta örök léghuzatban, nos, a
szárnymotívum évekig visszatérő alakzatom, többféle színben, negatív vagy valóságos szárnyalakban, esetleg kettévágva, egymástól elcsúsztatva, a két téglalap, az álló
s benne a ferde is évek óta kísért, visszatér képről-képre, gyerekkori emlék, angyalszárny röpít hópelyhes karácsonyba, anyám parancsol mutatóujjal maga elé, mögötte
fényes gyertyalángok, plafonig érő illatos fa, nagyapám csattogó tenyérrel oltja a
lobogó sötétítőfüggönyt, füstbevesző riadt arcok, s anyám csak velem perel, de repülök, kerengek a cseréptetős kis házunk felett, a kémény füstölt kolbászos, sonkás,
disznótoros meleget ont, nem törődöm vele, fehér szárnyakon lebeget, nem, nem saját
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szárnyaim, utas vagyok, repítenek a havas táj felett, most képzeld magad elé a három
szárnyat egymás alatt szabályosan a ferde téglalapban, maguk is ferdén, balról jobbra, fölfelé, átlós ívben dőlve, pisai torony, elszántan, megállíthatatlanul, mint az eleve
elrendelés, s ha megbillented a fejed, máris visszadől a rend, az álló téglalap sötét
fűzöld, benne a ferde világos zöld téglalap, a színek ütik egymást, idegenek a szemnek, az álló lap nyugtató, a ferde vibrál benne, s a szárnyak, nos, a szárny az egyensúly, bár a két zöldben maguk is meghökkentő színben, nem hiszed, ha mondom,
valóban látni kell, a szárnyak egyik fele áttetsző, az álló téglalap mélyzöldje bennük,
a felső és az alsó szárny baloldali felén, a középső jobboldalán, s a szárnyak másik
fele fent rózsaszín, középen kobaltkék, az alsó téglavörös, káprázik a szem, kékben,
vörösben s a világos zöld folton, nem ereszti a tekintetet a másik, a jobb oldali képre,
de ha már ott vagyunk, akkor meg az nem enged, habár alakra hasonló, hangulata
teljesen más, citromsárga az álló, rózsaszín a ferde téglalap, s a szárnyakon harántcsíkokban átüt a citromsárga alap, a két harántcsík ellene tart a jobbra dőlő téglalapnak,
támogatja a romjába dőlő kettős képet, a szárnyakban a harántcsík melletti részek a
baloldali képre visszautaló mélyzöld, fűzöld színek, ma már látok a konstrukcióban
apró diszharmóniát, tizenöt év előtt nem volt bennem ennyi erő, biztonság, színekbe
kapaszkodtam, ez voltam én, nézz föl! balról a harmadik, ott szemben a falon
a szemét keresem, az összepillantást vele, a kékséget a mélyben, a mélységes végtelent, haja szőkeségét, lombsátrát a mélykék szempár felett, aranykoszorú boglyát,
vállára omló csillogó hajzuhatagát, az összekacsintást vele, közös dolgaink felett, de
elment, felszórta sóval az utat, 1967 karácsonyán, nem, nem, az máskor lehetett, emlékek illatát, halvány mosolyt hintett körül, visszavárom, visszatalál, tudom, az úton,
ahogy elment, visszatér az elszórt só nyomán.
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Steiner János

Ad dictum
Hittel koronázva és hitetlenül az emberben,
nem tartok tenyeret szánakozásra.
Nem kérek és nem koldulok a rideg falak,
kihűlt tűzhelyek és bezárt kapuk előtt.
Ladikom tompa koppanása túlpart fövényén
Nem várat magára és erőim elejét hígítja
a kegyetlen tudat, mit gyengülő elmém
felpörgött árja teherként tesz elém
a sivatagi napok perzselő tüze alatt.
Azt nem sejthetem, mikor járok odafent,
életem csúcsáról mikor tekintek alá,
de félem álmomban is az örök hideget,
hallom a fentről guruló göröngy zaját.
Kisebb tűzben, s több lánggal elégni
Hallom a távolból a csipkebokor szavát.
Egy árva madárka köszönt naplementét
De ki lészen az ki figyeli e csendes danát?
Kalmar, 2010, kikelet havában

Bajak Zsuzsanna rajza
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Steiner János versei

A Sátán kutyája
A Hit még erős volt
Katedrálisok méhében
Fürge dongó módjára
Munkálkodott embere.
Az Ige szilárd volt,
Szó és tett egymásé.
Hűséges árnyékként
Sohasem hagyta el.
Történt ott valami.
Az Egy része letört
Sötét Úrként hívta
Csalárd számítás
Szolgaként életre
Félelem koronával
Fejét betetézte.

Urat szolga illet
Alázattal felfelé
Bűntudattal les.
Ebnek született
Oktalan páriának
Árnyékává lenni
Rossz gazdájának.
Álmában,ha futott
Szabad mezőkön
Táncot járt a lába
Konok hagyomány
Buta megszokás
Vicsorgott a sarkon
Nyakán kolonc volt A Sátán kutyája.
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Ne bántsatok...
Ne bántsatok,
Gondolatok.
Testem gátjain
Lelkem gályáján
Viharok éjjelén
Evezős karommal
Dagály ellenében.
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Villámsújtotta
Vén fűzfa
Tátongó üres
Odva belsejében
Hajnali kongó
Tornyok baglya
Poros padlások
Szürke rabja.
Ne bántsatok,
Gondolatok!

A szerző fotói
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Steiner János versei
Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr.
Nincs már symphonia, s zöld lugasok között
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein
A csermely violás völgye nem illatoz,
S tükrét durva csalét fedi.
(Berzsenyi Dániel,1804 után. Részlet)

Kedvemre való e színeknek lángolása,
Tűnő időnek állit vidám emlékeket.
Bortól piros arcú cimborák dalát hallom.
Midőn alant levélpatak csörgedez.
Nyár heve érlelte mézet gyűjt a gazda,
Kegyes napsugár járja a dombtetőt.
Gondos kezek nyomán siklik a munka,
A fanyarság daróca messzire menekült.
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Ima a szélben
Didergős decemberben
fagytól duruzsol a táj.
Az arcokon könnyeket
fakaszt a fagy.
Megyek az úton,
könnyeimtől elmosódnak
szememben a fák.
Szám a széltől
zsibbadtan nyílik.
Azért elmondok egy imát.
Tudom, a fák meghallgatják.

Az út vége egy új út kezdete
Halál
Földöntúli ár
Ár, ár, áradat
Vajon a kapun túl mi vár?
A sok elmulasztott pillanat
visszatér egy perc alatt.
Leveszed a földi ruhát,
itt hagyod mindazt, mi bánt.
Vissza nem nézel…
Tudod az utat.
Megtalálod a szomjoltó kutat.
Vajon lesz-e új kezdet?
De OTT már nem lesz több kérdés
Csak megyek, megyek…
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Losoncz Ágnes

Harangjáték

A szerző egy finn evangélikus korál dallamára (Sen suven suloisuutta), kettős
harangzenekarra írt művét (a tizenegy oldalas kotta első oldalát közöljük) a finnországi Országos templomi napok keretében mutatták be Jyväskyläben.
Meghallgatható: http://www.youtube.com/watch?v=pHmja17IHhY
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Pongrácz Ágnes

Az utolsó kupáig
Kattan a zár.
Nyílik az ajtó.
Kandalló tüze lobban.
Szürke szakállú törpék állnak
a vaskos tölgyfaasztal körül.
Odin belép. Leül.
Mesélni kezd.
Halk szava bejár kilenc világot.
Kilenc törpe áll most.
Mindegyik hallgat.
Thor kalapácsa vihart kavart ma.
Félnek.
(csak rólad álmodom,
fejfájással kelek,
és fekete felhőkön ébredek)
Odin mesél,
hogyan ért egymáshoz
a tűz s a jég,
óriások születtek, haltak,
Ymír koponyája lett az ég
(aztán egy szellő megfagy)
Kattan a zár.
Begurul egy gyűrű.
Kilencedik éjjel
Nyolc törpe hallgat.
Egy énekel
Lokiról, tréfáról,
Balder haláláról,
fagyöngyről, amely süketen vérrel
vaknak vérből áldozott.
(ha tudnád, mennyire szomjazom az igazságot,
mégis megértelek,
egy alvó csillagról gyengéden folynak a könnyek,
hagyom, vezess,
és amíg átölelsz, meleged betölt)
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Pongrácz Ágnes versei
Nyílik az ajtó.
Szél süvít rajta.
Odin nyolclábú lova felnyerít.
Nyolc törpe áll most.
Hét törpe hallgat.
Egy törpe meghalt.
Egy énekel
kígyóról, méregről,
amely lángolva örökké
Loki arcára rácsöpög.
(keresztbe rakott kévék gyűlnek a tarlón,
lassan aratják a búzaföldeket,
a kalász megérik a Napnak,
fejét lehajtja,
elviszik a termést)
Kandalló tüze lobban.
Fenrír néz ki onnan,
farkas-szörny pofája üvölt:
Ragnarok!
Minden törpe meghal.
Magam maradok.
(értem én,
neked nehéz,
nem adnak ingyen új világot,
de nézd, bezárt kapukon átlép a lelkem,
figyel téged, nem kér többet,
egy vékony zsineg átszakad,
a futó célba ér)
Kattan a zár.
Thor fia belép, leül.
Csak bort iszunk ma
rendületlenül,
valkűrök járnak táncot
teli kupánk körül.

hajnali áhítat (fricska)
korai fényben gyöngy-arany harmat
bókoló fűszálon pókháló feszül
hajszálnyi létben játszom a nappal
s egy hangyával beszélek ó-termeszül
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Veress Mária

Mese a telhetetlen suszterinasról
(Részlet a Kásahegy című. regényből)
Volt egyszer, hol nem volt, vízen innen, hegyen túl, volt egy kicsi falu, s élt abban
egy szegény ember. Olyan szegény volt a jámbor, mint a templom egere, s gyereke
meg annyi, mint a rosta lika. Számon se tudta azokat tartani. Egész nap ott kesergett a
kemence sutban, s egyetlen vigasztalója a pálinkásüveg volt. Hát egyszer, amint ott
kesereg, búslakodik a nagy szegénysége felett, hallja, hogy jő egy vénasszony, s ezt
mondja:
– Serkenj, Andruca, mert fiad született.
– Hagyjon mán vénasszony, miket kárál. Sze’ van nekem fiam elég, minek még
egy újabb a nyomorúságra.
– Na, hát akkor idenézz! Mi ez, ha nem a te fiad – s azzal a szegény ember elé
tartott egy rongycsomót.
– Hinnye, az áldóját, ez tényleg az. Pont olyan fittyent az ajka, mint az enyim.
– No – mondta a vénasszony, – ha az, akkor fuss a pópához, s mondd meg neki,
hogy meg kellene keresztelni a gyermeket, de szaporán, mert olyan nyamvadt, hogy
lehet, nem éri meg a reggelt.
Andruca magára húzta a gúnyáit, s fejibe kanyarította a kecsuláját. Nagy, hideg
tél volt, térdig ért a hó, de Andruca csak ment, csak lődörgött, míg a templomhoz
nem ért. Kopogott, s köszönt is illendőképpen:
– Kezit csókolom, Parintye.
– Hát téged, Andruca, mi szél hozott erre, ahol a madár se jár ilyen hidegben?
– Jaj, Parintye, baj van! Mert meg kell keresztelni a fiamat.
– Sze’ nem baj az, Andruca, mert ahol sok a gyermek, ott van az Isten is. Na, vénasszony, hozz egy korsóval abból a lőréből. Igyál, Andruca, melegedj.
Koccintgattak, iddogáltak, s megegyeztek, hogy mi legyen a keresztelő ára, aztán
ment Andruca Isten hírével. De a pópa még utána szólt:
– Hát aztán, mi legyen a gyermek neve?
– Hát mi is – törte a fejét a szegény ember, de aztán felderült az arca.
– Legyen Nikuláj!
– Andruca, Andruca! Elittad az eszedet, hallod. Neked már van egy Nikuláj nevű
fiad.
– Nem baj, Parintye, hadd legyen kettő. Hátha jó lesz valamire?
Igaza lett a szegény embernek, mert jött éjjel az ördög, hogy elvigye Nikulájt, de
csak nem tudta eldönteni, hogy melyiket vigye. Így aztán mind a kettőt meghagyta.
Elég rosszul tette.
Telt, múlt az idő, cseperedett a kicsi Nikuláj, de sehogy se tetszett neki ez a világ.
Folyton valami komiszságon törte a fejit.
– Idehallgass anyjuk, kéne valamit csinálni evvel a kölyökkel, mert még fel találja forgatni a világot.
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– Hát akkor fogja meg kend, s vigye el valahova. Adja be suszterinasnak a városba, a sógorához. Ott aztán csak ellesz valahogy, s minket is békiben hagy.
Na, felkötötte Andruca a gatyaszárát, nyakon ragadta Nikulájt, s meg sem állt,
míg a városba nem vitte. Hét nap, s hét éjjel mentek, míg oda nem értek. Leszakadt
lábukról a bocskor és kifogyott rég a tarisznyából a hamuban sült puliszka, mire feltűntek a városszéli mahalák kunyhói. Megálltak egy kicsi viskó előtt.
– Na, fiam, mi most ide bémegyünk, s aztán elválnak útjaink. Jegyezd meg, amiket most mondok, mert pálinka nélkül, aszongyák, nagyon okosokat tudok mondani.
Szóval: Kétszer is meggondold, hogy kivel osztod meg a puliszkádat. S aztán, ha
ütnek, fuss el, s ha adnak, vedd el. Ha nem adnak, akkor is vedd el, de csak akkor, ha
nem néznek oda.
Így került be Nikuláj a városba. Hű, sok minden nézni s lopni való volt ott. Csak
tátotta volna a száját egész nap, de a kutyamájú mester nem hagyta. Mindenáron embert akart belőle faragni.
– Az ördög vitt volna el, Nikuláj, csecsszopó korodba! – hajtogatta naphosszat az
öregember, s csóválta mellé a fejét. Sok haszontalan inasa volt, de ilyen naplopó,
semmirekellő még egy sem.
Hanem egy napon észre kezdte venni, hogy a foltozásra beadott rongyos lábbelik
apadoznak, tünedeznek.
– Az áldóját neki! Na, gyere csak haza Nikuláj! – mérgelődött a mester, s alig,
hogy a fiú belépett a rozzant ajtón, már kupán is teremtette azzal a nagy lapáttenyerével, de úgy, hogy a fiú csillagokat látott.
– Szedte-vette teremtette, lopós fattya, hát nem átallottad meglopni azt, aki munkát ad neked? Akitől a kenyeret kapod? Te, hogy az ördög vitt volna el...
De ezúttal nem tudta befejezni a mondókáját, mert a suszterinas úgy fejbe találta
kólintani a keze ügyében lévő kaptafával, hogy menten kilehelte a lelkét.
Most az egyszer Nikuláj sem volt rest, hanem összeszedett minden értéket, amit a
házban talált, aztán, köd előtte, köd utána, bottal üthették a nyomát. Futott, ahogy a
lába bírta, s meg sem állt, míg egy folyó útját nem állta. Na, vakarta dús üstökét a
legény, most mi legyen, hogy keljen át a vízen. Hát, ahogy ott téblábol, látja, hogy
megcsillan valami a vízbe dobált szemét közt a parton. Odafutott, mert azt hitte, elvesztett valaki egy aranypénzt. De nem pénz volt az, hanem egy eleven halacska.
Csak úgy szikráztak a pikkelyei a napsütésben. Már bosszúsan agyon akarta taposni,
amikor a kicsi hal megszólalt:
– Ne bánts engem, szegény ember legkisebb fia, mert ha segítesz rajtam, bizony
meghálálom.
Nagyot kacagott Nikuláj ezen a beszéden.
– Mit mind jár a szád, te féreg? Eltaposlak, hogy elhallgass!
– Jaj, ne tedd, mert én vagyok a te szerencséd. Ha visszadobsz a vízbe, nem bánod meg, mert meglásd, minden kívánságodat teljesítem.
Nikuláj gondolta, hátha igazat mond ez a kicsi hal. Megfogta, s berakta a vízbe,
de azért a farkát nem eresztette el. Volt annyi esze.
– Na jó, – mondta, – hát akkor legyen belőlem címeres gazember.
Nagyot nevetett erre a halacska.
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– Ezt nem tehetem, mert te már régen gazember vagy! Hanem kívánj valami
mást.
– Jól van, csak ki akartalak próbálni. Azt akarom, hogy ne kapjanak el a zsandárok, és hogy megússzam ezt a fejbe verést, na.
– Tudtam, hogy ezt fogod kívánni. Jót kívántál, megmentelek. Most pedig jól
figyelj! Keresd meg a bocskorszíj készítők sikátorát. Az egyik sarkon látsz majd egy
asszonyfélét, aki tökmagot árul. Nézz erősen a két szeme közé, de vigyázz, mert öszsze van nőve a szemöldöke, s ha nem állod a tekintetét, megbabonáz, s még a bicskát
is az oldaladba nyomja, ha nem tetszel neki. Tetszeni fogsz, ne búsulj. Épp az ilyen
vásott, suttyó legényeket szereti. Menj el vele, ahova visz. De mielőtt elindulnál,
szedj le a hátamról egy pikkelyt. Juj! Add vissza rögtön! Csak egyről volt szó! Szóval, ha segítségre lesz szükséged, s ebben nem kételkedem, akkor menj majd el a
legközelebbi vízpartra és rázd meg ezt a kicsi pikkelyt. Ott leszek. Csak arra az egyre
vigyázz, hogy soha ne kérj tőlem lehetetlent.
Azzal legyintett egyet a farkával és már el is tűnt a folyó zavaros vizében.
Hitte is, nem is Nikuláj a hal meséjét, de gondolta, csak elmegy, ahova a hal
küldte, hátha igazat mondott. Hát, még végig sem gondolta, s már ott is állt a bocskorszíj készítők sikátorának sarkán. De nyomban meg is bánta, hogy odakívánkozott,
mert az asszonyféle, aki a tökmagot árulta, olyan rusnya volt, hogy még az ördög
nagyanyja is szebb lehetett nála. Nagy, horgas orra volt, s akkora szája, hogy szegény
Nikuláj csak hápogott, mikor meglátta. De azért nem átallott a szeme közé nézni.
– Na, szegény ember legkisebb fia – szólt hozzá a csúf boszorka, – látom, nagy
bajban vagy, de ne búsulj, míg engem látsz. Akarod-e, hogy megsegítselek?
– De még mennyire! – rikkantotta a legény – Segíts, de gyorsan ám, mert mindjárt utolérnek a zsandárok.
– Nem addig az, te nagylegény! – kacagott a ronda banya. – Mindennek ára van,
tudod-e? Hát mit adnál te azért, hogy ne zárjanak tömlöcbe?
Vakarta a fejét Nikuláj, mert erre nem volt elkészülve. Fizetségről nem volt szó.
Nem tudta, mit mondjon. Annál jobban tudta a választ a vasorrú bába.
– Tudod-e mit? Vegyél engem feleségül, s meglátod, jóra fordul az életed. Tejben, vajban fürösztgetlek.
Nikulájnak sem kellett több, mikor ezt meghallotta. Sarkon fordult, s úgy otthagyta a fehérnépet, mint Szent Pál az oláhokat.
– Na, te aranyhal, jól rászedtél engem! Csak kerülj még egyszer a kezem közé!
Került is, de nem ám az aranyhal a Nikuláj kezébe, hanem Nikuláj a zsandárokéba. Nyakon csípték, s tömlöcbe vetették. Ehette egy ideig a rabság keserű puliszkáját.
Amíg a tömlöc fenekén sínylődött, nem is tudta, hogy odakint felfordult a világ.
A napkeleti ország királya csúful összeveszett a napnyugati ország királyával, de úgy,
hogy látni se bírták egymást. Ahogy a két király hadakozott egymással, a napkeleti
országban elszaporodtak a veres zsiványok, a napnyugatiban meg a fekete haramiák.
Jutott belőlük mindenüvé, még Nikuláj országába is.
A pórul járt suszterinast, miután kitelt a büntetése, szabadon eresztették. Hát,
ahogy kilép a börtön kapuján, látja, hogy fut vele szembe egy maszatos képű ember, s
mind azt kiabálja:
– Jaj, jaj, égszakadás, földindulás, a fejemen egy koppanás, szaladj te is elvtárs!
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Futottak, ahogy csak a horgas inuk bírta, míg ki nem futottak a városból. Az ember megállt egy nagy sötét lik előtt s így szólt:
– Mi most lemegyünk a föld alá, ezen a likon. Bújj be, de tüstént!
– Hát én aztán miért bújnék be oda, te ember? – makacsolta meg magát a legény,
mert sehogy se tetszett neki a dolog.
– Azért, mert én úgy parancsolom! – felelte a maszatos képű, s akkorát taszított
Nikulájon, hogy az menten behengeredett a föld alá. Odalent nagyot huppant, de amikor feltápászkodott, a nagy csudálkozástól elállt szeme-szája. Mert nem akárhova
hozta őt az a ember, hanem egyenesen a nagy földalatti zsiványtanyára.
A zsiványok rájuk se hederítettek, hanem csak nagy hangon kiabáltak, meg mindenféle furcsaságokat műveltek. Egyesek csomagokat cipelve futkároztak, mások
cédulákat osztogattak, s ismét mások veres rongydarabokkal hadonásztak. Volt olyan
zsivány is, aki felállt egy székre, s onnan ordibált mindenfélét, de a legtöbben
gyurakodtak, verekedtek.
– Készülődnek a fiúk. – világosította fel Nikulájt a maszatos képű, mikor látta,
hogy nagyon tátja a száját.
– Ugyan biza mire?
– Mire, mire! Hát az új világra!
– S a régi, az miért nem jó?
– Szamár vagy, elvtárs. Hát, mert nem mi vagyunk az urak benne, azért.
Nikulájnak nem sok ideje maradt ezen töprengeni, mert már meg is érkeztek a
főzsivány tanyájára. Maga a főzsivány sötét ábrázatú, nagy kövér ember volt. Egy
halom görögdinnye közt ült a földön és tökmagot rágcsált.
– Főnök, embert hoztam neked.
Az feltápászkodott a dinnyék közül, hogy jó alaposan megnézze a jövevényt. Kicsit belerúgott a lába szárába is, de Nikuláj meg se mukkant. A csúf, hájfejű ember
elégedetten így szólt:
– Na. Ha kiállod a próbaesztendőt, zsivány lehetsz magad is. Fogd ezt a csomagot
és vidd el ide meg ide. Utána meg gyere vissza.
Nikuláj másnap visszajött. Kicsit tépett volt a ruhája, s a szokottnál mocskosabb
az ábrázatja, de örült, hogy teljesítette a parancsot. Kapott egy még nagyobb csomagot, de ugyanúgy azt is elvitte, ahova mondták. Így volt ez a rákövetkező napon is, de
amikor Nikuláj harmadszorra is visszajött, azt kérdezte tőle a zsiványok vezére:
– Hallod-e, te legény, mi a neved?
– Nikulájnak keresztelt volt a pópa.
– Na, akkor tudd meg, te Nikuláj, hogy nálunk három napig tart egy esztendő, s te
kiálltad a próbát. Szólíts engem Gyórgyénak.
Nagy mulatságot rendeztek az új zsivány tiszteletére, csak úgy rotyogott az üstben
a puliszka, s folyt a sok rossz bor meg a pálinka. Csak új repkedtek szanaszét a tökmaghéjak.
Másnap, ahogy az újdonsült zsivány az utcán kódorgott, elébe toppan a rusnya
boszorka.
– Hej, te legény. Csúful otthagytál engem a múltkor az utcasarkon. Pedig megsegítettelek volna, ha azt teszed, amire kértelek. Most sem vagy jobb helyzetben, mert a
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hátad mögött már gyülekeznek a zsandárok. Tudod-e miért? A csomagok miatt, amiket széthordoztál. Na, feleségül veszel-e?
Amint ezt Nikuláj meghallotta, nyakába szedte a lábát, s futott, amerre látott, mert
jobban félt a banya rusnya képétől, mint a zsandároktól. Meg is fogták, s hosszú időre
megint bereteszelték őkelmét. Mivel hogy zsivány volt, szigorúbb tömlöcben tartották, mint először. Hogy, hogy nem, még magát Gyórgyét, a főzsiványt is megfogták,
s Nikuláj mellé láncolták.
Jól elvoltak ott ketten, de azért jobban esett volna nekik a szabadban enni a puliszkát. Bánta Nikuláj, hogy olyan könnyen hagyta magát megfogni. Az apja tanácsát
már megfogadta, mikor kétszer is elfutott a házasulás elől. De harmadszorra bizony
nem fogja elszalasztani a jó alkalmat. Talán nem is lesz olyan rossz dolga, ha feleségül veszi azt a rusnya férget. Ő biza nem raboskodik még egyszer, ha mindjárt magát
az ördög öreganyját kellene is feleségül vennie.
Ahogy aztán nagy nehezen kiszabadult, első útja a bocskorszíj készítők sikátorába
vezetett. Ott állt a boszorkány, s árulta a tökmagot.
– Na, te világ csúfja! – kezdte Nikuláj a leánykérést – Minek hívnak?
– Engem bicskás Leanának neveznek, gondolhatod, hogy miért. De te szólíts engem Lenucának.
– Egy életem, egy halálom, te Lenuca – vett nagy lélegzetet a legény, – de én bizony feleségül veszlek téged, ha még mindig akarod.
Hej, megörült erre a fehérnép, s olyant kacagott, hogy a varjak menten lefordultak
ijedtükben az utcasarki jegenyéről.
– Tudtam, hogy egyszer csak megjön az eszed! Na, akkor most gyere velem.
Azzal kézen fogta Nikulájt és elvitte a pópához, aki nyomban össze is adta őket.
Az újdonsült asszony egyenesen a legközelebbi vízpartra vezette a férjét.
– Ide hallgass, Nikuláj! Én már régen megsütöttem és megettem az aranyhalamat,
de te, úgy látszik, okosabb voltál, mint én. Vedd elő azt a pikkelyt, és kívánj valamit
a haladtól.
Nikuláj nem sokat tétovázott, hanem úgy tett, ahogy a felesége mondta. Jött is
nagy fickándozva a halacska, csak úgy csillogott a pikkelye:
– Mit parancsolsz, édes gazdám?
– Én azt, – mondta Nikuláj, – hogy híres, nagy embert csinálj belőlem.
– Hát ennél mi sem könnyebb! – örvendezett a halacska. – Mert amíg te a tömlöcben rostokoltál, addig bizony nagy dolgok történtek a világban. A napkeleti ország
zsiványai legyőzték a napnyugati haramiákat, elkergették mindenhonnan a királyokat
és most ők az urak. A te zsivány cimboráid nagy emberek lettek. És te is az vagy.
– Menj a fenébe, te hülye hal! Hát akkor én potyára vettem feleségül a vasorrú
bábát!?
A halacska nyomban kámforrá változott. Nikuláj olyan mérges lett, hogy eldobta
a kicsi pikkelyt, de Lenuca, a felesége felszedte a sárból, és azt mondta:
– Mindig szamár voltál, te Nikuláj, de most még annál is nagyobb szamár vagy.
Bizony nem hagyom, hogy eldobd a szerencsédet! Mától fogva úgy lesz, ahogy én
akarom. Megértetted?
A suszterinasból lett zsivány nem felelt. Tudta, hogy az apjának igaza volt, de
már nem tehetett semmit. Megadta magát a sorsnak.
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Attól kezdve aztán nem sokat kellett az eszét használnia, mert mindent kigondolt
helyette a felesége. Azzal kezdte, hogy elküldte a férjét a fő zsiványhoz. Gyórgyé,
mikor meglátta hajdani cimboráját, azt se tudta, hova legyen az örömtől. Azonnal
kinevezte őt az ország legelső naplopójának és megtette címeres főhátramozdítónak!
Elégedett volt a boszorkány, mert fényes palotában lakhatott, s jobb dolga volt, mint
az uraknak. Mert a zsiványok az urakat rabláncra fűzték, és éjjel-nappal dolgoztatták
őket.
A nép megszeppenve tűrte a zsiványok uralmát, de nem mert szólni, mert aki
szólt, bizony gyorsan odakerült, ahová az urak. Velük együtt áshatta a Dunacsatornát. De annál jobban érezték magukat a zsiványok. Úgy éltek, mint a Pünkösdi
királyok. Nikulájék is kivették a részüket minden jóból. Asztalukról soha ki nem fogyott a puliszka.
Hanem elunta a dolgot Lenuca, s egy napon így szólt Nikulájhoz:
– Hallod-e! Elegem van már abból, hogy mindenkinek a kedvében kell járni, meg,
hogy mások parancsolnak nekünk. Menj el tüstént a haladhoz, s addig vissza ne gyere, míg véget nem vetsz ennek a helyzetnek. Na, mozogj, Nikuláj, amíg jó dolgod
van!
Nikuláj behúzott farokkal, megszeppenve kifutott a vízpartra, s alig rázintotta
meg a pikkelyt, nagy fényességet látott a vízben. Az ő kicsi halacskája nőtt meg akkorára, bizony.
– Mit parancsolsz, édes gazdám?
– Én azt, hogy csinálj valamit, mert az asszony nagyon elégedetlen a helyzetünkkel.
– Ejnye, ejnye, szegény ember legkisebb fia, nem lesz jó vége annak, ha elégedetlenek vagytok. De ne búsulj, mert úgy lesz, ahogy a feleséged akarja, s akkor majd
téged is békén hagy. Menj szépen haza.
Azzal egy nagyot csapott a farkával, s már ott sem volt.
Nikuláj, mikor hazaért, hát látja, hogy nagy, fényes küldöttség áll a palota kapujában. Földig hajoltak, mikor meglátták őt:
– Meghalt a vezér, éljen a vezér!
Hát bizony Nikuláj sem bánta, hogy Gyórgyé, a zsiványvezér kilehelte sötét lelkét. Nagyon jól érezte magát a megüresedett vezéri székben. Mintha egyenesen beleszületett volna. Igazat adott a feleségének, hogy sokkal jobb parancsolni, mint alattvalónak lenni.
Így lett Nikulájból, a szegény ember legkisebb fiából az ország első zsiványa.
Kacsalábon forgó palotában élt, ahol állig felfegyverzett testőrség vigyázta álmát, s
szolgák hada leste minden parancsát. Félt és rettegett tőle mindenki, mert vasmarokkal intézte az emberek sorsát. Mindenkit igába hajtott, s jaj volt annak, aki ellene
szegült. Most volt igazán boldog élete párja, a rusnya boszorkány, de csak addig,
amíg megint eszébe nem jutott valami.
– Nikuláj! Én híres nagy vezért csináltam belőled, de te nem adtál nekem cserébe
semmit. Én is híres akarok lenni! Találj már ki valamit, de tüstént!
Kelletlenül bár, de Nikuláj igazat adott a feleségének. Mert szó, ami szó, a sok
dicsőségből nemigen hagyott másnak. Azt azonban sehogy sem tudta kisütni, hogy
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mivel lehetne eleget tenni Lenuca telhetetlen nagyravágyásának. Hoppá, majd megoldja a gondot helyette az aranyhal.
Jött is az, s akkora volt, hogy már alig fért a folyóban.
– Mit parancsolsz, édes gazdám? – kérdezte dörgő hangon. Nikuláj egészen megrettent tőle, de aztán összeszedte minden bátorságát és ezt motyogta:
– Híres akar lenni az asszony.
– Az asszony? – mérgelődött a hal. – Hát mit gondolsz, mindent el tudok intézni?
Mondtam, hogy ne kívánj lehetetlent, ha kedves az életed!
– Jó, jó, ne mérgelődj, sze nem azt kértem, hogy világszépét csinálj belőle. Találj
ki valami könnyebbet.
– Jól van, elhitetem vele, hogy okos. Attól aztán remélem boldog lesz.
Lenucából híres-neves tudós lett. Csodájára is jártak messzi földről a bölcsek és a
nagy tudású emberek. Mert ilyent eddig még senki sem látott, hogy egy ennyire ostoba asszony ilyen roppant okosnak képzelje magát.
Na, telt, múlt az idő, s Nikulájnak egyre jobban fejébe szállt kétes dicsősége,
Lenucának pedig a sosemvolt tudománya. Hanem egy szép napon ismét eszébe jutott
az asszonynak valami:
– Nikuláj, ha már ilyen szépen felmásztunk az uborkafára, nem gondolod, hogy
hiányzik még valami? Nagyon nem tetszik nekem valami.
– Mi a bajod már megint, lelkem Lenucám? – kérdezte Nikuláj.
– Hát az, hogy nem szeret minket a népünk, csak muszájból. Azt akarom, hogy
leborulva imádjanak, téged, mint egy istent, engem meg, mint egy istennőt. Beláthatod, hogy igazam van.
Eleinte hiába erősködött, mert a férje megmakacsolta magát:
– Nem, én többet látni sem akarom azt a rusnya aranyhalat. Akkorára nőtt, mint
egy cápa. Meg aztán, nem tudom, hogy találjak rá. Legutóbb azt mondta, hogy disszidál, s hogy az óceánban keressem, ha valami bajom van vele.
– Hát akkor gyerünk, keressük meg a haladat.
Zsivány és zsiványné beutazták az egész Földet. Az emberek megsüvegelték őket,
ahogy az uralkodókat szokás. Ők meg csak utaztak, jöttek mentek a világban. Nikuláj
minden tengerpartra kiállt, de hiába hívta az aranyhalat, nem volt az sehol. Közbenközben hazatértek és tovább sanyargatták a népet. Nagy szögesdrótkerítést építtettek,
hogy szét ne széledjenek az emberek. Katonákat állítottak a kerítés mellé, s mindenkit lelövettek, aki át akart szökni a határon. Ők ketten továbbra is szorgalmasan járták
a világot, de sehogy se tudtak a szökevény hal nyomára bukkanni.
Egyszer aztán, amint Nikuláj, kezében a pikkellyel épp a Perzsa öböl partján járkált fel-alá, nagy hullámverés támadt. Az aranyhal miatt volt, mert időközben akkorára nőtt, mint egy cethal.
– Mit parancsolsz? – ripakodott rá a zsiványok zsiványára, s forgószél támadt,
amint megszólalt.
Nikuláj alig tudott megkapaszkodni a parton. Így szólt a roppant halhoz:
– Ide hallgass, te aranyhal. Engem, a Kárpátok géniuszát a világ leghíresebb tudós
asszonya küldött hozzád. Azt parancsoljuk, hogy a nép rajongva szeressen, és istenként imádjon minket.
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Szikrát hánytak a hatalmas hal pikkelyei. Szájából kardnyi fogak villantak elő,
mikor ezt mondta:
– Figyelmeztettelek, szegény ember legkisebb fia, hogy lehetetlent nem kívánhatsz! Most meglakolsz!
Azzal akkorát csapott hatalmas farkával, hogy óriási hullám sepert végig a parton.
Mire a zsiványok zsiványa magához tért, az aranyhalat elnyelte az óceán.
– Na, most mit csináljak, hogy menjek haza az asszonyhoz üres kézzel?
Otthon nagy felfordulás várta. Az egész nép fellázadt ellene.
Talpnyalói azt tanácsolták, hogy álljon ki a palota erkélyére és beszéljen a néphez.
Ahogy az emberek meglátták Nikulájt, legyőzve addigi félelmüket, zúgni kezdtek,
mint a tenger. Még záptojással is megdobálták a Kárpátok géniuszát. A zsiványok
fejedelme a tömeg zúgásában hallani vélte az aranyhal utolsó szavait:
– Most meglakolsz! Most meglakolsz!
Látta Nikuláj, hogy ennek fele sem tréfa, s amikor aztán egy záptojás szétloccsant
a kecsuláján, inába szállt a bátorsága. Futott mindjárt Lenucához.
– Jaj, jaj, égszakadás, földindulás, a fejemen egy koppanás!
Lenuca sem volt rest, mindjárt magára kapta az aranyláncait, fülébe aggatta gyémántos fülbevalóit, felkötötte selyemmel bélelt bársonybocskorát és vállára kanyarított egy hatalmas szőrmebundáját.
– Fussunk – kiáltotta elszántan.
Futottak, ahogy csak a lábuk bírta. De alig értek el a palota sarkáig, erős karok
ragadták meg, s emelték a magasba őket kecsulástól, bundástól, mindenestől. Hát,
ahogy Nikuláj jobban odanéz, mit látnak szemei! Egy hatalmas kanördög hátán lovagoltak, az egyik vállán ő, a másikon meg a felesége.
– Megállj, te gazfickó! – ripakodott az ördögre. – Teszel le azonnal? Hova viszel
minket?
– Biz én csak oda, ahová az emberek kívántak titeket.
Azzal tovább futott velük az ördög, s még ma is fut, ha azóta a pokolba nem ért.
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Neufeld Robert

Hovatartozás
A Ferihegyi kettes terminál várótermében hemzsegett a nép. Az ezerfejű tömeg
úgy folyt be mindenhová, mint valami sűrű, lassan hömpölygő lávafolyam. Betöltötte
az egész várócsarnokot, de a csatolt helyiségeket is, a taxfree ragyogóan kivilágított
polclabirintusát, a mosdókat, a könyvesboltot, a divatáru bodegát és a büfét, ahol
pohár sörre vagy egy szendvicsre negyed órát kellett várni. Vasárnap délután volt,
csúcsforgalom. Ha Budapest összes, útra készülő lakosa megbeszélte volna, hogy a
Ferihegy kettőn találkozik, a tömeg akkor sem lehetett volna nagyobb. A szerencsések, akiknek sikerült ülőhelyet találni, viszonylagos kényelemben várakoztak, szunyókáltak, olvastak vagy barangoltak egy keresztrejtvény útvesztőin.
Demján Péter is a szerencsések közé sorolta magát, csak éppen nem volt sem
könyv, sem rejtvényújság a kezében. A körülötte hömpölygő tömeggel sem törődött,
ehelyett melankolikusan maga elé bámult. Egyfajta ürességet érzett, valami olyat,
amilyet korábban még soha. Megvolt az oka rá. Munkaadójánál, a Volvo stockholmi
teherautó képviseleténél már csak három hete volt hátra, azután várta a még nagyobb
űr, a munkanélküliség. Még egy év és mehetett volna nyugdíjba, a cégnél letöltött
húsz éve után. Sóhajtott. Abból nem lesz semmi, gondolta keserűen, annak ez a világválság betette az ajtót. A háromnapos budapesti út, a Volvo helyi kirendeltségén elvégzendő tapasztalatcsomag átadás, utolsó szakmájába vágó feladata volt a cégnél.
Na, mindegy, morogta magában. Egy évvel korábbi nyugdíjazás nem a világ. A tömeget nézte és a taxfree fényeit. Még jó, hogy ott nem kell tülekednem, gondolta. Az
obligát barackpálinkát és a kétkilónyi szárazkolbászt már a vámházkörúti Nagycsarnokban megvette, sőt a szomszédjának a megrendelt libamájkonzervet is.
A hangszóró, amely úgy kétpercenként szólalt meg az utóbbi félórában, ismét
eljátszotta az elcsépelt nyitányt. A láthatatlan bemondókisasszony, akinek feladata
volt a jó és rossz híreket egyforma, szenvtelen hangon bejelenteni, kérte az utasok
elnézését, a Malév stockholmi járatának félórás késése miatt.
Na, csak ez hiányzott, gondolta Demján, és káromkodott egyet a szakállába.
A hangszóróból az athéni járat indulására figyelmeztettek. Demján mellől többen
felugrottak, és poggyászukat ráncigálva elsiettek a megadott kijárat irányába. A szabaddá vált ülőhelyek pillanatra üresek maradtak. Aztán Demján mellé is lezuhant egy
férfi. Rá se hederített volna, ha az illető aktatáskája nem koccan a lábához. Szó nélkül
félretolta a táskát, miközben a férfi bocsánatkérően feléje fordult.
- Sorry, mondta tipikus magyar akcentussal.
- No problem, válaszolta Demján hasonlóképpen.
Egymásra néztek és mindketten elmosolyodtak. A férfi jutott először szóhoz.
- Péter? Demján Péter?
- Igen. Na, nézz oda, a Palcó Jóska!
- Nahát! Ezer éve nem láttalak!
- Hát bizony legalább annyinak tűnik. Te két osztállyal felettem jártál, nem?
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- Hárommal. De az csak a suliban számított. A csapatban nem.
- Várjál csak! Középhátvéd voltál, ugye?
- Csak néha. Mert az igazából a Bracki Jani posztja volt. Én őmellette voltam
jobbhátvéd. Te meg balösszekötő, nem?
- Bizony. ..Jó isten! Tudod mikor gondoltam utoljára az iskolaválogatottra? Valamikor még nyolcvanháromban. Akkor járt nálunk a Grosits. Elhozta a londoni 6:3
filmjét. Vele beszéltem utoljára igazi fociról.
- Azt mondod nálunk? És az hol van, ha szabad kérdeznem?
- Stockholmban.
- Szóval te északon kötöttél ki? Na, én meg Németországban. Helyesebben Bajorországban, Münchenben lakom már vagy huszonöt éve. Mikor indulsz?
- Most mondták be éppen, hogy félórával később. Nézzük csak! Aszongya, hogy
aszongya, kábé fél ötkor.
- A Lufthansa is késik. No, de sebaj. Így legalább lesz egy kis időnk beszélgetni.
Mesélj magadról! Mikor mentél ki?
- Hetvenhatban. Dániába. Legálisan. A cég onnan vett egy számítógépet. Akkora
volt, mint egy szoba. Én meg két másik szaki mentünk ki átvenni. Mind a hárman
kinn maradtunk. Én rögtön átmentem Svédországba.
- Na és most mit csinálsz ott a jegesmedvék között?
- Jegesmedvék? Nincsenek ott jegesmedvék!
- Tudom, csak viccelek. Na, de mondjad!
- Jó, hát mondom. Csak most nem éppen jókor kérdezed. Három hét múlva munkanélküli leszek. Harmincöt éve először. Nem mintha sokat számítana, hiszen még
egy esztendő és úgyis nyugdíjba tettek volna, de mégis fáj. Furcsa érzés, hogy húsz
év után engem is kitesznek. Na, de mindegy. Különben mérnökként mentem ki. A
Kandóban végeztem. Voltam szabadúszó is, de az nem ízlett. Húsz éve a Volvohoz
szegődtem. Most lesz vége. Az egész svéd autóipar rogyadozik. Ezreket bocsájtottak
el az utóbbi hónapokban. De hát erről ti is tudtok.
- Persze. Nálunk se jobb a helyzet. Olyan régi, patinás cégek, mint az Opel, a
tönk szélén állnak. Na de hagyjuk ezt. Engem a szüleim a forradalom után vittek ki.
Megunták az elnyomást, szabadon akartak élni. Meg jobban is. Máig is áldom őket.
- Na és hogy ment ott németben?
- Hát nyelv nélkül nem volt valami könnyű, de azért ment valahogy. Tudod a
németek testvérként fogadtak minket. A legtöbb poszton akkor még régi káder ült.
Azok, akik részt vettek a háborúban. Az ő szemükben mi fegyvertársnak számítottunk. Előfordult, hogy megveregették a vállamat a közös vacsoránál. Trink, alte
Waffenbruder, trink! Így mondták. 1989 után aztán megint veregették a vállunkat. A
határmegnyitás miatt. Szóval mi magyarok ott nagy becsben állunk.
- Mit csinálsz?
- Öt éve nyugdíjas vagyok. Az AEG-nél dolgoztam vagy tizenöt évig, annak előtte meg Schenker fuvarozónál.
- Mint micsoda?
- Közgazdász lettem, de van egy technikumi vizsgám is.
- Ez igen! Na és család van?
- Van kettő is. Fiúk. Van három szép unokám. A feleségem német volt. Bärbel.
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Három éve halt meg. Nagyon egyedül érzem magam.
- El tudom képzelni. Fogadd részvétemet.
- Köszönöm. Na de mondjál már magadról még valamit!
- Ja, hát család az nem volt. Feleség kettő is. Az első svéd volt, a második magyar. Egyikkel sem tudtam kijönni Persze, mindig kettőn áll a vásár. De beszéljünk
másról. Mondd, hány magyar van Németországban?
- Hát, vagyunk vagy százhúszezren. Sok helyen van magyar egyesület. Persze
nem mindenkit érdekel, de hát ez az ő dolguk.
- És neked vannak magyar barátaid?
- Vannak. Tagja vagyok az egyik egyesületnek. Szép munka folyik. Kultúránkat
és a nyelvünket ápolni kell, és külföldön ez nem könnyű dolog. De van más teendőnk
is, hogy úgy mondjam közös feladatunk.
- Éspedig?
- Hát nyomást gyakorolni erre a vörös bandára itt. Segíteni az ittenieknek detronizálni őket, mielőtt még teljesen tönkreteszik az országot. De hát ezt ti is így látjátok
ott fenn északon, nem?
- Na, igen. Ez, ahogy én onnan látom, globális magyar ügynek néz ki.
- Az is! Ez mindnyájunk közös érdeke. Hiszen magyarok vagyunk, nem?
- Persze.
- Tudod, nálunk van egy mondás. Integráció igen, asszimiláció nem. Akármeddig és akárhogyan élünk Németországban, mi megmaradunk magyarnak. Ezt gondolom ti is így látjátok.
- Igen. Sokan így látják. Mi nem így fogalmazunk, de gyakorlatban ez nálunk is
így van. Már ami a mi generációnkat illeti. Akik ott születtek vagy gyerekekként érkeztek, máshogy viszonyulnak ehhez. Ez természetes. De az idősebbje megmaradt
magyarnak. Elhelyezkedtek, megtanulták a nyelvet, egy-két szokást is átvettek, de a
svédekkel privátim nemigen jár össze. Megmaradtak magyarnak. Ugyanúgy viszonyulnak a dologhoz, mint ti, tehát integrálódnak, de nem asszimilálódnak. A svédeket
ez nem nagyon érdekli. Számukra mi a rengeteg bevándorló csoport egyike vagyunk
mindössze. Méltányolják nálunk, hogy mi ugyanúgy fizetjük az adót, mint ők, tehát
nem élősködünk rajtuk. Ez minden.
- Hát Németországban nem így van. A németek utálják a rengeteg bevándorolt
külföldit. A több mint három millió törököt, de az afrikai meg az ázsiai csürhét is. És
hát ebből a szempontból mi közösséget vállalunk velük, ezt mondhatom. Na persze
nem kürtöljük ki a dolgot, csak éppen azokra szavazunk, akikről tudjuk melyik oldalon állnak. Felháborító, hogy a kormány több ezer iraki arabot tervez beengedni. E
mögött persze az Unió áll, mint a rakás más gazság mögött, amit ma nálunk is meg
idehaza is elkövetnek. A Merkel meg a Gyurcsány kezet foghatnak. Ki-ki a maga
nemzetének ássa a sírt. Na, de mindegy. Mi magyarok ott németben azért bizonyos
kiváltságot élvezünk. Persze nekünk is meg kellett tanulnunk egyet, s mást. A legtöbb
helyen kényszerű magázást, meg azt, hogy ők bokáznak, ha körülmények erre éppen
alkalmasak, és ha a jelenlévőkről tudják, hogy nem fognak tiltakozni. Aztán nem illik
a zsidókról és a háborúról sokat beszélni. Mind a kettő aknázott terület. Az embernek
vigyázni kell, hol és milyen társaságban mondja meg jól felfogott véleményét a cionistákról és a régi, jó időkről. Az ilyesmi a legtöbb nyilvános helyen tabu. A háború
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utáni hivatalos német mainstream egyszer s mindenkorra elismerte az előző éra bűneit, magáévá tette a Nürnbergi Per vezérfonalát, és behódolt a nemzetközi zsidóság
követelései előtt.
- Bocsánat, de nem értem pontosan. Mi az, hogy behódolt? Ha jól tudom a németek saját maguktól ismerték el Hitlerék háborús bűneit, a háború kirobbantását, a népirtást, a rabszolgamunkák elvégeztetését és mit tudom mit még. Ezeket a bűntetteket
nem lehetett nem elismerni. Az egész világ tudott róluk. Kilométernyi hivatalos adat
van mindenről. Ha jól tudom, maguk a tettesek szolgáltatták a legtöbbet, mert igazi
német pedantériával dokumentáltak mindent. Nem így van? Na, ne nézz rám olyan
furcsán! Én csak azt mondom, ami nyilvánvaló, amit minden rendes ember tud.
- Hát arról, hogy ki a rendes ember, tudnék néhány dolgot mondani. De hát igen,
a hivatalos német vonal az, hogy elismerni mindent és kifizetni a hadisarcot.
- Hát azt már régen kifizették, ha jól tudom.
- Na, nem a háborús kártérítésről beszélek, komám! Van egy hadisarc, amit még
mindig fizetünk. Egészen addig, amíg egy úgy nevezett túlélő van a világon. Na,
menjünk tovább. Szóval a lelke mélyén minden német rühelli a hivatalos szempontokat. És közülünk is a legtöbben.
- Ezt te mered a németországi magyarokról állítani?
- De furcsa kérdéseid vannak! Hát nem tudok mindenkiről biztos véleményt
mondani, de állítom, hogy a legtöbbnek vannak fenntartásai. Egy szó, mint száz. A
befogadókkal tudni kell bánni és akkor minden a legnagyobb rendben megy.
- Hát ez a svédekkel is így van.
- Természetesen. Mert az is egy germán nép. Szereti a rendet és nem szereti azt,
aki a rendet zavarja. Na, de beszéljünk inkább az Óhazáról. Gondolom te is belátod,
hogy itt a helyzet tarthatatlan. Az Unióhoz történt csatlakozás katasztrófa volt a nép
számára. Nem beszélve erről a hazug, kommunista kormányról! Együttműködnek az
Unió gengsztereivel, az biztos. A segítségükkel még tágabbra nyitották a már nyitva
álló kapukat, a nyelvüket lógató, pénzéhes horda előtt. És most eladják az egész országot.
- Pénzéhes horda? Hát nem üzletemberekről van szó?
- Úgy nevezik magukat, mert az jobban hangzik. De pénzéhes parazita egytőlegyig.
- Hát van közöttük biztosan olyan is, de hát csak nem csaló mindegyik? Mi abban a baj, hogyha egy üzletember profitálni akar? Vagy üzletről van szó vagy jótékony célú intézményről. Nem így van? Neked, a közgazdásznak kell ezt legjobban
tudnod. Nem?
- Na, igen. De azért vannak különbségek. Akikre én gondolok azok elsősorban a
profitra éhes, külföldi élősködők. Rájöttek, hogy üzletelés leple alatt meg tudják fojtani a népet. Lefizették a kormányt, különböző szinten megvesztegették a politikusokat, adtak nekik lehetőséget a vörös éra alatt összeharácsolt vagyonukat megsokszorozni. Így sikerült megvetni itt a lábukat. Pénzelik az itteni haverjaikat és velük karöltve fojtogatják az országot. Hidd el, ha nem állítjuk meg őket, elvész a nemzet.
Minket sokszor félrevezettek már, de úgy, ahogy az az elmúlt húsz év alatt történt,
még soha. A fiatalság, akibe az ember régen a hitét vetette, akire a jövőjét bízta, ma
már inkább a profitéhes bagázs sípjára hallgat, azokat követi, mint valami gyerekhad
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a hamelni furulyást. Ha a Hazáról beszél nekik az ember, hülyének nézik. Beléptünk
ebbe az átkozott Unióba, ahol semmi szavunk nincs, ahol a pénzünk elfolyik és ahol
a határozatokat Amerikából diktálja ugyanaz a pénzéhes siserahad, aki Amerikát tartja fogva. NATO tagok lettünk, és most egy nem is a NATO-hoz tartozó idegen hadsereg száll meg minket. Hazánk földjét Krisztus gyilkosainak leszármazottai gyalázzák. Ez az, ami nem mehet tovább! Ez az, amit meg kell állítani! Ki kell rúgni ezt a
hazug, korrupt kormányt, aki beengedte őket, el kell kergetni a húsosfazék mellől
mindegyiket, és bíróság elé állítani! Mert ezek Marxot, Lenint, Sztálint és Rákosit
követik ma is, csak éppen nem a kommunizmusnak hódoltak be, hanem a pénzéhes
nyugat láthatatlan irányítóinak. Ezek semmit sem éreznek a Haza iránt. A minap hallottam az ellenzéki pártvezér kiértékelő beszédét. Az volt az igazi! Amit az ígért, azt
be is fogja tartani. Ők majd átlépik ezt a bagázst! Az ő pártja majd helyrehozza a
tönkretett ország helyzetét, és felelősségre fogja vonni a kommunista bűnösöket. Magyarországnak ki kell lépni az Unióból meg a NATO-ból, meg kell szakítani minden
kapcsolatot a Világbankkal és a többi zsaroló pénzintézettel, és a saját eszközeiből, a
saját erejéből kell megteremtenie létfeltételeit. Ez a mostani ellenzék terve, ezt fogja
megvalósítani, ezzel fogja visszaállítani régi jó hírünket és visszaadni a magyar népnek azt a jólétet, amelyet ez a mostani banda elrabolt tőle.
- Hát, ha ezt a nép is így látja jónak, meg is fogják őket választani, és akkor beválthatják az ígéreteiket. De mondd! El is mondta a pártvezér, hogy miképpen gondolja mindezt megvalósítani? Mert ugyebár azt mégis jó lenne tudni. Hiszen ha van
rá valami jó megoldása, arra sok más csődbe jutott ország is kíváncsi lenne. A balti
államok például. Meg Izland. De talán még mi is. Mert nálunk sem megy minden,
ahogyan kellene. Mi talán még fizetnénk is a jó tanácsért. Mit gondolsz? Mondott
részleteket?
- Nem, de idővel majd mond. Különben te igencsak naiv lélek vagy. Ez a nép
nem tudja a maga erejéből lerúgni a gazembereket a trónról. Ez mindig bedől a hazugságoknak. De vannak, akik képesek lennének a feladat megoldására, és az a réteg
már készül valamire. És ha elindul, abba majd nekünk, határon túliknak is lesz szerepünk. Akkor végre úgy lesz minden, ahogy azt mi már évtizedek óta követeljük. Ha a
Hazáról van szó, csak egy út van, és nekünk, mindnyájunknak azt az utat kell járnunk. Meg kell menteni a Hazát, mielőtt az új kazár horda elsöpri mindazt, amit ezer
év alatt felépítettünk. Tudod nekik ott a Közel-Keleten kényelmetlenné vált a helyzetük. Az arabokkal való végtelen háborúsorozat nem tetszik már. Magyarország ideális lenne, mint új haza, mivel nagy földalatti, édesvízi készletekkel rendelkezik, a nép
barátságos és befogadó, itt nem lennének üvöltő dervisekkel körülvéve. Ezt a magyarázatot egy nagy belátással bíró honfitársunk küldte nemrégen szét a Világhálón. Ha
akarod, elküldöm. Ami itt most folyik, az ország javainak külföldi pénzekkel való
felvásárlása, az nem más, mint egy új honfoglalás előkészítése. Hidd el! Meg fognak
szállni minket. Az előőrs már itt is van. És figyeld meg, mielőtt maga a megszállás
elkezdődik, az új kazárok mozgósítani fogják a szlovákokat, a románokat, a szerbeket, akik majd gúzsba kötik ottani testvéreink kezeit, nehogy problémát okozzanak,
amikor a hadjárat megindul. Az előkészületek már folynak, és erre tárgyi bizonyítékok is vannak!
- Hogy te mennyire tájékozva vagy! Meg vagyok döbbenve. Nem is gondoltam
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volna, hogy Magyarországot egy izraeli invázió fenyegeti. Ahogyan te ezt vázoltad, a
veszély nagyobb, mint amikor negyvennégyben a németek szállták meg az országot,
de nagyobb még a szocialista uralomnál is.
- Te meg vagy döbbenve? Hát igen, mert ti ott fenn északon el vagytok tájolva.
Ott is a vörösök vannak uralmon, ott is vörös propagandával etetnek benneteket.
- Csakhogy tudjad, nálunk most egy polgári koalíció van hatalmon. És ha a jelenlegi válságot jól kezeli, jövőre megint nyernek.
- A ti polgári koalíciótok pont olyan vörös, mint az ellenzék. Ezt nálunk mindenki tudja. Hiszen azok is pont úgy árusítják ki Svédország kincseit, mint az itteni banda az itteni kincseket. Nem így van?
- Hát, ha ezalatt azt érted, hogy nálunk sok idegen kézen lévő vállalkozás van,
akkor igazad van. De akkor talán azt is tudod, hogy nálatok Németországban meg
svéd cégek vásároltak fel sok mindent. És ez ez nem más, mint a piacgazdaság nyújtotta lehetőségek kihasználása. Ez a szabad kereskedelem. És neked, közgazdásznak
ezt jobban kellene tudnod, mint nekem.
- Tudom is. De amikor te azt mondod szabad kereskedelem, meg piacgazdaság,
akkor én megkérdezem, na és mindezt kik találták ki?
- Nem tudom. Nem egy valaki volt az biztos. A szabad kereskedelem olyan, mint
az evolúció. A versenyből mindig az erősebb, az életképesebb kerül ki győztesként.
Ne hidd, hogy a Volvo csak úgy, ellenállás nélkül adta meg magát a Fordnak annak
idején. De a svéd részvényeseknek a Ford jobb ajánlatot tett. Többet kerestek rajta,
mint amúgy. Akik annak idején tőlünk Magyarországra költöztették a gyáraikat, ezzel versenyképesebbek lettek. És ebből Magyarország is profitált. Több munkaalkalom, magasabb életszínvonal, nagyobb árú bőség, jobb élet, több vásárlás, több utazás. Nem?
- Igen, hát ilyesmikkel ütötték ki a gazemberek a nép szemét. Azt mondod jobb
élet? Több utazás? Több autó? Ugyan kérlek! Ilyesmiknek köszönheti az ország,
hogy a tönk szélén áll. Na, de hagyjuk a témát. Bevallom, tőled mást vártam. Te nem
úgy beszélsz, mint ahogy azt az ember egy igazi magyartól elvárná.
- Kedves barátom, most megsértettél. Milyen jogon fosztasz te meg engem a
magyarságomtól. Mivel vagy te igazibb magyar, mint én? Azzal, hogy nem érted
meg, hogy a Haza nincs halálos veszélyben, mindössze egy nemzetközi közösségnek
a tagja és a közösség szabályai szerint él. Mi az, hogy igazi magyar? Hát nem itt születtünk mind a ketten? Nem beszéljük ugyanazt a nyelvet? Nem olvassuk Ady verseit
vagy Szabó Magda könyveit ugyanolyan átéléssel? Nem hallgatjuk Erkel vagy Lehár
zenéjét egyforma élvezettel? Nem tölt el egy magyar siker engem ugyanolyan örömmel, mint téged?
- Az ilyesmik csak smafu. Itt fontosabb dolgokról van szó.
- Igen? Például a Haza ügyeibe beleszólni? A magyar népet a külföldi jólétből
kioktatni? Te ötvenhatban itt hagytad ezt a Hazát. Én itt maradtam, és egy ideig megpróbáltam együtt dolgozni a többiekkel, felépíteni a romba dőlt országot, miközben te
kint söröztél volt fegyvertársaiddal. Ez a város akkor még levegő után kapkodott, és
amíg te a Hofbräuhausban neki egy magad csinálta jövőt kovácsoltál, addig mi építkeztünk. Itt az emberek éhesen mentek munkába, a legtöbbjének egy darab szalonna
és egy szelet kenyér volt az ebédje, amíg nektek ott kint jó húsos Frankfurtert,
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Rindgulascht vagy valami más jó ételt tálaltak. Visszajöttél te valaha is segíteni nekünk? Nem. Küldtél te akár egy téglát is az itt újjáépülő falakhoz, vagy csöveket,
hogy a csapokból újra folyjon a víz? Nem. Te jóllakva, sorsoddal megelégedve diktáltad az új Magyarország feltételeit Bajorországban, te ítéletet mondtál hazai kisebbségek felett, te a céljaidnak megfelelő kormányt állítottál össze ennek a népnek. És
most, ötvenkét év után a külföldi jólétben, miközben a magyar nép a rendszerváltozás
utáni összes kormány hazugságait eltűrve, ígéreteinek beváltását várva ugyanattól a
válságtól szenved ugyanúgy, mint sok más nemzet, most jössz valami zöldinges
evangéliummal, jövendölöd az ország és a nép halálát és állítod, hogy mindez a jelenlegi kormány bűne. Igen, ezek bizony követtek el hibákat, ezek hazudtak a népnek.
De nem ők voltak az elsők. Elődeik éppúgy hazudtak, mint ők, csak éppen nem vallották be. Ez az ellenzéki pártvezér is ígért beszédében sok olyat, amiről már most
tudja, sohasem lesz lehetősége betartani. Ez a mindenkori ellenzéki politikus fémjele.
Nála minden a hatalom megkaparintásának érdekében történik. Amit te itt elpapoltál,
már másoktól is hallottam. Van néhány, komoly kisebbségi érzéstől szenvedő honfitársunk, akik szinte naponta küldik szét ugyanezt a zöldinges evangéliumot a nagyvilágba. Te, ő és mások a falra festitek a hazai kisebbségek állandó aknamunkáját és
közelgő győzelmét a magyar nép és az ezeréves magyar kultúra felett. Azt állítjátok,
hogy a ti úgynevezett segítségetek nélkül ez a nép nem képes megmaradni. Ezt állítjátok, de én biztos vagyok benne, hogy valahol a szívetek mélyén ugyanakkor bevalljátok magatoknak, hogy mindez csak hazugság. Ugyanúgy, mint azok, akik a történelmet hamisítják meg, szóban és írásban, de a szívük mélyén tudják, hogy hamisítanak, és azt is, hogy egy hamisítás mindig hamisítás marad. Te tudod, hogy Magyarország nem a magyar nép a magyar kultúra vesztőhelye, hogy itt nincs tulajdonképpen
végveszély, hogy az, ami az utóbbi húsz esztendőben történt, az újkori történelem
egyik mozzanata csupán, hogy az a párszáz idegen katona nem azért jött ide, hogy
tönkreverje a magyar honvédséget és megnyissa a kaput, az izraelita honfoglalás
előtt. Te tudod azt is, hogy az ország nem azért csatlakozott az Unióhoz, hogy identitását eltörölje a föld színéről, hanem azért, mert egy újabb, és minden valószínűség
szerint végső világégést, egy harmadik világháborút, amely aztán neki magának is
véget vetne, csak így tud elkerülni.
A két volt barát elhallgatott, ki-ki a maga gondolatait rendezgetve.
Még mindig két földi ült egymás mellett a Ferihegy2 zsúfolt várócsarnokában, de
két olyan földi, akik akkor sem lehettek volna távolabb egymástól, ha egy naprendszer választja el őket.
Mindketten a régi magyar átoktól, a széthúzás átkától szenvedtek és egyikük sem
tudta, hogyan lehetne ennek a szenvedésnek véget vetni.
Ez mindkettejüknek fájt, de ezt egyikük sem vallotta be.
Erre a Ferihegy 2 váróterme nem volt megfelelő hely.
A hangszórókból ismét felhangzott a jól ismert nyitány. A láthatatlan hírmondó a
stockholmi járat indulását jelezte.
Demján felállt. Táskáját kezében fogva lenézett volt barátjára, de az nem viszonozta a pillantását, csak a fejét csóválta lassan. Demján várt egy kicsit, aztán elköszönt.
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- Szervusz. Jó utat.
Nem kapott választ. Palcó csak a kezével intett.
Demján sarkon fordult és indult a kijárat felé.
Furcsa dolog, gondolta. Ahogy az évek mentek, egyre jobban zaklatott a hovatartozás gondolata. Mindmáig nem tudtam eldönteni, hogy hová is tartozzon tulajdonképpen, de most valami egy kicsit világosabb lett. Ez a találkozás, ez a beszélgetés
nem volt haszontalan.
Demján beállt a sorba.
A kijáratnál elővette a beszállókártyát és az útlevelét, aztán ment a többiek után.
A hangszóró megint megszólalt, de ő azt már nem hallotta, gondolatban nagyon
messze járt.

Bajak Zsuzsanna rakza
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A kombináltpor
„… hol a legkönnyebb lét várja a földi lakókat,
hó nem esik, viharok sose dúlnak, nincs soha zápor,
éles hangú Zephír szele fú csak folyton e tájon,
Ókeanosztól jő, hogy az embereket felüdítse.”
(Homérosz, Odüsszeia 563. sor)
A békés folyam árnyéktalanabb partján szendergő idillikus kisváros közvéleményét az sem rázkódtatta meg túlságosan, amikor már kiviláglott, hogy a sokadik
Európa közösségi csatlakozási terv sem fog előnyösen megvalósulni és a csalás
alján lopás elv szerint, nem más, mint a nagyhatalmi packázás, amelyben a kicsik
hason csúszva, a nagyobbacskák peckesen parádéznak majd a szépreményűnek
beharangozott közösségegység illatos elíziumi mezején. Jogaik esélye, a mostani
sakktábla állása szerint, a lenni, venni, elvenni, megenni skálán erőltetett agyköszörülés terhe mellett sem hozhatott semmilyen könnyű sikertörténetet, így élték tovább sokadik, minden változásra védőoltott évük után, jó keresztényekhez méltóan,
ősi béketűréssel, a soron következő apostoli időket, különös helyi gondjaik terhei
mellet, figyelve a vasárnapi húsleves ősi kultuszának rendületlen megtartására,
metélt tésztával, vagy grízgaluskával, amely kérdés, mint a soha nem tisztázható
helyi paradoxonok legnagyobbika, viharos bajuszrezgésre, összevont szemöldökökre, belháborús duzzogásra, többnapos nem beszélésre szokott okot adni. Nem különben, az említett nemes főzet kellő hőfoka, amelynek megítélése maga a konyhai
művészetek központi csarnoka, a magister gaster fokozat, hiszen már minden kisiskolás kapásból fújja, hogy a „Hőmérséklet adja meg az ízt és lengeti az illatot”.Az ilyen okosságok melegágya, a hely akropoliszában tanító, immár őszbehajló, környező községekben éleslátásáról, rátermettségéről ismert, helyben elő és
onnan soha el nem mozduló, de a kezét a világ érverésen éberen tartó, közéleti
kiválóság, tanár, világutazó és orákulum, Dr. Ösztrogén.
Nem sok okuk lehetett a riadalomra, mivel a hely fekvése, lehetőségei és kormányzása olyan ütőeret működtetett óraműszerű pontossággal, hogy a nagyvilág
hullámai, ha ugyan idő és kulturális gátakat át voltak képesek keserves munkával
törni, a hely szelleme előtt, mint afféle zsenge ministránsok a vámpírok bálján,
értetlenül megtorpantak és riadtan visszavonulót fújtak. Az ellenállás életformává
lett. Ellenállni mindennek, mindenkor és mindenkivel szemben, amely olyan viszszataszítóan más és különös, mint ahogy az évek nyögő tapasztalatkordéi alatt, az
itt már meghonosodott tökéletes kozmoszban, vénákig hatolóan meghonosodott.
Nincsen és nem is kell, semmi új a nap alatt!
A természetes védelem a legcélszerűbb ellenállás! Hallhatta a városka apraja és
nagyja olyan sokszor Fángl Hümér városi főstratéga, atya fiú és szentlélek, egy
személyben, verbális túlcsordulásain.
Ez a hely bevehetetlen volt, vasakarattal tartotta magát, mindennel szemben,
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hajthatatlanul, keményen és megmutatta ország világnak, mi a virtus, amely nem
ingadozik nádbugaként az alkalmi szelekben.
A városkában, ahol az utóbbi időben sok alapkövet ültettek és egyre kevesebb fát
(Sőt, új romtemplom építetésére sem voltak restek áldozni az újfajta hívők a legvészterhesebb ínség idején!), hosszú beszédei habarcsába ágyazva hirdette vezérelvét, a
„Nagyot és vasból!”-t, az örökidőre kinevezett léhátor, Fángl Hümér
Amikor kitekintett tágas dolgozószobája ablakán, le a köznapi ember világába, azt
a nyüzsgő városképet látta, amely fiatalsága legszebb éveire emlékeztette, amikor a
sok is kevés volt és közelebb kúszott a végtelen az ő mindenható lábaihoz, hogy vele
egy levegőt szívhasson, egy terem töretlen csendjét élvezhesse munkajellegű szunyókálásai ideje alatt. Azok az idők! Alkalmi érzéki párák lepték el Hümér szemeit, mivel az ilyen állapotot egy életre magába szívja az ember. Különösen a nap emlékét,
amikor lovaggá ütötték és ennek megpecsételéseként, láncot is kapott, melyet féltve
őriz, de szívesen mutogat minden őt látogatni kényszerülő, egyszerű halandónak.
Milyen szomorú, hogy ezeket a magas, hóval fedett csúcsokat, egy pálya töretlen ívű
csúcsait, ködével takarja el a tülekedő tavasz szertelen heve, megolvasztja a nyár, az
élet örökös változó igénye szerint.
Ilyesfajta gondolatokkal szerszámozta fel gyér haja alatti szürkéjét és az órájára
(Micike ajándéka!) tekintett, megsimogatva annak számlapját kövérkés ujjaival. Lassan itt az ebédidő és nem élhet mártírként és éghet örökké a hivatali rózsabokor lángjában, kényszerűségből ugyan, de földi igényei után kénytelen talpalni.
Az idő múlására, az omladozó százéves középületek valamikor Szines és kimunkált homlokzatain kívül semmi sem utalt. Az évszakok jöttek-mentek és ahogyan Dr.
Ösztrogén mondta, „A természet nagy tanító és erőforrás, amelybe minden változik és
visszatér”. Az egyszerű szerves lények, nyájas adófizetők is követték ezt a természetben gyökeredző éleslátást, azzal a lényegtelen eltéréssel, hogy ők kizárólag – a menési irányt ítélték vonzónak. Ennek a bőröndözési mozgalomnak következtében lekonyulni látszottak az amúgy tetszetős és élénk színekkel gondosan cirkalmazott statisztikai kimutatások.
Ösztrogén! Már megint ez az Ösztrogén! Lehetne-e egy nap, amikor nem kell
rágondolnia...?
Hümér és Dr. Ösztrogén ismerték egymást, de nem igazán kívántak egymásról
tudni. A városka méretei sajnálatosan, kerékkötői voltak az ilyen egyszerű igénynek,
mert a vidéki hír gyorslábú futár, különösen a ragacsos és rosszindulatú fajtája, keresztezi az utakat és ezernyi érzékeny hálóján, rezeg, beszél és karattyol, apályból
dagályt eszközöl. Kettőjük között, őslények elemi erejével tombolt az ellenszenv,
még ha nyájasan és visszafogottan is, mindegyikük hajlott a véleményre, hogy a másik nevének esetleges említése, túl sok levegőt használ el a környezetből és jelentősen
csökkenti szépséges kék bolygónk túlélési lehetőségeit a mértéktelen széndioxid kibocsájtás miatt.
Az egész válság, a kombináltpor körül kezdődött, egyes helyi freudisták szerint,
Micike kegyei feletti kizárólagos jogosultság miatt is, de talán a régi korok beszűkült
elméletei és érzéki körhinta nélkül is feltárható az esett, hagyatkozva a tények prózai
valóságára. A teljesség igényével és a részrehajlás piculájának esetleges vádja elkerülése végett, elmondtatik a história Zanzibár Spontánról, aki valahonnan érkezett...
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Senki sem tudja honnan, de egy nap már ott volt és belopta magát örökre az emberek szívébe, levegős oldalzsebeik töltése által, valamelyest könnyebben a helyi
intézmények hivatalvezetőinek megkülönböztetett figyelmébe. Furcsa, tört kiejtése és
arcvonásai, taglejtése, kezének mondatpótló, erőteljes nyomatékai nem adtak lehetőséget a végleges megfejtésre, maradt tehát a „kelet-nyugati” megoldás. Olyan üzletelő, korszerű nomádféle, amelyből a jelen ágrólszakadt kor nagyipari emberüzeme
bizonyosan sokat gyártott, a bolygó és nyugtalan lelkek képére, akik soha nem voltak
otthon sehol és nem is készülnek ilyen nagyszabású panorámákat megtapasztalni. A
maga módján Zanzibár felzárkózni igyekezett a helyhez és emberéhez, amelyről csak
jó szava, dicsérete és eltúlzott optimizmusa csapdáiban fogant agapés szuperlatívuszai voltak. Segítőkészségét közügyekben sem késlekedett elővillantani. Amikor egy
piaci beszélgetésbe belehallgatva, megütötte a fülét, hogy „Ilyesfélékre legjobb orvosság a sárgaföld!”, nem fékezte indulata lengőjét és önköltségen küldetett egy teherfuvarnyit a helyi gyógyszertárba, ebből a kitűnő szerből a rászoruló betegek megsegítésére. Az amúgy is hektikás hajlamú, állandóan vöröslila arcú apotékárius nyugtatása, minden kézenfekvő helyi eszközzel, többheti munkájába került Dr.
Ösztrogénnek, aki egy veretes tanulmányt is irt róla, „Izzadtság és etika” címmel.
Zanzibár nagyvilági stílusú ember volt. Mindezt kitűnő érzékkel ötvözte a helyi
íratlan szabályrendszer és már reflexként rögződött rutinok őszinte hívő lélekhez való
tiszteletével és megtartásával. A vasárnapi templomi szolgálat idején, olyan közel
kívánt helyet foglalni az üdvözítő igéhez, hogy ez még a legelvakultabb jövevénygyűlölőket is melegséggel töltötte el, különösen hogy előtte olajoskannával a nyikorgó szószéket bírta önkezűleg jobb belátásra, hogy a szentszavak útjába semminemű
kétes zaj és nyikorgás ne vegyüljék.
Egy esti vallomásszerű borozás alkalmával - milyen jellemző vonása ez egy ilyen
szertelen világfinak! - elejtett néhány mondatot, visszatérő álmáról, amelyben egy
Aescolapus nevű fehér gipszből készített torzó, visszaszólt neki a gyógyszertár üveges ablakszárnyából és csak ennyit mondott minden alkalommal: „Kombináltpor”.
Ki ne tudná, mi az a kombináltpor? Elég volt benyitni a gyógyszertár ajtaját, elmondani mije fáj a nagymamának, hol van szorulása és dugulása, csavarodása az
atyának, különös hangok és zörejek, idegeknek nyugtalan volta édesanyának... A
patikárius feljebb tolta szemüvegét és már mondta is a szentenciát, „Háromszor egyet
naponta”, majd szakavatott mozdulataival csomagolta, kézzel hajtogatott fehér
staneclibe, a precíziós mérlegén előzetesen kimért mennyei gyógy irt. A kombináltpor nem ismert lehetetlent. Minden nehézséget és beteget túlélt, mindenható gyógyító
hírével, a környék lakossága a helyi csoda előtt vezekelt és reggelente türelmetlenül
figyelmeztette a patikáriust a nyitva tartás pontos idejére.
„Kombináltport-gyár”, helyesbített Zanzibár a rejtélyes álomkép menetén és azonnal nekilátott tapasztalt nomád módjára a gyár sátorkaróinak leütéséhez.
Az üzlet egyszerű ügylet, a felnőttek világának játékszínháza, ahol haszon és nyereség ideáival megfertőzött, lázas látomások nyomása alatt, szerződnek, társulnak,
okoskodnak, fúrnak-faragnak, majd legtöbbször – hajba kapnak.
Mindennek kitűnő ismerője volt Zanzibár. Legjobbnak látta, ötletének kivitelezésére igavonókat talál és a hely, annak szelleme, megkülönböztetett kiválóságainak emberi fűszere, több mint elégségesnek tűnt erre a célra. Előzetes bejelentkezés után,
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felszuszogott Fángl Hümér stratégához, aki a hely nyers erőit tartotta elzsírosodott
ujjai pereceiben és előadta tervét. Hümer hümmögött, simított egyet az órája lapján
és újra hümmögött.
- Az ötlet jó, sőt kiváló! Beszélni fogok az érdekeltekkel - mondta.
Zanzibár, aki ismerte a taktikázásnak ezt a formáját, úgy intézte, hogy látogatás
Dr. Ösztrogénhez, aki a finom diplomácia nyelvének és a tömegek ámulatba ejtésének nagymestere, ne maradjon titokban Fángl Hümér előtt.
A két, közösségi gránitobeliszk eleddig csupán feszélyezett, egymásiránti nézete,
itt fordult kerékagyig a feneketlen sárba.
- Még hogy egy ilyen, mint Hümér!, - sziszegte sipító hangján Dr. Ösztrogén és
hirtelen felindulásból, tanulmányba kezdett, amely nem volt lélekemelő a témája választása miatt, de mindenesetre kidomboríttatott Fángl Hümér ellen táplált eredendő
rosszindulata. Továbbiakban, a helyi „Kézimunka és horgolás” nőegylet serényeibe
igyekezett plántálni a friss rontást, a rögtönzött felolvasás erőltetett oszlopos menetében.
- Micsoda! Micsoda!!!, - dühöngött Fángl Hümér. - Majd én megmutatom!
Egy ilyen keménykötésű, szilaj marcona szavaiban nem is lehet kételkedni. Meg
is mutatta…
A következő vasárnap céllövő versenyt rendezett és minden körkörös tábla közepére, önkezével beragasztotta Dr. Ösztrogén kicsinyi tett képét, persze nem az ígéretes fiatalsága idejéből. Módszeresen, miszlikbe lőtte táblája környékét, annak tartó
rúdját, sőt újabb töltényekért is futatott egy alkalmi bámészkodót. Késő délutánig dúlt
a magánütközet, ott vívott kíméletlenül, kivörösödött szemekkel, amíg a zápor rongygyá nem áztatta Dr. Ösztrogén komisz ló képét a céltáblán. Egy megható példája az
égi könyörületnek, amely az emberi erőfeszítések segítségére siet. Az esetből szép
prédikációt szerkesztett a tisztelendő úr, elhallgatva annak egyéb körülményeit.
Amikor a szelek fújnak, no meg az eső is pityereg, nem könnyű tüzet csiholni. A
Fángl Hümér és Dr. Ösztrogén magánvitája, amelyet a jószívű és vajlelkű Micike
hiába próbált lepedők gyűrésével, önfeláldozása minden lehetséges eszközének bevetésével elsimítani, megmérgezte a vállalkozást, a község felemelkedését és a kombináltpor fényes jövőjét. A híres recept, az orvosságról, ami hatékony és a tájból fogant, mindörökre elveszett. A patikárius úr békésebb világra szenderült azóta, mindig csillogó szárnyas kirakatának szekrényébe a gipszbe öntött Aescolapus torzó helyett, hortenziákat és azáleákat látni. A pillanat törtje idejére, az utcanépe minden
figyelmét elvonja az ott felbukkanó Micike, összes földi bájaiba öltözve, mint hűs
virágok kertjében hajladozó illatos tearózsa.
Hogy mi lett Zanzibárral...? Eltűnt. Hagyatéka, nem fizetett számlái maradtak
bérelt szobájában egy agyondátumozott, világváros fényes neveivel teleragasztott
bőröndben. A vidék krónikásai nem tettek pontot az esetre. Holdas estéken látni vélik
a hívő lelkek, amint fehér csónakon siklik a vízen és eltűnik a kanyarulatnál. A jobb
hallású hívők, bús-édes klarinétszót is hallanak.
Szenvedélyes emberi ügyekben, nincsen igaztevő hivatal, vagy gyógyulást ígérő
csoda, csak a feledés nagyszerű képessége és a mindenre rátelepedő finomszerkezetű
por. No meg, a jófajta sárgaföld es a temető csendje... Ezt állítják a tapasztaltabbak.
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Jézus Rómában

Jézus elhatározta: minden kétezredik évben lejön a Földre, hogy közelebbről
megnézze, él-e még a tanítása, vagy sikerült-e elfojtania azt a római helytartóknak.
Betlehemben öltötte magára földi alakját, s arámul – az Ószövetség és a Talmud
nyelvén – szólította meg az útjába akadt első embert. Arab volt az illető, s csak a vállát vonogatta. Rossz angolsággal kérdezte Jézust: - You speak English?
Jézus mosolygott, s elhatározta, hogy legközelebb héberrel próbálkozik, mivel ezt
a sémita nyelvet is beszélte. Egy héberül beszélő férfitól megkérdezte, tud-e valamit
arról, hogy körülbelül kétezer éve keresztre feszítettek egy Tanítómestert, s hogy
ennek a Mesternek itt van a születési helye?
- Természetesen – vonta fel szemöldökét a betlehemi arab, aki két nyelven beszélt: arabul és valamennyit héberül.
– Csak menjen le ezen az utcán s a végében megtalálja, amit keres – mondta Jézusnak.
Jézus végigment a hosszú utcán, de nem találta szülőhelyét, a szerény istállót.
Egy nagy templom állt az utca végén. Benne sok arany, csillogás.
Nagyon szép templom – gondolta Jézus – de hol van az istálló? Kérdezősködött
a héber árusoktól, akik portékáikkal elárasztották a környéket. Csecsebecsék között
felismerte a számára kedves kis istállót, benne a faragott szobrocskákkal: A kis jászolban csecsemő, mellette az anya, és az apa. Jámbor tehenek, birkák, pásztorok és
három díszes ruhájú vendég vagy látogató.
Jézus nagyon megörült, megtalálta, amit keresett.
- Hol találom ezt az istállót, jóember?
- Itt, nálam, vegye meg – mondta az árus.
- Nem úgy értem. Hol van ez az istálló Betlehemben?
- Honnan jön maga? – idegeskedett az árus. Itt az istálló, ott meg a nagytemplom,
menjen be, ha akar.
- Miért menjek be? – csodálkozott Jézus.
- Nézze, hagyjon békén, ha nem vesz semmit, akkor menjen innen, elfoglalja a
helyet mások elől.
Sok kérdezősködés után végre tisztán látta a helyzetet. Az istálló helyére, gyönyörű templomot építettek. Bement. A kriptában sárga csillag jelezte a Kisded születése
helyét. Tudomásul vette, hogy nem láthatta szülőhelyét, de lassacskán megbizonyosodott arról, hogy él tanítása ált, vannak követői.
Szenvedése színhelyét is meg akarta látogatni, ezért felment Jeruzsálembe. A Via
Dolorosát nagyjából olyannak találta, mint kétezer ével azelőtt, de feltűnt neki, hogy
minden boltban fából, porcelánból, és elefántcsontból készült, őt és a keresztet ábrázoló szobrokat árulnak. Ezrével.
Végre aztán odaért, ahol keresztre feszítették. Nem lepődött meg túlságosan, amikor ott is egy nagy templomot talált. Be kellett látnia, hogy hívei így kívánják tiszteletüket nyilvánítani. Beszédbe elegyedett egy jeruzsálemivel, és a római helytartó
után kérdezősködött.
- Ember, hol él maga? – csodálkozott a jóindulatú ember s röviden elmondta Jé-
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zusnak, hogy a rómaiak már rég elhagyták Palesztinát. A Tanító híveit keresztényeknek hívják. Több ágra szakadtak, de a fő ág a katolikusoké, székhelyük Rómában
van. Menjen oda, s keresse a Quirinalis palotát, ott élt annakidején a Mester utódja
Péter, és találja mai utódját, a Pápát. - Figyelmeztetem azonban – fűzte hozzá a jó
ember – hogy mi, a régi izraeli hit hívői a Mestert csak a nagy próféták egyikének
tartjuk, és továbbra is várjuk a Messiás eljövetelét.
- Ja, csak hogy meg ne lepődjön, a Pápa szép, krémszínű ruhában jár, közvetlen
tanácsadói a kardinálisok, a bíborosok pedig bíbor színű, elegáns ruhákban. Néha
nyakukban gyémántokkal kirakott, súlyos aranykereszt függ. Nagyon impozánsak.
Ne feledje a Pápa, a kardinális, a bíboros szavakat. Fontos emberek ezek.
Néhány hónap vándorlás után Jézus megérkezett Rómába. Hosszú, fehér ruhájában ott sem keltett feltűnést. Kedves, szakállas hippinek nézték. Kis kérdezősködés
után megtalálta a Quirinalis palotát. A északi csücskéhez keveredett. Értésére adták,
hogy a bejárat a déli oldalon van. Végtelen hosszú falak mentén végre eljutott a bejárathoz, egy óriási kapuhoz. Ekkora épületet még sosem látott. Az udvarán elfért volna
a jeruzsálemi templom és Pilátus palotája. Szerencséjére, héber idegenvezetővel, egy
izraeli csoport számára éppen akkor indult idegenvezetés. Jézus beállt a csoportba.
- A palotát 1573-tól egy kardinális építtette – kezdte az idegenvezető.
- Kardinális – örült meg a szónak Jézus. – Ahogy a Pápa Simon Péter utóda s
ezen keresztül az én utódom, úgy a kardinálisok tizenkét tanítványom utódai – gondolta. De miért épített ő ekkora palotát?
Figyelte, mit mond az idegenvezető.
- A kardinális neve: Ippolito d’Este, aki Alfonso d’Este és Lucrezia Borgia házasságon kívüli fia. Ez a Lucrezia viszont a kegyetlen Cesare Borgia kardinális lánya
volt, Cesare apja pedig VI. Sándor pápa.
Jézus ugyan értette a szavakat, de nem értette a történetet.
- Kegyetlen kardinális? A Pápa fia? Házasságon kívüli gyerek? – morfondírozott
magában.
1592-ben – folytatta az idegenvezető –, az akkori Pápa, VIII. Clemens a mocsaras
Vatikáni vidékről költözött ebbe a magaslaton lévő, egészséges levegőjű, gyönyörű,
várszerű palotába. Azóta ez a pápák lakhelye. Csak a Szixtusi kápolna hiányzott, ahol
a pápaválasztás történt. Ezért később, a Quirinalis palotában megépíttették a Szixtusi
kápolna tökéletes mását, a Cappella Paolinát. Így ment ez egész 1870-ig, amikor
megtörték a Közép Itáliát uraló Pápai Állam hatalmát. Ekkor a Pápa a kis Vatikán
Államba kényszerült behúzódni, ami a Pápák élettere azóta is - fejezte be az idegenvezető.
Jézus otthagyta a Quirinálist és lement a Vatikánba, hogy találkozzon a Pápával.
Megmutatták neki a nagy tér jobboldalán levő vatikáni bejáratot. A díszes ruhába
öltözött svájci gárdista először udvariasan, később türelmetlenül elutasította.
- A Vatikánban semmi keresnivalója – mondta. Jézus próbálta megmagyarázni,
hogy ő Jézus, de ez nem hatotta meg a gárdistát.
- Persze, persze, de lenne kedves arrébb menni, ezen a héten maga a harmadik
Jézus. Kapuőrként, már sok excentrikus emberrel találkoztam…
Jézus megértette, hogy nem juthat tovább, és nem beszélhet a Pápával.
Úgy érezte éppen eleget látott. Kisétált hát a nagy térről, és szép komótosan újra
felment a mennyekbe.
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Svédországi történetek
IOGT-NTO*
1988 tavaszán frissen szerzett letelepedési engedélyünk birtokában sokadmagammal a blekingei kedves kisvárosba, Sölvesborgba kerültem.Elkezdtük a nyelvtanulást. A bevándorló hivatal élén egy nagyon kedves, segítőkész, barátságos férfiú,
Christer intézte ügyeinket. A tolmács segítségével a napról napra gyarapodó nyelvtudásunk megerősítésére, a svéd életforma mielőbbi megismerésére különböző
programokat ajánlott. A szervezetek, klubok, iskolák segítőkész küldötteit értettük,
ha eléggé lassan és tagoltan beszéltek. Egy valamivel volt gondunk: soha nem tudtuk, minek a tagjai kerestek fel bennünket, mivel a bemutatkozásánál minden előadó nemes egyszerűséggel egyesületének csak a kezdőbetűit mondta. A svéd nyelvtanfolyamot az SFI keretében hallgattuk. Az FS-től a továbbtanulási lehetőségekről
beszéltek, az ABF képviselője felvilágosított, hogy náluk kézimunkázni, festeni,
agyagozni, angol nyelvet, és még ki tudja, mi minden érdekes dolgot tanulhatunk.
Tartottak előadást nekünk a PRO-tól, kirándulásra hívott bennünket az STF, sportolásra buzdítottak az RF-től. Érdekünkben sokan, sokat és lelkesen ügyködtek, s
mivel amolyan minden lében kanál lelkes szervező voltam, sok emberrel léptem
kapcsolatba. Christer általában hozzám küldte az újabb és újabb szervezetek, egyesületek vezetőit.
Egyik nap egy kellemes férfihang jelentkezett telefonon, azzal, hogy Christertől
kapta meg a telefonszámomat, szeretne találkozni velem, ha lehet hívjak meg másokat is, hogy bemutathassa egyesületét. Megbeszéltük az időpontot, összetoboroztam családom tagjait, sikerült meggyőznöm még néhány magyar ismerőst, jöjjenek
el a telefonáló bemutatkozó látogatására. Idősebb, kellemes, bizalomgerjesztő külsejű férfival találkoztunk.
Bemutatkozott, elmondta, hogy egyesülete, az IOGT-NTO képviseletében keresett fel bennünket, szeretettel meghívnak következő találkozójukra, mivel szeretnék, ha kölcsönösen megismernénk egymást. Meghívásukat azzal az egyáltalán
nem titkolt reménnyel közvetíti, hogy ha megnyeri tetszésünket a tevékenységük,
esetleg mi is tagjává válunk egyesületüknek.
Beszélgetni kezdtünk, megkérdeztük, mivel foglalkozik az egyesülete, mert, - s itt
nevetve folytattuk, szinte egymás szájából véve ki a szót- a név, legalább is az első
fele, az IOGT, nagyon ismerős: Kolozsváron így hívták a közszállítási vállalatot.
Vendégünk csodálkozott, kérésére nagy nehezen lefordítottuk, mit takar a román
betűszó. A nagy magyarázkodásban megfeledkeztünk tulajdonképpeni kérdésünkről.
Kellemes időtöltést jelentettek ezek a klublátogatások: jó és érdekes előadásokat hallgattunk, rendeztek bingó-estet, voltunk velük kirándulni, stb. De hiába talál-
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koztunk immár havi rendszerességgel, s beszélgettünk klubtagokkal azt, hogy egyesületük megalakulásának mi volt a célja, nem tudtuk meg, de már nem is nagyon
érdekelt. Társaságukban jól éreztük magunkat, volt kivel gyakorolni ingatag nyelvtudásunkat.
Az évi közgyűlésükre is hivatalosak voltunk, meghallgattuk a beszámolót, megbeszélték a következő év programtervezetét, és ennek kapcsán megkérdezték tőlünk,
elvállalnánk-e valamelyik találkozó műsorának szervezését? A témát ránk bízzák,
csak arra kérnek, ha nem túlságosan megterhelő, főzzünk valami tipikus magyar ételből kóstolót. Természetesen elvállaltuk.
Mivel előadásunk időpontja Virágvasárnapot követő hétfőre esett, a műsortervezéskor megegyeztünk, hogy a magyar húsvéti népszokásokról fogunk beszélni. Szereztünk idevágó témájú videokazettát is, de sajnálatunkra nem olyan volt, amilyent vártunk. Volt ugyan rajta egy kalocsai ruhába öltözött leánycsapat, akik énekelve mentek végig egy falun, a kútnál néhány legény várta őket, s megvolt a nagy locsolkodás.
A kazetta nagyobbik fele az egri és a tokaji borvidék bemutatásáról szólt, nagy örömünkre angol nyelven. Bemutatta a szőlő művelését, a szüretet, a különböző borfajtákat, a borkóstolót. Örvendtünk annak, hogy nem kell sokat beszélnünk, elég lesz a
kazetta levetítése, ezt mindenki érti majd, és erre a műsorra alapozva állítottuk össze
programunkat. Gulyáslevest főzünk, kapros túrós palacsintát sütöttünk. Vásároltunk
néhány üveg Egri Bikavért gondoltuk a műsor után, mintegy illusztrálva a kazettán
bemutatottakat, megkínáljuk vendégeinket. Kitaláltuk, hogy egy jó pattogós magyar
énekkel fejezzük be az előadást, az ének szövegét le is fordította egyikünk, sokszorosítottuk, s úgy terveztük, mikor a poharakat mellé, mindenki kap egy példányt a dal
szövegéből is.
Úgy alakítottuk az összejövetelt, hogy az étkezéssel kezdjük, mivel nem volt lehetőség az étel felmelegítésére. Előre megterítettük az asztalt, az ételt forrón vittük, rögtön asztalhoz ültettük a társaságot. Nagy sikere volt a gulyáslevesnek és a palacsintának.
Előadásunk bevezetőjeként néhány mondatban elmeséltük, kik vagyunk, mi magyarok, hol van a hazánk, majd vetíteni kezdtük a kazettát. Megcsodálták a színpompás
kalocsai viseletet. A locsolkodás élénk derültséget váltott ki. De amint elkezdődött a
borvidékek bemutatása, valami megváltozott, egyre fagyosabb lett a hangulat. Már
senki sem mosolygott, egyre komorabban nézték a filmet. Határozott elutasító magatartásuk egyre inkább zavarba hozott. Nem értettük, mi a baj. Talán nem értenek angolul? A film vége felé, hogy egy kicsit felrázzuk a ki tudja miért letargiába esett
közönséget, kezdtük kiosztani a poharakat, a dalszövegeket, és hogy oldjuk az érthetetlen fagyos légkört, már is dalra fakadtunk: „Van nekem egy rettenetes szokásom,/
ha bort iszom, a pálinkát kívánom,/ erre még az öregapám jó nagyapja tanított,/ aki
még a hordóval is koccintott.”
A borozás elmaradt. Az elnök udvariasan megvárta, míg arcunkra fagyott ideges
vigyorral végigénekeljük vidám kis dalunkat, a pódiumra lépett, és felénk meghajolva mondta:
-Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyit fáradtatok, s elkészítettétek a finom
ebédet. Érdekes volt bemutatkozásotok,s a húsvéti szokások. Jó volt a borreklámotok is… Csakhogy, mint tudjátok, a mi egyesületünk éppen az alkoholfo-
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gyasztás ellen alakult... És ilyen szelíd modorban folytatta.
A mellettem ülő hölgy alighanem rájött, hogy nekünk fogalmunk sincs erről, mert a
nála levő szórólap fejlécén a kezdőbetűkre mutatva súgta a fülembe az egyesület teljes nevét: Independent Order of Goods Templars – National godtemplar orden. Magyarul: Független templomos-lovagrend.
Jézus Mária- gondoltam rémülten- ezek szerint mi a szigorú antialkoholista szervezet tagjai vagyunk. És most ezek biztosan azt hiszik, hogy csúfolkodtunk.
A kazetta tulajdonosa is kapcsolt, és dicséretére legyen mondva, miután rezzenéstelen arccal végighallgatta a finom kioktatást, felállt és a közönséghez fordulva mondta:
- Tisztában vagyunk nemes célkitűzésetekkel, és mivel itt vagyunk köztetek, gondolom érthető, hogy pártoljuk is. Ti nem ismertetek minket, hát bemutatkoztunk. És
azért forgattuk le pont ezt a kazettát, hogy tudomásotokra hozzuk, hogy a mérsékelt
és kulturált bor, vagy más szeszesital fogyasztása része a magyarok étkezési szokásának, és ez nem alkoholizmus.
A közönség megtapsolta a frappáns magyarázatot de, hogy érdeklődésüket nem
sikerült a magyar „étkezési szokások” iránt igazán felkelteni, az abból is kitűnt, hogy
soha többé nem kértek fel bennünket előadás tartására. Hát hogyne, mikor szegények
ekkorát csalódtak: a kedves, botladozó beszédű és szerény külsőnk álarca mögé oda
képzelték az ugrásra kész, ivászatra csábító veszedelmes szirént.
Nagy lecke volt ez nekünk. Azóta minden nagybetűs rövidítésnek igyekszünk, kibogozzuk az értelmét. Még akkor is, ha ez csak általában hosszas utánajárással sikerül.
*Az INDEPENDENT ORDER OF GOOD TEMPLARS (IOGT) az Amerikai Egyesült Államokban alakult 1851-ben. NATIONALGODTEMPLARORDEN (NGTO)
néven Svédországban 1879-ben alakult hasonló szervezet. Többszöri névváltoztatás
után 1970-ben alakult meg a jelenleg is működő szervezet, az IOGT-NTO, mely anynyiban tér el az előbbiektől, hogy már nem tartanak semmiféle szertartást.
** Van nekem egy…
Jag har en förfärligt vana numera
Vin jag dricker längtar efter något stark
Det lärde mig för länge sedan mitt far fars far goda far,
Som skolade också med den stor tunnan.

Térfoglalás
Magyar protestáns istentisztelet Göteborgban. Szokatlanul sokan gyűltek össze, egy
kedves fiatal zongoraművész ajánlkozott elvégezni a kántori teendőket. Molnár V.
Pál lelkésszel megbeszélték, milyen énekeket fog a gyülekezet énekelni, mit zongorázzon. Úrvacsoraosztás is volt, a lelkész már kezdte a szereztetési szertartást, amikor eszébe jutott, hogy megfeledkezett valamiről. Mielőtt megkezdte volna a kenyér
kiosztását odament a zongoristához, halkan sietősen odasúgta: az úrvacsoraosztás
alatt csendesen játsszon valami szép dallamot.
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Megkezdődött az úrvacsoraosztás. A lelkész a megtört kenyérrel rendre a hívekhez lépett elmondta az igét, átnyújtotta a falat kenyeret. A zene halkan szólt. A lelkész arra figyelt fel, hogy az asztal körül állók nagyon furcsán kezdenek viselkedni.
Egyre vörösebb, egyre feszültebb lett mindenki mintha kacagásukat akarnának viszszatartani.
A lelkész nem tudta, mire vélni a dolgot. Felnézett a még padban ülőkre, azok
mosolygó, majdnem nevető arccal néztek vissza rá. Az egyik presbiter, látva a lelkész
értetlen arcát, a zongorista felé bólintott. A lelkész odanézett, de nem vett észre semmi rendkívüli látnivalót a zongoristán. De ahogy jobban odafigyelt, rájött, hogy a
zenével van valami szokatlan. Mert az Úrvacsorát kísérő halk, kellemes zene ismert
volt a számára is, de nem éppen egyházi körökből. A zongorista áhítatos arccal, teljes
átéléssel Tamás Gábor énekes erdélyi sikerszámát játszotta: „A Donát úton nyílnak
már az orgonák…..”

Bajak Zsuzsanna rajza
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Csanda Mária

Ricsi szabadságon
Gyerekkori barátom, Ricsi még az édesapjához költözött ki a nyolcvanas évek elején. Majdnem húszéves volt, és húsz évnél több ideje lakik kint. Azt mondja, szereti
Svédországot, humánus ország, másik testvére is ott él a közelben, DélSvédországban, egy kis településen. Nemcsak magyarok lakják, de sok a magyar.
Kétszer nősült, mindkétszer magyar nőt vett el, a kisfia viszont már jóformán svédül
beszél, magyarul alig. Mióta fapados járatok vannak, háromszor is hazajönnek látogatóba egy évben. Bár a gyerek, aki tíz éves, mostanában mondogatja, hogy Magyarországon unatkozik, nincs olyan technika, amihez ott hozzászokott – svédországi
otthonuk jóval gépesítettebb, mint a magyar nagyszülők háza, nem beszélve kedves
számítógépes játékairól, amiket az óhazában nélkülöznie kell. Máshova is kéne menni – mondja Ricsi, mégis minduntalan hazajár.
Ricsi édesapja egy magyar nővel disszidált a hatvanas években, politikai menekült
státuszt kapott, mára felnőtt lányuk, Ricsi mostohatestvére ott született, svédül beszél, svéd fiúhoz ment feleségül, teljes az asszimilálódás. Ricsi jól megvan a mostohatestvérével, aki a családjával elköltözött egy nagyobb városba, ritkán látják egymást, családi ünnepeken, Svédországban nagyok a távolságok.
Kaptam svéd souvenireket Ricsitől, rénszarvasos ezt-azt, például kis tálcát, legutóbb, amikor nálam járt, ezen szervíroztam neki a kávét – aminek igencsak megörült,
látva, hogy használom az ajándékát, ami rá emlékeztet. Világítótornyos naptáram is
van, ami ugyanúgy Svédországot szimbolizálja.
Itt azért több minden történik, mondja Ricsi, látva, hogy szinte naponta járok koncertre, előadásra kiállításra. Nagyobb a pezsgés. Állandó mozgásban a kultúra.
Ott az emberek bevackolják magukat, élnek a maguk világában, és jólesően szép a
természet, sok helyen érintetlen, egy egész országnyi nemzeti park. Annyit kirándulsz, amennyit akarsz és nincs túlzsúfoltság sehol. De a városok nem túl izgalmasak. Bevásárolhatsz – a pénz itt nem gond, persze, mindig lehetne belőle több, de
megélhetéshez bőven elég, bármit dolgozol. Ricsi mióta kiköltözött, gépeket irányít
egy papírgyárban. Négyszeresét keresi, mint én.
Sajnálja, hogy csak egy hete van, most egyedül jött, a család már várja haza. De
eltelik egy évszak és megint jön majd, családdal vagy a nélkül. Hozza a hideg észak
illatát, a mindennapi elégedettséget, ami kiül az arcára, s amit itt Közép-Európában
irigylünk. A csillogást a szemében, amikor itteni történésekről mesélünk, és abban ő
is itt van, hiába lakóhelye szerint kívülálló. Családja fele végül is itt él, édesanyja és
egy testvére Magyarországon maradtak.
Ricsi új világot épít egy új hazában, de nem feledi el a régit. Talán majd a gyerekét,
gyerekeit – ha lesz kistestvére a nagynak – elhozza egy olyan nyári táborba, ahol
egyik kedves nagynéném tanít – magyar nyelvet már külföldön született gyerekeknek, olyanoknak, akiknek egyik vagy mindkét szülője magyar, s szeretnék jobban
beszélni a valamikori őseik nyelvét.
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Éva fái
Éva beteg lett, amikor még nem volt húsz éves. Kiderült, betegségét nem tudják
Magyarországon gyógyítani, ehhez Svédországba kell utaznia, ott vállalják a műtétet.
Családja minden megtett, hogy ez sikerüljön, de nem lehettek végig mellette. A műtét
szerencsésen végződött, még fél évig tartott a gyógyulás. Éva közben beleszeretett az
orvosába, az orvos a fiatal magyar lányba, és összeházasodtak. A házasság nem bizonyult tartósnak, Éva túl fiatal volt, beleszeretett egy lengyel természetvédőbe, akivel
egy zöld programon találkozott: válás. És újabb házasság. Közben Éva főiskolára
járt, megtanulta a nyelvet, hozzá angolul is tanult. Aztán jött megint a szerelem, harmadik házassága egy angollal.
Most, amikor a történetét írom, éppen ennél tart, gyereke nincs egyik házasságból
sem.
Éva Budapesten is vett egy lakást angol férjével, az év egy részét itt tölti. Másik
lakhelye Malmö. Könyveket fordít, ebből él, a férje nyelvtanár, angolra a világon
mindenütt szükség van.
Hiányoztak a barátaim, mondja, különben jól érzem magam Svédországban, de a
könyvek még mindig jobban érdeklik a magyarokat, mint a svédeket. Olyan egyforma ott minden, az embereket egyformává csiszolja a jólét. Magyarországon viszont
hiányzik a korrektség, minden üzlet valahol sántít, tudhatod, hogy ki akarnak használni, valaki leveszi a hasznot, a tiédet is, legjobb, ha ingyen dolgozol, de legalábbis
örülj, ha bármi pénzt kapsz, inkább hónapok múltán, azért is többször szólni kell. Ez
a véleménye a könyvkiadásról.
Maradt neki a természet, az előző házasságából is talán, a természetről kezdett
könyveket fordítani, csupa földrajz, állatok, növények, az afrikai szavannától a sarkvidékekig. Természeti könyvek.
Talán a filmezésbe is beszáll egyszer. A magyar tájakról készül egy sorozat, a gólyák elvándorolnak és visszatérnek, ahogyan Éva. Angol, magyar, svéd könyvek repülnek utána, vele, természetre vigyázók, azt szeretők, figyelmeztetők.
Ha már egy fát ültettél, nem éltél hiába, tartja az ősi mondás. Éva legalább két fát
ültetett azzal, hogy svéd és magyar otthonában is a fákról szólnak a könyvek, svédről
magyarra, áttételesen.
Vigyázzunk a fákra, akárhol élünk, mondja.
És rá, ki vigyáz? Ezt gondolom csendben, aztán kinézek az ablakon.
Szerencsés vagyok, az utcánkat fák szegélyezik, s ha nézem őket, rá is gondolok, s
mindazokra, akik valamiért elmennek, s visszatérnek.
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Zsebemben stockholmi levél
Ha engem elvisznek ebből a kórteremből valami újabb vizsgálatra, magára bízom
a mobilomat, ne vesszen el, s tudjon beszámolni a feleségemnek. Ha hív. Erre kér a
mellettem lévő szomszéd. Mondom, én megbízhatatlan, hanyag ember vagyok. Bízza
egy nővérre, vagy a vörös hajú doktorra, csak reám ne, mert erre én teljeséggel alkalmatlan vagyok. Higgyen nekem. Mondok egy példát a hanyagságomra:
Most is itt van a zsebemben egy stockholmi levél. Ezerkilencszázhetvenegy október tizennegyedikén bízta reám azt a levelet Fábián Zoltán, a magyar írószövetség
akkori
titkára,
hogy
másnap
vigyem magammal Stockholmba, s adjam át
Thinsz Gézának,
a költőnek. Én
is költő voltam
abban az időben.
Másnap
azt
mondja nekem
Karinthy Ferenc,
akit
különben
Cininek hívtak,
menjek el véle
Csepelre,
olvassunk
verseket az ottani
munkásembereknek, mert neki
most írni nincs
semmi
kedve.
Mondom neki,
Cini drága én
egész életemben
Svédországba
szerettem volna
menni. Mégpedig véglegesen.
Épp oda indulok,
s most menjek
véled Csepelre?
Azt
mondja,
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igen, menjünk Csepelre. Útközben anyjáról beszélt, kit Böhm Arankának hívtak, s
arról, hogy a sport a legszebb dolog a világon. Mondom, na és a te apád, Karinthy
Frigyes nem érdemelne meg néhány szót, mert én éppen azért megyek most véled
Csepelre, hogy róla is halljak valamit tőled... Cini hallgatott.
Csepelen egy nagy, piros asztal mögül elmondtam én is néhányat a verseimből,
amelyekre emlékeztem. Bodzaillat volt ezekben a versekben, galagonyák színe, s
talán a kökény természete. Megtapsoltak érte e csepeli munkásemberek.
Hazafelé menet azt kérdi Cini: te csakugyan svéd akarsz lenni, azért indulsz most
oda? Svéd akarsz lenni véglegesen? Mondom, az, svéd akarok lenni. Majd szőkére
festetem a hajam és megtanulok svédül és egész nap svédül beszélek. És lehet, verseket is írok svédül. Te majd szépen lefordítod őket…
Másnap már Hamburgban voltam. Elindultam a kikötő felé, hogy megnézzem a
tengert. Látni akartam a nagy vizet, amelyen hamarosan átkelek és svéd leszek végérvényesen.
Részeg, bozontos fickók állítottak meg az éjszakában. Cigarettát kértek. Az
egyiknek odaadtam az egész dobozt. Megnézte és azt mondta, hogy merészelek elindulni néhány szál cigarettával, bele ebbe a hamburgi éjszakába, mert abban amennyi
van, az kevés. És meg is fenyegetett. Azt mondta, azonnal menjek, s vegyek neki is
cigarettát, mert különben baj lesz. Én akkor úgy elindultam cigarettáért, hogy a hazafelé vezető útra tértem és hajtottam veszettül, délre. A birodalmi úton. Svédország
mögöttem maradt. Véglegesen.
Soha nem jártam Svédországban. És nem festettem szőkére a hajam. És verseket
sem írtam soha svédül. Zsebemben stockholmi levél. És most kinek adhatnám át ezt
a levelet? Aki küldte meghalt, s az is, akinek címezte...
A szerk. megjegyzése:
A sorsnak nevezett véletlenek folytán egyszer minden kiderül, régi kenyeres társam a minap belelapozott abba a könyvbe, amelyben az idemásolt levél eddig szendergett. A címzett és
feladó most bólogat fenn a magasságosban, mert kérésemre ez a levél eljutott Svédországba és
az Ághegyben akárki olvashatja. Írója tettével, ha akarja, ha nem, közelebb került a svédekhez,
illetőleg a svédországi magyarokhoz, hiszen ritka adalékkal gazdagította a skandináviai magyar alkotók történéseinek tárházát. Az, hogy mennyire apróságon múlott, hogy nem ő szerkeszti az Ághegyet, kiderül az elhíresült alábbi, a Feriforma című blogjában sorakozó jegyzeteiből összeállt regényének alábbi fejezetéből is.

Kelet – Siménfalva
Sokszor úgy elszáll a képzeletem, hogy alig tudom visszahozni. Ebben a visszahozásban legtöbbször ez a szegény Gocsovszkyné szokott segíteni nekem. Azzal,
hogy eszembe jut az ő alakja.
Egyszer Hamburgban sétáltam egymagamban, éjszaka volt, s nagy fényesség
mindenfelé. Főleg ott, a kikötő közelében. Megállít engem egy föltűrt gallérú fiatalember, adnék neki cigarettát. Adtam. Tüzet is kért. Azt is adtam. És miután jó adag
füstöt beszívott, nem hagyott ott engem, hanem kérdőre vont. Hogy miféle ember
vagyok én, hogy a cigarettás dobozomban csupán egyetlen szál maradt. Hogy is merek elindulni, bele a hamburgi éjszakába két szál cigarettával? Mert egy tisztességes
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csavargónak legalább két doboz cigarettára van szüksége egy hamburgi éjszakához.
És még föl is szólított, hogy igenis, vegyek két doboz cigarettát, egy neki is jusson.
Mert ha nem, akkor baj lesz. Nagy baj. Mondom, jó, s elindultam két doboz cigarettáért. Úgy elindultam, hogy elhatároztam, meg sem állok Siménfalváig.
Akkor még nem ismertem a maga valójában ennek a szegény Gocsovszkynének
az igazságkereső szellemét, de szomszédok voltunk, s valami ragadhatott reám belőle, mert éreztem, nem igazság, hogy én ennek az embernek cigarettát vegyek éjnek
idején. És azt sem tartottam helyénvalónak, hogy engem csavargónak nevezett. Ami
még igaz ezen felül, az az, hogy féltem is tőle.
Otthagytam ezt a fényes Hamburgot, elindultam kelet felé.
Olyan történelmi éjszakában indultam el kelet felé, amikor minden épkézláb ember nyugat felé igyekezett.
A keletnémet határnál megállít egy keletnémet, derék rendőr, nézi a papírjaimat,
kérdi, hová akarok menni. Mondom, Siménfalvára. Ezt ő láthatóan nem értette, gondolhatta azt is, hogy az egy gyarmat lehet valahol, Afrikában, de nem vallotta be a
tudatlanságát. Elhallgatta, hogy nem tudja, merre van ez a Siménfalva. És olyasmit
kérdezett tőlem, mint az a hamburgi cigarettás, hogy miféle ember vagyok én, hogy
nyugatról megyek keletre, amikor annak semmi értelme nincsen. De ő ezzel a véleményével nem ment tovább, hanem fölhívta a figyelmemet, be ne tegyem a lábam
Nyugat-Berlinbe. Kerüljem el, mert az is nyugathoz tartozik, s aki egyszer kijön nyugatról, az legyen kijőve véglegesen. Intettem neki, hogy jó, megértettem, nem teszem
be oda a lábam. Közben arra gondoltam, na, hadd el, te sem teszed be a lábad KeletSiménfalvára, ha a történelem szekere egyszer arrafelé találja fordítani a rúdját, hogy
nem kerülheted el az én falumat.
Ez a Kelet-Siménfalva azóta is gyakran foglalkoztat engem. Pedig mi soha nem
laktunk abban a fertályban, hanem a falu kellős közepében. Nem is tudom, hol lehet
ez a Kelet-Siménfalva. Ezt a mi falunkban még soha nem hallottam. Csak felszeget
és alszeget volt szokás emlegetni. Pedig kellene, hogy legyen a földrajzban KeletSiménfalva is, ha már annyi városnak van keleti és nyugati része. És sokszor fölmerült bennem az a kérdés is, miért nem hívták Felszeg-Berlinnek és Alszeg-Berlinnek,
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vagy egyszerűen csak Berlinnek azt a várost, amelynek nyugati felébe nekem nem
volt szabad belépnem.
Ezt a nehéz kérdést azóta rendezte a történelem az ő fordulásával, de KeletSiménfalva ügye még nincs elintézve. És előreláthatólag nem is lesz, mert ma már
nincs senki a faluban, aki egyet is lépne a teljes igazságért. Elment ez a szegény
Gocsovszkyné. El, nyomtalanul.
Említettem, hogy az a keletnémet, derék rendőr afrikai gyarmatnak is hihette
Siménfalvát, csak szégyellte bevallani tudatlanságát. Ha nem éppen éjnek idején találkozunk, s kedvem is lett volna hozzá, elmagyarázom neki, hogy az a Siménfalva
valójában csakugyan egy gyarmat. Nem ott van Afrikában, ez igaz, de az én saját
gyarmatom. Persze, nem az egész falu, mert azért az egész falu túlságosan nagy kiterjedésű lenne ahhoz, hogy egyedül én igazgassam. Annak csupán egy része az én
gyarmatom. Az a bokros rész, a patakunk mellett, a kertünk aljában. Az a neve most
is az én gyarmatomnak, hogy Porongyok.
Milyen szép neve van az én gyarmatomnak! Porongyok. Ez a név nyilván a madárfiókát jelenti, mert azt nevezik porontynak, de a falumbéli emberek úgy látszik,
kihajították azt a tyé betűt belőle, a gyé betűt szebbnek ítélték, így lett az én gyarmatomból Porongyok.
Soha eszembe nem jutott volna, hogy én gyarmatnak nevezzem a Porongyokat.
Csak hát ennek a németnek miképpen magyaráztam volna meg, hogy ez a bokros
hely az én fennhatóságom alá tartozik? Meg esetleg a Magyari Feri és a Bálint Domi
fennhatósága alá?
Istenem, micsoda szép hely volt ez a Porongyok! Egyszerű madarak éltek itt, cinegék, sármányok, sárgarigók, kis légykapók, verebek, pintyek, harkályok, vörösbegyek, vércsék! Ludak és kacsák jártak itt nagy békességben. Igaz, flamingó nem volt
a Porongyok egész területén. Se sirály, se pelikán, se hattyú, se papagáj. Ha jól emlékszem, kolibri sem volt. Kizárólag idevalósi madarak és apró állatok jártak itt, a
Porongyokban. Ez volt a mi kis Disneylandunk.
Még hintát is szerkesztettünk két szomorúfűzfára, hogy lássuk, melyikünk tudja
azt jobban kilendíteni. A Nyikó partján tanultunk meg sízni. Pedig annak a partnak
csak akkora lejtése volt, hogy neki kellett futamodnia annak, aki öt métert akart haladni. A patakunk jegén tanultunk korcsolyázni. Fából való korcsolyán, amit magunk
faragtunk, hársfából, vagy abból, amit kaptunk. Az úszási sportokat is mind itt sajátítottuk el. Én például ezt a sportot úgy elsajátítottam, hogy később, a tengeren nyaralván szinte átúsztam a Krím-félszigetre. Kíváncsi voltam az ottani időjárásra. A hajózás a kisujjunkban volt! Teknőkben tanultunk meg hajózni. Fateknőkben, amelyekben anyáink mosták a sáros nadrágjainkat.
Hányszor mondta nekünk ez a szegény Gocsovszkyné, ne öljük belé a sárba a
nadrágjainkat, nehezen mossa ki anyánk! De mi nem hallgattunk reá. Ez a szegény
Gocsovszkyné hiába volt a szomszédunk. Kissé keletre volt az ő süppedő háza.
Magyariéktól számítva. Lehet, ő Keletsiménfalvát tartotta igazi otthonának. Pedig
nem is volt neki sehol ezen a világon igazi otthona.
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A benzinszagú nyúl
Amikor én a német határon elhallgattam, hogy ez a Kelet-Siménfalva tulajdonképpen az én gyarmatom, nem csak azért hallgattam el, mert éjnek idején nem akartam vitába bocsátkozni azzal a derék rendőrrel. Eszembe sem jutott, hogy ott, helyben kifejtsem az államhatárokról alkotott nézeteimet. Nézni még az autómra se mertem, nehogy véletlenül házkutatást tartson benne. Mert abból még bajom is származhatott volna. Nagyobb, mint Hamburgban, amikor elküldtek cigarettáért.
Most, hogy a nemzetközi helyzet is eléggé megváltozott, s ennek a szegény
Gocsovszkynének a szelleme is gyakran belengi mindennapjaimat, bevallom, hogy az
autómban akkoriban ott lapult egy nyugatnémet, benzinszagú, mezei nyúl.
Ez a nyúl pedig nagyon lapult. Nem ravaszságból, hanem egyszerűen azért, mert
átment rajta az autóm kereke. Mármost hogy veszi ki magát, ha az ember egy nyugatnémet, elütött, benzinszagú mezei nyúllal akar bemenni keletnémet területre? Erre a
kérdésre az én jó szomszédom, a hivatásos vadászember, Magyari Pista sem tudna
könnyedén válaszolni. Ő is föltenné a kérdést, mitől lett benzinszagú az a nyúl, mert
olyat még ő sem látott életében.
Hogy elütöttem, attól legföntebb lapos lesz egy nyúl, de benzinszagú nem szokott
lenni.
Pedig milyen egyszerű ennek a magyarázata! Csavargásaim idején benzinre soha
nem volt pénzem. Már hazulról úgy indultam el, itthoni összekuporgatott benzinnel.
Tele volt az autóm benzines tartályokkal. Ahogy kifogyott valamelyikből, igyekeztem azt valamiképpen pótolni. Legtöbbször az utak mentén parkoló teherautók vezetői segítettek rajtam. Azon már nem tudtak ők sem segíteni, hogy a tartályaim valahol
ne szivárogjanak. Amikor abba a Hamburgba indultam, az egész autó tele volt benzinnel. Mert Essen városában egy Tirier nevű úrnak elmondtam, miképpen járom a
világot, s ő egy ottani benzinkútnál jól fölpakolt engem üzemanyaggal. Persze, én is
hagytam nála valamit az én falumból, nem mentem hozzá üres kézzel. Egy szép, fából való csillárt faragtattam neki annak emlékére, hogy együtt nyaraltunk valamikor a
román tenger partján. Jóféle, hargitai fából volt faragva az a csillár. Most is meg kell,
hogy legyen neki az a gyönyörű csillárja, mert azt a felesége, a szépséges Gerda is
megcsodálta.
A lapuló, benzinszagú mezei nyúl története ezzel még nincs lezárva. Mert azt a
nyulat nem én ütöttem el. Ő ütött el engem. Ezt most csak ez a szegény
Gocsovszkyné hinné el nekem, mert megegyeztünk volt abban, hogy kerüljük a hazugságokat. Ez a nyúl az útmenti magas martról ugrott az autóm elé. Oda szökött ki a
búzatáblából. Úgy elütött, hogy megfordult tőle az autóm, orral Hamburg felé. Ahonnan valósággal megszöktem, hogy ne kelljen cigarettát vennem annak a hitvány tekergőnek.
Tulajdonképpen bele is halhattam volna ebbe az ütközésbe, de valamiért nem
haltam bele. Sőt, nagy szerencsém is származott ebből a közúti balesetből. Mert én
ezt a mezei nyulat nem hagytam ott, hanem szépen betettem a csomagtartóba. Hátha
jó lesz még valamire. Ez az elv vezérelte apámat is. Soha, semmit nem hagyott az
úton, ami mellett mások fölényesen elhaladtak. Ő fölvette, hátha jó lesz valamire.
Magdeburg közelében egy kicsit eltévedtem. Ott állott az út szélén egy teherautó. A
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gazdája fogta a fejét valamiért, úgy kerülgette. A fejét fogva. Ilyenkor minden rendes
autós meg szokott állni, miben tudna segíteni. Megálltam és tisztáztuk, hogy nem
tudok segíteni, akkora baja van annak a teherautónak. Kérdem ettől a bajbajutott embertől, merre van ez a Magdeburg, mert eltévedtem a térkép után haladva. Azt mondja, nem csoda, mert ez az út DDR-kvalitét. Csakugyan hitvány, gödrös út volt ez, de a
rajta való megállás jó alkalmat kínált a beszélgetésre. Mondom neki, énnekem is van
egy kis defektem. Mert itt van egy mezei nyúl és nem tudom, mit csináljak véle. Sajnálom itthagyni, olyan szép példány. Csak lapos, de szép példány. Azt kérdi, mit adjon érte, mert a felesége nagyon szereti a mezei nyulat. Mondom, ha lehet, adjon egy
kis benzint. Adott is bőven. Annyit, hogy még Kelet.-Siménfalváig is kitartott az a
benzin. Nem az övéből adott.
Hogy mit szólt otthon a felesége a benzinszagú nyúlhoz, az más lapra tartozik.
Most azért kissé röstelleném elmesélni ennek a szegény Gocsovszkynének, mennyiféle furfangosságot szedtem én össze ott, a Porongyok között. Hogy egy nyugatnémet, benzinszagú, mezei nyulat éjnek idején el tudok adni egy keletnémet embernek,
s az érette kapott benzinnel még haza is tudok jőni az én gyarmatomra? Ezen a történeten ez a szegény asszony is elgondolkozna az ő süppedő, kicsi háza előtt...

Wagner Nándor rajza
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MAGYAR FILMKLUB ESTEK,
FILMHETEK NORVÉGIÁBAN
Beszélgetés Kovács Ferenccel, az estek szervezőjével, előadójával
I.
A film megszületésével a mozgóképek által vászonra terült kockákon megelevenedett az álom. Az átlagember átélhetett olyan élményeket, amelyekről addig csak
fantáziált. A technika újdonsága és a szórakozás vonzotta a közönséget.
A magyar filmszakma életében az 1948. március 21-i államosítás nagy fordulatot
hozott. Állami kézbe kerültek a filmipar különböző területei, és ettől kezdve játékfilmgyártással a Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat, a híradó- és dokumentumfilmkészítéssel a Híradó és Dokumentumfilm Vállalat foglalkozott. A filmek forgalmazása pedig a MOKÉP feladata lett. A filmgyártást központilag irányították, előre megszabva, mely témákról kell filmet készíteni, és az ideológiai üzenet a tökéletesre csiszolt, többször is átírt forgatókönyvek által ért célba. Például az ötvenes évek első
felében a magyar filmgyártás teljes mértékben a politika és ideológia irányítása alatt
állt. Azonban végre megszűnt a jelentős problémát okozó tőkehiány, és az állami
finanszírozás lehetővé tette az esetenként igényesebb vagy nagy költségvetésű filmek
készítését is. Később születhettek valós társadalmi problémákat felvető alkotások,
amik mélyebb gondolatokat is ébresztettek.
„Néhány évtizeddel a film indulása után a művészfilm és a szórakoztatófilm sokszor nagyon éles elkülönülésével egyértelművé vált, hogy a mindent játszó mozik
mellett szükség lenne olyan intézményrendszerre is, ahol nemcsak a pillanatnyi élmény a fontos, hanem az élményről való beszélgetés is. A film ekkortól már a művészet társadalmi funkcióit is felvállalta, vagyis az alkotásról való gondolkodás, az alkotás analízise – nemcsak reklámozása –, a kiváltott élmény megfogalmazása igényként felmerült az alkotókban és a befogadókban egyaránt. Egy ilyen kulturális intézmény arra is módot nyújtott volna, hogy az alkotói és a befogadó oldal intellektuálisan is egymásra találhasson.” (Szilágyi Erzsébet: A filmnézés…)
„A szorosan értelmezett filmklubok története Magyarországon 1957-ben kezdődik, amikor az ugyancsak ebben az évben alapított Filmtudományi Intézet a filmízlés
formálása, a művelt közönség filmnézési lehetőségeinek bővítése céljából létrehozza
az első olyan klubokat, ahol tehát nem csupán filmeket lehetett nézni, és hozzá nem
akármilyen művészi minőségűeket, hanem alkalom nyílt például az alkotókkal való
találkozásra is. A filmek megtekintésén kívül ezekben a körökben bevezető előadásokat tartottak, a vetítések befejeztével pedig vitatkozni lehetett a látott filmekről. Ezek
voltak azok az idők, amikor a Cseh Tamás által megénekelt "világnézeti klubok"
teremtettek lehetőséget a fiatalok számára a kultúra legújabb produktumaival és az
egymással való találkozásra. Volt miről vitatkozni: a 60-as évek első felében indulnak Európa számos országában azok az "újhullámok", amelyek magukkal hozták a
film nagykorsodási folyamatának megindulását.” (Szíjártó Imre: A mozgóképkultúra…)
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Kovács Ferenc, az Oslói Egyetem Média és kommunikáció intézetének médiamérnöke, az oslói Magyarok Baráti Köre felkérésére 1993. április 3.-án útjára indította a magyar filmest sorozatot, ami évi egy-két rendezvénnyel egészen 2008 áprilisáig
tartott. Célul nem a magyarországi Filmklub hálózat utánzását, hanem olyan összegző, néhány órába sűrített filmelőadások sorozatának létrehozását tűzte ki, amely a
hazai kulturális élettől távol élő magyar nyelvű hallgatóságnak kívánt filmtörténeti,
filmelméleti ismertetőt nyújtani.
Miért a magyar dokumentumfilm története lett az első est témája, hiszen
kronológiai szempontból mást várna az ember? Ráadásul ez a téma egy kicsit
nehéznek is tűnhetett a „kezdő” filmklubosok számára.
Az első est témájául azért választottam a magyar dokumentumfilm történetét, s
benne hangsúlyozottan a Budapest iskola létrejöttét, szerepének, máig terjedő hatásainak elemzését, mert korábban már tartottam erről a témáról egy nagyobb lélegzetű,
filmrészletekkel illusztrált estet munkatársaimnak, az Oslói Egyetem Média és kommunikációs intézet oktatóinak. S azt is gondoltam, hogy az első filmest adja meg az
alaphangot, legyen az egyfajta üzenet, hogy a jövőben mire számíthat tőlem a közönség. Ráadásul a Budapest iskola történetével jó keresztmetszetet adhattam a hatvanas
évek magyar filméletéről, európai szerepéről.
Minden estemen külön időt szakítottam arra, hogy egy-egy filmelméleti témába is
beavassam a jelenlévőket. Ezzel betekintést nyújtottam a filmszakmai titkokba, vágástechnikába, filmdramaturgiába, az operatőrök munkájába stb. Mindig sok részlettel illusztráltam az elmondottakat, mert a szó elszáll, de a kép-emlék megmarad.
Tudjuk, mit szeretnek az igazi filmklubosok. De egy külföldi magyar filmklubban esetleg „csupán” magyar mozira éhes nézők vannak. Mi a megoldás?
Voltak elégedetlenkedők, akik elmélet és speciális filmtechnikai ismertetők, művészfilmek helyett inkább valami jó vígjátékot vagy operettet szerettek volna látni, de
én a mai napig is következetes maradtam eredeti elképzelésemhez, mely szerint olyan
sorozatot kell tartanom, aminek tartalmához egyébként nem könnyű hozzáférni. Az
otthonokban egyre természetesebb lett a videó, a DVD, 1996 óta nézhető Norvégiában is a Duna TV, tehát bárki kielégítheti filmigényét. Én az ismeretterjesztésre köteleztem el magam. Ehhez elengedhetetlen előfeltétel, hogy naprakész filmismeretekkel rendelkezzem.
Milyen felkészültséged, tapasztalatod volt a filmklub elindításakor?
Már Magyarországról úgy jöttem el, hogy sok tapasztalatom volt e téren, amit
előbb filmklub tagként, majd filmklub vezetőként szereztem. Rendszeresen írtam
filmismertető cikkeket, s tartottam bevezető előadásokat is akkori munkahelyemen, a
Dunaújvárosi Főiskolán az általam szervezett Filmklubban. Majd később, az oslói
Média Intézetbeli munkám kapcsán szakmai továbbképzésként film- és színházdramaturgiai tanulmányokat végeztem a Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Elméleti ismereteimet jól kiegészítendő, szinte hiánytalan magyar filmgyűjteménnyel rendelkezik kis családunk. Közel 1200 magyar film zsúfolja tele a lakásunkat, ezekből bőven válogathatok illusztrációkat a filmestjeimhez. Aki netán irigyked-
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ne, gondoljon előbb bele, mi munkába kerül az állomány karbantartása, rendszerezése, tárolása s időnkénti porolgatása...
Az második esttől kronológiai sorrendben folytattad...
1994-ben került sorra „A nagypapa mozija”, amiben az 1930-45 közötti időszak
filmjeiről beszélgettünk. Történelmi korrajzzal nyitottam: A Hanyas vagy? című Szilágyi György esszét az a Vajda Béla filmrendező vitte vászonra, aki a rajzfilmes
dokumentarizmus hazai kezdeményezője volt. A felvállaltan kaotikus képsorok, animációk jól illusztrálják a két vh. közötti Magyarországot. S belenéztünk egy másik
nagyon érdekes kordokumentumba, a Privát Magyarország sorozat Bartos család c.
filmetűdjébe. A rendező Forgács Péter amatőr felvételekből szerkesztett „látleletei”
hazánkban egyedülálló műfajt teremtettek.
Az 1930-tól 1945-ig tartó időszakban 385 film készült Magyarországon. Egy estébe, három részre tagoltam e hangosfilmkorszakot. Érdemes lett volna gyors egymásutánban, külön alkalmakon bemutatni őket, de sajnos a terembérleti költségek már
ekkor is magasak voltak.
Az 1930-33-as időszakban lendült fel igazán a hangosfilmgyártás hazánkban. De
már 1931-ben máig ható, a vígjátékstílus mércéjét egekbe emelő, korszakos mű született Székely István rendezésében, a Hyppolit, a lakáj. Ezzel a filmmel tört be a komikusok halhatatlan táborába Kabos Gyula.
1934-38 között már 131 magyar film készült. Még az sem baj, hogy szinte kényszerre. Ugyanis egy 1935-ös rendelet kimondta, hogy a mozikban vetíthető egészestés filmek 20%-ának magyar gyártásúaknak kell lennie. Ezek nagy része sikeres színpadi művek megfilmesített adaptációja volt, híres színházi sztárokkal. Íróik jó tollú
kabarészerzők: Nóti Károly, Békeffy István, Vadnai László és a többiek. De már ekkor is feltűntek a stáblistán népszerű írók nevei, pl. Heltay Jenőé, Herczeg Ferencé,
Hunyady Sándoré, Móricz Zsigmondé és Szép Ernőé. A rendezők, mint Hollywoodban általában, bármikor, bárkivel behelyettesíthetők voltak. Nem úgy a zeneszerzők,
akiknek dalbetéteit az ország apraja, nagyja fütyülte, és e slágerek a mozikba csődítették még a kispénzű nézőket is. E korszak nagy sikere a Lila akác (1934) volt, de
jelentős alkotás lett a Zilahy Lajos regényéből készült Két fogoly is (1937). Mindkettő Székely István rendezése.
Az 1939-44 közötti időszak 6 évében 232 film készült Magyarországon. Amerikával hadban álltunk, pótolni kellett az onnan elmaradó filmbehozatalt. Érthető módon
1945-ben már csak 3 filmet forgattunk. A korszak minden kétséget kizáróan legsikeresebb, legnézettebb filmje egy Zilahy regény adaptációja, a Kalmár László rendezte
Halálos tavasz (1939). Ugyanakkor a filmítészek, az olasz neorealistákkal az élen,
Szőts István Emberek a havason-ját (1942) tartják a kor legfontosabb művének. Ezen
a filmesten külön szóltam a kor filmnyelvéről, a színházi hagyományok filmre transzformálásáról.
1995 februárjában volt a harmadik filmestem „A papa mozija” címmel. Az 194556 közötti időszakról tartottam előadást, amit három szakaszban tárgyaltam. Az 1948
-as államosítás, majd Sztálin 1953-as halála, s végül az 56-os forradalom és szabadságharc volt a három korszakhatár. Ezen időszak megkerülhetetlenül nagy filmalko-
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tásait elemeztem: Radványi Géza Valahol Európában (1947), Bán Frigyes Talpalatnyi föld (1948), Fábri Zoltán Körhinta (1955). Feledhetetlen még Gertler Viktor Állami áruháza (1952), Keleti Márton Mágnás Miskája (1948) és Janikája (1949). A korra nagyon jellemzőek voltak a kosztümös filmek, sokan nyúltak vissza a múltba,
hogy ne keveredjenek konfliktusba a zavaros jelennel: Déryné (1951), Különös házasság (1951), Erkel (1952), Rákóczi hadnagya (1953), Liliomfi (1954) stb.
Az államosításig tíz egészestés játékfilm készült, ezután Sztálin haláláig harminchárom. Ezek között található egy művészeti kollektíva rendezte sematikus propagandafilm, a Selejt bosszúja (1951), amin a mi közönségünk is – Latabár bohóckodásainak köszönhetően – nagyokat derült. Az 1956-os forradalom kitörését közvetlen
megelőző napokban bemutatott Fábri Zoltán rendezte film, a Hannibál tanár úr
(1956) előrevetítette a szükségszerűen bekövetkező tragikus eseményeket. Fábri képzőművészhez méltón álmodta filmvilágát, s mozgatta szereplőit. A Körhinta és Fábri
kapcsán külön kitértem Kulesov vágás-, montázs-, képalkotás elméletére.
„A magyar filmklubok megalakítását éppúgy, mint a franciákét, filmrendező,
Szőts István indítványozta 1945-ben. Az első filmklubot 1948-ban Balázs Béla, és a
mellette és vele dolgozó Kertész Pál filmrendező alapította. Csak az alapítás történt
meg, működtetésére már nem maradt idő a változó politikai helyzet miatt. Az első
filmklubot Kertész Pál 1956-ban alapította Balázs Béla névvel a TIT (Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat, a szerk.) Budapesti Szervezetén belül… …1956 után a politikai kontextus annyiban változott, hogy a filmet már nem csupán a sematikus ideológia közvetítőjeként kezelték. Még elemzésre vár az a tény, hogyan és miért akarta a
hatalom a legitimitását a filmek modernebb szemléletével bizonyítani. Az európai
filmes gondolkodásmód megjelenését nem zárták el oly mértékben, mint az 1950-es
években. Természetesen nem szűnt meg a cenzúra vagy a politikai korlátozás. A film
nemzetköziségét, globalitását már nemcsak a szocialista, a keleti blokk alkotásaival
jelezték, hanem amerikai, angol, francia, olasz, német, svéd stb. alkotások is bemutatásra kerültek a mozikban.” (Szilágyi Erzsébet: A filmnézés…)
Az 1960-as évek a magyar film megújulásának korszaka. Az újhullámos hatások magyarországi megjelenését különböző tényezők, társadalmi, politikai
változások tették lehetővé. Ezáltal vált a hazai film sokszínűvé. Az 56-ot követő
megtorlások után a hatvanas évek elején ismét enyhülés figyelhető meg a kultúrpolitika területén. Ez kevésbé szigorú ellenőrzést és liberálisabb irányítást hozott magával a filmiparban. Milyen stílus dominált ekkor a filmművészeti alkotásokban?
Az 1996-os negyedik estemen „Az unoka mozija” címűn beszéltem erről. Az
1957-1981 közötti időszakot tárgyalva nagyon fontos kiemelni, hogy ekkor három
olyan filmes dolog is történt hazánkban, amelyből csak egyet is szívesen elfogadott
volna Európa bármely országa. 1961-ben megalakult a Balázs Béla Stúdió, a 70-es
évekre beérett a „Budapest iskola”, s ebben a két évtizedben kapott lehetőséget több,
ambiciózus fiatal filmes, hogy szerzői vagy más néven művészfilmet készítsen.
1963-ig évente 19-21 film készült. Köztük filmtörténetileg különösen jeles alkotások, mint pl. Fehér Imre Bakaruhában (1957), Fábri Zoltán Édes Anna (1958), Makk
Károly Ház a sziklák alatt (1959), Fábri Zoltán Két félidő a pokolban (1961), Jancsó
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Miklós Oldás és kötés (1962).
Az új filmkorszak, a ”Magyar új film”, más néven a „Magyar szerzői film” Gaál
István Sodrásban című mozijával indult 1963-ban. Ebben csodálatos az összhang a
hétköznapi, egyszerű történet, valamint a kép és a hang között. Ezt követően,
Nemeskürty István szavaival élve, ránk köszöntött az ”Aranykorszak”, Szabó István
Oscar díjig ívelő filmjei (Álmodozások kora, Apa, Szerelmesfilm stb.), Jancsó nemzetközileg is felkapott, elismert alkotásai (Szegénylegények, Csillagosok, katonák,
Fényes szelek stb.), Makk Károly Szerelemje s Bacsó Péter önkényuralmi kényszerből 10 évig dobozban álló Tanúja. Színre lép Mészáros Márta, Kovács András, Elek
Judit, Sándor Pál, Huszárik Zoltán, Zolnay Pál és sorolhatnám, sorolhatnám. Badarság volt tőlem, mai szemmel nézve, ekkorát markolni. Mehettem volna tyúklépésben,
három külön estre bontva e korszakot.
Az ötödik estemen, 1997. januárban a múzsák neveletlen gyermeke, a magyar
filmvígjáték került terítékre. Nem igazán az én filmműfajom, de természetesen ennek
nem kellett érződnie az előadáson. Különösen ügyeltem arra, hogy az általam kevésbé kedvelt Tímár Péter filmekből alaposan készüljek. Visszanyúltam a két vh. közötti
magyarországi kommerszhez, az azt követő többször hét szűk esztendő keserűen vígadó filmjeihez. Szapultam kicsit a népbutító szappanoperákat, szituációs komédiákat.
Igyekeztem filmrészletekkel is illusztrálni, bizonyítani, hogy nem magánfanyalgásról
van szó, hanem a könnyű műfaj tudatos igénytelenre silányításáról. De groteszkben,
abszurdban sosem voltak utolsók a magyarok. Gyarmathy Lívia, Böszörményi Géza
nem csak barátkozott Jiri Menzellel, hanem filmjeikben érződött is a cseh groteszk.
Bacsó felülmúlhatatlan korképe a Tanú. Timár Péter pedig az angol abszurdot követve alkot különlegeset, sőt, filmhang kísérleteivel egyedit is.
Ezt követő három esten is „Rendezői portrékkal” álltam a hallgatóság elé. Fábri
Zoltán, Szabó István, Makk Károly volt egy-egy est főszereplője. Készletem közel
teljes mindhárom rendező életművéből, így számtalan példával tudtam illusztrálni
művészi fejlődésüket. Makknak és Szabónak még nem volt befejezett az életműve,
máig, ha nem is töretlen tempóban, de folyamatosan alkotnak. A rendszerváltás
egyikőjüket sem kímélte, késhegyre menő harcot folytatnak azért, hogy új filmjeikre
pénzt szerezzenek. Megszenvedett, kiharcolt státuszuk, nemzetközi díjaik sem garancia ma már. Szabó külföldi színházakban, operákban rendez, utóbbi filmjei koprodukcióban, javarészt külföldi pénzből készülnek. Fábri Zoltán életműve 1994-ben,
halálával végképp lezáródott, bár utolsó, 25. filmjét jóval korábban, 1983-ban készítette.
1999-ben és 2000-ben különleges témával rukkoltam elő, „Nők a rendezői székben” címmel. Az első esten a filmrendezőkről beszéltem, a másodikon a TValkotások rendezőiről. Ha a választék nem is volt túlságosan nagy, annál nagyobb
szükség volt az erőfeszítésre, hogy minden adatot előbányásszak, s lehetőleg keveset
tévedjek. Ezt a témát előttem még kevesen tárgyalták, szinte semmi szakirodalom
nem állt rendelkezésemre. De végül, legalábbis nekem, nagy boldogságot okozott,
hogy összeállt az anyag. Egészen másként látszik így a filmvilág, így teljes. Mert
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ugyan nincs női vagy férfi film, csak jó vagy rossz film, de a fókuszban (újságban,
magazinokban, szaklapokban, sugárzott médiumokban) szinte kivétel nélkül csak
férfiak állnak. A háború előttről három rendezőnő neve köszön ránk a filmvászonról,
Balázs Máriáé (1936), Riedl Kláráé (1939) és Tüdős Kláráé (asszonyneve Zsindely
Ferencné, 1943). Hivatalos adatok szerint 1988-ban a magyar filmrendezők száma
65 fő, ebből csupán 6 a nő. 1980 és 2000 között 386 film készült, ebből 45 játékfilmet (kb. 12%) 18 nő rendezett. A legtöbbet Gyarmathy Lívia és Mészáros Márta, s
kb. fele annyit Szalai Györgyi és Elek Judit. A filmestem óta eltelt tíz évben megnőtt
a rendezőnők száma Magyarországon. Miért is ne! Világszerte ez a tendencia. S érdemes arra is felfigyelni, hogy egyre több operatőrnő dolgozik nem csak a TVstúdiókban, hanem játékfilmforgatásokon is.
2005-ben téged a Magyar kultúra lovagjává ütöttek. Talán a filmesteken végzett önkéntes munkád miatt is?
Egyik estem éppen január 22.-ére esett. Mint ismeretes, 1989 óta e napon emlékezünk arra, hogy Kölcsey Ferenc befejezte, letisztázta a Himnusz kéziratát. Az emléknapon Magyarországon számos rendezvényt tartanak. Ekkor adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkássággal kapcsolatos elismeréseket, pl. a Németh László díjat. Ekkor ütik a Magyar kultúra lovagjává azokat,
akik főfoglalkozásuk, napi munkájuk mellett szolgálják a magyar kultúrát. Filmestjeimen én is ilyesmit teszek, és gondolom, ez is hozzájárult ahhoz, hogy 2005-ben engem is Lovaggá ütöttek.
2000 januárjában a TV-filmes rendezőnőkről beszéltem. Közöttük elvitathatatlan
Zsurzs Éva úttörő szerepe. Nevéhez híres irodalmi alkotások TV-adaptációja fűződik
(Szabó Magda: Abigél, Petőfi: A helység kalapácsa stb.). De fontos megemlíteni
Katkics Ilonát és Felvidéki Juditot is. Előbbi vitte TV-képernyőre többek között Mikszáthtól A sipsiricát (1980), Krúdytól a Tizenhat város tizenhat lányát (1979), utóbbi
rendezte pl. Reményiktől az Akár tetszik, akár nem (1987), Bálint Tibortól a Változó
felhőzet (1994) című TV-játékot.
„A filmklubok az 1960-as évektől kezdve olyan filmes kontextusban szerepeltek,
ahol a filmről már hazánkban is lehetett középiskolában tanulni. Gyürey Vera (József
Attila Gimnázium), Bölcs István (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium),
Honffy Pál (Toldy Ferenc Gimnázium) a gimnáziumukban az irodalomóra részévé
tették a film és irodalom kapcsolatának, a filmtörténetének, és a filmesztétikának az
oktatását. A középfokú és a felsőfokú oktatásban is megjelent a film, ha nem is tantervbe illesztve, de fakultatív tárgyként. A filmklub az oktatáshoz, a differenciált
filmforgalmazáshoz, az ismeretterjesztéshez kapcsolva létezett. Sőt a filmszakma is
igényelte eme filmkulturális intézményrendszert, mert az alkotók a filmjeiket levetíthették, és találkozhattak személyesen közönségükkel. Mintegy művészeti tesztelés
lehetősége teremtődött meg ezáltal.” (Szilágyi Erzsébet: A filmnézés…)
2000-ben még két Filmklub-rendezvényre került sor. A nyár előtti azért volt különleges, mert először hívtunk vendéget Magyarországról. Deák Krisztina személye
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az előző esten merült föl, hiszen ő is TV-rendezőként kezdte, de fokozatosan átpártolt
a nagyfilmesek közé. Első igazán sikeres mozifilmjével hívtuk meg. Závada Pál regényét, a Jadviga párnáját (1999) vitte vászonra. Az első külföldi bemutatóra nálunk
került sor. Jó választásnak tűnt, az oslói estet követően a Magyar Filmszemlén és a
Salerno Nemzetközi Filmfesztiválon Különdíjat, illetve Nagydíjat kapott. A vetítés
után parázs vita, kérdezz, felelek alakult ki a nézők s az alkotó között. Itt nem filmesként, hanem inkább moderátorként, pszichológusként szerepeltem.
2000 októberében megint olyan témát választottam, aminek nagyon gyér még a
szakirodalma, kevés szó esik róla a hétköznapokban is. Sok-sok film átnézése, elemzése után tudtam csak egy viszonylagosan jól áttekinthető képet adni az ”1956-os
események a magyar filmekben” témáról. Olyan részleteket villantottam fel különböző évjáratú filmekből, amik, óvatos kezdetek után, az évek előrehaladtával egyre merészebben ábrázolták (sejtették) az 56-ban történteket. Révész György 1957-es Éjfélkor c. filmjével kezdtem, aztán sorra mutattam jeleneteket Szabó István Apa (1966),
Gábor Pál Kettévált mennyezet (1981), Gothár Péter Megáll az idő (1981), Sándor Pál
Szerencsés Dániel (1982), Gárdos Péter Szamárköhögés (1986), Bereményi Géza
Eldorádó (1988) és Szabadság tér ´56 (1997), Mészáros Márta Napló apámnak,
anyámnak (1989) és Napló szerelmeimnek (1987), Zsombolyai János A halálraítélt
(1990) című filmekből. Valamint két dokumentumfilmből is idéztem: Schiffer Pál/
Magyar Dezső A Dunánál (1987), Erdélyi János/Zsigmond Dezső Vérrel és kötéllel
(1989). Ezúttal azért sorolom fel a teljes listát, mert láttatni akarom, hogy bármennyire is igyekeztem akkor, kimaradt néhány igen fontos film az estemből.
2001 őszén a fél évvel korábban elhunyt Sinkovits Imre portréjával készültem fel,
tisztelegve az általam igen nagyra becsült színművész előtt. Gyűjteményemben 41
olyan játék- illetve TV-filmet, színházi felvételt találtam, melyben főszerepet játszik.
Elvesztünk, ugyanakkor lubickoltunk a sok részletben. Igyekeztem minden oldaláról
bemutatni a pályáján szinte mindent elért színészóriást. Önkényesen az alábbi kategóriákba soroltam alakításait: történelmi film, szatíra, vígjáték, komédia, dráma. Hoszszabb részleteket néztünk meg filmjeiből, így pl. a Keleti István rendezte legendás
vígjátékból, A tizedes meg a többiekből (1965), a színházban is játszott, de Fábri Zoltán által filmre vitt Isten hozta őrnagy úrból (1969) és utolsó játékfilmjéből, a
Returból (1997); színpadi szerepeiből, a Sütő András drámákból (A szuzai menyegző,
Advent a Hargitán, Balkáni gerle), a Németh László féle VII. Gergelyből és Csiky
Gergely 1981-es fergeteges humorú színdarabjából, A nagymamából (Kállaival, Tolnayval, Agárdyval, Béres Ilonával).
2002-ben egy régen talonban tartott előadással jelentkeztem. Jancsóból egy életen
át készül az ember, de sosem ér a végére. Életműve nem lezárt, de a rendszerváltás
után az ő stílusa is nagy fordulatot vett. A szabad ötletek filmes, képi kavalkádjában,
hat egész estés játékfilmben – ezekben főszereplőként a két zseniális figura, Kapa és
Pepe (Mucsi Zoltán, Scherer Péter) abszurdkodik – már egészen más Jancsóval találkozhattunk, mint korábban. Elérkezettnek láttam az időt, hogy összefoglaljam a nemzetközileg is nagyra becsült, egyetemi penzumokba válogatott rendező ”arany kor-
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szakát”, s ugyanakkor felvillantsam a groteszk legvégső határáig elmerészkedő
„megújult” alkotó működését is.
1993 óta több mint 50 Filmklub-előadást tartottam itt Norvégiában, feltűnhet hát,
hogy ezt az estemet külön is kiemelem. Lehet azt mondani, hogy ez volt a legsikeresebb? Lehet ilyesmit biztosan tudni? Igen, lehet. Előadásaim közben szemmel tartok
minden résztvevőt (oktatók foglalkozási ártalma), érzékelem a visszajelzéseiket, érdeklődésüket, figyelmüket. Oda-vissza hatunk egymásra. Akkor és ott szerintem minden összejött. Pedig egyáltalán nem volt könnyű a téma, s a filmrészletekkel sem
kíméltem a nézőket. Volt minden, 11 perces néma, vágás nélküli jelenet
(Szegénylegények, 1965), vörös helikopter (Szerelmem, Elektra, 1974), tánc, rítus,
meztelen lányok (Fényes szelek, 1968), szürrealista rémálom (Szörnyek évadja,
1986), Hruscsov és Kádár TV-szereplése (Jézus Krisztus horoszkópja, 1988), gyilkosság, öngyilkosság (Kék Duna keringő, 1991).
Egy filmklub keretei között nem csak a múltba kell nézni, nem csak lezárult korszakokkal, irányzatokkal, életművekkel kell foglalkozni. Ezt még Magyarországon
tanultam, amikor ”kezdő” filmklubos voltam. Kétségtelen, nagy kockázat rejlik abban, ha az ember még alakuló folyamatokba tekint bele, s próbálja azokat saját elképzeléseibe illesztve bemutatni. 2002-ben tettem arra kísérletet, hogy összefoglaljam az
1990-es évek magyar filmtermését. A tíz év alatt 226 egészestés film készült, ebből
27-et rendezett nő. A filmszakma ekkor már a nagy lélegzetű dokumentumfilmeket is
a játékfilm kategóriába sorolta. A témának megfelelően nagyon eklektikus lett az
estem. Részleteket mutattam Sára Sándor volt szibériai foglyokkal készített dokumentum összeállításából (Te még élsz?, 1990), Szőke András zagyvaságaiból
(Vattatyúk, 1990), Esterházy Péter novellából átdolgozott kordokumentumából (Anna
filmje, 1992), Elek Judit történelmi visszapillantó tükréből (Ébredés, 1994), Tóth
Tamás varázslatos hangulategyvelegéből (Natasa, 1997). Majd külön kiselőadást
tartottam a filmfényről, a világítástechnikáról. Kiderült, hogy ekkor is nagyot markoltam, jó lett volna minden évről külön-külön esten beszélni.
A legújabb filmtermésből már nehezebben gyűjtök be mindent, de az e korszakban készült művek fele már így is a „markomban” van.
Kern András 55. születésnapja miatt jutott eszedbe?
Igen. 2003 tavaszán Kern-estet tartottam. Nem igazi sztár, kevés olyan
”művészfilm” készült vele, ahol ő lenne a főszereplő. Viszont kiváló epizodista. A
Bujtor-filmeket már el sem tudnánk képzelni Kardos doktor nélkül. Azért választottam pont őt, mert korosztályom életét szerettem volna – némi nosztalgiázással – filmrészletekben felvillantani. Kernnel, ha képletesen is, együtt nőttünk fel. Ő Pesten, a
Vígszínház környékén, én egy poros nyírségi nagyvárosban. Ez a kontraszt önmagában már eleve érdekes téma. A TV hőskorával kezdtem, fekete-fehérben láthattuk a
legendás KI-MIT-TUD 1962-es döntőjét. Kern Majort, Brachel Siegfriedet, Alfonzót
parodizálta. Fergeteges volt. Majd részleteket mutattam a Bujtor-féle magyar krimikből s néhány nagyon, de nagyon emlékezetes Kern alakításból: Sándor Pál Ripacsok
(1981), Bacsó Te rongyos élet (1983), Sztracsatella (1996), és a Miniszter félrelép
(1998). Kevesen emlékeznek a főiskola utáni első igazi nagyfilmjére, a Sárika, drá-

Kép/fény

4011

gámra (1971), ahol Sándor Pál keze alatt (szinte alteregójaként) óriásit alakít. Ebben
az évben került a Vígbe, ahol színpadi főszerepek is várták. Woody Allennek is csak
ő tudott igazi magyar hangot kölcsönözni.
2003 őszén a Balázs Béla Stúdiónak szenteltünk egy estét. Bogya Emesével közösen készültünk fel filmdramaturgiából, filmtörténetből és speciálisan ebből a magyar
stúdió-jelenségből. Kimeríthetetlen volt a téma.
2010-ben majd vissza kell térnem a BBS-re, amikor a Stúdió 50 éves évfordulóját
ünnepeljük. Nagyon értékes katalógus és a Műcsarnokbeli remek kiállítás segít majd
ebben a munkában.
Részleteket mutattunk Sára, Huszárik, Szabó I., Magyar, Gazdag, Szomjas, Dobai, Bódy, Vidovszky, Erdély M., Xantus, Szirtes, Tóth J. kisfilmjeiből.
2004 tavászán tettem kísérletet arra, hogy betekintést nyújtsak más országok filmművészetébe is. Egymást követő hónapokban foglalkoztam a cseh új hullámmal.
Nem állítom, hogy kudarc, bukás vagy teljesen haszontalan lett volna, de bebizonyosodott, hogy a közönség nagy része csak félévente és kizárólag a magyar filmekre
vevő. Ekkor kezdtük el Dávoti Barnával a Magyar Filmklubot a Magyarok Baráti
Köre évenként egyszeri filmelőadásai mellett. Erről később szólok részletesebben.
2004 őszén újra Bogya Emesével tartottunk filmestet, de ekkor magáról a filmesztétáról, Balázs Béláról (1884-1949), aki már ismert költő, darabszerző volt Pesten,
amikor 30 évesen el kellett hagynia Magyarországot. Bécsből Berlinbe került, megtanult németül, s aztán már csak ezen a nyelven írta filmelmélet-formáló műveit. A
világ minden filmes oktatásában tantárgy A látható ember (1924) és a A film szelleme
(1930) c. szakmunkája. 1945-ben hazatért, 49-ben Kossuth-díjat kapott. A fából faragott királyfi (1912-ben jelent meg a Nyugat folyóiratban) c. meséje s A kékszakállú
herceg vára (1918) c. novellája Bartók Béla zenéjével vált világhírűvé. Forgatókönyvéből készült a Valahol Európában (1947) c. Radványi film. Önéletrajzi regényéből
(Álmodó ifjúság 1946) rendezte Rózsa János az azonos című, nagyon hangulatos filmet (1974).
Különleges vendégek is részt vettek az előadásokon, mint például Haumann
Péter. Kinek volt nagyobb a meglepetés, a közönségnek vagy a művésznek?
2005 tavaszán volt itt, ő is megdöbbent, amikor néhány, általa is régen látott jelenetben újra szembetalálkozott önmagával. Például az Operett színházi Denevér börtönigazgatójával, vagy a csehovi Három nővér paródiával. A közönség nagy örömére
hosszú részleteket mutattam a Magyarországon (számomra érthetetlenül) nagyon
népszerű Indul a bakterház (1980) c. filmből. De felvillantottam Haumannt a III.
Richard c. TV-drámában, Ibsen Rosmersholmjában, Gogol Holt lelkek c. 1981-es
színházi felvételében és Tersánszky fergeteges szatírájában, a Révész György rendezte Kakuk Marci főszerepében (1973).
2006-ban a két filmklub egymás mellett létezésére egy érdekes kombinációban
láttam a lehetőséget. A nagyjából havonta rendezett előadásokból álló sorozatok öszszefoglaló, záró foglalkozását az MBK keretében kívántam megtartani. Ezt a Mészá-
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ros Márta filmrendezői sorozatban próbáltam ki, és szerintem nagyszerűen sikerült.
Viszont az MBK vezetősége ezt a megoldást nem fogadta el tőlem, így szervezésükben már csak két újabb estet tarthattam: 2007-ben az 56-os októberi eseményeket
feldolgozó legújabb filmekről beszéltem, 2008-ban pedig Gábor Miklós munkásságát
mutattam be. El kellett búcsúznom az 1993 óta átlag 40-60 nézős MKB-s Filmestektől. De szerényebb keretek közt a max. 25 főt befogadó Magyar Filmklubban folytattam, ahol Dávoti Barna a vendéglátó házigazdánk és lelkes szervezőnk.
II.
Magyar Filmklub Oslóban
„Egy 1992. április eleje, és 1993. január vége között Magyarországon készült
felmérés szerint mind a moziba járás, mind a tudatos filmválasztás erősebb a filmklubtagokban. Az életkor ugyan nagyon erősen befolyásolja – az akkori felmérés
szerint – a moziba járást (és ma is vízválasztó a 40. életév), mégis a filmklubtagok
moziba járása gyakoribb volt, mint a nem filmklubtagoké. A filmműveltség összetétele, a filmekhez kapcsolódó értékek esetében ugyancsak jelentős az eltérés a két
előbb elkülönített közönségcsoport között. Vagyis a filmklubtagok többet járnak moziba, minőségi filmeket, művészfilmeket is megnéznek, és mellette a filmről való
beszélgetést, a különleges értékekkel (legyen az filmtörténeti vagy modern filmérték)
való találkozásból műveltséganyaguk egészen más, a filmstílusok, irányzatok elfogadását mutatja.” (Szilágyi Erzsébet: A filmnézés…)
Miben változott a 2004-ben elkezdett új filmklub sorozat, akár a közönség,
akár a tartalom szempontjából?
Tehát 2004-ben beindult egy új sorozat. A házigazdával, Dávoti Barnával Magyar
Filmklubnak kereszteltük el. Ide már tényleg csak a legelszántabb filmkedvelők járnak. Többnyire felsőfokú végzettségűek, de minden elképzelhető foglalkozási területről,s korosztályból. 2004, Magyarország Uniós tagsága óta megnőtt a Norvégiában
dolgozó magyar fiatalok száma. Közülük is jönnek néhányan, ha nem is rendszeresen. Az Oslo központjában, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen lévő kis
tanácskozóteremben maximum 25-en férünk el. Általában 3-4 estünk van tavasszal is
és ősszel is.
Négyrészesre tervezett Tolnay Klári életmű-sorozattal kezdtem. Az első esten
1945-ig kísértem életútját. Szívembe nem csak szerepei miatt zártam. Még voltak
ismerőseim Nyíregyházán, akik szívesen emlékeztek vissza a 14 éves kislányra, aki
egy évig az Angol kisasszonyoknál tanult a városban. Onnan Debrecenbe került, még
mindig a látó közelükbe. Elég nehéz volt Tolnay első alkotókorszakát érdemben tárgyalni. 1945 előtt a színházban és filmekben is csak ”könnyű” szerepeket kapott, nem
mérettetett meg igazán. De 1940-re sztár lett, villában lakott, nyaralója volt a Balatonon, tele voltak vele a képes magazinok: ”szeme szürke, 157 cm magas, 51 kg, haja
világos barna, csak francia ruhákat visel, a pasztell színeket kedveli, magas sarkú
cipőkben jár, nem festi magát, ékszert nem visel, Chanel 2 kölnit használ.”
Részleteket mutattam a Meseautó (Gaál Béla, 1934), a Döntő pillanat (Vajda
László, 1938), a Tóparti látomás (Kalmár László, 1940), a Szerencsés flótás (Balogh
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István, 1943), az Ágrólszakadt úrilány (Ráthonyi Ákos, 1943) című filmekből.
A Tolnai sorozat II. részére 2004. októberében került sor. Ekkor az 1945 utáni
filmszerepeiről tartottam előadást. Archívumomban a róla számon tartott 56 filmből
41 van meg, köztük a legértékesebbje, így volt miből válogatni. Csak néhány cím
ízelítőül: Máriássy Félix Rokonok (1954), Ranódy László Pacsirta (1963) és Hatholdas rózsakert (1978), Zsurzs Éva A Danaida (1971), Várkonyi Zoltán Fekete gyémántok (1976).
A III. esten színházi felvételekből láttunk részleteket. Örkény István Macskajáték
c. darabjából öt különfélét gyűjtöttem össze. De a Hubay Miklós Ők tudják, mi a szerelem c. darabból is két változatom van Tolnay főszereplésével. A legnagyobb hatással talán az az 1960-as színházi felvétel volt ránk, amiben Pécsi Sándor és Uray Tivadar mellett Arthur Miller Pillantás a hídról c. drámájában láthattuk.
A IV. rész átnyúlt 2005 elejére, akkor a TV-beli szerepeit vettük számba. A nagymama c. Csiky Gergely darab összesen négy (TV- és színházi) feldolgozását vethettük egybe. Érdekes volt figyelni a részletekre, látni a különbségeket, a mindig másmás szereposztást Tolnay körül.
A 2005-ös évadot háromrészes Makk Károly sorozattal zártuk. Életművéből 20
darab van a birtokomban. Az első esten az 50-es években készült filmjeiről beszéltem. A meglehetősen sematikus A harminckilences dandár (1959) c. fércmű mellé
ellenpontként olyan filmeket sorakoztattam fel, mint a Liliomfi (1954), A 9-es kórterem (1955), Mese a 12 találatról (1956), Ház a sziklák alatt (1959), Fűre lépni szabad (1959).
Szerencsésnek bizonyult ennyi részre bontani Makk életművét, így több idő jutott
jelentősebb alkotásainak bőséges illusztrálására.
A Makk sorozat II. része a 60-as években született filmjeiről, a III. pedig a 70-es
években készítettekről szólt. A korszak kiemelkedő alkotásai: Elveszett paradicsom
(1962), a Szerelem (1970), a Macskajáték (1973), s az Egy erkölcsös éjszaka (1977).
A felsorolásból kitűnik, hogy adós maradtam életműve hátralévő részének értékelésével. Félő, hogy a 85 éves rendező életműve már szinte teljes.
Mint korábban már említettem, a 2006-os év Mészáros Márta filmjeinek elemzésében telt el. Az első esten a 70-es évek közepéig rendezett alkotásairól esett szó:
Eltávozott nap (1968), Holdudvar (1968), Szép leányok, ne sírjatok! (1970), Szabad
lélegzet (1973).
A II. részben Mészáros Márta ún. 3+1 ciklusáról beszéltem. Itt a munkásnők, a
család és a partriarchális társadalom konfliktusait tárja elénk a dokumentumfilmeken
edződött, szakmailag alaposan képzett rendező: Örökbefogadás (1975), Kilenc hónap
(1976), Ők ketten (1977), Olyan, mint otthon (1978).
A III. esten a Napló sorozat került terítékre: Napló gyermekeimnek (1983), Napló
szerelmeimnek (1987), Napló apámnak, anyámnak (1990), Kisvilma (2000): bár az
utóbbi nem viseli címében a napló szót. Ez készült utoljára, pedig az első kellet volna, legyen. Azonban a Szovjetunióban uralkodó ellenséges hangulat miatt a forgatócsoport csak a rendszer szétesése után utazhatott azokra a helyszínekre, ahol a rendező kislánykorát töltötte.
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2008-ban csak négy estre futotta a Magyar Filmklubban. Azok viszont emlékezetesek lettek, hiszen nagyon hálás volt a téma: „Nagy nevettetők a mozivásznon”.
Tavasszal két estet szenteltem Kabos Gyulának, ősszel kettőt Latabár Kálmánnak.
Némafilmmel kezdtem, a Molnár Ferenc írta Pufi cipőt vesz c. 10 perces szkeccsel. A
szomorú sorsú, Amerikában nagy szegénységben elhunyt színésznek mi csak a kacagtató arcát láttuk. Részleteket mutattam a Piri mindent tudból, a Lila akácból
(mindkettő Székely István film, 1932, 1934), a Meseautóból (Gaál Béla, 1934), az
Elnökkisasszonyból (Marton Endre, 1935) és A papucshősből (Vaszary János, 1938).
Az első Latyi-esten többnyire csak bohóckodtunk. Próbáltam ugyan a két vh. közötti korszak szociális problémáiról, a társadalmi feszültségekről, a „művészélet”
viszontagságairól beszélni. Mindhiába. Latyi fergeteges ugrabugrálása, Fred Aster-i
táncparódiái egyre ámulatba ejtettek, megnevettettek mindenkit: Fizessen, nagysád!
(Ráthonyi Ákos, 1937), Leányvásár (Podmaniczky Félix, 1941), Egy bolond százat
csinál (Martonffy, 1942), Egy szoknya, egy nadrág (Hamza D. Ákos, 1943).
A Latabár sorozatot könnyebb volt két részre tagolnom. Ő a háború után is játszott, igaz, többnyire sematikus, de időnként nívósabb filmekben is. Az utóbbiak
közül belekukkantottunk a Mágnás Miskába, a Janikába (mindkettő Keleti rendezésében 1949-ből) és két kiemelkedő szerepébe: Állami áruház (Gertler Viktor, 1952),
Fel a fejjel (Keleti, 1954).
Megcsömörlöttem e négy estre készültemben? Nem csodálkoznék. Végignéztem,
kielemeztem az összes, birtokomban lévő Kabos/Latyi filmet (48 és 29 darab). Próbára tettem rekeszizmaimat. Úgy döntöttem, az elkövetkező sorozatokban komoly leszek. Klasszikus magyar írók filmvászonra, TV-képernyőre adaptált műveit veszem
sorra, Szabó Magdáét, Németh Lászlóét, Márai Sándorét, Sütő Andrásét.
Gondolom más olyasmivel is foglalkozol, ami esetenként szorosan kapcsolódik a Filmestekhez...
2006-ban jelent meg Norvégiában Szabó Magdának Az ajtó c. regénye Kari Kemény fordításában. A műfordítóval még abban az évben tartottam egy beszélgető
estet az oslói magyar nagykövet rezidenciáján akkoriban szokásos Irodalmi Teadélutánon (házigazdája Krausz Judit, a nagykövet úr felesége volt). A rákövetkező évben
pedig egyik szerkesztője voltam annak a norvég antológiának, amibe kortárs magyar
szerzők műveit válogattam (Ungarsk samtidslitteratur, 2007 Oslo). A befutott, már
norvégra korábban is fordított magyar írókról esszéket, kritikákat kerestem. Szabó
Magdával pedig magam szándékoztam interjút készíteni, de betegsége miatt csak
néhány e-mailes kérdés-felelet levélváltásra került sor. Ebből halála előtti utolsó nyilatkozata kerekedett ki. A felhalmozódott információk, ismeretek és Szabó Magda
munkássága iránti szeretetem (életem egy jóval korábbi szakaszában a Mózes egy,
huszonkettő c. regénye meghatározó olvasmányélményem volt) vett rá, hogy műveinek képi megjelenítésével is foglalkozzam. 2008 első félévében négy előadást tartottam róla. Az elsőn a mozivászonra vitt adaptációiról szóltam, a másodikon a TVfeldolgozásokról, a harmadikon a rögzített színházi előadásokról. A negyediken minden olyasmiről beszéltem, ami az első három estből kimaradt. Ízelítőül álljon itt néhány példa arra, hogy miből láthattunk rövidebb, hosszabb részleteket: Fehér György
portréja A 75 éves Szabó Magdáról (1994), Vörös tinta (Gertler Viktor, 1959), A
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Danaida (Zsuzs Éva, 1971), Abigél (Zsuzs Éva, 1978), Az a szép fényes nap (Szőnyi
G. Sándor, 1981), Régimódi történet (Lengyel György, 1982), Für Elise (Vizi Mária,
2003), Az ajtó (Bereményi Géza, 2006).
Az említett interjúban az egyik kérdésemre a következőket válaszolta Szabó Magda: ”Én azt hittem, hogy a mesekönyvek teljesen feleslegesek. Mire valók? Esténként mindenkinek az apja, anyja odaül az ágya szélére és mesél. Teljesen természetes
volt, hogy én magam is eszmélésemmel egy időben már verset, rímet faragtam, mesét
írtam. Nem akartam én író lenni, én pedagógusnak készültem, a latin tanári pályától
nem tudott eltéríteni még apám se, aki színésznőnek szánt.” Bizonyára a filmesteknek, esetleg az Irodalmi Teadélutánnak is köszönhetően, az utóbbi időben kézrőlkézre járnak itt Norvégiában az írónő különböző kötetei. S azóta újabb kötet jelent
meg, ismét Kemény Kari fordításában, a Pilátus. Újabb kiadást ért meg Az őz
(Rådyret), melyet Kari édesapja, Kemény Ferenc fordított még az 1969-es kiadáshoz.
Németh László munkássága több esten került bemutatásra. Az író családjához milyen kapcsolat fűz?
2008 végén Németh László életműsorozatba kezdtem. Lányával Németh Ágnessel
és Ágnes unokájával korábban is tartottuk a kapcsolatot. Most sok segítséget kaptam
tőlük egyes adatok pontosításában, s egy frissen készült dokumentumfilm megszerzésében. Az első esten Németh László történelmi drámáiról beszéltem. Részleteket mutattam a II. József (Ádám Ottó, 1985), a Széchenyi (Nagy Viktor, 1995), a VII. Gergely (Marton Endre, 1978) c. művekből.
A második esten a családi drámáiról tartottam előadást. A két Bolyaiból s a Bodnárnéból (Ádám Ottó, mindkettő 1978-ból) néztünk szemelvényeket.
A harmadik alkalommal a társadalmi drámákról szólva a Szörnyeteg c. mű két
változatának jeleneteit hasonlíthattuk össze, az 1974-es Hintsch György rendezte TVjátékból és a Major Tamás rendezte Katona József Színházbeli előadásból (1967).
Végül alaposan kitárgyaltuk a Papucshős c. TV-filmet (Ádám Ottó, 1983) és a Várszínházbeli Villámfénynél c. drámát (rendezte Kállai Ferenc, 1997).
A negyedik esten a tudatregények kerültek terítékre. Alaposan alámerültünk az
Égető Eszter és az Irgalom TV-re adaptált sorozataiban (Hintsch György, 1989/1972)
és az Iszony filmes adaptációjában (Hintsch György, 1972). Ezen az estén néztük
végig a Németh Lászlóról szóló, eddig legteljesebbnek tekinthető dokumentumösszeállítást, amit a lánya, Németh Ágnes szerkesztett.
2009 őszén újabb jelentős író munkássága hozta össze a Magyar Filmklub kitartó,
lelkes közönségét. Márai Sándor életművére az átlagnál kicsit többen voltak kíváncsiak. Nem kellett ugyan a közfalakat eltávolítani, de néhányunknak összébb kellett
bújnia, ha látni akartunk. Legnehezebb dolgom eddig Máraival volt. Játék- és TVfilm ritkán készül műveiből. És a színházak manapság csak elvétve játsszák darabjait.
Ez természetesen nem lehetett akadálya annak, hogy a négy esten korszakrólkorszakra végigkövessük a munkásságát. Az első este megismerkedtünk az Eszter
hagyatéka című játékfilmmel (Sipos József, 2008), s néhány róla szóló portréfilmmel: Szőcs Antal Emlékezés Máraira (1995), Bakos Katalin Vallomások egy polgárról (2000), Szalai-Dárday Minden másképp van (2007), Mag István Márai Sándor
portré (2008).
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A második esten a világhódító regényéről, A gyertyák csonkig égnek titkáról, a
különböző országbeliek fogadtatásáról volt szó. Na meg természetesen az Iglódi István rendezte színházi előadásról és annak TV-s változatáról.
A harmadik esten is volt miről beszélgetnünk. Körünkben még mindig több az
emigráns, mint az uniós tagság szabadságával ide látogató vendég-munkás-tanuló.
Márai mottója körül járt a vita: ”A száműzetés egyik titka: lemondani, sértődés nélkül, minden külső igényről. A másik titok: nem mondani le – semmilyen körülmények között – semmiféle belső igényről”. S Az emigráns című filmből is tapasztalhattuk (Szalai Györgyi, Dárday István, 2006), Márai nem beszélt a levegőbe, az utolsó
leheletéig tetteiben is kitartott elvei mellett.
A negyedik estén színdarabjairól beszélgettünk. Az a kevés is, ami a gyűjteményemben megtalálható ebben a témában, arra figyelmeztet, hogy hazai útjainkon érdemes nyitott szemmel járni, s betérni arra az egy-két Márai darabra, ami azért itt-ott,
főleg a fővárosban már újra elérhető (pl. a Pinceszínházban 3 darabja is műsoron van:
Az igazi, Válás Budán, Kaland). Mi a filmesten csak a Radnóti Színház Márai naplói
c. előadóestbe (Deák Krisztina, 1995), és a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház A
parázs és más... színpadi egyvelegbe (Dömölky János, 2008) tudtunk belenézni.
Utóbbi egy keretjátékba ágyazott, három műből készült összeállítás: Hasbeszéd, A
parázs (mely A gyertyák csonkig égnek Márai által színpadra írt változata), és a Befejezetlen szimfónia.
III.
Norvégiai Magyar Filmnapok1993
Az oslói Filmintézet több alkalommal rendezett Magyar Filmnapokat, ezek
megtervezésében és előkészítésében is részt vettél. Sőt, a bemutatásra kerülő
művek kiválasztásában szinte minden esetben sikerült megvalósítani saját elképzeléseidet!
Mivel munkahelyem, az Oslói Egyetem Média és kommunikációs intézete szoros
munkakapcsolatban áll a Norvég Filmintézettel, természetesnek tűnt az ottani vezetőknek, hogy engem is bevonjanak az 1993-ra tervezett Magyar Filmhét szervezésébe. Alaposan ki is használták magyarországi kapcsolataimat, hiszen a Játékfilmes
szekció mellett, ajánlatomra, Dokumentum- és Rövidfilm sorozatot is beállítottunk, s
főleg az utóbbiakhoz komoly összeköttetésekre volt szükség. Előbbit az tanszékünk
közreműködésével szerveztük, utóbbit az Oslói Egyetem Filmklubjával. A Balázs
Béla Stúdió filmjeiből Durst Györggyel, a BB Stúdió akkori vezetőjével válogattam
ki a rövidfilmeket: Magyar Dezső Büntető expedició, Huszárik Zoltán Elégia, Novák
Márk Kedd, Sára Sándor Cigányok, Szabó István Te, Timár Péter Mozgóképanalizis,
Bódy Gábor Négy bagatell, Tóth János Study, Szabó Ildikó A másik oldal.
Az egészestés dokumentumfilmeket Kárpáti György professzorral, a Színház- és
Filmművészeti Egyetem Dokumentumfilm szekciójának vezetőjével együtt jelöltük
ki, aki akkor éppen tanszékünkön vezetett egy ”Igazság és valóság” munkacímű dokumentumfilmes gyakorlatot. Ő tartott bevezetőt is az első dokumentumfilmest előtt.
A műsorba került filmek: Dárday István, Szalai Györgyi Jutalomutazás, Tarr Béla
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Családi tűzfészek, Schiffer Pál Cséplő Gyuri, Gyarmathy Lívia, Böszörményi Géza
Recsk I-II. A nagyjátékfilmek kiválasztásában is megbízott bennem a Norvég Filmintézet. Sajnos minden igyekezetem ellenére sem sikerült elhozni a megnyitóra Mészáros Mártát, aki akkor éppen Lengyelországban forgatott. Sas Tamás operatőr képviselte Magyarországot. A nagyfilmeket átvette a bergeni és a trondheimi filmklub is:
Mészáros Márta Napló gyermekeimnek, Napló szerelmeimnek, Napló Apámnak,
Anyámnak, Enyedi Ildikó Az én XX. Századom, Szabó Ildikó Gyerekgyilkosságok,
Janisch Attila Árnyék a havon, Sopsits Árpád Video blues. Szabó Ildikó és Janisch
Attila filmjeinek volt Sas Tamás az operatőre. Mint a rákövetkező Filmhét rendezvényeinek, ennek is társszervezője volt a Magyar Köztársaság nagykövetsége.
Norvégiai Magyar Filmnapok 2001. nov. 7-15.
Szinte napra pontosan 8 év telt el az előző Magyar Filmhét óta. S közben jó, ha
évente 1-2 magyar film felkerülhet a norvég moziplakátokra. Az itteni TV-csatornák
sem kapkodtak sem a magyar klasszikusokért, sem a legújabb produkciókért. Nagyritkán svéd vagy dán csatornára váltva láthattunk magyar filmet.
A 2001-es bergeni és oslói Filmintézeti vetítéseken Enyedi Ildikó A bűvös vadász
(1994), Szász János Woyzeck (1993), Sopsits Árpád Torzók (1999-2001), Fehér
György Szenvedély (1998) c. filmje, valamint a díszvendég Szabó István Mephisto
(1981) és A napfény íze (1999) című munkái szerepeltek. Ezúttal is rendezett a tanszékünk az Oslói Egyetemen filmsorozatot, amibe Szabó István Koncert (1961),
Enyedi Ildikó Hipnózis (1980), Iványi Marcell Szél (1996), Groó Diána Kazinczy
utca (1999), Kiss Róbert Morzsalét (1999) című filmjét választottam be. Szabó István
előadást tartott az európai film meghatározó szerepéről, azután én tartottam a kisfilmek vetítése előtt bevezető előadást a Balázs Béla Stúdióról és annak hosszú évekre
előremutató hatásáról.
Norvégiai Magyar Filmnapok 2006.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére természetszerűleg a Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) is bekapcsolódott a szervezésbe. A Norvég Filmintézet szeretett volna a legújabb magyar filmekből is szemlézni, de én ragaszkodtam ahhoz, hogy az évfordulóra az 56-os eseményekhez kapcsolódó, vagy az
azt kiváltó kort ábrázoló filmeket válogassak. Abban egyeztünk meg, hogy 1-2 év
múlva sort kerítenek majd saját elképzeléseik megvalósítására is. Így esett a választásom Mészáros Márta Napló sorozata mellett a Temetetlen halott (2004) című filmre.
A továbbiakban láthattuk még Jancsó Miklós Fényes szelek (1968), Bacsó Péter A
tanú (1969), Makk Károly Szerelem (1971) című alkotásait.
Tarr Béla retrospektív 2009.
A Norvég Filmintézet kicsit megkésve, de tartotta magát korábbi megállapodásunkhoz, s az általam választott 2006-os ”klasszikus” sorozat után 2009. szept. 5-15.
között Tarr Béla rendező életművével lépett az oslói és a bergeni film ínyencek elé.
Nem volt szükség válogató/szervező közreműködésemre, a világot bejárt rendező
minden műve terítékre került. Különösebb felhajtás sem volt a rendevények körül,
csendben zajlottak a programok. Csak a hét és fél órás Sátántangó c. film levetítése
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utánra szerveztek beszélgetést a rendezővel. Döbbenten tapasztaltuk, hogy még éjfél
körül sem volt kedvünk abbahagyni a kérdezősködést. A Tarr Béla életműsorozat
filmjei: Családi tűzfészek (1977), Szabadgyalog (1979), Panelkapcsolat (1982), Macbeth (1982), Őszi almanach (1983), Kárhozat (1987), Sátántangó (1994),
Werckmeister harmóniák (2000), A londoni férfi (2007). Tarr kisfilmjeinek is szántak
egy estét: Magyarország (1978-2004), Hotel Magnezit (1978), Az utolsó hajó (1990),
Utazás az Alföldön (1995), Európa-képek (2004). Sajnos e sorozat gyér látogatottsága veszélyezteti hasonló bemutatók szervezését. Azonban nem szabad feladni. Ha
csak néhány érdeklődő kíváncsiságát is sikerült felkelteni a magyar filmművészet
iránt, már akkor megérte. Tanszékünkön is felbukkan időről-időre olyan elszánt diák,
aki szemeszterdolgozatát vagy diplomamunkáját magyar filmesnek szenteli. Most
egy doktori hallgatónk éppen Tarr ”lassúmeneteit” elemzi kutatómunkája részeként.
Oslo, 2010

Tóth Zsuzsanna

Wagner Nándor rajza

Észak hírnökei

Ajánlott versek
Válogatás Kovács katáng Ferenc Ajánlott versek c. kötetéből
Pont Kiadó 2009, Budapest

SPIRÁLÖRVÉNY MÉLYÉN
Torunn Borge norvég költőnőnek ajánlom

Csillaghullás
Zuhanok, ha elengeded a kezem, a mélybe
stopperrel mérhetetlen az idő, álomtól
álomig egy pillanat, vagy épp ellenkezőleg
végtelen hosszú az út. A nagymutató
visszafelé pörög, a kicsi mozdulatlan
tegnap és tegnapelőtt süvít szemből
mint gyorsvonat a szabadság mámorában
a még minden jó volt, a még nem feledett
ígéretek kora, vállvetve, egymást melengetve
csaknem minden másodperc együtt-mámorában
s most ez a pillanat, lenn a mélyben, kezed
hűlő nyoma, elenged, nem taszít
csak éppen nem markol görcsösen, odafenn
még tehetted volna, s itt a szuroksötétben
még mindig zuhanva elszöknek mellőlem
a feltartóztathatatlan ellenirányú foszlányrongyos emléktöredékek; kötélen a szakadék
felett, bambuszrúd-egyensúly biztonsága nélkül
merev derék, rugalmas térdek, de már kőnehéz
szív, a magasban átívelő kötélen, nem fogod
többé a kezem, bársonymelege
atomjaira hull a nyirkos sötétségben.
Elengeded a kezem, spirálban, örvénylő
surranással zuhanok egy végérvényesnek hitt
árnyvilágba, hiába ébresztem magam, ennél
józanabb már nem lehetek; nélküled zuhanok
elengedted a kezem…
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Ölébe fojt
Foggal, körömmel a természet ölébe
kapaszkodva nem akarsz világra jönni.
Sírást visszatartva a bozótos suttogó
leveleire tapasztod pergamen áttetsző
füled. Foggal, körömmel a fák kiálló
gyökereit szorítod magadhoz, elfojtott
zokogásod dobhártyán pattogó
borsószemek. Vaksötét a nyirkos
aljnövényzet, súlyos földszag
szivárog a fonnyadt levelekből.
Hát mégis
Mégis megszületett. Ökölbe szorított
kézzel, kínba torzuló arccal pislantott
a csöppet sem áhított világra. Vajon
mit várt? Mit súgtak fülébe
útravalónak az Istenek? Menj s ordítsd
világgá, hogy rosszban sántikál
minden halandó? Kötözni való bolond
ki jó tett helyébe jót vár? Bömböld
világgá, nem éri meg! Minden
hiába, gonosz praktika, csalfa álom
szemfényvesztés, hiú remény.
Ezzel szüless világra
nem csalódsz nagyot!
Kölcsönkalap
Halottaink visszajárnak. A fogasról
kabátot, esernyőt levéve sétára
kelnek velünk. Ismerőseinket kalapot
lengetve megsüvegelik. Jól mutat
jobbunkon egy föld felett suhanó
üres télikabát, felette ringó tökfödőnk
mintha ikrek volnánk, jól kiegészítjük
egymást.

Észak hírnökei

Mind a tíz ujjukat megnyalják
még mindig szeretik a főztöm. Fűszerrel
mint azelőtt, gazdagon, rafináltan
csak a só, az kevés egy csipetnyit.
Halottaink visszajárnak, kritizálnak
táskánkba túrnak, fiókjainkat átkutatják
minden eltűnik, összekeveredik
feje tetején áll a lakás. Kibeszélnek
a szomszédoknak. Felháborodunk.
Megsértődnek, mégis visszajárnak.

HAIKU A VÁROS PEREMÉN
Tomas Tranströmer svéd költőnek ajánlom
1.
Vakok behegedt szemei
a gondozatlan szántóföldek
csillesor keresztezi az utat
2.
Távolba futó sínpár
a horizonton túl
már földalatti
3.
A vattaszűrős tollszipka
gyárkémény
Apám mellényzsebében
4.
Kékezüst
ezüstfehér
fehérarany
aluminiumszivárvány
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Ajánlott versek

5.
Hajszál- és főerek
a városon átlüktető
távvezetékekek
Pitvar, kamra; Parlament
6.
Fesztivál-díszvendégek
közveszélyes munkakerülők
a gyanakvó hatóság szemében
7.
Széphalom
117 könyvhalom
8.
Már mindenütt jártam
9.
Siklóval a Várba
lifttel a Vérmezőre
SAS szárnyán haza
10.
A fergeteg időt
leelőztem, mögöttem
Hennes & Mauritz
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Helle Helle

Rödby – Puttgarden
(regényrészlet)
Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt.
Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy csokoládét, üdítőt vegyünk, és amint az autó egy benzinkúthoz ért, csókolózni kezdtünk, így
sokáig tartott az utazás.
Abel már előre jelezte a szállodának, hogy én is jövök. Még aznap délután, munka
után, átköltöztették egy nagyobb szobába. A holmija még most is ott hevert a sporttáskában, a duplaágyon. Amint becsuktuk az ajtót, máris zavarba jöttem, mert az ágy,
amint leültem rá, nyikorogni kezdett. Kicsit megkönnyebbültem attól, hogy ez őt is
zavarta. Felálltam, az erkélyajtóhoz mentem, s elhúztam a függönyt. Az építkezés
teljes kivilágításban tárult elém. Ajtót nyitottam és kimentem. Az erkély mindkét
oldalon végigfutott a többi szoba előtt. Abel utánam jött. Hátulról átölelt. Hideg szél
fújt. Mellére hajtottam a fejem. Éreztem a légvételét. Visszahúzott a szobába, ledőltünk az ágyra. Nem csuktuk be az erkélyajtót, de nem számított. Csaknem jólesett a
hideg levegő.
Korán reggel Abelnek megbeszélése volt valakivel. Fél négykor még mindig nem
aludtunk, kinyújtózva feküdtünk a közös takaró alatt az íróasztali lámpa sárga fényénél.
- Meddig tudsz maradni?
- Szerdáig. Csütörtökön dolgoznom kell.
- Nappal?
- Igen, délután.
- Megmondtad a nővérednek, hogy velem jössz?
- Igen, tud róla.
- Akarsz telefonálni?
Abel az éjjeli szekrényen álló telefon felé biccentett, majd felém fordult és mélyen
a szemembe nézett.
- De jó, hogy itt vagy.
- Igen.
- Holnap dolgoznom kell.
- Persze, menj csak.
- Szétnézhetsz a városban. De itt is maradhatsz, van szauna, szolárium. Van nálad
pénz?
- Igen, egy kevés. Abel!
- Tessék.
- Miért nem Dániában dolgozol?
- Így alakult.
- A pénz miatt?
- Nem, nemcsak a pénz miatt.
- Hanem? Nem hiányzik a családod?
- Nem sokan hiányozhatnak. A bátyám és a szüleim.
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- És a bátyád felesége?
- Persze, ő is.
- Mit csinálnak?
- Milyen kíváncsi vagy! Valóban tudni akarod?
- Persze, természetesen.
- A bátyám is villanyszerelő. A szüleimnek virágüzlete van.
- Brönshöjben?
- Nem, Rödovrében. Születésem óta megvan az üzletük.
- Szóval mindig kaphattál ingyen virágot?
Abel elmosolyodott.
- Az bizttos, tényleg így volt. Mindenkinek virágot vittem.
- Sok barátnőd volt?
- Néhány. De mind buta volt, és csúnya.
- Nem azért kérdezem.
- Tényleg nem? Beszéljünk inkább valami másról. Már igazán aludnunk kellene.
- Meddig tartott a leghosszabb kapcsolatod?
- Jane, nem szoktam mérni.
Felkelt és lekapcsolta az íróasztali lámpát, majd visaszajött az ágyba, megcsókolt és
állig húzta a takarót. - Aludjunk! Aludj!
Reggel nem is hallottam, mikor ment el. Dél körül ébredtem. Felkeltem, elhúztam a
függönyt. Havazott az éjjel. Az építkezésen apró emberfigurák járkáltak narancsszínű
overálban és világoskék sisakban, minden mozdulatuk összehangoltnak látszott.
Amikor két alak megjelent valahol, egy harmadik máshová ment, majd mindhárman
találkoztak a kőrakásnál. Idáig hallatszott a gépek zaja. Kinyitottam az ajtót, a hang
még erősebb lett, de meghallottam, hogy egy tévé is szól valahol. Bizonyára a mellettem levő szobában. Láttam, hogy az erkélyajtó résnyire nyitva áll.
Nem volt rajtam ruha, jeges szél fújt, bementem és becsuktam magam mögött az
ajtót. Vizet főztem a forralóban és készítettem egy csésze neszkávét. Aztán hosszasan
elüldögéltem a kádban, majd pedig bekentem magam az Abel neszesszerében talált
krémmel.
Nem hagyott nyugton a gondolat, hogy meg kellene nézni a várost. Féltem, hogy
eltévedek és a nyelvet sem tudom. A számokat és az árakat ugyan tökéletesen ki tudtam ejteni, de nem volt gyakorlatom a társalgásban vagy hogy útbaigazítást kérjek.
Előző este, amikor megálltunk egy benzinkútnál, hogy valami ennivalót vegyünk,
mosdóba kellett mennem. Miközben Abel egy polc mellett nézelődött, a fiatal eladó
elé álltam és rámosolyogtam.
-Tschüs! – mondtam.
Az eladó bólintott és kérdőn nézett rám. Abel sietett a segítségemre.
-Haben Sie eine Toilette, die meine Frau benutzen kann?
Végül rávettem magam, hogy megnézzem a várost. Ha Abel rákérdez, hogy mivel
töltöttem a napomat, tudjak valami érdekeset mesélni. Megszámoltam a pénzemet.
Tizennégy német márka és száznyolcvan dán korona volt nálam.
Gyors léptekkel hagytam el a szállót és jobbra fordultam, mintha valami fontos várt
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volna rám abban az irányban. Valaki utánam fütyült az építkezésről, de nem fordultam meg. Az út végén jobbra kanyarodtam. Rájöttem, hogy egy újonnan épített villanegyed felé tartok. Tovább mentem, mintha valami határozott célom lenne. A negyedik keresztutcánál szerencsére észrevettem, mintha üzletek lennének arra. Egy árkádsor alatt ruhásboltok, nagy élelmiszerüzlet és cukrászda állt. Korgott a gyomrom.
Sonkás zsemlét vettem, és evés közben megnéztem a kirakatokat. Azután vettem
Tinének egy csomag kandírozott mandulát, Dittének pedig egy műanyag kutyát.
A villanegyeden át visszatértem a szállóba. Nem volt olyan messze, mint ahogy gondoltam. Még három óra sem volt. Lefeküdtem az ágyra és bekapcsoltam a tévét. De
kis idő múlva felkeltem, kimentem az erkélyre. A meglepetéstől összerezzentem, egy
fiatal férfi állt az ajtó mellett meztelen felsőtesttel. Széles sál volt a nyaka köré tekerve. Felém mosolygott és felemelt két ujjával köszöntött.
- Ne haragudj, nem akartalak megijeszteni. Krákogva a nyakára mutatott.
- Torokgyulladásom van. Jensnek hívnak. Én is ennél a vállalatnál dolgozom.
- Villanyszerelő vagy?
Bólintott.
- Nahát, hogy itt mennyi villanyszerelő van! Megint köhögött egyet. Látszott rajta,
hogy fáj a torka.
- Nézelődöm. Majd meghalok az unalomtól.
- Régóta betegeskedsz?
- Nem, ma kezdődött.
Fejével a szoba felé mutatott.
- Kérsz egy csésze kávét? Abelre még legalább egy órát kell várnod.
- Igen, köszönöm.
- Erre gyere! – mondta, amikor a szobám felé indultam.
Nem volt rajtam cipő, a meztelen talpam nyomokat hagyott az erkélyt takaró vékony
hóban. Jens szobájában minden a feje tetején állt. Kicsit szellőzetlen volt, de nem
volt kellemetlen szaga. A fotelből kiszedte a ruháit és kezével megveregette az ülést.
- Ide ülj. Elnézést a rendetlenségért. Hová való vagy?
- Rödbyhavnba.
-A kikötő környékén laksz?
- Nem, a városban. De a kompon dolgozom.
- Akkor már értem. Ott ismerkedtetek meg?
- Igen, így is lehet mondani.
- Hány éves vagy?
- Húsz.
- Én meg huszonhárom. A legfiatalabb a társaságban. Ölstykkéből. Tudod hol van?
- Nem.
- Nem vesztettél sokat. Ja, igen, a kávé.
- Csak miattam nem fontos.
- Jó, akkor hagyom. Miről beszélgessünk?
- Fogalmam sincs.
Elnevettük magunkat. Jens a torokfájása miatt próbált hangtalanul. Szinte mosolygott a szeme, ez tetszett nekem. Arca széles, felső teste izmos, tömzsi.
- Cigizni se tudok, annyira fáj. Van kólám és sósmogyoróm.
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Kivett két doboz üdítőt a hűtőből, kinyitotta, hozott egy vizespoharat a fürdőszobából, töltött és kínálta.
- Elmostam a poharat.
- Köszönöm.
Kortyoltam a kólából. Jens az ágy végében ült és kíváncsian nézett rám. Volt benne
valami kisfiús ártatlanság. Tökéletes biztonságban éreztem magam a jelenlétében.
Mogyoróval kínált. Szó nélkül ültünk és rágcsáltuk a mogyorót, de nem volt kínos a
csend. A nyitott erkélyajtón át hideg levegő húzott rám. Egymáshoz dörzsöltem a
lábfejemet.
- Fázol?
A padlóra terítette a takaróját s betakarta a lábam.
- Meddig maradsz? – kérdezte.
- Mindjárt megyek.
- Úgy értem, mikor kell visszamenned Dániába?
- Ja, vagy úgy. Csütörtök reggelig maradhatok.
- Nagyon szereted?
- Kit? Abelt? Aha.
- Nagyon zajos tud lenni.
A betonfúró hangja tört be a szobába. Jens az erkélyajtóra nézett, felállt és becsukta.
Újra leült az ágyra.
- Akkor egészségedre. Jól esik egy kis társaság.
- Említette Abel, hogy jövök?
- Nem. De láttalak tegnap az erkélyen.
- Ja, vagy úgy.
Vettem pár szem mogyorót. Éreztem, hogy elpirulok. Arra gondoltam, hogy az
erkélyajtónk egész éjjel nyitva állt.
- Jó nagy ez az építkezés.
- Semmi különös nincs benne.
- Na igen, de nagy. Mi lesz itt?
- Fogalmam sincs. Talán semmi más, csak egy építkezés.
- Akkor egy építkezés építkezése?
Nevetés közben hullámzott a trapéz formájú mellkasa. A dobozból kis kóla löttyent
Jens kezére.
Akkor hát meséljünk valamit magunkról? Nem így szokták csinálni?
Visszamentem a szobánkba, szédült a fejem. Éppen ledőltem, amikor megjött Abel.
Leült az ágy szélére és megcsókolt.
Jó napod volt?
Bólintottam.
- Sétáltam, kicsit körülnéztem.
- Éhes vagy?
- Nem igazán.
- Menjünk vendéglőbe. Tudok egy jó helyet.
- Remek.
- De előbb bebújok hozzád.
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Pár perccel hét előtt hagytuk el a szállót. Az utakon és a járdán eltakarították a havat, de sok helyen még mindig csúszós volt. Nem éreztem jól magam a piros csizmámban. Bokában túlságosan merev volt. Úgy éreztem, Abelnek sem tetszik igazán.
A vállamra tette a kezét. Túlságosan kicsinek éreztem magam mellette. Ráadásul a
hangom is furcsa volt, akármit csináltam, nem hallatszott természetesnek. Valami
mesterkélt kislányosság érződött benne, és azt hiszem, ezt ő is észrevette. Egy sportbolt mellett mentünk el, kirakatában, kivilágított állványon egy labda forgott körbe.
- Nézd csak! – mondtam éles hangon, és meg akartam állni, de vállamra tett kézzel
továbbvezetett.
- Nyugi, csak egy labda!
A vendéglőben is csitított, pisszegett. Haltálat rendeltem. Azt hittem, hogy sült lepényhalat kapok néhány rákkal körítve. A pincér meg egy akkora tálat hozott, mint a
fél asztal. Volt ott szép rendben mindenféle tengeri herkentyű. Hangosan felkiáltottam, ami valahogy így hangzott:
- éééééééé!
Abel figyelmeztetően a szája elé tette az egyik ujját. Rámosolyogtam, de ő nem
viszonozta. A tányérján lévő pástétom fölé hajolt. Körülnéztem. Több pár is ült a
vendéglőben. Rágták a salátájukat, vagy a húst szeletelték anélkül, hogy egy szót is
szóltak volna egymáshoz. A párjuk válla fölött átnézve szemlélték a környezetüket.
Tényleg, egyetlen pár sem beszélgetett. Közelebb hajoltam Abelhez.
- Kár, hogy amint az emberek összeházasodnak, többé nem beszélgetnek egymással
– mondtam.
Most már más volt a hangom, nem olyan kislányos. Láttam, hogy Abel is felfigyelt
rá.
- Nem gondolod, hogy egyszerűen csak az ételt élvezik? – kérdezte Abel.
- Lehetséges. De akkor is szomorú.
- Miért?
Megvontam a vállam.
Talán elkerülhetetlen. De azért mégis csak fura, hogy sosem beszélgetnek egymással. Szerintem olyan szomorú. Én nem szeretném, hogy velem is ez történjen.
Rám mosolygott.
- Mit gondolsz, milyen leszel több éves házasság után?
- Én nem akarok férjhez menni.
- Nem?
- Nem. Semmi vonzót nem találok benne. Láttam egy csomó rossz házasságot.
- Igen? Hol?
- Körülöttem. Mindenütt.
Egy kagylóval vívtam éppen közelharcot. Már legszívesebben hagytam volna a
témát. Nem tudtam folytatni. Igazából csak azt ismételgettem, amit Tine mondott,
amikor a Fugleflugten szállodában dolgozott.
- Látnátok csak a házaspárokat a vendéglőben! Ülnek és bámulnak a levegőbe,
olyan lehangoló.
- Milyen furcsa tudsz lenni! – szólalt meg Abel.
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Hazafelé nem tudott betelni velem. Az ujja köré csavarta a lófarkamat, hátrahúzta a
fejemet, s olyan szenvedélyesen csókolt, hogy megfájdult az állkapcsom. Séta közben
úgy lépdeltem, mintha egy divatbemutató színpadán mennék. A szálló előtt összefutottunk Jensszel. Ingujjban volt, a nyaka sálba tekerve. Egy papírdobozt tartott a kezében, sült hús illata áradt belőle.
- Hello Jens, meggyógyultál? – kérdezte Abel futólag.
- Na nem, olyan gyorsan azért nem megy! – válaszolta Jens rekedt hangon. –
Preben intézett valamit Baltzerrel?
- Igen, megkapta végre a hiányzó kábeleket. Hát szia, majd beszélünk.
- Igen, persze – mondta Jens és felém is biccentett egyet a fejével, majd a dobozzal
a kezében a lift felé ment.
- Furcsa lehet így élni – mondtam.
- Igen, de csak időleges. Nem akarom egész életemben ezt csinálni.
- Tudják a többiek, hogy magaddal hoztál?
- A többiek?
Mosolygott.
- Nem tudom. Csak ha láttak bennünket.
- Aha, értem.
Abel korábban Liechtensteinben is dolgozott. Hosszú és bonyolult történetet mesélt
egy japán társaságról, akik összetévesztették a hercegi palotát a szállodájukkal. Szégyenükben hártafelé, hajlongva mentek le végig a hegyoldalon. Ültem és figyeltem
az arcát, miközben beszélt. Szemébe lógott a haja. Zöld, márkás pulóvert viselt. Tetszett a színe, de igazából nem állt jól neki. Amikor nevetett, a bal szája széle mintha
saját életet élne. A farmerjára tettem a kezem.
Kicsit később, az ágyban fekve csendben figyeltem őt. Csukva volt a szeme, az
arcáról elsimítottam a haját.
- Abel, van egy olyan érzésem, hogy nős vagy – mondtam.
- Miből gondolod?
Nem mozdult.
Nem tudom. Nem érdekes. Megértem, ha nem beszélsz róla.
Teljesen mozdulatlanul feküdt. Még a lélegzetét sem hallottam.
- Válófélben vagyunk – mondta.
- Gyerek?
Felvonta a szemöldökét.
- Hál istennek nincs, még csak az hiányozna. Ne haragudj!
- Nem kell mentegetőznöd. Csak tudni akartam.

Anna Bihari-Andersson fordítása
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Arról, hogy fordítani kell!
Nagyjából 6000 nyelvet beszélnek a világon. Előrejelzések szerint 100 év múlva
eltűnik a fele. Havonta 2 nyelvvel leszünk szegényebbek.
Az idei salzburgi fordítói világkonferencián is megkondították a vészharangokat.
Ha meg akarjuk őrizni a nyelvi kultúránk sokszínűségét, akkor komolyan kell venni a
kis nyelvek közötti kommunikációt. Óriási feladat hárul a fordítókra, de elsősorban a
korántsem könnyen ajánlkozó kiadókra és az állami támogató szervekre. Göran
Malmqvist svéd professzor szerint a fordítóknak nagyobb szerepet kell vállalniuk a
művek kiválogatásában. Hátat kell fordítani annak a fordítói politikának, ami a médiák segítségével igyekszik világsztárokat faragni, s műveiket egy időben a világ elé
tárni. Pl. az 1986-90-ig terjedő időszakban 5000 fordításkötet jelent meg Svédországban, s ebből csak 700 volt nem francia, német vagy angol s ezek is főleg európai
nyelvűek voltak. Ázsiai, latin-amerikai, afrikai mű szinte egyáltalán nem került a
polcokra. Az utóbbi időben, nem utolsó sorban a globalizáció hatására, egyre nyitottabb lett a gazdasági-és a munkaerőpiac. Új népvándorlás indult útjára. S annak ellenére, hogy Svédország is multikulturálissá vált, a 2005-2007 között kiadott 9000 fordításkötetből csak 25 volt afrikai, vagyis olyan nyelvű, amin Svédország legtöbb bevándorlója beszél. Az unikális fordításkötetek ráadásul kis kiadóknál, kis példányszámban jelennek meg.
Norvégiában pl. 1992-2004 között öt orosz fordításkötet jelent meg kortárs szerzőtől. Ettől már a magyar irodalom is szerencsésebb, hiszen évente legalább egy új
kötet lát napvilágot. A Nobel díjasokat sem kíméli a fordításirodalom piac. Elfride
Jelinek 2004 előtt még nem volt olvasható norvégul.
Óriási tehát a probléma. Nagy feladat vár a sajtóra, a TV-re, rádióadásokra s nem
utolsó sorban a kritikusokra, akiknek végre már nemcsak az irodalmi műveket kellene - ha egyáltalán- ismertetnie, hanem a fordítók munkáját, alkotását is.
Néhányunk gondolata a fordításról:
- Fordítani annyi, mint elmélyülni az anyanyelvben. Aki Hamsun írásait szereti,
az Hamsun gondolatvilágában is otthon érzi magát. (Georg Johannesen norvég költő
- Minden olvasott szövegtolmácsolás. Az olvasó szemüvegén, elméjén átszűrt,
tudatban formálódó történet. A fordító másként olvas. Szó szerint, sorról sorra, gondolatról gondolatra: az eredeti szöveget adja vissza. Más nyelven. (Thomas Lundbo
norvég kritikus, műfordító)
- Sokan képzelik magukról, hogy lehet úgy fordítani szerelmes verset, hogy maguk még csak a közelében sem jártak a vak, és beteljesületlen szerelemnek. (kkf)
- A fordítás veszteség, távolságtartás, hiányjegyzék az eredeti és a fordított szöveg között. Szabadság. A szabadság hiánya. (Hanne Ørstavik norvég író)
- Az ember nem pénzért fordít, hanem a könyvek iránti elapadhatatlan érdeklődés
miatt. (Kisti Baggethun norvég műfordító)
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Születhet-e szellemes személyes megfogalmazása a műfordítás mibenlétének?
Műfordítás: új szerelem, új kálváriák. A vére, a lázas álmai hajtják az embert.
Felébred, visszaalszik, de már nem a régi. Párnáján új illatok után szimatol, keze tétován csúszik a lepedő gyűrődésein. Keres, kutat, a levegőt öleli. Jó esetben a régi emlékek hullámain bealszik, de a vére új vizekre, új vadászmezőkre űzi. A reggel józanító, tárgyilagos, szokás szerint esik, de minimum szél fúj. Isten ments új kalandba
bonyolódni, mindent elölről kezdeni. De mindhiába, új kedves tűnt fel a láthatáron.
Kerülgetjük, mint macska a forró kását. Messziről, egyre kisebb sugarú körökben.
Vérre megy a játék. Harc a hódítás öröméért, a birtoklásért, harc a harc kedvéért.
Mámorító, gömbölyded formák, kristálytiszta gondolatok, remekmű a célkeresztben.
Minden tökéletes, és szép. Ez a csoda is csak velünk történhet meg. Még az sem gyanús, hogy volt már korábban is ez a mámor, s nyomában hamar érkezett a keserű
valóság. És lám, már dokumentumokba, határidőkbe burkolózik a préda. Észre sem
vesszük, és már magunk képére akarjuk formálni, bársonyossá simogatnánk narancsbőrét, duzzadtra cirógatnánk ereszkedő bájait. Ellenáll, nem szívesen adja magát.
Örök huzavona, hol egyik, hol másik kerül fölül. Kötélhúzás, hullámvasút, berepülő
pilóta fejjel fönt és lent. Édes, bearanyozott napok, felhőtlen, szikrázó kék ég, s mint
zápor, zivatar, derült égből a villámcsapás: borús, elfeketült napok. Mintha rossz
álomból ébrednénk, savanyú lehelettel, másnaposan, meszesgödör-égő gyomorral.
Mintha rossz fát tettünk volna a tűzre.
Szerelembe estünk. Mintha saját verset, novellát, regényt írnánk, de műfordítunk.
Szakfordítás: Urambocsá, afféle prostitúció:
„...új kávézó nyílt a placcon, pici kerek asztalokkal. Itt ülök órák hosszat, püfölöm
az írógépet. Leül mellém egy olyan lány, beleles a szövegembe, kinevet. Nem rosszindulatból, csak zavarában. Nem ért semmit. Nem is érthet, lemezezni szoktunk, hallgatni egyikőjük fecsegését, de irodalomról, színházról soha szót sem váltunk. Nem az
ő világuk, miként is lenne az. Ez itt idétlenkedik, s megfenyeget, ha kifecsegem az
újságokban, keresztben nyel le, kiszívja a vérem, s néhány apró kínzásfélét is emleget. Kell is a lapoknak efféle történet, majd pont ők nyúlnak darázsfészekbe. Novellákat írok, rövid történeteket. A lányok mesélnek, én meg továbbgondolom. De mire
önálló kötetem lesz, talán ez az ősi mesterség is kihal. Írj NN-ről - bíztatnak- könynyes, szép történeteket, vennék, mint a cukrot. Ne ránk pocsékold az időd. Az nem
megy lányok, tér és idő, új dimenziók... itt egy hosszabb fejtegetésbe kezdek. Elvétem a mércét, ezt a többdimenziós, idősíkos dolgot nem kultiválják, s félreérthetetlenül mutogatják, mi kellene ide. Elütjük tréfával, másról beszélgetünk..."
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Kalevala
Szente Imre fordítása
Folytatás előző számunkból
NEGYVENKILENCEDIK ÉNËK
A nap és a hold visszaszërzése Pohjolából.
Nëm süt még a nap sugára, holdvilág së hág az égre ottan Väinölä vidékin, Kaleva
kies határin. Vetésüket fagy fakítja, nyomorgatja nyájaikat, madarakat mëgkínozva,
embërt elkedvetlenítve, mert a nap sosëm sugárzik, s hiányzik a hold világa. (10)
Csuka tudja, merre csapjon, madár is, hogy merre szálljon, szél is tudja, hol szaladjon, ám az embër azt së tudja, hogy hajnal vagyon vagy este, lësz-ë éjbül ébredése
ott a párás partvidékën, szélein ködös szigetnek. (18)
Fiatalok füstölögtek, aggok aggodalmaskodtak: holdtalan hogy éljën embër, naptalan miként maradhat sanyarú-sivár vidékën, északi hideg hazában? (24)
Lányok tartottak tanácsot, gyermëkëk gyülekëzének. Kovács műhelyébe mënve,
szólították ily szavakkal: „Kelj, kovács, kemëncesutrul, kuckódbul, vasak verője!
Kalapálj ki holdat, újat, új napot nekünk az égre! Holdtalan sivár a sorsunk, naptalan
nagyon keserves.” (34)
Kovács kelt a kályhasutrul, kuckójábul vas verője kalapálni holdat, újat, készíteni
napkorongot. Holdat alkotott aranybul, napot ëszkábált ezüstbül. (40)
Väinämöinen arra járva, műhelyajtóban mëgállva, tudakolta, kérdve tőle: „Édës
ëgykomám, kovácsom! Mit kopácsolgatsz magadban, váltig forgatván verődet?” (46)
Néki Ilmarinen mestër szóval mondta, fölfelelte: „Holdat alkotok aranybul,
ezüstbül napot csinálok égnek ékësítésére, tarka mënnyei tetőre.” (52)
Vénëk véne Väinämöinen erre vállat vonva mondta: „Ajaj, Ilmari kovácsom! Micsoda mihaszna munka! Hold csak hitvány lësz aranybul, nap së lësz különb
ezüstbül.” (58)
Mégis készën lëtt kovácsunk, holdat és napot kiverte. Szorgalmatosan szërëlte
gonddal választott helyükre: holdat hosszú lúcfenyőre, napot szálfának hëgyére. Jól
mëgizzadt, míg cipelte, hullt a harmat homlokárul a borzasztó buzgalomtul, esztelen
emelgetéstül. (68)
Már helyén a holdvilága, már kitűzve napkorongja: holdja hosszú lúcfenyőre, napja szálfának hëgyére; hanëm holdja nëm világol, nincs a napjának së fénye. (74)
Végül Väinö mëgsokallta, mondogalódott magában: „Ideje volna sorsvetésbül,
mëgtudni igaz jelekbül: merre mënt a nap mitőlünk, holdvilág hová vetődött?” (80)
Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa fábul forgácsot faragva, égërékëket hasítva, sors-bütüit sorba rakta, forgatva fölül- s alulra. Száját szóra is nyitotta, mondókáit mondogatva: „Alkotónk akaratára, várok Isten válaszára. Mondj valót,
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jövő vetője, igazat, Isten jósolója: nap mitőlünk merre méne, holdvilág hová vetődött, merthogy sëmmikor së látjuk őket fényleni fölöttünk. (96)
„Sorold, sors, a tényt tekintve, sënki kedvét sëm keresve, mondj nekünk igaz igéket, szavait kemény kötésnek! Ha a sors nëtán hazudna, në lëgyën hatalma néki,
lëgyën lángok martaléka, tűz eméssze mëg tanácsit!” (104)
Szólt a sors igaz igéket, férfiak jele felelte: hogy a napnak lőn veszése, holdvilágnak hurcolása Pohja sziklaszurdokába, hasába rezes hëgyének. (110)
Vénëk véne Väinämöinen szóla most ilyen szavakkal: „Pohjolába kéne mënnëm,
északi fiak honába, holdvilágot visszahoznom, napvilágot visszavënnëm.” (116)
Fölkerekëdëtt azonnal, indult Észak éjhonába. Mënt egész nap, méne másnap, hát
a harmadik nap este Pohja portájára látott, kettős kőhëgyét elérte. (122)
Előbb kurjongatni kezdëtt, Pohjola vizéhez érve: „Kompot küldjetëk elébem, hogy
a vízën átmëhessek!” (126)
Hogy nëm hallott át a hangja, ladikot hiába leste, hordott fát kicsiny halomba, tűit
száraz szálfenyőnek; tüzet támasztván a parton, sűrű füstbodort bocsátva. Fölcsapott
a láng a légbe, füstje fëllegëkbe bomlott. (134)
Louhi, pohjolai asszony közben ablakán kinézve a folyó felé tekintëtt, száját szóra
is nyitotta: „Mi parázslik ott a parton, sziget szádjában mi lángol? Túl kicsiny hadak
tüzének, túl nagy pásztorok tüzének.” (142)
Pohjola fia fëlállott, ugrott gyorsan udvarára, hogy mëghallja, mëgtekintse,
közelebbrül is kitudja. „Ott a túlfelén folyónknak büszke bajnok jár magában.” (148)
Vén Väinämöinen azonban másodízben is kiáltott: „Hozd sajkádat, Pohja sarja,
vigyed által Väinämöinent!” (152)
Pohjola fia felelte, maga mondta, válaszolta: „Ladikot nëm lelsz minálunk; evezz
át az ujjaiddal, vizet verve két tenyérrel, folyó innenső felére!” (158)
Vénëk véne Väinämöinen azt gondolta most magában: „Nëm férfi, ki visszafordul, tervét félúton fëladja.” Csukaként csapott a vízbe, márnaként belémerülve. Sziget szádját általúszta, közbe-közbe lábolgatva, ëgyet-kettőt lépëgetve hágott Pohja
partjaira. (168)
Pohja férfinépe mondta, szóltak a bunyik bëtyárok: „Térj be Pohja udvarába!”
Bémënt Pohja udvarába. (172)
Pohja férfinépe mondta, szóltak a bunyik bëtyárok: „Térj be Pohja pitvarába!”
Bémënt Pohja pitvarába, lábbal tornácuk tapodva, jobbkezét kilincsre téve béhatolt a
belső házba, szelemën alá szobába. (180)
Martalócok márcot ittak, édës mézsörrel mulattak; kard volt oldalukra kötve, fegyver mindën férfikézben Väinämöinennek fejére, vízi vendég életére. (186)
Fogták mindjárt faggatóra, szólva hozzá ily szavakkal: „Mi járatban vagy, të
jöttmënt, mit akarsz, vizek vitéze?” (190)
Vénëk véne Väinämöinen válaszát így adta vissza: „Holdrul járnak furcsa hírëk,
nap felől bolond beszédëk. Merre mënt a nap mitőlünk, hova lëtt a hold világa?” (196)
Pohjai fiak feleltek, mondták a bunyik bëtyárok: „Napotok nagy útra indult, holdvilágtok messze méne: tarka kőlapok közibe, sziklabarlang belsejébe. Ahonnan ki
nëm kerülnek, valamíg ki nëm bocsátjuk.” (204)
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Vén Väinämöinen e szóra maga mondta, fölfelelte: „Ha a hold ki nëm kerülhet, sëm
napunk kövek közébül, kézzel keljünk hát tusára, kardjainkat összemérve!” (210)
Avval kardját csak kihúzta, rëttentő vasát kivonta – hëgyén hold világa sajgott,
fogóján a napnak fénye, pëngéjén paripa tánca, élin macska májogása. (216)
Kardjaikat összemérve, pëngéiket próbálgatva, végül Väinä-möinen kardja lëtt a
hosszabb ëgy hüvelykkel, szélësebb ëgy árpaszëmmel, vagy talán ëgy szalmaszállal.
(222)
Kimëntek a ház elébe, udvaruk tiport terére. Väinämöinen vágott ëgyet kardja
pőre pëngéjével, csak ëgyet-kettőt suhintva; mint a répát, aprította, mint a lënkalászt,
tarolta fejét pohjai fiaknak. (230)
Vénëk véne Väinämöinen mënt a holdat mëgkeresni, napnak fényit fëlkutatni tarka kőlapok közében, hasában acélhëgyeknek, sziklabarlang belsejében. (236)
Ahogy méne-mëndëgéle, kicsinyég odább kerülve, zöldellő szigetre bukkant;
szigetën ëgy nyurga nyírfa, nyírgyökér alatt ëgy szikla, sziklaszál alatt ëgy kőlap;
kőlapnak kilenc kapuja száz lakattal volt lëzárva. (244)
Kőben titkos karcolatok, valának varázsvonások. Tüzes kardhëgyét kihúzta, karcolta jegyét a kőbe kardjának kemény vasával, sziporkázó szablyaéllel. Kőlap két
darabra hullott, háromra hasadt a szikla. (252)
Vénëk véne Väinämöinen sziklabarlangba benézëtt: vipërák vedeltek ottan, földnek férgei söröztek tarkabarka kő belében, májszínű hëgyek hasában. (258)
Vénëk véne Väinämöinen száját szóra is nyitotta: „Hát sörük azért hibádzik
szëgény háziasszonyoknak, mert itt fránya férgek isznak, vipërakígyók vedelnek!” (264)
Férgeknek fejét lëcsapta, kígyóknak nyakát lënyeste. Száját szóra is nyitotta, maga
mondta, fölfelelte: „Soha többé mëg në érjem, mëg në eshessën ezentúl, hogy férëg
sörünk fogyassza, kígyók kapjanak belőle!” (272)
Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők tudósa most az ajtókat marokkal, zárakat
verné varázzsal, ám az ajtó mëg së mozdul, zárak szótul nëm zörögnek. (278)
Vénëk véne Väinämöinen mondogalódott magában: „Férfi fejsze nélkül asszony,
szërszámtalanul szarembër.” Indult is hamar honába, feje lógatva, lëverten, hogy
most sincsen holdvilága, napot vissza nëm szërëzte. (286)
Monda léha Lemminkäinen: „Szóltál volna, Väinämöinen! Mért nëm szólítottál
éngëm sámánkodásban segédnek? Lakat rég lë volna verve, védőrácsok rég lërontva,
holdvilág az égën volna, napfény régën fönt ragyogna!” (294)
Vénëk véne Väinämöinen így felelt neki szavára: „Zárak szótul nëm zörögnek,
lakatok lë nëm szakadnak, ajtó nëm nyílik nyomásra, kar erejének nëm enged.” (300)
Mënt kovácsnak műhelyébe, szólította ily szavakkal: „Ilmari komám-kovácsom!
Csinálj csákányt, háromágút, hosszú faltörőt tucatnyit, tolvajkulcsokat köteggel, hogy
holdat-napot kövekbül, szabadítsam sziklaszálbul!” (308)
Most hát Ilmarinen mestër, időtlen idők kovácsa mindënt mëgcsinált, mi këllëtt:
hosszú faltörőt, tucatnyit, tolvajkulcsokat köteggel, egész garmadát gerelybül, nëm
nagyokat, nëm kicsiket: közepeseket kovácsolt. (316)
Louhi, pohjolai asszony, Pohja foghíjas banyája szárnyakat szabott magára, szárnyaival szállni kezdëtt. Tűzhelye fölött keringëtt, majd mëgindult messzi földre,
Pohja tengërén kërësztül kovácsmestër műhelyére. (324)
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Kovács, ablakán kinézve, látja: mintha szél szaladna. Nëm a szél szaladt azonban:
szürkeszárnyú héja szálla. (328)
Monda Ilmarinen mestër, tudakolva, kérdve tőle: „Mit akarsz, mihaszna héja, ablakom alá mi hajtott?” (332)
Madár nyájaskodva mondta, héja tëttetőn hizelgëtt: „Ó, mestërëm, Ilmarinen, időtlen idők kovácsa! Ó, hogy értëd mestërségëd, csodadolgokat kovácsolsz!” (338)
Monda Ilmarinen mestër, szóla néki ily szavakkal: „Micsoda csoda az olyan, hogy
a mestërségëm értëm? Égre boltot én csináltam, körtetőt kikalapáltam.” (344)
Madár mondta szép szavakkal, héja kérdëzgetni kezdte: „Aztán mondd, mi lësz
ezëkbül? Min munkálkodol, kovácsom?” (348)
Monda Ilmarinen mestër, szóval mondta, fölfelelte: „Csak nyakörveket csinálok
Pohja gazdaasszonyának: avval kötjük majd a kőhöz, sziklaszálnak oldalához.” (354)
Louhi, pohjolai asszony, Pohja foghíjas banyája érzi: vége életének, közelëdik
már halála. Föllëndült a fëllegëkbe, Pohjoláig mëg sëm állva. (360)
Kieresztëtte a holdat, napot is kövek közébül. (362)
Magát más madárra váltva, galambkává gömbölyödve, rögvest elröpült püpögve
kovácsmestër műhelyére. Az ajtóküszöbre szálla, grádicsra galambalakban. (368)
Ilmari mikor mëglátta, szólította ily szavakkal: „Mit keresël itt, madárka, garádicsomon, galambom?” (372)
Ajtóbul madár felelte, garádicsárul galambka: „Ajtódra azért röpültem: jöttem
hozzád hírhozónak, hogy a hold kijött a kőbül, nap kiszállt a sziklaszálbul.” (378)
Mostan Ilmarinen mestër maga mënt, hogy mëgtekintse. Ahogy ajtaján kilépëtt, és
az égre föltekintëtt, holdvilágot látta ottan, mëg a fényës napkorongot. (384)
Fölkereste Väinämöinent, szólott néki ily szavakkal: „Idehallgass, Väinämöinen,
időtlen idők dalosa! Gyere gyorsan holdat látni, napkorongot nézëgetni! Már az égën
mëndëgélnek, hajdani helyükre tértek.” (392)
Vénëk véne Väinämöinen maga ugrott udvarára, fejét fölfelé vetëtte, fölnézëtt a
fényës égre: mëgvan már a napja-holdja, régi fényükben ragyognak. (398)
Vénëk véne Väinämöinen száját akkor szóra nyitva, igazítva ily igékre, maga
mondta, fölfelelte: „Várva-vártuk, hold világa, ég boltjára visszatértëd! Üdv nekëd,
arany napocska, áldott fénynek áradása! (406)
„Arany hold kövek közébül, jöttél, szép nap, sziklaszálbul, mint aranykakukk,
kerëngve, mint ezüstgalamb, rëpësve tértél hajdani helyedre, régi rëndire utadnak.
(412)
„Kelj ragyogva rëggelënte, ma és mindënkor sugározz; áldást árassz útjainkra,
vadakat elénk vezetve, fogható közelbe hozva, halat horgainkra hajtva! (418)
„Rójad pályád rëndületlen, ösvényeidet követve, ívedet egekre írva, este békén
elpihenve!” (422)
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Marjatta szűzen szüli Karjala új királyát.
Väinämöinen búcsúja. A dalnok zárószavai.
Marjatta, gyönyörű gyermëk nőttön-nődögélt sokáig apja hírës hajlokában, szerető
szüléje mellett, öt szallagot elszaggatva, hat karikát elkoptatva, apja kulcsait kezelve,
kik öve körül csörögtek. (8)
Fél küszöbüket kivájta röpködő rokolyaszéle, fél szëmöldökfát lëszëdte simára
vasalt fejéke, fél ajtófélfát lëmarta suhogó selyëm ruhája, szobapadlójuk kikopta cipellője cifra sarka. (16)
Marjatta, gyönyörű gyermëk, az a kedves csöpp cselédke szent életët éle mindíg,
szűzies vala, szëmérmës. Csak halak húsát csipëdte, fakérëg-kënyérën éle; tyúk tojását mëg nëm ëtte, mert kakas köpött beléje, birkának së kért húsábul, ha már hágatták
a kossal. (26)
Hogyha anyja fejni küldte, nëm volt hajlandó kimënni, szóval mondta, fölfelelte:
„Méghogy ilyen szent szűzecske tehenek csëcsét tapintsa, kik bujálkodtak bikával!
Mért nëm fejhetünk üszőket, bűn nélkül való bocikat?” (34)
Apja mént fogott a szánba: mén kasába fël nëm ülne! Bátyja kancával kocsizgat:
az sëm këll kisasszonyunknak: „Nëm szállhatok kanca-szánba, mert a kancát mén
fëdëzte. Kiscsikókkal kéne mënni, hónaposokkal húzatni!” (42)
Marjatta, gyönyörű gyermëk lányfővel maradt örökre, szëmérmëskëdő szűzecske,
fonatos fejű hajadon. Pásztorlányka lëtt belőle, báránykáival bolyongott. (48)
Míg juhai dombon jártak, lankás halmokon legeltek, maga mëndëgélt nyomukban,
égërberkëket bejárva; követte aranykakukkja ezüstös csilingëlése. (54)
Marjatta, gyönyörű gyermëk hallgatózva-nézelődve málnaillatú mezőben, ült a
zsënge zsombikosban. Száját szóra is nyitotta, maga mondta-mondogatta: „Áruld el,
arany kakukkom, mondd meg, ó, ezüstmadárka, kiabáld ki, cincsatoska, szászok
százszorszép bogyója: meddig járok még befonva, pásztorlánykaként libëgve méretlen mezők füvében, lombos, sátoros ligetben? Ëgy nyarat vagy kétszër annyit, vagy
ötöt-hatot esetleg, talán tíz is lësz belőle, avagy ëgy së lësz egészen?” (72)
Marjatta, gyönyörű gyermëk ëgyre járt a nyáj nyomában. Keserves a pásztorélet
lëánygyermëknek gyakorta: fűben kígyó kúsz feléje, fürge gyík bújik beléje. (78)
Kígyó nëm kúszott feléje, gyík së bújt belé azonban. Csak a hëgyrül hívogatta ëgy
piciny piros bogyócska: „Jöjj, szűzecske, szëdj belőlem, kóstolgass, piros pofácska,
csipëgessél, cincsatoska, ropogtassál, rézöveske! Ëgyél mëg, csigát előzve, fekete
kígyót kijátszva! Százan néztek-nézëgettek, ezren is körülcsodáltak, ezër asszony,
száz kisasszony, gyermëkféle számolatlan: ëgy së méltatott ëvésre, szëgénykét lë
nëm szakított.” (94)
Marjatta, gyönyörű gyermëk, hang irányában haladva bogyó-nézëgetni méne, a
piciny pirost lëszëdni, finom ujjhëgyébe fogni, kis kezecskéjébe kapni. (100)
Mëgtalálta fönn a málon, rőt bogyót a tarka rétën. Szëmre szép szëlíd bogyócska,
ártalmatlan áfonyácska; földrül nëm lëhet fölérni, nëm érdëmës mászni érte. (106)
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Vesszőt vágott hát a dombrul, bogyóját lëverve véle. Az mozogni-mászni kezdëtt,
föl a cincsatos cipőre, majd a cincsatos cipőrül tisztaságos térdkalácsra, tisztaságos
térdkalácsrul szálldogáló szoknyaszélre. (114)
Szoknyárul dërékövére, övérül mellére méne, majd az álla lépcsejére, szája szélén
mëgpihenve, szökkent szája belsejébe, nyelvének hëgyére hágva, nyelvhëgyérül
nyeldëklőre, onnan mëg hasába hussant. (122)
Marjatta, gyönyörű gyermëk, avval torkig töltekëzve, kövérëdni kezdëtt tőle, válni
ëgyre vastagabbra. (126)
Már kötőjét is kioldta, csak úgy ődöngött övetlen, fürödni magában méne, alkonyat után osonva. (130)
Anyja aggódott is érte, találgatta szép szüléje: „Marjattácskánkat mi lelte, madaracskánkat mi bántja, hogy kötőkéjét kioldva jár övetlen öltözékben, csak magában
mëgy fürödni, alkonyat után osonva?” (138)
Gyermëk szólt bele szavába, fiúcska tudott felelni: „Hogy mi lelte Marjattánkat,
nyomorúságkergetőnket? Túl sokat talált kijárni, nyájának nyomába’ járni!” (144)
Hordozta kemény hasában méhe mázsás töltelékit, hét hónapot is haladta,
kikerekëdëtt kilencre, szokása szërint a nőknek tizedfél felé közelgëtt. (150)
Tizediket hogy tiporta, gyönge testit görcs gyötörte: méhe kőkeményre válva,
szörnyű fájdalom facsarta. (154)
Édësanyját kérve-kérte: „Szerelmes szülőanyácska, adj helyet a fürdőházban,
védëtt vackot jó melegben, szent zugot szëgény lëánynak, szobácskát
gyerëkszülőnek!” (160)
Száját anyja szóra nyitva, fölháborodva felelte: „Jaj nekëm, cudar cemënde! Ki
csinált föl, mondd, mihaszna? Kivel këllëtt hentërëgnëd? Házasembërrel? Legénynyel?” (166)
Marjatta, gyönyörű gyermëk maga mondta, válaszolta: „Legénnyel lë nëm feküdtem, házasembërrel së háltam. Málra mëntem áfonyázni, berëkbe szamóca-szëdni.
Ëgy szépët a számba vëttem, nyelvemnek hëgyén nyugasztva; torkomba talált gurulni, onnan mëg hasamba hussant; avval torkig töltekëztem, attul estem én teherbe.” (178)
Édësapját kérve-kérte: „Drága jó apám, aranyom, adj helyet a fürdőházban, védëtt
vackot jó melegben, hol a lány lakást találjon, kínban szülhessën szëgényke!” (184)
Száját apja szóra nyitva, fölháborodva felelte: „Takarodj, cudar cemënde, piripofa
-vaskemënce! Mënj a medve kőlukába, vadak sziklaszurdokába: jó a szajhának szülésre, kapcarongynak kölykezésre!” (192)
Marjatta, gyönyörű gyermëk tudta, erre mit feleljën: „Nëm vagyok cudar
cemënde, sënkinek së kapcarongya! Férfi fog születni tőlem, származik nemes nagy
embër, hatalmasoknál hatalmasb, Väinämöinennél vitézebb!” (200)
Mëg van már szëgény szorulva, nincs hová fejét lëhajtsa, fürdőházat hol találjon.
Szolgálóját szólította: „Pilttikém, piciny cselédëm, legkedvesebbik lëányom! Hajts
föl fürdőt a faluban, szaunát ott Saraojában, árva lyánynak ápolásul, szenvedő
szëgény szülőnek! Térülj-fordulj fürge lábon, mert a szükség már szorongat!” (212)
Pilttike, piciny cselédke tudakolta, kérdve tőle: „Kitől kérjek fürdőházat, kitől
kolduljak këgyelmet?” (216)
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Marjatta felelte néki, maga mondta, válaszolta: „Kérj a Ruotustól këgyelmet,
Sarajábul szaunasarkot!” (220)
Pilttike, piciny cselédke, szófogadó szolgalányka, buzdítatlan is buzogva, szólítatlan is szaladva, könnyű köd gyanánt elillant, füst gyanánt futott a házbul. Szoknya
szélit összeszëdte, fodrait marokra fogta, szaporán szaladt előre, rohant Ruotus kastélyába. Merre mënt, hëgyek hajoltak, lábai alá lapultak, tobozhalmok táncra keltek,
kőrakások romladoztak. Ruotus kastélyát elérte, szélës szálájába lépve. (236)
Ronda Ruotus ëgyümögbe’ dúskált ételben-italban, asztal főhelyén feszítve, patyolatban pöffeszkëdve. (240)
Mondta Ruotus étke mellül, kupájábul kortyolgatva: „Dilinós, mi dolgod itten? Mi
hozott ide, idétlen?” (244)
Pilttike, piciny cselédke szóval mondta, fölfelelte: „Szauna kéne a falubul, fürdőház Saraojábul, árva lánynak ápolásul, gyámolul gyerëkszülőnek.” (250)
Ronda Ruotus házastársa két kezét csípőre csapva járt a padlón páváskodva, majd
középre pëndërülve, száját szóra nyitva mondta, tudakolta, kérdve tőle: „Kinek këll
szülésre szauna? Kinek kuncsorogsz këgyelmet?” (258)
Piltti mondta, csöpp cselédke: „A mi Marjattánknak kéne.” (260)
Ronda Ruotus házastársa szóval mondta, fölfelelte: „Fürdőt nëm találsz falunkban, szauna nincs Saraojában. Lësz fürdője füstmezőben, lóistálló belsejében: szüljön
ott a szajhaféle, rossz ribanca ott fialjon! Ott kedvére gőzölöghet lovaknak
lehelletében!” (270)
Pilttike, piciny cselédke onnan fürgén visszafordult, szaporán szaladt hazáig, mondotta, mikor belépëtt: „Nincsen fürdő a faluban, szauna nincs Saraojában. Ronda
Ruotusné aszonta, szóval mondta, válaszolta: ’Fürdőt nëm találsz falunkban, szauna
nincs Saraojában. Lësz fürdőd a füstmezőben, lóistálló belsejében; szüljön ott a szajhaféle, rossz ribanca ott fialjon! Ott kedvére gőzölöghet lovaknak lehelletében!’ Hát
bizony csak így beszéle, ilyen válaszát vëhettem.” (288)
Marjatta, szëgény szűzecske keservesen sírni kezdëtt. Maga mondta-mondogatta:
„Vagyon immár indulásom, mint holmi csihés cselédnek, pénzért szolgáló
szëmélynek. Füstmezőbe këll kimënnëm, vonulnom fenyővadonba.” (296)
Szoknya szélit összeszëdte, fodrait marokra fogta; gallyakkal fejét befödve, lënge
lomb alá húzódva lassan lépkëdëtt az úton, fájdalmas kemény hasával, fenyveserdő
fészërébe, óljába Tapiolának. (304)
Szóla akkor ily szavakkal, így imádkozott magában: „Légy a támaszom, Terëmtő,
segédëm, irgalmas Isten, ennyi mëgpróbáltatásban, nagyonis nehéz időben! Szűzet
szánd mëg nagy bajában, hasa kínjában az asszonyt, hogy a szenvedése szűnjön, bajába belé në haljon!” (314)
Már a mondott helyre jutva, szóval mondta-mondogatta: „Lélëgëzz, dërék lovacska, burkolj bé lehelletëddel, forró fürdő fëllegével, szauna szálló harmatával, árvácskának ápolásul, segédül szëgény szülőnek!” (322)
Lélëgzëtt a jó lovacska, bévonta lehelletével, méhe kínjait mëgoldva. Lónak páraprüszkölése forró gőz gyanánt gomolygott, mintha víz vetése volna. (328)
Marjatta, kicsiny kisasszony, szëmérmetës szent szűzecske fërëdőzhetëtt finomul,
gyönge testit gőzölhette. Magzatát világra hozta; gyönyörűségës gyerëkët szült a lónak szénájára, fűhajúnak jászolába. (336)
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Magzatkáját mëgfürösztve, pólyácskába pátyolgatta, majd a térdeire tëtte, fiúcskát
ölébe fogta. (340)
Kisbabáját rejtëgette, nevelgette nagytitokban, aranyalmáját vigyázta, ezüst fácskáját figyelte. Szoptatta szívére fogva, két kezével ápolgatta. (346)
Majd a térdeire tëtte, fiacskáját ölbe fogta, fejecskéjét fésülgette, kondor fürtjeit
kefélte. (350)
Tovatűnt a térdeirül, öléből kiszállt örökre. (352)
Marjatta, szëgény szűzecske azt szörnyen szívére vëtte. Fölkerekëdëtt utána; kisfiacskáját kereste, aranyalmáját kutatta, ezüst nyírfáját nyomozta. Malomkő alatt kereste, szán talpa alá tekintve, rostája alól remélte, kutatta vizes vödörben, füvet rázva
és falombot, szénarëndëket zilálva. (364)
Kisfiacskáját kereste, mindíg, mindënütt kutatta: fenyvesëkben és fënyérën,
hangapusztán, horhosokban, hangafüvet hajtogatva, rőzsehalmot rázogatva, bolygatva borókabokrot, faágakat félrehajtva. (372)
Gondokba merülve méne, vánszorogva-vándorolva. Csillag jött rëá az úton; köszöntötte, kérdve tőle: „Csillag, Istennek cselédje! Hallottál-ë hírt fiamrul, hol lëhet
piciny porontyom, aranyalmám merre járhat?” (380)
Csillag csöndesen felelte: „Mëgmondhatnám, mégsë mondom. Mert engëmet ő
terëmtëtt ilyen inségës napokra: hidegben hunyorgatónak, sötétben pislákolónak.” (386)
Gondokba merülve méne, vándorolva-vánszorogva: hát a Hold jő szëmbe véle.
Köszöntötte, kérdve tőle: „Isten adta Hold világa, hallottál-ë hírt fiamrul, hol lëhet
piciny porontyom, aranyalmám merre járhat?” (394)
Holdvilága válaszolta: „Mëgmondhatnám, mégsë mondom. Mert engëmet ő
terëmtëtt ilyen inségës napokra: éjjel ébrën vándorolnom, aztán naphosszat
hevernëm.” (400)
Gondokba merülve méne, vándorolva-vánszorogva; hát a Nap halad feléje. Köszöntötte, kérdve tőle: „Isten adta napvilága, hallottál-ë hírt fiamrul, hol lëhet piciny
porontyom, aranyalmám merre járhat?” (408)
Napvilága válaszolta: „Persze hogy tudok fiadrul, hisz engëmet ő terëmtëtt ilyen
szépségës időkre: fény aranyában fürödnöm, ezüstjében tündökölnöm. (414)
„Persze hogy tudok fiadrul: jaj, szërëncsétlen szülötted! Odavan piciny porontyod,
aranyalmád sárba vetve, merülve övig mocsárba, hónaljig homokmezőbe.” (420)
Marjatta, szëgény szülője mënt fiát keresni lápra. A mocsárban mëgtalálta, visszavitte otthonába. (424)
A mi Marjattánknak ottan szépën nődögélt szülötte. Neve nëm volt még fiának,
nevet néki nëm találtak. Szüléje szërint Virágom, mások ajkán csak Mihaszna. (430)
Kërësztvízre kéne vinni; ki lëgyën kërësztëlője? Került is kërësztëlője: Virokangas
tartsa vízre! (434)
Ám az mégis mëgtagadta, szóval mondta, fölfelelte: „Nëm kërësztëlëk lidércët,
nëm öntök vizet vadócra! Vizsgálatra këll vitetni, ítélet alá helyëzni!” (440)
Vizsgálója vaj’ ki légyën, ítélet alá tëvője? Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők
tudósa majd mivoltát mëgvizsgálja, ítéletët mond felőle. (446)
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Vénëk véne Väinämöinen így ítélkëzék felőle: „Minthogy láprul lőn jövése, földbül
nőtt bogyó foganta, a fiút tëgyék a földbe, tövére bogyós bokornak, vagy vigyék a
lápra vissza, furkósbottal fejbeverve!” (454)
Félhónaposka felelte, kiabált a kétheteske: „Ó, agyalágyult apóka, rossz apóka,
rongy apóka! Nëm igazságos ítélet, hamis törvényëd tëvése! Sokkal súlyosabb
okokbul, tilalmasabb tëtteiddel sëm këllëtt mocsárba vesznëd furkósbottal fejbeverve,
mikor ifjabb éveidben eladtad szüléd szülöttit ënfejednek váltságául, magad
mëgmentése végett. (468)
„Kicsit később is mëgúsztad, nëm këllëtt mocsárba vesznëd, amikor legénykorodban kedvesëd halálba küldted, víznek mélyibe veszejtve, fekete iszapba fojtva.” (474)
A vénembër észbe kapva, a gyerëkët vízre tartva, királyává Karjalának, fëlkente
világ urának. (478)
Szégyënt vallott Väinämöinen, mëgneheztelt ám miatta! El is ballagott borongva
ëgyenëst a tengërpartra. Ottan énëkëlni kezdëtt, búcsúzó dalát dalolni; dereglyét dalolt magának, vörösrézhajót varázsolt. (486)
Hajója farába fekve tengër téreire indult. Mënőfélben mondogatta, ígyen szólva
indulóban: „Mëgéritëk még idővel, jőnek oly napok rëátok, mikor majd
mëgemlëgettëk, várva-várva visszatértëm új Szampót szërëzni néktëk, készíteni kobzot, újat, holdvilágot visszahozni, égre új napot nevelni, mikor nap së hold së színlik,
nyoma sincs vidám nyaraknak.” (500)
Azzal Väinölä-nek véne elvitorlázott örökre rézből vert hajó hasában, vörösrézladik farában, felső föld felé lebëgve, alsó ég alá vonulva. (506)
Ott enyészëtt el hajóstul, sajkástul tovasuhanva. Kantëléjit hátrahagyta finnëknek
finom zenéül, népének örök örömül, gyermëkeinek gyönyörül. (512)
*

* *

Számat immár zárni kéne, nyelvemre csomót kötözni, véget vetni verseimnek,
szërteáradó szavaknak. Lovak is lëcsëndesëdnek, ha hosszú utat haladtak, kaszának
vasa kicsorbul, nyári sarjúban suhogva; folyónak lohad futása, kanyargók közül kijutva; lankad tűznek lángolása, egész éjën át ha égëtt: csak dalom në csillapodna,
énëkëm në csëndesëdne, mikor mondom este óta, kora alkonyattul kezdve? (528)
Hallom, így tartják a bölcsek, tapasztalat úgy tanítja: „Folyó bármi bőven árad,
végsőkig vizét nëm adja; bármilyen dërék a dalnok, készletét ki nëm meríti. Jobb a
hangulat, ha hagynak, mint ha közben mëgrëkednek.” (536)
Most hát mëgszűnök-mëgállok, véget vetve szóözönnek. Versëm göngyölegbe
gyűjtöm, gombolyagba gombolyítva rakom pajta padlására, csontlakat mögé becsukva, honnan képtelen kitörni, nëm szabadul szépszërével, csontok csattogása nélkül,
állkapcák kopása nélkül, fogak futtatása nélkül, nyelvnek nyargalása nélkül. (548)
Énëklésëmmel mit érëk, tengër szószátyárkodással, horhosokban hangicsálva,
fenyvesëkben füttyögetve? Nincs anyám, ki rám figyeljën, rég nëm él szülém
szëgényke; édësëm së hallgat éngëm, nëm dalol velem virágom: csak a fenyvesëk
figyelnek, csak a szálfenyők szeretnek, nyírfalombok nyájaskodnak, berkënyék buzognak értem. (560)
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Anyámtul kicsiny koromban, mamácskámtul itt maradtam, mint kövek között pacsirta, romok közt rigómadárka, hogy pacsirtaként pötyögjek, rikoltsak rigómadárul új
anyám kezére adva, kényre-këgyre mostohámnak. Hamarost kivert a házbul, lódított
szëgény lelencët széltül védetlen szobába, falu északi felére, hogy szelekkel
messzeszálljak, viharokkal vándoroljak. (574)
Bujdostam, piciny pacsirta, kerëngtem, kivert madárka, poroszkálva pusztaságban,
vad vidékën vándorolva, kiszolgáltatva szeleknek, dörgésëktül darvadozva, vacogva
veszëtt hidegben, sírva féktelen fagyokban. (582)
Tudom, vannak most valakik, bizony, bőven is lëhetnek, akik rámripakodnának,
korholva kemény beszéddel; akik gúnyolják a nyelvem, fittyët hánynak hangjaimra,
szidnak, hogy sokat szavalok, mëg hogy túl sokat zenélëk, bëcsmérëlnek, mint
beszélëk, vállat vonnak verseimre. (592)
Në érjën nehezteléstëk, szeretëtt atyámfiai, hogy gyerëkként gyatra módra, gyakorlatlanul gügyögtem. Hiszën iskolát së jártam, tudósabbaktul tanulni, szavakat
szërëzni tőlük, választékosabb beszédët. (600)
Mások iskolába jártak: én hazúl ki sëm kerültem, éd’sanyám körül forogva segéltem szëgény szülémnek. Otthon tudtam csak tanulni, pajtánk padlatán csücsülve,
figyelve fonó anyámra, barkácsoló bácsikámra, gyarlócska gyerëkeszëmmel, zsandárzsebkendős koromban. (610)
Mindazonáltal azonban bátran új csapást csináltam, nyomot nyitva, jel-kirakva
dalnak új utat mutattam. Most hát erre mén az ösveny, próbálatlan pálya nyílik diadalmasabb dalosnak, érdëmësebb énëkësnek, ipërëdő ifjúságnak, növekëdő nemzedéknek. (620)
Vége

Zene/szó
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Kodály Zoltán Finnországban és Svédországban
Vásárhelyi Zoltán dátum nélküli levelet küldött 1925-ben a szomszédos Tallinból
Helsinkibe Robert Kajanus karmesterhez: „Nagyrabecsült Kajanus professzor úrnak.
Helsinki. 1924 szeptemberében Kodály Zoltán ajánló levelével különböző dokumentumokat küldtem magamról, melyeket jelen pillanatig sem kaptam vissza. Miután nekem ezekre most sürgös szükségem lenne – főleg Kodály professzor levelére – kérem
azokat visszaküldeni. Kiváló tisztelettel - Vásárhelyi Zoltán hegedűprofesszor” 1)
Nincs nyoma, miért nem került sor Kodály művek előadására Helsinkiben. Fleischer Antal budapesti operaházi karmester 1926. június 26-án levélben fordult
Kajanus karmesterhez. Budapesten ismerkedtek össze a finn karmester 1924-es vendégszereplése alkalmával. Ezért közvetlen hangon számol be külföldi koncertjeiről,
amikhez kritikákat is mellékel Berlin, München és Londonból. Szívesen jönne Helsinkibe is, ahol Dohnányi, Wiener, Bartók és Kodály műveket dirigálna. Legutóbb
Bécsben vezényelte Bartók zongorás rapszódiáját és Kodály Psalmus Hungaricusát.
A Psalmust röviden ismertetve közli, mennyire szeretné azt éppen Finnországban
vezényelni. 2)
Kajanus nem tudott segíteni. Helsinki konzervatív koncertműsor politikája félt az
új zenétől. Nem mertek esetleges anyagi kockázatot vállalni. Fleischer végül is csak
1936. február 4-én Jean Sibeliushoz írt levelének köszönhette, hogy Helsinkiben két
hangversenyt vezényelhetett. 3)
Csekély finnországi Kodály jelenlétet képviselt 1929. március 10-én Helsinkiben
a Johannes templomban koncertező Dedinszky Izabella budapesti orgonista műsorába bevett Preludium. Ezt követte áprilisban a Magyar Vonósnégyes egyetemi koncertjén, csellón elhangzott Adagio, amit, mint láttuk a kritika fanyalogva fogadott.
Georg Schnéevoigt karmester vállalta először a Háry János zenekari szvitet 1930.
november 13-án. Műsorának gerincét Csajkovszkij adta és Ravel Bolerója után a
Háry fejezte be. A kritika így fogadta: „Kodály Háry János sorozata jól szórakoztatott meseszerű, helyenként kissé nyersen harsogó, de valódi humorával. Háry egyfajta
magyar Robin Hood, kinek huncut kalandjait jól ábrázolja az azonos című darab.
Ravel Bolerója és Kodály modern hangszerelésű zenéje, ha nehezen is, de jól érvényesültek az Új Egyetemi Ház lehetetlen akusztikájában, melyben a zene mintha zsákban szólna.” 4)
1931. november 20-án először hirdeti a fővárosi sajtó Kodály „Magyar zsoltárának” bemutatóját az Egyetem dísztermében. Vázolja a mű keletkezésének történetét,
és tudtul adja, hogy eddig nem kevesebb, mint ötven alkalommal mutatták be szerte a
világon, sikerrel. 5) Három nappal a bemutató után írta Evert Katila zenetörténész:
„Helsinki bőséges koncertkínálata ellenére is telt ház gyűlt össze az Egyetemen. A
siker teljes volt. Hosszan ünnepelték a kórust, mely a Magyar Zsoltár összes nehézségeit legyőzve nagyszerűen adta azt elő. A Psalmus korunk egyik legjelentősebb műve,
melyet a finn közönség tőle szokatlanul heves ünneplésben részesített. Kár, hogy ze-
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nekar helyett zongorakísérettel hallottuk, amit Gerda Weneskoski művésznő kitűnően
látott el. Bravúrosan oldotta meg a hárfajátékot. Harman Juuso tenoristánk a szerző
minden előírásának eleget téve énekelt.” 6) A svéd újság hasonlóan írt, de hozzátette:
„A mű néhol disszonáns, de nem pesszimista.” 7)
Ám Kodály még fényévekre van Suomitól. A Finn Egyetemi Férfikar 1935-ös
magyarországi koncert körútjának végén közös hangversenyt adott Budapesten a
Liszt Akadémia Nagytermében. Hazatérése után a finn kórus könyvet adott ki. Ebben
említik a tetszésüket elnyert Kodály Mátrai Képek darabját. „Nálunk is műsoron lehetne” - jegyezték meg. 8)
1936. szeptember 25-én a Helsinki Filharmonikusok Kodály Balettzenét mutattak be. „Nem jellemző Kodályra. Vad vágta, még akkor is, ha a szerző neve alatt sikert arat.”- írták róla. „Kolorisztikus, érdekes kulissza mögötti zene”- tette hozzá a
nagy polgári napilap. 9) A középosztály újságja szerint: „E Kodály újdonság nem
balett zene. Nem is lehetne balettnek táncolni. Inkább valami jól szerkesztett KodályBartók burlesk-barbaro kézfogásként lehetne értékelni. Egyébként Bartók Táncszvitjét is előre beígérték, ami aztán elmaradt.” 10)
Stockholm város meghívására Bartók Béla után most Kodály Zoltán is Svédországba érkezett. 1948. április 4-én és 7-én Kodály ott vezényelhette Concertóját és a
Páva zenekari variációkat. A hangverseny előző napján a két legnagyobb svéd napilap Stockholm ünnepi vendégeként köszönti Kodályt. A svédekre mindenkor jellemző imponáló ismeretanyaggal vázolták a magyar vendég életútját. A Psalmust és a
Pávát különösen jól ismerik. Utóbbit éppen Amsterdamban hallották, amikor az ottani felkérésre készült művet bemutatták. Ismét egy példa arra, hogy Svédország Európa ütőerén tartja mutató ujját. Máris arról értesítenek, hogy Kodály svéd iskolás gyerekek kórus-hangversenyét is meghallgatta.
Kurt Atterberg vezető svéd zeneszerző a Missa Brevis stílusjegyeit elemezte. A
misét csütörtök este fogja sugározni a Svéd Rádió. Eljött a csütörtök. Helyszín az
Oscar templom. Az orgonista Alf Linder híres svéd művész volt, aki virtuóz módon
remekelt. A mise közönségsikert aratott. Újságkritikájában Kurt Atterberg úr Kodály
szerénységét emeli ki, aki „a mise hagyományosan közismert kereteinél megmaradva
alkotott rendkívülit.” „Az imponáló Agnus Dei és Ite missa est tettek reám legnagyobb hatást”- írta. 11) A mise után a Koncertház igazgatója Johannes Norrby beszélgetett Kodállyal. Norrby úr cselló-művészként tagja volt a Garaguly Kvartettnek,
mely Bartók és Kodály műveket is népszerűsített. A Concerto csak udvarias tapsot
kapott. Csak csodálkozni lehet azon, hogy miért nem érdemelt volna meg Svédország
valami jobb Kodály művet. A Páva variációk viszont komoly sikert aratott. A Munkás újság még magyarul is kifogástalanul leírta a témául szolgáló népdal nevét. 12)
A Reggeli újságban Alf Thoor érdekesen szemlélteti Kodály és Bartók népdalgyűjtő munkáját. Azután szerzői jellemzőiket elemezve kiemeli, hogy: „Kodály ütőhangszereket kezelni tudó rafináltan zseniális technikát alkalmaz a Páva variációkban, mely mű utánozhatatlan.”
A Svédországot második hazájának és bizonyos értelemben ma is régi anyaországának érző, ottani 400 000-es finn lakosságból sokan hallhatták akkor a Missa
Brevist, mely a Pécsi Liszt Ferenc oratórium kórus 1969-es Lahti és Helsinki előadásait leszámítva Suomiban ma, 2008-ban is teljesen ismeretlen. Több olyan helsinki
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kortárssal beszéltem, akik szerint sokan utaztak át akkor az esti hajóval Stockholmba
a Kodály koncertre. A Missa Brevis stockholmi bemutatója a Svéd Rádió jóvoltából
egész Európában szólt. Így fogadta Svédország az akkor 45 éves Kodályt.
Mi volt a helyzet Finnországban? Legfeljebb átutazó művészek hoztak el valami
új darabot. Ilyen volt Machula Tibor, a berlini és amsterdami szimfonikusok magyar
szóló csellistája, aki 1949. április 4-én Kodály Szólószonátát játszott Helsinkiben.
Yrjö Suomalainen örömmel üdvözölte a művet. 14)
Schnéevoigt karmester 1930-as vállalkozása után húsz évnek kellett eltelni, míg
az egykori Dohnányi és Kodály tanítvány Földes Andor svájci magyar zongoraművész 1949. március 3-án Helsinkiben eljátszotta a Háryt. Innen utazott tovább feleségével Stockholmba. Előtte meglátogatták Sibeliust. Földes többször is visszatért Finnországba ahol a messzi Kelet-Savo tartomány Pieksämäki mezővárosban is játszotta
a Háryt. Váratlanul bukkant fel egy évre rá Helsinkiben a Háry szvit 1950. október
10-én. A kritika most már nem idegenkedik tőle: „A műsor utolsó száma a Háry szvit
volt. Micsoda zenekari bűvészmutatvány, milyen szárnyaló képzelet. Zenekar és karmester számára egyaránt hálás mű, mely végig képes lekötni a közönség figyelmét.”
16) Ezután ismét csend lett. Csak az 1950. december 11-én vezényelni ide érkezett
Ferencsik János tett közzé egy nyilatkozatot: „Kodály az utóbbi években főként az
oktatói munkának élt. Nem jelent meg tőle más, mint szolfézs darabok. Ezekben
ugyanazokra a célokra törekszik, mint egykor Bartók a Mikrokozmoszban.” 17)
Ferencsik egy Haydn szimfónián és Prokofjev hegedűversenyen kívül Kodály
Páva variációkat vezényelt. Az akkor huszonéves Erkki Salmenhaara írta:
„Kodálynak ez a nem legjelentősebb művei közé tartozó, egyszerű népi dallamból
színes impresszionista képsort alkotó darabja kiváló teljesítményre lelkesítette fel a
városi zenekart.” 18)
Kérem, hasonlítsák össze ezt Alf Thoor 1948-ban, Stockholmban a Páváról írt
kijelentésével.
Salmenhaara professzor 1985-ben mondta el nekem, hogy a Stockholmban
Doráti Antallal hallott Páva értette meg vele a művet. Dicsérte még Lehel György
bécsi és helsinki, Vásáry Tamás londoni és helsinki Páva vezényléseit. Bécsben, Ligeti tanítványként is többször hallotta az ott kedvelt (!) Pávát. Salmenhaara szerint
Sibelius I. szimfóniájának vége és Páva tetőpontja egyformán himnuszt énekel. Helyesen hallotta, de a ”Felszállott a Páva” magyar népdal, míg Sibelius saját melódiát
írt.
A sok Kodály vitából egyetlen példát említek meg. A Finnországban máig ismeretlen Budavári Te Deumot hanglemezről hallott és azt leszólt egyetemi docenskritikust a Johannes templom orgonájának játszóasztala mellé invitáltam. Amikor a
kispartitúrából is hatásosan megszólaltatható, csúcs előtt lépésről lépésre felemelkedő
kvart-tornyokat, majd a tutti főtémát hallotta, őszintén bevallotta, hogy tulajdonképpen most ismerte meg e művet. Bár a Te Deum ismeretlen, Kaj Erik Gustafsson
espooi svéd-finn komponista 2000. november 9-én bemutatott orgonára és kórusra
komponált Te Deum-jának miserere része kifejezetten Kodályra utaló hatást mutat.
Igen nagy késéssel hangzott fel a Galántai táncok Helsinkiben 1966. március 1én. Salmenhaara írta „Kodály táncai ragyogó hangszereléssel, szórakoztató népi muzsikából kapott hatással, nem pedig reális folklór jegyében szerzett hatásos mű.
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Mennyire másképpen jártak el Bartók és Sibelius, akik a népzenei hatást saját személyes stílusukkal, lelkükkel megtermékenyítve szereztek zenét. A fergeteges utolsó tétel
végén némelyik zenekari muzsikus kissé megtántorodott. Talán egy táncritmussal
több volt a kelleténél?” 19)
Érdekes választ ad a 2000-ben váratlanul elhunyt Salmenhaara kérdésére saját
műve. Nemrég kitüntetett harmadik szimfóniájának befejező része. A Bartók Mandarin szvitjének végével zavarba ejtően hasonló zene kemény, hajszolt csattogásával
minden emiatt bírált magyar szerzőn túltesz. Ezzel a Galántai fergeteges táncritmusain megütközött és azokat sokalló Salmenhaara önmagát kérdőjelezte meg. A Mandarin megdicsőülése előtti vad haláltusájából Bartók szerzői eszközeit (tudatosan vagy
sem?) jól kihallhatóan felhasznált Salmenhaara az őrjöngésig fokozott és pusztulásában nagy csattanással véget érő vad „medvetánccá” változtatta.
Kevesen hinnék el, hogy a Svédországban népszerű Kodály műveinek finn földre
való megérkezése még Bartókénál is keservesebb. A Bécsben kitüntetéssel végzett
Pertti Eerola egyéni lelkesedésének tudható be Kodály Laudes Organi művének helsinki bemutatója 1972-ben. A Katedrális Cantores Minores fiúkórusát Heinz Hoffmann Helsinkiben letelepedett német karmesterünk vezényelte.
Május 5-én Helsinkiben, június 3-án Drezdában, 6-án Lipcsében, 15-én Zürichben arattak sikert.
Pertti Eerola orgona és zongoraművész (mesteri dal-zongorakísérő) és Aulikki
Eerola szopránénekesnő felesége igazi helsinki finn és bécsi osztrák tradíciók mesterei, akiknek fél Európa tapsolt. 2001 júliusában koncerteztek Pécs (Székesegyház),
Szeged (Fogadalmi templom) és Budapest (Szent István Bazilika) körútjukon.
Kodályt népszerűsítette a Sopronból Helsinkibe nősült Kiss Zoltán énekművész
és rádiós zenei szerkesztő. Sole Kallioniemi-Garam zongorakíséretével adott emlékezetes Kodály estet 1972. november 29-én. Váratlan színfolt volt a Kodály Psalmust
Stockholmból Helsinkibe áthozott Doráti Antal (évekig karmestere a Koncertháznak)
missziója 1973. március 13-án.
Emlékezetes a Helsinkiben 1931. november 23-án zongorakísérettel bemutatott
Psalmus. Érdekesen írt az 1973 novemberében másodszor előadott Psalmusról Olavi
Kauko: „Az általunk már korábban szuverén karmesternek megismert Doráti a Rádiózenekar estjén lelkes nagy művészként szerepelt. Hét zenekari kép című darabja
káprázatos zenei festmény. Harmóniai szempontból végsőkig kidolgozott munka, mely
Ravel-Stravisnky-Bartók hatásai ellenére is mélyen magával ragadó zene.
A szünet után szólalt meg Kodály zsoltára. Kozma József budapesti tenorista
prédikátora a költő Dáviddá magasztosul, aki népe széthúzó csoportjaira Isten áldását kéri. Búcsúját már békére lelve mondja el. Kodály népi tematikával ötvözött egyéni tehetséggel és nyugati harmóniákkal közvetíti a prédikátor üzenetét. A kórus először mindezt csaknem különálló megfigyelőként énekelve kíséri. Visszafogottságát a
szólista egyre hevesebb kifakadásai sem rendítik meg. Ezért is válik az egyre izgalmasabbá, a hallgatókat magával sodró kórus szenvedélyes felkiáltása. Ekkor a csúcson a dráma hirtelen félbeszakad. Mennyeien szép hangzatokkal, hárfával és fuvolával kísért énekben hagy mindent a Teremtőre a szólista. Kozma sikeresen birkózott
meg a Finlandia Ház hálátlan akusztikájával. Igaz, ez néha finom dikciós lebegést
okozott. Doráti a Psalmust tökéletesen ismerő karmester teljes biztonságával vezé-
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nyelt.”
Kauko a Sibelius hetedik, kalevalai szimfóniáját is megdicsérte: „Doráti a kutató
-elemző ember, nem pedig az érzelmileg eleve elkötelezett karmesterként viszonyult a
Sibelius műhez.
Az eredmény gazdagon színes, misztikus zene.” 20)
Heikki Aaltoila így köszöntötte Kodályt: „A Psalmussal kellett volna kezdeni.
Dorátit kiváló előadóművésznek ismertük meg Stockholmból. Ám ő ma ingerülten
érkezett Helsinkibe. Ez ártott Kodály nagyszerű Psalmusának. Nagy és megrázó mű,
amit Kozma átforrósodott teljesítménye a magasba emelt. Kár, hogy a haraggal vezénylő karmester rontott a hangulaton. Ilkka Kuusisto nagyon jól tanította be kórusának a magyar szöveget.” 21)
Homlokegyenest másképpen reagált Erik Bergman: „Doráti kitűnő dirigens. Budapesten tanult Bartóknál és Kodálynál. A Psalmus megkoronázta az estet. Líra és
dráma. Magyar népzenei íz és Kodály teljesen saját hangú harmóniái tették élvezetessé élményünket. Kozma ideális prédikátor. Kuusisto éteri pianisszimókat varázsolt
kórusával.” 22)
Kauko kritikussal ellentétben Bergman nem nyugati, hanem Kodály saját harmóniáiról beszél.
Köszönetet mondok Elisabeth Berg asszonynak, aki a Stockholms Konserthuset
– Konzerthaus lelke és titkáraként fogadott és vezetett körbe ebben a pompás palotában 2000 őszén. Finom intelligenciával leültetett a karmesteri szobában, ahol néhány
percig csendben üldögélve idéztük fel Nikisch, Dohnányi, Bartók, Kodály, Karajan,
Garaguly és Doráti emlékét.
Nagyszerű volt a 1978. október 10-én Turkuban adott Missa Brevis. A szünet
után pedig a Laudes Organi. Ez Kari Jussila orgonaművész professzor érdeme. Valóban kiválóan énekeltek a Turkui Akadémia kórusa és szólistái. Ezt a koncertjüket
Tampere modern Kaleva templomában is megismételték.
Mint tudjuk Kodály 1948-ban Stockholmban iskolai énekórán és kórusbemutatón
is részt vett. Erre a szép skandináv kezdeményezésre volt válasz 1984-ben Dánia
Haslev városában megrendezett Kodály Szeminárium. Finnországot a magyar
Szilvay testvérek képviselték ifjúsági zenekarukkal. Kitűnően együttműködött velük
Stockholmból az Adolf Fredrik iskola zenei osztályának kórusa Bo Aurehl tanáruk
vezetésével.
Dánia után Szilvayék Svájcban szerepeltek, ahol ilyen kritikát kaptak: „Végül
Kodály Magyar Rondó és Bartók Mikrokozmosz műveket hallhattunk. Csak bámulni
lehet a dinamikus feszültséget és a drámaian felépített tételeket, amikkel e fiatalok
kiálltak.” 23)
Kodály hajszálerek éltek Erik Bergman Svédországból jött telefonhívásában.
Vendég előadó volt Lund, dél-svéd város egyetemén. Örvendezve említette, hogy a
Psalmus szólóját énekelt híres svéd tenorista, Svet Svanholm veje, Folke Bohun zenetudós ott a tanszékvezető professzor. A kitűnő társaságban az Orphei Drängar
(Orfeusz szolgái) világhírű svéd férfikórus legendás karnagya, Eric Ericsson is jelen
volt. 1982. január 9-én énekeltek Budapesten kifogástalanul szép magyar nyelven
Kodályt a Zeneakadémián és a Mátyás templomban. Nagystílűen illesztik be világjáró műsoraikba a magyar darabokat. Ők mutatták be Ligeti György Reuqiem-jét
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Stockholmban.
A Machula Tiborhoz hasonló magányos vándor regösök egyike Starker János
csellóművész.
Általában a Svédországgal szembeni nyugat-finn partvidéket kedvelte. Turku és
Naantali városokat. Emlékezetes ottani 1986. június 15-i koncertjéről rajzolt meg
maradandó képet Rainer Palas rektor: „Starker láthatóan és hallhatóan otthon van
Kodály nagyszerű szólószonátájában. A fölényesen uralt, rögtönzésszerű első rész, a
cselló legmagasabb hangjainak verőfényben táncoló pompája, a különféle nüanszok
tömkelege, a szabadon lélegző Adagio,amit azonban aforisztikus egészbe épített bele,
és a finálé hangszeres tűzijátéka a közönség viharos ünneplését váltotta ki.” 24)
Starker a New York Metropolitan szólistájaként érkezett a - finn Szentendre Naantali középkori kőtemplomába, ahol az oltár előtt ülve mindent el tudott nekünk
mondani a zene nyelvén.
Molnár Antal tanár úr szavai jutottak eszembe: ez a mű a magányos magyar nép
hangja. A Szólószonátát hozzá képest csak a svéd Frans Helmerson csellóvirtuóztól
hallottuk ilyen jól 1989. augusztus 27-én Espoo Kultúrházában.
A Finn Rádió Kamarakórusa 1987. február 7-én adta elő Kodály Laudes Organi
művét Helsinkiben, a Johannes templomban. Vezényelt Ilmo Riihimäki (Marjukka
feleségének Filomena leánykórusa díjat nyert Budapesten), az orgonista Markku
Hietaharju Németországban többször elismert fiatal művészünk volt. Olavi Kauko
másnap megjelent újságkritikája zenetörténeti érdekesség: „Kodály szándékosan naív
Laudes Organija, amit sok zeneműjegyzék említésre sem méltat, vagy a szerző alkotóereje kiapadásának jele, vagy egyszerűen csak megrendelésre hirtelen összedobott
darabról van szó.” 25)
Évekkel később finn Kodály kritikákat küldtem Kecskemétre, a Kodály Intézetbe. Ittzés Mihály zenetörténész rektor helyettes így válaszolt erre a bírálatra 1996.16.2-én: „Laudes Organi. Érdemes e ízlés különbségektől vitatkozni? Kinek-kinek
joga, hogy szeresse, vagy ne szeresse. A zeneműjegyzék hiányos volta nem tudom
miből fakad. Attól még lehet jó egy darab vagy akár remekmű is. Saját kiadója biztosan hirdeti. Itt nálunk mind az előadók, mind a hallgatóság, valahányszor a szemináriumok koncertműsorára került, szívesen fogadták, sikeres darabnak bizonyult. Pedig
például a nemzetközi kórustábor résztvevői között igen sokféle fiatal volt. Sok múlik
az előadáson is”
A Johannes saját orgonaművészének, Pertti Eerolának és Heinz Hoffmann karmesternek a lipcsei Tamás templomban nyújtott Laudes Organi estje után a Leipziger
Volkszeitung 1972.11.6- száma „a nagy magyar mesternek” nevezi Kodályt.
Talán 1993. február 6-án történt meg a Felszállott a páva magyar népdalra írt
Páva variációk finn földi helyfoglalása a Dániából átjött Fürst János pálcája alatt.
Kaisa Iitti kritikus szerint: „Mi mindenre képes egy egyszerű magyar népdal Kodály
variációs sorozatában, ahol mindegyik hangszer szebbnél szebb pávatoll a kalapon.
Aranylóan fénylő, búzakék és ezüst-fekete színekben ragyog a teljes pompájában bolerószerűen kinyíló páva farok. A városi zenekar Fürst pálcája alatt sikerrel formált
meg minden, más és más módon értelmezett variációs képet. Bartók úgy jellemezte e
művet, hogy az „klasszikus példája az egyedülálló tömörségnek, amiből minden túlzás ki van zárva. Kodály partitúrája minden gazdagságában is megőrzi a népdal ere-
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deti tisztaságát, természetét, és a mű gerincét képezve szól kezdettől a csúcsig.” 26)
A híres budapesti karmester Fischer-fivérek közül Ádám állította vissza a szórakoztató zenének lefokozott Galántai táncokat megillető értékrendet 1997. június 5-én
Helsinkiben. Ráadásul a prima classis Lauri Otonkoski írta a sajtószemlét: „a zenekar
muzsikusai önfeledten és virtuózan játszottak, amit a karmester még szemeinek villanásaival is vezényelt.” 27)
Csaba Péter is Pávát vezényelt 1999. május 7-én. Kaisa Iitti írta: „Kodály Páva
variációiban a városi zenekar önmagát múlta felül és az est legjavát nyújtotta.” 28)
Az Espoo melletti Kauniainen - Grankulla kertváros svéd nemzetiségi leánykara
- Grankulla Kammarkör (Kamarakör) 1999. október 26-án magyarul énekelte Kodály
Mátrai Képek művét.
Az egyetemi dalosok jutottak eszembe, akik 1935-ben ezt a művet kedvelték meg
Budapesten. Váratlan ajándék volt Tokody Ilona 2000. szeptember 1-i szereplése
Espoo régi kőtemplomában. Peter Lindroos finn tenoristával adott nagy műsort.
Veijo Murtomäki írta: „Elbűvölt bennünket Kodály kíséret nélkül énekelt A csitári
hegyek alatt magyar népdalával” 29)
Európai körútjáról érkezett haza a Budapesten is (Mátyás templom, Egyetemi
templom) fellépő helsinki svéd nemzetiségi férfikórus, a Muntra Musikanter, mely
2001. október 14-én Bartók négy régi népdalát és Kodály Bordalát énekelte magyar
nyelven.
Ritka csemege volt Duncan Mac Tier angol művész estje, aki nagybőgőn adta elő
Kodály Epigrammáit 2001. november 14- én a Sibelius Akadémián.
2002. július elején a helsinki Kampin Kuoro nagydíjat nyert Debrecenben a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen. Váratlan ajándék volt a balatonfüredi
vegyeskar 2004. augusztus 29-i koncertje Helsinkiben a Szent Henrik római katolikus
templomban. Pileczky Erzsébet vezényelt. Kántor Péter orgonált. Kodály 114. Genfi
zsoltára nagyszerűen szólt. Ádventi énekük eleven volt.
A Turkuban vezető karmesternek megválasztott Bogányi Tibor műsorra tűzte
Dohnányi d-moll szimfóniáját. Elhozta az Amerikában Bartók Hegedűversennyel
díjat nyert Kelemen Barnabást, aki Bartók két hegedű-zenekari Rapszódiájának volt
szólistája. A magyar est a Galántai táncokkal zárult be. Tomi Norha turkui kritikus
írta: „a zenekari összjáték rendkívüli gonddal kidolgozott volt. A legapróbb részletek
is tisztán, kifejezően szóltak. A zenekar ütőképes állapotban van.” 30)
Turkuban 2005. január 21-én mutatták be először a Psalmus Hungaricust
Bogányi Tibor csellóművész karmester vezényletével. Suomi régi fővárosa TurkuÅbo parádés módon biztosította a létező legmagasabb szintű előadást. A katedrális
Akadémiai Kórusa és a Puolala iskola kórusa Molnár András tenoristával az 1790ben alapított nagyszerű zenekarral igazi történelmi eseményszámba menő Psalmust
hívtak életre. A Helsinkiből leutazott H. I. Lampila kritikus „Suomi legjobb kórusa”
címmel kezdte másnapi cikkét: „Kodály Psalmusában központi szerepe van a kórusnak. A Juha Koivunen által felkészített kórus kemény drámai ütőerővel és lírai tónussal rendelkezett. Az Unisonoban tisztán és basszustól szopránig felépített nemes fortékkal vívtak ki méltó bámulatot. A zsoltárt lezáró pianissimóban egyszerre csak tiszta természetes sugárzást árasztottak. Égi békét a haragos kitörések után. Bogányi
kezeiben a Kodály mű paraszti-népi gyökerei művészien lényegültek át modern hang-
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szerelésű formanyelvbe.” 31)
Timo Lehtovaara turkui kritikus szerint: „A Psalmus egyike Kodály legfontosabb
alkotásainak, melyben a zsoltárszöveg értelmi mondanivalója zseniálisan forr össze a
zenével. A népzenei melodika és a magyar nyelv erős nemzeti tartalommal telített
légkört teremtett, ami a közönségre is szemmel láthatóan hatással volt. A zenekar is
szívvel-lélekkel dolgozott. Különösen a fafúvósok élték át legkisebb részleteiben is
feladatukat. Sajnos a fortissimókban a rézfúvók kissé elnyomták a vonóskart. Molnár
András gazdagon bánt hangjával, helyenként ének-beszéd technikát is alkalmazott.
Juha Koivunen akadémiai kórusát élvezet volt hallgatni, mert szinte zenekari effektusokkal közös megoldásokkal jeleskedtek. Köszönet illeti Riitta Hietanen és Aila
Kosonen kórusmestereket, mert a Puolala iskola zenei osztályainak kis énekesei szép
mixtura orgonaregiszter módjára koronázták meg a női kar szoprán szólamát.” 32)
Ingmar af Hällström, Turku svéd nyelvű újságjának zenekritikusa Bogányi karmester precíz pontosságát emeli ki, majd a turkui kórusmestereket méltatja. Molnárral különösen elégedett. „Hangja magasan a zenekar felett szárnyal, tárgyilagosan
frazeáló és az egész termet betölti.” A zenekari művészekről kijelenti: „áhítattal és a
legapróbb részletekig kidolgozva játszották a Kodály muzsikát.” Egyedül a svéd kritikus említi meg a népi hangvételből kihallott disszonáns bitonalitást, ami nagyon tetszett neki. Tagadhatatlan tény, hogy erre az átlag finn zenei ízlésnek ma sincs sok
igénye. A keleti területeken pedig idegen hangulatot kelt. „A szerző legnagyobb ereje
a stílus! ” - fejezi be írását a rokonszenves svéd-finn kritikus. 33)
A fent olvasott intuitíve gazdag turkui kritikákra visszhang Tóth Aladárnak a
Psalmus 1923-as ősbemutatója után írt kommentárja: „Egyetlen hangja sincs ennek
az egészen nagy művésznek, mely ne lenne a természet frissen előretörő hangja. Kodály annyira egy népével, hogy annak minden költői megnyilatkozásába azonnal és a
legtermészetesebben bekapcsolódhatik.” 34)
Jegyzetek:
1) HYK. Robert Kajanus archívum.
2) Hegedüs: Sibelius 119-120.
3) Ugyanott 188/43.44.
4) HS. 1930. 17.11.
5) HS. 1931. 20.11.
6) US. 1931. 24.11.
7) Hbl.1931. 24.11.
8) YL Euroopassa 1935 Otava, 164 Helsinki. (Az Egyetemi Dalosok Európában)
9) HS. 1936. 26.7.
10) US. 1936. 26.9.
11) S.T.T. Finn Távirati Iroda. 1948.9.4.
12) Arbetar 1948.5.4.
13) Sv M 1948.5.4
14) US. 1949. 5.4.
15) Hegedüs: Sibelius, 154
16) HS. 1950. 11.10.
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17) HS. 1950. 12.11.
18) HS. 1964. 14.10.
19) HS. 1966. 13.3.
20) HS. 1973. 15.3.
21) US. 1973. 16.3.
22) HS. 1973. 16.3.
23) Basler Zeitung 1982.10.9.
24) Aamulehti 1986.16.6.
25) HS. 1987. 8.2.
26) HS. 1993.7.2.
27) HS. 1997. 6.6.
28) HS. 1999.5.8.
29) HS. 2000.2.9.
30) Turun Sanomat. 2005.16.1.
31) HS. 2005.22.1.
32) Turun Sanomat 2005. 22.1.
33) Åbo Underrättelser 2005.22.1
349 Tóth Aladár: Kodály és Psalmus Hungaricusa. Zenei Írások a Nyugatban,215.Bp
1978.Zeneműkiadó.

Kurta találkozó
Kodály Zoltánt a háború utáni legnagyobb és legbátrabb magyarnak ismerhette
meg Magyarország és az egész világ. Kodály nemcsak a zenében alkotott nagyot,
hanem magyar emberként is példát mutatott, hogy miként kell viselkedni a mindent
jobban tudó és mindent mindenki előtt „feltaláló” szovjet „urakkal”szemben.
A következő történetnek orosz tolmácsként voltam szereplője 1949 telén, Budapesten. Ha jól emlékszem a sajtóértekezletet a Szakszervezetek Házában tartottuk, a
délutáni órákban, egy zimankós téli napon. A rendezők engem kértek fel, vállaljam a
spontán tolmácsolást. Ismertek, hiszen igen gyakran felkértek, hogy a Nemzeti Színház teltházas publikuma előtt tolmácsoljam az orosz vendégszereplők olykor igen
hosszú köszöntő beszédét.
Szabó Ferenc, a Zene Akadémia igazgatója arra kért, hogy a lakásán keressem fel
a Mestert, és hívjam meg a szovjet folkloristákkal tartandó sajtóértekezletre. Kodály
Zoltán és jómagam korábban jelentünk meg a tett színhelyén. Kodály a terem közepén egy karosszékben foglalt helyet, a bejárati ajtótól öt-hatméternyi távolságra. Másodéves műegyetemi hallgatóként tisztelettudóan álltam Kodály mellet, vártuk a
szovjet küldöttek érkezését. Kodály szokásához híven simogatta a szakállát, közben
arról mesélt, hogyan végeztek népzenei kutatást Bartókkal az erdélyi hegyekben.
Kodály tudta, hogy székely vagyok, több alkalommal találkoztunk a Nemzeti Színházban, amikor eljött meghallgatni a szovjet zenészeket és énekeseket. Tolmácsként
Kodállyal egy páholyba rendeltek, még akkor is, ha nem kellett tolmácsolnom. Felejthetetlen élmény volt minden találkozás, hiszen nem mindenki kerülhetett vele
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ilyen közeli kapcsolatba. Azt is tudta rólam, hogy cserkészként és a marosvásárhelyi
Református Kollégium diákjaként rendszeresen jártam falumunkára, népdalokat, meséket gyűjtöttem magam is.
Kedves beszélgetésben telt el egy jó negyedóra, amikor végre nyílott a nagyajtó és
beléptek a szovjet delegátusok. Lehettek vagy hat-heten. Szabó Ferenc vezette őket
és már messziről mélyen hajlongva közelítettek a Mesterhez. Kodály simogatta a
szakállát, s enyhe hamiskás mosollyal, mint aki valami csínyen töri a fejét, megvárta,
míg a szovjetek „lőtávolba” kerültek s felém fordulva szólt:
- Mondd meg fiam a szovjet uraknak, hogy amennyiben folklórról van szó, akkor
csak levett sarukkal jöhetnek ide, mert a szovjet folklór még gyerekcipőben sem
járt, amikor mi Bartókkal az erdélyi hegyeket róttuk, dalkincseinket gyűjtögettünk.
- Még volt néhány pillanat amíg tolmácsolásom aktuális lehetett, s közben közel
hajolva a Mesterhez megkérdeztem:
- Tessék mondani, pont ezekkel a szavakkal mondjam?- Igen fiam! - hangzott a
Mester határozott válasza, és mint aki jól végezte dolgát újra simogatni kezdte a szakállát. S mint aki nem kíváncsi arra, hogy a küldöttség miként reagál kijelentésére,
elnézett a fejük fölöttük.
Tolmács voltam, akinek kutyakötelessége mindent úgy fordítani, ahogyan a szavak elhangzottak, s bizony én a hozzánk már alig kétméternyire lévő szovjeteknek
szó szerint mondtam a Mester üzenetét.
A küldöttség megnémult a meglepetéstől. Kérdésük nem lévén, lehajtott fővel megfordultak, és ahogy jöttek úgy mentek.
Kodály méltóságteljesen felállt és elhagyta a termet. Engem pedig Szabó elvtárs
letámadott, hogy miért mertem szó szerint fordítani a Mester üzenetét.
- Én csak tolmács vagyok - védekeztem -, ha valami nincs rendjén, akkor legyen
szíves forduljon a Mesterhez.
Kodály bátorságából rám is ragadt valami. Cseppet nem féltem, sőt örvendtem,
hogy a Mester jól beolvasott a szovjet uraknak.
Erdős Bartha István mkl.
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Bruegel variációk Audio-vizuális képzőművészet,
avagy egy mű születésének története
Bruegel Variations cd-dvd, nud records 2007 piano Éva Polgár, sampler Sándor Vály
2003-ban hosszabb időt töltöttem Spanyolországban, Malagától nem messze a
Finn Képzőművészeti Szövetség műteremházában. Akkori munkáim ideája kapcsolatban volt Nietzsche fiatalkori tanulmányával, a Tragédia születésével. A dionüszoszi és apollói világkép konfliktusával foglalkoztam, azon belül pedig a forma és a
zene, a látható és láthatatlan közti feszültségek, kapcsolatok, eltolódások érdekeltek.
Két hónapi munka után zsákutcába kerültem, nem találtam a „nyelvet” amivel megfogalmazhattam volna munkámat. Utaznom kellett, kiszellőztetni fejemet. Felültem
egy madridi buszra, és a Prado Múzeumba mentem.
Nyitástól zárásig sétáltam a múzeum falai között, miközben figyeltem, valamire
vártam, hogy történjen. Aztán egy teremben szembetaláltam magam id. Pieter

Bruegel, (1525-1569) A halál diadala (The Triumph of Death, 1562 ) című művével.
01. id. Pieter Bruegel, The Triumph of Death, 1562 Prado, Madrid
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Jól ismerem Bruegel munkásságát, de magát a művet most láttam először testközelben. Alaposan megvizsgálva a festményt, különös dologra lettem figyelmes. Először a sapkákra, kalapokra terelődött tekintetem, majd a halál elől menekülő emberáradat elhajigált, szétszórt tárgyaira, melyek a halál előtt jelentéktelenné soványodtak. Táskák, hangszerek, kártyajátékok, baccamon, dobókockák, ruhák, fegyverek,
csészék, pénz, kalapok, sapkák… Mind, mind e világhoz tartozó élvezetek, vágyak és
hatalom tárgyi jelképei, melyek a halál előtt értéküket vesztve megsemmisültek.
Hunyorítva az áradatra pontoknak láttam őket. Aztán az emberekre és a halál hadseregére figyeltem. Bal középen egy sorban tíz csontváz áll fehér lepelben. Akaratlanul is hangjegyeket láttam helyükben. Hirtelen megnyílt a kép és minden alak helyére
képzeletemben egy hangjegyet tettem. Bruegel műve kottává, zenévé változott, ahol
egy dramatikus mű muzsikája szólalt meg a háttérben.
Maga a képi világ sem idegen a zenétől, hiszen üstdobok, harangok, sípok, lant
található a műben, de az igazi zene magában a kompozícióban rejlik. A mester jellegzetes kompozíciójára hagyatkozva nem csak képet, de zenét is alkotott.

02 Festmény pontokkal
Bruegel dekódolta az étert, és újabb kódokat képzett, melyek megfejtéseit rejtvénybe illő olajképekbe zárta. Mintha szinesztéziával dolgozott volna, amelyben
egyik érzékszerve által keltett benyomás automatikusan aktivált egy másik érzetet.
Anyaggal dolgozott persze ő is, lágy, színes agyaggal, - de aligha tudta, hogy a színeket a fény fizikai hullámainak köszönheti. Rezgéseknek, amelyek izgalomba hozták
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nap, mint nap. Aligha tudta, hogy az ősi, élettelenül is élő szinesztézia törvényei szerint minden festménye képbe rögzült hang, színekbe torlódott zene-idő.
Falemezre merevített emberfejei megfejtésre váró kottafej kódok. A festmény
tovább hangzik, mint a dal, mely elalél a látvány pillanatnyi végességében, amely
viszont minden ízében hanggal rezeg. Akárcsak a zongora ránduló izomrostjainak
ínhúrja, mikor a csontlemezkéken átbillen az egyik minőség a másikba, hogy a két,
egymásba átjáró érzék ősi azonosságukat, egyezésüket dörgölje orrunk alá.
Öröktől fogva örökké hangzik minden hang. Ahogy ott volt, akkor, egyetlen pillanatban, pontban, minden, hirtelen megjelenik itt is, most is, minden, s tudhatóvá válik, hogy a teremtés örök, örök jelen, hogy minden dolog léte önmaga – folytonos –
keletkezése. Az ősi egység e régészeti feltárása a szabadság hagyatékát kínálja nekünk. Az isteni örökség töredékei közül egy-egy darab már a rekonstrukció előtt elveszett, s Bruegel sem komponálhatta őket képeibe; de még e hiányérzetek is mind az
egészről való képtelen tudás bizonyítékai: hiszen van bennünk egy egész-érzet, amihez képest a hiány-érzet megfogalmazható!
S ha a gondolat-kép-szó-hang e szerves majd’-egészéből nem veszünk újra a por
és hamu szemcse-részleteibe, mint egykor, máig hatóan, hanem – élve visszakapott
szabadságunkkal – a teljes anyagot végig hallgatjuk, az apró hiányérzeteket a teljesség, a teljesültség mámora váltja fel, és mélységes bánattal és égbe ugró örömmel
szenteljük teljes figyelmünket Bruegel, a nagyszerű zenefestő színes, messzi zengő
partitúráinak.
Néha úgy tűnik elvesztettük mindazt a tudást, ami csak világosságot gyújthatna a
fejünkben. Pedig ezek a képek titkaival mesélnének annyit, ami csak egy nagylexikonba férne bele. Ez a néhány négyzetméter falemez és pár marék festék a kultúrtörténet kincsesbányája. Mindez az ábrázolás puszta tárgyilagosságán túl, a kor embere
számára mélyebb jelentéstartalommal bírt: íratlan törvényeket fogalmazott meg számára.
Ezt gondoltam akkor, de természetesen még nagyon messze voltam attól a pillanattól, amikor a zene nem csak képzeletemben, de valóságban is megszólalt. Összeállt a munka. Ha ennyi muzikalitást érzek egy mű kompozíciójában, vajon átfordítható-e a képi kompozíció partitúrává, s azon keresztül zenére.

03 Festmény nélküli pontok
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Nyilván nem tudhatott Bruegel arról, hogy egyben zenei művet alkotott, de a lényeg nem ebben rejlik, hanem a tudásban, amely rejtve is működik. Az intuícióban,
amely maga a program vételének érzékelése. Erre a rejtett tudásra voltam kíváncsi.
Az intuíció így mindkettőnk részéről működni kezdett.
De mit is jelent ez az intuíció? Barátom Ludvigh Károllyal (író, pszichiáter) való
levelezésünkből idéznék, aki nem csak szellemi társként kísérte végig a Bruegel partitúrák születését, de maga a zene kiadásában is fontos szerepet játszott. Nélküle nem
jöhetett volna létre.
Az intuíció = ösztönös megérzés, felismerés, képesség az igazság élményszerű
felismerésére.
Ez a meghatározás a felismerés szó révén a látás, meglátás képzetkörébe utalja az
intuíciót, mivel arra utal, hogy valami régebbről ismertre ébred rá az ember az intuíció folyamán. A másik az, hogy mintha emlékezetből való előhívásról lenne szó. Pl.
rég láttam, ezért sokáig tartott, míg végre felismertem. Tehát: régi, régen megvolt
tudás-ról van szó.
A szó latin eredetűnek mondatik. Az intuició első szótagja In, ami -ba, -be, -ban-,
bent jelent.
A szintén latin eredetű tueor, tueri = néz, megnéz, szemlél; szemmel tart, megfigyel,
valamire ügyel, oltalmaz, megvéd, fenntart; eltart, élelmez, táplál.
Tehát az intuíció ösztönös megfigyelés, szemmel tartás. Kitartó művelésének
eredménye pedig felismerése valaminek, ami már – vélhetően – régebben is ott volt.
Tehát szemlél, néz. De az in- előtaggal: benéz, betekint. Hova tekint be? Helyre,
térre kérdező szó. Vagyis az intuíció: tér-figyelés, tér-szemlélés. De milyen tér? Mivel ösztönösség az alapja, nyilván csak valamilyen kozmikus, spirituális, szellemi
térre lehet következtetni, amelyben információ tárolódik – tehát szellemi táplálék.
Vagyis bejutás valamely szellemi táplálékot biztosító térbe puszta figyelés, nézés,
tekintés által (ez – mellesleg – a meditáció, a révület lényege)! Ez az intuíció.
A Breugel kép-zene felveti, hogy a világ telis-teli van ilyen információkkal, amelyek azonban az oksági, racionális, balféltekés logika számára nem hozzáférhetők. A
bal-féltekés gondolkodás ezen információk észlelésének tiltására hajt, míg a jobbféltekés gondolkodás ezen információk észlelésére nyitott.
Visszatérve Helsinkibe elővettem más műveit is és elkezdtem átdolgozni a képeket partitúrákká. Tizenegy művét választottam.
A kották átrajzolása után, követvetkezett a ritmus és a hangjegyek meghatározása.
Ehhez a munkához hívtam segítségül Máté Nikolettet, aki a kották letisztázását vállalta.
A partitúra írásának menete: (Máté Nikolett jegyzetei)
„A festmény tanulmányozása: A kor, a festő, a téma, az esemény, a cselekmény, a színek tanulmányozása, s ezzel együtt a hangulat-meghatározása.
A szereplők külső és (vélt) belső tulajdonságainak tanulmányozása, bizonyos szereplők egy csoportba való tartozásának realizálása.
A kotta készítése: A festményen szereplő személyeknek megfelelő, a kottapapírra vitt hangjegyeinek megkeresése, egyeztetése, elméleti síkon történő összeillesztése.
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04 pontok kottavonalakkal
A festményről és annak egyes szereplőiről alkotott kép alapján az egyes hangjegyek értékeinek pontos meghatározása (itt adott ember-hanggal a képen történő dolog
sebessége játszott szerepet – például egy halál-csontváz illetve Jézus hanghosszúsága
nyilván nem lehet egyenlő);
A hangnem és a kulcsok meghatározása (itt a mondanivaló és ezen keresztül a
színek által sugalmazott hangulat játszott szerepet) Ez például a halál diadalánál volt
érdekes, ami mollban indult, végül rá kellett jönnöm, hogy ez az a kép, ahol félre kell
tennem a személyes emberi érzelmeket. Mivel Bruegel diadalt festett, ezért diadalnak
kell megszólalnia, függetlenül attól, hogy maga a kép erőszakossága, illetve a halál
gondolata mit vált ki a befogadóból.
Az ütem és a szünetek meghatározása (itt a kép ritmusa, lélegzése – szinkronban a
mondanivalóval és a színekkel - játszott szerepet)
A hangjegyeknek (vagy esetlegesen kész dallamsoroknak) adott oktávban történő
elhelyezkedésének meghatározása (itt az „egy vagy két oktávval lejjebb illetve feljebb játszandó” zenei jelekkel (8-------- és 16--------) játszhattam. Itt megint a kép
mondanivalója, illetve adott dallamsor egyes hangjainak egymáshoz és a képhez való
viszonya volt a meghatározó.
A dinamika megszerkesztése.
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05 Első korrekciós kotta
Festmény és a kotta, illetve a partitúra írásának problémái:
A módszer célja a festmény leképezése volt zenei síkra olyan módon, hogy a festmény „nézhetősége” és egyértelmű értelmezhetősége megegyezzen a belőle alkotott
kotta alapján készült zene hallgathatóságával és egyértelmű értelmezhetőségével.
Számos problémát vetett fel az, hogy az alkotás esetünkben nem azt jelentette,
hogy zene, kotta készül kötöttségektől mentesen, benyomások alapján egy festményről (zeneszerzés, Musorgskij: Egy kiállítás képei pl.), hanem a kotta a festményből
készül, ami azt jelenti, hogy az alkotás szigorú kötöttségek figyelembevételével történik. A kötöttséget ebben az esetben a hangjegyek 5 vonalon vagy azok között történő
elhelyezkedése jelentette. A hangok szigorúan adottak voltak. Alternatívát csupán a
szerkesztés során használható zenei jelek adhattak, a violinkulcs, a basszuskulcs,
illetve a hangnem, az oktáv-eltolások, keresztek és a bé-k. Ez utóbbi is csak annyi
alkotói szabadságot ad, mely szerint az adott hang 1-2 fél hanggal feljebb vagy lejjebb tolható.
A dolog iróniája, hogy az alternatívák használata is csak újabb kötöttségeket eredményezett, hiszen vég nélkül nem voltak váltogathatóak sem a kulcsok, sem a hangnemek. A hangok el nem tolhatóak, mivel az a „festmény torzítását” eredményezte
volna. Fentiek figyelembevételével kellett biztosítani a hallgathatóságot, élvezhetőséget és a felismerhetőséget, az egyértelmű leképezést”.
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06 végleges verzió (finál)
Két év munka után végül 2006-ban megtörténhettek a stúdiófelvételek. A zongoradarabok játszása után újra visszavettem a munkát és samplerezni kezdtem őket.
A
sampler
munkák kísérlet, a kész zeneanyag bontására, tördelésére
és újraépítésére, amitől a
darab új architektúrát kap és
ezáltal
újabb
zenei és vizuális
kísérletre
indítja az embert, hogy az új
zenei architektúrát
hogyan
lehet visszafordítani
képi
kompozícióra.
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Vagyis a samplerezett
zenei anyagon keresztül,
hasonlóan
a
kollázsmunkákhoz, újra lehet építeni Bruegel képeit, s így
ez a folyamat végtelen lehetőségeket nyújthat mind
a zene, mind a képzőművészet számára.
Az ősbemutató 2008 augusztusában történt a Helsinki
sziklatemplomban,
ahol Polgár Éva zongoraművész közreműködésével
mutattam be először a
Bruegel Variációkat. 2008
óta dolgozom együtt Polgár
Évával, aki helsinkiben a
Sibelius Akadémián, és
vele egy időben Budapesten a Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Akadémián tanult és végzett.
A zenei anyaghoz 11 rövid film tartozik, amelyeket egy időben vetítünk a koncerttel.
Jelenleg újabb közös munkán dolgozunk Piet Mondrian műveit fordítva át partitúrákká, amelyek bemutatása előreláthatóan 2011-ben fog történni.

Vály Sándor
Az olvasó itt hallgathatja a zenét: http://www.myspace.com/bruegelvariations
Bruegel dokumentáció: https://sites.google.com/site/sandorvaly/projects/bruegelvariations

Bruegel zenei köntösben
Hangverseny-kritika,
Taide művészeti folyóirat, 2008/4, Helsinki /www.taidelehti.fi/
Temppeliaukio (Templom tér, Helsinki) kiváló akusztikájú sziklatemplomában
ritka és művészileg egyedülálló előadás született:
Vály Sándor (1968) magyar, ám régóta Finnországban élő zenész-képzőművész
mutatta be variációit Pieter Bruegel festményeire. Az alkotások szinte látomásszerűen öltöttek hangalakot Vály előtt a Museo del Pradoban, Madridban. Később a mű-
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vész kijelölte Bruegel válogatott kompozícióinak ezernyi apró emberalakját a vásznon és hangjegyekké formálta őket. Az elkészült új műveket zongorán és sampleren
adták elő.
A „kompozíció” egyazon szó zene- és képzőművészetben egyaránt, erre alapul a
mű hatása.
Andrei Tarkovskit is megihlette Bruegel munkáinak felépítése, mely visszatükröződik a Solaris című film havas vidéki tájain.
Tizenegy bámulatos panoráma, életkép- gyermekjátékok, menyegzők, háborúk, a
vakok csoportja- kelt életre Polgár Éva színes zongorajátékában. A zene meglepően
kifejező volt mind a magasztos, mind a rossz megjelenítésében. Vály maga játszotta a
sampler variációkat ugyanezekre a témákra. A képeket és a kottalejegyzés folyamatát
kivetítették a templombelsőre, megteremtve ezáltal a látás és hallás, a közép- valamint a jelenkor egységét.
„A dadizmus belépett a templomba" - vallotta a zeneszerző.
Erkki Pirtola
Eredeti cikk
Bruegelia sävelkattilassa
Temppeliaukion
hyväakustisessa
kivipadassa
kypsyi
harvinainen
poikkitaiteellinen esitys: Sándor Vály (1968), unkarilaissyntyinen, mutta hyvin
suomalaistunut muusikko-taiteilija esitti variaationsa Pieter Bruegelin maalauksista,
jotka olivat avautuneet Pradon museossa ilmestyksenomaisesti musiikkina Vályn
silmiin. Hän oli sitten pisteyttänyt Bruegelin komposition sadat ihmishahmot ja
sovittanut ne nuoteiksi, jotka nyt esitettiin pianolla ja samplerillä. Kompositiohan on
sama sana niin säveltämisessä kuin kuvanteossa ja siihenhän teoksen vaikutus
perustuu. Andrei Tarkovski ihasteli myös Bruegelin rakennetta ja käytti
Solariksessaan talvista kylämaisemaa.
Yksitoista mykistävää panoraamaa ihmiselämästä, leikit, häät, sodat, sokeiden
saattue saivat värisyttävän tulkinnan Éva Polgárin pianon soitosta. Musiikki oli
aleatorista, mutta yllättävän kuvailevaa niin pahassa kuin pyhässä. Vály itse soitti
samplerilla oikukkaammat versiot samoista aiheista. Kuvat ja nuotitusprosessi oli
heijastettu kirkon estradille tuottaen silmän ja korvan, keskiajan ja nykyajan
yhteyden. "Dada saapui kirkkoon", totesi kompositööri.
Erkki Pirtola
Ks. Sándor Vály, Bruegel variations:
valy.tenger.hu/2007/bruegel_variations.htm
valy.tenger.hu/2007/partitures.htm

Práda Kinga lemezborítói

Zene/szó
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Az utóbbi évek
egyik
legtöbbet szereplő és
szívesen hallgatott
hangszerszólistája
Práda Kinga
fuvolaművész.
Virtuóz szólószámaival elgyönyörködteti hallgatóságát, a zenei élményt fokozandó
„látványossá”
is
teszi azt. Ilyen
magas
művészi
szintre
eljutni,
hosszú évek munkájának az eredménye.
Kolozsváron született
1970-ben.
Édesanyja Jánky Ilona neves főiskolai zongoratanár a kolozsvári Zenekonzervatóriumban (Zeneművészeti Főiskola), és koncertzongorista. Édesapja pedagógus, majd
nyugdíjaztatásáig vezetője volt a kolozsvári Zeneiskola hangstúdiójának. Számos
zenei felvétel fűződik munkásságához. Ilyen családi háttérrel természetesen csak a
zeneiskola jöhetett számításba Kingánál. A zongora szakra nyert felvételt már az
első elemiben. Nagyon jól zongorázott tíz éves koráig, amikor fizikai és lelki fejlődésének megfelelően, tudatosodni kezdett benne milyen követelményeknek kell megfelelnie zongoraművész karrierje során. Zenetanár édesanyja tisztában volt azzal, hogy
milyen hatalmas munkabírásra, kitartásra és lemondásra van szüksége koncertzongoristának, hangszerváltást javasolt.
Édesapja ötlete volt a fuvola. Kinga hallani sem akart róla, de nagy nehezen rávette
magát és váltott. Nehezen ment a fuvolázás. Volt egy osztálytársnője, aki kitűnő volt,
és ez kihívást jelentett számára. Összeszedte magát, keményen dolgozott, hangszere
gyatra állapotának ellenére, egy év múlva ő lett az első az osztályban, és azóta mindig első díjakat nyert a különféle fuvolaversenyeken. Zenelíceumi sikereihez Gocan
Vasile és Havaletz Gyula tanárok segítették.
Főiskolai tanulmányait a kolozsvári Zenekonzervatóriumban folytatta, Costea Gavril
(fuvola) irányítása mellett Az első két éve eseménytelenül telt. A harmadik évben
(1991) ösztöndíjat nyert, beiratkozhatott a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolára. Az ott eltöltött időszak minőségi felemelkedést jelentett művészi tanulmányaiban. Tanára Phröhle Henrik tudása magaslatán, odaadó módon tárta fel Kin-

4062

A szőke Szamostól - Stockholmig

Práda Kinga fuvolával a stockholmi magyar követségen
ga előtt, a fuvola technikai sajátosságait. Elsajátította, hogy milyen nyomással kell
fújni a levegőt, milyen szögben kell tartani a hangszert, hogy a hang a legtökéletesebb és legmegfelelőbben szárnyaló legyen.
Hangszerei minősége is kifogástalan volt. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán
előadóművészi képessége, technikai tudása tökéletesedett.
Visszatérve Kolozsvárra biztos technikai alapok birtokában folytatta tanulmányait.
A főiskolai évek alatt fúvós ötösben szerepelt, a kamarazene mind inkább fontos része lett művészi pályafutásának. Kiemelkedő eseménye karrierjének, Ruha István
világhírű hegedűművésszel (többek között a moszkvai Csajkovszkij hegedűverseny
nyertese volt) való fellépése kamarazenekari kíséretével, amikor Mozart fuvolaversenyét adta elő.
A diploma megszerzése után a főiskolán dolgozott és játszott az akkor már európai
hírű, sokfelé turnézó kolozsvári filharmóniai zenekarban,
Az 1994-es év mérföldkövet jelentett Kinga művészi pályafutásában találkozása Bálint János fuvolaművésszel, aki átírta Mendelson hegedűversenyét és Antonio Vivaldi
Négy Évszak című művét fuvolára és önzetlenül segített Kingának, előadói képességeinek további tökéletesítésében. Tőle tanulta a kötés technikáját, a hangformálás és
a tudatos építkezés szoros kapcsolatának fontosságát. A technika és a zene
(muzikalitás) ballanszírozása, a lelki hozzáállást és sok más „apróság” szegélyezik az
előadói siker útját. Bálint János is zig-vérig pedagógus volt, és évek múltán is, amikor Kinga visszatért Budapestre, találkozásaik alkalmával újabb „titkos ajtókat nyitott” előtte, amelyeken át a fuvola-előadóművészet rejtelmeihez jutott. Ennek a szerencsés találkozásnak hasznát látta Kinga itt Svédországban is, amikor pedagógusként dolgozott.
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- Tanítói közül
mégiscsak a legjelentősebb édesanyám, aki örök
értékű tanácsokkal látott el és sok
mindenben segített a nehézségek
áthidalásában –
emlékezik vissza
indulására Kinga
– Érzem a zenét.
Ezt az érzést otthonról
hoztam
magammal.
1995
jelentős
változást hozott
életében. Ebben
évben Kolozsvárra érkezett Stellan
Deák Csaba fuvolaversenyének megbeszélésekor
Sagvik zeneszerző és
Mika
Eichenholz karmester. A zeneszerző művét a meghívott karmester vezénylete alatt
játszotta a kolozsvári Filharmónia, majd egy hétig tartó lemezfelvételre került sor. A
skandináv vendégek Kingáék társaságában töltötték a hetet, és politikai tájékozatlanságuk miatt megdöbbentek a magyar szó hallatán, érdeklődni kezdtek miféle nyelven
beszélnek barátaik és milyen népek élnek Romániában. Ismerkedésük folyamán megbizonyosodtak arról a gyakran hátrányos megkülönböztetésről, amit a magyar művészeknek kell elszenvedniük is, az úgymond teljes demokráciával reklámozott országban. A röpke hét alatt tartós barátság alakult ki Kingáék és a vendégek között. Kinga
rövid időn belül svéd ösztöndíjat kapott, Göteborgba utazott, és Göran Marcusson
irányítása alatt bővíthette tudását.
1996-tól él Svédországban. De továbbra szoros kapcsolatban áll a budapesti és a kolozsvári, művészekkel, barátaival, volt tanáraival. Kapcsolata Sagvik Stellannal, barátsággá és végül házassággá fejlődött. Házasságuk gyümölcse kisfiúk, akit a zeneszerző kérésére azért neveztek Vigovajknak, hogy keresztnevében helyet kapjon az
ősi magyar Vajk név
Kinga kisfiával magyarul beszél, az apa pedig svédül, biztosak abban, hogy a gyermek kétnyelvűségével magasabb szintű beszédkészségét segítik.
Kinga átállásának évei nem voltak sem nehezebbek sem könnyebbek, mint általában
másoknak. Repült az idő, a nyelvtanulás, a gyermeknevelés, a házépítés mellett, folytatta művészi pályáját, rengeteget gyakorolt és tanult.
1998-ban indították a Lilla Akademin zeneiskolát, Stockholmban. Nagyon szeret
tanítani. Az iskola ma a legfelkapottabb a zeneiskolák közül, tanulói csakis rangos
helyeken tartanak, magas színvonalú koncerteket. A tanári kar jelentős részét külföl-
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di, rendkívül jól felkészült tanárok alkotják, többen a magas zenekultúrájú orosz iskolákban tanultak.
Kinga kamaraegyüttest alakított, amelynek célja az előadott zenét látványossá tenni.
Első lemeze Svédországban 1999-ben jelent meg, Jánky-Práda Ilona zongoraművész
kíséretével, romantikus darabokat adott elő. De leginkább a mai zenében „érzi otthon
magát”. A modern zene határtalan kifejezési formát igényel, színpadiasságot, amelynek lényege a vizualitás. Práda Kinga meggyőződése, hogy a húszadik század zenéje,
a mai kortárs zene, felszabadultabb, érzelem dús, tempóváltásra és improvizálásra
alkalmas zene. Nagy lehetőséget biztosít az előadónak variáltabb a hatások elérésére,
amikor az előadások komplexitása nő, a zenei hanghatás fizikai mozgással, vizuális
hatásokkal és nem utolsó sorban szóbeli magyarázatokkal gazdagítható. Meggyőződésének kialakításában hatással volta rá számos, nagy fuvolaművész, előadók és
hangszeresek, de énekesek is. Például Cecili Bartoli az olasz mezzoszoprán énekes, aki új dimenzióba helyezte az előadás esztétikumát. Nemcsak a kifejezésmódról
van itt szó, nemcsak a színpadiasságról, hanem a elsősorban a zenéről.
Az elmúlt évek során számos kitűnő zenésszel játszhatott együtt, itt Svédországban.
Kiemelt helyen említi Both Barna művészt, a kolozsvári Zenekonzervatórium végzettjét, aki jelenleg az ösmĺi templom kántorja, (kyrkĺmusiker), akivel több közös
műsort állítottak össze. A „Kingám” nevű együttesben Marcus Leoson ütős és Jánky
Ilona zongoraművész a társa. Jól sikerült volt a Martin Larson piccolo koncertje is,
amelynek szólistája volt. A Landskap című zenemű, Stellan Sagvik szerzeménye. Ez
a terjedelmes mű, Svédország valamennyi tájegységére (tizenegy van) írt külön koncertet jelent. A művet a kolozsvári Filharmónia előadásában, helybéli szólistákkal és
Márkos Berci koncertmesterrel az élen vették hanglemezre. A svéd fővárosban a
Stockholm Stråkansambel előadásában ugyancsak hanglemezt készítettek a mű egy
részéből.
Práda Kinga bizonyítottan a svéd zenei kimagasló fuvolaművésze. Virtuóz játékával
vezető egyénisége a svédországi magyarok zenei életének. Kivételes tehetségű szólista. Kapcsolata az itteni magyar zeneszerzőkkel szoros és gyümölcsöző. Deák Csaba,
Maros Miklós, Ungvári Tamás, Gaál Zoltán írtak számára műveket. Deák Csaba Fuvola koncertjében, amit Kingának írt, a hamisítatlan magyar népzenei motívumokra
lelünk, különösen a III. tételben. E mű előadása a zeneszerző és az előadóművész
„nagy találkozása”. Kinga „ráérzése”, és teljes hasonulása a művel megegyezik a
zeneszerző mélygyökerű érzelemvilágával.
Deák Csaba a következőket mondotta Kingáról: Rendkívül inspiráló művész, és ez az
inspiráció kölcsönös. Amikor eljátszotta egyik fuvolaszóló darabomat, arra kért írjak
neki egy fuvolaversenyt. Felkérése nemcsak örömet okozott nekem, de ihletet adott a
darab megírásához. A fuvolaverseny elkészült, és Kinga szavait idézve: „ez a mű
valóban inspirálja az embert arra, hogy ezt eljátssza”. Mi ez, ha nem kölcsönös inspiráció...”
Ungvári Tamás elektronikus zenevilága, a fuvola és elektronikus zene egymásra hatása érdeklődést váltott ki az előadó művészben. Egész művészi pályájára pozitívan hat
állandó kapcsolata a svédországi magyar zeneszerzőkkel és zeneművészekkel.
Közismert, hogy irodalmi-kulturális köreinkben igénylik fület-szemet gyönyörködtető játékát. Kinga egy beszélgetés alkalmával elmondta, hogy Svédországban még
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inkább megerősödött magyar identitástudata, még jobban ragaszkodik a már születésekor magába szívott kultúrához. Erről megbizonyosodhatunk fellépései alkalmával
is, hiszen szívét is beleadó művész.
A szólisták karrierjében nagy fontosságú a „hogyan tudod magad eladni” módja.
Ebben férje segítőpartnere, a „Nosag Record” hanglemezstúdió tulajdonosa (több
mint 200 hanglemezt adott ki) és üzleti intézője is. Sikerei között említhetjük StellanSagvik Naprendszer című művének bemutatóját, amely nagyszerű 25 perces fuvolaszóló. A művet képtársítással adják elő, azaz minden bolygó a zenemű tartalmának
megfelelően, külön színben, megvilágításban látható. Ez közös produkciója Jánky
Emese cselló és fotóművésszel.
Napjainkban a tömegkommunikációs eszközök elárasztják a hallgatóságot értéktelen,
silány, fület és lelket sértő „ zenével”. A kortárs komoly zenének nem jut elég műsoridő ebben a zűr-zavarban. Práda Kinga kitartóan küzd a mai igazi zene népszerűsítéséért, a repertoárjában szereplő barokk, klasszikus és romantikus darabok mellett
kötelezően játsza kortárs zeneszerzők műveit is.
A 2010-es évet egyéni koncerttel kezdte Stockholmban. Utána Stefan Lindgrennel
készít új szólólemezt. Remélhetőleg a svédországi magyar közönség is egyre gyakrabban gyönyörködhet majd csodálatos fuvolajátékában.
Moritz László
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Práda Kinga lemezborítói
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Polgár Éva
önmagáról
1983-ban születtem Budapesten.
Zongoraművészi tanulmányaimat
2001-2008-ig párhuzamosan végeztem a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen valamint Finnországban a helsinki
Sibelius Akadémián. 2007-ben
diplomámat a Zeneakadémián
kitűntetéssel vehettem át. 2008ban helsinki diplomahangversenyemen másik nagy kitűntetésként
Beethoven c-moll zongoraversenyét (Op.37.) a híres finn karmester, Okko Kamu vezénylete
alatt játszhattam.
Professzoraim akik nagy hatással
voltak rám: Rév Lívia, Szabó Orsolya, Hamsa Al-Wadi Juris, Jandó Jenő, Vásáry Tamás, Noel Flores.
Tanári pályafutásom mellett rendszeresen koncertezem Magyarországon és külföldön egyaránt. Kamaraművészként számos partnerem mellett legemlékezetesebb
fellépésem Szabadi Vilmos hegedűművészhez fűződik (2010. március 29.), akivel
Mozart g-moll zongoranégyesét (KV.478) -további közreműködőkkel-, valamint Beethoven Tavaszi szonátáját (Op.24.) adtuk elő.
Zongoraművészként célul tűztem ki a magyar, valamint a finn zenei kultúra ápolását, előnyben részesítve ezáltal kortárs művek bemutatását: Olli Mustonen: Jehkin
Iivana zongoraszonátájának magyarországi bemutatója 2007-ben, Vály Sándor: Brueghel-variációinak ősbemutatója 2008-ban Helsinkiben.
Életrajz
Név: Polgár Éva
Születési dátum: 1983.03.31.
Születési hely: Budapest
Családi állapot: hajadon
Cím: 2627 Zebegény, Naprafogó u.16.
Telefonszám: 06-20/913-7574
E-mail: loisteva@gmail.com
Iskolák: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium zongora
szak. 1997-2001 Érettségi:Bartók Béla Zeneművészeti Szki. És Gimn. 2001 Sibelius
Akadémia,Helsinki. 2001-2008 zongoraművész-tanári diploma. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. 2002-2007 zongoraművész-tanári diploma kitűntetéssel
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Tanáraim: Gellai Ildikó 1990-1997. Kecskés Balázs 1997-2001. Hamsa AlWadi Juris. 2001-2008. Jandó Jenő 2002-2007.
Jelenlegi munkahely: Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk., Gimn. és Zeneiskola
- AMI Budapest, II., Marczibányi tér 1. főállású zongoratanár
Nyelvismeret: német nyelv (nyelvvizsga-középfok, C-típus, 2000 )
finn nyelv (nyelvvizsga-felsőfok, C-típus, 2002 )
angol nyelv
francia nyelv – alapok
Versenyeredmények, ösztöndíjak: Haydn-Mendelssohn Országos Zongoraverseny
középdöntő. 2009, Isa Nemzetközi Nyári Akadémia, Reichenau, Ausztria
Bartók-díj 2006 II. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny, Szeged , középdöntő,
különdíj Liszt interpretációért, 2006 ,Országos Főiskolai Kamarazenei Fesztivál és
Verseny, Debrecen, különdíj 2006, Sine Morbo művészeti ösztöndíj , Jakobi Koncert Kft. 2006, Művészeti ösztöndíj Ari S.Kupsus Salon Concert Society, 2005.
Mesterkurzusok:
Muza Rubackyte
2008
Noel Flores, Ausztria
2007
Piano Texas Festival, Fort Worth, Texas, U.S.A.
Ungár Tamás, USA
2006
Yakov Kashman, USA
2006
John Owings, USA
2006
José Feghali, USA
2006
Piotr Paletczny, Lengyelország
2006
Jan Gottlieb Jiracek, Németország
2006
Neufeld Róbert
Erik T. Tawststjerna, Finnország
2005
Rév Lívia, Franciaország
2003Szabó Orsolya
2003Rados Ferenc
2003
Matti Raekallio,Finnország
2000
Baranyay László
Falvai Sándor
1995 1999
Rohmann Imre
1994-1996
Jelentős fellépések:
2009 - Kangasniemi Kamarazenei Fesztivál, Finnország, kamaraest
- Budapest, Óbudai Társaskör, szólóest
- Pécs, Ars Geometrica Nemzetközi Művészi és Tudományos Konferencia, előadás
- Helsinki, Finnország, Ateneum Szépművészeti Múzeum, Bruegel Variációk
2008 - Budapest, Salon Concert Society, dalest és TV felvétel (YLE 1-Finnország)
- Zebegény, Zebegényi Napok Fesztivál, kamara- és szólóest
- Keszthely, Helikon Kastély tükörterme, szólóest
- Vác, Püspöki Palota, szólóest
- Helsinki, Bruegel Variációk, szólóest, ősbemutató
- Helsinki, Beethoven: c-moll zongoravesreny Op.37., karmester: Okko Kamu
2007 - Zebegény, Zebegényi Napok Fesztivál, szólóest
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- Budapest, ZAK Kisterem, Dohnányi c-moll zongoraötös Op.1, Somogyi Vonósnégyes
- Budapest, a Salon Concert Society meghívása, kamaraest
- Budapest, Finn Nagykövetség, Olli Mustonen: Jehkin Iivana - magyarországi
bemutató
2006 - Budapest, Nádor terem, jótékonysági hangverseny a gerincferdüléses gyerekek javára
- Zebegény, Bartók Fesztivál, kamara- és szólóest
- Bécs, ORF Rádió, élő közvetítés a Semmeringi Nyári Akadémia verseny
győzteseinek koncertjéről – szóló
- Fort Worth, Texas, U.S.A., Piano Texas Festival, szólóhangversenyek
2005 - Kecskemét, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, kamaraest
Borbély Lászlóval
- Letkés, Ipolyfeszt, négykezes és szólóest Bogányi Gergely-jel
- Budapest, Nádor terem, szólóest

REPERTOÁR
Szóló zongorarepertoár:
J.S.Bach (1685-1750)
Kromatikus fantázia és fúga
B-dúr partita BWV 825
c-moll francia szvit BWV813
G-dúr francia szvit BWV 816
Das Wohltemperierte Klavier I.
No.1. C-dúr prelúdium és fúga BWV 846
No.2. c-moll prelúdium és fúga BWV 847
No.3. Cisz-dúr prelúdium és fúga BWV 848
No.5. D-dúr prelúdium és fúga BWV 850
No.6. d-moll prelúdium és fúga BWV 851
No.9. E-dúr prelúdium és fúga BWV 854
No.10. e-moll prelúdium és fúga BWV 855
No.13. Fisz-dúr prelúdium és fúga BWV 858
No.14. fisz-moll prelúdium és fúga BWV 859
No.17. Asz-dúr prelúdium és fúga BWV 862
No.20. a-moll prelúdium és fúga BWV 865
No.21. B-dúr prelúdium és fúga BWV 866
Das Wohltemperierte Klavier II.
No.1. C-dúr prelúdium és fúga BWV 870
No.2. c-moll prelúdium és fúga BWV 871
No.3 Cisz-dúr prelúdium és fúga BWV 872
No.6. d-moll prelúdium és fúga BWV 875
No.12. f-moll prelúdium és fúga BWV881
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D.Scharlatti (1685-1757)
Szonáták:
d-moll szonáta K1 L366
A-dúr szonáta K24 L495
G-dúr szonáta K55 L335
C-dúr szonáta K 72 L401
F-dúr szonáta K82 L30
e-moll szonáta K98 L325
C-dúr szonáta K159 L104
f-moll szonáta K186 L72
G-dúr szonáta K241 L180
F.J.Haydn (1732-1809)
Szonáták

F-dúr szonáta Hob.XVI/23
Esz-dúr szonáta Hob.XVI/28
e-moll szonáta Hob.XVI/34
Esz-dúr szonáta Hob.XVI/52
C-dúr fantázia Hob.XVI/4
W.A.Mozart (1756-1791)
Szonáták:
Esz-dúr szonáta KV.189g
F-dúr szonáta KV.280
C-dúr szonáta KV.284b
B-dúr szonáta KV.333
c-moll szonáta KV.457
C-dúr szonáta KV.545
F-dúr szonáta KV.547a
B-dúr szonáta KV.570
F-dúr variációk „Salve tu Domine” KV.398
L.v.Beethoven (1770-1827)
Szonáták:
f-moll szonáta Op.2.No.1.
F-dúr szonáta Op.10.No.2.
D-dúr szonáta Op.10.No.3.
F-dúr szonáta Op.14.No.2
cisz-moll szonáta Op.27.No.2.
G-dúr szonáta Op.49.No.2.
g-moll szonáta Op.49.No.1.
Fisz-dúr szonáta Op.78.
G-dúr szonatina Op.79.
C.M.von Weber (1786-1826)
E-dúr polonaise brillante
Schubert (1797-1828)
A-dúr szonáta Op.120.
Asz-dúr impromptu Op.90.
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Esz-dúr impromptu Op.90.
Mendelssohn (1809-1847)
Variations sérieuses Op.54.
Lieder ohne Worte: g-moll Op.53.
B-dúr Op.62.
G-dúr Op.62.
C-dúr Op.102.
Schumann (1810-1856)
Arabeske Op.18.
Kinderszehnen Op.15.
Papillons Op.2.
F.Chopin (1810-1849)
h-moll szonáta Op.58.
F-dúr ballada Op.38.
Barcarolle Op.60.
Etüdök Op.10.
No.1. C-dúr
No.3. E-dúr
No.5. Gesz-dúr
No.9. f-moll
F-dúr
Etüdök Op.25.
No.2 f-moll
No.3. F-dúr
No.4. a-moll
No.5. e-moll
No.9. Gesz-dúr
No.12. c-moll
Impromptuk:
Asz-dúr impromptu Op.29.
Fantaisie impromptu Op.66.
Keringők:
a-moll Op.34.No.2.
Asz-dúr Op.69.No.1.
h-moll Op.69.No.2.
f-moll Op.70.No.2.
Mazurkák:
B-dúr mazurka Op.7.No.1.
a-moll mazurka Op.7.No.2.
e-moll mazurka Op.17.No.2.
g-moll mazurka Op.24. No.1.
D-dúr mazurka Op.33.No.2.
fisz-moll mazurka Op.59.No.3.
cisz-moll mazurka Op.63.No.3.
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g-moll mazurka Op.67.No.2.
C-dúr mazurka Op.67.No.3.
a-moll mazutka Op.67.No.4.
F-dúr mazurka Op.68.No.3.
a-moll mazurka Op.68.No.2.
Nocturnok:
cisz-moll nocturno Op.49.
f-moll nocturno Op.55.No.1.

F.Liszt (1811-1886)
Etüdök:
La campanella /gisz-moll Paganini-etüd No.3./
E-dúr Paganini-etüd No.4.
La leggierezza /f-moll koncertetüd/
Un sospiro /Desz-dúr koncertetüd/
Esti harmóniák – Transzcendens etüdök No.11.
f-moll transzcendens etüd No.10
Ab irato
Szerelmi álmok
Consolations
A forrásnál /Vándorévek I.füzet/
A Villa d’Este szökőkútjai /Vándorévek III.füzet/
h-moll szonáta
2.legenda – Szt.Ferenc a hullámokon
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen variációk
Gyászgondola No.1.
Két csárdás: Csárdás
Csárdás obstinée
3.elfelejtett keringő
Cantiqe d’Amour
VI.magyar rapszódia
Schubert-Liszt:
Auf dem Wasser zu singen
Schumann-Liszt:
Liebeslied
Chopin-Liszt:
Frühling
Mädchens Wunsch
J.Brahms (1833-1897)
Három intermezzo Op.117.
h-moll rapszódia Op.79.
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C.Debussy (1862-1918)
Images I.
Pour le piano
Pour les agréments – etüd
Clair du lune
L’Isle joyeuse
J.Sibelius (1865-1957)
Öt zongoradarab Op.85
Consolation Op.76.No5.
a-moll etüd Op.76.No.2.
Aspen Op.75.No.3.
Björken Op.75.No.4.
Kuusi Op.75.No.5.
H.Kaski (1885-1957)
Yö meren rannalla
A.Szkrjabin (1872-1915)
cisz-moll etüd Op.2.No.1.
E.Dohnányi (1877-1960)
f-moll koncertetüd „Capriccio” Op.28.
B.Bartók (1881-1945)
Mikrokozmosz VI.:
Hat tánc bolgár ritmusban
Kis másod-, nagy hetedhangközök
Szabad változatok
Három burleszk Op.8/c
Szvit Op.14.
Improvizációk magyar parasztdalokra Op.20.
Román népi táncok
Kolindák I-II.
Z.Kodály
Marosszéki táncok
Méditacion sur un motif du Cloud Debussy
A.Földes (1913-1992)
Két miniatűr
Intermezzo Kodály Háry Jánosából
Zs.Durkó
A gömb története, részletek
Cs.Ökrös
In memoriam 1956
S.Vály (1958- )
Bruegel Variations *
*ősbemutató 2008.08.19., Temmpeliaukion kirkko, Helsinki
O.Mustonen (1967-)
Jehkin Iivana- gitárszonáta zongoraátiratban 2006, magyarországi koncerttermi bemutató 2007.04.25-én a Zeneakadémia Kistermében
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Kamaraművek:
J.S.Bach
g-moll gambaszonáta BWV 1029
e-moll fuvolaszonáta
W.A.Mozart: g-moll zongoranégyes KV.478
L.v.Beethoven:
B-dúr trió klarinétra gordonkára és zongorára Op.11.
F-dúr „Tavaszi” szonáta hegedűre és zongorára Op.24
Esz-dúr hegedű-zongora szonáta Op.12.No.3.
Szonáták gordonkára és zongorára
A-dúr szonáta Op.69.
C-dúr szonáta Op.102.
G.Rossini (1792-1868)
Bevezetés téma és variációk klarinétra és zongorára
M.I.Glinka (1804-1857):
Trio Pathetique klarinétra, gordonkára és zongorára
F.Schubert:
a-moll szonatina hegedűre és zongorára D.385.
a-moll Arpeggione szonáta gordonkára és zongorára D.821.
Introdukció és variációk az „Ihr Blümlein alle” témára fuvolára és zongorára Op.160.
R.Schumann:
Fantaisiestücke klarinétra és zongorára Op.73.
Esz-dúr zongoranégyes Op.47.
f.Chopin:
g-moll szonáta gordonkára és zongorára Op.65.
J.Brahms:
a-moll trió klarinétra, gordonkára és zongorára Op.114.
f-moll szonáta brácsára és zongorára Op.120.No.1.
Esz-dúr szonáta brácsára és zongorára Op.120.No.2.
F.Strauss (1822-1905)
Téma és variációk kürtre és zongorára Op.13.
R.Strauss (1864-1949)
c-moll zongoranégyes Op.13.
C.Saint-Saens (1835-1921)
Allegro apassionato gordonkára és zongorára
M.Bruch (1838-1920)
Kol Nidrei gordonkára és zongorára Op.47.
E.Grieg (1843-1907)
c-moll szonáta hegedűre és zongorára Op.45.
A.F.Doppler: Fantaisie Pastorale Hongroise Op.26. fuvolára és zongorára
C.Franck (1822-1890)
Szonáta hegedűre és zongorára
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G.Fauré (1845-1924)
Élégie gordonkára és zongorára Op.24.
C.Debussy: d-moll szonáta gordonkára és zongorára
g-moll szonáta hegedűre és zongorára
Minstrels /Préludes I.No.12./ hegedűre és zongorára
Premiere Rhapsodie klarinétra és zongorára
A.Roussel (1869-1937)
Joureurs de flute Op.27.
-Pan
-Tityre
M.Reger (1873-1916)
Asz-dúr klarinét-zongora szonáta
S.Karg-Elert (1877-1933)
Sinfonische Kanzone fuvolára és zongorára
R.G.Montbrun
Konzertstück klarinétra és zongorára
E.Dohnányi
c-moll zongoraötös Op.1.
b-moll szonáta gordonkára és zongorára Op.8.
Aria fuvolára és zongorára Op.48.No.1.
L.Weiner (1885-1960)
Peregi verbunk klarinétra és zongorára Op.40.
B.Martinu (1890-1959)
Szonáta fuvolára és zongorára
Szonáta klarinétra és zongorára
S.Prokofjev (1891-1953)
Szonáta fuvolára és zongorára Op.94.No.2.
G.Gershwin (1898-1937)
Három prelüd hegedűre és zongorára
D.Sosztakovics (1906-1975)
e-moll trió hegedűre gordonkára és zongorára Op.67.
H.Dutilleux (1916-)
Szonatina fuvolára és zongorára
A.Sallinen
Mistral fuvolára és zongorára

Négykezes és két zongorás művek:
Diabelli: C-dúr szonatina
F.Schubert: f-moll fantázia négy kézre Op.103.
R.Schumann: Bilder aus Osten Op.66
J.Brahms:Magyar táncok négy kézre:
No.1., No.2., No.3., No.4., No.5., No.6., No.7., No.8., No.9.
A.Dvorák (1841-1904): H-dúr szláv tánc négy kézre Op.72.
C.Debussy: Petit suite négy kézre
Grieg: Peer Gynt szvit I.
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Witold
Lutoslawsky (1913-1994): Paganini-variációk két zongorára
L.Weiner: Tündérek tánca

Zongoraversenyek:
J.S.Bach: f-moll zongoraverseny BWV 1056
F.J.Haydn: D-dúr zongoraverseny Hob.XVIII/2
W.A.Mozart:
A-dúr zongoraverseny KV.488
L.v.Beethoven
c-moll zongoraverseny Op.37
F.Liszt:
A-dúr zongoraverseny No.2.
E.Grieg: a-moll zongoraverseny Op.16.
B.Bartók: III.zongoraverseny

Dalirodalom:
E.Grieg:
Med en vandlilje
Det forste mode
Solveigs sang
En Drom Op.48. No.6.
J.Sibelius:
Varen flyktar hastigt Op.13.No.4.
Jägargossen Op.13.No.7.
Illalle Op.17.No.6.
Spanet pa vattner Op.17.No.7.
Den första kyssen Op.37.No.1.
Flickan kom ifran sin älsklings möte Op.37.No.5.
O.Merikanto (1868-1924)
Pai, pai, paitaressu Op.2.No.1.
Kun päivä paistaa Op.24.No.1.
Laula tyttö! Op.30.No.2.
Metsäkyyhkyset Op.47.
Omenankukat Op.53.No.1.
E.Melartin (1875-1937)
Minä metsän polkuja kuljen Op.4.No.1.
Sydänmaan lammella Op.20.No.3.

Zene/szó
T.Rangström (1884-1947)
Melodi
H.Kaski
Taas kaukaa laulaavat lauluaan Op.6.No.2.
Lähdettyäs Op.26.No.3.
Niin mustina muratit kiertää Op.54.No.4.
Suviyö Op.58.No.1.
I.Hannikainen (1892-1955)
Rannalla istuja Op.5.No.1.
Y.Kilpinen (1892-1959)
Illalla Op.19.No.7.
Kesäyö Op.23.No.3.
Suvilaulu Op.54.No.3.
A.Sonninen (1914-1984)
Siintää metsä Op.14.2.
Yö on tyyni Op.14.No.3.
Älä kutsu kukkaseksi Op.14.No.5.

Bruegel 79 Vály

4077

Nemes Endre alkotásai a pécsi múzeumban
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Nemes (Nagel) Endre
festőművész, grafikus
Pécsvárad, 1909. november
10. - †Stockholm, 1985.
szeptember 22.
Születésének századik, halálának
huszonötödik évfordulója majdnem
egybeesik. Születésének századik
évfordulója előtt, 2007-ben, folyóiratunk 18-19. számában(23912398 oldal és Képtár melléklet )
mutattuk be a művészt. Halála előtt
a göteborgi egyetem díszdoktori
címmel tüntette ki, számos svéd
képzőművész mesterének tekinti.
Munkái a pécsváradi állandó kiállításon és Göteborgban és a világ
számos múzeumában egyaránt
megtekinthetők. Köztéri és közgyűjteményekben fellelhető műveinek
listáját az említett ismertetőnkben
közöltük.
Posthumus kiállításai is jelentősek:1991 Solo-show at Galerie Bel'Art, Stockholm,
Collages. 1995 Solo-show at Galerie Bel'Art, Stockholm, Paintings 1956 - 1960.
2000 Solo-show a Galerie Bel'Art, Stockholm, The early years - works 1933 - 1948,
2009 Solo-show at Galerie Bel'Art, Stockholm, Hommage à Endre Nemes
Most, halálnak negyedévszázados évfordulóján, világhálós forrásból, újabb összefoglaló tanulmányt közlünk, amely közelebb visz e jelentős magyar művész életművének
megismeréséhez.
A prágai a festészeti akadémián töltött tanulóévek után 1940-től haláláig Svédországban élt. Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában a XX. század legjelentősebb festőművészeként tartják számon. Göteborgban az operaház és a városi színház díszletezőjeként dolgozott, a Valands művészeti főiskola vezetője volt 1947-1955
között, majd haláláig Stockholmban élt. A göteborgi régió röpterének otthont adó
Härryda kommun a Nemes családtól 2004 elején adományként néhai Endre hagyatékéból 70 alkotását kapott. Ezek tulajdonképpen már 1985 óta ott voltak letétbe helyezve a művész közvetlen halála előtti, a községgel kötött egyezménye értelmében.
Az alkotások három gyűjteményt tartalmaznak és azokból évente kiállítást rendez-
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nek a Mölnlycke kultúrház csarnokában, amely 1990 óta a művész nevét
viseli (Nemeshallen) Stockholmban, a
Birger Jarlsgatan 2. alatti, a város központjában levő szépmművészeti Galerie
Bel'Art AB, (http://www.belart.se/
exhibitions/render_exhibition/?
ex_id=87), rendeztek poszthumusz kiállítást Nemes Endre alkotásaiból.

Nemes Endre művészetét absztrakt és
szürrealista képi elemek határozzák
meg. Alkotásaira az elvont és szürrealista képi elemek a jellemzőek. Képei
finom műgonddal készültek. Festményei gyakran döbbenetesen klasszikus
bohócalakokat és óraműszerkezeteket
ábrázolnak. Gondosan épített kompozíciójuknak úgyszólván minden eleme
valóságos, ezek mégis valóságon túli
fantasztikus helyzetben jelennek meg.
Alkotásai hideg, gépies világképet sugallnak amelyek mintegy jövőbeli embertelen, vagy gépiessé vált emberi élet félelmét vetítik elénk
Ki volt ez a látnoki és alkotói talentumokkal rendelkező művész aki meggyőződésből
választotta magyar önazonosságát és negyedszázaddal halála után kései nemzettársai
büszkén gondolunk rá? A dél-magyarországi Pécsváradon Nágel Endre névre hallgató zsidó család szülöttjét svédként ismeri a nemzetközi művészvilág. Gyermekkorát
saját bevallása szerint hat nyelven dadogva élte meg a felvidéki Iglóban, aminek a
trianoni átrendezés folytán Spišska Nová Ves lett a neve. Iglóban akkoriban egyformán beszélték a magyart a szlováko, a német, az ukrán, a jiddis és cseh nyelvet. 1928
-ban felvette a – Nemes - művésznevet. Büszkén viselte akkor is, amikor a mindennapok beszélt nyelvét kényszerűségből norvégre, vagy éppen svédre kényszerült váltani. Endre minden nemzet számára érthető valódi emberi és szellemi nemességében
Svédországban bontakozott ki. és hű maradt befogadó hazájához negyedszázaddal
ezelőtti haláláig. De szülőföldje szeretetét bizonyítja a nevét viselő múzeuma Pécsett.
Nemes Endre Múzeum http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=141. A
lépcsőház két üvegablakát Nemes Endre tervei szerint Kéri Ádám festőművész és
Buczkó György üvegszobrász készítette. A gyűjtemény legjelentősebb darabjai: Az
éjszaka leleplezése (1938), a Három barát (1944), A megrágalmazott ház (1967) és a
Csörgővel elfogva (1977).
A Habsburg Birodalom széthullása nyomán, a csehszlovák utódállam megalakulásakor, 1918-ban kiszakította a felvidékieket a Szent korona történelmi közösségéből
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A Nágel család Szlovákiában maradt. A változások közvetlen érintették Endre családját: édesapja, aki a volt rendszer közigazgatási részeként állás nélkülivé válik mert
nem tudott szlovákul, visszatelepül az anyaországba. Édesanyja elválik, később egy
cseh nemzetiségű felesége lesz, de fiával marad az új országban ahol az oktatás és
közigazgatás többé nem lehetett magyar, csak szlovák nyelvű. A tízesztendős Endre
most szlovák oktatási nyelvű osztályba jár. Semmit sem ért abból, amit krétával a
fekete táblára felírnak. Élete végéig ez a rémálom üldözi, hogy nem érti – nem tudja.
Egyenletek és formulák itt ott feltűnnek festészetében egyszerűen azért, mert halvány
sejtelme sincs arról, hogy mit jelentenek. Nyelvtelenségéből következik, hogy a mindennapok és a környezete összefüggéstelen töredékek és érthetetlen jelek tömkelegévé tömörül, amelyekhez Endrének nincs kulcsa. Fájdalmasan ismételgeti ezt a művészetében, még az 1981-83-as Fekete tábla kései alkotásában is. Itt egy fekete tábla
uralja azt a festményt amelyen mintegy számtani formulával üzen a sötét háttér. Az
idegenség fájdalmas jellel ellátott kikiáltása, a kép felső részében pedig egy átszúrt
kéz festőpálcával keresztezve. A festőpálca megragadása olyan szükségesség, amely
egy lehető kiutat jelez a nyelvtelenségből. Ezért művészi alkotását a betűk is jelekké
alakulva követik. A betűk számára egy rejtett közösség kulcsai voltak. Így vall erről:
Gyermekként igen hamar tudatára ébredtem, hogy minden rám kényszerített nyelvet
hiányosan beszéltem. Arra, hogy azok mind csupán jelek sorozatából álltak, amelyek
képtelenek voltak továbbadni azt amit és ahogy mondani akartam. A felnőtteknek
voltak szokásaik, törvényeik, rendszereik. Engem nem értettek meg azokon a nyelveken – még az anyanyelvemen sem. Nem volt adottságom elbeszélésre, hogy szórakoztatóan és érdekfeszítően meséljek, nem jegyeztem meg semmit az emlékezetemben,
nem voltam képes a korábbi élményeimet előhívni – egyszóval, nem uraltam sem a
szavakat, sem a szókincset, amely számomra használhatatlan műszer maradt.
A Nágel család otthona kulturálisan szegény volt. Más olvasnivaló otthon nem is volt
mint a zsidó Múlt és Jövő folyóirat. Kép és festészet nem létezett. Az első képek,
melyeket láthatott a Verne Gyula köteteiben levő fametszetek lehettek. Az őket körülvevő városban sem volt rózsásabb a helyzet. Nem volt könyvtár, sem lehetőség
zenehallgatásra és természetesen nem volt művészeti múzeum sem. Amikor 17évesen Budapesten életében elsőször látogatott el a Szépművészeti Múzeumba, megcsodálhatta Sassetta, Giogione, El Greco, Goya, Brueghel és Cranach alkotásait. A
nevek számára akkor nem jelentettek ugyan semmit, de boldog tudatlanságában látott
és a látottak maradandó benyomást gyakoroltak rá.
Szülei ideiglenes dél-magyarországi tartózkodásuk után visszatértek a felvidéki
Iglóba. Később verseket írt, és a Kassai Újság munkatársa lett. 1928-1930 között
Prágában élt, karikatúrákat készített. 1930-1935 között a prágai Képzőművészeti
Akadémián tanult Nowak Willy professzor tanszékén. Részt vett a prágai Sezession
kiállításain. 1932-1934 között a prágai Magyar Újság műkritikusa volt. 1933-ban
Párizsba utazott ösztöndíjasként Jakob Bauernfreunddal, akivel közösen 1936-ban
Prágában megrendezte első kiállítását. A prágai Umelecka Beseda művész-szövetség
tagja lett. 1938 őszén Finnországba emigrált, de onnan két év múlva kiutasították.
Akkor Norvégiában kapott menedékjogot, ám az ország náci megszállását követően
Svédországba menekült. Itt alkotott haláláig. 1943-ban Malmőben kiállított a
Minotaurusz csoporttal, s alapító tagja a Hontalan művészek csoportjának. 1945-ben
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feleségül vette Exemplaroff Heléne-t és 1948-ban svéd állampolgárságot kapott amiért a közvélemény ma is svéd képzőművészként tartja számon. Részt vett a Prisma
című kulturális folyóirat alapításában. 1947-1955 között a göteborgi Valands
Konstskola igazgató tanára. Spanyolországban (1951) Olaszországban (1953) és Görögországban (1963) járt tanulmányúton. 1965-ben elnyerte a svéd kormány művészeti díját. 1968-ban címzetes tanári kinevezéssel tisztelték meg. Díjat kapott a VI.
Tokiói Nemzetközi Grafikai Biennálén. Életművének egyik lelkes méltatója Jiři
Mašin, a prágai Nemzeti múzeum egykori főnöke. Nemes Endre 1971-ben a Národni
Galerieben Eric Grateval rendezett közös kiállítása katalógusának előszavában bőven
és részletesen kitér a művész fejlődésére. 1972-ben első díjat nyert Friedrikstadtban
(Norvégia) az I. Nemzetközi Grafikai Biennálén. 1980-ban Prins Eugen-aranyérmet
kapott munkásságáért. 1984-ben a göteborgi egyetem a filozófia díszdoktorává avatta.
Alkotása jelentős számú monumentális, dekoratív munka, melyekhez változatos technikát alkalmazott (zománc, stucco, márvány-intarzia, gobelin). Festészetét alapvetően
meghatározza a kései kubizmus kompozíciós eszközeit is alkalmazó szürreális alkotói szemlélete, mely már munkásságának első, Prágához kötődő periódusában kialakult. Művészete mindinkább befogadta a nonfiguratív festészet formai vívmányait. A
hatvanas és a hetvenes években tovább erősödött művei expresszivitása. Szimbólumai kiérleltté, emblematikussá váltak, a kompozíciós megoldások közül meghatározóvá vált a kollázs. 1974-től kezdődően művészetében jelentős hangsúlyt kapott a
falikárpit és a gobelin. Kiállításaira gyakran Svédország határain túl került sor, az
akkori Nyugat-Németországban, Csehszlovákiában, Magyarországon, Finnországban, Norvégiában, Dániában, Izraelben, Angliában, Kanadában, az Egyesült Államokban és Svájcban.

Szlovák bélyeg Nemes Endre alkotásával
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Wágner Nándor Lundban
Folyóiratunk műhelymunkájában immár félezer alkotót számolunk, s közöttük
Erdős Bartha István kérésünkre azzal teszi magát hasznossá, hogy emlékiratait gyarapítja. Négy évtizedes Svédországi tartózkodása alatt bensőséges ismeretséget kötött többek között Wagner Nándor szobrászművésszel, aki a múltszázad közepén,
Lundban élt és alkotott. Wagner Nándorról, az Ághegy 11-13. számában (1465-1473
oldal), Szente Imre írt a szobrász halálakor. Japánban töltött éveiről pedig a művész
ottani barátja, Kiss Sándor gyűjtött és gyűjt, a szobrász özvegyét segítve, anyagot,
amelyből most, Bartha István visszaemlékezéseinek folytatásaként, Wagner Nándor
halála előtt hangszalagra mondott, és eddig még sehol sem publikált, életrajzát közöljük.
Barátom, Nándor
Wágner Nándorral először az 50-es évek végén találkoztam a Koppenhágában
megrendezett (talán legelső) kiállításán. Lenyűgözött ez a szakállas, torzonborz, de
nagyszerű ember és művész. Már az első perctől sejtettem, hogy jó barátok leszünk,
s hogy sokat nyerhetek lelkiekben, ebben a lelki sivatag országban. Nándornak nem
volt megfelelő anyagi helyzete, műterme sem volt, ezért csak festményeiből állíthatott ki Malmőben. De ezek a festmények egészen mások voltak, mint amihez szokott
a látogató. Úgynevezett nevezett papírfreskókból és akvarellekből állott az egész
tárlat.
Átszaladtam a termen, és aztán „leragadtam", szó szerint megbabonázva leültem le
egy papírfreskós kép előtt, amely a katalógus szerint Ézsaiás prófétát ábrázolta. Magas,
világos
tónusban
kihangsúlyozott
homlok
,
mélyen
ülő szemek, markáns, határozott extatikus arc... Csak ültem ott és azon törtem a fejem, hogyan tudnám ezt megvásárolni, mert az ára kétszer annyit tett ki, mint a
Kockums-beli havi fizetésem. Meg hánytam vetettem a dolgot lányom anyjával és
megegyeztünk abban, hogy megpróbálom Nándornak kéthavi részletben, esetleg
háromban kifizetni a kép árát. Nándor beleegyezett, s büszkén láttam, hogy kis cédulát ragasztott művére, miszerint sold vagyis elkelt. A kiállítás végén, két héttel később, büszkén hoztuk haza műalkotását.
Korábban beszerzett apróbb képeim szegényesen mutattak emellett a grandiózus
mű mellett. Ez volt az első nagy művészeti beruházásunk Nándor gazdag kincseiből.
Aztán a kép kapcsán elkezdtünk egymással találkozgatni és tea mellett Nándi családjával beszélgetni. Négy aranyos gyermek tette népessé a lakásukat, élén Dóra aszszonnyal, egy igazán „vastagnyakú kálvinistával”, aki ráadásul, ha jól emlékszem az
akkortájt még alig ismert tranzisztorokból doktorált. Egyébként matematika szakon
végezte a Pázmány Péter Egyetemet.
Mielőtt tovább mesélnék, mindjárt el kell mondanom Dóra panaszát.
-Képzelje Pista, magyarázta magából kikelve, hogy a munkaügyi osztályon azt kérdezte tőlem a hivatalnoknő, hogy rendben, jó az, hogy doktorátusom van, de van
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érettségi bizonyítványom?
Dóra sehogy sem akarta, vagy nem tudta megérteni, hogy lehet ilyen hülyeséget
kérdezni egy hivatalban, hiszen érettségi nélkül egyetemre sem iratkozhat be az ember egy normális országban, nemhogy még doktoráljon is.
(Bizony-bizony Svédországban nagy dolog az érettségi ! Még az egyetemi tanár is,
akinek két doktorátusa van, május elsején nem a doktorkalapban jelenik meg, hanem
a student mössa-val, azzal a nagyra becsült fehér simléderes diáksapkával.)
Nándoréknál, amikor még a családja együtt volt, gyakran megfordultam feleségestől, mert nála mindig értékes emberekkel lehetett találkozni. Nála ismertem meg T.
K.-át, a kiváló grafikust, a sajtófényképész Krizsán Gyurkát és feleségét Mártát.
Gyurkával aztán még a fényképezés terén i kapcsolatba kerültünk, mert több felvételt
készített rozsdakutatásaimról, és beprotezsált az egyik bankba is, amelynek állandó
munkatársa volt. Ez a bank lehetővé tette, hogy lapjában kis cikket publikáljak a
rozsda által okozott hatalmas károkról.
Gyakori vendég volt Nándiéknál, a most már,- általam öreg Weinemöjnennek nevezett Szente Imre is, aki a maga kis pengetős ukuleléjévél (kicsi négyhúros gitár)
szebbnél szebb népdalokat pengetett, melyekre az összegyűltek és kórusban rázendítettek a vendégek is.
Remek hangulat volt Nándiéknál, és mindig értelmes beszélgetések folytak. Néha
egy-egy adomára is sor került, melyen Nándor harsányan nevetett, ha jó poénja volt.
Fia, a kis Bálint akkor volt gyorstüzelő nadrággal felszerelve, és örvendezve csúsz-
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kált a padlón valamennyiünk örömére. Nándi, amikor a csúszó-mászó legkisebb csemetéjére nézett, megjegyezte: Tudod Istu, mert akkor feleségem óhajára mindenki
Istunak szólított, úgy szeretem a bölcsőillatot, hogy szívesen vállalnék még gyermekeket, de sajnos az anyagiaim nem engedik meg...
Nándoron csak úgy lehetett segíteni, hogy az ember vásárolt tőle képeket. A kisebb
akvarelleket olcsóbban, a nagyobb papírfreskó – képeket drágábban adta. Én elég
szorgalmas vásárlója voltam. Szerettem dinamikus megoldásait és ellágyító szép tájképeit. Hogy mi az a papírfreskó? Nándor saját találmánya volt, amelyet úgy állított
elő, hogy a 6-8 mm vastagságú prespán (mazonit) lemezre egyenként beledörzsölte a
színeket (talán víz hozzáadásával, mert az eljárást titkolta, nem adta ki egészen a kezéből). Mire az összes szín felkerült, el is készült a kép, de a prespán vastagsága alaposan elvékonyodott, alig 3-4 mm lett csupán. Érdekes, hogy az ilyen eljárással készített képeket vízzel le lehetett mosni, anélkül, hogy a színek elhalványultak volna,
vagy hogy más egyéb sérülés érte volna a képet.
Emlékszem az édesanyjáról készített egy szép freskó-arcképet, amely ugyanolyan
széles rámába volt elhelyezve, mint az én Ézsiásom. Valahányszor náluk voltam,
mindig megbámultam az anyja portréját. Néha még célzást is tettem, hogy jó lenne,
ha eladná nekem. Nándi azonban hallani sem akart a vásárról, s engem kegyeletsértőnek nevezett, hogy egyáltalán ilyesmi megfordulhatott a fejemben. Fennen hangoztatta, hogy elégedjek meg az Ézsaiással, mert az olyan nagyszerű kép, hogy annak az
árából majd kitaníttathatom a lányomat. (Hát, ha nem is került sor a lányom kitaníttatására, de tény, hogy a képet Nándi japán felesége, Chio igen jó áron visszavásárolta
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tőlem, a többi Nándor képpel
és
szobrokkal
együtt. Vagy tizenkét különféle
alkotást vásároltam Nánditól.)
Wágner Nándor
olyan nagy tehetség és olyan sokrétű művész volt,
hogy nehéz lenne munkásságát, úgymond, globálisan összefoglalni, ezért megpróbálom különböző mozaikokból, apróbb eseményekből összeállítani a róla szóló emlékeimet.
Nándor nemcsak
nagyszerű szobrász volt, festett
is. Nemcsak olajjal, akvarellel és
freskó-eljárással,
meg temperával,
stb. hanem oly
gyorsan és pontosan rajzolt, embert, állatot, madarat, hogy soha
egy vonalat nem
kellett a rajzain kitörölni, vagy javítani. Őrzőm azokat a pauszpapírra sietősen lerajzolt ábráit, melyeket egy előadásomhoz kértem tőle. Ezekkel a rajzokkal kívántam
illusztrálni a lovas közlekedés fejlődését.
Nándor eleinte vonakodott, mert a rajzok témáját magam diktáltam, mondta, hogy
„te is tudsz rajzolni, készítsd el magad!”. Könyörögve magyaráztam, hogy már régóta
nem gyakoroltam a szabadkézi rajzot, s csupán elgondolásom van, hogy mit akarok,
de nem tudom
megcsinálni. Főleg nem úgy,
olyan művészien,
mint ő. „Na jó
mondta, rendben
van, mond mit
akarsz,- de hangsúlyozom,
nem
írom alá a rajzokat.” Bánom is én

Képtár

4087

- gondoltam magamban, a lényeg az, hogy megcsinálja.
Az első kép, mondtam én, ábrázolja a teljesítmény egységét a lőerőt. Egy lőerőt.
Nándi erre rajzolt egy olyan ágaskodó mént, hogy le a kalappal. Mindenki nevetett,
amikor ezt az egy lóerőnyi egységet meglátta a vetítővásznon.
Mi legyen a második, adta meg magát Nándor ? Hát most, fogjuk be ezt a lovat
amolyan két rúdból álló tákolmányba, amilyeneket régen, az úttalan utakon használnak a hegyi lakók. Erre Nándi pillanatok alatt megrajzolta a tákolmányt, sőt még az
anyát is rátette a rudakra eszkábált alkalmatosságra. Alighogy elmondtam kérésemet,
máris kész volt a rajz. Lehet látni, hogy milyen nehéz ezt az eketaligát húzni a lónak.
Fárasztó az embernek is, de a lónak is. Egyszerű vonalas ábra, amelyen mindenegyes
vonal a helyén van, és semmit nem kell azon igazítani, vagy kiegészíteni. Mondtam
is Nándinak, hogy hiába nem írod alá, mert úgyis miden előadás alatt elmondom,
hogy ezeket a rajzokat te készítetted.
Aztán így „feltaláltuk” a kereket is. És rajzolt Nándi egylovas szekeret, nagyobb
rakfelülettel, s könnyebb gurulással, a ló és a gazda örömére. Aztán kétlovas hintót
varázsolt Nándi a papírra. Majd elhagyta a lovakat és ugyanabba a hintóba motort
helyezett. Ez lett az első autó. Valóban, az első autóknak alig volt 1,5-2 lóerősnél
erősebb motoruk.
Kértem aztán, hogy rajzoljon egy modern áramvonalas autót, amelybe egy egész
ménes van „befogva” Ez is meglett, s közben Nándor úgy belejött a „közlekedés fejlődésébe”, hogy kérés nélkül rajzolt :szénás szekeret és sok más egyéb járművet is.
Hálásan köszöntem Nándi szívességét, s még arra kértem, fényképezze le rajzait,
hogy diapozitívokat tudjak készíteni belőlük az előadásomhoz. „Még ezt is!”- mondta
Nándi tettetett bosszúsággal.” Hát toronyóra nem kéne!” Meggyőződésem, hogy
Nándi nemcsak rajzolni, de fémből is tudott volna készíteni egy működőképes toronyórát. Mindenfajta kézművességre úgy ráállott a keze, mintha egész életében lakatos, asztalos, vagy szobafestő lett volna.
Ezekkel a lovas fogatokkal bejártam egész Svédországot, Norvégiát, Finnországot,
aztán bemutattam Magyarországon, Erdélyben, s még ahol megfordultam számos
helyen. Ezekkel a rajzokkal tartottam előadást öregeknek, fiatal demokratáknak, tanároknak, mérnököknek, stb. Valamennyi előadásomnak mindig nagy sikere volt. Állítom, hogy a siker nagy részét Nándi rajzainak köszönhettem.
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Nándor segíteni akart egy idős hölgynek
A lundi állomáson álldogálva vártuk a Malmőbe vivő vonatot, hogy a kellemesen
eltöltött beszélgetés után haza menjek. Mielőtt vonatom beérkezett volna, beszaladt
ellenkező irányból egy személyvonat. Az egyik kocsi ajtaja éppen előttünk állott
meg, ott, ahol Nándival diskuráltunk. Nyílik a kocsi ajtaja, idős néni bizonytalankodva kapaszkodik a fogantyúba, látszik rajta, hogy nehezen szállja rá magát a leszállásra. Nándor udvariasan odaugrott, s fejet biccentve kezét nyújtja a hölgynek, hogy
lesegítse.
A néni már-már félig- meddig elfogadta a Nándi segítségét, de meglátta lyukas
vadászkalapját és torzonborz szakállát, visszarántotta a kezét és olyan ijedt arcot vágott, mintha magával Luciferrel találkozott volna. Nándor kinyújtott keze még ott
maradt a levegőben egy darabig, mintha arra várna, hogy tévedését a hölgy meggondolja. Nem így történt. A hölgy nagy megerőltetéssel, de a maga erejéből szállt le.
A történtek annyira kibillentette Nándit lelki egyensúlyából, hogy hetekig nem
érezte jól magát.
- Minek nézett engem a hölgy? Rablónak, vagy útonállónak? Ki hallott még ilyet!
Próbáltam vigasztalni.
- Nándikám, az a kedves öreg hölgy valóban furcsa embert láthatott, amikor rád
nézett. Zavarában elutasította segítő kezed. Ezen nincs mit csodálkoznod, mert az
idősebb skåneiak nem igen kedvelik a bevándorlókat. Ide özönlött az a sok háborús
menekült: a lett katonák, a lengyelek, aztán mi magyarok. Bizonyára volt miért ferde
szemmel néznek valamennyi idegen emberre.
Magam is megjártam, amikor a Kockums személyzeti osztályáról elküldtek, lakásnézőbe.Nagy reményekkel jártam Malmö lakónegyedeit, sorra kopogtattam, illetve
csengettem számos lakás ajtaján, de amikor a háziak meghallották akadozó svédnyelvemet, kurtán, furcsán elutasítottak. Többen is azt mondták, hogy már kiadták a lakást, de volt olyan is, aki becsapta az ajtót az orrom előtt, és azt sem mondta, fél kalap. Magamból kikelve visszamentem vissza a Kockums alkalmazottjához és rátámadtam, mert bizonyára tudta, hogy a nép ilyen külföldi gyűlölő. Kérdeztem, hogy
miért nem hívta fel az illetőket előzőleg telefonon, és mondta volna meg, hogy egy
Magyarországból, 56-ban menekült mérnökről van szó, akit alkalmaztak. (Ez volt az
első svéd, akit alaposan leteremtettem, mert nagyon megalázva éreztem magam.).
Végül a vállalat kiutalt nekünk tartalékából egy vadonatúj, kétszobás összkomfortos
lakást. Ennek aztán megint nagy „lelki-ára” lett, mert a Sydsvenska című újság mindjárt meginterjúvolt és nagy boldogan elmeséltem, hogy feleségestől milyen jól érezzük magunkat az új lakásban. A másnapi lapban a „for jag be om ordet” rovatban egy
svéd sofőr rám támadt, hogy ő, két gyermekes családjával egy nyomorult egyszobásban lakik, ami nem igazság, ha az alig jött idegen rögtön újlakást kap. A többi hasonló támadásokat szomorúságomban már el sem olvastam. Végül aztán a Kockums
azzal tisztázta az ügyet, hogy a hajógyár a külföldi szakemberek elhelyezésére kapott
lakásainak egyikét jutatta nekünk.
De hiába meséltem Nándinak ezt vigasztalásképpen, nem segített rajta, az ő művészi lelkének sok volt az ilyesmi, nem tudta felfogni, hogy vannak olyan emberek,
akik így gondolkoznak.
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- Nem kértem sem pénzt sem lakást a hölgytől, miért vonta vissza a kezét?
Az idekerült idegen ezt nem érti, sértve érezheti magát, mert hivatalosan nem vagyunk „másodrendűek”, de a valóságban a mégis annak tart a nép... Magyarázza ezt
mindenki,a hogyan akarja.
Jól tette Nándor, hogy végtovábbállt innen. Még rajztanári állást sem kaphatott, egy
elemi iskolában, mert nem volt „képesítése”. Újságkihordással és egyéb alkalmi
munkával
próbálta
megszerezni
szűkös
kenyérre
valóját...
Nándor majdnem megbicskázott egy amerikai turistát
Egy alkalommal- mesélte el Nándor -,amikor Olaszországban jártam, és Leonardo da
Vinci Utolsó vacsora csodálatos művében gyönyörködtem, észrevettem, hogy egy
turista bicskájával vakargatja a freskót. Úgy tett, mint, aki ellenőrizni akarj, hogy
valóban freskó-e.
- Megőrült, ember?- ugrott neki Nándor, torkon ragadta és kevesen múlt, hogy a
turista bicskájával nem metszette el a rongáló nyakát. A szerencsétlen alig tudta kinyögni, hogy amerikai és nagyon érdeklik a freskók.
- Képzelheted – emlékezett vissza Nándor- kedvem lett volna megfojtani azt a barbár yenkit. Hogy lehet egy ember ekkora állat? Remegett a szája, amikor ezt mesélte.
Ilyen hirtelen haragú volt az az én barátom, amikor művészetről és kultúráról vo
szó .
Nándor szívesen sakkozott
Boldog volt, és nevetett, ha megvert. Olyan volt, mint egy kisgyermek, amikor nyerésre állt. Hangosan mondogatta, „na most leveszem ezt”, „most ezzel meg idelépek”,
stb. De ha rosszat lépett, hamar visszavette, és nyomban szabadkozott: „majd te is
visszavehetsz egy rossz lépést”. De, amikor én akartam visszakozni. hevesen tiltakozott, „Nem lehet!”, merthogy következő lépésben mattot kap, hátrányba kerül stb.
Néhány pár játszma után meguntam ezt a fajta sakkozást, és azt javasoltam, inkább
beszélgessünk. Nándi elfogadott, de kikötötte: „A meccset, ugyebár én nyertem?”
Nem csak a sakkban, de a vitában is szerette, ha övé volt az utolsó szó. Művészetről, építészetről, és általában, ha kultúráról volt szó, Nándinak remek érvei voltak,
az embernek valóban meg kellett hajolnia sokrétű tudása és okossága előtt.
Nándor és a katolicizmus
Nándit katolikusnak keresztelték. Gyakori vallásos tárgyú beszélgetéseinkből ez
kitűnt, hogy Nándi jó keresztény volt, humanista, Krisztushívő, aki sok mindent nem
fogadott el a Vatikán dolgaiból. Egy ilyen alkalommal, amikor vallásról, vallásokról
és szektákról beszélgettünk feltettem Nándinak a kérdést: Hogy állunk a katolikus
egyházzal? Miért nem kap megbízatást oltárképek készítésére és Krisztus szobrokra,
amikor mindenki tudta és látta, hogy számos akvarellt, olajfestményt és szobrot készített Krisztusról. Kérdésemre Nándi azt felelte, hogy Jansenistának tartják, akiket a
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pápa bullával kiátkozott az egyházból. Ezért sem a hivatalos katolikus egyház, sem a
Jezsuiták nem támogatták Nándit.
Nem hallottam a Jansenistákról. Nándor elmagyarázta, hogy Jansen Cornelis , egy
flamand katolikus teológus, aki Ypern város püspöke volt, mozgalmat alapított,
amely főleg Franciaországban a katolikus egyházon belül elterjedt. Jansent
osztottaAugustinus bűnnel és a kegyelemmel kapcsolatos gondolatait, sürgetett valamilyen reformot a katolikus egyházon belül, de a protestantizmust elutasította, eretnekségnek tartotta. A mozgalom központja a Du Vergier (Saint Cyran) nevű teológus
alapította Párizs melletti Port-Royal-i kolostor volt. Az etikai és vallási reformokat
hirdető mozgalomhoz számos gazdag humanista érdeklődő társult. Többek között
Racin is a kolónia tanítványa volt. 1643 -ban Arnauld Antoine lett a mozgalom vezetője, akinek lánytestvére Angélique, a Port-Royal abbedisszája volt. A Port-Royal
köréhez Pascal is csatlakozott. A Jezsuiták végezni szerettek volna Jansennel, 1653ban a pápától, néhány tézisével kapcsolatban kieszközölték Jansen eretnekítéletét . A
Jezsuitáknak alaposan visszavágott Pascal a Lettres Provinciales művében. 1660-ban
XIV. Lajos is a mozgalom ellen szegült, 1709-ben bezárták a kolostort és lerombolták.1713-ban a pápai bulla ítélte el Jansent.
Nándor nem szólt arról, hogy a janzenizus még működő szervezet, s hogy a birtokában lévő jansenista pecsétet Magyarországról hozta magával, vagy itt szerezte Svédországban. Nándi kapcsolatban állt a lundi francia szerzetesekkel. Hogy összeszólalkozott volna velük, erről nincs tudomásom, de az tény, hogy a katolikus egyház teljesen fumigálta őt. Azt, hogy hajlott a protestantizmusra feleségének tulajdoníthatjuk.
Dóra „vastag nyakú” kálvinista asszony volt.
Egyébként is Nándor humanista szemlélete, liberális gondolkodása arra predesztinálta, hogy ütközésbe kerüljön mindenféle vallási fanatizmussal és kötöttséggel.

Erdős Bartha István
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Szobrász, akinek három élete volt
Oral History Közreadja: Kiss Sándor
Wagner Nándor, amikor Tokióban a daganatos betegségét diagnosztizálták elkezdte kazettára mondani élettörténetét:
„1997. augusztus 6-án, a tokiói Keio egyetem kórházának egyik szobájából emlékszem vissza közelmúltban tett látogatásomra Nagyváradon, ahol megkerestem
édesanyám sírját, valamint nagybátyám és édesapám sírját, melyet teljesen szétromboltak. Borzasztó volt újra látni ezt a várost, amelyben születtem, amelyhez annyi
szép emlék kötött. Még Lindner Mariann volt velünk, rokonainál ebédeltünk az első
napon, amikor kisült, hogy a ház ura valamikor iskolatársam volt, habár jóval később
járt, mint én. Beszélgetésünk folyamán felidéződtek az emlékek, amelyek feltétlenül
sorsdöntőek voltak életem alakulásában. Úgy gondolom, hogy ezeket a részleteket fel
kell tárnom azok előtt, akik érdeklődnek, hogyan és honnan jöttem.
1922. október 7-én születtem Nagyváradon. Apám, szülei ellenkezésére házasodott meg, ami annyit jelentett, hogy anyám nem túlságosan szívesen látott volt a
nagyszülői házban. Nagyapám, amikor megszülettem, rám se „fütyült”. Egyszer csak
megállt a hintó a ház előtt, nagyapám bejött, megnézett és attól kezdve olyan nagy
szeretet kapcsolt bennünket össze, amely egészen négy éves koromig tartott. Amikor
december 6-án, Mikulás napján, a román diákok fellázadtak, nagyapám a puskájáért
szaladt, a szobába, ahol a fegyverek lógtak, megcsúszott a parketten, beütötte a fejét
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és ennek következtében meghalt. December 8-án, nagy havazásban volt a temetése.
Anyukám mindig félt
tőle és mások is összehúzták magukat jelenlétében. Kivéve nagyanyámat, aki egy egészen kicsike asszony
volt, az oldalán lógtak
a ház kulcsai. Ha viszszaemlékszem, és valamihez akarom hasonlítani, akkor mezőre kihajtott a bikákra
gondolok, akiket pulikutyák fegyelmeztek.
Hát ilyen kis pulikutya
volt az én drága nagyanyám, akinek a szájától és szigorától nagyapám bizonyos módon tartózkodott. De amikor nagyanyám nem volt jelen, mi mindent elkövettünk, hogy jól érezzük magunkat. Persze olyan dolgokkal szórakoztatott
az én drága nagyapám, amiről addig fogalmam se volt. Például az éléskamrába ment,
bedugta az ujját az üvegbe, a sztaniolszerű… nem sztaniol volt, annak idején olyan
bőrszerű dolog volt, átdöfte és két nap múlva azt mondta nagyanyámnak, hogy jó
volna megnézni a befőtteket, nincs-e olyan befőtt, amelyik nekünk jó lenne? Mármint
nekem és nagyapámnak. Ilyenek voltak a cseresznyebefőttek, amit nagyanya megdöbbenéssel látott. Te jó Isten! Ez hogy történhetett? Milyen szerencse, hogy szólt!
És az almáriumból kikerültek a porcelánok, melyek a gyümölcs étkezésére voltak
fenntartva. S nagyapámmal együtt – ő huncuton, kacsingatott – ettük a befőttet.
Nagyapám háza az 1700-as években épült és volt egy hosszú lépcső, ami levitt az
udvarba. Nagyapám talált egy seprűt, aminek nyelét puskaként gyorsan levágta és
elkezdődtek a hadászati leckék, hogy kell célra tartani a puskát, milyen gyorsan kell
mozogni. Egyszer csak egy őrületes ordítást hallok a konyha felől Mit csináltatok?
Nagyanyám akkor vette észre, hogy egy teljesen új seprűnyelet vágott le. Volt szidás.
Vettük a demizsont és átmentünk a túlsóoldalon lévő Tornyai féle boros pincébe,
ahol nagyapám a borát tartotta. Megtöltöttük a demizsont és hazatértünk a kedvenc
dakszlinkkal együtt.
Nagyapám mindent elkövetett, hogy jó magyar embernek neveljen. Volt egy doboz, amelyben benne voltak a darutollak, hogy amikor majd a románok elmennek,
ezeket a darutollakat majd kiosztjuk a derék leventéknek, és saját magunknak is kitűzünk egyet-egyet. Így is történt. Amikor a visszacsatolás megtörtént, szabályosan
kiosztottam a darutollakat abból a dobozból, amit nagyapám rám hagyott. Nagyon
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utálta a román embereknek a viselkedését. Ez
irtóztató volt. Nem hiszem, hogy túl helyes volt
ez a nagyapám nevelésében. Feltétlenül sokat
jelentett abban, hogy fölfokozta későbbi életemben a szenvedéseket.
Nagyapám halála után, mint minden gyerek
Váradon, Mártonffy Bandi, Juli Ervini,
Szentmiklóssy Bandi, akik nekem játszópajtásaim voltak, mind az Orsolya zárdába kerültek. A
nővérem is. Szántai Jancsi is ott volt, meg Bauer
Jenő is, és én is oda szerettem volna kerülni.
Apám és anyám úgy határoztak, hogy elküldenek
a görög katolikus püspökséghez tartozó iskolába.
Ez egyfajta mintaiskola, ahol francia szerzetesek
tanítottak. Olyan preparált tanítóképző iskola,
ahol Montessori szisztémmel tanítottak. Kedves
furcsaszagú papok. Hát éngemet odavittek az
első elemibe, egy szót se tudtam románul, és
nagy nehézségekkel próbáltam követni azt, amit
a tanítók beszélnek. A franciát valamivel jobban
értettem, mint a román nyelvet, de hát a románnal nagy bajaim voltak. Decemberben skarlátos
lettem és bevittek a járványkórházba, ahol komplikációk léptek fel a vesémmel. Szegény anyám az első két hetet ott töltötte velem a szemben lévő ágyon, majdnem alvás
nélkül. Lábán nagy hurkák maradtak. Hazament és én ott maradtam egyedül. Néhány
hétig ott kellett maradnom. Majdnem tavaszig kórházban voltam. Hazavittek és újra
kellett tanulnom járni, mert nem tudtam a lábamra állni.
Ahogy egészségem valamennyire felerősödött, elküldtek vidékre apám barátjához,
merthogy ott román nyelvet is hallok, és jó a levegő, egészséges hely, szóval kevesebb baj lesz velem. Én ott a kocsisnak lettem a barátja, a kocsis román ember volt,
sokat beszélgettünk. Tanultam, hogy hogyan kell csutakolni a lovat, hogy kell bánni a
lovakkal, hogyan kell befogni. Az istállóban volt egy hatalmas nagy báránybőrbunda
azon aludt a kocsis, akit úgy hívtak, hogy Nátye. Jött az ősz, újra iskolába kellett
mennem, nem kerülhettem a másodikba, újra kellett járnom az elsőt. Az újrakezdés
sértő volt és kellemetlen, de már jól beszéltem románul, rövid idő alatt teljesen egyenesbe jöttem. A gyerekekkel megpróbáltam barátkozni, de ők nagyon ellenségesen
viselkedtek velem szemben. Emlékszem az első napra, amikor a könyveket megkaptam, hazafelé anyám fogta a kezemet, és azt mondta, hogy ha nagyapám élne, ezt
nem tehették volna velem. Sírtam. Folytatódott ez a dolog, mert a gyerekek egyre
jobban elkanászosodtak, ütöttek engem. Azt mondta édesanyám, hogy nem az a legény, aki üt, hanem az, aki állja. Hát én álltam. Álltam ezeket az ütéseket egész sokáig. Ez a dolog visszatért később, amikor a gimnáziumba jártam.
Az elemi iskolában nagyon jó gyereknek tartottak. Rengeteg intelligencia teszten
estem keresztül. A kedves francia szerzetesek jó barátok voltak, játszottunk, a tanárok külön kezeltek bennünket és ez irigységet szült. De barátságot is. A barátságot
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fenntartással kellet kezelnem, mert egész
másfajta emberek voltak azok, akiktől barátságot vártam. Nem tartottam magamat
kiemelkedő személyiségnek. Jól éreztem
magamat a kocsissal és az utcaseprővel,
akik a barátaim voltak. Még a szemetes
legénnyel is jobban összejöttem, mint néhány úgynevezett előkelő család gyermekével. Legjobb barátom a Bazili Bandi, vele
jól megvoltunk. Tartott egészen a negyedik
elemiig. Jött a harc, felvétel a gimnáziumba. Felvételizni a magyar szekcióra akartam. Meg is tettük, de édesanyámnak nem
volt tudomása arról, hogy ilyesmit hogyan
kell elintézni. Az Orsolya zárdába jutott
nővéremnek egyszerű volt, mivel az Orsolya zárda apácái apámnak paciensei voltak.
Úgyhogy az egészen simán ment. Nem
gondolták, hogy másképpen kell intézni a
magyar szekcióba való bejutást. A felvételi
vizsgán elbuktam. Egy szóért. Azt, hogy zsír románul írtam. Szegi tanár úr volt a
magyar szekció igazgatója, behívta édesanyámat és azt mondta, hogy nem tehet egyebet, vegye tudomásul, hogy bizonyos numerus clausus van, megszabták, hány magyar diákot vehetnek fel a magyar szekcióra. Ha az ön fia bekerül, egy gyerekkel
kevesebb érettségizhet és ez borzasztó nehézségeket jelent. Az ön fia már beszél románul is, sőt franciául is. Nem tennék meg azt, hogy átmennek a román szekcióra és
ott felvételizzenek? Ott biztosan fölveszik, és akkor eggyel több magyar embernek
lesz érettségi bizonyítványa. Ezt édesanyám mesélte otthon. Mondta, hogy nyáron
még mit kell tanulnom ahhoz, hogy szeptemberben felvételit tegyek a Gozsdu Líceum román tagozatára.
Fölvettek és bekerültem az első osztályba, a Gozsdu Líceumba. Karszámom 373 volt.
Nem felejtem, mert nem tartottam túlságosan szerencsés számnak, annak idején sem.
Ott azután olyan románok közé kerültem, akiket addig még soha nem láttam. Falusi
legények, orosz gyerekek és másfajta gondolkodásúak, de nagyon egészségesek és
nagyon durvák, meggondolatlanok és faragatlanok. Két román fiú volt, akikkel lehetett értekezni, a többi rajtuk nem jöhetett számításba. Az első gimnázium nagyon jól
ment, de már ott is észrevettem, ha jól felelek, akkor olyan dolgok történnek körülöttem, amelyek elképzelhetetlenül rosszindulatúak. Megcsapott a durvaság, irkáimat
bepiszkolták, amire én nagyon kényes voltam. Ruhámra, táskámra piszkot dobtak.
Aztán folytatódott azzal, hogy szájon vágtak, mert magyarul beszéltem. Anyám tanácsára, igyekeztem nem visszaütni. Helyzetem egyre súlyosbodott. Harmadik gimnáziumban a tanárok is rosszindulatúak voltak velem szemben, mert azok is mind suttyók
voltak, bocsánat a kifejezésért. Volt egy tornatanár, aki elbuktatott tornából, és volt
egy zenetanár, aki pótvizsgára buktatott énekből. Ez azt jelentette, hogy ősszel újra
kellett vizsgáznom. De az iskolai tornabemutatónál én voltam az első.
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Osztályfőnököm nagyon rendes román ember
volt. Floreának hívták, rám nézett és röhögött,
hogy pótvizsgára ítéltek. Ez közel se olyan egyszerű dolog, mint aminek kinéz, mert aki felkerült a pótvizsgás fiúk táblájára, azt mindenki
nyomta. negyedik gimnáziumban vigyáztam arra,
hogy nehogy baj legyen. De a durvaság már
olyan fokú volt ellenem, hogy azt nem lehetett
kibírni. Ez egészen karácsonyig ment. Matematikából kiváló voltam, román nyelvből majdnem
elégtelen, francia nyelvből elégtelen, latinból
majdnem elégtelen, történelemből jó, magaviselet elégséges. Ilyenfajta dolgok voltak készülőben számomra a karácsonyi szünetre, a trimeszteri iskolajelentésben. Szokás szerint a trimeszteri szünet előtt a legjobb rajzoló a táblára rajzolt
valamit és arra rá volt írva: Kellemes Ünnepeket!
Ezt rám bízta az osztály, talán az osztályfőnök is,
azt hiszem. Volt egy Brégenski nevezetű román
fiú, aki mindig vert engem. Mikor kész voltam a
rajzzal (persze jóval korábban mentem be, hogy a rajzot el tudjam készíteni mielőtt a
tanítás elkezdődik) fogta magát és a szivaccsal belemázolt a közepébe, utána az arcomhoz vágta a szivacsot. Én erre visszacsépeltem, de úgy, ahogy senki sem gondolta volna. A fiú összerogyott, de a többi román fiúk összeálltak folytassák az ütlegelésemet. Őket is szétvertem. Utána nyugodtan beültem a padba, aztán mentem és kijavítottam a rajzot. Mielőtt a vakáció elkezdődött volna, volt egy pihenő, egy kézimunkaóra. Gondoltam, ha visszamegyek, újra megtámadnak. Hát nem ez történt. Mindenki nagyon kedves lett hozzám, még a legnagyobb disznó, egy verekedős is egészen
kellemes figurává változott. Nem tudtam elképzelni, hogy mi történt?
Megvolt a szünidő. Tanáraim jóindulata nem javult, de helyzetem az osztályban valamivel jobb lett. Én magam valamivel durvább lettem, mint azelőtt. Láttam, hogy a
legkisebb engedékenység részemről olyan fokú túlzásokban tornyosul, amiket nem
lehet már elviselni. Féltem, hogy valami szörnyű fog bekövetkezni. Vigyáztam, hogy
ne legyek túl jó, de ne legyek túl rossz se. Valamiképpen sikerült átvészelnem a negyedik gimnáziumot. Aztán történt egy nagy hiba az utolsó hónapban, mert a román
városparancsnok fia, aki nyolcadikos volt szaladt felfelé a lépcsőn, én jöttem lefelé a
korlát mellett, és a válunk összeütközött. S ő egy irgalmatlan pofont lekevert nekem.
Visszaugrottam három lépcsőt és úgy állon vágtam, hogy eltört az állkapcsa. De az
én kezem is. Ez a röntgenológusnál derült, aki megnézte meg a kezem.
Szentmiklóssy Bandi is velem jött. Mit csináltál Öcsi? Mondom, hogy valaki megütött, és visszaütöttem. Kit ütöttél meg? Mondom a Drimbát! Mondta, hogy annak
eltört az állkapcsa. Szóval ez történt. Láttam, hogy ez így tovább nem fog menni.
Súlyos idők voltak, 1937-et írtunk.
Szüleim felmentek Remeczre nyaralni. Nekem újra két pótvizsgám volt, mert meg
akarták gátolni, hogy kiérettségizzem. Eszembe jutott, hogy más iskolába menjek.
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Megtudtam, hogy van Ipari Líceum, ahol az ember megtanulja a szakmát, például
építészetet, és onnan a műegyetemre, de még Képzőművészeti Főiskolára is lehet
menni. Nem kértem ki a szüleim véleményét, mert ők Remeczen nyaraltak, én meg
otthon maradtam Váradon. Elmentem egy gyárba dolgozni, mert azt mondták, hogy a
felvételi vizsgához szükség van valami ipari gyakorlatra. Vasasoknál dolgoztam és
ismerkedtem az életükkel. Ősszel aztán elmentünk a felvételi vizsgára, ahol sikerült a
felvételi vizsgám.
A románok nagyon vigyáztak arra, hogy gyerekeik kerüljenek a gépészmérnökire,
ami jobb társadalmi pozíciót biztosít. Négy fakultás volt: műkovács, géplakatos, műasztalos és szobrász. Kovácsokhoz nem engedtek be, pedig gondoltam, hogy a műlakatosság nagyon érdekes, és képességeimet ott virágoztathatnám, hogyha az apám
betegsége súlyosbodik, akkor át tudjam venni a keresőpozíciót és segíteni tudjak a
családon. Az asztalosokhoz kerültem. Az asztalosok bel-építészetet tanultak. Nagyon
komolyan csinálták, egész magas fokon és elbűvölt. Például az új templomajtók tervezése, stílusépítkezés, stílbútorok rajzolása. Ugye addig én csak rajzoltam. Volt ott
egy Bernát nevű műasztalos, rettentően irigyelte, hogy jobban rajzoltam, mint ő, és
többet tudtam a stílusokról, mint ő. Azt mondta, hogy nem tudja elviselni a pofámat.
Volt ott szobrászat, egy marhaság. Románoknak útszéli kereszteket faragtak. Azt
hívták trojkának. És keresztet a püspöknek, körtefából. meg ikonosztáz részeket. Az
ikonosztáz nem egyéb, mint a görög katolikus templomban a szentek szentje, a belső
oltárrészt és a külsőt elválasztó fal. Ezek általában bizánci jellegűek voltak Romániában. Nagyon nagy kereset volt irántuk, ez kétségtelen. Elég az hozzá, hogy amit szerettem volna tanulni, nem tehettem, mert kitúrtak. De hallgathattam bel-építészetet.
1940 szeptemberében megtörtént a visszacsatolás. Az ipari líceum utolsó előtti évét
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jártam. A magyar minisztérium átvette a
fennhatóságot. Magyarországon nem volt
ilyen iskola. Átalakították tanulási programot. A Diószegy tanár úr hivatott, és a Szent
László Gimnáziummal együtt vonultam fel
Horthy Miklós előtt a bevonuláskor. ideje
alatt. A tanár úr mosolygott rám és mondta:
Nehéz volt ugye? Igen, feleltem. Most majd
mindent megteszek érted fiam, és minden
rendbe jön! Ezt mondta. De engem ez nagyon sértett. Súlyosabb dolgok voltak mögöttem, mint csupán ez. Elkezdtem tanulni,
hogy különbözeti érettségihez jussak.
Szontágh Gusztáv lett az igazgatója a líceumnak. Bementem hozzá és megmondtam, hogy
különbözetivel érettségire állok, magánúton
tanulok, és nem folytatom az ipari líceumot.
Szontágh Gusztáv azt mondta, hogy minden
úgy rendbe jön, hogy azt el se tudom képzelni!
Aztán sikerült megtalálni azt az embert, aki
engemet valóban szobrászatra tanított. Fey János, volt az, aki akkor tért vissza Hollandiából. A holland királyi udvarnak volt a szobrásza. Felesége szintén holland
hölgy volt, aki nem bírt meglenni Nagyváradon. Látva, hogy a kocsisok ütik a lovakat ostorral, visszatért Hollandiába. Fey Jánosnak a szívével volt baja, és a nedves
levegő nem kedvezett neki, ezért Nagyváradon maradt. Én voltam az egyetlen növendéke. Valódi szobrászatot tanított, és volt még egy gyerek, akit fölvettek az első évre,
hogy ne legyek egyedül. Innentől kezdve gyönyörűen haladt a tanulás, s a reményeim
nagyok voltak. Gondoltam, megnyílik a lehetősége annak, hogy bekerülhessek a
Képzőművészeti Főiskolára. Fogalmam se volt arról, hogy a Képzőművészeti Főiskolára bekerülni közel sem volt olyan egyszerű dolog. A növedékek évekig mestereknél
tanultak ezért. Édesapámnak, karácsonyi ajándékul baglyot faragtam szünidőben. Két
könyvön ült a könyvtárában, nagyon szép a bagoly volt, de Fey Jánosnak nem tetszett, mert túlságosan leegyszerűsített finom formája volt. Azt mondta, engedjem
meg, hogy befejezzem a szeme körül a tollakat. A szeme körül a tollakat bevágta, a
szívem majdnem megszakadt. Megköszöntem, és a műhelyben, ahol sokan dolgoztak, a baglyot kipolitúrozták. Ez volt az utolsó alkalom, hogy láttuk egymást. A háztulajdonos, ahol lakott felemelte a házbért, mert műhelyének falára freskókat festett.
Elrendelte, hogy meszeljék le a falakat. Aztán szívgörcsöt kapott és meghalt.
Karácsony után nem volt már mesterem. Most mit csináljak? Apám vonakodott mindenféle beavatkozástól, nem túl nagy tekintélye volt előtte az Ipari Líceumnak, néha
inasiskolának nevezte. Azt mondta, hogy mindent hajlandó fizetni, ha orvosira megyek. Ezt komolyan átgondoltam. Nem az érettségi volt a probléma már, hanem a
hivatás vállalása. Minden embernek a szenvedését magamra vettem, gyenge és érzékeny gyermek voltam. A románokat, akiket néhány magyar ütni akart a visszacsato-

4098

Akik előttünk jártak: Wágner Nándor

lás idején, az utcán, szégyenkezve kiszedtem
a kezük közül. Az egyik később aztán megtámadott, mikor a háború befejezése után viszszakerültem Váradra. Neve Berkes volt. Folytatva a dolgokat, tehettem volna? Műegyetem,
- igen, ez nagyon kecsegtetőnek ígérkezett.
Fölmentem néhány napra Remeczre, hogy
édesanyámmal beszéljek. Nekiálltam egy csomó tervrajzot csinálni olyant, amit tanultam
az iskolában. Olyanok voltak, állíthatom,
hogy a legjobb műépítészeti hallgató sem
tudott jobbat készíteni. A perspektíva mestere
Pavot Gyula volt, aki nemzetközileg elismer
rajzoló volt. Azt gondoltam, a rajzokat elviszem, és el is adhatom. Kiderült, hogy a rajzokat soha nem lehet eladni, olyan nincs! A rajzokat egyszerűen ellopják! Eladni nem lehet!
Fölmentem újra két napra Remeczre valami
miatt. Ott volt egy társaságban Rimanóczy
Laci bácsinak a felesége valamint Rimanóczy
László és György, nagyapámnak iskolatársai
és barátai. Rimanóczy néni azt mondta, hogy
öcsének protekciója van a Műegyetemen.
Egyszóval nyugodtan mehetek a Műegyetemre. Ennyit kellet mondani nekem, ahhoz,
hogy teljesen elfordítsanak attól, amit szerettem volna, művelni abban az időben.
Tanultam az érettségiig. Megérkezett az érettségi biztos. Valami budapesti iparművészeti főiskolai tanár, valami ilyesféle. Érettségim kiválóan ment. Kérdezte, tudok-e
rajzolni egy reneszánsz kapitellt? Egyszerűen reneszánsz kapitellt (oszlopfőt). Az
akantuszleveleknek a törvényszerűségét nem ismertem. Stílustörténetet egyáltalán
nem tanultam olyan módon, mint szerkesztési alapot. Erre az érettségi biztos, a kiváló
érettségim ellenére egyszerűen el akart buktatni a fő szakból, a szobrászatból! Lázadás lett a vége és Szontágh Guszti bácsi felment a minisztériumba, és nagy cirkuszt
rendezett. Elfogadták az érettségimet, végzettnek minősítettek. Az érettségi bizonyítványomban állt, hogy ez jeles, az jeles, de szobrászatról szó sem volt. Kaptafakészítőnek minősítettek. A kaptafakészítő magyarországi viccel függ össze, amikor a lánchídi oroszlánt megkritizálta valami csizmadia. Ez az úgy nevezett „úriember” ezt
tette az érettségi bizonyítványommal. Bel-építészetről szó se volt benne, habár abból
is vizsgáztam. „Köztisztviselői minőségre jogosít.” Ez azt jelenti, hogy tiszti iskolára
mehetek, vagy megpróbálhatok – ha ezt a viccet nem értik – ferdén bejutni a Műegyetemre. Szörnyű csapás volt számomra! Rosszabb volt, mint a románok pofonverése. Nem mutattam meg az apámnak az érettségi bizonyítványomat. Rimanóczy
Gyuri bácsiékhoz sem mentem föl, nem akartam protekciót. Undorodtam az ilyesfajta
mentalitástól, mert láttam az áldozatait a protekciónak. Megbocsáthatatlan hibákat
követtek el az ország és a nemzet érdekei ellen!
Fölmentem Budapestre, erről nem szóltam apámnak. Befejeztem azokat a vázlatokat,
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amelyeket az előbb említettem, kiegészítettem és csináltam egy szobrot. A hídon,
amelyen az iskolába jártunk, volt egy vak
koldus, akinek az arca engem nagyon
meghatott. A koldusnak arcát megmintáztam és ezt felvittem Budapestre rajzaimmal együtt. Ott Laci barátommal találkoztam az utcán. Hogyan intézzem el a dolgaimat Budapesten, hogy lehet itt lakáshoz jutni? Ilyesmiket kérdeztem. Azt
mondta, menjek a Lónyai utcai Emericana
Kollégiumba, ott van a Várkonyi Fidél, és
mondjam azt, hogy ő küldött engemet.
Helyet kértem addig, míg a felvételi vizsgát leteszem. Ősszel volt a Képzőművészeti Főiskolán a felvételi. Pénzem nem
volt, már ennivalóm se! Volt egy Kárpáti
Vilmos nevű nagyon kedves fiú a kollégiumban, aki festőnövendék volt, ő segített.
Tetszettek neki a rajzaim, a festményeim
és a a műszaki dolgok, amiket csináltam.
Javasolta, hogy a rajzokat, a festményeket
és a szobrot vigyük Szőnyi István műtermébe. Az is a Lónyai utcában volt. Kárpáti Vili bejelentett bennünket és Szőnyi István fogadott. Kérem, engedje meg mester, hogy megkérdezzem, érdemesnek –e felvételiznem a Képzőművészeti Főiskolára? Nézegette a munkáimat, nem annyira a
szobrot, mint a rajzaimat, aztán rám nézett és azt mondta: Erre nem tudok határozott
választ adni, csak annyit mondhatok, hogy meg kell próbálnia! Feltétlenül meg kell
próbálnia! Köszönetet mondtam, és eljöttem. Kíváncsi voltam Aba-Novák Vilmos
véleményére is, de ővele már nem találkozhattam, mert már kórházban volt.
A kollégiumi társaimnak egyike volt a Peringer László. Kőbányán nagy gyáruk volt.
Telefonáltam neki, hogy kérdezze meg édesapját tudna-e nékem valami munkát adni,
merthogy munkára volna szükségem? Peringer bácsi kedvesen fogadott, azt mondta,
hogy ott nem dolgozhatom, mert hadimű, aknákat, meg ilyeneket gyártanak, de a
szomszédomban van egy keramikus, ott elhelyez. Egy hétig dolgoztam ízléstelen
kerámiákkal, soha aztán kerámiát nem csináltam. Agyagformákat tisztogattam a sablon nyomatok után. Pénzt kértem ennivalóra Szó sem lehet róla! Mit gondolok, hogy
nekem fizessen? Aztán lekommunistázott és azt mondta, ha kinyitom a számat, rendőrrel vitet el. Gyalog indultam a villamos vonalán, hogy Olári Gusztival találkozzam.
Mi a fenét csináljunk? Gusztinak a nagybátya az csendőrezredes volt és a hadiműveknek volt valamilyen parancsnoka Budapesten. Meghívott bennünket. Felmentünk
a lakására és mondtuk, hogy szeretnénk elhelyezkedni. Óh, azt én rögtön el t intézzem, mondta. Bekerültem a Szék- és Faárugyárba. Mondtam a képesítésemet és
azonnal odatettek. A Híradó Mozi székeit rajzoltam, 450 pengőt ígértek érte. Na,
mondom ez jó. Elvittem a cigarettatárcámat és órámat a zaciba, hogy kibírjuk addig,
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amíg megkapom a pénzt. Guszti a fényképezőgépét tette be. Mire megérkezett 450
pengő, ott kellet hagynom a kollégiumot. Lakásra volt szükségem, és a lakás egy
hónapra, majdnem 300 Pengő volt. Óriási pénz.
Mi a következő lépés? Meg kell várnom a felvételi vizsgát! Levelet kaptam Olári
Sándor bácsitól, hogy amennyiben átmennék egy másik üzembe, segítségemre lesz.
A borítékon a Honvédelmi Minisztérium pecsétje. Mit csináljak? Közben jóba lettem
a többi műszaki emberrel, mérnökökkel. Szerettek engemet és a munkások is kezdtek
szeretni …
Közeledett a Képzőművészeti Főiskolai felvételnek a napja. Elmentem a Képzőművészeti Főiskolára és kértem engedélyt. Befizettem a felvételi vizsgára.
Váratlanul megérkezett édesapám és az albérleti lakásomban lakott. Apám aludt az
ágyban én pedig a matracon. Ott volt két vasárnap aztán ment vissza. Elfelejtett pénzt
adni, legalább annyit, amennyit, amit ráköltöttem, amíg nálam volt.
A Képzőművészeti Főiskola felvételijén rengetegen voltak. Mindenki őrületes nagy
neveket említett, akikről én csak újságokban láttam, meg rádióban hallottam, vagy
könyvekben olvastam. Tízen, húszan voltak, akik, aki Mesztrovicsnál vagy
Burdelnél dolgoztak.. Először rajzolni kellett. Rajzpapírt kellet vennem az, lestemplizték, arra kellett aktot rajzolni. Életemben meztelen nőt, még nem láttam. Megrajzoltam. Egyáltalán nem éreztem a nőt benne, érdekesek volt az idősebb asszony testén a zsíros hurkásságok. Négy nap alatt, három rajzot csináltam. Majd kezdődött az
egyheti szobrászat. Föl volt rakva egy vázra az agyag, hát ezt már jól tudtam, mert
azt a Fey János bácsitól megtanultam, hogy miként csinálják a portrét. Szerszámaim
nem nagyon voltak. Csináltam a portrét, egy öregembernek volt a feje. Befejezés
előtt a mesterek végigmentek a jövendőbeli növendékek munkái előtt. Munkám előtt
megálltak, nagyon nézegették.
Egy hétre rá ígérték eredményhirdetés. Ott volt egy modell, valami fél indián volt,
akit egy külföldi cirkusz Magyarországon felejtett. Mondtam neki, hogy nagyon
megbízható ember, adok pénzt, küldjön táviratot, ha sikerül a felvételim. Hazamentem Nagyváradra. Apám nem értette, hogy van egy kis szabad időm van. Egyszer
csak megérkezik a távirat. Bementem édesapámhoz és odatettem elé a táviratot. Mi
ez fiam? Mit jelent ez? Mondom, azt jelenti édesapám, hogy a Képzőművészeti Főiskolára felvételiztem és felvettek, mint növendéket. Fölhúzta a szemöldökét és szót
sem szólt. Hogyan fogod ezt megoldani? Mondom, hogyha lennél szíves segíteni,
hogy tanulhassak. Erre beígért 100 Pengőt havonta, de, ha az orvosira megyek, mindent fizet. Megkaptam az első 100 Pengőt, és a konyhapénzből is vonatjegyre, de már
nem másodosztályú jeggyel mentem, mint ahogy szoktam utazni, hanem harmadosztályúval. Följutottam Pestre. Bementem az Emericana Kollégiumba és mondtam,
hogy fölvettek a Képzőművészeti Főiskolára, tudna-e az igazgató úr nekem helyet
adni? Hát, minden hely itt foglalt volt! De végül is ott maradtam a Lónyai utca melletti menzán. .
A Lónyai utca elég messze volt a Képzőművészeti Főiskolától, mert az az Andrássy
úton volt. A műtermek a Bajza utcában. Elkezdődött a munka. Hatunkat vettek fel.
abból a tömeg emberből, Az egyik fiú valamilyen svéd grófnak mondta magát, és
pontosan olyan volt, mint a svédek, melyeket később megismertem. Egy ilyen nyálazó szemérmetlen takony ember, aki rájött arra, hogy intrikából lehet igazán csak jól
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meglenni. Elvégeztem munkáimat, minden munkámmal meg voltak elégedve úgy a
kollégáim, mint a mesterem is. Ez a svéd mondhatott valamit a Stróblnak, mert év
végén váratlanul csalódás ért. Nagyon szép eredménnyel végeztem el az első évet,
úgyhogy szó volt arról, hogy a rektor úr, a Pilch Náci engemet fog megválasztani
tanársegédnek a következő esztendőre. És ez kútba esett!
Komolyan vettem a tanulást, elmentem az Anatómiai Intézetbe, mert amit a Képzőművészeti Főiskola nyújtott, az nekem nem volt kielégítő. Művészettörténetből valami csilingelő marhaságok voltak, ami egyáltalán nem fedte a művészettörténet fogalmát. Mesék a művészekről. Mesék a korokról. Nem művészettörténet. Így én elmentem, mint „cselédkönyves” a Pázmányra, mint egyetemi polgár. Jogom volt meghallgatni az ottani Gerevich Tibornak az előadásait, az is olyan volt, hogy majdnem
okádtam tőle. Hát ez nem művészettörténet! Ezek nem értik, hogy miről van szó. Én
se értem, de ezek még kevésbé.Így aztán el kezdtem szaladgálni jobbra-balra ismereteket fölszedni. A legcsodálatosabb volt a közgazdasági tanszéknek a professzora. A
kollégiumban is voltak nagyszerű előadók, ezeket az előadásokat én mind meghallgattam.
Kiss Ferenc professzor úr tanszékén különleges lehetőségem nyílt anatómiát tanulni,
teljesen más volt, mint a Képzőművészeti Főiskolán. Messze meghaladta azt, amit a
Stück féle anatómiából a művészek el tudtak maguknak sajátítani. Olyan preparátumok voltak a Kiss Ferenc tanszéken, amelyek világviszonylatban is egyedülállóak
voltak. A preparátumokon dogoztam majdnem másfél évig. Ezer és ezer ideg kifejezése , amit nagyon kevés szobrász tudott elsajátítani, érzékeltetni. Ilyen volt a Donatello-nak a Bűnbánó Magdolnája, aminek a csodálatában sokszor kételkedtem, hogy
valóban szobrászat-e? Corpust, amit később, nem is olyan régen Székesfehérvár városának felajánlottam, a Corpus Hungaricumban, ezek a tanulmányaim benne vannak. És a háborúban szerzett élményeim is, amiről majd később szólók. Nagyon érdekes dolgok voltak ott. A halott izmok után érdekeltek a fiatal testeken lévő izmok. Ez
azáltal vált lehetségessé vált, hogy egy Pap nevezetű rektora annak idején a Testnevelési Főiskolának, Pap László, azt hiszem. Megengedte, hogy bemenjünk, és figyeljük
a birkózókat. Centiméterről centiméterre hosszan figyelgettem az emberi testnek az
átalakulási viszonyait, ami nagyon érdekes volt és nagyon lekötött. Aztán csillagászat
iránt és az antropológia érdeklődtem , hallgattam egy darabig antropológiát, ez marhaság volt, meg se közelíttette azt, amit antropológiának lehet nevezni, szerintem.
Későbbiekben megbizonyosodtam e felől. Érdekelt minden, ami csak létezik.
Hallgattam odaadóan a filozófiai tanszéken Révait. Gróf Révai volt a professzor, aki
olvasott könyveiből idézett. Azt hittem, Révai úriember, később kisült, hogy még
úriember se volt. Eljutottunk a szigorlathoz. Szigorlati vizsgám volt filozófiából, és
teljes váratlanul Hegel és Engels párhuzamát adta fel nekem. Nem értettem, hogy mit
akar, normálisan válaszoltam, mint egy diák abból, amit ő előadott. Nem volt nekem
sok lehetőségem Hegelt olvasni, de Engelst ő erősen idézte. Na, mindegy befejeződött a filozófia vizsga. Megdöbbenésemre az volt kiírva, hogy mint kommunistát
kidobtak a Képzőművészeti Főiskoláról. Teljesen meg voltam rökönyödve. Hát Mit
fog ehhez az én apám szólni? Hát én azt se tudom, hogy mi az, hogy kommunizmus?
Csak azt tudom, hogy Oroszországban meggyilkolták az embereket és csak baj van
velük. Mit tudom én? Hát teljesen meg voltam rökönyödve. De akkor megtudtam,
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hogy három zsidó is van az öt kirúgott között. Minden további nélkül mehettem volna a nagybácsimhoz, aki lovassági tábornok volt, és kérhettem volna a segítségét. De
nem ez történt, mert egy kis gondolkodás után rájöttem, hogy ez a három zsidó menthetetlen ebben a helyzetben. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy én kihúzzam magamat,
és ezeket benne hagyjam a nyomorúságban. Nem tudtam kinek szólni a családon
belül. Nem tudtam, hogy mit tegyek? Gondolkodási időre volt szükségem. Hazamentem Nagyváradra. Megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy a nővérem egy hivatásos
katonának a mennyasszonya. Az egész családomat tönkreteszem. Mi lesz ebből?
Hogy lehet ezt rendezni?
Elhatároztam, hogy azonnal, önként bevonulok katonának.
Bairt Tibor bátyám, aki apámnak a legjobb barátjai közé tartozott, alezredes volt,
engem csecsszopó koromtól ismert. Elmentem Tibor bácsihoz, hogy most azonnal
szeretnék bejutni a Ludovikára? Rendben van drága fiam! Tibor bácsi kész volt a
segítségemre lenni. Hallotta ezt a későbbiekben lévő sógorom és ő is közreműködött.
A szeptemberi sorozásnál bekerültem a hadseregbe. Október 7-én volt, amikor átléptem a kaszárnyának a küszöbét. Bekerültem a gyalogsághoz, mert a gyalogsági kiképzés után megnyílik a lehetőség arra, hogy az ember a katonai akadémiára kerüljön. Nem voltam túlságosan boldog attól, ami mögöttem történt és türelmesen vártam, hogy mi lesz a folytatás. Az újonnan bejött újoncok ügyeinek intézésére felhasználták a karpaszományosokat. Így voltam én is a pótkeret részéről fölhasználva, fogadni a papírokat, mint megbízható családnak a fia, a politikailag meg nem felelő
emberekről. Így történt, hogy rózsaszín cédulák érkeztek, és ezeket elolvastam. Egyszer csak az én cédulám is odakerült. Szépen betettem a zsebembe, aztán betettem
másokét is, azután sokakét is, a zsebembe. Aztán azt mondtam, hogy nincs ennek
semmi értelme a pótkeret miatt. Hülyeség, amiket itten írnak. A pótkeret törzsőrmestere azt mondta, hogy Azt komolyan kell venni! Azt be kell jegyezni! Meg kell ítélni
a dolgokat! Mondtam, hogy nincsen semmiféle képesítésem arra, hogy én ezt megítéljem. Leraktam szépen sorba azokét, akik nem egészen megfelelőek voltak pl. börtönviselt emberek. Miért kerültek börtönbe? Volt olyan, aki teljesen ártatlan volt.
Volt olyan, aki föllobbanásában megölt valakit. Volt cigány, aki összeverekedett egy
másik cigánnyal. Ilyesmi, és más nem odavaló dolgok. Mindenestre ezen is túljutottam.
Három hónap gyalogsági kiképzés. A gyalogsági kiképzés abból állt, hogy az ember
kint volt a csapatnál, és mint a többi baka mindenre felhasználták. Nem WC takarításra. Szóval vannak dolgok, amire nem használták a karpaszományosokat. Istállótakarításra sem, de minden olyan egyéb dolgot el kellett végezni, amit a többi katona
végzett. Kúszás, mászás, szaladás, fordulás jobbra-balra. Sok erőfeszítés. Ez volt az a
három hónap, amely alatt azok az emberek, akikben komplexusok voltak, a karpaszományosokat megkínozták. Kaptam egy ilyen szerencsétlen hülyét, aki kondás volt
valamikor, később a Magyar Demokratikus Hadseregben, a kommunista hadseregben
volt főhadnagy a határvadászoknál. Baloghnak vagy minek hívták. Ő volt a rajpa
rancsnokom. És kúszás olyan volt, hogy bele kellett kúszni a szarba, a mocsárba,
mindenbe. Takaríthattam a ruhámat. Ha a vizsgálatnál valami piszok volt, néhány
napi fogságot kapott az ember. Ilyen volt az én őrvezetőm, akkor már tizedes volt.
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Képes volt a marha a hátamra ráállni, amikor kúsztam, merthogy nem kúszok elég
mélyen. Hát aztán csak ez kellett nekem! Felugrottam és azt mondtam Ide figyeljen,
azt mondhatja, hogy nem kúszok, de a lábát nem teheti rám! Érti?! A pasas, úgy megijedt, hogy majdnem összeszarta magát. Attól kezdve nem bántott.
Nagy szerencsétlenség ért, mert egy Blegya Sándor nevű fiú zászlós lett a szakaszparancsnok. Ez a Blegya Sándor a Gozsdu Líceumba járt akkor, amikor én is odajártam.
Rokona volt a román polgármesternek, de ezt akkor már nem hangoztatta, mert már
magyar volt. Nagyon félt attól, hogy elmondom, hogy kirabolta a kémiai laboratóriumot, s ezért kicsapták, de mint polgármesternek az unokaöccsét nem az összes iskolából Romániában, hanem el kellett mennie valamelyik másik városba és ott folytathatta a tanulmányait. Attól félt, hogy mindezt felhasználom ellene. Reggel nyolc órakor
rám tette az aknavető csövét, amit 5 percenként kell váltani támadások alatt a szolgálati szabályzat szerint. Déli 12 órakor maga elé vigyázzmenetet rendelt el, és akkor
azután letehettem a csövet. És megkérdezte: Fáradt vagy?! Nem reagáltam. Most,
hogy a májrákom van, eszembe jut ez az esemény, mert, akkor a gyakorlatozás után a
májam úgy földagadt, hogy nem tudtam a nadrágot begombolni magamon, és gyengélkedőbe kerültem, ahol három vagy négy napig pihentem. Ez volt az összes májproblémám az egész életemben. Nem szóltam egy szót se erről a dologról senkinek.
Ő meg vidáman élte tiszti életét.
Bekerültem a tiszti iskolára. A tiszti iskolának a parancsnoka Siprák László volt, közismerten kemény katona. Volt ott egy másik ember, akit úgy hívtak, hogy Kékkői
László, és egy beosztott hadnagy. Voltunk ötvenen vagy negyvenen az egész ezredből, karpaszományosok. Kezdődött karácsonykor az első év, és az év zártával rangidősként végeztem. Nagyon meg voltam elégedve az ottani élettel, mert ott valóban
mindenki végezte a kötelességét, senki nem léphetett át semmilyen szabályt, mert
mindennek megvolt a módja és a rendje. Tanították a karpaszományosokat arra is,
hogyan kell viselkedni az asztal körül. Siprák László ügyelt arra, hogy a karpaszományosokat egyenrangúként kezelje. Mindenestre nem volt rossz. Párbajkódexet tanultunk. Jókat röhögtünk néha, és jól éreztük magunkat a tiszti főiskolán. Közben jó
viselkedésem révén egyre fontosabb feladatokat bíztak rám. Így kerültem egy Kis
Orczy Kálmán vezérőrnagy mellé kisegítőnek egy vezérkari százados helyett, aki
bizonyos hadműveleteket intézett Oroszországban. Azután térképészeti munkát végeztem, földméréseket végeztem, előkészítettem értekezleteket, közben a tiszti iskolán voltam. Ahogy az történni szokott Siprák őrnagy úr ugyanúgy akart használni,
mint a Kis Orczy Kálmán. Elfogadtam és úgy is tettem. Egy alkalommal nem tudtam,
hogy miért, de azt mondták, hogy be vagyok zárva. Nem szabad kimennem. Volt egy
megbeszélt találkozóm egy kislánnyal, tulajdonképpen a kislánnyal való találkozó
nem érdekes, de hogy hazamehettem megfürödni, az nagyon érdekes volt. Azt hittem,
hogy ebből nem lesz nagyobb baj. Fogtam magam és kisiklottam a kaszárnyából.
Lezuhanyoztam, és egyszer csak hallom, hogy az asszisztens kisasszonya apámnak
azt mondja: Te jó Isten katonák jöttek, hogy az Öcsit letartóztassák! Siprák küldött
utánam katonákat, hogy az ő rendelete ellenére eltávoztam. Felöltöztem és egy olyan
úton tértem vissza a kaszárnyába, amit a katonák nem ismertek. Beérkeztem a laktanyába és felmentem az irodába. Ordítozás, kiabálás borzasztó rikácsolás hallatszott.
Ez volt a Siprák, aki egyszer csak látta, hogy ott vagyok. Rám kiáltott: Ki engedte
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meg, hogy kimenjél? Mondom senki. És miért mentél ki? Találkozóm volt és nem
tudtam lemondani, és meg akartam fürödni. Odaszól a főhadnagynak. Kopaszra vágatni, és be a fogdába! Megfordult és kiment. De másképpen történt, mint ahogy a
Siprák elképzelte, mert apám nem értette a dolgot, hogy mi történt, fölhívta Tibor
bátyámat. Tibor én nem tudom, hogy mi van? Mert az történt, hogy bejönnek a rendelőmbe, a katonai őrség szuronnyal. Ilyet nem lehet csinálni! Tibor bácsi volt a
nagyváradi helyőrség parancsnoka. Na, egy pillanat múlva érkezik egy telefon: Wagnert nem kell a fogdába vinni és nem kell lekopaszítani! Még beszélek veled. Kezdjen hozzá a munkához! Ez utóbbi azt jelentette, hogy ahhoz, hogy ő vezérkari tiszt
lehessen egy alkalmazó megbeszélést kellett összehoznia, amin vizsgáznia kellet
Sipráknak.
A hadsereg parancsnokság kijelölte az anyagot a vizsgához, megadta a terepen az
alapállást. Ennek térképészeti feldolgozását végeztem. Hozzákezdtem. Hét nap és hét
éjszaka nem aludtam, a hetedik éjszaka az utolsó térképet befejezve, fölmentem a
tiszti iskolára, és be az ágyba. Néhány perc múlva megjelent a helyőrség egy csomó
emberrel, akik kezdtek felmosni engemet az ágyból. Mondták a fiúk, hogy ez hatodik
napja, hogy nem aludt.. Fölébresztettek. Azt mondták az a parancs, hogy ki kell,
menjek a terepre, mert senki sem tudja megtalálni ezt a helyet. A területen megbízhatóan csak én mozogtam. Úgyhogy bizonyos magassági pontokban, a hegyek tetején
ki kell tűzni jelzőzászlókat, amelyek azonosíthatók a térképen. Jóval mínusz tízen
alul volt a hőmérséklet, s engem szalmán, báránybundába takartak a legények, mert
tudták, hogy mit művel a hideg. Aludtam, amíg döcögött velem a szekér. Nagyváradtól valami 30 vagy 40 kilométerre volt a kijelölt terep. Amikor kiértünk a helyre, ki
kellett jelölnöm, hogy az érkező tábornokok és vezérkari személyzet lovai hol álljanak, hol álljanak a kocsik, amik később őket elviszik, hol legyen a felállítási hely és
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így tovább. Végig kellett mennem az egész hegyláncon körbe kitűzni az összes zászlót. Reggel körülbelül három és négy órakor kezdődött a vizsga. Az utolsó zászló
kitűzésénél összerogytam és elaludtam a hó tetején. A délutáni órákban talált rám
Kovács Attila hadnagy. Nagyon jól kipihentem magamat, csodák csodájára sütött a
nap, s nem kaptam tüdőgyulladást. Nagyon frissnek éreztem magamat. Siprák őrnagy
úr nem mondott köszönetet m, de három nap szabadságot kaptam. Ezen jót röhögtem.
Mit csináljak három nap szabadsággal? Hazamegyek, apám szid, hogy katonáskodom, és nem tanulok. És annyi pénzem sincs, hogy moziba menjek. Így történt egy
napig voltam otthon, fürödtem és ettem édesanyámnak kosztját. Következő nap reggelén a laktanyában nyergeltettem egy lovat és elmentem lovagolni. Kimentem a
Félix fürdőbe és jót fürödtem. Ilyen dolgok is történtek hadapródiskolai időmben.
Közben nagy veszteségeket jelentettek a keleti frontról. Siprák Lászlót menetszázadba osztották más lett másik iskolaparancsnok. Közülünk másodévesek közül kerültek
ki a rangidős oktatók és szobaparancsnokok. Történt egy nagyon érdekes dolog. Savanyú József, később Budapest polgármesterének volt a titkára a bevonuló karpaszományosok között volt. Hadapródként én fogadtam. Amikor kirúgtak a főiskoláról,
amihez az utolsó pillanatig ragaszkodtam, és az egyetemi könyvtárban tanultam, mert
nagyon érdekes könyvekhez jutottam, nem volt pénzem ennivalóra se, és már hazamenni sem tudtam. Az érettségire kapott cigarettatárcámat, melybe belevésték családi
monogramom, betettem a zaciba, a Lónyay utcában. A cédulára hivatkozva kértem
Savanyú Jóskát, hogy pénzt kölcsönözzön, s mihelyst pénzhez jutok, azonnal küldöm, hogy kivegye a zaciból a cigarettatárcát. Megígérte. Mi történt? Zsoldom három, vagy hat pengő volt. Három hónapig gyűjtöttem és elküldtem a Savanyú Jóskának. Savanyú Jóska visszaküldte a pénzt, mert pénzre volt szüksége és eladta a tárcát.
Na, ez a Savanyú Jóska bejött ezredünkhöz karpaszományosnak. Szegény fiú azt se
tudta, mit csináljon. Benyúlt a zsebébe és azt mondta, itt van, elhoztam a cigarettatárcádat. Volt pénzem, odaadtam neki, egy szót se szóltam. Ránéztem cigarettatárcára,
amelyen már Savanyú József monogramja állott. Szobaparancsnoka lettem a Savanyú
Jóskának. Tekintettel a körülményekre, Savanyú Jóskának soha, még azt se mondtam: Vigyázz! Mit csinál? Vagy ilyesmi. Egy szót se. Egész idő alatt várta, hogy
megnyomorítom, tönkreteszem. Ilyen gondolatom nem volt. Csak undor. Amikor a
polgármester titkára lett, barátilag viselkedett. Nem kerestem a barátságát. Azt mondta, soha úgy meg nem büntették, mint én tettem. Szégyellheted magad, mondtam.
Ennyibe maradtunk.
Telt az idő. Másodévesek voltunk. A kolozsvári arisztokratákhoz tartozóknak különítményük volt a magyar hadseregben. Szolgáltak ott kiváló öreg katonák, akik harctéren bizonyították kiválóságukat. Ebbe a csoportba kerültek a legkiválóbb tisztjelöltek vagy tisztek. Célhéti volt a neve a parancsnoknak. Ebbe a csoportba bekerültem.
Tiszthiány volt, rangidősként, engemet akartak küldeni elsőnek a harctérre. Gyakorlótérre mentem az emberekkel. Megtörtént az első repülőtámadás Nagyváradon. Látva a bombázást, azonnal átkeltünk a Körösön, föl a Kálváriára és onnan le, körülnézni. Nővéremnek lakást épített apám, gyönyörűen be volt rendezve. Szebbet el sem
lehet képzelni. A kémény megmaradt, és a zongora, mellette egy kard, egy szék.
Minden füstölt. Hazatelefonáltam édesapámnak, asszisztens kisasszonya rohant a
bankba. Gabi, szerencsére ott volt. Semmi sem maradt meg abból, amit esküvőjére
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kapott.
A mi házunkban egy zsidó család is lakott, mielőtt elvitték őket. Akiket lebombáztak,
ilyen lakásokba osztották. Ilyen helyre kerültek Gabiék is, nem nagy örömmel. Béla
sógorom kiment a harctérre, megsebesült és bekerült a debreceni katonai kórházba. A
nővérem utána ment, hogy segítségére legyen. Tamás László, aki annak idején debreceni plébános volt a Szent Erzsébet templomban, apámnak jó barátja, segített a Gabinak és Bélának. A debreceni támadás után nyugatra kerültek.
Visszatérve katonáskodásomhoz, két napra rá szakaszparancsnoka lettem annak a
díszszázadnak, amely a Pázmány Feri temetésén vett részt. A debreceni állomás bombázásakor meghalt. Aztán sok más, a nagyváradi támadásnál elesettek temetésén voltam a díszszázad parancsnoka.
Elérkezett a harctérre indulás napja. Kemény a szívű apám hullatott néhány könnyet,
anyám arcrándulás nélkül mondta: Tedd fiam a kötelességedet! A nővérem mákos
bejglit. Adott az állomáson. A váradi állomás tele volt emberekkel, búcsúztatták a
fiakat, szeretteiket, barátaikat. Másnap még mindig ott voltunk az állomáson. A következő nap délutánján a vonat egészen más irányba, mint gondoltunk. Északra indultunk. Lengyel területen jártunk. Hajnalban, kicsi gyerekeket láttunk, piros nadrágban,
fehér ingben, a csípős időben. Balga német katonák karókkal vigyáztak rájuk. Szétszóródtak a mezőn, olyanok voltak, mint a pipacsok. Leugrottunk a vonatról, mert
valami baj volt a sínekkel és ennivalót osztogattunk a gyerekeknek. A német katonának cigarettát adtunk.
Onnan érkeztünk Banya-Berezov-ba. Csoportonként az első vonalba kerültünk. Ti-
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zennégy kilométernyit gyalogoltunk, közben munkaszolgálatosokat láttunk, barátokra
leltünk, köszöngettünk egymásnak. Nem volt olyan rémes a helyzetük még abban az
időben. Liuchkyba, volt a 25. hadosztály álláshelye. Hivatott a tábornok.
Mondta, hogy aknazár alatt vagyunk, több a veszteség az aknáktól, mint az ellenségtől, mert a vonatkozási pontokat eltüntette az ellenség bombázása. Volt egy alezredes, a műszaki osztálynak a vezetője, Kolin Pál, egy tisztességes úriember. Át kellett
vennem a térképészeti anyagot, segítenem kellett megtalálni a vonatkozási pontokat.
Nem egy könnyű feladat. De jól sikerült. Két vagy talán három hétig tartott. Pali bácsival néha kimentünk lovagolni. Aztán új autót kapott az alezredes úr. A sofőr pesti
ember volt, egy padláson aludtunk. is ott aludt a padláson, ahol mi. Egyszer az autó
csomagtartójában keretükből kivágott ikonokat láttam. Azt hittem, elájulok. Kérdeztem, ki tette ezt? Hát az ezredes úr rendelte el. Nem tudtam, mit tegyek. Jelentkeztem
az első vonalba, mondtam, ha nem hagyják jóvá, kénytelen leszek kihallgatást kérni a
vezérőrnagytól. Elrendezték. Lóháton, kis csomaggal érkeztem az első vonalba. Fellélegeztem, hogy most már csak a halál van, több szégyen nincs. A csapatnál, hullaszag volt, és minden véres. Kovács Attila főhadnagy úrhoz mentem, az aknavetősök
századparancsnokához. Ott volt néhány kedves váradi fiú is. Az első éjszaka az történt, hogy az „aknavető kész, tűz” parancsra fölrobbant az aknavető. Úgy készítették
az aknavető töltényeket, hogy aki használja, robbanjon fel. Szabotázs volt, a vörös
munkásoknak saját testvéreiket gyilkolták. Virág őrvezetőnek, kettévált a feje, teste
darabokra szakadt.
A német hadseregtől kérték, hogy az új fegyverek ( pauszpatronok) kiképzésére küldjenek valakit. A lőfegyvereknek a betanítása, bemutatása, és használatuk megtanítása
volt a program. Engem küldtek. Akkor a már harmadik hónapja szolgáltam kint a
fronton. Kékkői frontkamasznak hívott, mert az mondta, hogy a frontkamasz a legmegbízhatóbb.
A különböző csapatoktól küldöttek voltunk, azt hiszem, tizenöten. Főhadnagy volt a
legnagyobb rendfokozat. Várt bennünket egy teherautó, Stryi irányába vittek, ahol a
németek átvették a parancsnokságot. A vonaton mindegyiküknek névvel ellátott helye volt. Időnként megállt a vonatunk, kiabálást, lövöldözést hallottunk, a partizánok
fölrobbantották a vasútvonalat. Átszálltunk a néhány kilométerrel arrébb várakozó
vonatra. Fáradtak voltunk, aludtunk. Amikor egy helyen kiszálltunk, láttuk, hogy
vonatunk tetején, apácák, anyák, gyerekek, civilek zsúfolódtak. Kibírhatatlan látvány
volt. A németek kirúgtak mindenkit, beültek a kényelmes helyekre.. Mi magyarok,
derékszíjunkat a két vonatablak közé feszítettük, és lógtunk a vagon külső oldalán.
Az apácák kerültek helyünkre, nagy batyukkal utaztak. Egyetlen német sem adta át a
helyét.
Krakkó előtt, egy állomásról, szállásunkra vittek. Itt láttam először a menekülők szomorú áradatát. Német csendőrök irányították a forgalmat. Szörnyű látvány volt. A
katonai étkezdében kiváló kosztot kaptunk. Ott raktak elém az életemben először
curry rice-t, amit még napjainkban is nem kis fenntartással tudok megenni, mert
eszembe jutnak a háborús képek. Japánban, évekig nem bírtam hozzányúlni ehhez az
ételhez.
Bemutatták a fegyvert, de Stryi-tnél áttörték az oroszok a vonalat és jöttek. Kivittek
az állomásra, ahol civilek álldogáltak. Mi, - Haják Andris csellista az operából, egy
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székelyföldi tanító és én - beszélgettünk. Megszólítottuk a civileket, mondták, hogy
vonatot hiába várunk. Teára hívtak egy szőlősbe. Rossz franciasággal, és németül,
beszélgettünk, táncoltunk. Az egyik lány filozófiát tanult, a másik orvosnövendék
volt. Haják Andris később, amikor a budapesti operaház Krakkóba szerepelt, találkozott egyikükkel és üdvözletét hozta.
Jött a vonat, megérkeztünk a szlovák határra. Átléptük, és ma már nem tudom milyen
városka volt, ahol rengeteg bóher zsidó tartózkodott, szabadon jártak az utcán, nem
volt semmi bajuk. A vendéglőben a tótok énekeltek, mindenféle magyar dallamú
dolgokat. Kevert nép, semmi nyoma a háborúnak. Csapon keresztül jutottunk vissza
Magyarországra. Nem volt pénzem felhívni édesapámat. Egy vendéglőben adtak nekünk valamit enni, kimehettem egy sétára. Találkoztam Karácsonyi István zászlóssal, ezredtársammal. volt. Meghívott ebédre. A tőle kért pénzzel felhívtam édesapámat, aztán jót úsztunk a Tiszában. Este vittek ki az első vonalba. Egy darabig haladtunk, egyszer csak megállt a vonat, azt mondták: eddig és nem tovább. Kisült, hogy
az ezredem be van kerítve. Leszállunk a vonatról, az ügyeletes tiszttől eligazítást kértünk. Hegyi vadászok voltak. Savanyú Jóskával találkoztunk, aki eltávozási papírt
szerzett nekem. Mondtam, nem kérek semmit, és folytattam az utamat az első vonal
felé. Átjutottam a bekerített helyen és feljutottam Ákosba, ahol találkoztam az ezredes úrral, az ottani zászlóalj parancsnokával. Be voltunk kerítve, az első vonal mögött
körülbelül 50 méterre építettem magamnak bunkert. Kellemes, otthonos hely volt. A
szétlőtt házakból ajtót szereztek a legények, bokrokkal zárták a külvilágtól. Jött, egy
ludovikai tanár, egy alezredes, és azonnali hatállyal kirúgtak a lyukamból, kint maradtam a szabad ég alatt. Lázadoztam. Kékkői csitítgatott, mert baj lehet abból, ami-
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ket mondtam. Csináltam egy másik lyukat, amit fakéreggel gyönyörűen beborítottam,
tűzhely is volt benne és a kéményre nedves ágakat tettem, , hogy a füst ne látszódjék.
A szükséges térképeket rendeztem. Egy alkalommal azt kérdezte Böszörményi, hogy
hol a helyem. Mutattam. Azt kérdezte miért olyan kicsi a bejárat. Azért, feleltem,
hogy dagadt törzstisztek ne férjenek be, ne túrjanak ki belőle! Szótlanul tekergette a
kalapját, de nem lett más következménye.
Büntetett előéletűek is voltak a fronton, akiket ha kitűntetéshez jutnak, felszabadítják
a büntetés alól. Kemény gyilkosok. A gyilkosok mind nagyon rendes emberek voltak.
A tolvajok piszkok. Víz nem volt a hegy tetején, ahol beástuk magunk. Hajnalban a
fűről szopták le az emberek a harmatot.
Leváltottak, mert szükség volt rám máshol. Jött a parancs hadsereg főparancsnokságától a visszavonulásra. A völgyben, megnyergelt lóval vártak. Felültem és a Tatárhágón át magyar földre jutottam. Éjszaka volt. A lovakat kikötöttük. Egy épületben
lefeküdtünk a padlóra. Arra ébredtünk, hogy támadnak az oroszok.
A Tatárhágóról Körösmezőre vonultunk az I. zászlóaljjal, én az ezred aknavetőseivel
tartottam. Itt értük utol Kékkői főhadnagyék századát. Rohamszakasz-parancsnoki
beosztást kaptam, helyettesem a kipróbált kiváló tizedes Mészáros Feri lett. Megpihentünk. Az egyik délután a zászlóalj sportversenyt szervezett, melyet századunk
fölényesen megnyert. A nagyszerű hangulatomat beárnyékolta az, hogy a cowboy
módra, vállon átvetett fonott szíjon viselt pisztolyomért a zászlóaljparancsnok jól
leszidott, mondván, hogy az öltözködési szabályzat ilyet nem ismer! Másnap menetparancsot kaptunk, hogy vasúti szállítással Dél-Erdélybe kell vonulnunk. Éjszaka lett,
amire elindultunk, sokszor légiriadó miatt vesztegeltünk. Időnként bomba felvillanásokat láttunk és a Sztálin-orgonák százai bevilágították az eget. Másnap ismerős szatmári tájon futott vonatunk. Kolozsváron keresztül haladva érkeztünk meg a Torda
melletti Aranyosgyéresre, a célállomásra.
Feladatul kaptuk, hogy a zászlóaljunk az Aranyos nyugati partján előretörve, birtokba
vegye Aranyoslonát. Onnan az új támadási cél Alsóaklos volt, ahol a támadás megáll. Igazi zerge feladat volt, mert nyílt terepen nem lehetett haladni. Kivezényeltek
bennünket és az Aranyos bal partján Borrév körzetébe, ahol induló harcállásba rendeződtünk. Rövidesen megszólaltak az ellenség géppuskái és aknavetőik jellegzetes
dugópukkanásait is lehetett már hallani. Mi is támadtunk. Éles süvítés hallottam, közénk csapott egy akna, de nem robbant föl. Békés Viktor és az én lábam között, ahol
szabályos háromszöget vágott ki a földből. Jobbra-balra ugrottunk, mint a nyulak.
Parancsot kaptam, hogy menjek át az Aranyos jobb partjára, Böszörményi ezredes
hadállásába, aki közölte velem, hogy el kell foglalnunk az előttünk lévő hegyet, ahol
a román hadsereg tüzérsége felsorakozott. Ezt azokkal az emberekkel kell megoldanom, akiket az utolsó 48 órában nem pihentettem, de csatlakozik hozzánk az 1. gyalogezrednek egy százada. A támadás 3 óra 25 perckor indul. Addig el kell foglalni a
harcálláspontot közvetlenül az ellenség vonala mögött 50 méterrel. Olyan feladat
volt, amire az első pillanatban semmit se szabad mondani. Elkezdtem a szervezést.
Az 1. gyalogezred emberei még nem harcoltak. Embereim ki voltak merülve. Golyószórókon, géppuskákon kívül más fegyverre nem számíthattunk. Hátul a völgyben,
tüzérlöveg volt a segítségünkre. Elindítottam az embereket, elfoglaltam a helyemet.
Legnehezebb volt megoldani a kapcsolattartást, aminek csendesen kellett történnie,
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mert 50 méteren belül, ha gally roppant elég volt ahhoz, hogy tűzözönnel válaszoljanak.
Három óráig 250 méter szintkülönbséget másztunk meg, ellenőriztem, hogy minden
rendben van-e? Kékkői Lászlóval együtt ültünk és néztük az óránkat. Figyeltük a
szemben lévő hegyet. Hatalmas hegy, borzasztó meredek, azon vitték fel a szakácsok
az ennivalót. A románok megtámadták őket, eldobták az élelmet, puskát ragadtak.
Ezt mind jól láttuk onnan. Öt perc maradt a támadásig. Abban a pillanatban futár jött:
a támadás leállítva, visszavonulás. 5 percen belül a visszavonulás közel sem olyan
egyszerű, mint ahogy az ember gondolná. Mert elkövethetjük azt a hibát, hogy az
ellenség figyelmét felhívjuk magunkra. Levonultunk az Aranyos völgyébe.
Böszörményi ezredes úr paranccsal várt. A bekerített 25. gyalogezred Miltényi alezredes által vezetett 3. zászlóaljának lőszert kellett felvinnünk. Útnak indítottam embereimet a lőszeres ládákkal. A hegyoldalnak 30-40 fokos volt, csak oldalazva lehetett menni. Két embernek egy ládát kellett vinni. Feljutottunk körülbelül a 200-250
méteres magasságig, az emberek egymásután összerogytak. Kiderült, hogy
Miltényiéknek is vissza kell vonulniuk. A hírvivőt arra kértem, hogy jöjjön velem.
Hideg eső esett, fújt a szél volt, fáztunk és izzadtunk. Mint Krisztus a keresztel, arccal kövek közé zuhantam, ruhám ronggyá lett. A hírvivő sem volt túlságosan jobb
kondícióban. Román katonai maradványokhoz érkeztünk. Találtunk egy román köpenyt, magamra vettem, szótlanul folytattuk utunkat. Szakadékhoz érkeztünk, amelyen a pásztorok által készített átjáró volt, átjutottunk rajta a másik hegygerincre.
Erdőbe értünk. hét óra lehetett, sötétedett, hideg volt. Egy tisztáson néhány száz ember feküdt, többen sebesülten. Miltényi alezredes harcálláspontja egy kis kaliba volt.
Jelentkeztem és átadtam a parancsot a visszavonulásra. Vállaltam a visszavonulás
vezetését. Korom sötét volt. Egymásba kapaszkodtunk Fél kilométeres embersor élén
álltam, mögöttem Miltényi alezredes és a többiek egymás övét fogva haladtunk.Imádkoztam, mondván jó Istenem beláthatod, hogy hány ember van itt, kegyelmezz ezeknek az embereknek! Amikor elérjük, a szakadék szélét, Uram adj egy villámot, soha többet benned nem kételkedem! Kijutottunk az erdőből, éreztem, hogy
hidegebb a szél, közel a szakadék. Abban a pillanatban megszakadt az ég. Olyan villámot még életemben nem láttam. Ott álltam az átjáró előtt. Hatalmas magasságban a
villámlott s tartott, míg az utolsó emberrel át nem értem a túlsó oldalra. Leborultam,
veríték öntötte el a testemet. Haladtunk tovább, belebotlottunk embereimbe, hajnalodott mire leértünk az Aranyos völgyébe. Budapesti autóbuszok vártak bennünket.
Kékkői László főhadnagy mellett ültem. Ilyen villámot, mint az éjszaka még nem
láttam. Csoda volt, mondta a főhadnagy.
Tordára vittek bennünket. Déli időben érkeztünk a város peremére. A műúttól az
Aranyos patakig, ahonnan egy magaslat kezdődött, Kékkői László parancsnoksága
alá tartozott, beosztott szakaszparancsnoka voltam. Pihentünk reggelig. A műútra
páncéltörő századot állítottak, Liptay nevezetű zászlóssal, ők találkoztak először
orosz és román tankokkal. Az utolsó tűzparancsot úgy adta ki, hogy hiányzott deréktól lefelé teste, bal karjával belekarolt az ágyúkerékbe és dörgő hangon kiadta a parancsot a tüzelésre. Így kezdődöttek az Aranyos-tordai harcok.
Emlékszem, hogy mihelyst a támadás elkezdődött, ellenőriztem, hogy embereim he-
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lyesen ásták be magukat van a lőszerük, ápolják a sebesültjeiket. Mögénk beállt két
német páncélos a segítségünkre. Az egyik, nem értette, ellenőrzöm az embereket, lőni
akart. Aztán néhány órán belül a német páncélosok úgy eltűntek, hogy soha többé
nem láttuk őket. 40-50 méter kukoricás volt előttünk, egy nap alatt a kukoricást letarolták a golyók, és a mögöttünk lévő gyár kerítésének lécei táncoltak, úgy szólt, mint
valami xilofon. A gyár udvarán folyékony klórral tele vagon állt. Kértem a civileket
hogy taszítsák ki ezt a vagont, amilyen messzire csak lehet. Hogy nem kapott találatot, azt a mai napig nem értem. Három vagy négy nap, maradtunk ott, nem tudom
megmondani. Egyre kevesebb emberem maradt. Kimentem a balszárnyra és kisült,
hogy baj van. Mondtam a Kékkőinek, hogy vissza kell húzódnunk a balszárnnyal az
út vonaláról egy kerítés védelmébe. A Kékkői makacs volt: Menj és ellenőrizd le az
embereket! Halottak között kúsztam az első vonalba. Egy gödörbe igyekezvén belekúsztam egy szarba, úgyhogy tisztálgattam magam mászás közben. Kinéztem, és
arcokat láttam, a szemben lévő oldalon álló oroszokét. Válaszoltam az ellenség tüzére, és néhány puskát a halottaktól kitettem magam elé, hol bal kéz felől, hol jobb kéz
felől, össze-vissza, egy-egy lövést leadtam. Kidugtam a fejemet, sapkámon a sapkarózsa kapott egy találatot. Akkor egy rohamsisakot pálcára tettem, kinyomtam Egymásután jöttek rá a lövések. Behúztam, kicsit arrébb tettem megint kinyomtam és
lehúztam megint, és a pauzában visszalőttem abban az irányba, ahonnan a lövés jött.
Elcsendesedés következett..
Orosz és román repülőgépek bombázták első vonalunkat. Szálltak lefelé meredeken,
eresztették a bombát és igyekeztek vissza. Láttam, hogy egy ilyen csapás után, egy
katona a belei felcsapódtak arra a fára, ahol álltam.. Amikor az utolsó töltényt kilőttem, indultam vissza. Mindenütt csak halottak voltak. Többek között ott volt az a
borbély, aki a század távírásza és telefonosa volt, gyerekkoromban ő vágta hajamat.
Bal kezében még mindig ott volt a telefon. Előtte két orosz halott. Kékkői főhadnagy
is megérkezett, és látta ezt. Töltényünk, lőszerünk már nem volt.
A szemben lévő oldalon hatalmas orosz támadás indult. Ezrével, mint a hangyák. Az
Aranyos bal partján haladtak Torda felé, mint amikor a halottakat elborítják a kukacok. Lőszerünk nem volt. Jött egy cigány Kékkői főhadnagy úrhoz és mondta, hogy
lelőtt egy páncélost, neki ezért kétheti szabadság jár. Kilőtt egy német páncélost!
Hallgasson, mint a csuka, mondtuk neki. Hogy tehetett ilyet? Odaadtam neki minden
cigarettám, hogy hallgasson. A cigány nagyon meg volt elégedve, néhány perc múlva, ő is meghalt. Mit csináljunk?
Egy súlyosan sebesült szakaszvezetőt vettem a nyakamba, rohantam vele az Aranyos
partja felé. Nyitott helyre fektettem és mondtam, kötözze be magát, amennyire tudja,
valószínűleg ott találják majd az egészségügyiek, az ellenségnek sincs oka, hogy sebesültre lőjön.
Nem sokan maradtunk, azt hiszem öten-hatan. Átúsztunk az Aranyoson és a szőlők
menti bozótban mentünk felfelé a hegyen. Az oroszok már egész közel voltak, hallottuk a hangjukat. Egyik hírvivő rámutat a mellemre és kéri Kékkői hadnagyot, hogy
nézzen meg, mert megsebesültem. A zubbonyomra vörös volt. Kinyitom, az ingzsebemben antiszeptikus fiolás gyógyszer volt, amit apámtól kaptam, eltört a fiola és
feloldódott a vízben. Felröhögtem, még az oroszok is hallhatták. Mentünk tovább,
sikerült kikerülni az oroszok gyűrűjéből. A német nehéztüzérség mögött volt egy kis
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kulipintyó. Fölszereltük
magunkat lőszerrel. Reggel újra be az Aranyosba,
át a túloldalra. Az oroszok
már nem voltak ott, viszszaszaladtak félelmükben.
Bokorról bokorra jártunk,
néztük, halottak, sebesültek hányan vannak. Egy
házban két orosz sebesültet láttam. Az egyik az
feküdt az ágyon, nagyon
jajgatott, nagy fájdalmai
voltak. A másik a padlón
feküdt a belső szobában.
Bementem a spájzba,
nagy üveg uborkát hoztam ki, oda letettem az
orosz mellé és intettem
neki, hogy csak vegyen
nyugodtan. A másik emberrel nem tudtam mit
csinálni.
Kötözgettem,
egyszer csak hallom, hogy
valaki jön. Revolvert ki, s
majdnem agyonlőttem a
Kékkői főhadnagyot, aki
szintén uborkás üveget
hozott. Ekkor kezdődött
meleg barátság kettőnk
között. Meghitt barátság.
Összeszedtük az eldobott
fegyvereket. Egy lovas kocsi tele lett fegyverekkel és lőszerekkel. Parancsot kaptunk,
hogy vonuljunk egy másik helyre. Visszavonultunk a zsákmánnyal együtt. Másnap
reggel ki kellett mennünk a tordai református templomhoz tartozó temető feletti részre. Beástuk magunkat Megérkezett Böszörményi ezredes úr, harci álláspontja az
édesanyja sírjánál volt. Parancsot kaptunk, hogy zászlóaljunknak el kell foglalnia
Lidót. Torda szélén ez egy magaslati pont. A hírvivő éppen akkor hozva a postát. Azt
írta édesanyám, az a legfontosabb, hogy az ember mindenre el legyen készülve. Mi is
készültünk az utolsókra, írta. Teljesítsd kötelességedet, csókol Anyád. Ezt kaptam
útravalóul. Mint mindig, a legfiatalabbként én lettem az él-parancsnok. A területre
koncentrálva néhány orosz páncélos, német páncélosok, és magyar Zrínyi löveg is
volt kettő, ami kísérte a támadásunkat. Ezalatt megerősített orosz tüzérségi támadás
indult. Hatalmas pusztítást végzett, minden tank visszavonult, vagy tönkrement. Szakaszparancsnok-helyettesemnek, Mészáros Feri őrmesternek tőből hiányzott a lába, a
lábfejét egy kis bőr tartotta., Ugye hadapród úr, mondtam én, hogy most meghalok.
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Messze vagy attól, várjál egy kicsit. Szíjammal, amint csak tudtam elkötöztem a
csonka lábát. Föl akartam emelni a testet. Reggel torna közben játszva emelgettük
egymást, de nem bírtam felemelni. Három ember alig bírta felemelni a Mészáros Ferit és vitte visszafelé. Többek között ott volt az én drága csicskásom, egy köröstarjáni
fiú, akinek a felesége a Marcsa szobalányunk volt. Mondtam neki, fogd és vidd ezt a
fiút és te se gyere vissza! Mentek és később kiderült, hogy ő is megsebesült az úton.
Írtam Böszörményi ezredesnek helyzetjelentést, s visszaküldtem egy embert, hogy az
ezredes úrnak adja át a jelentést. A válaszban az volt, hogy teljes szívéből gratulál!
Mindenkinek egy ranggal való előreléptetéséhez örömmel hozzájárul. Az üzenetet
hozó hírvivőt útközben telitalálat érte.. Ott maradtam a borzasztó tűzben, a halottakat
a domb szélére húztam, hogy jól lássa az ellenség, két emberrel szaladgáltam 24 órán
keresztül, géppuskától géppuskáig, itt is lőni és ott is lőni, kézigránátokat dobálni,
addig ameddig volt mit. A következő nap délutánján megjött a leváltás híre, vissza
kellett mennem, vezetni az embereket ki az első vonalba. Elkapott a tűzözön bennünket és alig maradtunk többen, mint voltunk. Visszatérhettem, Miltényi alezredes úr
már várt. Ő vette át a parancsnokságot. Azt mondta, ideje, hogy pihenjek. Farakás
tetejére terítettem a köpenyemet, azon aludtam. Életem legjobb alvása volt. Másnap
reggel újra előre kellett mennem, védelmet biztosítani, megnézni, hogy mi van. Egy
Kiss Ferenc nevezetű őrvezető jött velem. Beugrottunk egy gödörbe a tűz közepette,
a feje tetején robbant az akna, teljesen levitte a fejét, teste állt egy darabig, aztán öszszerogyott. Rólam levágta a vállpántomat a szilánk, vér szivárgott a számból és elkezdett a kezem remegni. Kolozsváron ébredtem fel, a kórházban, ahonnan Debrecenbe szállítottak. Felhívtam Bánási László plébános urat, aki atyámnak barátja volt.
Megkértem, hogy legyen olyan szíves, értesítse édesapámat és édesanyámat, hogy
Debrecenben vagyok és vigyázzanak magukra. Továbbszállítottak Budapestre.
Anyám és apám elhatározta, hogy jönnek utánam. Debrecenben nem találtak, tovább
haladtak Budapestre. Tizenhat szilánkom volt, gennyezett. A Margitszigeti Dália
kórházba utalt. Itt voltam mindaddig, amíg a Margit hidat fel nem robbantották. Kiskarácsony körül járt az idő. Szüleimmel sikerült találkoznom. A várban élték át az
ostromot, onnan kerültek haza. Minket vonattal nyugatra szállítottak. Együtt voltam
Bujovszky Istvánnal és Izraval, akik szintén sebesültek voltak. Mivel a katonai eskünk a magyar határig volt érvényes, mi elindultunk visszafelé. Néhány száz métert
tettünk, amikor rohantak utánunk, hogy azonnal menjünk vissza, mert tettünknek
súlyos következménye lehet a többi sebesültre nézve. Bécsben betettek engem,
Luszták Lacit és még valakit a Gestapó kórházba, ahol angolok és franciák is voltak.
Egy nagyon kedves osztrák azt állította, hogy bennünket tévesen vittek oda. Átszállítottak a Karmelita nővérekhez. Végre pihenhettünk, tisztaság, rend volt, néha sikerült, sétálni egyet a városba. Ott történt, az operaház mellett, hogy egy teherautóból
kiugrott egy amazon, csípőre rakta a kezét és azt követelte a másik autót vezető amazontól, hogy javítsa meg az autóját. Elfogott a röhögés, mert ilyet még nem láttam.
Két női sofőr viselkedése röhejes volt. Januárban felülvizsgálták a betegeket, visszaengedtek Magyarországra.
Győrben jelentkeztem az állomásparancsnokságon. Először láttam furcsa nyilas ruhába öltözött embereket, tökéletes fegyverzettel és őrületes svádával. Az egyik velem
piszkoskodott, s mondtam menjen innen, mert úgy szájon vágom, hogy kiesik a foga.
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Rögtön körülálltak. Ezektől is sikerült megszabadulnom. Eljutottam Szombathelyig,
Körmendig és majd Halogyig. Ott volt ezredemnek a pótzászlóalja, és pótparancsnoksága. Onnan jártam be a körmendi kórházba. Fültőmirigy gyulladásom miatt feldagadt az egész nyakam. Egy parasztcsaládnál laktam. A sós pakolások sem használtak. Hat kilométerre volt körülbelül Halogy Körmendtől. Lovat nyergeltettem egy
lovásszal és belovagoltunk a kórházba. Nem volt hely, a folyosón is feküdtek emberek. Bekerültem a műtőbe és kértem, operáljanak meg! A többit elintézem. Megtehetem, de érzéstelenítőm sincs!, mondta az orvos. Mankómba fogózkodtam, és végrehajtotta műtétet. Spriccelt belőlem a genny. Meg voltak elégedve a viselkedésemmel,
mert nem kiabáltam. Bepólyázták a fejemet, ami úgy nézett ki, mint egy luftballon.
Megyek Halogyra, mondtam. Vár a lovam. Kijöttek az orvosok a kórház mögé ezt
megnézni. Lovászom felsegített a nyeregbe. Szerencsém volt, szelíd volt a lovam.
Halogyon leszedtek a fiúk a nyeregből. Két hétig tartott a felépülésem.
Egyre hatalmasodott a nyilas szemtelenség. Vitték az embereket, hogy vágjanak fát
az erdőben, mert nem volt fűtőanyag. Az uraság erdésze jelölte ki, hogy hol lehet fát
vágni, máshol nem szabad mondták. Kérésemre a gróf megjelent és elmondtam neki,
hogy nagyon nehéz ilyen nyomorult állapotban fát vágni. Ajánlottam válasszon, h
melyik fát vágja ki. Igaz és jogos, mondta. Telt az idő.
Egy békés napon letartóztatták Mikola Nándor katonatársamat, aki a távbeszélőknél
volt, hadapród őrmester. (Az Ághegy 10. , 14-15. számában mutattuk be a Finnországban élt és kiemelkedőt alkotott magyar akvarellfestő munkásságát. A szerk.
megj.) Bevezették az ezredparancsnokságra. Miért tartóztatták le? Mert állítólag szökésben volt. Mondta, hogy nincs szökésben. De csak egyre erősködtek, láttam, hogy
ennek nem lesz jó vége. Mondtam, hogy a következő nap fogják be a lovakat a hintóba, beviszem a Mikola Nándort Szombathelyre és átadom a kerületi parancsnokságnak. Ezzel mindenki elégedett volt, mert lerázta a kellemetlen ügyet. Beléptem az
irodába és felemeltem a hangom, hogy miért nem ugranak talpra, miért nem tisztelegnek! Mars ki! Mindenki ki az irodából! Tudtam, hol vannak a szabadságos levelek és
a pecsétek. Gyorsan kiállítottam egy szabadságos levelet pecséttel, s betettem a zsebembe. Az emberek, nem értették mi lelt, mert addig soha ilyet nem csináltam. Másnap reggel, Mikola Nándor derékszíj nélkül felült a hintóra. Betöltöttem a pisztolyomat. Körmenden leszálltunk, s megvártam, amíg a kocsi visszafordult. Megállítottam
egy teherautót, fölkapaszkodtunk. Szombathely előtt megállítottam a teherautót, s
leszálltunk mind a ketten. Mikola Nándor derékszíja az én köpenyem alatt rajtam
volt, szabadságos levele a zsebemben. Odaadtam az övet, s a szabadságos levelet.
Elbúcsúztunk, többet már nem találkoztam vele a háború alatt.
Visszaérkezve megérkezett a parancs, hogy a pótzászlóaljnak vissza kell vonulnia
Ausztria felé. A pótzászlóalj sebesült katonákból és családjaikból állt. Pinkamindszenten keresztül Allhauig, szekereztünk ahol elszállásoltak. Az orosz nyomás a németeket megzavarta. Ausztrián keresztül nagy menekülés kezdődött. Megjött a parancs, hogy nekünk is menekülnünk kell. Szedelődzködtünk. Batta Jóskával együtt
szekéren mentem a csicskásunkkal. Az első éjszaka Graz fölött megállt a karaván a
rakétabombázást miatt. Égtek az utak is. Onnan fentről néztük. Aztán leereszkedtünk
a városba és a Leobenbe vezető úton megindultunk. Menekültek, munkaszolgálatosok éhesen, kimerülten. A németek mindenképpen el akarták venni a lovakat, hogy
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megegyék. Az úton számtalanszor előfordult, hogy angol bombázók jöttek, géppuskázták a menekülteket, sebesülteket, vöröskereszttel ellátott kocsikat. Megbocsáthatatlan dolog. Egyszer majd nemzetközi bíróság kell, hogy megvizsgálja, mert ez nem
egy olyan egyszerű dolog, ami fölött szemet lehetne hunyni. Bejutottunk Leobenbe és
megtörtént az emberek szétválasztása. Aki mozogni tudott, be akarták tenni a német
SS-es alakulathoz, besorozni őket utóvédnek. Sok magyar katonának tragédiája az,
hogy egyszerűen lekapcsolták őket SS ruhába öltözött magyar emberek. Káosz volt.
Érkezett egy ember, akit Siprák László, akkor már ezredes, küldött a leobeni völgyön
fölfelé a pótzászlóalj után abból a célból, hogy feleségét, apósát, anyósát maga mellé
vitesse Dél-Ausztriába. Kihasználtam az alkalmat, hogy majd vezetem őket és visszamegyek a harcoló alakulathoz. Hozzájárultak, és nagy örömömre kaptam egy papírt,
hogy szabadon mehetek vissza a harcoló alakulatomhoz. Visszaérve Siprák ezredes
úr nagyon kedves volt, kaptam szállást. Tájékoztatott, hogy ez a terület valószínűleg
orosz megszállás alá kerül, és orosz fogságba kerülünk. A családja elhelyezését előkészítette. A tiszti étkezdében ebédelte, mint a többiek. A tisztek nagy részének nem
volt szabad oda bemenniük, mert Siprák nagyon finnyás ember volt. Egyszer csak azt
mondta valakinek, hogy nem akar többet ott látni. Megmondták nekem is, fogtam
magam és elmentem. A szállásomról nem mozdultam. Nagy skandalum lett, mert a
Török család fellázadt, hogy lehetett ilyet tenni velem, miután segítettem őket. Siprák
ezredes úr üzent, hogy azonnal jöjjek, ez parancs. Mentem le az egyik dombról, föl a
másikra, Siprák ezredes urat várattam. Azt mondta, hogy ne haragudj, elnézést kérek,
sajnálom, ami történt, egyél velünk együtt. Nem volt kielégítő a bocsánatkérés. Befogatott egy hintót két lóval, négy ember kíséretet adott mellém, valamint egy Sitzmann
nevezetű képviselőt, hogy menjünk vissza, a hátul lévő hadosztály tartalékhoz. Az út
a Dráva mellett ment fölfelé a Völkermarktig az átkelő helyig. Partizán területeken
kellett keresztül mennünk két napig. Elérkeztünk Feldkirchenbe, a Klagenfurt mögött
lévő kis városkának a környékére, ahol elszállásoltak bennünket. Sátrakat állítottunk
fel. Ott voltak németek is. Egy német tábor, egy magyar tábor. Ott Morvai ezredes
vette át a parancsnokságot, és döntött, hogy bevárjuk az angol csapatokat, az angol
megszállást. A Szent László hadosztálynak bizonyos részeit kellett volna biztosítanunk. Gyülekezve próbáltunk emberségesen megélni. A patakban volt pisztráng, az
erdőben voltak őzek. Úgyhogy bizony sajnos egy-két állat áldozatul esett a mi éhségünknek. Jóllaktunk és kifeküdtünk a napra, vártuk, mi fog történik. Megérkeztek az
angolok. Az angolok nagyon érdekesek voltak, egyáltalában nem néztek ki harcosoknak. Nagyon kedvesen és normálisan viselkedtek. S mindegyik angol csak velem
akart tárgyalni és senki mással. Mondtam, hogy az ezredes úrral kell beszélni. Nem
tudtam angolul, csak gesztikulálással beszéltünk. Láttam, hogy kezdenek a tisztfeleségek, tiszti asszonyosdit játszani, kiváltságokért esengeni, illetve követelődzni. Úgy
gondoltam, hogy ez így nem fog menni.
Bementem Feldkirchenbe. Volt ott egy elhagyatott asztalosműhely. Elhatároztam,
hogy gyermekjátékokat fogunk gyártani. Egy hét, múlva megegyeztem a feldkircheni
polgármesterrel és szerződést kötöttem az elhagyatott asztalosműhely használatáról.
Elkezdődött a munka. A titkárom egy Fábián Béla nevezetű német nyelvtanár volt,
aki később aztán kirabolt. Indult a játékáru gyár és szépen haladt. Hiányzott a játék
mindenütt Ausztriában és a magyar gyerekeknek is, akik ott voltak. Komoly üzemmé
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váltunk, új épületekre volt szükségünk, s festőműhelyre. Sikerült találni egy festőt,
aki beállt közénk. Az elhatározásom az volt, hogy mindenkinek azonos rész jut a
jövedelemből. A jövedelem egy részét anyagra és fejlesztésre, a többit szétosztásra
szántuk. A gépnél segítő kisgyerek, és a legkiválóbb esztergályos egyforma fizetést
kap. Azt szerettem volna, hogy játékokat adjunk és ingeket, zoknikat, cipőt, nadrágot
kapjunk. Jó ideig ezt csináltukegy a klagenfurti céggel, később Fábiánnal együtt sajátjuknak minősítették az üzemet.
Megnyíltak a hazameneteli lehetőségek. Azt mondtam, előbb hazamegyek Budapestig, megnézem, mi van? Hazaszöktem. Átúsztam a Rábán, ahol egy malom volt. A
molnárt, Wagnernek hívták, segített elintézni az utazási papírokat. Eljutottam Budapestig, ahol barátaimat felkerestem és tájékozódtam. Huszonnégy óráig voltam ott a
Knézy Jenő sebésszel együtt, aki hadnagy volt. Visszaszöktünk Ausztriába. Mondtuk
a parasztoknak, hazamehetnek dolgozni, mert szükség van rájuk, de a tiszteknek
mozdulni sem szabad. Dolgoztam tovább a játékgyárban az, alig akartak beengedni.
Elhatároztam, hogy valami mást fogok csinálni. Előre gyártott épületeket fából, valamint bútorokat. Völkermarktban volt egy sütöde, tulajdonosa valamiképpen meghallotta, mit tervezek. Az asztalosokkal megbeszélve rajzoltam parasztbútorokat. A bútorok a díszítését és faragványait is magam csináltam.
Indultak hazafelé katonatársaim: Sitzmann, Fábián és Baróki is. Elvittek minden élelmet, az enyémet is. Volt közöttük egy térképészeti százados, aki nálam dolgozott.
Megkértem, hogy három kiló tűzkőből tartson meg egyet, Varga Gézának és
Michaleczky Vilmosnak adjon át egyet-egyet Budapesten. Megígérte.
Egyik rokonomtól, aki Kötschach-ban dolgozott, tudtam Hörömpő Jánosról, s hogy
fölvette az angol hadsereg a magyar-angol-német technikai szótár készítésére. Nagyszerűen hegedül minden szombaton együtt koncertezhetnénk. Örömmel egyeztem
bele, lementem a lágerbe, és elhoztam Hörömpő Jánost megosztottam vele a szobámat, jól éltünk együtt. Dolgoztunk, zenéltünk és jókat kirándultunk. Völkermarkt
Feldkirchen terén találkoztam egy idősebb magyar úrral, aki Göröncsér Jóskával
együtt látva bennünket, bemutatkozott. Ő volt a hódmezővásárhelyi polgármester, dr.
Endrey Béla.. Említette, hogy a benediktinerek kolostorában laknak és bármikor szívesen látnak, látogassuk meg őket. Leviziteltem Endrey Béla bácsinál, akivel kellemesen jó viszonyba kerültünk. Sokat mesélt viharsaroki polgármesterségéről. Felesége, Nusi néni, szép hölgy volt és igen tisztességes gondolkodású. Ünnepekre s néha
hét közben is meginvitáltak. Jó séta távolságban voltunk, körülbelül 18-20 kilométerre. Akkor történt, hogy Imrédy Béla volt magyar miniszterelnököt halálra ítélték.
Imrédy Béla feleségével és kislányukkal, Andreával Endrey Béla bácsiéknál találkoztam. Nagyon sajnáltam őket, és próáltam valamiképpen enyhíteni szenvedésüket.
Kiváló emberek. Andreával többször elmentünk sétálni, elvittem csónakázni. A közelgő Karácsonyra Imrédy Béláné horgolt nekem egy meleg pulóvert, amiért igen
hálás voltam. Szép pulóver volt, ami háromnegyedes katonaköpenyem alatt jól melegített a kemény ausztriai télben. Néha Endrődy Béla bátyám bejött hozzánk
Feldkirchenbe, és minálunk teáztunk. Meg kell jegyeznem, hogy ezek az idők nagyon
súlyosak voltak. Béla bácsi látta, hogy a helyzet súlyosodik, és hogy enyhítse a
nincset, megkért, hogy csináljak egy portrét a feleségéről, a Nusi néniről. Volt egy
művész Németországból, Wolfnak hívták, időnként provokatív volt, azt mondta,
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csináljam a műtermében. Elfogadtam, nagyon jól éreztem magamat az elején. Amikor kezdett kialakulni a portré, egyre kevésbé volt kellemes ember a Wolf. Azt
mondta se bronzból kiönteni, se márványból kifaragni nem lehet. Végül ki kellett
belülről ürítenem és kerámiának, terrakottának csináltam meg. Béla bácsi nagyon
meg volt hatódva, hogy portrét készítek modell nélkül. Barátjának a lányáról, Adriennről is készítetem portrét. Elmondom, hogy mi volt az oka. Furcsa idők voltak, sok
szomorúsággal. Elképzelhetetlen kontrasztokkal. Adriennel mindenféléről beszélgettünk, eszembe se volt, hogy udvaroljak neki. Mély megértést éreztem iránta, mint az
elesett emberek iránt, mindig. Arcáról beszélgetésünk szinte mindig leolvasható volt,
megragadott mimikája, ezt mintáztam meg. Azt hiszem, hogy nem ismertem félre a
helyzetet. Sok volt az érzelmi és politikai hullámzás, ami engemet is ért. Nagyon el
voltam foglalva saját magam problémáival, hogyan tudjak lépést tartani a gondokkal
és ügyekkel, amíg teljesen kialakul új vállalkozásom. Egyre borzasztóbbá vált, hogy
semmi sem stimmelt a vállalkozással, a kialakuló világgal. Valami a levegőben volt,
valami történik, de nem volt érthető.
Egyik alkalommal Andrea említette, hogy a budapesti Eucharisztikus Kongresszus
idején, a Keleti pályaudvaron többek között édesapja is fogadta az érkező Pacelli
Jenő bíborost. Hívő katolikusként aktívan részt vettek a kongresszusi előkészületekben. A bíboros most már XII. Pius pápa nevét viselte. Ha a családnak volna módja és
lehetősége, mehetnének Olaszországba is. Mindnyájan több nyelven beszélnek. Hárman voltak, az Imrédy fiú, Adrienn és az édesanyja.
Náluk ismerkedtem meg Tassonyi Álmossal és Edömérrel. Tassonyi Álmos vegyészmérnök volt, Edömér az ejtőernyősöknek volt a parancsnoka, vagány fickó. Később
aztán összebarátkoztunk, Edömérnek nagyon kellemes volt a társasága. Álmosnak
gyára volt. Gyáramat Fábián Béla átjátszotta az osztrákoknak, nem sokat sírtam utána, mert már nem nagyon érdekelt. Haladtam, de kínlódtam is már az előre gyártott
épületekkel és a bútorokkal. Edömért 1945-ben Budapesten az oroszok elfogták, de
megszökött az odesszai fogolytáborból és onnan Románián keresztül Erdélybe, majd
újabb fogságból szökve Ausztriába jött. Innen Olaszországba akart menni. A helyzet
egyre romlott, ezért mondták, hogy mennek. A dolog megfogott, kapcsoltam. Vizsgáltam, miként szökhetnénk Olaszországba. Kitaláltam egy tervet, saját ösztöneimet
is kamatoztathattam benne. Szóltam, Álmos bevesztek magatok közé? Még gyenge
voltam, de szóltam, engem ott hagyhattok, ha valami baj történik. Teljes mértékben
bízzatok bennem, minden árkokon átjutok, mert van lelki erőm. Azt mondta, jó, gyere.
Fölpakoltunk és elindultunk vonattal Hermagorba. Onnan Mödendorfig, a nagy vízmosáshoz gyalog, s a hegy lábától kezdtük a mászást. A hegyet úgy kellett megmászni, hogy út nem volt semerre, sekély mederben, amiben víz folyt kellett fölfelé kapaszkodni. Körülbelül két napig tartott az út. Segítettem Edöméréknek is, időnként
vittem a nehéz csomagját. Már majdnem az oromig jutottunk, amikor egy puska csöve meredt ránk. Elfogtak az osztrák határőrök. Nyugodtan viselkedtem, nem az én
érdemem, a Fennvaló vigyázott rám. Edömér ideges lett, Álmos nyugodt maradt.
Vezettek bennünket felfelé. Egyszer a fáradtságtól lerogytunk, Edömér eltűnt. Álmossal együtt szóltunk, hogy hiányzik a harmadik. A határőr hajtottak bennünket
még feljebb, ki az útra, onnan még fennebb vezetett az út. Megérkeztünk egy helyre,
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otthagytak a határőrök. Esteledett. Nem több mint két méter széles volt az út, fölöttünk kötéltorony, az út oldalában sziklák. Álmos azt mondta, hogy ezt az utat már
nem fogjuk bírni, mert ki vagyunk merülve. A bokrok között meghúzódtunk, figyeltük, hogy mikor mennek föl és mikor mennek le az olasz járőrök. Elhatároztuk, hogy
ott fogunk lemenni. Akkor már este volt. Álmos azt súgta, hogy azt a fényt, ami alattunk van, úgy hívják, hogy Malborghetto. Edömér a sötétben visszajött. Vizünk nem
volt, tejkonzervet nyitottuk, ittunk egy keveset, a fáradság ellepett bennünket. Valamennyit aludtunk. Mikor följött a nap még ott voltunk. Amikor a járőrök elmentek,
az eltervezett indulásra fölhúzódtunk. Szájunk elvastagodott, a széle be volt repedezve. Indultunk lefelé. Vízcsobogást hallottunk. A hang irányába menve láttuk, hogy
megszakadt az út, keresztbe egy lyukat vágott egy vízesés, mélysége körülbelül 500
méter volt. Felfelé kerülve a vízeséshez értünk, lekaptam a kalapomat, megmerítettem s ittam belőle. Ebben a pillanatban Álmos és az Edömér majdnem leütött az útról. Álmosnak odaadtam a kalapomat, de az Edömér olyan szomjas volt, hogy mint
az oroszlán nekem jött. Huszonnégyszer forgott a kalap közöttünk.
Éjszaka érkeztünk a Carabinieri laktanyához. Nyugodtan az út közepén mentünk
mindhárman. Most angolul beszéltünk, yes mondtuk, s így aztán haladunk addig, míg
eljutottunk Malborghetto alá, majd lejjebb, Pontebba irányába, ahol minden további
nélkül átmentünk a patakon és mind a hárman befeküdtünk a vízbe. Elképzelhetetlen,
hogy micsoda, érzés volt. Annyi időnk már nem volt, hogy levegyük a ruhánkat. Nem
tudom mennyi ideig feküdtünk a patakban. Reggel elhatároztuk, hogy Baladorban
veszünk jegyet. Vonatra ültünk, s elmentünk Palmanova városkába, ahol átszálltunk
és elutaztunk Velencéig. Megnéztük a Szent Márk templomot. Nem hatottak meg a
piszkos lagúnák. Azon csodálkoztam, hogy milyen békés itt a nép Olaszországban.
Továbbindultunk Rómába. Este mentünk a szállásra, ami egy nagyon jó hely volt.
Másnap aztán elválltunk egymástól, ők elmentek egy autójavító műhelybe, én meg
elmentem megkeresni Matos Ferit, és Simon Ferit. Pár napig a Simon Ferencnek a
vendége voltam. Utánanéztem, hogy hol tudnék szállást és munkát kapni, közben
találkoztam Orbán Palival. Meghívtak ebédre és tájékoztattak, hogy juthatok a Vatikánba. Egyik nap náluk az ebéden ott volt a vatikáni magyar nagykövet, aki azt
mondta, szívesen segít. Aztán kisült, hogy Pali nagybátyja Pátzay Pál. Bementem a
Mentes Ferenchez, aki később nagyváradi kanonok volt és apámat is ismerte. Elmondtam helyzetemet és ösztöndíjat kértem. Később mondta, hogy a Szent Atya ígéri, hogy kérésemet megvizsgálják. Orbán Palinál megismerkedtem egy olasz emberrel, és egyszeriben szeretett figura lettem az olaszok között, kedvesek voltak hozzám
és jó akaratúak. Megérkezett a hír, hogy megkaphatom az ösztöndíjat. Lehetőség
nyílott arra is, hogy Anguillaraba kimehessek. Gondolkodtam rajta, hogy mit tegyek,
mikor olyan jól be voltam szállásolva. Úgy döntöttem, hogy hazamegyek. Megdöbbentek rajta, hogy mennem kell, amikor minden olyan szépen kialakult körülöttem.
Kaptam aztán egy ösztöndíj támogatólevelet az Orbán Palitól, amelyben írt a Vallási
és Közoktatásügyi Minisztérium vezetőjének, hogy támogatja visszatérésemet ösztöndíjasként Rómába. Elmentem az Osztrák Követségre, mert az osztrák követet ismertem, hogy segítsenek a vízum megszerzésében. Kitöltöttem a papírokat és befizettem a díjat. Éppen indultam, amikor azt mondják, ne menj el, ebédelj velünk! A
követtel beszélgetve mondja: Jaj mit gondolsz, nem megy az ilyen gyorsan! Mostaná-
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ban két hónapban egyszer megy futár Ausztriába és az fogja vinni a vízumkérelmedet
Bécsbe. Mondom neki, akkor add vissza a pénzemet! Visszaadták és a megkapott
pénzzel gyorsan visszamentem a Piazza Farnese-re, ahol bakancsokat és mindenfélét
árultak. Vettem egy pár bakancsot, utána gyorsan kiszaladtam a vasúti állomásra és
vettem egy jegyet Bolognáig. Szedelődzködtem, vettem ennivalót, rózsafüzéreket,
mindent beszereztem. Felkerestem az ismerősöket és elköszöntem. Este a vonatra
szállva, két apáca ült velem szemben beszélgettünk, volt Matos Feritől egy levelem
vatikáni levélpapíron, hogy ez és ez vagyok. Megmutattam nekik. Bolognába érkeztünk, teljes sötétben volt a város. Búcsúztam volna, de az apácák mondták, hogy elvisznek a Ferences szerzetesekhez. A Ferences kolostornál kinyílt az ablak, a szerzetes azt mondta az apácáknak, hogy tele vannak. Akkor elvittek egy másik szerzetes
kolostorba, de mondtam a kedves nővérek ne zavartassák magukat, megvagyok akárhol is, hanem most magam kisérem haza őket. Kiértünk egy nagy térre, aminek a
másik oldalán volt a vasút. Az apácákat hazakísértem és elbúcsúztunk. Jó darabig
mentem egy irányba aztán és visszaérve a hátizsákot a nyakam alá raktam és elaludtam. Arra ébredtem, hogy átlépkednek rajtam az emberek. Jó ébresztő volt. Mentem
az állomásra, vettem egy jegyet Pontebbáig. A vonat néhány óra múlva indult és késő
délután értem oda. Elindultam a plébánia épület felé. Találkoztam a plébánossal, s
mondtam, hogy szeretnék megpihenni, ez és ez vagyok. De nincsen hely, s még nem
tudom micsodákat mondott, de egy pohár tejet adnak nekem. Egy nagy előtérben
leültettek. Jó, köszönöm szépen! Ide figyelje, ebben a borítékban egy nagyobb összeg
van, tartsa meg, s ha két évig, nem térnék vissza, akkor adja a rászorultaknak, mondtam, és mutattam a vatikáni levelet. Abban a pillanatban felvittek az első emeletre,
nyílt a szoba, befektettek az ágyba, megmosakodhattam és minden nagyon jó lett.
Elég kiábrándító képet kaptam a Vatikánból, meg Rómából, de ez volt a tény.
Másnap este, szürkületkor felcsomagoltam, elbúcsúztam és elindultam gyalog
Malborghetto felé. Ott egy rejtett helyen volt egy kulacs, amiben osztrák papírok, az
Edöméré és az enyém is. A kulacsból, közösen dugtunk el, l kivettem a dolgaimat.
Éjfél előtt nem mertem közelébe kerülni a karabinerieknek. Megvártam, amíg a teljes
sötétség beállt, és egy és két óra között felmentem azon az úton, amin érkeztünk.
Reggelig tartott, hogy felérjek a tetejére. Az út, ahogy mondtam két méternél nem
volt szélesebb. Szembe jött egy ember, reggel négy óra körül, szótlanul haladtunk el
egymás mellett, s amikor 10 méter távolságban lehetett tőlem el kezdett fütyörészni.
S aztán egy tömeg SS-essel találkoztam. Kérdezték, hogy mi van Olaszországban,
hová lehet könnyen elkerülni. Mondtam nekik, hogy mi a helyzet. Az SS-esek sátrakban vannak és ennivaló is van. Elbúcsúztunk egymástól. Nem arra az oldalra értem,
mint múltkor, hogy elbújjak, amíg a nap feljön, hanem az ellenkező irányba mentem.
Leültem a páfrányok alá. Tele volt vadállatszaggal az erdő. Nagyon jó helyem volt.
Míg ott voltam láttam elmenni embereket. Utána nekiindultam egyedül és fölfelé
haladva elértem a tetőre, ahol találkoztam egy osztrák pásztorral. Meghívott a sátrához, leültünk, beszélgettünk, mondtam, hogy eltévedtem. Gyűjjön be és megebédeltünk. Kérdezem, hogy merre van Hermagor? Mutatta, hogy ott lent van, négy órai út
hegyen le. Jött a határőr és kérdezi, hogy papírja van? Mondom, hogy van és megmutatom a papírt neki, elégedettem bólintott, de látta, hogy rózsafüzér van a motyómban, tudta, hogy én honnan jövök. Tovább nem törődött velem. Átkurjantottak a túlsó
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peremre egy másik pásztornak, akit lecseréltek. Ez a pásztor ment le Hermagorba,
vele mentem. Éjszaka volt már, amikor a vonatra szálltam. Az angol és az ír csapatcsendőrök elvették és őrizték az utasok papírjait. Az ír látta, hogy velem valami baj
lehet, mert nem valódi osztrák okmányom volt, de aztán visszaadta a papírjaimat.
Klagenfurtba megérkezett a vonat. Egy tartalékos vezérőrnagy volt ott, aki tudta ki
vagyok. Kértem, hogy engedje meg, hogy valahol kialudjam magamat és üzenjen fel
Alten Ossiába. Legénye lejött és elhelyezett. Délután ébredtem föl.
Körülbelül egy hétre rá Feldkirchenből indult egy csoport ember vissza Magyarországra. Vonattal mentem le egy darabig, és csatlakoztam ezekhez az emberekhez.
Egy nagyon előkelőnek magát megjátszó illetőre, bíztam a fényképezőgépem, egyetlen vagyonomat. Szentgotthárdon megvizsgálták a csomagokat, mindent. Utána, amikor kértem a fényképezőgépem azt mondta, hogy nem tudja azt visszaadni, mert odaadták a határőrnek. Két ingem, meg 200 dollárt az oroszok vettek el. Szentgotthárdtól
Budapestig sima utunk volt.
Először Varga Géza barátom szüleihez mentem és megborotválkoztam. Elmentem a
román követségre és kértem vízumot. Azt mondták, nincs szükség rá szükség, ami azt
jelentette, hogy kirabolnak. Mentem csendesen Pestről Bagamérig, ott voltak katonatársaim. A bagaméri tanító, Pénzes Lajos és Seregi Vladimir. Szeretett barátaim voltak. Ők segítettek, hogy román pénzhez jussak. Szüret ideje volt. Bementünk Debrecenbe kicsit szórakozni, mielőtt átmennénk a pokollá vált országba.
Átmentem Váradra, de nem mentem a szüleimhez, csak közelükbe, mellettük volt
egy pici szoba egy ismerős néni tulajdona. Oda járt át édesapám. Hogy a szobában
miért volt zongora, azt nem tudom. Jött apám és egy marék konyhasót tett az arcomra, szőrtelenítette a szemöldökömet. Nem törődtem semmivel és kimentem a városba.
A Szent László téri hídon, szembe jött velem az Erdős Tibi. Szervusz Nándi, szervusz. Milyen jó, hogy találkoztunk, gyere azonnal velem. Bevitt a rendőrségre, mert
nekem oda nem volt ajánlatos egyedül bemenni. Felmentünk a Főkapitányhoz, aki
rám förmedt, Erdős Tibi leintette és valamiket mondott neki. Attól kezdve ez az ember teljesen megjuhászkodott. Tucsek volt a rendőrség névleges parancsnoka, aki
régebben az Andrényi műveknél volt tisztviselő, a fia pedig iskolaigazgató. Ő intézte
a letartóztatásokat és minden ilyesmit elrendelt.
Elég az hozzá, hogy Nagyváradon Erdős Tibi csinált egy csoportot, néhány művészt,
kiváló embert összeszedett. Voltak festők, Fekete István a szobrász. Meglátogattam
őket. Ismerősök nehéz helyzetben. Szégyelltem magam. Judit néni, a táblabíró felesége, a piacon árulta a virágot. Beszéltek Vendig Feri bácsiról, aki szemfénye volt a
kultúrának, hatalmas áldozatot hozott. Ezeket hallva teljesen összeroppantam. Ekkor
már jócskán ittam, délben is ittam és állandóan ittam. A kocsisok felszedtek az utcán,
hazavittek, beültettek az ágyba lehúzták a cipőm és lefektettek. Ilyen idők következtek mindaddig, amíg olyan román fiatalokat akartak kicserélni magyar tisztekre, akiket elvittek fogságba az oroszok. Mondták odahaza, hogy vigyázzak, mert éjszaka a
házakban szedik össze őket. Láttam, hogy ők ezt nem bírják ki, és úgy döntöttem,
hogy éjszaka nekimegyek a határnak.
Eszembe jutott, hogy régen segítettem a románoknak. Elmentem egy ilyen románhoz,
akit úgy hívtak, hogy Tildar, most a határőrségnél volt magasabb beosztásban, azt
mondta, hogy majd küld valakit. Közben megérkezett Megyei Barna is az orosz fog-
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ságból. Neki sem volt hova menni, mert szülei lakása teljesen össze volt rombolva.
Az ismerős csendőrőrmester minden további nélkül átadott bennünket a csendőrőrségnek. Elkezdtek kirabolni bennünket. Bevágtak börtönbe, ahol volt egy ember, akit
majd Kolozsvárra küldenek a hadbíróságra, tiltott határátlépés miatt. Rájöttem, hogy
mit kell csinálni. Rájuk szóltam, hogy nyissák ki egy kicsit az ajtót, mert megfulladunk. Kinyitották az ajtót. Annyira teli voltunk, hogy belépni sem lehetett. Lerajzoltam az egyik román katonát, és akkor a többi mondta, hogy ő is akar, ő is, és az is
akar. Na, engedjetek, csinálok jobbat is. Elérkezett az éjfél. Látták, hogy belőlünk
már semmit nem lehet kiszedni. Elvitt a csendőr, aki behozott, és kivitt bennünket a
határra. Belehajtott a mocsárba és mondta, hogy menjünk át a magyar területre. Mielőtt indultunk, kért egy aláírást, hogy az én szüleim fizessenek neki. Mondtam, hogy
az én szüleimnek már nincs semmije. Kezembe nyomott egy noteszt, de nem lehetett
látni semmit a sötétben, karcolgattam, karcolgattam valamit és visszaadtam neki,
tessék. Aztán rögtön nekiindultam a mocsárnak. Barnával a térdig érő mocsárban
mentünk. Láttam egy átkelő pontot, az volt a magyar határ. Átértünk, letartóztattak és
leültettek egy szobába, és azt mondták, másnap átadnak bennünket a románoknak.
Na, mondom jó, de legyen szíves, addig szóljon a Pénzes tanító úrnak. A katona a
kérésemre elment a Pénzes tanító úrhoz, aki a parancsnokkal együtt nemsokára bedobogott és abban a pillanatban szabadok lettünk. A zászlós nagyon határozott katona
volt és a románokat agyon tudta volna vágni. Lajossal együtt hármasban töltöttünk
két napot ott, hogy kipihenjük magunkat. Sikerült jegyet venni a vonatra és utazási
engedélyt szerezni Budapestig.
Kerestem rögtön a Vilit és segítségével bejutottunk a Népi és Irodalmi Kollégiumba.
Kaptunk két ágyat. Ott voltak a földijeink, akik az egyetemen többé-kevésbé már el
voltak rendezve. A mi helyzetünk nem volt rendezett. Bemegyek a Képzőművészeti
Főiskolára. Tatai volt a diákok választott elnöke, megölelt és azt mondta, hogy jó
hogy jössz! Vártunk! Légy szíves írd alá, hogy a Stróbl Zsiga benneteket, ötötöket
kirúgott, mint kommunistákat a Főiskoláról. Azt mondtam neki, hogy nézz ide annak
idején nem egyedül voltam, öten voltunk, ha azok közül hazajönnek, és azok aláírják
jó, de én nem kezdem el ezt a dolgot. Én ezzel nem értek egyet. Piszok volt akkor,
piszok ma is! Az ilyen kijelentgetéseket én nem szeretem. Megtudtam, hogy a rehabilitációm folyamatban van. Miklós elvitt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
Művészeti Osztály vezetőjéhez Pátzay Pálhoz (aki egyben a Főiskola professzora is
volt). Elmondtam az olaszországi ösztöndíj lehetőséget, azt mondta az nem futja,
maradjak csak itthon. Visszavettek a Főiskolára.
1947, december elején történt. Miután a Népi és Irodalmi Kollégiumból tekintettel
arra, hogy már nem volt helyem a Főiskolán kitaszítottak a Megyeri Barnával együtt,
Patasics nevezetű zeneszerző rokonai révén egy Pusztaszeri úti házának padlásán
sikerült alvóhelyre találnunk. Az egyetem és a Pusztaszeri úti lakástól futva körülbelül 45 percnyi távolságra volt. A Pusztaszeri úton a Zsigmond téri kápolnától fölfelé
kanyargott fel az út. A ház oromzaton épült, meredek lépcsőin volt megközelíthető.
Jól kimelegedtünk mielőtt bejutott volna a ember padláslyukba. Vasajtó nyílt a padlásra, a padlásgerendák be voltak burkolva, padló is volt, ami szinte csudába illett az
akkori budapesti lakáshelyzetben. A belépő első két gerendája között Megyeri Barnának volt a rezidenciája, asztal, epedarúgós ágy matrac nélkül, amit valamelyik barát-
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jától kapott. Az én részlegem, arra merőlegesen két gerenda megosztása között húzódott. A belső részét kineveztem álmos szobának, a külső részét, amelyhez csatlakozott a Barna hálószobája, kineveztem műteremnek. A belépői első rekesz volt a Bar-

na műterme. A műterem felszerelése egy forgóállvány volt, amit a Váradi Sanyi, a
fene tudja, hogy honnan szerzett. Az én rekeszemben nem volt semmi. Az asztalt,
mindketten használtuk időnként, de tekintettel arra, hogy a Barnához közelebb esett,
ő birtokolta. Az én szobámban eleinte nem volt semmi csak egy hordó, aminek hiányzott az egyik oldala, víztartó lehetett. Ezt a hordót kitakarítottam és ebben helyeztem el nyolc könyvemből álló hatalmas könyvtáramat. És két lábravalót, és a
krékerek diáksegély akciójából szerzett csodálatos tavaszi nadrágot, amely pókhálószerűen hűvös volt a nyári hónapokban, de már bizony november-decemberben nem
lehetett volna viselni, valamint a pizsamámat, amit szintén ugyanezen a kréker akción
szereztem.
A napi munka nem volt egyéb, mint az, hogy a Pusztaszeri úton reggel beszaladtam a
városba és fölmelegítettem magamat a könyvtárban, vagy egy-két espressoban a barátaim között. Ha volt egy forintunk, akkor egy csésze kávét megittunk. A Népi és
Irodalmi Kollégiumnak volt egy külön része, ahol valamikor az Eötvös Kollégiumnak volt az étkezője. Itt, ha az étkezési jegyeket be tudtuk fizetni, akkor egy héten
keresztül itt mindig volt ebéd, de ha nem akkor, megvártuk az ebédosztás végét. Sorban álltunk, a megmaradt ételt kiosztották közöttünk a nincstelenek között. A nincstelenek között álltak csodálatos emberek, akik valóban teljesen nincstelenek lettek.
Olári Guszti, és jómagam is eléggé girhesek voltunk, hála a szakács néninek, aki
mindig gondosan kiosztotta a maradékot. Volt olyan eset, amikor nem volt maradék.
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Ilyenkor megvártuk a következő 24 órát. Reggeltől-estig mindig történt valami.
Szerencsémre, a Pázmányon az 1848-as jubileumi ünnepségekre való tekintettel néprajzi gyűjtés volt, az anyag kiértékelésére fölvettek, mint kiskasszás gyakornokot a
Magyarság Tudomány Intézetbe. Olvasgattam a 48-as emlékeket, s annak a céduláit,
rettentő unalmas és ostoba dolog volt. Úgy a gyűjtők, mint azok akik az anyagot szolgáltatták nem sok értelemmel bírtak. Mindenesetre az 1948-as jubileumra való felkészüléskor Ligeti professzor úr és Paizs Dezső professzor úrnak a kegyelméből kaptam
150 Ft-ot havonta. Ebből a 150 Ft-ból fizettem az apartmant, amit szívtelenül második, vagy harmadik kézen keresztül került át hozzám, és bére valami 40 vagy 50 Ft
volt. Mindig megkövetelte az úgynevezett főbérlő, aki nem tudom kitől bérelte, hogy
azt neki kifizessük..
Találkoztam a Ragály Jenő volt tiszttársammal, akivel egy ezrednél szolgáltunk és
együtt voltunk a tisztiiskolán. Egy évvel idősebb volt nálam, szélhámosságból élt,
nem volt semmi köze az egyetemhez, amolyan zsúrfiú, aki ügynökként, könyveket
adott el, és csodálatos módon, mindig pénzhez jutott, de annyi pénze neki sem volt,
hogy lakása legyen. És neki sem volt megfelelő bejelentőlapja. Nemsokára a Pusztaszeri út szolgáltatott számára is otthont. Minden további nélkül mondtam, hogy jöhetsz, de kérdéses az, hogy melyik végén alszol, akár a közepén, de a gyékényen,
vagy legalább is fölváltva. Lévén egy gyékényünk, amely ágyul szolgált. Az újságpapírokat gondosan összeszedtük, esténként meggyűrögettük, hogy jó puha legyen, s a
gyékény alá rakva jól szigetelt. Takaróm katonaköpenyemből átalakított, barnára
festett csodálatos szövet volt, ami egyre vékonyabb lett. Az újságpapírokat gyufaszállal illesztettem össze, és egészen jó meleg és nyomdaszagú volt. Azt hiszem a legtisztább lakások egyike volt Budapesten, mivel a bogarak nem bírtak meglenni benne a
hidegtől meg a nyomdafesték szagától. Hárman voltunk a 150 Ft-ra, lakbére és minden egyébre. Cipőtalpunk már rég elkopott kezdett, újságpapírból kiegészítve szolgált
decemberig. Szerencsés módon találkoztam egyik rokonommal, időnként meghívtak
ebédre és kaptam kenyeret. Kispesten kívül éltek, Pilisre kimenni nagyon nehéz volt.
De amikor kimentem, kaptam kenyeret és néha hoztam egy darab sonkát, ami bizony
nagyon nagy dolog volt, mert húst és kenyeret Budapesten végtelenül nehezen lehetett kapni.
Úgy történt, hogy találkoztam a Mancival, valahol az egyetemi könyvtár előtt. Sajnos
el voltam foglalva az intézetben. Nagyon örültem, hogy láthattam, mert pont Váradról jött. Nem tudom, hová igyekezett. Mondtam, örülnék, ha találkozhatnánk, ha
meglátogatna. Gondoltam, hogy jó időtöltés lesz, mivel ismerte mindhármunkat. És
miegymás gondolataim is voltak, be kell vallanom, kicsit feledni az idegenséget.
Mancival megegyeztünk, hogy meglátogat délután. Mondtam, hogy öt óráig az intézetben van dolgom, s várni fogom. Persze lelkesedésemben elfelejtettem az otthon
egyéb részleteit, így hát először történt meg velem, hogy a háború után ismét bementem a zálogházba, betettem az órámat, hogy árán vegyek tüzelőfát. Elkéredzkedtem
az intézetből. Nem tudom már, hogy mennyi pénzt adtak a karórámért a Lónyai utcai
zálogházban. Hazaszaladva elmentem a fáshoz, s rendeltem két kosár fát, szereztem
máléból készült úgynevezett bucit, kenyérimitációt és csináltam szendvicseket is,
hogy méltóképpen fogadjam a Mancit, a Mancikát. Háromkor elkezdtem a fűtést és
gondoltam, hogy ötre már meleg lesz. Nem tudtam, hogy milyen az kifűteni a mi
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csodálatos padlásterünket, mivel soha nem volt rá alkalom. Befűtöttem, persze a fa az
sistergett, szutyorgott, rotyogott, de nem volt ottan semmi remény a tűzre, de füst az
lett olyan, hogy az elreteszelt ablakokat is föl kellett bontani, hogy kihömpölyögjön
rajta a sűrű fehér füst. Már mindenfélére gondoltam, majdnem arra vetemedtem,
hogy nyolc könyvemből kettőt feláldozok a tűzre, hogy el ne rontsa a pásztorórát.
Amikor azt hittem, hogy teljesen fel kell adjam a tüzet, egyszer csak kis lángocska
táncolt a telerakott fák között, imitálva, hogy hogyan néz ki a tűz. A füst egyre kevésbé gomolygott, valószínűleg a fás, aki a fát súlyra árulta túl sok vízzel locsolta meg.
Lehetetlenné vált, hogy megtudjam a kályháról, hogy befűthető-e vagy sem. Mindenesetre a nyitott ablakokon keresztül valamivel melegebb levegő jött be csodálatképpen, mint amilyen volt a levegő azelőtt. A helyiségben minden megváltozott, a szaga
is. Otthonosabbá tette a fa füstje. Öt óra néhány perckor megérkezett a Manci a
Sticivel együtt. Egészen meg voltam lepődve és miután elfogyasztották a szendvicseket, természetesen kabátban, mert hideg volt, fél óra múlva Manci kijelentette, hogy
már menniük kell, mert el vannak valahová ígérkezve. Így aztán lekísértem Mancit
meg a Sticit a Zsigmond térre.
Elbúcsúztunk és ott ők felültek a villamosra. Én pedig a Zsigmond téri kocsis kocsmába az utolsó egy forintommal bementem fölmelegedni. Hideg volt, köddel volt tele
a levegő és füsttel, és a kibírhatatlan ronda pesti gázszaggal. Minden csupa mocsok,
bent a kocsisok között hömpölygő füst, zaj, lárma, civakodás és nevetgélés, zsörtölődés. A pattogó kályha körül emberek melengették a kezüket. Az egy deci bor után én
magam is a kályha mellé húzódtam. Este nyolc-kilenc óráig szürcsölgettem az egy
deci bort, majd leszaladtam a városba át az Andrássy útig. Az Andrássy úton volt egy
cukrászda eszpresszó, ott ültek a barátok, beszélgettünk művészetről, meg miegyébről és nem feltétlenül volt szükséges kávét inni. Ismertek. Ott megvártam, amíg az
este eljött. Addigra nagyon-nagyon hideg lett, zimankós is volt. Az egyik barátom
fölhívott a lakására, úgyhogy aztán rendszerint, amikor valaki fölhívott a lakására,
akkor odament az egész társaság. Leültek és körülment a kalap, akinek volt pénze az
beledobta, akinek semmije se volt, azok lementek és bort hoztak. Bor az mindig jutott
valamiképpen. Magam sem tudom, hogy hogyan, de közénk néha bekeveredtek orvosok, színészek, újságíró jelöltek és praktizálók, zenészek. Mindig került valaki. Így
néztünk neki a jövőnek.
Nem tudom, hogy ezen az éjszakán volt-e, de egy ilyen az éjszakán, fél egykor igyekeztem a Pusztaszeri úton hazafelé. A Zsigmond térnél a villamossíneken keresztül
ment át egy ember, és egy államvédelmis személygépkocsi elütötte a szerencsétlent.
Ott feküdt a pocsolyában. A gázoló rohant orvosért a Margit híd budai oldalában lévő
kórházba valószínűleg a Margitba, vagy a Lukácsba, nem tudom melyik helyre. De
ott hagyta azt az embert. Megpróbáltam segíteni. Nem járt már senki arra, az utca
üres volt. Egyszer csak az államvédelmis pasas visszaérkezett, segítettem, hogy betegyük az kocsijába, reméltem, hogy nem dobja a Dunába. Már nem volt erőm, kabátom is csupa sár volt. Szerencsétlen emberben, alig volt már élet. Felmentem a Pusztaszeri útra, Jenő és Barna már otthon voltak, de nem tudtak aludni. Rettentően megörültek, hogy megjöttem, mert az volt a rend, hogy a középen lévő felmelegedett és
utána kiment a szélre. Így gurultunk jobbról-balra reggelig, amíg a napsütés bejött a
hatalmas lyukon, amit mi ablaknak neveztünk. Ami annyit jelentett, hogy a takaró
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átalakult kabáttá és a zakót és az inget levéve derékig megmosakodtunk. Ami után
egész jól éreztem magam. Ilyen volt a Pusztaszeri úti lakás, aminek még sok története
van.
1947 decemberében a Jánossy Félix bátya, a költő Jánossy Pista megnősült, a szerencsétlen. Elvett egy leányt, aki a Magyar Nyelvtudományi Intézetben dolgozott. Új
házasokként valódi manzárdszobába jutottak. Pénzük alig volt elég ahhoz, hogy kifizessék a lakbért. Egy alkalommal, nagy hó volt, éjszaka mínusz 14 fok hideg.
Jánossy Pistának összesen egy ballonkabátja volt, kitalálta, hogy egyet a kezébe fúj
és gyorsan a hóna alá kapja. Rohant haza feleségéhez. Rohant volna, ha cipője engedte volna, mert az lefagyott és tátongott is. Úgyhogy meg kellett kötni a talpát két madzaggal. Az én cipőm is eléggé laza volt. Keserű érzések jönnek föl bennem, ha rá
gondolok. Akkor, valamiképpen nem akartam tudomást venni róla. Pista az egyik
ilyen hatalmas kirohanás alkalmából kikapta karjait a hóna alól, hogy egyet újra fújjon bele és összedörzsölje. Megálltunk a nagy lépcső előtt, tele volt jéggel, ha azon
lecsúszik az ember, akkor a kórházban ébred fel, vagy a másvilágon Belefújt a tenyerébe és azt mondta, hogy Öcsi! Te! Látod milyen nagyszerű, hogy mi művészek vagyunk, mert elvből aranyat csinálunk. Ez a mondása a Jánossy Pistának nekem kincset ért. Azóta is sokszor, amikor nehéz helyzetbe kerülök, vagy került embertársaimat látom, mindig el szoktam mondani ezt a mesét. Várta őt a felesége, aki fölmelegítette, mert volt egy ágyuk. Egy ágyuk és egy asztaluk volt és székük, azt hiszem, az
is csak egy. De az ágy már melegen várta Pistát. Érdemes volt megnősülnie.
Ezen a napon, amikor hazaértem senki sem volt otthon. Próbáltak valahol megbújni.
Valamelyik barátnál, vagy ismerősnél, akinek meleg lakása volt. Vagy valamilyen
közületi helyen, ahol meg lehetett maradni éjszakára. Borzasztó hideg volt. Egyedül

feküdtem újságpapírok között, kezem gémberedett. Elhatároztam, hogy elszaladok a
Fekete Pista barátomhoz, akinek valódi műterme volt és mellette egy egész kicsi szobája. Építész volt, itt dolgozott és mindig be volt fűtve a szobája, ahol néha hárman-
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négyen meghúzódtunk. Pista nagyon jószívű, kedves fiú volt. Akinek természetesen,
ha szüksége volt mi is segítettünk. Én építészmunkában néha tudtam neki dolgozni.
Kiállításokkal foglalkozott azokban az időkben, néhány újjáépítéssel. Mert csupa rom
volt Budapest. Na, elég az hozzá, hogy elrohantam Pistához, csengettem az ajtón, de
ha nő volt nála, akkor persze nem engedett be. Egy csenggetés után már világossá
vált, hogy a Pistánál van valaki vagy nincs. Ha nem volt senki, akkor beengedett, sőt
örült is, hogy jöttem. Ha volt nála valaki, akkor viszont más irányba kellett szaladni.
Nagy mentség volt számomra Fekete Pista meg a lakása, mert nélküle azt hiszem, el
is patkoltam volna.
Ezekben a hideg napokban, karácsony napján rokonaimhoz mentem ki Pilisre. Öt
forintba került a vonat. Gondoltam, ott melegben leszek. Ilyenkor nem volt elérhető
egyetlen barátom sem. A családos embereket meg nem akartam zavarni. Két napig
voltam rokonaimnál. Láza lettem, két hétig senki nem került arrafelé, a, se Ragály
Jenő, se Barna, sehol senki. A láztól már nem tudtam lábra állni. Egy bádog csajka
volt mellettem vízzel, abból ittam. Már kimenni is nagyon nehéz volt. Kétheti nyomorúság után találtak meg, teljesen kiéhezve. Csodák csodája, nem fagytam meg. A
körülmények, a betegségem legkrízisesebb éjszakája után napsugaras reggel köszöntött. Arra gondoltam, hogy néhány óra vagy perc választ el, és megszabadulok ettől
az egész nyomorúságtól. Ébredéskor napsugár sütött a padlóra, fehér lovagköpenyben
fekete arcú férfi állt ott, elmosolyodott majd eltűnt a látvány. Ettől a perctől fogva
erőmet visszakaptam, néhány nap alatt sikerült annyira feljavulnom, hogy eljutottam
Pestig, ahol nagyon megdöbbentek tőlem az ismerősök. Nem emlékszem világosan,
hogy kinél, valami nagyon kedves helyen, egy-két órát töltöttem és meleg tejet is
kaptam. Aztán Fekete Pistánál voltam. Pista kedves volt hozzám, és nyers májat petrezselyemmel kevertetett össze öreg szobaasszonyával és azt kaptam enni, hogy följavuljak. Pista erősködött, hogy feküdjek ott a hátsó szobában, ahol volt egy ágy.
Betakart, ott tartott magánál. Szégyelltem az örökös Fekete Pista nyakára való járást,
de ha nem fogadom el, akkor bizonyára végem lett volna. Mihelyst egy kicsit összeszedtem magam indulni akartam, Pista teát készített. Egy-két napig voltam nála.
Olyan jó erőre kaptam, hogy bátran elkocogtam a Népi és Irodalmi Kollégiumig.
Bementem az egyetemre, ahol nagy szeretettel fogadtak, nem tudták, hogy mi van
velem. Meghaltam vagy már átszöktem Ausztriába vagy ilyesmi. Nem mertek egy
szót se szólni. Fizetést kaptam. Igen jól jött, mert vehettem magamnak egy pár cipőt
és néhány szükséges dolgot. A Nyugati pályaudvar melletti boltban savanyú káposztát vettem és kisüveg olajat egy parasztnénikéktől. Villamossal mehettem haza. Másnap bementem az egyetemre. Aztán Peregi Máriával találkoztam. Mária az egyetemista lányok kollégiumának volt az igazgatónője. Textilt szőtt és mindenben ügyeskedett, hogy fenntartsa a népét. Máriának jó kapcsolatai voltak, és az Actio Catholica
révén kaptam egy matracot és egy fotelt, amelynek nem volt lába. Sorsom messzemenően jobb lett, amikor két takarót szereztem. Vidáman néztem a világba. De a tüdőm
rötyögött, tele volt vízzel. Azt hiszem, a jó körülmények között élő emberek ilyen
állapotban szépen elmennek a másvilágra. Én viszont jól éreztem magam. Röhögtem,
hogy milyen zenés kíséretem van a lépcsőjárásnál. Vártam a tavaszt, hogy tavasszal
majd megszököm és átkerülök Nyugatra. Addig följavítom a testemet. Mert mit tudom én, ha elkapnak börtön, ha agyonlőnek, akkor már nincs probléma, de egy nagy
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fizikai tortúra előtt állhatok, amit már egy pár alkalommal megcsináltam. Végleges
volt az elhatározásom, hogy elszakadjam hazámtól.
Történt, hogy Vili jóvoltából orvoshoz kerülhettem. Jó kapcsolatai voltak a Sebők
Zoltánnal, aki röntgenes professzor volt. A professzor úr két hónappal a betegségem
után megnézte a tüdőmet és azt mondta, hogy hát ragyogó, nincs semmi baj, de egy
olyan jó nagy zölddiónyi nagyságú elmeszesedett gombóc maradt a szívem alatt a
tüdőmben.
A megnyugtató hírek egészségemről egyre gyorsabbá tette a szükségét az elszakadásnak. Lukács Gyurka, aki annak idején a Magyar Királyi Ludovika Akadémiának volt
a hallgatója, hogyhogy nem a Veres Péter balmazújvárosi író, parasztgazdának – aki
honvédelmi miniszteri tárcának volt az ura ebben az időben Magyarországon a kommunista rendszer kegyéből vagy következtéből – volt a szárnysegédje. Na, mondom
Zrínyi módjára egyenesen neki. Tudtam valakiről, az én ezredemből, hogy még mindig szolgál, és a nyugati határon van. Fehér Lászlónak hívták, egy százados. Gondoltam, hogy legbiztosabb hely ahol megkérdezzem, hogy hol van ennek az embernek a
címe, ha bemegyek a Lukács Gyurihoz a Honvédelmi Minisztériumba. A kapunál
megállítanak, kérdezik, hogy kit keresek? Mondom Lukács György őrnagyot. Wagner Nándor vagyok. Telefonálnak és a Gyuri fogad. Bemegyek, felvisznek a lépcsőn,
be a honvédelmi miniszternek az előszobájába, abból nyílt egy kis szoba a baloldalon, nagyon elegáns fenséges bútorokkal. Ott látom a Lukács Gyurit, ilyen hatalmas
minőségben. Köszöntve őt kérdi, hogy mi járatban vagyok? Mondom, Gyurka tudom,
hogy te itt vagy a Honvédelmi Minisztériumban és szükségem volna megtudni, hogy
a Fehér Laci hol található meg. Azt mondta, hogy a Fehér Lacit már nem találod
meg, mert elküldték a Szovjetunióba. Na, mondom magamban, végem van! Nincs
reményem, hogy megbízható vagy legalábbis megbízhatónak gondolható személy
segítségével átjutnom a határzónán. Gyurival elbeszélgettünk. Nagyon kedves volt

Wagner Nándor műtermében
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Kovács Imre
A csíkszeredai Nagy István képzőművészeti és zenei líceumban végzett, majd
Szarvason és Szegeden (JGYTKF) folytatta tanulmányait. Mesterei: Márton Árpád,
Gerzson Pál és Makovecz Benjamin. Dolgozott a Kós Károly építészeti Intézetben, a
Syrinx grafikai műhelyben, a kötelei elemi iskola tanáraként, az Adimen grafikai
vállalatnál Elnyerte a Szabadművészek díját. Huzamosabb ideig élt a svédországi
Lunban is. Svéd ihletettségi munkáit örömmel mutatjuk be olvasóinknak.
Egyéni kiállításai:
1996 Cafe Tilos, Miercurea Ciuc (RO)
2007 Alsóvárosi kultúrház (HU)
Csoportos kiállításokon:
1996 Museum of fine arts Brasov (RO)
1994-2000 a Hargita megyei és Csíkszeredai éves kiállításokon
1999 Museum, Szarvas (HU)
2000 Museum, Gödöllő (HU)
2001 Szolnok (HU)
2003 Mandragóra group, Tirgu Mures (RO)
2003 Mandragóra group, Kriterion gallery Miercurea Ciuc (RO)
2003 Mandragóra group, Haáz Rezső Museum, Odorheju Secuiesc
2004 Mandragóra group, Italian Cultural Institute, Szeged (HU)
2004 Lajtorja group, Italian Cultural Institute, Szeged (HU)
2005 Mandragóra group, Petőfi Museum, Aszód (HU)
2005 Mandragóra group, Árpád Museum, Ráckeve (HU)
2005 Lajtorja group, Italian Cultural Institute (HU)
2008 Mandragóra"group, Garab gallery, Budapest (HU)
Tagja a Lajtorja című fiatal művészek egyesületének, a Mandragóra csoportnak
Művésztáborokban:
1998-2007 Kőtelek (HU)
2003 Tőrőkbálint (HU)
2006 Nagykörű (HU)
2007 Pusztaederics (HU)
2007 Subotica (SRJ)
2008 Beregsurány (HU)
2008 Pusztaederics (HU)
Kovács Imre további munkái a Képtár mellékletben

Kovács Imre
festményei
és fotója
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Emlékkönyv
Erdélyi Szépmíves Céh Emlékkönyv 1924–1944, 1990–1995.
Összeállította Tar Károly, Ághegy Könyvek, KÖZDOK
Ezt a könyvet az Erdélyi Szépmíves Céh hagyományait (és az
1990-es újraalakulás utáni évek
téblábolásából kivezető útkeresést) éltető igyekezet szülte –
olvassuk az Előszóban. – A Céh
1926- ban, 1930-ban, 1934-ben
és 1937-ben jelentetett meg hasonló kiadványt. De irodalompártolásra buzdító munkáját felmérő
írásokat olvashatunk az 1930-tól
kiadott kalendáriumokban is. Az
újraalakulás után a Céh vezetését
vállalók nem figyeltek eléggé a
hagyományokra és ötletekben
sem bővelkedtek, amelyek a külföldön is méltán híres könyvsorozat folytatásának gazdaságiszervezési ügyeit megnyugtatóan
biztosíthatták volna. * Amikor
Szőcs Géza az újraalakulás ötletével megörvendeztetett, folytatja
Tar Károly, azt kérdeztem tőle,
hogy Kós Károlya van-e vállalkozásához. Költői kérdés volt. Az
eltelt öt esztendő alatt bebizonyosodott, hogy ziláltságunk miatt szervezésből elégtelenre vizsgáztunk. Levonva ebből a tanulságot, most, az újraindulás utáni első könyvsorozatunk végén, amikor fiókszervezeteinkre alapozhatjuk irodalompártoló munkánkat, szükségét érezzük annak, hogy alaposabban megismerkedjünk a Céh történetével, célkitűzéseivel, eredményeivel és hibáival. * Megállapíthatjuk, hogy a két világháború között az Erdélyi Szépmíves Céh mellett még sok más könyvsorozat indult, és
más írói csoportosulások igyekeztek pótolni, kiegészíteni mindazt, amit a Helikon
szerintük nem vallott és vállalt helyesen. Összeállításunk – a rálátást nyújtó évtizedekben – lehiggadt ellentétek végleges feloldására nyújt lehetőséget a különféle vélemények és megítélések egymás mellé állításával. Elfogultságmentességünket a fennen hirdetett erdélyi tolerancia ígéretes győzelmének igézetében tesszük a sajnos
ugyancsak hagyományos klikkszellem mai erősödése ellenében. * Az Erdélyi Szépmíves Céh nem egy emberé, nem egy csoporté, hanem minden erdélyi irodalompártolóé. Felhasználható transzszilvanizmusunk értékeit úgy kell átmentenünk a valamikori jobb világba, hogy megmaradásunkat szolgálja. „Bele kell nézni az erdélyi életbe,
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mennyiben volt munkánk politikum, természetesen nem köznapi politikum, de politikum
mégis annyiban, amennyiben a
kisebbségi életnek talán a kultúra a legfontosabb területe.
Ezen a területen sok tekintetben csak a mi erőnktől függ az
építőmunka.” Kós Károly hat
évtizeddel ezelőtt, a kilencedik
Helikon-találkozón elhangzott
szavait idézzük figyelmeztetőül. És ajánlásul is arra, hogy a
régiek tapasztalatait, az egykori küzdelmekhez sokban hasonló életünkben, Dsidát igenelve „mindig magunkért, de
soha mások ellen” sikerrel
hasznosíthassuk. Emlékkő ez a
könyv is, amely az előttünk
járók munkájához hasonlóan –
jövőnket alapozza.
1994-ben az Erdélyi Szépmíves Céh gyakorlatilag vezetés nélkül maradt – olvassuk aztán az alaposan megszerkesztett, de nagyon apró betűkkel szedett, mégis szép
kötet végén. (Utószó helyett, 2004. június 30.) – Ekkor anyagi juttatás nélkül elvállaltam, hogy rendbe hozom a Céh kilencvenes évek elején összezilált szénáját. Ezt a
könyvet kilenc hónapos intézői munkám közben állítottam össze, és 1994-ben képekkel és mellékletekkel, másolásra alkalmas átlátszó famentes (pausz) papíron leadtam
a kolozsvári Glória nyomdába. * Kós Károly idejében minden ötödik esztendőben
készült egy, a Céh munkáját bemutató, a könyvkiadó munkájával elszámoló kötet.
Ezt a hagyományt volt szándékomban követni. * Az egyik régi emlékkönyv 28.000 magyarországi előfizető nevét tartalmazza, fedőlapján pedig, a különleges oklevélszerű borítón, Kós Károly jellegzetes betűivel annak az olvasónak a neve áll, akinek ezt a díszes könyvet a Céh megküldte. Ez nyilván 28.000 kézzel címzett kötetet
jelentett. * Merthogy eleink nagy becsben tartották a könyvkiadót pártoló tagságot. *
Ezt szerettem volna magam is. Ezért terveztem és állítottam össze ezt a könyvet. Ez a
kötet képezte volna a Céh belföldön és külföldön egyaránt fiókszervezetekbe tömörült tagsága további növelésének alapját. * Sajnos, nem futotta időmből, el kellett
jönnöm, ott kellett hagynom Kolozsvárt, Erdélyt, hogy új életet kezdjek unokáim
szolgálatában. * Reméltem, és azóta is remélem, hogy az Erdélyi Szépmíves Céh
történetét dokumentumokban bemutató összeállításom, amely többek között tartalmazza a Céh által kiadott könyvek kiegészített címtárát, a Céh íróinak rövid szócikkekbe tömörített életrajzi adattárát is, egyszer majd napvilágot lát. Hiszen ahhoz,
hogy intézőségem idején a munkatársaimmal toborzott kétezer-hatszáznyi pártoló
tagon kívül Erdélyben, Magyarországon és a világ legkülönbözőbb országaiban továbbiakat is megnyerjünk az Erdélyi Szépmíves Céh tovább éltetése ügyének, nagy
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szükség lenne egy ilyen, a Céhet teljességre törekvő ismertetőre. * A könyv megjelentetését 1995-re terveztem. Az ESZC tagjai már nagyon várták, és követelték azt a
beszámolót, amely a Céh ügyeit megnyugtatóan tisztázza, és jövőjéről, terveiről is
bővebben szól. * Sajnos, az anyagiak hiánya miatt, az ESZC-nek ez a beígért könyve
sem jelenhetett meg. Svédországból időnként hazatérve hiába szorgalmaztam megjelenését, erre azóta sem került pénz. Közben eltelt újabb hét esztendő. A Céh mindenféle nehézségei, mellőztetése ellenére még él, könyvei is megjelengetnek. * A hiányzó öt esztendőről, miután a Céh elnöke erről folyamatosan megfeledkezett, kérésem-
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re, Kisgyörgy Réka, az ESZC utánam következő intézője elvállalta, hogy megírja a
beszámolót, illetve a könyv utószavát. * Ez lehetett volna e kötet harmadik része.
Erdélyi Szépmíves Céh 1924-1944 és 1990-1995 részek után magától értődően következnie kellene az 1995-2000, majd a 2000-2005 közötti évekről szóló beszámolóknak, dokumentumoknak. * Tavaly, miután Orbán János Dénesnek a nyakába szakadt a Céh minden elhanyagolt ügye, őt kértem arra, hogy hasznosítsa, fejezze be
munkámat. Remélem, hogy előbb-utóbb ez is sikerül neki. Addig is a Magyar Elektronikus Könyvtár révén és segítségével kívánom az érdeklődők elé tárni a megismerésre mindenkor érdemes, dokumentumokból álló Céh tanulságos történetét. * Van
egy Utolsó utószó is, ez így zárul: „Végül ezt a könyvet a szerkesztő által alapított
skandináviai Ághegy-Liget Baráti Társaság és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatásával sikerült nyomdába küldenünk az Ághegy Könyvek ötödik, egyelőre kis példányszámú köteteként. Összeállítója reméli, hogy valamikor
nemcsak a benne összegyűjtött dokumentumok tájékoztató jellege, hanem gyakorlati
útmutató jellege miatt is hasznát veszi a bizonyára hálás utókor. Az Erdélyi Szépmíves Céh történetének tanulságaira minden bizonnyal nagy szüksége lesz majd az utánunk igyekvőknek. Lund, 2009. január végén.” *
Bölöni Domokos
Megjelent a marosvásárhelyi Népújságban, 2010. április 7. - (Múzsa 927)
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A pénz engem nem boldogít
- beszélgetés Tar Károllyal –
– Az Irodalmi Jelen 2004-ben meghirdetett
regénypályázatán különdíjat nyertél. Azóta
eltelt néhány év. Visszatekintve, rangosnak
ítéled-e meg a versenyt? Milyen volt a mezőny?
Az eltelt öt esztendőben csak az IJ - ből közölt
részletekből ismerhettem meg néhány pályázó
írását, s ebből nem ítélhettem meg, hogy rangos volt-e a pályázat vagy sem. Az a tény,
hogy 283-an jelentkeztek a regénypályázaton,
a kezdeményezők vitathatatlan érdemét jelentik, amivel egyszer s mindenkorra beírták az
Irodalmi Jelen nevét a magyar irodalom történetébe.
– Hogyan látod, milyennek ítélte meg a kiírást
a szakma, hiszen irodalmi lapokban alig volt
visszhangja. Állítólag, egyik rangos kiadó
vezetője figyelmeztette szerzőit, ha valamelyik
pályázni próbál, többé nincs mit keresnie ott.
Ennyire kedvezőtlen fogadtatás ellenére, mi
motivált
mégis,
hogy
jelentkezz?
– A szakma nyilvánvalóan irigységgel szemlélte a kezdeményezést. Az anyaországi szokott módon, nem a regénypályázat alkotás ösztönző voltát, nem a kezdeményező
önzetlenségét, hanem a „ki ez és mit akar?” sablon alapján elhallgatta a pályázatot.
Ha jól tudom, az Írószövetségben sem mutattak be (egy pályázón kívül) pályanyertes
munkát. Jelentkezésem abból a szükségességből fakadt, hogy a skandináviai magyar
irodalmi és művészeti folyóirat szerkesztésekor szükségét éreztem képességeim valamiféle bizonyításának azért, hogy kétszáznál több munkatársam bizalmát elnyerhessem. Ezért jelentkeztem és nyertem különdíjat a regénypályázaton kívül az Írószövetség és a Várad folyóirat pályázatain is. Ezért igyekszem időnként közölni írásaimból
minden magyar irodalmi lapban is. Másodsorban azért is jelentkeztem a regénypályázatra, mert bár Svédországban élek, erdélyi magyar író vagyok. De ugyanazon elbánásban van részem, mint amilyent a regénypályázat kapott. Tizenöt éve, kiadatlan
könyveimre, akkor sem vállalkozott a kiadó, amikor egyiket, ezer olvasom aláírásával ajánlottam. A dr. Kós Károly lektorálta Erdélyi mézeskalács című támogatott
kiadásra ajánlott könyvem sem látott még nyomdafestéket. És az Erdélyi Szépmíves
Céh emlékkönyvét is csak most sikerült részben és kis példányszámban a saját költségemen kiadnom. És hiába mutattam be Erdélyben az Ághegy című skandináviai
irodalmi és művészeti lapfolyamon öt-öt számot tartalmazó eddig öt kötetbe kiadott
példányait, hiába próbáltam otthon testvéri kapcsolatot kiépíteni más irodalmi folyó-
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iratokkal, hiszen a skandináviai magyar alkotók nagy része erdélyi, ez nem sikerülhetett, mert hiszen kinek kell egy meghirdetetten ingyenes, pénztelen folyóirat barátsága!
– A különdíjért 1666 dollárt kaptál, akkori átváltási értéke körülbelül 300.000
forintot volt. Érdemes volt ennyiért eladnod kéziratodat?
– A pályázat nyertesei közül én kaptam a legkisebb díjat – 100 000 forintot –,
mert az odaítélők szerint engem Svédországban tejbe-vajba fürdetnek. Ilyen meggondolásból a rendszerváltás utáni időkben írásaimért nem kértem és alig kaptam honoráriumot. Nyugdíjasként – a befogadó ország magam sütötte kenyerén élek – évenként egyszer látogathatok haza, és mellesleg egy ingyenes irodalmi, művészeti és egy
ugyancsak családi lapot tartok fenn, szerkesztem, számítógépen tördelem és korrektúrázom barátaim önzetlen közmunkájának segítségével. Irodalmi rádiót – az egyetlen
magyar rádió Skandináviában – szerkesztek ingyen. Csupán a bevándorlók svéd nyelvű lapjának főszerkesztőjeként kapok némi aprópénzt. Ezek után azt hiszem fennhéjázás nélkül kijelenthetem, hogy a pénz engem nem boldogít. Különben is nem ezért,
hanem fél-magyar unokáim nevelésére hagytam ott 1995-ben szülővárosomat, s hogy
odajutottunk, hogy Kányádi , Szabó Lőrinc és mások verseit fordítják svédre, svéd
verseket pedig magyarra – ők az én gazdag „mecénásaim.”
– Az eredményhirdetés óta elolvastad-e a díjazottak regényeit. Véleményed
szerint, igazságos döntés született-e?
– Sajnos nem jutottam hozzá. A magaméból küldtem barátaimnak, író- és
szerkesztő társaimnak, ismerőseimnek, szerkesztőségeknek, fűnek, fának. Az
Irodalmi Jelen elismerő kritikáján kívül, alapos véleményt tartalmazó írásra
tudtommal senki sem vetemedett. Hogy megkönnyítsem jóakaróim és ellenségeim
dolgát, nemrég a Szerenád dobra cintányérra és más ütőhangszerekre című
regényemet lemezre olvastam és terjesztem ugyanúgy, ahogyan az Ághegy Könyvek
sorozatában megjelenteket is.
Utóirat
Szép és jó a főszerkesztő és Ónagy Zoltán érdeklődése. Ez a pályázat hírnévből is
többet érdemel. Megvolt – és ez a fő. Kitörölni ezt nem lehet, folytatni kell a kezdeményezés bátorságát meghatványozva, ha lehet, mert eleinktől (gondoljunk csak Kós
Károlyra és az Erdélyi Szépmíves Céh hagyományaira, ahol többek között az ösztönzésnek köszönhetően Szerb Antal irodalomtörténete is megszületett) tudjuk, hogy
nincs műveltség irodalom nélkül, és nincs irodalom – különösképpen a mai harácsoláshoz szoktató világban - értő, tudatos támogatás, serkentés, lelkesítés, alkotókra
figyelés nélkül.
Megjelent az Irodalmi Jelenben, 2009
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Megjelent az Ághegy Könyvek
sorozatának tízedik köteteként
a stockholmi

Dohi Alex

Illatok Könyve
című verseskötete
Cartes aromelor
Editura Muzeul Literaturii
române
Fordította:

Tar Károly
Készült a Közlekedési
Dokumentációs kft.
Kiadójánál és nyomdájában
Igazgató:
Nagy Zoltán
A borítót a Dohi Alexandru
által készített eredeti borító
felhasználásával
ifj. Nagy Zoltán készítette

A magyar nyelv misztikuma 1.A hét hangra épülő ősnyelv
Dr. Lónay Gyula könyvéről

A szerző, aki nem nyelvész nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint bebizonyítani, feltárni, hogy a magyar nem idegen a nyelvek családjában, hanem éppen édesanyja azon nyelveknek. Igen fordulatos, néha káprázatosnak, sőt akrobatikusnak mondható etimológiai fejtegetéseivel igyekszik bebizonyítani, hogy minden létező nyelv a
magyarból származik. Erre aztán igazán minden magyar büszke lehet és ezért különös szeretettel kell óvnunk nyelvünket az ellaposodástól és az idegen szavakkal dúsított beszédtől.
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Végre valaki megmondja ennek a betyár világnak, hogy hiába akarnak minket
lenézni és minden jóból kitagadni, mert nélkülünk még beszélni sem tudnának, sem
az angolok, sem az oroszok, de még a svédek sem!
Hogy etimológiai fejtegetései helyesek-e vagy sem, az egészen más lapra tartozik.
nagyon emlékeztet engem a délibábos nyelvészekre, akik az 1800-as évek vége felé
próbálták bizonyítani, hogy a magyar ősnyelv, és minden más nyelvnek az alapja.
Így faragtak aztán ezek a vad magyar nyelvészek Nabukodonozorból „ne bolondozzon az úr”-at, tehát ez a babiloni császár szintén magyar volt. Így lett a Boszporus
szorosból „vasporos”, ugyancsak magyar földrajzi hely. A káposzta nevét pedig egy
régi magyar istenség, KÁP (soha ilyenről nem tud történelmünk) nevéből vezették le,
oly módon, hogy Káp-ajándéka, vagyis, hogy Káp hoszta azt az emberek számára és
így lett belőle káposzta.
Erről eszembe jut egyik román magyarázata a magyar nadrág szónak.
A legenda szerint a magyarok puszta fenékkel ülték meg a lovat. Egy magyar
harcos épp a ruhákat mosó román asszony mellett állott meg, hogy a lovát megitassa.
Amikor leszállt s lóról, az asszony meglátta, hogy csóré és mindjárt felajánlotta férjének egyik nadrágját, azzal a megjegyzéssel, hogy „ná drága”, vagyis hogy tessék
lelkem. Erre a magyar nevetve köszönte hogy nadrág.
Ebből tudhatjuk azt is, hogy ki őshonos a kárpát-medencében és hogyan alakultak ki a magyar szavak..
Dr. Bartha István

Kovács Imre
fotója
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Szabó Magda: Pilátus
Magda Szabó: Pilatus, Aschehoug,
2010, 320 oldal, fordította Kari Kemény
2010 elején került a boltokba Norvégiában Szabó Magda Pilátus című regénye
Kari Kemény fordításában. Az oslói
Aschehoug Kiadó gondozásában korábban
már megjelent Az őz és Az ajtó című regény is. Az őznek már a 2. kiadása került
piacra, az 1969-es kiadványt is Kemény
Ferenc fordította. Az alma nem esik meszsze a fájától, Kari Kemény apja nyomdokában haladva, szívós munkával, számos
magyar művet fordított már norvégra.
A Pilatus c. kötetről a következőket árulja
el a norvég fülszöveg:
„Az idős hölgy a nappaliban ül és arra vár,
hogy érte jöjjenek. Férje haldoklik a kórházban, már nem ismeri fel őt. Utolsó szava szeretett lányuk neve, Iza.
Iza a temetés után magához költözteti anyját a városi lakásába. Már mindent elrendezett, hogy idős anyjának semmire se legyen gondja; az ócska cuccokat kiselejtezte, szinte mindent kidobált. De az eszébe sem jutott, hogy megkérdezze anyját, hogy
mit szeretne, mire gondol, s egyáltalán, el akarja-e hagyni a vidéki házát. Az idős
hölgy belenyugvással tűri sorsát a kialakult új körülmények között, mígnem elhatározza, hogy visszatér a falujába.”
Szabó Magda regénye az 1960-as évek Magyarországát idézi. Az elvált orvosnő,
Szőcs Iza a budapesti főbérletébe viszi magával megözvegyült édesanyját. Féltő, rideg, tartózkodó magatartása (a cím erre utal: mindent megtettem, mosom kezeimet)
egyre mélyíti a két generáció közötti szakadékot, végül az anya öngyilkos lesz.
A korai Szabó Magda regényekhez sorolhatjuk ezt az 1963-ban íródott művet. A
posztmodern áramlat hívei középszerűnek, aszexuálisnak, antimodernnek tartják még
a később született írásokat is. Igyekeznek kiszorítani őt az irodalmi kánonból. A
munkásságát érdemei szerint tárgyaló, átfogó monográfia még várat magára.
A Pilátus 2000-es években történt új kiadása kapcsán nyilatkozta az írónő: ”... ha
ma írnám meg, nyilván nagyobb mesterségbeli tudással, érzékenyebb emberismerettel, de ugyanúgy elítélném Szőcs Izát, ahogy pályám első szakaszában tettem. Elmarasztalnám, mert bűnösnek érezném naiv szeretet hiányában - a szó itt azt jelenti:
alázatos és feltétel nélküli -, mert fürdővárost ugyan mintaszerűt hozott létre, de rosz-
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szul diagnosztizálta saját szüleit, egyszer se volt kíváncsi apja hajdani szülőhelyére,
nem fogta fel, hogy a Kapitány nevű nyúl nem csak egy háziállat, de az egész odalett
múlt jelképe, az utolsó tanú valamire, ami nem lehet többé, és nem vette észre, hogy
a szülői szeretet valutája csak a gyermeki szeretet valutájával egyenlíthető, ami nem
váltható át sem öregek otthonára, sem luxuskörülmények közt biztosított magányélményre, szeretetre csak szeretet felelhet, s ha nem teszi, a gyermek karrierestül megbukott mint ember. Az én Pilátusom is megbukik, mert rossz a pénznem, amivel fizetne, mindennel ellátja az anyját, mégis gyilkosa lesz, mert fegyelmezett iparkodása
már nem ismeri az egyszerű varázsszót, amivel az öregek élete meghosszabbítható,
még a köteles hála is leróható szégyen és önmagunk feladása nélkül."
A Pilátus 2007-es olasz nyelvű kiadása megkapta az Anfora Centroeuropea nevű
díjat. Az elismerést neves egyetemi tanárokból, fordítókból és kritikusokból álló zsűri
választotta ki. Korábban már megjelent ez a kötet lengyelül (1966), németül (1966),
franciául (1967), svédül (1968), szlovákul (1971) és angolul is.
-kkf-

Kovács Imre
fotója
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HÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREK
*** 2010. január 16.-án tartotta Újévi ünnepségét a Norvég-Magyar Egyesület
(NUFO). Az műsorban először az oslói magyar gyerekek mutatták be a Dunantúlon
szokásos népi játékot, a suprálást (Az őrségi gyerekek fűzfavesszővel suprálják,
csapkodják a járókelőket, s egyben jó egészséget kívánnak). A zenei részben
fellépett Csenki Melinda oslói ösztöndíjas hegedűművész, Bordás Mária operaénekes
és Wolfgang Plagge zeneszerző, zongoraművész. (fotók a közreműködőkről, készítette: Ádám Tamás)
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*** Levetítettük azt a kisfilmet is, amit a Magyarországon tanuló norvég orvostanhallgatók készítettek egy Böjte atyával közös együttműködésről, aminek keretében a
kis pénzű erdélyi egyetemista diákoknak létesítettek 8 ágyas kollégiumot. Ebbe
kapcsolódott be már két éve a Norvég-Magyar Egyesület s az esten rendezett tombola
teljes bevételét idén is erre az akcióra fordítják. (fotó a norvég diákok kollégiumakciójáról)
*** Az oslói Magyarok Baráti Köre (MBK) idén kibővíti a Csincsele foglalkozási
körét. Ezután a bölcsődés korú kicsinyeket is fogadják. A foglakozásokról pontosabb
adatok az alábbi címen találhatók:
http://www.mbk-norvegia.no/hu/gyermekeknek_lista
*** A magyar kultúra lovagja címet nyerte el az idén a Norvég-Magyar Egyesület
elnökasszonya, dr. Nagy Lucia Mária. A január 22.-i díszünnepség az Uránia
Nemzeti Filmszínházban zajlott.

*** Január 22.-én a budapesti Norvég Királyi Nagykövetség adott fogadást dr.
Nagy Lucia Mária tiszteletére. Az esten megjelent Cselényi László, a Duna TV
elnöke, valamint a korábban Oslóban szolgálatot teljesítő diplomaták. Az est egyik
fénypontja a Debrecenből érkezett Canto Armonico énekegyüttes rövid, de csodálatosan szóló műsora volt. (fotó a kórusról)
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*** Kiállítás nyílt Kovács katáng Ferenc legújabb verseiből a budapesti Országos
Idegennyelvű Könyvtárban. A február végéig olvashatóak a Vraukóné Lukács Ilona
könyvtáros fotói mellé írott versek. Az estet Antall István, a Magyar Rádió Irodalmi
osztályának vezetője nyitotta meg. (foto: OIK)
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*** Az oslói Magyar Filmklubban január 31.-én volt a 2009 őszén elkezdett Márai
Sándor sorozat IV. része. Előadásában Kovács Ferenc az író színpadi műveiről
beszélt. Részleteket láthattunk A gyertyák csonkig égnek c. színházi előadásból és a
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Parázs és más c. összeállításból.
***
Március 6.-án új sorozatot indított az oslói Magyar Filmklub. Az első műsor
címe Anyám könnyű álmot ígér. Kovács Ferenc a sorozat estjein Sütő András
életművéből készült filmekről, színházi adaptációkról tart bejátszásokkal illusztrált
előadásokat.
*** Március 13.-án volt az oslói Magyarok Baráti Köre és a Magyar Köztársaság
oslói Nagykövetségének március 15.-i ünnepi megemlékezése. Ezen a Kettős Tükör
Társulat előadta a Déryné naplója alapján készült Életjelenetek c. műsorát. Közreműködött Varga Kata színművész, Sipos Marianna operaénekes, Mazalin Wanda
zongoraművész.

Oslói katolikus magyar hírek
*** Februárban a Szentségimádással egybekötött
magyar nyelvű Rózsafüzér 5-én, első pénteken és 19-én volt az Árpádházi Szt. Erzsébet nővéreinek kápolnájában. Márciusban is 5-én, első pénteken és a hónap harmadik
hetében, 19-én találkoztunk a nordstrandi kápolnában a szokott időben.
*** Ipoly Atya március 20-án, szombat délután Szentmisével egybekötött
nagyböjti összejövetelt celebrált a Szent József kápolnában és az Akersveien-i
Menighetssalban. 21-én, a vasárnapi szentmisét is a szokott helyen, a Szt József kápolnában ünnepeltük.

HÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREKHÍREK
Az év első táncházas együttlétét január 16-án szombaton tartották a stockholmi
Magyar Házban. Ez alkalommal is Barozda zenélt, Hurtig Ilona (Ilcsi) pedig táncot
tanított. A szokáshoz híven gyermek-táncházzal kezdődött, utána pedig mindenki
táncolhatott. Egyszerű ételről, üdítőről, italról a szervezők gondoskodnak. A 2010
első felére tervezett további táncházak dátumai ezek: február 21 (vasárnap), március
20, április 17, május 22. Mindenkit szeretettel vár a Magyar Ház Közössége!
Peregrinus Klub
http://peregrinusklub.com/
Februárban Szentiványi Gábor, Magyarország stockholmi nagykövete „Peregrinálásaim” és a külügyi pálya tartott előadást a Peregrinus Klub tagjai
előtt.
Szentiványi Gábor 1952-ben született. 1975-ben végzett a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán és még abban az
évben a Külügyminisztérium munkatársa lett. 1976-81 között Magyarország bagdadi
nagykövetségén dolgozott, majd 1982-85 között a Külügyminisztérium Protokoll
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Főosztályán látott el feladatokat. 1986-91 között Magyarország washingtoni
nagykövetségén sajtóattaséként szolgált, 1989-től ő látta el a külképviselet szóvivői
feladatait. 1990-ben tanácsosi rangot kapott. 1991-94 között a Burson-Marsteller, a
világ egyik legnagyobb public relations vállalatának budapesti irodáját vezette. 199497 között a Külügyminisztérium szóvivője, illetve 1995-től a Sajtó- és Nemzetközi
Tájékoztatási Főosztály vezetője. 1997-2002 között londoni nagykövet, 2002-04
között külügyi helyettes államtitkár. 2004-07 között hágai nagykövetként, ezt
követően 2009-ig a Külügyminisztérium szakállamtitkáraként dolgozott. 2009. június
12-én adta át nagyköveti megbízólevelét XVI. Károly Gusztáv svéd királynak.
Szentiványi Gábor a Magyar Külügyi Társaság és a Magyar Atlanti Tanács tagja.
Nős, két felnőtt gyermek édesapja. Szabadidejét szívesen tölti történelmi tárgyú
könyvek olvasásával, dunai hajózással, illetve halászlé főzéssel. Az előadást szokás
szerint kötetlen társalgás követte a Nagykövetségen.
Tóth Krisztián,
Kulturális- és sajtóattasé, a Magyar Köztársaság Stockholmi Nagykövetsége

Kortársak a duna tévében

A kolozsvári Selmeczy György Kortársaim című Duna televizíós műsorának
vendége volt februárban Maros Miklós stockholmi zenszerző, az Ághegy
szerkesztőjének munkatársa.
A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG és
az ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA – SZÉPHALOM KÖNYVMŰHELY
SULYOK VINCE EMLÉKESTET
tartott áprilisban a Magyar Írószövetség Klubjában, ahol bemutatták a nemrég
elhunyt norvégiai költő VÉREZNI KEZD A TENGER című kötetét. A vendégeket
dr. Vasy Géza, a Magyar Írószövetség elnöke köszöntötte .Sulyok Vince verseiből
felolvasott Szatmári Attila színművész. A közönség részletet láthatott Jánosi Antal
A fény vándora című, Sulyok Vincéről készült portréfilmjéből. A költőre, műfordítóra és művelődéstörténészre Kányádi Sándor, Pomogáts Béla és Filip Tamás emlékezett..
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Május végéig tart finnországi képzőművészeti tanácsadónk, Vály Sándor kiállítása a helsinki
Tischenko Galériában.

Közvetítő
szerepet vállalt a
koppenhágiai
magyar
filmvetítés
programjában a
Magyar
Nagykövetség.
Plakátja
maratoni,
dokumentációkb

Stockholmi
művészeti
tanácsadónk,
Mayer Hella,
Budapesten
állított ki munkáiból a Várfok és a Spiritusz Galériában megrendezett csoportos
kiállításon.
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Zenehallgatás a zeneszerzővel: Maros Miklós és zenéje
Peregrinusok a Nagykövetségen
Hogyan „működik” a zeneszerző, mit csinál, és mire figyel zeneszerzés közben?
Miként lesz a gondolatból kotta, és kottából zene? Ezekre és hasonló kérdésekre válaszol Maros Miklós, saját műveiből készült felvételek bejátszásával.
Maros Miklós 1943-ban született Pécsett, prominens zenei család tagjaként hétéves
korától csellózni, zongorázni tanult. Tizenöt évesen a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola zeneszerzői szakán Sugár Rezső, majd 1963-ban a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzői szakán Szabó Ferenc növendéke lett.
1968-ban „peregrinált” Stockholmba, ahol 1972-ig a Zeneművészeti Főiskola zeneszerzői szakán Ingvar Lindholm és Ligeti György tanítványa volt. 1971-től 1978-ig
az Elektronikus Zenei Stúdió (EMS) illetve 1976-tól 1980-ig a stockholmi Zeneművészeti Főiskola tanáraként dolgozott, 1981-től szabadfoglalkozású zeneszerző.
A Marosensemble kamaraegyüttes alapítója (1972), melynek azóta is karmestere, de
emellett még több zenekart vezényelt és vezényel. A berlini DAAD meghívott zeneszerzője (1980-81), 1990 óta a svéd állam által garantált művészi fizetés tulajdonosa,
valamint a legmagasabb svéd zeneszerzői díj, a Christ Johnson díj birtokosa (2004).
A Svéd Zeneszerzők Szövetségének volt alelnöke, 2002 óta a Svéd Királyi Zeneakadémia elnökségi tagja.
A Muzsika című magyar folyóirat fordításában megjelent cikk Maros Miklós
2004-es kitüntetéséről, és operájáról, melynek ősbemutatója ugyanabban az évben
volt a Drottningholm kastély színházában:
http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=1556
Maros Miklóssal Tar Károly készített egy korábbi beszélgetést, amelynek szerkesztett és rövidített változata ugyancsak a Muzsika folyóiratban jelent meg:
http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=1151
A beszélgetést szokás szerint kötetlen társalgás követi a Nagykövetségen.
Minden klubtagot és további érdeklődőt nagy szeretettel és tisztelettel várunk!
A Peregrinus klub nevében a szervezők Tóth Krisztián, Sajtó- és kultúrattaché, a
Magyar Köztársaság Stockholmi Nagykövetsége Fényes Gábor, titkár, Peregrinus
klub, Stockholm.
***

Radnóti svédül
Ove Berglund 35 Radnóti versfordításával megjelent könyvét mutatta be március
elején a Stockholm központi Mária téri kávézóban. (Café Ciresia, Mariatorget).
A saját kiadóval rendelkező ismert fordító kötetét többen megvásárolták.

A lundi művészeti csoport meghívója
Szederjesi András műtermében

A lundi művészcsoport Nyílt Napokat hirdetett, s ezeken szívesen látta az érdeklődőket a St. Lars negyedi műtermeiben. A tíz, festőkből, grafikusokból, szobrászokból designerekből és fotósból álló csoport között Szederjesi András munkásságával,
mint a svédországi magyar képzőművészek egyikével következő számunkban bővebben foglalkozunk.

A skandináviai országokban élő magyar alkotók névsora
Írók
(prózaírók, költők, fordítók, tanulmányírók, kritikusok, közírók)
Antal Imre, Arvidson Sára, Bajak K. Zsuzsanna, Bálint Levente, Balogh Beáta (1973
-), Balogh Sándor, Bánáti Gabriella, Bartal Klári (1940-), Bartha István (1925-,
Békássy N. Albert (1942-), Bendes Rita, Benedek Szabolcs, Benedekné Szőke Amália (1929-), Berényi Lajos, Berg (Böti) Olga, Bíró István, Bitay Zsolt (1973-),
Blénessy Zoltán, Bodoni-Lindh Anikó (1950-), Bodor Attila, Borka László (1932-),
Boross Katalin, Boross Kálmán, F. Böszörményi Zoltán, Bruckner Zoltán, Burányi
Gyula, Csák János, Csatlós János (1920-1993), Csikász Kollár Zsuzsanna,
Csíkzsögödi Szabó Zoltán (1957-), Csillag János (1952-), Czibik Gábor (1975-), Deák Csaba (1932- ), Dobos Éva, Dohi Alexandru, Domonkos István (1940-), Dőri Tibor (1936-), Dusa Ödön (1943-2007), Eggens Magda (1924-), Faludi Iván (18951978), Farkas Jenő, Fáskerti Mária, Fazakas Marianne (1956-), Firou Ilka, Fodor
Béla, Fodor Imre, Fonyó István (1942-), Földesi Katalin, Fülöp Éva, Fülöp Géza,
Gaál Zoltán, Garam Katalin, Gellért Tamás, Gergely, Edit Edo (1978-), Gergely Tamás, Gilice Zsuzsanna (1970-), Gleichmann Gabi (1954-), Göndör Ferenc (1928-),
Grünfeld Benny (1928), Gulbransen Weche, Gulyás Miklós (1938-), Gyóni István
(Stefan Westlund, 1938-), Halász György (1935- ), Hámori László (1911-1984),
Harrer Gábor (1951), Havasi- Høyborg Ottilia Piroska, Krasznai Erzsébet (1954),
Hegedűs Kálmán, Hegedűs Zsolt, Hendi Ilna, Hont Gábor (1953-), Horváth Attila,
Homoki Mária, Horváti Eszter, Hunyadi Viktória, Inczédi Gombos András (1940-),
Janáky Réka (1963-), Járai János, Juhász Gyula, Kádár György, Kádár Péter, Kató
János (1948-), Kemény Ferenc (1917-), Kemény Karin, Kertész Judit, Kesselbauer
Gyöngyvér, Kindal Ilona, Klein Éva, Klein György (Georg Klein, 1925-), Kovács
katáng Ferenc (1949-), Kozák Katalin, Krisztián Attila, Kulich Károly, KunszentiKovács Dávid, Ladó József (1911-), Lahováry Pál, Lakatos Júlia, Langer (Jo) Sophie
(1912-1990), László Patricia (1971-), Lázár Ervin Járkáló (1953-), Lázár Júlia, Lázár
Oszkár, Libik György (1919-1995), Lipcsey Andersson Emőke, Lőrinczi Borg Ágnes
(1974-), Lukács Zoltán (1964-), Márky Ildikó (1940-), Martinovits Katalin, Mendel
Zsuzsa, Mervel Ferenc (1936-2004), Mészáros Gabriela, Mihály Ferenc, Molnár Attila, Molnár-Broander Éva, Molnár István (1950-), Molnár Szilvia, M. Veress Mária,
Molnár Veress Pál, Müller Mária, Müller Teréz (1925-), Nádasdy Farkas Irén, Nagy
Lucia, Nalberg Zoltán (1941-), Neufeld Róbert (1937-), Ondrusek Julianna, Ortman
Mária 1939-), Pál Zsolt, Palotai Mária, Pándy Kálmán (1908-1988), Perger Dénes,
Poeschl Mari, Pogány Orsolya, Piron Ilka, Publik Tony (1970-), Røkenes K. Erzsébet, Rosenberg Ervin (1935), Roth Imre (1924-), Rozsnyay Béla, Salamon Ilona, Sall
László (1961), Sánta Judit, Sára Erzsébet, Sármány Ilona (Person), (Sara Elisabeth,
1952-), Schapira Székely Zoltán (1955-), Sebestyén Éva, Solymossy Olivér (19141986), Solymossy Péter, Straszer Boglárka, Sebestyén Gábor, Steiner János,
Strassburger Ferenc (1941-), Szalontai Éva, Sulyok Vince (1932-), Sütő Zsolt, Svéd
Frans (1923-), Szabó Petra (1951-), Szalay Sándor, Szarka István (1966-), Szeles
Judit (1969-), Szende Stefana (1901- ), Szente Imre (1922-), Szilágyi László, Szöllösi

Antal, Szűcs András, Szűts Gábor (1928-), Tamás Gellért (1963-), Tanító Béla (1942
-2008), Tanító Béláné, Tar Károly (1935-), Tatár Mária Magdolna (1946-), Thinsz
Géza (1934-1990), Thurman Zoltán, Tompa Anna, Tóth Ildikó Irma Tóth Ilona, Tóth
Károly Antal, Újvári Tünde, Veress Biborka,Veress Zoltán (1936-), Vető János, Vető
Jenő, Vincefi Sándor, Vincze Iván, Vörös Márton (1900-1993), V. Telegdi Magda,
Zichy Aladár (1925-), Zsigmond Gyula, Zsurbej Magda (1935-)
Zeneművészek
(zeneszerzők, zenei előadóművészek, könnyűzenészek)
Bercelly Montág Mária, Bogányi Bence, Bogányi Bernadett, Bogányi Gergely (1974), Bogányi Mária, Bogányi Tibor, Bukovinszky Dávid, Bukovinszky Marianna,
Bukovinszky Valéria, Citron Zsuzsa, Csatószegi Judit, Deák Dénes, Deák Csaba
(1932-), Dénes Elemér, Gaál Zoltán, Grigoricza Olesen Panna, Gulyás Georg, Hegedűs Kálmán, Hentz Helga, Hibay Éva, Hirtling Béla, Jónás András, Juhász Gyula,
Kazal Éva, Kádár György, Kerényi János, Kovács Erika, Marina Cristian, Maros
Ilona, Maros Miklós, Máté Nikolett, Mokos Imre, Molnár Dávid, Molnár Tibor,
Pallay Gizella, Polgár Éva, Práda Kinga, Rózmann Ákos (1929—2005), Seres Dóra,
Sinai Pál (1930-1968), Sólyom János, Stuber György, Szilvay Csaba, Szilvay Géza,
Szilvay Réka, Szirányi László, Szirányi Mária, Szokolay Sándor, Tamás Gábor, Tanító Béla (1942- 2008), Ungváry Tamás, Urbán Imre, Vadász Róbert, Vas Tamás,
Vásárhelyi Melinda, Vető János, Vincze Iván.
Előadóművészek
(rendezők, színészek, énekművészek, mozgásművészek)
Balázs Beatrix, Benczédi Zsuzsa, Benyő (Fülöp) Krisztina, Bíró János, Bokány Ferenc, Bozsodi László, Bödös Krisztina, Dálnoki Dániel, Deák Dénes, Domonkos
István, Dusa Ödön, Garlati Lajos, Fábián Mihály, Eszterhás Péter, Fodor Béla, Hibay
Éva, Horváti Eszter, Kerényi János, Kisch István, Kis Ildikó, Magyari Melinda,
Misurák János, Molavi Mária, Mulvai Márta, Orbán Csaba, Páll Zsolt, Pető Tünde,
Pintyi család, Práda Sagvik Kinga, Publik Antal, Rajta Erzsébet, Seres Dóra,
Schapira Zoltán, Sólyom János, Stuber György, Székely Ágnes, Székely Zoltán,
Szilvay Réka, Szokolay Sándor, Szolnoki Zoltán, Tamás Gábor, Tálas Ernő, Vadäsz
Róbert, Viele Valo, Wolf Judit, Urbán Csaba, Zsurbej Magda (1935-).
Film-, videó- és fotóművészek
Baják K. Zsuzsanna, Balogh Sándor (1931-2006), Bánhegyi László, Bánovits András
(1955-), Borbás István, Boros Kálmán, Buday Károly, Debreczeni Johanna, Dobos
Kálmán, Dombi László, Dusa Ödön (1942-2007) Fagyos István, Farkas István, Farkas Jenő, Hancz Imre, Herskó Anna, Herskó János (1926-), Kemecsi Ferenc, Körmendi Dalma, Ligeti Pál, Lulich Georg (Lulicih György) (1953-), Márton Zoltán
(1962-), Mihala Éva, Nádasi Róbert, Nagy Erika, Páhi István (1950-), Pusztai Péter,
Seres Dóra, Sütő Zsolt, Szirányi László, Tiglezan József (1964-), Ungváry Ildikó,
Vető János.

Képzőművészek
(festőművészek, grafikusok, szobrászok, formatervező, textilművészek, építész, restaurátorok, művészettörténészek, műkedvelő képzőművészek)
Ambrus Lajos, Ajtony Imre (1932-), Ács István (1959-), Bajak K. Zsuzsanna, Bartha
Magda (1955-), Belik Ferenc, Benczédi Ilona (1948-), Berényi Lajos, Birincsik József, Bodoni János, Boros Katalin (Catlin K. Schlosser, 1952- ), Citrom Zoltán, Csanádi Ibolya (1953-), Csíki Levente (1954-), Csikós Tibor (1957-), Csíkzsögödi Szabó
Zoltán, Dániel Éva (1952-), Dániel Lajos, Dávid Aladár, Demeter Zsuzsa, Dohi
Alexandru, Drab Károly (1944-), Farkas Ildikó, Farkas Kinga, Fazakas Ildikó, Fazekas Marianne, Fejes Orsolya, Flesser Lajos, Garami Éva, Gilice Zsuzsánna, Gulyás
Balázs, Gyulai Farkas Sándor, (1945-), Halász Szabó Sándor (1920 - ), Haraszti István, Hont Robert, Horváth Alfréd, Horváth István, Jiglund Krisztina, Kasza András,
Kasza Ildikó, Kasza Imre (1952-), Kertész Gábor, Kiss Pál László (1922-2007),
Kossik József, Kovács Anna Mária, Kováts Dea Judit, Kovács Emese, Kovács Gyula,
Kovács Ferenc, Kovács Kati, Kuk László, Láposi Eszter, Láposi Sylvia, Lénárt István, Liknvist Mária, Lisztes István (1942-), Löffler Ervin, Mayer Hella (1976-, Mihály Ferenc, Mikudin István, Mikola Nándor (1911-2005), Miski Török Ágnes, Molnár Attila, Mocanu Elena Dorina, Mokos Imola, Móritz Livia, Nagy Klára, Nemes
Endre (1909-1985), Némethy Sándor (1955), Olasz József, Patachich Csilla, Perger
Dénes, Perjes Sándor, Pettersson Kerstin, Pogány Gábor, Poeschl Mari, Popovics
Zoltán, Rébner-Widengard Krisztina, Rothman Lenke (1929-), Rozsnyay Béla, Perger Dénes, Pusztai Péter, Simon József, Schöner Ervin, Solymosi Ágnes, Söshl Mária, Stern Sándor, Sugár Péter, Szabó Klára, Szabó Magdolna (1958-), Szántó Kinga,
Szakács Krisztina, Szalay Katalin, Szelényi Lajos, Szilágyi László, Szinnyei Kiss
Ildikó, Sziráki Endre, Szirányi László, Tar Zoltán,Tompa Anna, Tóth Albert, Tóth
Attila, Tóth Tímea (1981-), Urbán Attila (1977-), Vánky Szabolcs, Vály Sándor, Várkonyi Erika (1975-), Venczel Árpád, Venczel Gyöngyi, Vető János, Vincefi Sándor,
Wagner Nándor (1922-1997).

Kérjük az érdekelteket és olvasóinkat, hogy bővítsék, helyesbítsék, pontosítsák a
névsort.
Távbeszélő: 046 145 364, villámposta: tar.karoly@gmail.com

Mayer Hella
rajzsorozata

Képtár melléklet

Endre Nemes:Pihenő ember,
1979, olaj/tempera vászon, 163 x 126,5 cm.

Képtár melléklet

Nemes Endre: Pole pameti,
vegyes technika, 1962,
100x 81. a göteborgi múzeumban

Képtár melléklet

Nemes Endre
Elhagyott város
III,
1978
Olaj/tempera,
208x97 cm

Képtár melléklet

Nemes Endre: Kompozíció 1958 olaj, 100x70

Képtár melléklet

Wagner Nándor: Táncoló gyerekek,
1964, krómacél, 120 cm, Eskön

Képtár melléklet

Wagner Nándor: Madár, 1965 rozsdamentes acél/gránit, 400 cm, Tranås

Wagner
Nándor:
Fény és
árnyék,
1969,
beton
120x600,
Oskarhamn

Képtár melléklet

Wagner Nándor: Zsonglőr,
1964, krómacél/gránit, 250 cm, Oskarhamn

Képtár melléklet

Wagner Nándor: Angyal. A második világháború menekültjeinek emlékműve,
1963, krómacél/ggránit, 430 cm , Lund

Képtár melléklet

Wagner Nándor: Anya gyermekével,
1972, bronz, 180 cm Utsunomiya

Képtár melléklet

Wagner Nándor: József Attila,
1953-2005, bronz, 180 cm, Budapest

Képtár melléklet

Wagner Nándor: Álom, Mashiko

Képtár melléklet

Kovács Imre
svédországi ihletésű
munkái:
Aranyeső
Ystad

Képtár melléklet

Kovács Imre svédországi ihletésű munkái:
A 23-as úton
Hiphop

Képtár melléklet

Kovács Imre
svédországi ihletésű
munkái:
Lomna
Marsvimholm
2005 ▲
Reggel▼
Arter II. ►
Valamikor 200-ben ►

Képtár melléklet

Wagner Nándor: Földanya, bronz, 100 cm
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