
ElszÀll a h¢rakleitoszi
vÁz-szinuszg´rbe,

elszÀlltok, Rudy Bloom, Csuti,
micsoda k´rbe.

K¢preg¢ny-k¢k ¢g-bubor¢k,
hull nevetekkel

m¢lyek magasÀba ä el¢g,
hogy bukni sem kell.

R¢z PÀl

BöCSö EGY TEGNAPI ASSZONYTñL

Ha jÂl tudom, egyetlen magyar napilap sem Árta meg, barÀti telefonok ¢s levelek adtÀk,
adjÀk tovÀbb a gyÀszhÁrt, k¢sve: Àprilis 29-¢n Sydneyben meghalt Csillag Vera. K´zel-
rûl ismertem, tolulnak fel bennem, egymÀsra torlÂdnak a k¢pek:

Szent IstvÀn park 5. szÀm alatti lakÀsÀban (a hÀz falÀn ma mÀr eml¢ktÀbla hirdeti,
hogy itt ¢lt ¢s dolgozott f¢rje, BÀlint Gy´rgy, a nagyszerü ÃjsÀgÁrÂ, kivÀlÂ kritikus), a
DunÀra n¢zû szobÀban ÁrÂasztala f´l¢ hajol, besz¢lget¡nk, ÂrÀk hosszat figyelem,
amint elk¢pesztû aprÂl¢kossÀggal rajzolja egy k´nyvborÁtÂ vagy fed¢l terv¢t, n¢ha f´l-
Àll, hogy megn¢zze a PROPYL®EN KUNSTGESCHICHT°-ben, a MALONYAY-ban, valami-
lyen mÀs müvelûd¢st´rt¢neti munkÀban, milyen is egy g´r´g sisak, szÀzadfordulÂs
csillÀr, Szeged k´rny¢ki fokos, ViktÂria korabeli nûi kalap, afrikai lÀndzsa, egy szebeni
kulacs dÁszÁt¢se, breton fûk´tû, aztÀn vissza¡l dolgozni, vagy ahogy û mondja, piszmog
tovÀbb;

hosszan bÀmuljuk, hÀrmasban, a Jeu de Paume impresszionistÀit (akkor m¢g ott
voltak), azutÀn holtfÀradtan lerogyunk egy padra a TuileriÀk kertj¢ben, Vera kislÀnyt
mÁmelve nyafogja: ä Az eurÂpai kultÃrÀhoz, h¢las, lÀb kell!;

harmincadik sz¡let¢snapomon azon kesergek, hogy milyen ´reg lettem, v¢gem, û
vigasztalÀsk¢ppen a tÀviratot id¢zi, amit BÀlint Gy´rgytûl kapott harmincadik sz¡le-
t¢snapjÀra: àKorhatÀrt felemeltem. BalzacÊ ä c¢lzott a tÀvirat arra, hogy A HARMINC°VES
ASSZONY ÁrÂja ezt az ¢letkort m¢g az asszonyi l¢t csÃcsÀnak tartotta, ahonnan mÀr csak
lefele vezet Ãt, de...;

bekopog szerkesztûi szobÀmba a Sz¢pirodalmi KiadÂban, mutatja egy KrÃdy-,
Stendhal-, Swift-, MÂricz-k´tethez rajzolt vÀzlatait, nyolcat, tÁzet, nagyszerü mind, nem
tudunk vÀlasztani, û minddel el¢gedetlen, megint csak kislÀnyosan-´nironikusan sely-
pÁt: ä Pritty (vagyis legjobb barÀtnûje, KÀlmÀn KlÀra) sokkal jobban rajzol, mint ¢n;

kivÀndorlÀsa elûtt Àtj´n hozzÀnk a BÀthory utcÀba, k´nyveket hoz, amiket nem visz
magÀval AusztrÀliÀba, ¢s nem ajÀnd¢koz a mÃzeumnak (k´zt¡k a legkedvesebbet, a
THE LITTLE KING cÁmü k¢preg¢nyt, amit sajÀt kezüleg vÀgott ki egy angol lapbÂl ¢s
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ragasztott be egy albumba), aztÀn f´ln¢z a mennyezetre, ¢s id¢zni kezd, lÀtszÂlag ´t-
letszerüen: àTudom, hogy a mell¢kes ¢letben, a nem valÂdi ¢letben k¡szk´dve sokszor elmaradtam
az eszm¢nyeimtûl. De az ¢n valÂdi vilÀgomban sohasem tettem semmi rosszat, sohasem tagadtam
meg a hitemet, sohasem voltam hütlen ´nmagamhoz. Engem fenyegettek ¢s zsaroltak ¢s bÀntal-
maztak. De v¢gigjÀtszottam a jÀt¢kot. JÂ ¡gy¢rt harcoltam... Hiszek MichelangelÂban, VelÀz-
quezben ¢s Rembrandtban, hiszek a rajz hatalmÀban, a szÁnek rejtelmeiben, a mindent megvÀltÂ,
´r´kk¢valÂ sz¢ps¢gben ¢s a feltÀrult müv¢szetben, amely megÀldotta a k¢t kezemet.Ê Majd hoz-
zÀteszi: ä ...amely az ¢n k¢t kezemet nem Àldotta meg. ä SzomorÃsÀg, az ´nbizalom
hiÀnya, k¢ts¢g bÃjik meg a szavaiban, talÀn egy kis kihÁvÀs, kac¢rsÀg is. De az¢rt be-
fejezi a fohÀszt: ä çmen... Tudod, mi ez? ä Nem tudom. ä AZ ORVOS DILEMMçJç-ban
mondja a festû. ä Giccs ä Át¢lkezem ifjonti szigorral. ä Vera f´lhÃzza a szem´ld´k¢t: ä
A halÀla elûtt mondja. Giccs, de gy´ny´rü, ahogy Szerb TÂni Árta a CYRANñ-rÂl;

a Gerbeaud teraszÀn nagy nehezen rÀveszem ä hiszen alig besz¢l, magÀrÂl szinte
soha ä, mondja el, milyen is volt, amikor 1942 tavaszÀn letartÂztattÀk, a hÁrhedt Hadik
laktanyÀba vitt¢k, faggattÀk, fenyegett¢k ä hogy vert¢k volna, azt nem emlÁti; BÀlint
Gy´rgy´t is itt vallatjÀk k¢mked¢s gyanÃjÀval, majd Cser¢pfalvi Imr¢vel ¢s KovÀcs
Imr¢vel egy¡tt ÀtszÀllÁtjÀk a Margit k´rÃti foghÀzba, f¢l ¢vet ¡l vizsgÀlati fogsÀgban,
aztÀn szabadon bocsÀtjÀk, hogy egy hÂnap mÃlva b¡ntetûszÀzadban UkrajnÀba hur-
coljÀk ¢s 1943. januÀr 21-¢n meg´lj¢k. °s k¢rdezem egykori barÀtaikrÂl, JÂzsef Atti-
lÀrÂl, RadnÂti MiklÂsrÂl, Szerb AntalrÂl, D¢si Huber IstvÀn¢krÂl, Karig SÀrirÂl (aki
akkor ¢ppen a GulÀgban raboskodik), Sch´pflin¢krûl, Komor AndrÀsrÂl, Frankl SÀn-
dorrÂl, a legendÀs k´nyvk´tûrûl, arrÂl, hogy Ortutay t¢nyleg olyan kedves-rendes em-
ber volt-e fiatal korÀban;

amikor harmadszor is meg´zvegy¡lve utoljÀra hazalÀtogat AusztrÀliÀbÂl, valami-
kor a nyolcvanas ¢vekben, ZÀdor Anna rÂzsadombi lakÀsÀban azt latolgatjuk, j´jj´n-e
haza v¢gleg, s ¢n azt mondom, ha hazatelep¡lne, feles¢g¡l venn¢m. ä °ppen hÃsz
¢vvel vagyok ´regebb nÀlad, mondja. ä Mit szÀmÁt az!

*

De eml¢kcserepek, mozaikdarabkÀk helyett hadd soroljam inkÀbb a t¢nyeket.
Csillag Vera 1909-ben sz¡letett Budapesten. Jaschik çlmosnÀl tanult rajzolni, s bÀr
vonzÂdott k¢sûbb is a szecessziÂhoz, azokban az ¢vekben is, amikor az mÀr ¢s m¢g
nem volt divatban, k´nyvborÁtÂ- ¢s cÁmlaptervei, illusztrÀciÂi inkÀbb a tÀrgyi pontos-
sÀgbÂl kisugÀrzÂ korhangulat, ha Ãgy tetszik, kork´lt¢szet felid¢z¢s¢re t´rekedtek. Ki-
v¢telesen alapos müvelûd¢st´rt¢neti ismeretei voltak, kiv¢teles volt a stÁlus¢rz¢ke, Áz-
l¢se is: ¢rezte, ¢rtette annak a münek szellem¢t, amelyhez borÁtÂt rajzolt, n¢hÀny vo-
nallal, szÁnnel ¢letre hÁvott, ÃjjÀteremtett egy helyzetet, k´rnyezetet, lÀtvÀnyba l¢nye-
gÁtette Àt egy reg¢nyhûs egy¢nis¢g¢t. JÂl ismerte a kortÀrs magyar irodalmat, az ÁrÂk
becs¡lt¢k, javasoltÀk kiadÂjuknak, hogy ût k¢rj¢k fel Ãj k´nyv¡k cÁmlapjÀnak megraj-
zolÀsÀra; ÁzelÁtûk¢ppen Árok ide n¢hÀny nevet, azok¢t, akiknek versesk´nyv¢hez, re-
g¢ny¢hez, essz¢ihez cÁmlapot tervezett a hÀborÃ elûtt ¢s utÀn: BÀlint Gy´rgy, RadnÂti
MiklÂs, Szerb Antal, Nagy Lajos, MÀrai SÀndor, TamÀsi çron, D¢ry Tibor, TersÀnszky
JÂzsi Jenû, KolozsvÀri Grandpierre Emil, N¢meth LÀszlÂ, Hatvany Lajos, Illy¢s Gyula,
Vas IstvÀn, Kell¢r Andor, Ill¢s Endre, JuhÀsz Ferenc, Oravecz Paula (talÀn az û Kñ-
COS-Àhoz k¢szÁtett cÁmlapja volt a legszebb munkÀja). De a tipogrÀfiÀhoz is ́ reg nyom-
dÀszokat megsz¢gyenÁtû alapossÀggal ¢rtett. Elsû cÁmlapjait kis k´nyvkiadÂknak raj-
zolta a harmincas ¢vek elej¢n, majd a Cser¢pfalvinak, a R¢vainak, a Franklinnak is
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dolgozott, tervezûje ¢s tipogrÀfusa volt egy Ãj, kitünû, de r´vid ¢letü k´nyvkiadÂnak,
a Pharosnak, û k¢szÁtette p¢ldÀul RadnÂti müfordÁtÀsk´tet¢nek, az ORPHEUS NYOMç-
BAN-nak ¢s a KARUNGA cÁmü n¢ger n¢pmesegyüjtem¢nynek a cÁmlapjÀt is.

1933-ban ´sszehÀzasodott BÀlint Gy´rggyel. Esk¡vûj¡kre barÀtaiktÂl, RadnÂti
MiklÂs¢ktÂl verses tÀviratot kaptak: àSzÀrnyalÂ lelkek nÀsza mily hajnalhasadÀs! Derüs nap-
f¢ny k´vesse, ne ¢rje soha gyÀsz.Ê A feladÂ ¢s a cÁmzett tovÀbbi sorsÀnak ismeret¢ben el-
szorult torokkal olvasom a hajdani jÂkÁvÀnsÀgokat.

A t´bbi mÀr irodalomt´rt¢net, t´rt¢nelem. BÀlint Gy´rgy nem j´n haza UkrajnÀ-
bÂl. Vera ¢letvesz¢lyes kalandok, keserves bujdosÀs utÀn felszabadul, Ãjra dolgozni
kezd, szebbn¢l szebb borÁtÂkat rajzol a SzikrÀnak, R¢vainak, Sz¢pirodalminak, EurÂ-
pÀnak, Helikonnak, Magvetûnek. Feles¢g¡l megy KÀldor Gy´rgyh´z, a RÀdiÂ fûszer-
kesztûj¢hez; a àmÀsodik GyuriÊ-t 1950-ben mint angol k¢met ¢s jobboldali szociÀlde-
mokratÀt beb´rt´nzik, megkÁnozzÀk, ´t ¢v mÃlva szabadul; 1956 v¢g¢n letartÂztatjÀk
ä terhesen ä KÀldor lÀnyÀt, aki orvostanhallgatÂk¢nt vett r¢szt a forradalomban, s csak
az¢rt engedik szabadon, nehogy odabent sz¡lje meg gyermek¢t; KÀldor mindk¢t vej¢t,
GÀli JÂzsefet ¢s Csongovai Per Olafot halÀlra Át¢lik, GÀli b¡ntet¢s¢t ¢letfogytiglanira
vÀltoztatjÀk, Csongovait in contumatiam ¢ri az Át¢let PÀrizsban; 1958 elej¢n KÀldor
Gy´rgy belehal a b´rt´nben szerzett betegs¢g¢be ¢s lÀnyai sorsÀn ¢rzett izgalmÀba,
aggodalmÀba. Temet¢s¢n barÀtunk, KovÀcs Gy´rgy, az orvos besz¢l: ä Ez az ember
nem szÁvrohamban halt meg, nem is mÀs betegs¢gben: ezt az embert meg´lt¢k.

Csillag Vera megint magÀra marad. °vek mÃlva, anyja halÀla utÀn Ãgy d´nt, hogy
elfogadja diÀkkori hÂdolÂjÀnak, BÀlint Gy´rgy iskolatÀrsÀnak, RadvÀny Ferenc
Sydneyben ¢lû ¡gyv¢dnek segÁtû kez¢t: feles¢g¡l megy hozzÀ, kivÀndorol AusztrÀliÀ-
ba. Müv¢szi munkÀt ott hiÀba keres, de r¢gi barÀtokkal talÀlkozik, ¢s Ãjakkal ismer-
kedik meg, k´zt¡k az aggastyÀn OrbÀn Dezsûvel, a Nyolcak egykori tagjÀval, akinek
gyakran jÀr a müterm¢be, ¢s aki annyira becs¡li, hogy halÀla elûtt megk¢ri, fejezze
be f¢lbemaradt k¢peit. °s szÂ szerint k´vetve Voltaire tanÁtÀsÀt, Vera a kertj¢t müveli.
(Gy´ny´rü kert volt, mondjÀk, akik lÀttÀk, pÂtremek.) RadvÀny Ferenc meghal, Vera
most mÀr harmadjÀra ä ¢s v¢gleg ä egyed¡l marad, n¢ha hazalÀtogat.

Egyik pesti Ãtja alkalmÀbÂl felolvastam neki Vas IstvÀn vers¢t, az ñDA A TEGNAPI
ASSZONYOKHOZ-t:

àDe sz¢pek vagytok, tegnapi asszonyok!
HamvadÂ szemetekben m¢g n¢ha felragyog
A r¢gi b¡szkes¢g, amivel az elsû szeretût
VÀllaltÀtok papÀk-mamÀk, a vilÀg vÀdja elûtt,
Nem s¡t´tt¢tek le a szemeteket, ahogy illett akkoriban,
°s nem bujtattÀtok a szempillÀk fÀtylÀba d¢monian,
Ti elûsz´r itt mifel¢nk, ti vÀlogatott kedvesek,
Akikben az ´r´k nûis¢g Ãj hitt¢ lelkesedett,
A mi hit¡nkk¢, mely szemetekbe s¡t´tt, csalatatlan, fiatalon,
°s a ti n¢z¢setekbûl is a Rem¢ny, a Forradalom
HÁvott benn¡nket, az ¢bredû, felszÁtott VÀggyal egy ä
ñ, micsoda f´rtelmeket lÀtott k¢sûbb a szemetek,
Micsoda retteg¢seket, micsoda mocskot, hÀny halÀlt,
HÀny b´rt´n´n Àt ûrizte nek¡nk megvÀltÂ mosolyÀt,
M´g´tte hÀny holt f¢rfi eny¢sz, hÀny otthon f¡st´l´g...Ê
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ä PistÀtÂl tudom, mondtam, hogy a tegnapi asszony alakjÀt persze t´bb asszony-
bÂl gyÃrta ´ssze, tatÀr koponyÀkbÂl, buksi fejekbûl, k¡l´n´s keletiekbûl, de a legfûbb mo-
dellje te voltÀl, fûk¢nt amikor az Ãj gyalÀzatrÂl Árt, vagyis arrÂl, hogy k¢t f¢rjed k¢t
rendszer b´rt´neit jÀrta meg:

à...Mindegyitekhez milyen szeretûk tartoztak, micsoda f¢rjek,
Kik innen-onnan, amÁg lehetett, hozzÀtok visszat¢rtek!
TÀrsaim, hova tüntetek, ti tegnapi f¢rfiak?
Milyen sÁrok temettek el, milyen b´rt´nfalak?
Milyen vesztûhely vÀrt titeket, mif¢le Ãj gyalÀzatÃ tüz?...Ê

Vera nem szÂlt. TovÀbb erûlk´dtem: ä Azt hiszem, VastÂl hallottam azt is, hogy Tho-
mas Mann, amikor 1936-ban Pesten jÀrt, egy Petûfi SÀndor utcai f¢nyk¢p¢sz kiraka-
tÀban meglÀtta az arck¢pedet, ¢s azt mondta a kÁs¢ret¢ben levû ÃjsÀgÁrÂnak: ä Ez a
kÀprÀzatos turbÀnos nû ¢ppolyan, mint az ¢n JñZSEF-em bibliai fiatalasszonyai! Vagy
mint egy egyiptomi fÀraÂlÀny. Nem tudja, kicsoda? ä A feles¢gem ä felelte BÀlint
Gy´rgy. ä így t´rt¢nt? ä k¢rdeztem. ä R¢g volt, tÀn igaz se volt ä mosolygott sejtelme-
sen. °s hogy elterelje magÀrÂl a figyelmet: ä Az biztos, hogy Hatvany¢k est¢ly¢n oda-
j´tt hozzÀm. Amikor meghajolt, hogy bemutatkozzon, olyan merev volt, mint egy po-
rosz katonatiszt.

BÀmultam a hetven´t ¢ves Csillag VerÀt, gy´ny´rü volt most is. Meg¢rtettem mind
a f¢rfiakat, akik rajongtak a cs´ndes mosolyÃ asszony¢rt, szerett¢k, imÀdtÀk, Âvni
akartÀk, a àcsÃnya fiÃkÊ-at, akik tett¢k neki a sz¢pet, ÁrÀsaikkal, tetteikkel, hit¡kkel,
bÀtorsÀgukkal is hÂdoltak. Ihletûerû volt Vera, de nem Ãgy, mint az egykori francia
szalonok Madame R¢camier-i, Mademoiselle de Lespinasse-ai: a hallgatÀsÀval, a fi-
gyelm¢vel, a tekintet¢vel.

*

àAz utolsÂ idûkben bajos volt k´zlekedni vele ä Árja Sydneybûl k´z´s ´reg barÀtn¢nk.
ä Neh¢z volt k´vetni, amit mond, mert a mÃlt ´sszefolyt benne a jelennel.Ê

De annak, akiben ´sszeolvad az, ami volt ¢s az, ami van, kÁn-e mÃlt ¢s jelen egy-
mÀsba jÀtszÀsa? TalÀn ¢ppen Ágy jobb. Mert az ember a paradicsomra vÀgyik, amÁg ¢l,
¢s ä ahogy Proust mondta ä csak az elveszett paradicsom igazi paradicsom.
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