
méltó tanulmányt képes írni, mint a Cs.
Szabó Lászlóról szóló társtalan munka, ar-

. ról nyugodtan elhihetjük, hogy annak is
birtokában van, amire célzást sem tett.
Csak azt kívánhatjuk, hogy mindezt folya
matosan igazolhassa a szerző. Magunk pe
dig mint olvasók, a hozzánk is eljutó köny
vek ismeretében mondhassunk neki és a
művekre igent vagy nemet. (Szépirodalmi,
1984.)

Laczkó Pál

Ember Mária: 100 kép

Ez a könyv bennünk kezdődik és végző

dik. A tudatunkban, a lelkiismeretünkben.
Akkor is, ha Ember Mária könyve első ol
dalán rögtön megadja a kezdet idejét:
1944. március 19-ét, Magyarország német
megszállásának napját. A száz fotót és azok
értelmezését tartalmazó rendhagyó album
a hazai zsidóság deportálásáról szól. Szól,
miként egy arculcsapás. Lélekharangként,
mely bennünk kondul.

A szerző szándéka szerint a fiataloknak
szerkesztődött könyvvé kép és szó, az
utóbb születetteknek, mementóul. A 20.·
század botrányában ártatlanoknak tehát. A
könyvet lapozva, olvasva - s szinte kény
szertől vezérelten újra és újra elővéve 
mégis úgy érezzük, mintha mi, utóbb szüle
tettek is vétkesek volnánk valamiképpen.
Iszony és rémület jár át bennünket, s ké
penként szakad kí belőlünk a döbbent kér
dés, miként történhetett mindez? Válasz
nincs rá, értelmes, emberi, mert ílyen vá
lasz nem lehetséges. Csak a történelmi té-

nyek sorjáznak, ám a ténynek nincs válasz
értéke. Nem tartalmaz erkölcsí állásfogla
lást, hogy annál elemibb erővel kikénysze
rítse azt belőlünk. Ez is szándéka a könyv
nek, természetesen. Mint ahogy természe
tes bűnös-bűntelen reakciónk a dokumen
tumok láttán. Holott természetellenes az
egész, ami mégis megtörtént, abszurd, ír
racionális. Hiába értjük, értelmezzük, hiá
ba tíltakozunk, hiába mínden, ha szándék,
s főként, ha megkésett.

Vagy talán mégsem? Elhinné-e a könyv
címlapján csillaggal megjelölt, görnyedő

anyóka, hogy olyan szorongó szeretettel
nézem, mintha nagyanyám volna? Elhinné
e a könyvbeli szépívű, megtört férfiarc,
hogy haldokló apámra emlékeztet? Jelent
het-e valamit is a késeí utód hasztalan sze
retete? Nekik, a könyvbélieknek, a meg
alázottaknak és megszomorítottaknak, füst
té-változtatottaknak aligha. Vagy van szere
tet, mely nem hasztalan? Hinnünk kell
benne. Tudnunk kell róla.

Miként arról is, hogy van feladat, ami
elől nem térhetünk ki. Ember Máría írja a
dokumentum-képdráma végén: "Szerzőt

régóta foglalkoztatta már e könyv gondola
ta, de remélte, hogy megcsinálja más ...
De hiába várt, a munkát senki sem végezte
el helyette." A túlélő joga és kötelessége,
hogy tudósítson. Ember Mária példás fe
gyelmezettséggel, veretes mondatait doku
mentum-betétekkel ellenpontozva és föl
erősítve mesél száz képről. Botrányos me
sét mond, de sajnos, igazat. Az elkerülhe
tetlen botrányról pedig írva vagyon, hogy
jaj annak, aki okozta. (Magvető, 1984)
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