
A szekszárdi megyei könyvtár alkalma-
zottja vagyok, könyvtáros. Foglalkozá-
somból adódóan is nagyon szeretek ol-
vasni. Mindig is szívesen adtam tovább
olvasmányélményeimet. Külön kategóri-
áim vannak arra, hogy kinek mit lehet
ajánlani, mire vevõ. Az olvasás hétéves
koromtól hozzám tartozik. A komolyze-
nét már felnõttként ismertem meg.
Könyvtárunknak nagyon szép lemez-
gyûjteménye van, igazán van mire felhív-
ni olvasóink figyelmét.

A rádióban mindig nagy figyelemmel
hallgattam a rádiójátékokat. Különösen
azok mozgatták meg a fantáziámat, ame-
lyek nem egy-egy mû átdolgozásából
születtek, hanem sok-sok irodalmi alko-
tás részleteibõl szövõdtek egybe valami
újjá. Mindig szerettem volna ezzel a mû-
fajjal közelebbrõl megismerkedni. Vala-
hogy bennem volt, hogy ilyet én is létre
tudok hívni.

És egyszer csak nekiláttam. Úgy adó-
dott, hogy munkatársaim közül többen
mentek nyugdíjba közel egy idõben. Kö-
zös búcsúztatásra készültünk. Erre az al-
kalomra állítottam össze elõször egy hat-
vanperces irodalmi mûsort versekbõl,
prózai alkotások részleteibõl, zenei kité-
rõkkel. Az elõadás módja felolvasás volt.
Úgy képzeltem el, ahogy a zene világá-
ban az oratórium megvalósul. Nem kell
beöltözni, nem kell szerepet játszani,
egyszerûen csak felállva elõadni a kivá-
lasztott irodalmi alkotást a maga egysze-
rûségében és szépségében, ahhoz hozzá
semmit nem adva bármiféle külsõséggel
is. Bizonyítottan magában hat. A mûvé-

szet, a szavak erejét akartam eljuttatni a
hallgatósághoz.

Kísérlet volt, és persze tartottam 
a végeredménytõl. Hogyan fogadják? 
Végig tudják-e követni figyelemmel? Ér-
zelmi hatás láthatóan lesz-e? Eljuttatha-
tom-e a közönséget a katarzis érzéséig?
Persze a megszerkesztett mûsornak min-
dig van egy fõszála, amire a részleteket
föl tudom fûzni, és így kerek, egész alko-
tássá alakul a sok szerzõ sok mûvébõl ki-
ragadott sorok összessége. Egyik részlet
a másikba kapaszkodik, erõsítve a to-
vábbadni szánt üzenetet. Ugyanígy a mû-
fajok keverése is fokozza a hatást a 
mûvészet irodalmi ágán belül. Mindezt
megszakítva egy-egy odaillõ, szépséges
zenei részlettel az eredmény egészen le-
nyûgözõ. Mély emberi érzések szabadul-
nak így fel. És ez volt a célom.

Elõször a munkatársaimnak adtam elõ
egy felolvasótárssal együtt, asztalnál ül-
ve, kis lámpa fényénél. A közönség pedig
gyertyafényben hallgatta végig az egy
órát csöndben, figyelmesen, meghatot-
tan. Az üzenet elért a lélekig. Célom
megvalósult.

Bátrabb lettem, és olvasóinknak is
szerveztem már felolvasóesteket. Sõt,
mivel színészi adottságokkal nem na-
gyon rendelkezem, igazi elõadómûvésze-
ket kértem fel olvasásra. A fogadtatás
kedvezõ volt, egy kisebb törzsközönség
már kialakult. Nagy kedvvel végeztem
ezt a munkát. Aztán az életem hirtelen
nagyon nehézzé vált. Utolsó összeállítá-
som Liszt Ferenc életérõl írásaiból, leve-
leibõl és a róla szóló irodalomból válo-
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gatva teljesen elkészült, amikor másnap
váratlanul meghalt az édesapám. Pár hó-
nap múlva pedig már halálos betegséggel
küzdõ társam mellett álltam. Két éven
belül újra megtapasztaltam a földön a
végsõ elválás minden fájdalmát. Elma-
radtak a felolvasások.

Karácsony elõtt éreztem magamban
újra annyi erõt, hogy ugyan nem új mû-
sort összeállítva, de a régiekbõl egyet
már képes lennék ismét elõadni. Az utób-
bi két évben minden nap átléptem a 
kórház küszöbét. Sok mindent láttam, ta-
pasztaltam. A kórházba mentem felolvas-
ni, a pszichiátriai osztályra.

Ajándéknak szántam mindent. Az ösz-
szeállított mûsort, a sütiket, a hajtogatott
csillagokat. Mindazt, amit képes voltam
magam létrehozni, a két kezem munkáját
vittem oda, a szeretetemet, hogy így kö-
szönjem meg, bár más osztályon, mind-
azt a támogatást, törõdést, amit ott kap-
tam betegemmel együtt, bármi lett is a
végeredmény. Most újra izgultam. Beteg
emberek elé állok. Hogy fogadnak, mit
értenek meg belõle? De elmúlt az izgal-
mam. Ahogy megérkeztem, ahogy el-
kezdtem kipakolni a sütiket, csillagokat,
ahogy bekapcsoltam a mûsor zenéjét, a
betegek körülvettek, és hirtelen otthonos-
sá lett minden mindenkinek. Egy pissze-
nés, moccanás nélkül végighallgatták az
egyórás felolvasást, amiben egy kedves
nyugdíjas munkatársam, Gacsályi József
segített. És velünk volt nyugalmazott
igazgatónõnk, Elekes Eduárdné, aki ked-
ves, szép szavakkal nyitotta meg ünnepi
elõadásunkat. Délután volt, még nem sö-
tétedett. Láthattuk az arcokat. A mindvé-
gig figyelõ, ránk kulcsolódó tekinteteket,
a könnybe lábadó szemeket, a zsebken-
dõt szorongató kezeket. Hát bizony,

idõnként össze kellett szednünk minden
erõnket, mert elcsuklani készült a han-
gunk. Mélyen értõ közönségre találtunk.

Nem kimondottan a karácsonyról
szólt az összeállítás, bár az is benne fog-
laltatott. Sokkal inkább szólt a kiszolgál-
tatottságról, a fájdalomról, a bánatról és
legfõképpen a megmért hitrõl, a bajban
olyannyira keresett és megtalált Istenrõl.
A beteg ember mindezt egészen közelrõl
érzi és tapasztalja. Minden szó célba ta-
lált, lélekhez ért.

A közönség hálás volt. Újra körülvet-
tek. Beszélgettek velünk. Együtt elfo-
gyasztottuk a süteményeket. Ajándékot
kaptunk, saját készítésû, nagyon szép
patchwork karácsonyi díszeket. Ott volt
az öröm az arcokon, hogy adhatnak vala-
mit. Végezetül egy beteg saját versét ol-
vasta föl hosszan, gyönyörûen. Most raj-
tunk volt a könnyezés sora.

Megtiszteltetés volt, hogy ott lehet-
tünk. Látni a szemekben a figyelmet, a
fájdalmat, a megértést és a meghatódást.
Megszentelt pillanatoknak lehettünk ta-
núi és részesei. Igazi öröm volt, hogy ott
járhattunk. Hogy adni tudtunk. Hogy
amit adtunk, az elfogadásra, befogadásra
talált.

Megajándékozottakként jöttünk el! ■
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