Szente Imre: Wagner Nándor

Klein György nyolcvan éves
Köszöntjük a világpolgárt
Klein György 1925-ben született
Budapesten, és a ráció, az európai
reneszánsz, a felvilágosodás, a
klasszikus német filozófiai és a polgári, humanista magyar és világirodalom gyermeke.
Életének első hat évét Kárpátalján
tölti édesanyjával, akivel aztán Pestre költöznek. 1943-ban érettségizik
a Berzsenyi Gimnáziumban.
Rövid jogi tanulmányok után –
bár ő nem jelentkezett e beosztásért – hirtelen zsidóvá nevezik ki.
Ekkor határozza el, hogy „utána”
nem él többé Magyarországon.
1944-ben a Zsidó Tanács mellett titkárkodva kezébe kerül az Auschwitzi Jegyzőkönyv. Így nem lehetnek illúziói afelől, hogy hová indult el az a menet, ahová őt
is beterelték. Békásmegyernél megszökik. Kardos György névre szóló hamis papírokkal bujdosik a háború végéig.
Két évig Szegeden, illetve Pesten orvostudományt hallgat, majd feleségével,
Évával együtt 1948-ban Svédországba költözik. Stockholmban befejezi tanulmányait és a Karolinska Intézet munkatársa lesz, majd nyugdíjazásáig, sőt máig,
egyik meghatározó vezetője,
1983-tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Ezernyi, főleg tumorbiológiával foglalkozó szakcikk publikálása után, Klein a
nyolcvanas években kezdett szépirodalmi műveket alkotni. Esszéket írt, s már
első „kísérleteivel” érdeklődést keltett előbb Svédországban, majd szerte a világon, végül Magyarországon is.
Klein valamennyi esszéjének magyarra fordítása még várat magára.
Köszöntjük a nyolcvan esztendős svéd-zsidó-magyar világpolgárt. Az embert köszöntjük, aki nyelvünket épp oly tökéletesen beszéli, mint jómagunk. Csodálatos,
mosolyogtató és példamutató.
Kívánjuk: az észnek, a gondolkodó, a tudósan kérdező embernek sugárzó erejét
továbbra is bírja, hogy rákérdezhessen továbbra is minden létezőre.
Hogy miért?
Azért mert minden van.
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innen, árából új műterem varázsolódik, s talán valóra válik az emigráns-álom is:
kertes családi ház Lundban vagy egy másik svéd városban.
Svédországban akar maradni? – Igen, ha már annyi évet töltött el itt; ideköti
különben családja is, gyermekeiről itt tud legegyszerűbben gondoskodni. Meg
aztán szinte mindegy, hol él az ember, ha a munka tölti ki életét, s módja van tervei megvalósítására. – S van módja? – A művész határozott igennel válaszol. A
megrendelő elképzelései, a helyi adottságok, a költségkeret: mindez korlát ugyan,
de nem béklyó,
mint ahogy a reneszánsz művészeit sem bénította meg. S a
demokratikus
Svédország megyei és városi
hatóságai
nem
rosszabbak
az
apró itáliai fejedelemségeknél,
melyek a reneszánsz művészeit
dolgoztatták. Sok
jóindulattal, emberséggel találkozott az egyszerű munkásból lett
vezetők részéről. Nehezebb az eset az
„akadémikusokkal”. Vajon mi vehette rá a Művészkamarát, mely ebben a kisnépességű országban nem kevesebb mint kétezer tagot számlál, arra a szűkkeblű
döntésre, hogy – alig pár hete – elutasítsa Wagner felvételi kérelmét? A hivatalos
elismerés egyre késik hát, szívósan és anakronisztikusan. Mert hogy lehet visszautasítani egy szobrászt, akinek már tizennyolc szobra áll Svédország különböző
városaiban? Az akadémikusok ítéleteiben s azoknak titkos indítékaiban máig annak a Svédországnak áporodott levegője kísért, amelyre Strindberg már 1870 körül kiöntötte epéjét.
Milyen hátrányokkal jár ez a döntés? – Nem vehet részt állami s egyéb nyilvános pályázatokon. És hát az anyagi hátrányok: nem kaphat ösztöndíjat – ez bizony
súlyos akadály. Megnehezíti, hogy lépést tartson a kor művészetének áramlataival, mert nincs módja személyesen fölkeresni a világ nagy gyűjteményeit, alkotóit. De itthon is érzékenyen hiányolja a szakszervezet védelmét; kénytelen munkát
vállalni a megszabottnál jóval alacsonyabb honoráriumért, hogy egyáltalán dol-
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Akik előttünk jártak

Amellett persze kihívás, izgalmas feladat is, szellemi játék, s attól kezdve, hogy
viziója felmerült az agyban, rögeszmévé válik, melynek érlelése, valóra váltása
éjt-napot kitölt, hetek, hónapok szállnak észrevétlenül tova, méterszám telnek
meg a letépett papírlepedők gyökjelekkel, logaritmussal, integrállal, hogy végül
parabolikus és egyéb raffinált hajlású csiszolt felületekként valósuljanak meg
rozsdamentes acélban vagy fekete gránitban, a művész kedvelt anyagaiban.
Pereg a vetítőgép, a szobrász nélkülözhetetlen segítőtársa. Előttünk a vásznon
egy emberforma
kolosszus forog,
hajladozik, tenyerein dobálva a
világmindensé get: két fénylő
acélgömböt, melyek a vonzás és
taszítás láthatatlan kötelékében
kerülgetik egymás t ,
é l e tr e halálra kiszolgáltatva a kinyújtott
jobbkar szeszélyeinek. Mi lesz,
ha leejti? Szorongva
nézem,
mintha magam ülnék a síkos felületen bogárrá zsugorodva. Felséges ez a Bohóc
és rettenetes, nincs semmi komikus benne, sem alakjában sem mozdulataiban, bár
bő bugyogó löbög ferdére csavart derekán s garabonciás köpönyeg röpköd a vállain. Mozdulatai szélesek, színpadiasak, mint egy bikaviadoré. „Stabilja” az egyik
nadrágszár hegyes csücskével kötődik a talapzathoz, „mobilja” pedig, derekától
fölfelé, mintha tű hegyén imbolyogna, mert a legkisebb szellő is meg tudja perdíteni többmázsás acéltömegét. De mi lesz, ha szélroham éri, ha vihar cibálja? Semmi gond! – nyugtat meg a művész – a felületek úgy vannak konstruálva, hogy az
erős szél lefékezi, ahelyett hogy felfokozná a forgás sebességét.
Ez a Bohóc a Nagy Mű, a lundi évek csúcsteljesítménye. Ha ez egyszer méltó
helyére kerül, valami nagyváros betontömbjei közé egy térre, meghökkentő mementóként az önfeledt hangyanyüzsgés közepett, hogy egyfelől lehazudott félelmeket hozzon felszínre, másfelől fölényes, csakazértis-optimizmust ébresszen,
akkor alkotója neve országszerte ismertté válik, évek nyomorúsága, küszködése
meghozza végül a gyümölcsét. Egyelőre azonban két darabban hever a Bohóc,
nylonba csavarva, s majdnem a felét elfoglalja az apró műteremnek. Ha kikerül

És azért, mert minden véget ér.
De ez sem szentség. Klein szerint, csupáncsak biológiai esemény, amely bármikor bekövetkezhet. De csak az, aki tudja, – Klein György szépen leírt balesetéből (A holló pillantása – „Korpens blick” című könyvéből) vett képpel élve –
milyen hártyavékony, törékeny jégen járjuk mindennapi utunkat, csak az becsüli
meg minden pillanatát, mindazt, ami még megadatik a feneketlen sötétség felett.
A társadalomban, amelyben az ész-vesztés lett az általános – igen jól ecsetelte
ezt emlékiratainak a „...szülőhazám helyett” („…i stället för hemlandet”) című
kötetének esszéjében, a zsidóüldözés budapesti képeivel (folyóiratunk adta először közre magyarul), hogy nincs nagyobb kincs az okos szónál.
Kívánuk Klein György professzor úrnak hosszú, boldog emberi és irodalmiszellemi termékek tömkelegétől gazdag, jó egészségben bővelkedő öregkort.

Dr. Békássy N. Albert

"...három dolgot egyszerre már nem tudok csinálni..."
Klein György rákkutató professzorral Garam Katalin* készített interjút
Klein György magyar származású rákkutató professzor, huszonöt évig az
orvosi Nobel-díj bizottság tagja, feleségével, Klein Évával együtt a stockholmi Karolinska Egyetem Tumorbiológiai Intézetének alapítója. Több tudományos akadémia tagjai, idén 80 évesek. A Magyar Tudományos Akadémia
ünnepi szimpóziumot tartott tiszteletükre, amelyen mindketten az Akadémia
Ezüst Díját kapták. (Korábbi interjúink egyikében Klein György felhívta
figyelmemet a svédek XX. századi - szerinte legforradalmibb "találmányára": az ország az 1960-as évek elején kollektívan áttért a tegezésre. A professzor ezt a demokrácia egyik kifejezésének tartja. A felajánlott
tegeződést - nem megilletődöttség nélkül - elfogadtam.)
- Változott-e a magyarsághoz, a magyar nyelvhez, a Magyarországhoz való viszonyod az elmúlt tíz-tizenöt évben?
- Tulajdonképpen nem, ért azonban nemrég meglepetés: a magyar miniszterelnök
auschwitzi beszédében azt mondta, „elengedtük a kezüket". Amennyire tudom, a
magyar kultúrában felnevelkedett zsidók szerint is ez a központi kérdés, akik szá-

