
ltú"'!It. Valaki berohant a paranccsal:
azon1llal öltözködni és tndulás haza, az
adá.! elmarad.

A rádió folyosóján mindenütt német
loatonákba ütköztünk. Benzineskannákat
cipeltek (mint a Reichstag felgyújtása
óta annyiszor a történelemben, Oradour
ban is, Lidicében is; de mi még akkor
nem ismertük ezeket a neveket);' ben
nünket pedig sürgetve tereltek kifelé az
utcára. Úgy.~zólván el sem búcsúzhat
tunk egymástól.

Apámmal utcár6l utcára buj1cálva,
kapuk alá be-beugorva igyekeztünk ha
zafelé, a Sándor utcából át Budára, a
Csalogány utcába. Csak hajszálon múlt,
hOa1/ egyik sarkon bele nem ütk?1ztilnk
a nllilasok karjába: embereket tuszkol
tak egy teheraut6ra - mindenkit, aki
arra jött (nőket ts, gyerekeket is) -:
sáncot ásni szedték őket (kt a "front
ra", a főváros határába, vagy már on
nan ts beljebb). Atrohantunk -az alá
aknázott Lánchídon (ki tudta, mikor
'Iltfomják meg a gombot, hogy a vé
kony, piros huzalokon végigszaladjon
az áram és levegőbe röpüljl5n az egész.
Mit számit: van-e rajta valaki? 1).

Otthon. a Csalogány utcai bérház
előtt csődület: egy akna éppen a kony
haablakunkhoz csapódott be, a konyha
eele volt üveggel és szilánkkal. Bent
a szobában, a félig földíszftett kará
csonllfán soha nem gyúlt.ak ki a gyer
tyák. "Soha többé": a hangjáték címe
hirtelen valósággá vált.

Aznap este leköltijztünk az óv6hely
re. És csak nyolc hét múlva, február
12-én virradt ránk a felszabadulás. Ak
kor már kiöntött bennünket az óvóhely
ről a víz, az egész ház a mi földszinti
lakásunkban szorongott. Délután fél 2
kor kijszöntött be hozzánk az első szov
jet katona.

Szilveszter a gangon. A jóság, a sze
"etet, a humánum nem "privilégium",
egtfiket sem lehet ktsajátítant. Nem kell
ahhoz istenhivőnek vagy vallásosnak
tenni, hogy valaki jót tegyen. A jótett
magától, jellegénéZ fogva is közel visz
Ilitenhez. És teljesen közömbös, mi volt

az eszmei indfték, a "világnézeti alap",
A jótett, együtt a ezeretettet és a hu
mánummal, tartalmat ad a gyakorlati
párbeszédnek. Ezt bizonyította - és si
kerrel - Szilágyi János "Szilveszter a
gangon" című műsora.

"Kicsit bolondos délután sok zenével
Pesten és Budán" - hirdette az alcím.
De ezen a "kicsit bolondos" délutánon
sok komoly dolog is történt. J6t kellett
tenni: a riportban szereplés föltétele
egy-egy jócselekedet volt. Rövid kis ri
portokkal, az élet parányi történéseivel
bepillanthattunk BucLapest szívébe. Nem
ódákat zengve, nem tanításokat adva.
hanem emberközelben élve azt az egye
temes emberi igazságot, hogy ,.jók az
emberek". Csak néhány mozzanat a sok
közül: hallókészüléket szereztek valaki
nek (és egy idegen ember ült be szil
»eszter délután az autójába, hogy Pest
környékéről elhozza az ajándékot), egy
magányos idős nénit meghívtak isme
retlenek (egymással versengve a meg
hívásban), töltse náluk a szilvesztert, ne
legyen egyedül, amikor beköszönt az
újév; egy fodrászlány felajánlotta, hogy
rendbe hozza a néni haját; ellátogat
tunk egy bérházba, ahol a lakók való
ságos szeretetközösségben élnek egymás
sal, minden örömük, gondJuk közös
(igen: ilyen is van, csak hinni kell a
szeretet e7'ejében), és így tovább, és igy
tovább. Azt írtam az imént, hogy ide
genek, ismeretlenek? Nem. Egyszerűen

csak EMBEREK (de ezt csupa nagybe
tűvel íT/)a). Szilágyi János és munka
társai: Mester Akos. Pásztor Magdolna.
Petress István és Rádai Eszter három
órán át, "egyenesből" (tehát nem fel
vételról) helyszíni közvetítést adtak va
lamiről, amit nem lehet sz,avakba fog
lalni. mert lén'lje!1ét kifejezni minden
sz6 kevés. "Szól.jak bár emberek 1,agy
an!1yalok nyelt,én, ha ezeretet nincs
hennem. csak zengő érc narniok; vaqy
pengő cimbalom" - irja Pál apostol.
Sokszor leirták? Lehet. De nem. lehet
elégszer leírni.

BALAssy LASZLO

SZAMUNK IRO!. - Várkonyi Nándor írodalemtorténész, író, a Sorsunk c. fo
ly6irat (1941-411) alapítója és szerkesztője. Legismertebb műveí ; Az újabb magyar
Irodalom története (1942), Sziriát oszlopai (1940, legutóbbi, átdolgozott kiadás:
l!)72, Magvető) stb.

Gyovai Eszter verseit - Halász Ott6 szíves közvetítésével - a művésznő

barátnője, Bencze Kálmánné jóvoltából közölhet jük, akinek itt köszönjük meg, hogy
a kéziratokat rendelkezésünkre bocsájtotta. - Irodalmi alkotásainak zömét egyéb
ként (mint utols6 idejének legbizalmasabb tanújától és barátjától, dr. Vogel Ervin
nétöl tudjuk), Gyovai Eszter "megsemmisítette, mert egy irodalmi folyóirattól
rossz kritikát kapott". Terjedelmes levelezése viszont fönnmaradt.
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