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"Azért ne vesszünk
•• IIossze ...

Jó négyévtizeddel ezelőtt felkérést kaptam az Iskolarádiótól bizo
nyos ókortörténeti témáknak az Iskolarádió számára való feldolgo
zására. Igyekeztem lelkiismeretesen készülni, átnéztem újra a fonto
sabb szakirodalmat, megírtam a szöveget és elküldtem Sándor
Györgynének, aki akkor a Rádióiskola történelmi részlegének veze
tője volt. (Férje nem a mostani humorista volt, a Televíziónál dolgo
zott.) Miután megkapta, felhívott, és azt mondta, hogya tartalom
mal nincs nagyobb baj, de a megírás módja egy kicsit túlságosan tu
dományos, könnyedebbé, népszerűbbé kell tenni. Én nagyon fel
bosszankodtam, s megígértem, hogy bemegyek és megbeszéljük a
dolgot, de úgy éreztem, hogy ez a tudomány elkomolytalanítása, és
magamban elhatároztam, hogy bemegyek ugyan, de majd összeve
szünk, s akkor békén hagynak az ilyesmivel. Be is mentem, s leültem
Sándor Györgynével szemben. Ő rám nézett, szelíden mosolygott, és
mielőtt bármit mondhattam volna, így kezdte a beszélgetést: "Azért
ne vesszünk össze ... " Évekig dolgoztam azután az Iskolarádiónak, jó
békességben együttműködve Sándor Györgynével, s megtanulva
egyebek közt éppen ennek az együttműködésnek a során, hogy a tu
dománynak nem árt, ha mindenkinek érthetően tárgyalják.

Ha tudnánk egymáshoz úgy közeledni, tárgyalóasztalhoz úgy
leülni, hogy nem határozzuk el eleve, hogy összeveszünk, ha tud
nánk azt mondani a másiknak, hogy azért ne vesszünk össze, ta
lán lefegyverezhetnők annak indulatát is, s talán tudnánk együtt
működni jó célok érdekében, a véleménykülönbségek ellenére is.

"Békesség-óhajtás"
Nehezebben tudnék időszerűbbkérdést elképzelni, mint a Vigiliáét,
hiszen napról napra szembesülünk a békétlenség, a mesterségesen
szított szembeállás és gyűlölködés jeleivel. Folyvást Heinrich Böll
Ádám, hol voltál? című regényének befejezése jut eszembe: Feinhals
közlegény hazafelé tart a háború végén. Szülőházához érve váratla
nullövedékek csapódnak le körülötte: "Hangosan kiáltott mindaddig,
a111 (r;; belécsapott a gránát, s ő haláláball a hdzuk küszöbére omlott. A zdsz
lóníd kettétört, s a fehér kendő ráborult a testére."
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