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Emlékezz rám, ha tőled messze-messze
a hallgatag országba érkezem,
s nem foghatod meg többet a kezem,
és nem fordulhatok el tévedezve.
Emlékezz rám, ha majd magad leszesz te,
s nem szólsz jövőnkről, úgy, mint rendesen:
csak emlékezz és értsd meg, kedvesem,
késő tanács, imádság, minden eszme.
De ha felejtesz, s aztán valahogy
emlékezel reám, ne búslakodj,
mert hogyha Éj s Romlás a szenvedélyt
nem ölte meg, mely hajdan bennem élt,
százszorta jobb, hogy mosolyogj s felejts,
semmint emlékezz és egy könnyet ejts.
Kosztolányi Dezső fordítása

Szövőszékre került történetek

„A Himnusz című gobelinemet akkor tudtam befejezni gondolatilag,
amikor a konyhakertben vacakoltam”

A riad né fonalai
Dunakanyar, május végi napsütés, csendes délután. Itt él és alkot a Péreli Zsuzsa–
Tolcsvay László házaspár. A gobelinművész,
illetve a zeneszerző és előadóművész. A ház
és a kert annyi szép jelzőt kapott, hogy újat
nem lehet kitalálni. Egy azonban biztos: aki
egyszer náluk járt, soha többé nem felejti el
a „birodalmukat”, amely kétemberes paradicsom. Ezúttal Péreli Zsuzsával beszélgettem alkotásairól, az életéről.
– Induljunk ki a tárgyakból. Kevés embernél érzem ugyanis annyira fontosnak a tárgyakat, mint magánál. Ehhez egy huszadik
századi francia költőt, Jean Follaint hívom
segítségül, akinek a verseit és prózáját
Illyés Gyula fordította magyarra. Azt írja
Tárgyak című több részből álló kisprózájában Follain: „Dal árad ki minden tárgyból.
A kézműves beledolgozott abba valamit a
saját testéből.” Így látja maga is?

– Nekem egy kicsit más a véleményem… ton tovább folytatom a történetet. Írok hozzá
Először is vissza kell menni a gyerekkorom- fejben egy családot. Megírom az életrajzukat,
ba, a mamámhoz, akivel éltem. A mamámnak a környezetüket, utána pedig, ha elég erős a
haláláig negyvenkét lakása volt – Péreli Gab- történet, és mást is érdekelhet, szövök belőriellának hívták –, és körülbelül ugyaneny- le egy képet. Régebben rajzoltam vagy festetnyi foglalkozása is. A negyvenkét lakásból ti- tem. Most a fonalakkal írok.
zenhét jutott nekem, egészen addig, amíg el
– Frank János művészettörténész azt írta,
nem menekültem ebből a helyzetből. Tehát hogy a „fonalakkal fest”.
soha nem volt három kanálnál, két tányér– Gyakorlatilag igaz is, mert úgy szövök,
nál, három pohárnál többünk, de szellemi- mintha festenék. Igen, igen, igen, lehet, hogy
leg nagyon gazdag gyerekkorom volt – tár- egy szó sem igaz abból, amit én a tárgyakról
gyakban pedig nagyon szegény. És örökké gondolok, nem fedi a valóságot, de ha a törtéváltozott. Végül is a mamám vitt ki az Ecse- net nem ereszt, a szövőszékre kerül.
ri piacra ruhát venni, ahol beleszerettem a
– Visszatérünk még a tárgyakra, de ebben
tárgyakba. Mert egy tárgy nemcsak egy po- a fenséges kertben, amely a házukat körülhár, hanem valaki hozzá is tartozott, valaki- veszi, eszembe jut, hogy a perzsák kert szanek a kezében volt, túl azon, hogy valaki meg va azonos származású a paradicsom szóval.
is tervezte annak idején. Nálam tehát a tár– Álomszép a paradicsom leírása például a
gyaknak inkább történetük van. Nem a kéz- Koránban, és másutt is sokat olvashatunk róműves jut először az eszembe róluk, hanem la, de én a földi paradicsomban hiszek, abban
az ember, aki együtt élt velük, és ezen a pon- a kertben, amely az ember lelkét paradicso-

mivá tudja változtatni. Amikor nem a megélhetésért csinálja az ember a kertet, hanem
a maga gyönyörűségére. Ami kemény munka egyébként, mert teljesen kiszámíthatatlan.
– Miért?
– Most például bizonyos inváziós bogarak
jelentek meg a környéken, amiket a madarak nem ismernek, és nem esznek meg. Megeszik a szegény magyar bogarakat, de az idegeneket messze elkerülik. Lehet, hogy ezek a
bogarak kiadnak valamilyen mérget vagy illatot, amitől a madarak menekülnek? Arcátlanul megesznek mindent, éppen ezért mindenféle trükköt találok ki, hogy a paradicsom
megmaradjon. Filozofi kus dolog különben,
hogy a visszataszítottság mire képes. Tehát
a bogár egyfelől szép, de mennyiségben elviselhetetlen, másfelől nemcsak csúnya, hanem gonosz is.
Folytatása a III. oldalon

II.

Péreli Zsuzsa: Úgy szövök, mintha festenék
Fotó: Hegedüs Róbert
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Ariadné fonalai

Folytatás az I. oldalról

– A kínaiak azt mondták: „Ha egy óra harmonikus fa, s azt mondtam magamban: dom Salvador Dalít, az összes dilijével és bo- a legvadabb könyveket veszem elő, például
hosszáig akarsz boldog lenni, idd le ma- ha én egyszer fát ültethetek, lesz egy török hémságával együtt.
Rejtő Jenőt, és attól, hogy az agyamat kikapgad; ha három napig, végy magadhoz egy mogyorófám. Egy méter magas volt, amikor
– Dalí mondta: „Ne félj a tökéletességtől! csoltam a görcstől, megjön a cím.
asszonyt; ha három hónapig, vágjál le egy a kertészetben vettem, s most már hatalmas Úgysem éred el sosem.”
– Visszatérve a tárgyakra. Follain írja:
disznót; ha egy életen át, légy kertész.”
„A kecses holmiktól finomul a világminden– Tökéletes mondás.
méretű ehhez a kerthez viszonyítva. Viszont
– Ismerem ezt a bölcsességet. És tényleg így lakópark. Mókusok laknak benne és min– Egyszer úgy nyilatkozott: „Ma minden ség. Minden szép tárgy tartogat valami titvan. Több mint negyven éve hagytam el a vá- denféle madár.
a gyorsaságról, a teljesítményről, a másik kos, átbocsátó jelszót. Ők fűznek bennünket
rosi rengeteget, és vidéki rokonaim nem na– Évekkel ezelőtt Olümpiában jártam, és megelőzéséről, letiprásáról szól. A szövés- a való világhoz.” Nagyon hétköznapi, amit
gyon lévén, mit sem tudtam a kertészkedés- az Akadémia igazgatója elmondta, hogy egy nél azonban nincs gyors eredmény, itt min- kérdezek: a szövőszékecske, amin ül, fonről. Megkaptam ezt a házat, de nem tudtam, ottani kongresszus után a politikusok fá- den lépést meg kell tenni. Nem azért szövök, tos tárgy-e?
hogy van egy rendszere, amit meg kell tanul- kat ültettek. És azok a politikusok, aki addig mert valami szépet akarok csinálni, hanem
– De még mennyire! Milyen jó kérdés!
ni. A városi ember a kopogós lépcsőkön jut fel alig álltak szóba egymással, a faültetés so- mert bizonyos gondolatok torlódni kezde- A szövés elején az ember nagyon alacsonyan
a kulcsra zárt lakásába, ahol mindig a meg- rán feloldódtak, beszélgetni kezdtek, embe- nek bennem. Amikor megérlelődnek, meg- ül. Rettenetesen kényelmetlen, inkvizíciós
szokott helyzet fogadja. Minden fölfogható és ri gesztusaik voltak.
jelenik a képzeletemben a kép is.” Ez már széken. Két lábbal lábítózni is kell. Miután
rendezett. Én azonban kikerültem a pusztaazonban negyven centiig tudunk szőni, utá– Aki a földdel kapcsolatba kerül, annak be- a munkamódszerére is válasz.
ságba, amelyről azt hittem, hogy szépséges. le is kell szeretnie. Imádnia kell a földet. Nem
– A gobelin régen, az antik időkben nagy na le kell tekerni a szövőhengerrel a képet.
De semmit sem tudtam erről a fajta szépség- az vagyok, aki halálra dolgozza magát, de az történelmi vagy vallási témájú dolgokról Ilyen széket nem könnyű találni. Lefűrészelről. Jó pár éve éltem már itt, amikor rájöttem, egészet mérhetetlen szerelemmel csinálom. szólt. Utána jött a nagy váltás, hogy ne szól- ni egy széklábat nem jó. Korábban óvodásokhogy fűszerkertet, konyhakertet és virágos Nem szeretek kesztyűben dolgozni a kert- jon semmiről, hanem egy dekoratív folt le- nak való széken ültem. De húsz éve Hidason
kertet szeretnék, de az első kísérletem mind- ben, de a szövés miatt kénytelen vagyok, mert gyen. Tehát kiüresedett. Engem ez nagyon jártunk, és ott egy sváb asztalosmesternél ki
különben tönkretenném a selyemfonalat. De bántott. Különben is nagyon szeretek ellen- volt írva, hogy „Szövőszék kapható”, és egyéb
járt hamvába holt.
– Meg lehetett volna bukni abban, hogy olyan jó érzés, hogy ezt a földet megdolgozom. állni. És a világ leglassúbb műfaját találtam dolgok a szövéshez. Bementünk, és egy tüneörökölt egy házat, és nem tud úrrá lenni Korábban agyagos, kőkemény föld volt. Évek ki magamnak. Ellenálltam annak, hogy a go- ményes bácsival találkoztunk, aki árulta ezt
hosszú során mindig komposztot csináltam, belin negédes és harmonikus folt legyen a fa- a széket. Friedrich Henriknek hívták. Talán
benne?
– Meg lehetett volna bukni, mert ez a ház ezzel lazítottam, és most már olyan fi nom, lon, ugyanakkor senkinek a lelkét nem aka- már nem él. Most örülök, hogy tíz centimésalétromos volt, repedtek voltak a falai, száz- hogy megenném szívem szerint. És hát őrü- rom feldúlni. De annyiban igen, hogy azok az terrel magasabban ülök, és nem kell annyira
valahány egér futkosott benne, és romos volt letes, hogy milyen termések vannak. Ha nem érzések, amelyeket szőttem, valamennyire görnyedezni. Imádom ezt a kis széket, mert
mindene. De miután mindig vonzódtam a ro- jönnek ezek a bogarak…
átmenjenek másokéba is. Ez egy nagyon ma- ez mindig egy kezdetet is jelent.
– Hogyan zajlott le az „öntudatra éb- gányos műfaj. Itt nekem senki sem tud segítemos dolgokhoz – imádok temetőkben sétál– Van egy mondás, amely így hangzik: aki
ni, és szeretem a régi kopott, szellemi pad- redése”?
ni. Ha valami nagyon dolgozik bennem, amit elkezdte, félig már megcsinálta.
– Milyen tekintetben? A földművest kérdezi szeretnék közölni a világgal, és még nem lálásteret, ahol találhatok valamit, s abból lesz
– Én inkább azt mondom: amíg nincs félig
a „regény” – a falusi ház volt az első feladat, vagy a művészt?
tom egészen színben a gondolatot, kimegyek készen valami, addig az ember nem kezdte el.
– A művészt.
amelyet meg kellett szokni. Ma már mindent
– Az írónak fontos a ceruza, a toll. A falia kertbe, elkezdek valamilyen fi zikai munkát
– Kávéházakban nőttem fel Pesten, ahol ál- végezni, és tudom, hogy előbb-utóbb megse- kárpit készítőjének a fonál. Mondhatjuk
tudunk róla. Minden porcikáját ismerjük,
minden rossz és jó tulajdonságát, de a jó tu- landóan folyt a világmegváltás az asztalok- gít ez a tevékenység, vagy az, ha olvasok.
„társszerzőnek” is.
lajdonságai százszorosa a rosszaknak. Ez egy nál. Fészek, Luxor – ez ma már nincsen –, a
– Meg a villát, amivel a fonalat leverem.
– Minden lehetséges annak, aki mással
különleges, észak-déli tájolású kőház, nyolc- New York, az iskolából oda jártam haza, mert foglalkozik, mialatt várakozik.
A villa nagyon fontos tárgy, mert jónak kell
– Bizonyíthatom. A Himnusz című gobeli- lennie. Úgy kell elképzelni a szövést, hogy kis
van centiméteres falakkal. Lehet, hogy azért az anyukám ott írt. Szalvéta mindig volt, s én
ennyire határozott. Tehát ahol szövök, ott dél mindig megrajzoltam valakit a közösségből, nemet például akkor tudtam befejezni gon- szakaszokat szövök, és nem úgy, hogy végigvan, és ahol alszunk, ott észak. Nem azt mon- akik ott ettek-ittak. Figurákat. Tehát a rajzo- dolatilag, amikor a konyhakertben vacakol- megyek a soron. A sokféle színárnyalat cendom, hogy aurája van a háznak, hanem sze- lás nagyon kiskoromtól velem van. Soha nem tam. Egyszer csak rájöttem, hogy mi a vége. tinként változik, ezért le kell verni a szálat,
mélyisége, ezért rettenetesen lehet szeretni. akartam más lenni. Az, hogy az élet időnként Hogy áll össze, hogy színben honnan hová hogy tartós vagy tömör legyen. S ehhez olyan
Úgy kell törődni vele, mint egy százhetven más irányba sodort, ez természetes volt. Haj- tart. Fontosnak tartom elmondani, hogy egy villa a jó, amellyel régen ettek. A tömör kis
danában ez nehéz volt, de most már a „bevé- fecni papírra rajzolom fel azt, amit lelki sze- négyfogú vasvilla, amit négy forintért vettem
éves élőlénnyel.
tel” számlájára írom. Mert az is tanulás volt. meimmel látok, és ahhoz, hogy más is lássa, az Ecserin. Sőt még az Iparművészeti Főisko– Hogyan jellemezné a kertjüket?
– A mi kertünk érzelmes kert. Vannak lo- De nem tudnám meghatározni, hogy az „ön- néha egy évig szövöm. Rettentő hazárd do- lát is én szereltem fel ezekkel a villákkal angikus részei, de azt kell, hogy mondjam: az tudatra ébredésem” mikor következett be, log, mert nem látok, csak negyven centit ma- nak idején. Ezerkilencszázhetvennégyben
gam előtt, nem tudom visszanézni, amit ad- végeztem, s a villa azóta megvan. De ahogy a
egész érzelmi alapon készült. Három fa áll a mert ötéves koromtól kezdve rajzolok.
– Egy ilyen édesanya mellett – és ezt nem dig szőttem. Más úgy sző, hogy megtervezi, vasorrú bába orra is elkophat, elkoptak az én
kertben, amelyek itt vannak már százhatvan–százhetven éve, amióta áll a vincellér- rossz értelemben használom – megeshetett vagy fest egy színes kis képet, és aztán felna- villámnak a fogai is. Tehát van egy kis görbügyítja. De valahogy – és nyilván ez is szenve- lete, amikor a jobb kezembe veszem.
ház. Megmaradt egy dokumentum, amelyen volna, hogy kicsorbul az élete?
– Szerintem mindenkinek. Az a megfigye- délybetegség – imádom ezt a hazárd állapotot,
az látható, hogy a Dunán evez egy betyárféle
– Ez azt jelenti, hogy ki kell cserélni?
ember, s a hegyoldalt két vincellérház ékesíti lésem, hogy akinek nagyon ideális gyerek- szerencsejátékosként imádok ebben a narko– Nem. Csak az életrajzát meséltem. Olyan
– ez az egyik –, és a képen látszik egy körtefa kora volt, és a lélek elkényelmesedett, annak tikumban lenni, hogy az a gondolat, ami kép- sokat szőttem, hogy a fonál elkoptatta a vais. Ugyanúgy dől meg, ahogy most, és ugyan- nagyon nehéz a felnőttkorban. Jónak talá- pé vált bennem, másnak is azt jelentse, vagy sat. Bársonnyal bevontam a nyelét, hogy a keúgy folytatja tovább végeláthatatlan, cso- lom, ha a gyerek lelki próbát kap. Nem annyit, megközelítőleg hasonlót jelentsen, mint ne- zemet kíméljem. Van még egy villám a ködaszép életét. Van egy taorminai ciprusfánk. hogy attól aztán narkós legyen, de a lélek vív- kem. Minden alkalommal úgy ülök le a szö- vetkező száz évre, de ezt szeretem, mert jó
Az a néni, aki itt élt, Kernstok Károly festő és ja meg a maga harcát, s aztán egyszer csak be- vőszékhez, hogy vén fejjel még mindig hazar- a súlyelosztása.
dírozok, ahelyett hogy megfesteném kicsiben
grafi kus testvérének a felesége, a nászútjá- dől a blondelkeretbe.
– Hogyan dolgozik: csendben, vagy szól
a képet, s akkor mégis lenne valami kapasz- a zene, a rádió?
– Kik voltak nagy hatással az életére?
ról hozta haza Taorminából. Hát ez most már
– A legnagyobb hatással már az elején Pé- kodóm. Még az angyalok sem vágtak fejbe,
az egeket veri. A harmadik öreg gyönyörű– Teljesen mindegy. Minden elképzelheség egy szépséges, életrajzos jonatán almafa, rely Imre volt rám, az anyai nagypapám, aki hogy ezt nem lehet csinálni. Eddig megúsz- tő, csak egy biztos, hogy klasszikus zenét
amit magyarnak érzünk, pedig Amerikából grafi kus volt. Ezt a nevet ő találta ki. Hercz tam, és tanúm erre a sok vendégkönyv, ame- nem hallgatok, mert arra oda akarok figyelkerült ide. Rajtuk kívül sok fát mi ültettünk. Imrének született – pápai órás volt a papája –, lyek a kiállítások fontos tárgyai. Az emberek ni, vagy úgy érzem, fel akarom emelni maEz egyfelől dermesztő, mert a mi életkorun- a város ösztöndíjat szavazott meg neki a Vati- őszintén leírják, hogy őbennük milyen gon- gam. Maximálisan arra figyelek, amit szövök,
kat is jellemzi, másfelől öröm, hogy mennyit kánba. Portrérajzoló volt, az Est-lapokba írt. dolatot keltett egyik-másik kép. Ezek a mon- de nem a külső, hanem a belső képre. És ha
közben megszólal a telefon, vagy bármi törtélehetett tenni azért, hogy a madaraknak he- Fantasztikus, bohém, csodálatos zseni volt. datok az én zsolozsmáim.
nik, az engem nem tud kimozdítani. A legva– A visszajelzések.
lyük legyen, hogy árnyékunk legyen, hogy Ő is egyike azoknak a nagy magyar művé– Többek, mint visszajelzések. Nekem szin- dabb rockzenét hallgattam régen a legálmoszeknek, akik feledésbe merültek. Nagyon
jobb legyen a levegő.
– Nyelvünkben vannak bizonyos szavak, sokszor csináltam azt, hogy az ő rajzaival te lelki rokonságom lett a vendégkönyvek ál- dozóbb képeim szövése közben. Irtó érdekes,
amelyek hibátlanok, magyarosak, de a köz- együtt állítottam ki. Pérely és Péreli. Elmon- tal, és ez hatalmas lelki erőt ad ahhoz, hogy hogy az ellentétek ennyire használni tudnak
egymásnak. Nagyon szeretem az ellentéteket.
napi használat során helyénvaló az óvatos- dok egy történetet vele kapcsolatban. Modellt a műveimet tovább csináljam.
– „Aki ír, az meg akart tisztulni” – állította
– Olvasmányélményei is hatással vannak
ság – figyelmeztet bennünket Bernáth Aurél ült neki többek között Bartók, Kosztolányi,
Sartre. És aki falikárpitot készít?
festőművész. Példának hozza fel az „elbű- Móricz, Babits, az Ady család tagjai, hihetet- a művészetére?
– Szintén. Abszolút így van. Nekem az a sze– Ez természetes, de inkább a tárgyak gyűjvölő” szót, mondván: az „elbűvölőben” ak- len Márai-portréja van, olyan, amelyik majdkora túlzás van, hogy egyetlen kifejezés az nem meg is szólal. Órákat tudnék róla me- tése és a gyűjtések mögött lévő emberek. Ha rencsém, hogy egész életemben szinte azt csiéleten túli világba rukkoltat minket. Ez sok! sélni. (Az egyik kiadványához Tóth Árpád írt elkészülök egy képpel, a címek megtalálá- náltam, amit szeretek. A pályám elején voltak
S a nyelvben a pontosság a legnagyobb előszót.) Gárdonyi viszont nem volt hajlan- sa sem könnyű, mert olyannak kell lenniük, megrendeléseim, amiknek nagyon örültem,
erény. „Elbűvölni” senki sem tud bennünket dó modellt ülni neki. Azt mondta: egy ma- amelyek hozzásegítenek a mondanivaló meg- és igyekeztem olyan dolgokat megvalósítani,
– teszi hozzá a festő –, csak a szerelem.” És gyar művészt nem hívhatnak német néven, értéséhez. Legalábbis irányt mutatnak. És ak- amiket a mai napig vállalhatok. A legboldomégis: ez a három fa elbűvölő. Megrendítő Hercznek. Ha kitalál egy művésznevet, meg- kor jön az idegesség, a téboly, az álmatlanság, gabb azonban akkor vagyok, amikor azt szőrajzolhat. (Nota bene: Gárdonyi Ziegler Gézá- mert azt a vacak egy sort nem vagyok ké- hetem, ami dolgozik bennem. Tavaly és az
a természet fensége.
– Nagyon, nagyon, nagyon. Nekem, mint nak született.) Nagyapám felült a vonatra, és pes olyan lazán kitalálni, mint ahogy szövök. idei évre átnyúlva két hatalmas kiállításom
pesti lánynak, fogalmam sem volt arról, hogy út közben kitalálta, hogy az édesanyja Pirer S ekkor kezdek el olvasni. Még olyat is csinál- volt: az egyik a vásárhelyi, a másik a szentmelyik fától mit lehet várni. Valamikor res- Karolin volt, legyen akkor ő Pirely. Megírta a tam, hogy a latin szótárt félig végigolvastam, endrei múzeumban. Mind a kettő gyűjteméés találtam címet. Hamvas Béla is mindig se- nyes tárlat volt, soktermes, katalógusokkal
taurátorként a Vármúzeumban dolgoztam, történetet az Est-lapokban.
– ami nagy dolog a mai világban –, óriásplaká– És a festők közül kik voltak fontos sze- gít, vagy a telefonkönyv.
s ahogy mentem fel a Hunyadi János úton a
tokkal, sok látogatóval.
– Egy szót kell megtalálni.
Halászbástya felé, megakadt a szemem egy mélyek?
– Vagy egy szóösszetételt. A legmeglepőbb
– Csontváry Kosztka Tivadar, Rippl-Rónai,
török mogyorófán, amely olyan volt, mint
Folytatása a IV. oldalon
egy karácsonyfa; önmagát alakítja, nagyon a francia impresszionisták, most meg imá- az, amikor a pánik már teljesen elönt, hogy
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Ariadné fonalai
„A szövés elején az ember alacsonyan ül. Rettenetesen kényelmetlen,
inkvizíciós széken. Két lábbal lábítózni is kell”

Szentendrén tárlatvezetéseim is voltak. voltam Asta Nielsen fi lmszínésznővel is, akit öröklétbe? Mihelyt kikerülnek a használat- gyok. Ha továbbra is „játsszák a darabjaimat”,
Két-három évente szeretek kiállítást be- többször láttam annak idején a Filmmú- ból, vagy mi elfeledjük, hogy egykor mire akkor még boldogabb vagyok, de nem pámutatni, de most sok volt nekem a jóból. Ez zeumban, ahová jó volt járni, mert meleg volt. szolgáltak, milyen riadtan lapulnak rögtön.” lyázom a dicsőségre. Ez nem depresszió. A jeolyan szintű népszerűség, amely az én bar- Fantasztikusan hatott rám. Ő volt az akkori Öröklét? Nagy szó. A művész reménykedhet len emberéhez kell szólni, nem a nyavalyáimat
langi magányomhoz képest fölrobbanás. Nem Madonna.
abban, hogy művei fennmaradnak? Gondol hirdetni, és ráönteni a másik emberre.
vagyok hozzászokva. És még megkaptam a
– A hinduknak régi hagyománya, hogy el- erre?
– Mi különbözteti meg a képzőművészt
Kossuth-díjat is! Megdöbbenek attól, hogy vont gondolatokat és fogalmakat színekkel
– Gondol erre, de a művész arra gondol iga- a többi embertől?
– Semmi. Mindenkit letolok, aki művésznőaz emberek azonosulnak a saját érzéseimmel, ábrázolnak. A szerelem halványzöld, a vi- zán, hogy akikkel egy korban él, azok lásezzel a fura műfajjal, amely nem jelenkori dámság fehér, a megrendülés hamuszürke, sák valamilyen lelki hasznát annak, amit csi- nek szólít. Zsuzsa vagyok.
– Rengeteg tárgy veszi körül. Emeljen ki
műfaj igazán. Én egy harmonikus, vízszintes a düh vörös, a gyűlölet kék…
nál. A jövő nem érdekel ilyen szempontból.
állapotban élek, s ez most olyan mennyiség,
– A gyűlölet kék? Hm… Nem vagyok hindu.
A múlt annyiból érdekel, hogy a szép vagy csú- egyet, amely a beszélgetésünkhöz illik, s
amit – furán hangzik –, de meg kell emészte– A színeknek milyen szerepük van a mun- nya tárgyak, a fényképek mesélnek például a mondja el a történetét.
– Bármelyiknek tudom a történetét… Hát
nem. Ráadásul a Kogartban kaptam egy Kos- kásságában?
katonákról, a Don-kanyarról. Nagyon sok kasuth-díjat üdvözlő meglepetéskiállítást is
– Az az érdekes, hogy amikor egy gondo- tonát szőttem, mert foglalkoztatott a kato- egyet… Még a hatvanas évek közepén, a főisPéreli angyalai címmel, amely talán őszig lesz lat vagy rögeszme képpé válik bennem, ak- nalét. És ez a téma időről időre visszajár. Nem kola előtt gyalog, autóstoppal, szekérstopnyitva. Úgyhogy ez olyan fajta állapot, mint- kor rögtön színes képpé is. Attól függ persze, tudom… Túl előre nem gondolok. Annyira pal Tokaj környékén jártam, egy Tarcal nevű
ha nyolcan kérnék meg egy lány kezét. En- hogy miről van szó. Tehát a vörös… Előfor- fontosnak találom, hogy az ember a jelenben faluban. Régiségeket keresendő a padlásokgem ez sokkolt. Az elmúlt időszak miatt kiad- dult… Van egy olyan képem, amelynek az a legyen jelen. Sokan úgy élnek a képeimmel, ra felkunyeráltam magam, s eközben megtam magamnak két hónap szabadságot.
címe: Ikon, XX. század vége. Azokról az em- hogy egy láthatatlan szál folyamatosan ösz- szomjaztam. Betértem a katolikus templom
– Szükséges a hangulati állandóság a mun- berekről szól, akik a metrólépcsőn jönnek ve- szeköt minket. Így lettek „rokonaim” Japán- harangozójához, és kértem egy pohár vizet.
kájához?
lem szemben, és mindegyiknek látom a pilla- tól Franciaországig. Visszatérve a nagyapám- Leültettek a konyhában, és elkezdtünk be– Nem. Indiﬀerens.
natnyi lelkiállapotát. Ők is látják az enyémet. ra: nem volt szerencsés művész egyáltalán, szélgetni. Megkérdezték, hogy egy pesti lány
– Csinálni kell.
Eszembe jutott, hogy megszövöm ezeknek az még ha regényes volt is az élete. A háborúban mit keres itt. Elmondtam, hogy szeretném,
– Nem kell csinálni. Csinálom. Jobban ismeretlen sorsú embereknek az ikonját. Ha- rengeteg műve elpusztult, de én annyira ve- ha a régiségek mesélnének. A következő pilmondva a belső énem hajt, hogy csináljam.
sonlóan a pravoszláv ikonokhoz, ahol a fém- le élek, hogy a szememben ő él. Tehát a mű- lanatban a nagymama felállt, odament a kre– Életművének jelentős része foglalkozik lemez mögött csak az arcok vannak megfest- vészete is él. Sajnos a köztudatban nem any- denchez, kivett belőle egy kék színű üvegmaa metafi zikus és szakrális témákkal. A ha- ve. Itt csak a fejek vannak megszőve. És a kép nyira. Gondolkoztam azon, hogy vágyakozni darat, és azt mondta, nekem adja, mert úgy
gyományos Madonna gyermekkel kompozí- vörös keretben van. Tehát a fent említett vö- kell-e arra, hogy fennmaradjon – nem a ne- érzi, nálam jó helye lesz. Opalizáló kék üvegció is gyakorta felbukkan. Nagyon sok ilyen rös szín stimmel. Vannak bizonyos színek, vem, hanem – az, amit alkottam, vagy örven- ből volt. Attól kezdve elkezdtem a kék színű
festményt ismerünk a művészettörténetben. amelyeknek céljuk van, de általában a gondo- dezzek azon, ha a jelenben néhány ember lát- üvegmadarakat gyűjteni. Utánanéztem, LiMagánál miért van jelen?
lathoz kapcsolódnak, tehát a belső látás szín- ta a képeimet, és örült vagy elszomorodott moges-ban gyártották őket. Ha átnéz rajtuk
– Időnként szinte kényszeresen szövök ilyet. ben jön elő. Semmiféle elmélet nincs.
azon, amit megpróbáltam kifejezni. Nem tu- az ember, lehet álmodozni. Azóta már tizenNem azért, mert nekem nem született gyere– Ismét Follain: „Figyelmünk a dolgok dom, fogalmam sincs. Szeretek, mint a kertész négy üvegmadaram van. Egyet itt kaptam,
kem, nem azért, mert nagy bánatom van, ha- iránt addig mehet, hogy különös külsőt kap- a realitásban élni, akinek a palántát fel kell a Dunakanyarban.
nem mert időről időre belehabarodok, hiszen nak tőle. Mert közömbösen viselték az időt, nevelnie. Ha a képeim addig éltek, amíg szereKő András
minden Madonnám mást üzen. Ugyanígy vajon épp azért kövesednek úgy bele az peltek a színpadon, akkor nagyon boldog va-
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Vitéz motorkezelők a Piave mentén
A szerző archívumából

Furcsa és meglepő jelenségre lettek figyelmesek az első világháborúban az olasz frontra vezényelt vezetékes híradó csapatok katonái. Azt vették
ugyanis észre, hogy bizonyos frontszakaszokon a hosszan kihúzott saját telefonkábeleiken ha gyengén is, de folyamatosan hallják az ellenség szóbeli
forgalmazását. A magyar honvédekben rögvest felvetődött, ahogy ők képesek lefülelni az olaszokat, ez fordítva is működik, de aztán idővel és némi
kísérletezéssel ráébredtek, a két ideiglenesen kihúzott telefonhálózat és az
azokra kötött berendezések együttese
más-más rendszer szerint működik, s a
sajátjuk a biztonságosabb.
Természetesen a sikerhez szükség
volt arra is, hogy az olaszok által kiásott
lövészárkok oldalában futó drótok kellően közel legyenek a saját kábelekhez,
mert a fizika törvényszerűségei okán
több kilométerről már nem funkcionált
a lehallgatás ezen módja. Természetesen az utóbbi problémára is akadt válaszuk az osztrák-magyar híradóknak,
csak kissé veszélyes volt a kivitelezése.
Azt csinálták ugyanis, hogy éjnek
évadján kióvakodtak a fedezékükből, s
néma csöndben, az ellenfél orra előtt,
annak állásaitól néhány tucat méterre,
de azzal párhuzamosan megpróbáltak

észrevétlenül vezetéket fektetni a földre, és ha lehet, elásni azt. Mint a visszaemlékezők írják, ez néha sikerült, máskor nem. Ám az e csalafinta módszerrel
szerzett információknak hála meszsze több ember életét tudták megoltalmazni, mint amennyit e folyamat közben sajnálatosan elvesztettek.
Ma már az is biztosan kijelenthető,
igen sok hónapnak kellett eltelnie, mire
a túlsó oldalon rájöttek, hogy a császári és királyi hadvezetés mi végre pazarol
el olyan sok szigetelt és szigeteletlen vezetéket, földelő karót és porceláncsigát
a „semmiért”.
A magyar és osztrák híradókatonák
másik titkos fegyvere a rádió volt – és ez
alatt nem csak a saját forgalmazásukat,
hanem az ellenfél lehallgatását is érthetjük. Arra nem tudunk felelni, hogy
általában miként, de arra igen, hogy az
isonzói fronton az olaszok bizony eléggé gyatrán kezelték a titkosítási rendszerüket. Olyannyira, hogy a nyelvüket
kiváló szinten beszélő osztrák-magyar
felderítők olykor szabályosan sportot
űztek abból, ki képes hamarabb feltörni és a saját parancsnokságra eljuttatni
egy-egy elcsípett táviratot.
A csúcsot a kódtörés terén (igaz, nem
a Szlovén-Alpokban, hanem az orosz
fronton) Pokorny Hermann jelentette,

0602
A M ag yar Hírl ap h ét végi m elléklete

aki állandóan mozgásban lévő alakulatával százszám fejtette vissza a cári haderő telegramjait. Sikeréről könyvet is
írt, de azt kiadó híján nem tudta nyomtatásba adni. A kézirat másolatát végül
a német vezérkar vásárolta meg, míg
az eredetit a szovjetek csaklizták el a
tábornok lakásáról Budapest ostroma
idején. Az oroszul kiválóan beszélő Pokorny életútja amúgy kész regény. Az
első világháború leleményes felderítője önként jelentkezett Malinovszkij tábornok harcálláspontján, majd 1947től ő fordította le a szovjet fegyverzeti
leírásokat a Magyar Néphadsereg számára. Rákosi állítólag személyesen intézkedett a kitelepítéséről, ám ő nem
hagyta magát, hanem Moszkvához fordult segítségért, ahonnét rögvest leintették Rákosit.
A mellékelt képen egy első világháborús aggregátor látható, a fotó pedig
valahol a Piave folyó mentén született.
Ilyen és ehhez hasonló, szekerekre szerelt áramtermelő eszközökkel látták el a
fedezékeket világítással – de ugyancsak
e masinákról táplálták a közös haderőben rendszeresített Kleine Radióként,
azaz kis rádióként emlegetett – és felderítésre is használt – adó-vevőket is.
Lázin Miklós András

