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Rügyek

jünk el), munkatársaimmal elkezdtünk találgatni, hogy mi lehet az adásszünet
oka.
Pali szólt elsőnek:
- Biztos leszálltak a marslakók, és ezért szakadt meg az adás.
Marcsi erre rávágta:
- Már megint?
- Hogyhogy már megint? - kiáltott közbe valaki.
- A múltkor is leszálltak! Csak egy kontinenssel odébb. Orson Welles bemondta a rádióban – válaszolt Marcsi.
- De miért szállnának le most épp ide? – kapcsolódtam be.
- Ugyan miért mennének a marslakók csak imperialistákhoz? Miért ne jöhetnének néha ide is? – kérdezett vissza Pali.
- Srácok, úgy látszik Pali megint hatvanas éveket kapott archiválásra… - kontrázott Marcsi. Hirtelen Sára szólt közbe:
- Semmi gond, most olvasom egy 61-es műsorborítékban, hogy a szovjet bajtársak egy űrhajót lőttek fel Jurij Gagarinnal a fedélzeten, azaz valószínűleg kisegítik az amcsikat …
- Nem késtek el ezzel egy kicsit? A marslakók kb. 20 évvel korábban szálltak
le… - vágott vissza Marcsi.
- Jobb később, mint soha – bölcselt Pali.
- Úgy látszik a ruszkik nagyon komolyan vették az amerikaiak védelmét, mert
nem sokra rá már nukleáris rakétákat is telepítettek volna az amerikaiak szájába,
Kubába – érvelt tovább Miki, aki civil foglalkozásában történelem-magyar szakos
tanár volt.
- A tények azt mutatják, hogy ők máshogy vélekedtek erről... – szólt közbe valaki a háttérből, alig hallhatóan.
- Vagy az is lehet, hogy az amerikaiak egész egyszerűen a vietnamiakat nézték
marslakóknak… – bátorkodtam hozzászólni.
Sára, aki viszont karnagyként végzett és szerette a zenét, beleunt a sok okoskodásba, a rádióhoz lépett és megmozgatta a vezetéket. Kis recsegést követően ismét megszólalt valami komolyzene, amitől rögtön megkönnyebbülve sóhajtott
fel:
- Gyerekek, asszem ma sem szálltak le a marslakók…

Mint a köd
Pali, akivel gyakran kerültem egy műszakba a műsorborítékok leltározásakor
alatt, különös figura volt. Két méter magas, láthatólag majd kicsattant az egészségtől, számos nyelven beszélt, s a négy diplomájával olyan munkát végzett, amit
az is tud, aki képes bekapcsolni a számítógépet. Munka közben folyton megrokkant egészségét hozta szóba. Egyszer egy szünetben azt mondta, hogy ha egy

Herskó János köszöntése

Előzmények
Herskó Jánossal eredetileg és stílusosan videofilmes-interjút szándékoztunk
készíteni, hogy az Ághegy-Liget Baráti Társaság honlapján, barátaink számára
stockholmi környezetében, bemutathassuk, de ehhez akkor hirtelenében nem találtunk két megfelelő kamerát, később pedig olyan operatört, akinek mesterségbeli
tudása méltó lett volna az ünnepelt mozgóképes megörökítésére. A megbeszélt
találkozónkat így vissza kellett mondanom. De születésnapjára készülve, a Duna
Tévében róla sugárzott filmből rögzítettem néhány képet, hogy majdani beszélgetésünkhöz emlékeztetőül felhasználhassuk. Amikor a stockholmi magyar nagykövetség egyik fogadásán összehozott vele a véletlen, újra ígéretet kaptam arra,
hogy a skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam számára interjút ad.
Nem volt nála névjegykártya. Valaki figyelmeztetett környezetéből, hogy írjam fel
elérhetőségeit. Megnyugtattam, hogy Herskó Jánost mindenkor és mindenütt megtaláljuk, mert hálánkkal üldözzük.
- Nyilván, könnyen megtalálnak, hiszen Herskó csak egy van! – mondta mosolyogva a mester. Sejtem, hogy tudta, mennyire igaza van: fején találta a szöget!
Herskó valóban csak egy van. De két helyen bizonyított. Előbb a magyar filmművészetben, és immár harminchatodik éve, a svéd filmszakmában.
A szerkesztő

