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Akik mellettünk járnak

Garam Katalin*
Magyar asszony, aki már mindent “svédül” lát
Garam Katalin neve ismerősen csenghet a rádióhallgatók számára, s hozzá
legtöbbször Svédországot kötjük. Nem véletlenül: 1978. november 11-e óta él ott.
„Férjhez jöttem ide" - mondja. Párja, Járai János 1970 óta él Lundban, s valamikor szintén dolgozott a Kossuth adónak, vagy tíz esztendeig. De elkapta az információtechnológia, az IT szele, már nem rádiózik. Garam Katalin eredetileg közgazdászkutató, később tanár, fordító, tolmács, újságíró lett, és anya, feleség is.
„Most még tanulok is, a főiskolán szerzem meg éppen a gimnáziumi tanári
szakképesítést közgazdasági tantárgyakra. Júniusban kapom meg a diplomát."
Párbeszédünk a két ország viszonylatában távolságot és időkorlátokat áthidalva,
stílszerűen, e-mailben zajlott. Először arról faggattam, mi a legnagyobb különbség a két ország között.
- A legnagyobb az, hogy a svédek szociális tudata rendkívül fejlett. Van egy
kifejezés: ”lagom”, ami egyetlen más nyelvben sincs meg. Azt jelenti, hogy éppen
jó vagy pont elég, illetve se nem hideg, se nem meleg stb. Azt szeretik, ha minden
”lagom”. Ha valaki túlságosan kiáll a sorból, azt le kell nyomni - például a gazdagokat megadóztatni - , ha pedig szerencsétlen, nyomorult, őt fel kell emelni: lásd
szociális segély és egyéb juttatások. Mindenki legyen ”lagom”.
- Hamar beilleszkedtél?
- Azonnal otthon-itthon éreztem magam a tolerancia tekintetében — attól, hogy
óvodás kortól demokráciára nevelik a gyerekeket. Szeretem a természetszeretetüket. Azt, hogy az átlagosnál nagyobb az aurájuk — akárcsak az enyém —, tehát
nem másznak a nyakadra, ha az utcán beszélgetnek veled. Szeretem, hogy a lakótelepen az idegenek köszönnek egymásnak, vagy legalábbis mosolyt váltanak.
Szeretem a tiszta levegőt, a rendet, a szervezettséget. Szeretem, hogy a tisztviselő
az nem ”tisztet, tisztséget visel” — itt "szolgáló embernek" hívják. A nyelvi különbség alapvető hozzáállásbeli különbséget takar - azaz az én szolgálatomra van,
az én pénzemből, és a feladata ezek szerint az, hogy bürokrata legyen a szó pozitív értelmében: szakszerű, pontos, nem megvesztegethető stb. Szeretem a sajtószabadságról szóló kétszázötven éves törvényüket, szeretem a ”nyilvánosság elvét”, ami azt jelenti, hogy MINDEN hivatalos irat nyilvános, ami nem sérti az
egyént vagy az ország érdekeit. Hangsúlyoznám, hogy nem lehet eléggé nagybetűkkel írni a ”MINDEN” szót. Erről hosszasan lehetne beszélni, mert például ez
az átláthatóság, a szakszerűség feltétele, ezért jelentéktelen itt a korrupció stb. Az
ombudsmanokat is szeretem - svéd találmány -, akiknek az a feladatuk, hogy ellenőrizzék a kormányt és a parlamentet. Nem olyan alkotmánybírósági ”magas
szinten”, inkább ez egyfajta panasziroda és nagyon konkrét eseteket vizsgál. Sze-
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hogy amúgy sem találkozunk, mert én nem megyek haza. Az történt, hogy sok
nálunk a sárgaságos, karanténban vagyunk. Ha ez az állapot sokáig tart, akkor
nem engednek haza, csak jövőre.
Abban pedig biztos vagyok, ha nem is találkozunk, csak hónapok múlva, akkor is
megmaradunk ugyanolyan barátoknak. Az utóbbi évben sem találkoztunk valami
gyakran, és mégsem távolodtunk el egymástól. Úgyhogy ezt is átvészeljük. Eltelik
a szolgálati idő, és akkor még mindig van előttünk vagy 50 év. Az egyetemi kollégákkal kötendő barátságok pedig nem ronthatják meg a mi öreg, szilárd alapokon
álló barátságunkat. Ugyanúgy, mint a teáltalad a munkahelyeden vagy bárhol kötött barátságok sem. Azt hiszem, ha a gyermekkori szerelmek, barátságok, álmok
átvészelik a kamaszkort, a változások korát, akkor már semmi sem teheti tönkre
létezésüket.
Nekem is szépnek, férfiasnak tűnik a rögbi, azért tetszik ez a sport. Kezdeményezőképességre, helyzetfelismerő készségre van szükséged ahhoz, hogy jó játékos
legyél; mindezekért mondom, hogy érdemes rögbizni. Ha egy lányom lenne
(szeretném, ha gyerekem lány lenne), annak érdekében, hogy kemény, határozott,
férfias természetű legyen, szeretném, ha rögbizne. Elszánttá, küzdővé tenni – erre
tanít a rögbi. Ezeket a tulajdonságokat jól hasznosíthatod egész életedben. Tőled
éppen ezeket tanultam. Te férfias, kemény, durva természetű voltál, én zárkózottabb, félénkebb. Jól kiegészítettük egymást. És te higgadtabb lettél. Erikáé a fő
érdem, ő zabolázott meg, én pedig nem viselkedtem olyan félénken, megjött az
önbizalmam.
A fotózásról: úgy hallottam, hogy a kapható legnagyobb méretű fotópapír nagy
rajztömbnagyságú. Ha hazamegyek, megkérem apámat, hogy tanítson meg fotózni, mert nekem is megtetszett ez a hobbi.
Zenei téren az újdonságok nem jutnak el hozzánk. Úgy hallottam, hogy az AC/DC
repülőszerencsétlenség áldozata lett. A szobában felszerelt hangszóróból ugyanazt
az egy szalag diszkózenét sugározzák. December 8-án, Lennon halálának évfordulóján viszont Beatles-számokat hallgathattunk. Néha felcsendülnek egy Queen koncert dallamai. Más semmi.
Az a mondás járja, hogy az itt „eltűnt idő – nyert idő!” Valahogy csak lesz, mert „
úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna”. Sovány vigasz, de… más
nincs.
Sötét
FIÚ (ugyanott) Kedves Gino! Ma kaptam meg a csomagot, és azért örvendtem
különösképpen, mert leveledet is olvashattam, és van mire válaszoljak. Ugyanis
az történt, hogy a gennyes lábamért kaptam három nap felmentést, üldögéltem a
szobában, és kötözésre jártam. Aztán az orvos beinternált az egység kis kórházába. Azóta fekszem, nagyokat alszom, mert már nincs olvasnivalóm. Minden nap
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Árpiról jut eszembe: vasárnap pia mellett mesélték a szobatársai, hogy türelmetlenkedik, mert nem ír a „nője”, vagyis te. Nem szóltam semmit, mert sohasem
lehet tudni. Annak ellenére, hogy te csak baráti viszony fenntartására törekedtél
kettőtök között.
Itt is hidegebbre fordult az idő, napok óta borult az ég. A szabadságig maradt 18
napot azért valahogy kibírjuk. Azt mondják, hogy ezután könnyebb lesz.
Becsületemre, hogy most normálisan, nagyon jól érezném magam, ha nem fájna a
lábam. A gyakorlatozás fáradságait már megszoktam, csökkent a honvágyam.
Túljutottam a holtponton.
Együtt utazunk majd a többiekkel a vonaton, de még nem lehet tudni, melyik napon.
Ui. Sok sikert a tanuláshoz. Használd egészséggel a matek példatárat. Van otthon
több is, kérd el a neked megfelelőbbeket.
Sötét
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben) Kedves Karcsi és Erika.! Tegnap kaptam
meg a leveleteket, mohón elolvastam evés közben, majd befeküdtem az egység
kórházába. Így hát most nyugodt körülmények között írhatok választ. Az történt,
hogy a sarkamon a seb begennyesedett, és borzasztóan csúnya lett. Remélem, már
írtam, hogy milyen sebről van szó. Egy kb. 8 mm átmérőjű, 1 cm mély lyuk tátong a sarkamon. Azért fektettek le, mert ha járok, akkor nem gyógyulhat be a
seb. Fertőtlenítőszeres gézt nyomnak be naponta mélyen a sebbe. Úgy 6-7 nap
alatt gyógyul. A kezelés már nem jár nagy fájdalmakkal, így hát örülök, hogy pihenhetek egy hetet. Egész nap alszom, olvasok, kártyázom; tehát üdülök. Ilyen
körülmények között jó a morálom, a honvágyam is alaposan csökkent. Persze
minden nap visszasírjuk a civil élet elérhetetlen örömeit.
Szeretnélek megvigasztalni Karcsi, ha lehetne, mert úgy veszem észre, hogy eléggé letört a behívás. Próbáld meg keményen, összeszorított fogakkal, elszántan
kezdeni a dolgot. A te esetedben az első szakasz és annak is csak az esküig tartó
része jelent problémát. Akkor parancsolgatnak, idegesítenek, gyakorlatoztatnak
könyörtelenül, de azután számodra csak unalom lesz. A legjobb, ha olvasol. Borzasztó sok időd lesz, még az olvasást is megunod. Ez nem az első hónapokra, hanem az utánuk következőre vonatkozik. A te helyzetedet azért látom borúsabbnak,
mert tudom, hogy mennyire féltékeny vagy. Ez a féltékenység tönkre is tehet,
megkeserítheti napjaidat. Valamit tegyél annak érdekében, hogy ne nyugtalankodj
állandóan érte. Ennyi idő után már jól ismered, és nyugodtan megbízhatsz benne.
Ha nem így lenne, akkor rád idegtépő percek várnak.
A másik rossz az, hogy karácsony és szilveszter előtt visznek el. Ha így történne,
akkor nem is találkozhatnánk. Ezt nem tartom valószínűnek. De az is lehetséges,
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retem, hogy a törvények arra valók, hogy betartsák őket, és nem arra, hogy kijátsszák, mert a fejlett szociális tudat következtében az emberek többségének az a
hozzáállása, hogy a törvények értünk vannak, nem ellenünk. Ugyanakkor sajnálom a svédeket, mert a lutheri elvek mélységesen beleették magukat az emberekbe: hogy dolgos legyél, takarékoskodj, ne legyél mások terhére - érzelmi értelemben sem. Kicsi koruktól erre nevelik őket, felnőtt korukra tehát ezért lesznek zárkózottak és neurotikusak, mert szenvednek ettől. Ezért isznak, hogy feloldódjanak
a gátlások.
Hála a tudósítói munkámnak, nagyon megismertem a társadalmat és az embereket, és szeretem is Svédországot. Jobb helyet a gyerekeim felneveléséhez nem is
kaphattam volna a sorstól. De sohasem leszek svéd. Magyarországot viszont mindig svéd szemmel fogom nézni. Mondhatni azért, hogy mindenkinek elmondjam a
svéd példákat, azaz hogy nem kell feltalálni a kereket, ha már másutt nagyszerűen
működik. Ezeket a jó „kerekeket” egyáltalán nem tudom most konkretizálni. De
mindig „beindulok”, amikor valamilyen társadalmi jelenségről van szó, és elmondom a magam svéd példáját. Úgyhogy elég, ha csak „megpöckölsz" valamivel,
máris ontom magamból.
- Kezdjük is akkor! :-) A svéd társadalom mennyire nőközpontú, mennyire feminista?
- Érdekes dolog a feminizmus itt, ahol a nyelvben a főneveknek nincs nemük,
ellentétben a franciával, az orosszal vagy a némettel. Volt, csak eltűnt, csupán
egy-két helyen maradt meg: a Nap hímnemű, a Hold nőnemű... Nőnemű még az
idő, a hajók, és nőnemű szó az ember!!! Kezdjük talán a vikingeknél? - teszi fel
aztán Garam Katalin a kérdést, és meg is válaszolja: - Míg a férfiak háborúztak,
az asszonyokra maradt a háztartás és a gazdaság kézbentartása, ez erősítette a nők
szerepét a társadalomban. A középkorban ez eltűnt, és viszonylag későn, 1921ben kaptak csak teljes szavazati jogot a nők. Utána azonban rohamléptekkel fejlődtek. Nem utolsósorban Alva Myrdalnak köszönhetően az óvodák kiépítésével a
30-as években, a családi pótlék, amit itt gyermekpótléknak hívnak - erről is lehetne értekezni, hogy a látszólag kifejezésbeli különbség milyen tartalmi különbséget
takar - nos, a gyerekpótlék 1947-es bevezetésével, az adózás egyénivé tételével
megteremtődtek a feltételei annak, hogy a nők munkába álljanak. Ráadásul korán
bevezették a részmunkaidőt, a kisgyerekeseknek is lehetőségük van 50-60-70
vagy akárhány százalékban dolgozni. Minderről persze később kiderült, hogy tipikus női csapda, mert a nyugdíjadat itt egész életed alatt keresed meg, tehát az alacsony jövedelmű évek miatt a nők nyugdíja lényegesen kisebb, mint a férfiaké.
Mindenesetre a 70-es évekre teljesen általánossá vált a nők munkavállalása, azt
hiszem, Nyugat-Európában a skandinávok az elsők. Ha jól tudom Svédországban
a kereső korú női lakosság körülbelül 85%-a dolgozik.
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- Milyen a svéd nő?
- Skandináviában minden egyszerű, sallangmentes. A szex is. Nincs az a tabufelhő körülötte, mint a dél-európai országokban, és az emberek közötti kapcsolatok is természetesek, egyszerűek. Hátulütő: hiányzik a romantika. Az erős, független svéd nőt nehezebb egy férfinak maga alá gyűrnie, ráadásul az erős, független
nők által nevelt férfiak puhábbak lesznek. Hogy ez miért szükségszerű, azon el
kellene gondolkodni. A megállapítások persze túlzóak és általánosítóak, mint általában legtöbbször. Ráadásul itt a társadalmi fejlődés élesebben oszlik szakaszokra, mint nálunk, magyaroknál. Itt nagyobbak a különbségek a 60-as, 70-es, 80-as
és 90-es évek között, mint otthon. A 70-es években az előző évtized szexuális forradalmát követően például kialakult a „velúrpapa" fogalma. Ez volt az első generáció, amelyben a férfiak aktív szerepet vállaltak a gyermeknevelésben.
(Velúrpapáknak a vágott frottír otthoni ruhák miatt hívták őket). A 80-as években
az volt a fontos, hogy a férfiak is vegyenek ki papa hónapot - a gyes minimum
egy hónapja az apáé, ha nem veszi ki, elúszik ez az egy hónap -, azaz a családon
belüli egyenjogúság megteremtésén volt a fő hangsúly. A 90-es években a nők
egyenlő politikai képviselete volt a téma. Ekkor kezdtek egyes pártok kvótarendszerről, pozitív diszkriminációról beszélni. A politikai pártoknak vannak nőszervezeteik, de ezek nem erősek, vagy legalábbis nem aktívak. Ezért biztos sokan
megszidnának, mert a véleményemet abból vezetem le, hogy a médiában nem látszanak, de ez csak részben igaz. A nők itt nem igazán szeretnek különállni. Érdekeiket inkább a „nagy" szervezetben akarják érvényesíteni. Manapság Svédországban a kereszténydemokraták kivételével mindegyik párt feministának és zöldnek vallja magát — ez két divatos hullám —, de csak egyetlen párt írta be a programjába, hogy ők „feminista párt", és ez — ki nem találod! - a Baloldali párt
(korábban kommunisták), akiknek egy nagyon erős nő a vezetőjük. Manapság
egyébként a gazdasági egyenjogúság van a terítéken, hogy a nők fizetése miért
alacsonyabb. Azonos feltételek és azonos végzettségűek között 15-20%-os az eltérés, persze a férfiak javára. Az a cél most, hogy a vezető pozíciókban emelni
kell a nők részarányát. Ezt szolgálják a női mentorok, a „Nők tudnak” vásárok
évente stb.
- Létezik-e a MINőkhöz hasonló „képződmény” Svédországban, azaz egyesület a netező nőknek? Vagy az informatikai iparban dolgozó nőknek bármilyen
érdekképviselete...
- Nem tudok róla, igaz, nem is kerestem. Egyáltalán, az internetezés mára
Svédországban tulajdonképpen mindennapos dologgá vált. Legalábbis azok számára, akik valamilyen formában kapcsolatba kerülnek vele, például munkahelyen,
iskolában, és ez a réteg ma már a társadalom túlnyomó többségét alkotja. A 16 és
64 év közötti korosztályt magában foglaló háztartások 80%-ában található számítógép és 75%-ban Internet is. Az iskolások 100%-ának van számítógép- és Internet-hozzáférése. Nehezebb a helyzet azoknál, akik ebből kiestek, főként az életko-
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nyet. Lehet, holnap újra felvágja. Előre irtózom ettől, de azért minél hamarabb
szeretnék szabadulni a lábfájástól. Olyan idegesítő, hogy néha jön, hogy sírjak.
Gondolom, szépen begyógyul, amíg hazamegyek. Erről pedig ne mondj semmit
anyáméknak, mármint a lábamról. Nem kell izgatni ilyesmivel őket. Nagyon bízom abban, hogy szépen és hamar meggyógyul a lábam.
Itt most jó hidegek vannak, a nap sem melegít már. De csak az arcom, fülem, kezem és a lábam fázik néha. Valahogyan átvészelem a hidegeket.
A levélírásoddal kapcsolatban azt javasolom, ha nem tartod észben a mondanivalód, és azért sietsz, akkor inkább előbb vázold fel, foglald pontokba a megírandókat. Így nem felejted el őket, és nem kell sietned.
Ne izgasd magad, mert az elemelgetés nem válik szokásommá, viccből tettem.
Puszi.
Sötét
FIÚ (ugyanott) Kedves E.! Megkésve válaszolok leveledre, mert az utóbbi napokban sok bajom és gondom volt, így hát nem maradt időm levélírásra. Letettük az
esküt, és délután kimehettünk a városba. Ittunk valamit (gint és vodkát), ettünk
valami süteményt, és vissza is tértünk a kaszárnyába. A katonáktól hemzsegő városban nem tudtuk mivel eltölteni a szabad időnket. Hétfőtől pedig begyulladt a
sarkamon a seb, és annyira fájt, hogy éjjel nem tudtam aludni. Most már kaptam
három nap felmentést, ami nem lesz elég, mert nem távolították el a gennyet a
sebről. Ma kellene megvágjanak. Előre irtózom.
A többiek mind jól vannak, egészségesek. Árpinak jöttek a szülei és a nagyszülei.
Beszélgettem is velük. Csabának ugyancsak a szülei. Istvánnak a mamája jött látogatóba.
Azt nem tudom, miért nem írt neked Árpi. Gondolom, azóta már kaptál tőle levelet. Panaszkodott, hogy egy-két leveled nem kapta meg. Lehet, hogy a legutolsó is
elkallódott.
Azt kérded, jelentett-e valamit az, hogy Karcsi látott azzal a fiúval. Én is ugyanolyan rosszmájúan megkérdezhetném: hogy nem ismersz csak két fiút? Emlékszel, te is ezt kérdezted szeptemberben az iskolában.
Ezt, mint érdekességet írom, nem kell megharagudnod. Nincs is miért.
Hallom, hogy Anna harmadik hónapos, és december végén tartják az esküvőt. A
gyereknek pedig nagyon örülnek. Nem akarják elvétetni.
István említette, hogy Tamás szilveszterre mindenkit szeretne összegyűjteni. István azon kesereg, hogy nemigen szórakozhat. Csaba is fintorog az ötletre. Érthető, mi sohasem tartoztunk az osztály „felső tízezerébe”. Én már biztos vagyok abban, hogy Karcsiékkal szilveszterezem B. barátnőmmel.
Csabával úgy terveztük, hogy szilveszter előtt felkeresünk egy délelőtt, hogy mesélj úti élményeidről.
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Ha az étel meglepetés, akkor biztosan valami jó lehet. Vigyázz, ne legyen megint
túl sok.
Amondó vagyok, hogy ne hívd meg Mariékat, mert nem tetszik a bulis stílusa.
Hamar berúgnak, és nem viselkednek úriemberhez méltóan. Lehet, hogy te igen,
de én nem szeretem, ha kurjongatnak, mulatnak teljes hangerővel. Másrészről
Karcsinak az a kívánsága, hogy velem szilveszterezzen. Nem tetszenek neki az
osztálytársaim, akik, mint írja, „rá se bagóztak”. Lili ellen nincs kifogásom, de
nem tudom, kinek hívnád meg… És egész éjjel hallgatni a pletykáit, elég fárasztó
ügy. Nem hiszem, hogy nincs hol szilveszterezzen. De ha akarod, meghívhatsz
bárkit, hiszen te rendezed a bulit.
Van egy másik problémám: a húgom elég rosszban van a szüleimmel, és megkért,
rendezzek valamit a szilveszterezéssel! Mást nem tudok csinálni, mint hogy magammal cipeljem. Remélem, beleegyezel, mert nem fog sok vizet zavarni, és lehet, sikerül feloldani a félénkségét, amit az idősebbek jelenlétében tanúsít. Úgy
emlékszem, hogy jó viszonyba szerettél volna kerülni vele. Erre most itt az alkalom. Ha sikerül, akkor rád bízhatom az irányítását. Otthon baj van, mert felesel,
későn megy haza, és ilyesmik. Ezért szükség lenne egy olyan valakire, aki helyes
irányba terelné, foglalkozna vele, mert a baj az, hogy a társasága rontja meg. Ha
otthon lennék, akkor én foglalkoznék vele, vinném magammal moziba, strandra,
vagyis együtt lennék vele, és közelebb kerülnék hozzá, irányíthatnám az ebben a
korban sorsdöntő lépéseit. Mivelhogy nem vagyok otthon, téged kérlek meg arra,
hogy légy olyan jó és türelmes: foglalkozz vele. Vidd moziba, diszkóba, látogasd
meg nálunk. (Így még anyámékhoz is közelebb kerülsz.) Hívd magadhoz, töltsétek együtt a szabad időt. Ne engedd, hogy cigarettázzék (így te sem cigarettázhatsz) és hogy igyon. Csak kivételes alkalmakkor, nehogy rászokjék. Most jut
eszembe, hogy nem nagyon lehetséges az ügy, mert dolgozol. De így is próbáld
meg. Mondd neki azt is, hogy tanuljon a felvételire. Ezekről még beszélünk otthon is.
Az ajándékom karácsonyi ajándék, és ne izgulj, mert nem is olyan drága. Remélem, nincs már rajta a címke. Írd meg, ha jó neked, és jól áll, meg hogy van mihez
föltedd. Lehet, hogy az úton behorpadt, de biztosan helyrehozható a károsodás.
Vasárnap felesküdtünk. Elég sokáig keresgéltelek a tömegben, reméltem, hogy
eljössz. Azért gondoltam erre, mert nem kaptam semmi választ, nem tudtam, hogy
várjalak-e vagy ne. Kimentünk a városba. Telefonáltam neked, majd elmentünk
egy restibe, ahol „fehér angyalt” ittam. A gin hazai volt, és sárgás színe miatt a
koktél nem volt fehér, de azért jó volt. Fél hét felé már benn voltunk a szobánkban. Nem volt mit csinálnunk a városban, ahol hemzsegtek az egyenruhások.
A legnagyobb baj az, hogy mélyen, egy begyógyult vízhólyag alatt begennyesedett a lábam. Tegnap az orvos felvágta egy kis L alakban, de nem jött ki a genny.
Adott 3 nap felmentést. Nagyon rosszul aludtam, mert ég az egész lábam, nem
tudom, hogyan tartsam. Ma rakott rá olyan fekete krémet, ami összegyűjti a geny-
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ruk miatt. De nagyon aktívak a könyvtárak - itt a könyvtárlátogatásnak egész más
hagyományai vannak, mint otthon -, a nyugdíjasklubok stb. Svédországban a civil
szervezeteknek koránt sincsenek olyan hagyományai, mint például Amerikában.
Itt karitatív tevékenység is legfeljebb egy-egy jótékonysági akcióhoz, például
koncerthez kötődik. Az utóbbinak természetesen az az oka, hogy ahol az állam
jóléti funkciója erős, ott nincs szükség a jótékonyságra. Ami az előbbit illeti, a
civilszervezetek meg azért gyengék, mert itt a szervezett mozgalomnak vannak
hagyományai. Mivel az egész társadalom építménye Svédországban a munkásmozgalomból nőtt ki - szakszervezetek, szociáldemokrácia - , itt érdekképviseletek alakultak ki. Például a cukorbetegeké nagyon erős szervezet. Amikor végrehajtották a gyógyszerreformot, aminek értelmében minden ingyenes gyógyszer
eltűnt, az egyetlen, ami megmaradt ingyenesnek az az inzulin és a cukorbetegek
egyéb segédeszközei. De erős érdekképviselete van a nyugdíjasoknak, a szexuálisan eltérőknek, és még sorolhatnám, hogy ki mindenkinek.
- A svéd társadalom az egyik leginkább behálózott társadalom. Hogy jelenik
meg ez a hétköznapokban?
- Az állam nagyon benne van az informatika elterjedésében, hatalmas összegeket áldoz az oktatásra, az infrastruktúra - mostanában a kábelnet, a széles sáv megteremtésére, ami ebben a hatalmas és ritkán lakott országban tényleg nagyon
sok pénz. Ezen kívül csak a tanárok kiképzésére 1,7 milliárd koronát - körülbelül
450 milliárd forintot - költöttek. Ez a legnagyobb összeg, amit az oktatásban képzésre valaha is itt fordítottak. A teljes tanári gárda több mint a fele részt vesz,
részt vett benne. Eddig hetvenötezer (!) tanár egy-egy projektben jutalomként hordozható számítógépet kapott - én is egy ilyenen írok most Neked. A cél az, hogy
három év alatt a tanárokat megtanítsák az Internetnek mint oktatási eszköznek a
használatára - ebben a projektben dolgozik a férjem. Az biztos, hogy Svédország
megelőzte az USA-t, és a többi északi ország sincs sokkal jobban lemaradva.
- Tudok egy dán példáról miszerint speciális oktatási módszertant tartanak a
célszerűbbnek lányok esetében. Van-e ilyesmi Svédországban?
- Nem, nincs. Kétségtelen, hogy a lányok itt sem szívesen választják a műszaki szakmákat. Itt is van olyan iskola, ahol a lányokat a fiúktól különválasztva
tanítják egyes tantárgyakra - én is részt vettem ilyen órákon - , de ezek nem konzekvens dolgok, csak itt-ott előforduló események. Ha nemek szempontjából azt
nézed, mennyit használják a számítógépet, akkor semmi különbség nincs a svéd
fiataloknál. Ha viszont arra vagy kíváncsi, mire használják, akkor már jelentős az
eltérés. A fiúk elsősorban játszanak. Hatalmas hálózatok vannak, Internetkávéházakban — Svédországban össze vannak kapcsolva a nettkávézók gépei —
bonyolult játékokat játszanak, a nagyfiam is benne van egy ilyenben. A lányok
pedig kommunikálnak elsősorban — leveleznek, chatelnek. Magyarán: az Internet
csak eszköz, a nemek közti különbségeket nem változtatja meg, csak új formákat
biztosít számukra.
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- Itthon vannak nők - főleg az idősebbek között -, akik rettegnek attól, hogy
elrontanak valamit, kishitűek, mert például negatív velük a környeztük... És a lányok között is sokan vannak, akik nem elég magabiztosak a fiús technikai környezetben.
- A félelem, hogy elrontok valamit, bennem is megvolt, és eléggé blokkolta a
számítógép-használatomat - sokáig csak írógépként kezeltem a komputert. Mindaddig, amíg az iskolában el nem kezdtem dolgozni vele és keresni a hálón. Az
iskolában ugyanis tudtam, hogy minden szerdán jön a szakember: ha elrontom,
majd megjavítja. Ettől elmúlt a felesleges respektusom és a félelmem is. De meg
tudom érteni azokat, akik nehezen tudnak ettől megszabadulni.
- Hogy kezdődött a számítógép- és Internet-használatod? Hogyan emlékszel
vissza a kezdeti időszakokra?
- A család első gépe egy szövegszerkesztő volt. Azt hiszem tizenöt évvel ezelőtt vettük, és gyakorlatilag írógépnek használtuk. Az első saját számítógépem
egy kis Mac volt - ma is azt sírom vissza - 40+40 MB memóriával! Most a második hordozható gépet nyüvöm. Internetünk szinte azóta van, mióta az első modem
Svédországban kapható lett. Elsősorban a férjem az, aki minden új ketyerét megvesz, ami számítógép-tv-rádió-kamera körben előfordul. Szerencsénkre a munkahelye finanszírozza nagy részét a hobbijának, nem kell, hogy a családi költségvetés viselje. Engem sosem érdekelt a technika, mindig csak használtam. Ezért aztán
az Internetre azonnal rákaptam. Nagyon régen használom a hálót, főleg keresésre.
A tudósítói munka ma már elképzelhetetlen e nélkül, és semmi hátrányát nem érzem annak, hogy a fővárostól hatszázötven kilométerre élek. Úgy tudom ellátni a
munkámat, hogy az ajtón sem kell kilépnem, így tehát akár Örvényesről is lehetnék skandináv tudósító, ami egyébként az álmom hosszú távon. Előfeltétel persze,
hogy az ember ismerje az országot, hogy az információt tudja mihez kapcsolni.
- Melyik a legemlékezetesebb történeted, ami az infokommunikációhoz kötődik?
- A legjobban azt a történetet szeretem, amikor a TV felhívott, hogy szeretnék, ha egy stúdióbeszélgetésen részt vennék telefonon a gyerekek büntethetőségével kapcsolatban. Mivel akkor nem volt még széles sávunk, ezért a telefonnal
felkapcsolódtam a nettre, és egy pici kis képernyőn követhettem a műsort, miközben a mobilon a stúdión kívüli kapcsolóasztalon voltam valahol. Egy perccel azelőtt, hogy beszélnem kellett, bekapcsoltak a mobilon a stúdióba, és akkor vettem
rémülten észre, hogy az, amit korábban láttam, hogy időről időre lefagyott a képernyő, és a gép újra letöltötte az oldalt, nos, ezek a tíz-tizenöt másodpercek vagy
három perces eltérést okoztak a valóság és az internetes tv-adás között. Azaz hátrébb voltam időben, és már a fülemben hallottam a műsorvezető kérdését, holott
még nem tartottam ott. Annyira megrémültem a dologtól, hogy csapot-papot otthagyva kirohantam a sötét nagyszobába, hogy „vissza a jövőbe" alapon helyreálljon az időérzékem. A probléma csak az volt, hogy mindeközben már beszélnem is

Engem ne félts, nincs semmi bajom, csak a lábam fáj most. Gennyes, és nincs
ahol kitörjön. De ez is elmúlik, amíg hazamegyek. Az étellel pedig jól állunk, sokat eszünk, nem azért fogytam.
Öcsiről: jól néz ki, izmos is, jól öltözködik, de, amióta jobban megismertem, nem
tetszik. Elég nagy nőcsábász, és kihasználja a nőket. Így látom én. A szavát sem
szokta betartani. Nem fordít elég figyelmet barátnőjére, többet ér neki a motorbiciklije. A kapcsolatai nem mondhatók komolyaknak, egy célja van… Azt tanácsolom, hogy ne járj vele, mert túl nagy hozzád, túl tapasztalt és ravasz hozzád képest. Elcsábít, ez könnyen megy neki, eléri a célját, és amikor megun, akkor elhagy. Ezek az elhagyások pedig tönkreteszik az embert. Engem nem nagyon ismer, alaposan sohasem beszélgettünk. Nem tekergő, hanem ravasz nőcsábász.
Azért foglalkozik veled, mert te 5-6-7 évvel fiatalabb vagy nála; könnyen és gyorsan meghódíthat. Akármit mond, ne vedd komolyan, és ha lehet, kerüld vele a
találkozást. Én ezt ajánlom. B.- vel is nyugodtan megbeszélheted, ő is elmondhatja, hogy milyen ember.
Azt írod, hogy B. jól néz ki. Ennek örülök, majd meglátom, hogy mennyire igaz.
Ha akarod, elviszlek magammal szilveszterezni B.- hez.. Erről beszélj majd vele
is. Édesapáéknak is szóljál.
Ne csüggedj, mert Édesanyáék csak a javadat akarják, és ha jól viselkedsz, minden elrendeződik. Puszillak,
Sötét
FIÚ (ugyanott) Kedves Gino! Leveled tegnap kaptam meg. Elég letört hangulatban vagy, mert E.- vel levelezek. Gondoltam, hogy már komolyabb vagy, és nem
féltékenykedsz ilyen dologért. Megértem, hogy rosszat sejtesz, de megnyugtatlak,
hogy nincs semmi célom, amiért levelezzek vele. Minden csak osztálytársi alapon
folyik, és ha hazamegyek, akkor még csak levelezni sem fogok vele. Egyszer elmegyünk Csabával hozzá, mert meghívott, hogy elmesélje külföldi útját. Nincs
miért aggódnod, mert nem állnék le vele többet. Tudod jól, hogy mit akartam elérni, és nem sikerült. Ha nem megy, akkor én természetemtől fogva nem erőltetem a
dolgot. Úgyhogy fel a fejjel, légy vidám, mert máskülönben nem tetszel, és az én
kedvemet is elrontod. Tudod, hogy milyen jó a kapcsolatunk, nem érdemes ilyesmivel elrontani.
Ne légy félős és pesszimista.
Gratulálok, hogy a piát megvetted, ügyes vagy. Albán bort ne végy, csak az üzletből, másként a dupláját fizeted, és nem érdemes. Vehetsz még sört, kb. 10-15
üveggel. Több nem kell. Nagytatádtól jó a hecserlibor és a fehér ribizli, ha van.
Szerintem ez bőven elég. A morzsára pedig még vihetünk, ha kell. Azért elég enynyi, mert a társaság nem áll nagy ivókból. Csaba nem iszik. Eskü után csak két
pohár bort ivott.
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szabadságra. Akkor majd meglátogatlak, majdnem fél éve nem láttalak. Remélem,
jól telt falun, nem volt sok munkád, és kipihented magad.
Hallottam, hogy otthon nagyon hideg van. Itt azonban csak reggel hűl le az idő.
Napközben kisüt a nap, és még melegít is egy kicsit. Csak kétszer-háromszor esett
az eső az elmúlt két hónapban.
Ételünk is elég jó, csak hosszú sort kell állni a kantinnál. Minden második nap
harmadik fogást is kapunk. Nekem még van süteményem, cukorkám egy dobozban, amit édesapa hozott a múlt héten. Biztosan mesélt neked rólam.
Van olvasnivalóm is, így hát a szabadidőmet is hasznosan töltöm. Eskü után lehet, hogy
vasárnaponként kiengednek a városba. Akkor majd megismerem ezt a szépnek, tisztának tűnő kisvárost. A mielőbbi viszontlátás reményében zárom soraimat, és sokszor csókollak,
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kellett volna. Azt hiszem nem nyújtottam életem nagy formáját, de remélem, a
nézők nem sokat vettek észre belőle.
Csapó Ida

* Magyar Internetező Nők Egyesülete Közhasznú Szervezet
honlapjáról
- Association of Hungarian NetWomen - 2004. június 10 . www.minok.hu/node/159 39k -

Sötét
FIÚ (ugyanott) Kedves Húgom! Kösz szépen a képeket, elég jók. Én sem gondoltam arra, hogy levedd a falról a képeket, hanem a megmaradt képeslapokból valami falra ragaszthatót küldj. Otthon én majd válogatok még. Mindenesetre köszönöm a fáradozásod.
Édesanyáékkal kapcsolatban: mindig úgy van, hogy a szülők állandóan veszekednek kamaszkorú gyermekükkel. Úgy érzed, hogy nagyon rosszak hozzád, és nem
értenek meg. Ez azért van, mert túlságosan féltenek, ügyelnek, nehogy valami bajod történjen. Később, majd nagyobb leszel és nyugodtabb, higgadtabb is, értékelni fogod ezt a túlzott szülői szeretetet. Nyugodj meg, lesz időd mindenre; későn
jöhetsz haza, csinálhatsz, amit akarsz, mehetsz, ahová tetszik. Ezt még most nem
ajánlatos tenni, ezért vannak a veszekedések. Most még ülj le magadnak, akkor
menj haza, amikor mondják, és nincs értelme, hogy igyál és cigarettázz. Ha látják,
hogy szófogadó vagy, akkor többször engednek el és későbbig. Így csak egyszer
maradsz későig, és egy hónapig veszekedhetsz. Ehelyett nyugodtan, egyetértésben
élhetnél a szülőkkel, és természetesen sokszor elengednének. Ha nem feleselsz,
nem pattogsz, és rendesen végzed a dolgod, vagyis tanulsz, akkor nekik sincs
semmi kifogásolni valójuk a szórakozásoddal kapcsolatban. Példának az én esetemet hozom fel: jól tanultam (tehát evvel ne legyen baj), rendesen beszéltem, és
nem is kellett kérezkednem, csak megmondtam, hová megyek. De ezt nem 15-16
évesen. Nem kell mindent most csinálni. Lesz bőven időd arra, amit akarsz. Veled
az a haj, hogy aggódnak a tanulmányi eredményeidért, mert nem sikerült a felvételid, és már itt is van a második, a nehezebb! Gondolj magadra, és akármennyire
nem tetszik, de tanuld meg a fizikát, a mateket.
A másik ok az, hogy lány vagy, és érthető, hogy mitől féltenek. És nagyon jól teszik. Ennek is eljön az ideje.
Ezekről majd szóban többet mondhatok.
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Sorstalan sorstárs - egy fordító portréja*
Duplán is köze van a svéd Akadémiához Rosenberg Ervinnek. Először is azért,
mert a Nobel-díjas Kertész Imrének ő a svéd fordítója. Másodszor pedig azért,
mert 2000-ben fordítói munkásságáért az akadémia nagydíjával tüntette ki. Vagy
talán fordított a sorrend?
Rosenberg Ervin 1956-ban települt Svédországba, miután családját elpusztították a második világháborúban, neki magának pedig menekülnie kellett a forradalom Budapestjéről. Svédországba nem Rosenberg Ervin, hanem Nagy György
érkezett.
- A háború után, mint sokan mások, én is nevet változtattam, vallja meg egy
néhány évvel ezelőtti interjúban a Falukuriren című napilapban.- De belül mindig
is Rosenberg Ervin voltam, és vissza is vettem a nevemet 1988-ban.
A kitűnő nyelvérzékkel megáldott Ervin lassacskán Falunba kerül, ahol francia,
orosz és olasz szakos gimnáziumi tanárként keresi kenyerét. 1991-ben, egészségügyi okok miatt, le kell mondania a tanításról. Stockholmba költözik, s itt kezd
el először fordítani.
- Persze, hogy kacérkodtam a gondolattal a tanáréveim alatt, de sosem írtam,
és nem is fordítottam abban az időben, nyilatkozza az említett interjúban. Csak
amikor a lánya hazahozta Amos Oz egyik, Izraelben kiadott könyvét, jön meg a
kedve a fordításhoz, ez alkalommal héberből. Kertésszel előbb egy novelláját olvasva ismerkedett meg, majd később kezdte el fordítani a regényeit. Napjainkig
három regényét fordította le Kertész Imrének svédre.
- 1956 előtti tapasztalataink meglehetősen hasonlóak - nyilatkozza Rosenberg
Ervin. - Zsidókként osztoztunk az üldöztetésben, noha ez inkább a szüleim tapasztalatai közé tartozik, én gyermek voltam abban az időben. De nincs olyan, a harmincas évek környékén született zsidó ember, aki ne tudná, miről is ír Kertész.
Nem könnyű Kertészt fordítani, ismeri el Rosenberg Ervin. Írásainak sem a tartalma, sem a nyelvezete nem olyan, amit két telefonhívás között elintéz az ember.
Kertész művében központi helyet foglal el a Holocaust; a zsidó tapasztalatot általános érvényű emberi tapasztalatnak tartja.
-Azt írja valahol a Gályanaplóban, hogy zsidónak lenni annyi, mint száműzöttnek lenni. Zsidónak lenni számára nem vallást vagy istenhitet jelent, hanem a kiszolgáltatottság egyetemes megtapasztalását. Erről szól a Sorstalanság, és erről
szól A kudarc is. Maga a „sorstalan ember" fogalma a Kertész központi témája:
az, hogy a totalitárius társadalom megfoszt az életünktől, és attól a lehetőségtől
is, hogy saját sorsunk irányítói legyünk. A zsidóság fogalmát Kertész tehát nem
valamiféle törzsi meghatározás alapján használja, hanem olyan értelemben, hogy
a zsidó, az a totalitárius hatalomnak kiszolgáltatott egyén.
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hagy elvigye a mustot, amit olyan nehezen tartósított neked, és valami tésztát is.
Szerintem hülyeség. Ezért is apámék a hibásak, mert Anyám megígérte B.-nek,
hogyha édesapa elmegy hozzád, feltétlenül szól neki, de valószínűleg elfelejtette.
Mikor megkérdeztem, azt felelte nagy idegesen, hogy ha B. akar valamit, akkor
miért nem hív fel. Hát az a szerencsétlen leány honnan tudja, hogy mikor akar
apám elmenni hozzád? Legalább ne ígérte volna!
Jaj, bátyám, irtó hülyén nézel ki azon a képen! Mit csináltak veled? Mintha tűkön
állnál, olyan pofát vágsz (remélem, nem haragszol ezért). Gyere csak haza, annyi
kaját kapsz, meghizlallak, mint egy libát, majd nem kell behúzzad az övet a derekadon. Sőt ki kell majd engedned.
Ne emlegesd állandóan a mateket és a fizikát, mert hányingerem van már tőlük.
Nem értem, nem tudom, mert tökfej vagyok (főleg a fizikát).
Van egy kérésem. Emlékszel, a nyáron B. azzal idegesített a strandon, hogy jön
Öcsi, és találkozni akar Öcsivel, és motrot akar venni, mert Öcsinek is van. Na, én
megismertem ezt az Öcsit. Mondta, hogy ő is ismer téged, mert ő is pólózik. Szeretném, ha megírnád róla a véleményed, mivel te jobban ismered. B.- nek nem
merem említeni, mert Öcsi azt mondta, hogy B. ki nem állhatja őt, és biztosan azt
hiszi róla, hogy tekergő stb.… Szeretném, ha mindent leírnál róla, amit csak
tudsz, mert érdekel. De a levelet nekem címezd. Különben B. most nagyon jól néz
ki. Amikor találkoztam vele, a tőlem kapott gatyában volt és a te pufajkádban. Irtó
jól néz ki, és a haja is nagyon jól áll.
Még van egy kérésem. Szeretném, hogy amikor hazajössz, intézzél nekem valami
jó szilveszterezni való helyet, mert nincs hova menjek, és megbolondulok, ha otthon maradok.
A barátnőm is már alig várja, hogy lásson. Mindnyájan várunk haza.
Szeretném, ha nagyon gyorsan válaszolnál. Írjál anyáméknak is, nehogy felbontsák a nekem küldött levelet. Ne haragudj, hogy ilyen hülyeségekkel untatlak, de
azt hiszem, te megértesz engem! Sokszor puszillak.
Sötét
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben) Kedves nagymama! Ne haragudj, hogy eddig
nem írtam, de októberben még nem voltál otthon; később pedig minket vittek el
kukoricát szedni egy hónapra. Eddig minden jól megy, azon kívül, hogy vízhólyagos lett a lábam. A hólyagok is begyógyultak, de az a baj, hogy a bakancs ugyanazon a helyen sérti a lábam. Ezen a helyen gyulladásba jött a bőr, egy kicsit megdagadt és ég, piros körülötte. Néhány nap alatt ezt is kiheverem.
A gyakorlatozás nem nehéz, nekem nem fárasztó. Délutánonként takarítjuk a hálószobát és a kaszárnya udvarát. Az a baj, hogy nagyon lassan telnek a napok.
Reggel fél hatkor kelünk, és fél tízkor fekszünk le. Nagyon hosszúnak tűnik a nap.
Vasárnap letesszük az esküt, és karácsony után hazaengednek mindenkit tíznapos
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volt az álma. Megkapta, és nem vár más semmit az élettől.
Tömör beszámolómból, gondolom, a véleményemet is kiolvasod.
Irén megismert egy korrekt egyetemista srácot. Ő is nagyon boldog, és a lényeg,
hogy szerelmes. Az év eseménye, hogy Anna és Pista összeházasodnak karácsonykor. Anna állapotos (harmadik hónapban), de nem akarják elvétetni a gyereket. A szülők is ugyanazon a véleményen vannak. Várják a gyermeket. Irigylem
Annát, mert ő is úgy van, mint én veled. Első nagy szerelem, és nem lehet rossz
érzés az, ha az az ember lesz a férjed, aki az első volt. Amikor láttam, hogy milyen boldogok, kicsordult a könnyem.
Vajon meddig tart majd a boldogságuk? Azt hiszem addig, amíg rádöbbennek a
valóságra, de megbánni sohasem fogják, mert ritka eset az övék. Egy kicsit összekavartam a gondolatokat, de remélem, megérted a lényeget. Meghatódtam. Talán
túl romantikus vagyok? Nem tudom.
Végignézek az írásomon. Látom, hogy borzasztó. Mit tudjak csinálni? Sietek,
hogy mindent leírjak, hogy ne felejtsek el semmit, és a végén ez jön ki. Várom a
válaszod.
Kérlek, ne lopj, vagyis ne tulajdoníts el semmit, ami a másé. Próbáld kitörölni a
neved a feketelistáról. Jó?
Puszi.
Ui. Ma halt meg szegény Xántusz tanárunk. 65 éves volt.
Sötét
LÁNY (a színpad jobboldalán, fényben) Kedves Bátyám! Bocsáss meg, hogy
ilyen hülyeségeket küldök. Remélem, nem gondoltál arra, hogy levegyem a falról
a posztereimet. Ha erre gondoltál, írd meg, de nem szívesen szedem le. Apám
cirkuszol, hogy szedjem csak le, mert neked pont ilyenekre van szükséged, nem
reklámokra. Lehet, igaza van, de én akkor sem veszem le szívesen őket, hogy holmi ismeretleneknek adjad.
Már be is fejeztem ezt a hülye hangot. Ne haragudj, de úgy felidegesítettek
(mostanában többször).
Alig várom, hogy haza gyere. Nélküled hülyén üres a lakás, és a szüleink is mintha megmentek volna. Nagyon kivannak rám. Irtón utálhatnak. Alig várják, hogy
hazatérj, hogy legyen kivel dicsekedjenek. Tudd meg, ez írtón rosszul esik nekem.
Alig várom érkezésedet. A múltkor is akkora cirkuszt csaptak, mert fél 12-kor
értem haza. Pedig előzőleg telefonáltam, és megnyugtattam őket, hogy sietek, és
nem egyedül jövök. De hát nincs kivel beszélni. Mintha az utcasarokról szedtek
volna össze, úgy beszélnek velem. Parancsolgatnak, kiabálnak, vagy nem szólnak
hozzám. Apám azt hiszi, hogy egy gyerekkel beszél. Mindegy. Remélem, te megértesz, és nem haragszol, hogy ilyesmikkel untatlak. Kérlek, írj külön nekem!
De írjak már mást is neked. Beszéltem B.-vel. Feltétlenül el akar menni hozzád,

Rosenberg Ervin, Tar Károly
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S ki is érthette volna meg és fordíthatta volna legjobban Kertész műveit svédre,
mint az a Rosenberg Ervin, aki nyelvében is, zsidóságában is, történelmi tapasztalataiban is a sorstársa?
* Híradó, XXII. évfolyam, 87. szám

Az anyanyelv szolgálatában*
„Skandináviában számos magyar alkotó él-az írással foglalkozók például akár
írószövetségi fiókot is alakíthatnának -, akik közösségben az eddiginél hathatósabban szolgálhatnák a magyar művelődést.” Egyikük a nemrég 70. életévét betöltött Tar Károly, aki az előbbi mondattal indította útjára öt éve az Ághegy című
skandináviai irodalmi és művészeti lapot, hogy műhelyt teremtsen az északeurópai magyar alkotóknak.
- Tíz esztendővel ezelőtt jöttem Svédországba, mert végre nem csupán népemet, hanem családom maradékát kívántam szolgálni. De hát akkor születtem,
amikor Reményik Sándor verssorai még frissen ott lengedeztek a kolozsvári magyar levegőben: „ahol állsz, ott vesd meg a lábad...” Közszolgálatot tanultam
szüleimtől is. Anyanyelvem szolgálatát az anyatejjel együtt kaptam, mint életre
szóló feladatot. Annak idején Ifjúmunkás Matinékat szerveztem és Zsebszínházat
alapítottam, összejártam Romániát kisebbségünk szolgálatában - ebből született
többek között a Szülőföldtől távol, Ezer kilométer a Dunán, Ezer kilométer a Kárpátokban, Keskenyvágányon, Regények színhelyén című riportsorozataim.
És volt közben gyermeklapok főszerkesztője, megyei közművelődési felügyelő,
robotolt napilapnál és hetilapnál, írt elbeszélést, regényt, riportot, abszurd drámát,
verset.
- Nagyjából összeszámoltam: írógépen, és immár tíz esztendeje számítógépen
elkövetett „leütéseim” a Holdig és vissza érnének, ha felsorakoztatnám őket. Ott
teszem hasznossá magam, ahol űrt látok. Ha nem alapítottam volna családi lapot
és irodalmi és művészeti folyóiratot, ha nem szerkeszteném, anyagiak nélkül,
„ahogy lehet”, „mert kell...” unokáimnak nem lenne majd kihez magyarul szólniuk e kies hazában.
„A kétségbeesés lehetőségeiből rajtoltál - onnan indult minden.
Magántragédiá(k)ból ronhantál világgá”, - írja születésnapi köszöntőlevelében
kolozsvári íróbarátja, Lászlóffy Csaba.
Tar Károly családját korán megcsonkította a sors; fia csupán tizennyolc évet
élt erről szól az 1985-ben kiadott, Az ismert katona című regénye -, és a feleségét
is idő előtt veszítette el. Neje halála után lányához költözött Lundba, ahol azóta is
nevelgeti unokáit, és ahol a Magyar Liget, a lundiak „családi lapja" és a már említett Ághegy megalapítása után szerkeszti a lundi rádió magyar adását, és főszerkesztője az Övergänser című bevándorlók lapjának is. Kiadott még négy ver-

1922

Akik mellettünk járnak

seskötetet is, lefordította és megjelentette Budapesten Wemer Aspenström posztumusz kötetét, majd Tomas Tranströmer verseinek fordításába kezdett, s néhány
hete fejezte be legújabb regényét.
- Azt hiszem, sikerült bebizonyítanom, hogy pénz nélkül is lehet közösséget
alakítani, lapokat megjelentetni, rádiót működtetni (most éppen rádiójátékomat
próbáljuk, amelyet a tavalyi decemberi szavazás emlékére írtam), mert mint mindenütt, itt is rengeteg a jóravaló, a gondolkodó és közös gondjaink megoldását
kereső cselekvő ember. Nem vezetni kell őket, hanem velük együtt cselekedni, s
ha lehet, példát mutatni.
Újvári Tünde
* Híradó, XXIV. évfolyam, 97-98. . szám

Kasza Imre avagy egy következetes alkotói
magatartás sikere*
1. Spontán művészi kézírás. 2. ehhez vízszintesen vagy függőlegesen
montázsolt ornamentum. 3. színek harmóniája. 4. erős fogalmi tagoltság, elrendezettség (tavasz, nyár, ősz, tél stb.). 5. szabadon feltörő szimbólumok. 6. értelmező, magyarázó rajzok, és ezzel visszajutottunk a személyes ecsetkezeléshez,
ha tetszik firkához - íme Kasza Imre festészetének alapkövei. Számomra azok a
képek tűnnek igazán sikeresnek, amelyeken a színek képileg egybefoglalják és
mintegy térbemozdítják a rajtuk megjelenő tömérdek felsorolást, jegyzetet.
Textilre, elsődlegesen sötétítőfüggönyökre alkotja meg munkáit. Ez nem ismeretlen gyakorlat a kortárs festészetben.
Kasza Imre képeinek párhuzamait kereshetnénk még a távol-keleti tekercsképekben is, és nem utolsó sorban a búcsújáráskor menetben hordozott szentképekben. Imre szülőföldjének mély vallásos hagyománya van. Az erdélyi Csíkban
szinte minden településnek saját szentje van.
A szent zászlaját, képét hordozzák búcsúba menet minden évben Pünkösdkor.
Ezt a tradíciót célozza meg Kasza Imre, amikor szentképidézetet, mintegy ikonfejet fest és azt keretbe foglalja. Képein megfesti a nőt is, mindjárt kettős szerepben. Egyszer mint szentet, másszor mint csábító szirént. Mindkettő vallomás az
életet adó nőkről.
Tisztelet a szeretetnek mindenek előtt. Egyik képén betűzi: SZERETET, és itt
megjelenik egy univerzális jelkép, a fekvő nyolcas. Önmagába visszatérő forma,
ősrégi szimbólum, a végtelenség és a szeretetbeni egyesülés jelképe festőművészünk gondolatvilágában.
Minden képen találunk egy virágot. Talán egy-egy szent attribútumai, vagy

Tar Károly: Az ismert katona
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Most fejezem be a Búcsú a fegyverektől olvasását. Nagyon tetszik a cselekménye,
és főleg az, ahogyan mesél az író; a mondatok, azok az egyszerű, szép mondatok… A szerelem benne kissé romantikus, de mintha így lenne ez jól. Tetszik,
milyen nyugodt életet élnek. Gondolom, te is olvastad. Erre a könyvre 10-est
adok.
Puszi.
Írj hamar!
Sötét
KEDVES (a színpad jobboldalán, fényben) Kedves Gougou! Nagyon vártam már
a leveled, mert el voltam keseredve. De amint az utolsó lapot is elolvastam,
megint egy olyan, sokáig tartó tompa fájás kerített hatalmába, mint áprilisban,
amikor filozófiaóra előtt megláttalak E.-nek udvarolni. Ez a kép mostanában
minduntalan visszatér. Olvasva, hogy írtál neki, megint olyan rossz érzés fogott
el, mint akkor. Ebből, érzésem szerint hosszú, tartós levelezés fog kibontakozni.
Kérlek, ne haragudj meg, hogy erről írok, de úgy érzem, hogy meg kell írnom.
Sajnálom, hogy nem tudtam felvenni édesapáddal a kapcsolatot. Szerettem volna mustot
küldeni neked (amit tartósítottam) és olyan süteményt, amit kértél. Édesanyád azt mondta, hogy telefonálnak, ha megy édesapád. Csomagot a jövő hét elején küldök. Az eskütételre csak abban az esetben megyünk, ha visznek a Csaba szülei. Hely van, csak benzin
legyen. Elég reménytelen a dolog. Édesapád is mondta, hogy rengeteg pénzbe kerül, és
inkább vásároljunk szilveszterre. Vettem egy üveg fehér és egy üveg piros vermutot,
gint, és édesanyám próbál szerezni albán bort is. A kaja meglepetés lesz. Esetleg még
veszünk sört és másféle bort is. Megfelel? Örvendek, hogy jönnek Karcsiék. Már rég
megszerettem őket, és sajnálom, hogy annyi időn keresztül elválasztottalak a legjobb
barátodtól. Megbocsátod ezt is? Igazán, naaa! (ahogyan a kicsik szokták kérni).
Köszönöm az ajándékot. Csütörtökön vagy pénteken megyek utána. Alig várom. De
nem kellene azt a kevés pénzedet is ránk költsd. Nem tudom, mi lehet az ajándék, mert
apukád nem akarta megmondani.
Örvendek, hogy Karcsi véleménye szerint, velem nincs semmi hiba, de nem tudom, miért van olyan rossz előérzete, hogy kár lenne érted. Gondolom, ha jobban ismerne, elmúlna neki.
Jövő hétfőtől dolgozom. Erről a következő levelemben számolok be, amikor már ismerem a részleteket is. Mire hazajössz, már megkapom az első fizetésem. Kevés lesz, de ez
is valami. Sajnálom, hogy pont most kell beálljak, de ha lehet, úgy rendezem el, hogy
mire itthon leszel, azon a héten éjjel-nappal pedig veled legyek. Ha te is akarod …
Hazai hírek: Sári sárgaságos, tíz napja kórházban van. Intenzíven látogatom. Joli
befejezte Sanyival. Most már a srác barátjával jár. Ez is nős, van egy kislánya is.
Öregnek néz ki, csúnya és pocakos. Joli szereti, mert kocsija van és pénze. Kedves „barátnőm” már nem szív csak külföldi cigarettát, van egy csomó cucca, többek között egy szép aranygyűrűje. Boldog és elégedett a világgal. És feszít. Ez
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nem?). A máskor könnyűnek tűnő gyakorlatozás kín volt számomra és mások számára is.
Örültem a levelednek. Elismerem, hogy levelem nyers volt; viszonzásképpen te is
nagyon röviden, kissé visszafogottan írtál. Igaz az is, hogy az öltözködéssel én
foglalkozom többet, de ez csak azért volt, hogy kialakuljon benned helyes
(szerintem) nézet a divatról. Úgy gondolom, eddig már elsajátítottad ezt a nézetet,
és egyedül is tudod, hogyan, milyen ruhában kell megjelenni különböző alkalmakkor ahhoz, hogy én meg azok, akikéhez hasonlít az ízlésem, ezt méltányolják.
Azt hiszem, azt akartam elérni, hogy hasonló legyen az ízlésünk a divatra vonatkozóan. Nem helyes ez a mondat, de remélem, érted a mondanivalót.
Ha már elértem volna fent említett célom, akkor nem kellene mindig megkérdezned, hogy „ez jó?”, „az tetszik nekem?”. Azt szeretném, ha hasonlítana ízlésünk,
mert szerintem ez a normális, a helyes út; de ezen kívül az is fontos, hogy egyéni
is legyen. Például: szereted a hervadt virágokat. Ez egyéni, és részemről nem kifogásolható. Az természetes, hogy nem jó az alakod, ha finom tejszínes süteményeket eszel (ez még nem baj), és nincs erőd, nincs akaratod, hogy egy kicsit koplalj! Mozogj minél többet. Főleg lábmozgást ajánlok, a combok miatt. Az nagyon
jó volna, ha dolgoznál. Tudhatnád, hogy nem nézek le senkit, aki dolgozik, sőt
irigylem, mert anyagilag függetlenebb. Nem az a baj, ha valaki munkás, hanem
az, ha hülye.
Úgy látom, nem vetted figyelembe, hogy azt ajánlottam, se te, se apám ne látogasson meg az idén. Ha el akarsz jönni, ha el tudsz jönni, nem bánom, de még most
is az a véleményem, jobb, ha azt a pénzt a szilveszteri menüre költöd. Hívd fel
apámékat, vagy beszélj a húgommal a suliban, mert nincs mitől félned. Ne nyavalyogj annyit, mikor velük kell beszélni vagy találkozni. Légy egy kicsit bátrabb.
Első leveledet megkaptam, és az is tetszett. Karcsi levelében azt írta, hogy szeretnének velem szilveszterezni, tehát velünk.
Sajnos csak levélben, de nagyon jól „elbeszélgettünk”. Igazán jó, lelki barátom.
Büszke vagyok, hogy ilyen barátom van, akivel ennyire jól megértem magam, és
még akkor is megmaradtunk barátoknak (a szó legigazibb értelmében), amikor
egy-két évig csak havonta találkoztunk.
Olvastam Csabának írt leveled, hát kissé elsietted. Írj lassabban, és figyelj a szépírásra. Ha géppel akarsz levelet írni, akkor jól és gyorsan kell gépelj. Másképp
órákba telik a pötyögtetés.
Ma kaptam anyáméktól 200 lejt, és anyám azt írta, hogy ezen a héten apám meglátogat.
Nincs már levélpapírom, sem bélyegem. Remélem, apám hoz. Itt most nem lehet
bélyeget kapni.
Vettem neked karácsonyra ajándékot. Ha jön apám, ő hazaviszi. Kénytelen leszel
elmenni hozzánk utána. Remélem, jó méretűt választottam. Találgasd, hogy mi
lehet!

Kasza Imre, Gulyás Miklós
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csak a felismerhetőség dimenziójával gazdagított festői nyelv fontos részei lennének ezek a reálisan megjelenített virágmotívumok? Azt hiszem, a választ mindenki megadhatja magának.
Képei formája a középkori (bástyafokra emlékeztető) zászlókat juttatja
eszünkbe, annál is inkább, mivel felül rúdra vannak erősítve. Így festményeit
nem csak falra, akár póznára. zászlórúdra függesztve is szemlélhetnénk.
Képeinek hátterét széles, függőleges sárga sávok képezik a vásznon. Kasza
Imre ügyesen használja fel ezt az alapot, amikor minimális változtatással illeszt
be egy fehér foltot ebbe az adott háttérbe. Átgondolt kiemelés ez egy megfestendő képi idézet számára, egy érett festőművésztől. Rajta hangsúlyosan jelenik meg
a festő ecsetkezelése-kézírása, valamint a lendületes. nagyvonalú gesztusokkal
megjelenített tömörített jelek és struktúrák.
Összegzésül elmondhatjuk: Kasza Imre festői nyelve gesztus és színorientált, kifinomult festői gondolkodás és látásmód vetülete.
Csikós Tibor
* Híradó, XXV.évfolyam, 99. szám

Isten szeméhen minden ember óbudai*
Gulyás Miklós stockholmi író és nyugalmazott könyvtáros nem számolja az
identitásait. Pedig megtehetné, mert több is van neki. Egyik közülük az óbudai.
„Egy igazi óbudai sváb és katolikus, hitték a svábok. Pedig mi, zsidók se voltunk kevésbé azok. Azelőtt se veszekedtünk ezen (nem is vertek minket, mint
Pesten a céhlegények), és mióta nem vagyunk, ki veszekedjék kivel?" (...) „Ha
voltak Krisztus előtt keresztények: azaz jó, tisztességes, istenfélő emberek; akik
tán akkor is lehettek, amikor Darwin ősembere először találkozott Istennel, aki
bizonyára éppen olyan hatalmas Világura volt akkor is, mint azóta mindig, mióta
lelkes és lelketlen lények vannak: az első keresztények Óbudán telepedtek
meg." - írja gyermekkora helyszínéről a szerző Az óbudai utcák című készülő
könyvében.
Óbudán a pestiek voltak idegenek, szinte külföldinek számítottak; Óbudán a
sváb és a zsidó a legnagyobb egyetértésben élt együtt, s a magyar nyelv is csak
évek múltán vált a vegyes lakosság lingua francajává. „Az órás fiának" Óbuda
volt az identitása, gyermekkora magyarságát és zsidóságát a hordószónokok adták.
„Én csonka magyar vagyok, én erdélyi magyar vagyok, én svédországi magyar
vagyok, hát mutassanak egy magyarabbat nálam!?", írja Gulyás Miklós a Gyülevész történetek című, megjelenésre váró kötetében. És Isten szemében minden
ember óbudai, tudja a szerző, amikor az óbudai önkormányzat falán ma díszelgő
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emléktáblát olvassa, amely a „II. világháború alatt Óbudáról vallásuk vagy meggyőződésük miatt elhurcolt magyar állampolgárok emlékére” állíttatott, és felmerül benne a kérdés, hogy vallás-e vagy meggyőződés-e a cigány? És mikor készül
el a nem magyar állampolgárok emléktáblája? Ki írja majd meg az óbudai cigányokról szóló históriát?
Gulyás Miklós ötven éve él Svédországban. Ez az idő kevés volt ahhoz, hogy
svéddé váljon, de kevés ahhoz is, hogy igazán magyar lehessen. Itt az új hazában
csak új identitásokat kapott. Magyarsága, svédsége és zsidósága szubkultúrák, a
helyzettől függnek. A magyar identitása a nyelv folytán nagyon erős.
- Nekem nagyon fontos a magyar nyelv és kultúra; minden nap olvasok magyarul és nézem a Duna-tévét. De az egy másik kérdés, miért hisszük azt, hogy az
a boldogság teteje, ha a gyerekeink is megmaradnak magyarnak, amikor mi már
sehol sem leszünk… Amikor látom, hogyan tolakodnak az autóbuszmegállónál
Pesten, akkor svéd vagyok; amikor antiszemitával találkozom, akkor zsidó, és a
zsidóra meg úgy bámulok, mint borjú az új kapura.
A csoportokhoz való makacs tartozás rémít. A nagymagyarok is ijesztenek.
Az én magyarságomat empátia vezérli. Annyi rosszat hallottam például a románokról, hogy kötelességem szeretni őket. De az identitás komplex dolog, és a szituációktól függ. Akinek egyetlen, begyökeresedett identitása van, az nem akarja
magát megismerni, mondja Gulyás Miklós.
-Megpróbáltam Kohn bácsi lenni. Az a Kohn bácsi, aki ott áll a bakák között,
amikor rájuk szól a katonatiszt, hogy a vallonok álljanak jobbra, a flamandok meg
balra, Kohn bácsi pedig megkérdezi: és mi belgák? És mi kárpát-medenceiek?
És meséli, mennyire megörült neki és felismerte önmagát benne, amikor Szász
János bukaresti író („sajnos ő is zsidó, hát mit csináljunk, pedig jobb lett volna,
ha nem az... ") az mondta egyszer, hogy ő nem tartozik a magyar néphez, hanem
része annak.
De miért is beszélünk állandóan a zsidóságról meg a magyarságról - kérdez rá
hirtelen beszélgetés közben Gulyás Miklós. Hát persze azért, mert az emberek
keresik önmagukat. Azt, hogy melyek azok a tényezők, amelyek meghatározzák
a nemzeti identitást.Másfajta magyar a tót Petőfi, mint a Vereckénél jött Ady.
Trianonkor az ország fele nem tudott magyarul, a 19. században egy millió zsidó
magyarosodott el, a nagy magyar ereklyéket elmagyarosodott németek alkották,
mint Erkel, Liszt, Gárdonyi, Kós Károly. Vagy Franz Mervel és Franz Purczeld,
84-szeres magyar válogatott.
- Az is nagyon érdekes dolog, ahogy amikor a magyarországi zsidók vagy németek kijutnak nyugatra, magyarabbak lesznek, mint a tősgyökeresek. Tapasztalatból vagy intuícióból tudom ezt, tudományosan lehetetlen alátámasztani. Én is
fordítottam, magyarokról írtam.
És valóban, Gulyás Miklós az első Svédországban, aki felveti egy svéd nyelvű
József Attila kötet megjelentetésének szükségességét, a Lyrikvänen című folyó-

LÁNY (miközben felaggatja a fára) Itt jó lesz? Vagy inkább tegyem a csillag alá?
ANYA (ijedten) Vigyázz! Ne rakd keresztbe a láncot! Az nem jó jel!
APA Le a babonasággal! Fő a nyugalom!
Hátralépve mindnyájan elégedetten szemlélik a karácsonyfa legfőbb díszét,
amelyre ünnepélyes lassúsággal fény kúszik a színpadon fokozatosan beálló félhomályában.
ANYA (felriadva) Láttátok?! Láttátok!?
LÁNY Mit?
ANYA Elmozdult az óra.
LÁNY Kicsit valóban elmozdult.
ANYA Hány óra?
APA (az órához lép) Húsz perc múlva nyolc… Mért kérded?
ANYA Rossz előérzetem van. (Leül) Elkapott a szédülés.
LÁNY Bevetted ma a vérnyomáscsökkentő pirulád?
ANYA Bevettem.
APA (felesége mellé ül) Majd mi befejezzük a díszítést…
LÁNY Már majdnem kész… (körbetáncolja a fát) Hát nem szédületes? Hát nem
szédületes? Hát szédületes?!
Lassú sötét.
11. jelenet
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben) Kedves Gino! Nem haragudtam meg, csak
rossz volt a közérzetem, mert megneheztelt rám a fölöttesem.
Azt hiszem, nem írtam meg, hogy a betakarítás utolsó napján, szombaton délután
a községben kószáltam. Esküvői menettel találkoztam, megkínáltak szilvapálinkával és borral. Nem fukarkodtak. Akkor a kocsmából egy mérőpoharat és negyed
liter pálinkát vittem haza. Pálinkát nem iszom, így hát a többieket boldogítottam
vele.
Éjjel érkeztünk régi szálláshelyünkre. Lefekvés előtt zuhanyoztunk.
Van egy tapasztaltabb vezetőnk, három éve végzett, és ez meglátszik rajta. Nem
kínoz hiába. Mindnyájan elképedtünk, hogy milyen lezser. Csak azt kötötte ki,
hogy jól lőjünk.
Beoltottak, néhány szemináriumot tartottak, részt vettünk a választáson, leadtuk a
voksokat. Kiábrándító cirkusz volt. Közben, naponta gyakorlatoztunk. A vasárnap
kissé kikapcsolt ebből a világból. Vetítettek egy tűrhető szovjet filmet.
Tegnap, a lőtéren ocsmány eredményt értünk el. Parancsnokunk szíve kissé megkeményedett, szigorúbb lett. Estefelé hazamentünk, ebédeltünk. A talpam sajog,
fáj, alig járok. A bakancs különben is sérti az Achilles-inamat (tudod mi az,
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9. jelenet
Pattogó katonainduló ütemére, a színpadlásról leengedett, arctalan, mozgatható
habszivacs-bábuk katona létét, jelzésszerűen, a sapkájuk mutatja. A két vagy négy
sorba rendezett bábuk élén, az első sorban, a fiú. Sapkája, esetleg kabátja és ormótlan bakancsa mutatja katona voltát. A színpadon kívülről, kíméletlenül csattanó, unalomig ismételt vezényszavakra, előbb a bábukkal egyszerre, aztán késve
vagy a bábukat megelőzve, összezavarodva, hajtja végre a parancsot. Az arcára
irányított fényben, az egykedvűségtől a dühödt felháborodásig, majd a megaláztatás miatti könnyezésig terjedő (arc)játéka közben gépiesen ismétlődik a kíméletlen
parancs. (Bábuk nélkül, hang és fénykavalkád-hatásokkal is megoldható.)
PARANCSNOK HANGJA Század, előre in-dulj! (döngő léptek hangja) Visszakozz! (A parancsszótól lemaradó ütemben megtett hibás lépések felerősített zaja)
PARANCSNOK HANGJA Egyszerre! A hétszentségét! Csak semmi csattogás…
Század, előre in-dulj! (döngő léptek hangja) Vissza-kozz! Egyszerre! Egyszerre, a
teringettét!
A nézőket is sokkoló, feszültséget keltő ismétlések után, a bábuk ütköztetése közben, fokozódó szuszogás, káromkodás foszlányok felerősített zaja hallatszik, végül a bakancsok összevissza döngő robajában összecsuklik a bábukból álló század.
A fiú merev arccal, vigyázzba feszülten néz a semmibe.
PARANCSNOK HANGJA Országszomorító, anyámasszony-társaság! Girhes
intellektuel-banda! Puliszka népség! De ha vért izzadtok is… (megalázó felsőbbrendűséggel) Na pihenj! Pápáláptye banda! Mondom, hogy pihenj!
Lassú sötét.
10. jelenet
A színpadon, az ülőalkalmatosságon kívül félig feldíszített karácsonyfa. Anya és
lánya takarításhoz öltözötten.
LÁNY (láncos zsebórával a kezében, a fenyőfához lép) Az órája jól mutat majd
itt… Ilyen érettségi ajándékot szeretnék én is.
APA Az ilyesmit ki kell érdemelni!
LÁNY Hű micsoda tekintélyes volt, amikor megjelent vele az érettségi banketten!
A lányok látni akarták, mi van az ezüstlánc végén. Csak régi képeken látni olyan
tekintélyes férfiakat, akiknek a mellényzsebében ilyen láncos óra fityegett…
ANYA Nagyapátok idejében volt ez divatban.

Gulyás Miklós
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iratban 1964-ben (ez a kötet pont 40 év múlva jelent meg...). Később színdarabot
(Háy Gyula), Füst Milán regényének részleteit és Somogyi Tóth Sándor regényét
fordítja svédre. Könyvtárosként egyike a svéd népkönyvtárak megreformálójának. Többek között neki is köszönhető, hogy ma a svéd nagyvárosok könyvtáraiban a bevándorlók saját anyanyelvű könyveket olvashatnak. Könyvtárosi munkájáról könyv is készüli (Miklós Gulyás - bibliotekarie mitt i världen, 1999).
Később a reformkorról ír könyvet-regényt, amelynek négy főszereplője négy
ismert férfiú: Széchenyi István, Wesselényi Mik1ós, Bölöni Farkas Sándor és a
svéd újságíró Anders Lindeberg (Találkozások és búcsú, Mentor 2003). A könyv
arcképcsarnoka nem csupán a 19. század közepét idézi elénk, de a jelen, illetve a
közelmúlt alakjai is ott vannak, amivel talán az is egyértelművé válik, hogy miféle szemüvegeken keresztül szoktunk a múltba meredni.
És ebben a könyvben tér vissza a magyar sokszínűség és a svéd egyszínűség
témájához is. Korábban már tárgyalja a kérdést a Hazatérés (Mentor, 1998) című
könyvében, amelyet élete első erdélyi látogatása után írt. Itt így ír a svédségről,
illetve magyarságról: „Svédnek lenni mentes a drámaiságtól. Nincs itt balsors,
meg hogy hol hibáztuk e1. Nincsenek nemzeti ünnepek. Itt tanultam meg, hogy a
kollektív emlékek hiánya, a mértéktartó nemzeti érzés, a történelmi tudatlanság a
béke garanciája. (...) A svéd számára a svédsége annyira természetes, hogy szóra
alig érdemes. Mi más lenne? (..) A svédek Poltavából nem csinálnak esetet. A
svéd, ha rosszul megy neki, önmagát vádolja. A magyar a történelmet, vagy valaki mást.”
Persze az a tény, hogy miképpen viszonyul egy nép az identitásához, nem csak
hozzáállás kérdése. Minél nagyobb a történelmi trauma, annál nehezebb eljutni a
béke állapotába, és a magyar történelemben még sok a beforratlan seb, mint arra
az idén 50 éve kitört 1956-os forradalom is emlékeztető.
-1956-ban az egész történelem élt! 1956-ban csak 42 évesek voltak azok, akik
akkor születtek, amikor kitört az első világháború, a hatvan éven felüliek még
Doberdónál harcoltak, még a monarchiában voltak katonák. Nekem még annyira
zavaros volt a fejem, nem is tudtam, hogy Hegyeshalmon tú1 van egy másik világ; abban a kis világban éltünk, Szentgotthárdhoz közelebb volt Szeged, mint
Graz. Ne felejtsük el, akkor az ember nem csak az orosz tankoktól menekült, nem
csak azért, mert nem vették fel az egyetemre, mert behívták volna katonának...
1944 csak tizenkét évvel volt 56 előtt; előre nézve talán soknak tűnik az az idő,
de visszafelé nagyon közel van az a tizenkét év. Akik akkor velem egyszerre idejöttek ötvenhatosként lehettek nyilasok, lehettek ávósok lehettek demokraták,
lehettek üldözöttek...
Talán ezért nem egészen véletlen, hogy első könyvét éppen erdélyieknek írta. „1993-ban jutottam Erdélybe - mondhatnám, véletlenül. (..) Bennem, Ábe1
élt, meg a félig vagy tán az egészen román József Áron, meg hogy Kolozsváros
kapuja kilenc záros.
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Úgy járkál ott az odaszakadt idegen, mintha egy regény közepébe cseppent
volna, aztán lassacskán felébred, hogy ezek se romantikus regényhősök. Gyarló
halandók, mint svéd szomszédaim. Megkértek, hogy írjam le, amit láttam. Óbudán erre senki sem kért. Talán könnyebb is volt az erdélyieknek írni. Kívülálló,
bár nem annyira rezignáltan azok, mint én” -írja a könyv előszavában. S a kívülállósága az éltető: „Svédországban az idegenségnek volt műértője, kívülállóságából tartotta fenn magát és családját. Elismert (és megtapsolt) hivatásos idegen
volt. Abból élt, ami sok külföldit sanyargat. Balsorsát élvezi, mert gondolkodását
segítette a honvágy” - írja magáról Az óbudai utcákban.
Honvágy a gyermekkor eltűnt színhelyei után, de honvágy a nyelv után is, hiszen nyelvében él a nemzet. Ám a nemzeteknek is több identitásuk van.
- Egy magyar nacionalista Erdélyben jobban szereti a zsidókat, mint a keresztényeket, ha a zsidó magyar és a keresztény román, de a csonkamagyaroknak
nincs szükségük a zsidókra. Az erdélyi magyar azt hiszi, hogy az ő testvérei gondolkodásban a magyarországi magyarok, pedig a magyarországi románok a testvérei; a csonkamagyarok azt hiszik, hogy az erdélyi magyarok a testvéreik, pedig a románok a testvéreik.
Magyarországon még mindig azt gondolják az emberek, hogy van egy magyar
nemzet. Erről le kellene szokni. Sok magyar nemzet van.
Sall László
Újvári Tünde
* Híradó, XXV.évfolyam, 99. szám
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8. jelenet
Ismétlődő jelenetkezdet.
A színpadon nappali fény. Az anya kabátban, éppen elmenőben, az apa ajtóig kíséri.
ANYA Ha lesz időd, javítsd meg a konyhai csapot, megint csöpög. Ne várjatok,
ebédeljetek. Vacsorára majd hozok a pékségből friss kenyeret… Tartják a helyemet a sorban.
APA Ne nyugtalankodj, minden rendben lesz. Várlak…
ANYA Szervusz (kimegy)
APA (elgondolkozva kivár, később észbe kapva) Szervusz, szervusz… Várlak…
( Téblábol a szobában, jegyzetel, felkapja fejét a csengetésre, sietve ajtót nyit) Mit
felejtettél itt?
BELÜGYIS (bőrkabátban, de így is lerí róla az ízléstelen öltözöttség, félrelöki az
apát) Ne gondolja, hogy olyan könnyen megszabadul tőlünk! Maga csúnyán bemószerolt az első titkárnál… Még hogy én nem tudok civilizáltan viselkedni?! És
hogy szégyent hozok a hivatalra! Az hiszi, hogy legszeretettebb vezetőnktől idézettekkel, miszerint a belügynek nem szabad beavatkozni a párt életébe, megszabadult tőlünk. Korai az öröme! Különben, magam is idézhetnék értékes dokumentumokat, amelyek a mi igazunkat védik, hiszen országunk biztonságáról, szuverén
jövőnkről van szó. (Dühödten forgolódik.) Tudja meg, hogy nagyot csalódtam
magában, nem gondoltam volna, hogy ilyen orvul átver. Miért nem szólt nekem,
ha valami nem tetszett a munkamódszeremből, megegyezhettünk volna. Persze
maga még nem ismer engem. (Fenyegetően.) Na, de majd megismer! Biztosítom,
hogy megemlegeti azt a napot, amikor ellenem fordult. Ne gondolja, hogy mert
elhelyeztek egy évre ebből a városból, megmenekülhet! Még mielőtt visszatérnék,
százszor megbánja, hogy ujjat húzott velem! (Dühödten forgolódik.) Maga ugye
családos ember?! Ugye szereti a családját?! Nahát, gondom lesz rá, hogy megkeserülje mindazt, amit ellenem tett!
APA (indulatosan félbeszakítja) Még fenyegetni merészel! Ki a lakásomból!
Mars ki!
Dulakodás közben lassan elsötétül a szín.

