
KÖNYVEK KÖZÖTT

FÜGGÖNY FEL!
Nem voltam színházba járó. Helyette hangverse-
nyekre váltottunk bérletet, vagy akkoriban horri-
bilisnek számító áron szereztünk jegyet valamelyik
nagy művész vendégszereplésére. Mégsem mon-
danám, hogy teljesen járatlan voltam a színház vi-
lágában. Kezdőként egy asztalnál ebédeltem Pos -
sonyi Laci bácsival, aki hónapról hónapra írta
beszámolóit a Vigiliában (ha egy szovjet szerző da-
rabjáról kritikusan, sikerült felbosszantania a cen-
zort), emellett rengeteg szórakoztató adomát és
pletykát osztott meg velünk (ezeket Bulla Elma tár-
saságában csipegette föl), s a rá jellemző kedélyes -
séggel idézte föl egy-egy előadás emlékét. Vasár-
naponként megvásároltam a Film, Színház, Mu zsikát,
elolvastam a kritikákat, és megszemléltem a kor
nagy színészeinek képét, jelmezben vagy nélküle.
Közönségnek való lap volt, hiányoztak belőle a
nagy bölcsességek. Később — és ma is — nagy ta-
nulsággal forgattam Tarján Tamás barátom színházi
élményeiről és csalódásairól írt köteteit. Találkoz-
hattam nagy színész-egyéniségek kel, a mi laká-
sunkon készítettek műsort Zimándi Piusz 1956-os
naplójának alapján, s akkor jöttem rá, Bessenyei
Ferenc és Sinkovits Imre, akik annyi méltósággal
mozogtak a színpadon, s olyan szépen beszéltek,
mennyire kedves emberek a hétköznapokban.

Bizonyára ezek az emlékeim is belejátszottak
abba, hogy fokozott érdeklődéssel olvastam Sza-
konyi Károly Függöny fel! című emlékezésének
folytatásait a Tekintet című folyóiratban (ebben az
évben könyv alakban is megjelent). Másrészt a hat
folytatás abban is megerősített, hogy Szakonyi Ká-
roly kitűnő író, emellett kisujjában van a darab-
írás vagy átdolgozás minden fortélya. (Elég csak
az Adáshiba című darabjára emlékeztetnünk,
amely európai hírű íróvá tette.) Nem könnyű mes-
terség az átírás és a színpadra alkalmazás sem.
Fültanúja voltam, amikor Thurzó Gábor hosszan
győzködte Lengyel Józsefet, ne támassza fel azt
a hősét, akit 100 lappal korábban eltemettek. Az
idős író számára azonban nagyon kedves lehetett
ez az alakja, makacsul ragaszkodott ismételt sze-
 repeltetéséhez, s végül azzal zárta a beszélgetést,
csináljon Thurzó, amit csak akar. Végül a halál
megrázó jelenete kimaradt a darabból. (Lengyel
Józsefet is fel kellene támasztani; kevesen írtak
magyarul olyan hitelesen a szovjetunióbeli szám-
űzöttek nyomorúságáról, mint ő. Emellett ízig-vé-
rig becsületes író maradt, sosem lett kurzuslovag.)

Szakonyi Károly emlékezését olvasva arra
gon doltam, mennyire hiányoznak a televízió kép-

ernyőjéről a jól megírt, érdemes darabok, amelyeket
nem a politikával átszőtt pillanat ihlet, hanem egy
jószemű rendező szándékából születik. A hetve-
nes-nyolcvanas években nem pályáztattak, mert
akik megbíztak egy írót, tisztában voltak a tehet-
ségével, és a színházat tekintették szívügyüknek,
nem a korrupció lehetőségének megtalálását,
pontosabban kiküzdését a maguk számára. Vé-
letlen lett volna, netán valamelyik befolyásos is-
merősének köszönhette Szakonyi Károly, hogy a
korszak jeles rendezői állandóan foglalkoztatták,
különféle megbízatásokkal bombázták? Dehogy!
Hozzáértő színházi emberek dolgoztak a szak-
mában, nem mesterségesen kiválasztott kegyen-
cek. Ők szívügyüknek tekintették a színházat, és
pontosan tudták, kiben rejlik mozgósítható te-
hetség. Voltak, persze hogy akkor is voltak, akik
számára fontos volt a politikai hatalmasságokkal
kiépített kapcsolat, és mai megítélésükbe ez az oly-
kor elvtelen döntéseket eredményező tevékeny-
ségük is belejátszik. Ha jól tudom, közéjük tarto-
zott Major Tamás, de ki tagadná, hogy bizonyos
szerepeiben zseniális alakítást nyújtott? Ma nála
sokkal tehetségtelenebbeket röptet színházvezetői
székbe az országos vagy a helyi hatalom.

Aki annyi darabot írt és dolgozott át, mint Sza-
konyi Károly, nagyon ért a színpadi hatáskeltés tit-
kának megfejtéséhez. Néha a színész alkatának is-
meretében elég egy poén, egy elsuttogott mondat,
és már adott is a siker. Ez nem olcsó ripacs-gesz-
tus, hanem tudás, az előadó és a nézők lelki al-
katának kivételesen alapos ismeretéről árulkodik.
Amint Szakonyi Károly fellebbenti a fátylat em-
lékeiről, nemcsak önmagát mutatja meg, hanem
egy kis világot is, amelynek résztvevői nagy él-
ményeket adhatnak, ha szerencsés csillagállásban
lépnek a színpadra. Vannak persze olyan szerepek,
amelyekkel a színész, bármilyen jelentős meste-
re is szakmájának, képtelen azonosulni. Nem fel-
tétlenül jár bukással az ilyen előadás, a lelkes kö-
zönség talán föl sem ismeri, hogy a mondatokat
és gesztusokat csak a színpadi rutin vezérli, oly-
kor még a kritikusok is tévednek megítélésében,
de aki zsigereiben érzi és ismeri ezt a világot —
Szakonyi és a legtöbb vele dolgozó rendező ilyen
volt — tudja, megcsalatás részese. Ilyenekről is szó
esik a könyvben, mint ahogy az író egyik-másik
kudarcáról is. Az olvasó épp e részek alapján véli
teljesen hitelesnek az emlékképeket.

Ennek a sajátos világnak egyik legfontosabb
összetartó ereje a családiasság. A színészeknek volt
ideje beszélgetni. Voltak törzshelyeik, ahová elő-
adások után elballagtak és egy pohár (korsó) sör
vagy egy (több) fröccs mellett beszélgettek, ki-
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cserélték tapasztalataikat. Ahogy az író vissza-
pergeti a vidéki színházakban szerzett emlékeit,
érezni lehet a nyugalmas otthonosságot, egymás
megbecsülésének megnyugtató és erőt adó tu-
datát. Itt a játék az igazán fontos, és nem a pénz-
szerzés fojtogató izgalma, a rohanás, egyik maszk
után a másikba búvás felelőtlensége. Abban a sze-
rencsében lehetett részem, hogy találkozhattam
az idős, de még mindig állandóan színpadra lépő,
bámulatosan kedves Feleki Kamillal, utolérhe-
tetlen hanghordozással ő elevenítette föl, hogy fi-
atalsága egyik nagy élménye volt, hogy tanúja le-
hetett a vezető színészek eszmecseréinek, derűs
kvaterkázásának. Ez a társasági forma nem csak
a színház világából vész ki lassacskán, másutt sem
divat már. Nincsenek jóízű beszélgetések, s így
hűlnek ki az emberi kapcsolatok.

„Kiírták a soron következő darab szereposztását
— mesélte Feleki Kamill —, álltam, néztem. Mel-
lettem a korszak egyik legnépszerűbb színésze,
akiért különösen a női nemhez tartozók rajongtak,
jó kiállású, nagyon fess fiatalember, igazi hős-
szerelmes. »Miért vagy úgy elkámpicsorodva?« —
kérdezte és a vállamra csapott. Mondtam, nekem
összesen három-négymondatos szerepem lesz.
»Négy mondat? Négy jó mondattal szíven üthe-
ted a nézőket!«”

Szakonyi Károly kezdettől arra törekedett, hogy
a nézőket szívükben szólítsa meg. Akkor még nem
voltak divatban az elmepróbák, mint manapság, a
darab írója, rendezője és előadói is a szíveket cé-
lozták meg. Ezt nevezték beleélésnek. Nagyon ta-
nulságos nyomon követni, ahogy Szakonyi be-
számol egy-egy klasszikus regény általa végzett
színpadra írásáról. Az olvasó is sokat okulhat meg-
jegyzéseiből, de legalább ennyire érdekes, ahogy
átfolyatja magán a szövegeket, keresve azokat a
pontjaikat, amelyek szívtől szívig futtathatják.
Néha elég egyetlen mondat. Molnár Ferenc, a szín-
padi hatáskeltés egyik legnagyobb mestere ilyen
pontot jelenített meg A Pál utcai fiúkban. A be-
tegágyán fekvő Nemecsek fölé hajló édesanyja
egyszer csak felsikolt: „Te, ez meghalt!” Felrázó,
döbbenetes momentum. Hatását átélhettem bics-
kei tanárként, amikor elunva a különféle köny-
vekben előadásra ajánlott ostoba darabokat, igazi
dilettánsként „átdolgoztam” a regényt, olyan for-
mába öntve, hogy hetedikes-nyolcadikos, 13–14
éves gyerekek is előadhassák. Amikor a Neme -
csek nét megszemélyesítő Zsuzsa elsírta-sikoltotta
ezt a mondatot, olyan csönd uralkodott a zsúfolt
nézőtéren, hogy valóban vágni lehetett volna, az-
tán kitört a sírás. Ahogy mondani szokták, szem
nem maradt szárazon. Felejthetetlen, nagy pilla-
nat volt, ott lebegett az ütött-kopott színpad fö-
lött az író szelleme. Mennyivel hitelesebben
idéz te meg ezeket a nagy szellemeket Szakonyi

Károly, aki pontosan megérezte, milyen szándék
rejlik mondataik mögött, s hogyan lehet élővé ten-
ni, a könyvek lapjairól valóságos, hús-vér figurákká
tenni a történetek szereplőit, s miképp lehet őket
koruk valóságában mozgatni és jellemezni. Az
egyik legérdekesebb emlékezésében, a Holt lelkek
színpadra alkalmazásának munkájáról szólva avat
be a műhelytitkokba, amelyek a nézők számára
többnyire rejtve maradnak.

S ha a korról szólunk, nem hagyhatjuk emlí-
tés nélkül azokat az eseményeket, amelyeket az
író saját korában élt át, alkalmazkodva vagy szem-
besülve azzal a környezettel, amelyet a kultúrpo-
litika hagyott a színházak számára. Bár az akko-
ri kultúrpolitika irányítója egyik, Márai Sándorról
írt tanulmányom miatt önsorsrontónak nevezett,
mégsem mondanám, hogy nem volt minőségér-
zéke, s ne tudta volna, mi a jó, mi a rossz. Olykor
még cinkos kacsintással is jelezte, pontosan tud-
ja, mi igazán értékes, mégsem rendelte alá ízlé-
sének politikai érdekeit. (Nem tudom, meggyő-
ződése volt-e. Mindenesetre elgondolkodtató,
hogy a Tekintet március-áprilisi számában Ke-
nyeres Zoltán Agárdi Péter Nemzet, érték, kultú-
ra című könyvét ismertetve, széljegyzetelve — eb-
ben a számban olvasható Szakonyi Károly
művének befejezése — a következő mondatokat
érezte idézésre érdemesnek: „A Kádár-korszak vi-
tathatatlanul legmarkánsabb és legnagyobb ta-
pasztalattal rendelkező művelődéspolitikusa
Aczél György volt, pragmatikus, a nemzetközi és
a belpolitikai keretek mozgására érzékeny — de
a falak tágítását is láthatóan kezdeményező — po-
litikus, erényekkel és tévedésekkel egyaránt,
(…) feltűnő érzékenységgel igyekezett a szocia-
lizmus, illetve az általa elképzelt egypártrend-
szerben is tág, sokszínű kultúra számára moz-
gósítani a nemzeti klasszikusokat és az egyetemes
progresszió néhány kiemelkedő értékét. Ebben a
vonatkozásban is igyekezett elkülönülni elődjé-
től, a nála sokkal képzettebb, ugyanakkor rigidebb
és ridegebb Révai Józseftől, továbbá a kádári párt-
vezetés más tagjaitól és a többi szocialista ország
kultúrpolitikusaitól.” Ennek a művelődéspoliti-
kának árnyoldalai és áldozatai is bőven voltak, de
pozitívumait ki lehetett használni, s erre ered-
ményes próbálkozások is akadtak az irodalom,
színház és a film világában, és ezeket a hullámokat
használták ki a tehetségek — így Szakonyi is —
igazi értékek megalkotására.

Ha valaki úgy hinné, hogy ezek az emlékezé-
sek megmaradnak a műnem hagyományos keretei
között, nagyot tévednek. Az emlékező köntöse alól
kivillan a szépíró szemérmesen és tudatosan rej-
tegetett öltözéke is. Az Életem, Zsóka! bemutató-
jára készülő, ezzel a darabjával induló fiatal író
a főszereplő Domján Edit társaságában egy ripor -
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terre várakoztak. A megilletődött író félénk rajon -
gással tekintett a színésznőre. S most, e hajdani
jelenetre emlékezve egyszeriben hangot, módszert
vált, szépíróként idézi a múltat:

„Hány év telt el? Mert minden, ami benne van
ebben a könyvben, akkor kezdődött. Jövünk le a
Blaha Lujza téri Nemzetiben a dramaturgiáról, Os-
vát Bélával, kint vakító napsütés, a színpad mö-
götti rácsaknában a lift éppen a földszintre ér.
A kiskapun bevetül a fény. És ebben a fényben
megjelenik Edit. Osvát bemutat. — Ismerkedje-
nek meg, ez a fiatal író most írja első darabját ma-
gának… — Kezet fogunk. — Igazán? — Közel áll
hozzám, érzem a belőle áradó tüzet. Perzsel a kö-
zelsége, annyira nő, mégis milyen szerény. Csep-
pet sem hivalkodó. Szép, karcsú, és csinos. Zár-
kózott, mégis nyílt. És nagyon finom, elegáns.
Egzotikus hercegnő, elérhetetlen. — Nahát! Vá-
rom! — mondja kedves mosollyal.

Az a forró májusi nap hatvanháromban a Nem-
zeti kiskapujánál. Meg ahogy ülünk egymás mel-
 lett a Hungária asztalánál, miközben Koncz Zsu-
zsa elkészítette a fotót… Egy pillanat. De a
pillanat mégis örök.”

Ki ne emlékeznék ilyen napfényben fürdő, visz-
szahozhatatlan, mégis örök pillanatra? Mi azon-
 ban csak dadogni tudunk róla. Az igazi író, ami-
lyen Szakonyi Károly, azonban megragadja és a
maga teljességében varázsolja elénk, mint a be-
teljesedés lehetőségének jelképét. (Stádium Kiadó,
Budapest, 2016)

RÓNAY LÁSZLÓ

PEREMVIDÉKEN

Bús, pesti nép
(Tábori László: Pesti ember járműveken)
A furcsa cím ellenére ez egy hasznos, időszerű ké-
zikönyv. Benne (tíz fejezetben és kétszáz sűrű ol-
dalon) arról próbál minket meggyőzni a szerző,
hogy napjainkban enyhén szólva nehéz szeretni
a pestieket. Teszi ezt csipetnyi humorral fűsze-
rezve, és temérdek tapasztalattal. Mint írja, im-
már fél évszázad óta figyeli őket: utcán, üzle-
tekben, járműveken. Ahol csak lehet.

„Ebben a könyvben — közli az előszó — meg-
próbáltuk feltárni a pesti ember jellemző vonásait, vi-
selkedésének okait és következményeit. Azért a köz-
járműveken, mert ebből messzire menő következtetéseket
lehet levonni a társadalom egészére is.” De vajon mű-
ködik-e ez a munkamódszer ma is, amikor a pes-
tiek egyre nagyobb része magánautókon utazik?
Persze megfigyelni így is lehet. Csak nehezebb.
Hadd sorolom most mégis néhány kételyemet!
Bosszantó apróságokat: rövid ujjú inget például
azért hordok a zakóm alatt, mert az praktikusabb.
A busz után pedig azért futok, mert megvár, ha

észrevesz a sofőr. (Ilyesmi Párizsban vagy New
Yorkban persze szóba se jöhet.) Ami fontosabb:
Pesten a fiatalok rendszerint felajánlják nekem a
helyüket. Meg kell győznöm őket, hogy azért nem
ülök le, mert utána felállnom — nehezebb.

Külföldi barátaim megfigyelése, hogy a gye-
rekekkel mindenki beszélget, kérdéseikre szívesen
válaszolnak a pesti járműveken. Ők figyelmeztettek
arra is, hogy nemcsak a nők, a pesti bérházak hom-
lokzatai is milyen szépek, kecsesek. Mindeddig
anyám figyelmeztetése nyomán (nézz a lábad elé!)
észre se vettem ezeket az ékességeket. Van persze,
amit magamtól is észreveszek. Például, hogy az Or-
well által szellemesen „prolitápnak” nevezett
képernyőn (szerzőnk szerint „képsugárzó kloa-
kában”) milyen sok értelmes, okos műsort láthat
az ember. Persze, ha tud válogatni a kínálatban: erre
az egyetlen — állami — csatornához szokott múlt
századbeli tévéző általában képtelen. Szerzőnk a
vendéglátóiparban „zenének vélt zaj” ellen is
szót emel. A hozzám látogató külföldiek panasza
éppen ellenkezőleg az, hogy a világhírű magyar
cigányzenét itt nálunk ma már alig-alig hallani.
Nem érdemelnek említést az olyan festői aprósá-
gok, mint a határainkon (állítólag) ujjlenyomato-
kat vevő hivatalnokok. Ujjlenyomatot vesznek ma
már többek között az Amerikai Egyesült Álla-
mokban is! A panaszok nagy részét már csak hely-
szűke miatt sem említem. Budapestnek szerencsére
vannak erényei is. Tábori László felsorolja fővá-
rosunk kincseit és csodáit. Budapest páratlanul szép
fekvését, fürdőit és uszodáit, műemlékeit, zenei éle-
tét, a múzeumokat. És a fájdalmas hiányokat: azt,
hogy március 15-én egyre kevesebb a hajtókákon
a kokárda, és hogy a fiatalok nem ismerik városuk
(országuk) történetét. Mindez így igaz.

Üdítő olvasmány viszont a könyvet tarkító sok
idézet. Az, hogy Krúdyt, Ortegát, Örkényt, Má-
rait, Hamvas Bélát és József Attilát olvas itt csak
úgy mellékesen, menet közben az ember. A (hi-
ányzó) szeretetről szóló szép eszmefuttatásokkal
pedig nehéz lenne nem egyetérteni. „Ó, én sze-
retem a bús pesti népet” — írta 1924-ben Kosz-
tolányi. Végső soron — akarva-akaratlan — erre
ébreszt rá minket Tábori László Budapest-köny-
ve is. (Napkút Kiadó, Budapest, 2007)

Doncsev Toso, az író és történész
(A hétköznapi erényekről)
Doncsev Toso tanulmányáról nálam hozzáér-
tőbbek, történészek és tudósok már úgyszólván
mindent elmondtak. Amit mindehhez jómagam
hozzáadhatok, nem több mint a pályatárs, az iro-
dalmár néhány idekívánkozó gondolata.

Foglaljuk össze, miről tudósít minket ez a félszáz
oldalas eszmefuttatás. Mindenekelőtt egy kevesek
által ismert tényről: arról, hogy a második világ-
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háború során Németországgal szövetséges Bulgária
zsidósága elkerülte a deportálást, életben maradt.
Hogy ez miként volt lehetséges? „A hétköznapi eré-
nyekről” szóló magyar, bolgár és angol nyelvű esszé
erre a kérdésre keresi a magyarázatot. Válaszában
írónk felsorolja és röviden elemzi ezeket az okokat.
Elsőnek a zsidóságnak az öt évszázados török hó-
doltság utáni bolgár társadalombeli, a többi euró-
pai országéhoz nem hasonlítható szerepét. A zsi-
dóság kis népcsoport Bulgáriában, számuk nem éri
el a lakosság egy százalékát. Ők is marginális sze-
repet töltenek be a társadalomban. Háromezer or-
vosból százötven, háromezer-hatszáz ügyvédből
hetvenhét, sőt a mintegy nyolcvanezer kereskedőből
is csak kétezer volt zsidó. Az ellenszenv így nem
ellenük, hanem bolgár újgazdagok ellen irányult.
Sorra veszi ezután a tragikus hősként jellemzett III.
Borisz bolgár cár pozitív szerepét és az ortodox egy-
ház kemény kiállását a zsidóság mellett. A bulgá-
riai zsidóság megmenekülésének igazi okát azon-
ban szerzőnk alapvetően másban látja. Méghozzá
abban, hogy a bolgár emberek többsége a vész-
korszak idején kiállt a zsidóság mellett. Tehát egy
„országos méretű szolidaritásban… a zsidóságot
övező társadalmi rokonszenvben.” A hangsúlyt így
Doncsev a nép „karakterológiai jellemzésére” he-
lyezi. Megállapítja, hogy „a bolgárok a holokauszt
idején a keresztényi erényeket gyakorolták… egy-
szerűen csak normálisan, természetesen viselked-
tek… ahogy ez ép erkölcsi érzékű, épelméjű, józanul
gondolkodó és némi civil kurázsival rendelkező em-
berektől elvárható”. Mindez egyszerre csodálat-
raméltó és elgondolkodtató. A laikus óhatatlanul
is felteszi a kérdést: mi lett volna a bulgáriai zsidóság
sorsa egy — a szerencsére be nem következett —
német megszállás esetén? Vagy ha az ország a há-
borús események tűzvonalához — a keleti front-
hoz — akkori mértékkel mérve is közelebb esik?

A szerzőnek a bolgár néplélekről szóló eszme-
futtatása mindenképpen a könyv legszebb, leg-
optimistább fejezetei közé tartozik. Jó hinnünk ab-
ban, hogy vannak valahol a világon „józan paraszti
ésszel gondolkodó” emberek, akiken nem fog sem-
miféle nyomás és semmiféle propagandagépezet.
Doncsev Toso, az író hisz az emberben. És teszi ezt
egy olyan világban, amelyben — sok pályatársa —
szemében — „sárkányfog-vetemény” az emberi-
ség. (Napkút Kiadó, Budapest, 2016)

j

A napokban kaptam kézhez az Egyesült Álla mok-
 beli Silueta könyvkiadó spanyolnyelvű antoló-
giáját, amelyben kéttucat jó nevű latin-amerikai
író társaságában megjelent szerzőnknek magya-
rul a „Lajos bácsi gyümölcsízt mér” címen ismert
kitűnő novellája is.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
Doncsev szépirodalmi munkásságát már évek óta
figyelemmel kísérhetem. Joggal mondhatom te-
hát, hogy jó érzékkel figyelt fel novellisztikájára
az amerikai irodalom. Ezek a történetek azonban
— „A pej csikó halála” címűtől a „Lajos bácsi gyü-
mölcsízt mér”-ig valamennyien az emberi go-
noszságról szólnak. A kisemberek kiszolgáltatott -
ságáról, az igazságtalanságról. Vagyis arról, hogy
embertelen világban élünk. Ezen a pesszimizmu-
son, az íróember pesszimizmusán kellett a gon-
dolkodónak felülemelkednie, hogy megírhassa a
bolgárok jelenkori történetének ezt a hősies fejezetét.
A „Hétköznapi erények”-kel kapcsolatban ez az én
legfontosabb észrevételem. A legfontosabb. Mert
másrészt számunkra, magyarok számára nehéz
lenne nem egybevetni a Doncsev Toso által fel-
vázolt bolgár állapotokkal a mi történelmünk ta-
pasztalatait.

A tanulmányt kísérő jegyzetek anyaga erre bő-
ségesen kínál lehetőségeket. Számokkal zsong-
lőrködni azonban — hol, mikor és hány ember-
társunkat nyelték el a haláltáborok — érzésem
szerint komolytalan, egyszerű önigazolás.
Doncsev Toso nem hallgatja el, hogy Macedónia
és Trákia 12 ezres zsidóságát a bolgár hatóságok
segítségével még 1943-ban deportálták. Szembe
kell néznünk magunkkal, de nem szabad bele-
süppednünk az önostorozás steril — passzív —
állapotába sem. Tudjuk, szomszédainknál már
1942 és ’43 között sok ezer áldozatot követelt a
holokauszt, míg nálunk erre csak 1944 nyarán,
az ország német megszállása után került sor. Az
én emlékeimben a menekült lengyel gyerekek
Balaton-parti iskolái és a galyatetői Nagyszálló
francia katonatisztjei, osztálytársaim elhurcolá-
sának borzalmával egyszerre vannak jelen. Való-
színűleg ennek köszönhető, hogy sem a kollektív
bűnösség, sem a kollektív ártatlanság mítoszában
nem hiszek.

Ami a zsidóságot mentő magyarokat illeti,
méltó emléket állít nekik a Zsinagóga és a XII. ke-
rületi Apor Vilmos tér emlékfala. És ez a lista ko-
rántsem teljes. Nem szerepel rajta az e sorokat író
nyolc (?) nyolcvanéves! kisfiú orvos-édesapja sem,
aki vidéki szanatóriumokba menekítette az üldö-
zötteket, és akit lebukása után nyomorékká vertek
a Hűség Házában — az Andrássy út 60-ban — a
nyilasok. Elnézésüket kérem, hogy az ő nevével —
dr. Ferdinandy György, OTI orvos — fejezem be esz-
mefuttatásomat. Erre bátorít, hogy írónk, Doncsev
Toso is édesapja emlékének ajánlja „A hétköznapi
erényekről” szóló iratát. „Annak — áll a könyve
élén — aki toleranciára tanított.” A tolerancia. Még
egy megszívlelendő tanácsa ennek a kitűnő mun-
kának, amelynek számunkra, magyarok számára
olyan sok fontos mondanivalója van.
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Egy szenvedélybeteg szenvedéstörténete
(Málik Roland: Báb. Egybegyűjtött versek; A fehér út.
Egybegyűjtött próza)
Ez a két koromfekete, egyenként háromszáz oldalas
könyv fittyet hány irodalmi életünk valamennyi
konvenciójára. Kezdve azon, hogy nincsen sem ára,
sem elérhetősége. Tehát nem megvásárolható. Vo-
nalas telefonon kérdezi meg egy hezitáló hang, hogy
elküldheti-e. Ahhoz, aki rábólint, megérkezik a két
súlyos csomag. Elsőbbségivel, és egy ugyancsak té-
tova levél kíséretében. A feladó Nyilas Attila, aki
valamilyen okból Nyilas Richard néven rendezte
sajtó alá ezt a két különös kötetet. A kísérő sorok
megköszönik a címzett „Málik Roland könyveinek
fogadására való készségét”. Feladó örülne, ha
címzett írna erről az irodalmunkban tök ismeret-
len szerzőről, de az se nagy baj — írja szerényen
—, ha ezt nem teszi meg. Ember legyen a talpán,
aki ilyen előzmények után úgy dönt, hogy nem ol-
vassa el ezt a kétszer kétkilós küldeményt.

Először életrajzi adatok után kutattam. Az
„egy begyűjtött versek” után lapul is egy, „a szer-
ző életének fő színhelyei” címet viselő rövid bio -
gráfia. Megtudjuk, hogy Málik Roland 1976-ban
született, Miskolcon tanult és dolgozott. 2008-ban,
harminckét évesen menyasszonya, Mester Zsuzsa
után Ecuadorba utazott (az ő adatai alapján állt
össze ez az életrajz). Utolsó napjaiban Tamási Áront
olvasott, majd 2011-ben a Csendes-óceánban lelte
— korai — halálát.

j

Irodalmi pályafutásról Málik esetében aligha
beszélhetünk. „Viszonylag késői indulása kurtí-
totta” — Nyilas Richard szavaival — „fénykora
éveit”. Ez a „fénykor” néhány vidéki felolvasás-
ra szorítkozott, kelet-magyarországi újságokban
közölt publicisztikára. Kéziratban elfekvő blog-
bejegyzésekre, két-három baráti beszélgetésre.

„Könnyű szeretni azt, aki jól ír” — mondja a kö-
tet szerkesztője. „De mi van azokkal, akik gyen-
gén, vagy egyáltalán nem írnak?” — „Bebizo-
nyosodott számomra” — teszi hozzá maga Málik
— „hogy az a jó, ami nem irodalom”. Két meg-
döbbentő ars poetica. Nyilas Richardtól megtudjuk
azt is, hogy szerzőnk „az irodalom intézménye-
ivel csak szőrmentén érintkezett”. Ráadásul, „az
idő is kevés volt, hogy szakmai sikereket érjen el
és szélesebb körben is ismertté váljon”. Mondjuk
azt, hogy harminckét év „e kávéházi szegleten”
nem is olyan kevés? A furcsa inkább csak az, hogy
Málik verseit irodalmunk egyetlen mérvadó fó-
ruma sem közölte. Sem a miskolci folyóiratok, sem
egyetlen évkönyv vagy antológia.

De hát végül is milyen költő (és milyen próza -
író) Málik Roland? Prózakötetéhez Garaczi Lász-

ló írt fülszöveget. „A mágikus realizmus borsodi
változata… vasból, alkoholból és melankóliá-
ból” — összegez ez a szép szöveg, amely a költőt
„pokoljáró léleknek” nevezi. Az „egybegyűjtött
versek” fülszövegében Kemény István embe-
rünket „a legnagyobb magyar költők egyikének…
baromi jónak” nevezi. „Írásai megannyi beszél-
getés egy kocsma előtti asztalnál, októberi nap-
sütésben.” Így a fülszövegek.

j

A versekkel hamar végzek. Mind, az elsőtől az
utolsóig az elvágyódásról szólnak. A menekü-
lésről. „A szerzővel mostoha életkörülményei és
elidegenedett világszemlélete íratták ezeket a ver-
seket” — mondták róla értetlenkedő, „szem-
üveges emberek”.

Dilettáns fecsegés? Nem egészen. Itt-ott mell-
be vág egy-egy váratlan, ügyes fordulat. Minek ne-
vezzem? Életidegen monológnak? Segélykiáltás-
nak? „Alkohol fáján bimbajzó” aluljárószövegnek?
Kiút nincsen. Fű, honvágy, szerelem, Dél-Ameri-
ka? Minden reménytelen. Tamási Áron, Koszto-
lányi, Füst Milán? „Az alkohollal folytatott küz-
delem szenvedéstörténete?” Talán. De Málik
Roland alulmarad ebben a küzdelemben. „A rom-
kocsmák kerthelyiséggé varázsolása” nem sikerül
neki. Az egyik legjobb verset a Bruthália (ez egy
folyóirat) Málik-emlékszámában találtam. Vak
tyúk is talál szemet. Ami „A fehér út” egybegyűj-
tött prózáit illeti, a novellafélék nem érdektelenek.
Kár, hogy csak kettőre futotta. „Az ivás” áll vala-
hol a sorok között — „elhajlította idegrendszerem,
ferdére szabta jellemem, kocsmákba küldött, al-
vajáróvá tett…” Őszinteségi roham. Hát igen.
Prózát írni így nem lehet. „Milyen író hát Málik
Roland?” — teszi fel a summázó kérdést Nyilas
Richard. „Prózájának java ugyanazt a szellemi bá-
torságot, éleslátást, eredetiséget mutatja, mint
költészete.” Hát ez így, ugye, túlzás. A szerkesz-
tő és jó barát iránti megértésből mégis ideteszem.
Így ér véget ez a szomorú pályafutás. Tragikusan.
A Csendes-óceán habjaiban. De lehet-e másként,
ha egy író semmibe veszi mestersége játékszabá-
lyait? Így még ez a (kábítószerektől való) hosszú
meneküléstörténet sem lehet hiteles.

Befejezésül: szerettem volna valami elisme-
résfélét mondani. Nyilas Richard, a hű barát, meg-
érde melte volna. Kedves Attila! Sajnálom, hogy
csak ennyire futotta. Köszönöm, hogy személyem -
ben egy másik Latin-Amerikából érkezőnek is el-
küldted ezt a két komor kötetet. (Műút-könyvek,
Miskolc, 2012; 2013)

FERDINANDY GYÖRGY
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SAITOS LAJOS: 
HERÓDES TESTBESZÉDE

Saitos Lajos kötetnyitó verse az alkotás lényegét
ragadja meg — és egyúttal mintegy eligazítás is a
szerző ars poétikáját illetően: „Ha erőltetem, nem
megy, / ha kisujjamból rázom ki, / felsülök vele
— / hagyom, hogy súgja a hang” (Vers-írás).

Persze az a bizonyos titokzatos hang csak
olyanfélét súghat, ami bennünk rejtezik, bennünk
motoszkál. Így mi sem természetesebb, hogy Sai -
tos Lajos költészetében is a megélt élmények kap-
nak hangsúlyt. A papírra vetett szavak, sorok
azonban korántsem csupán az emlékek felidézését
jelentik. Emlékekkel mindannyian rendelkezünk,
mégsem ír mindenki verset. Kell hozzá az a bizo-
nyos belső hang, a lélek, ami átszerkeszti a bennünk
kavargó képeket, víziókat. Nem mindenből lesz
vers („Vannak megíratlan / megírhatatlan versek”
— mondja erről a költő [Egy vers parafrá zisa]). De
vannak, amik facsarják a szívet, amik kikíván-
koznak — főleg, ha az idő múlásával a közös él-
mények átélői, tanúi már csak efféle lé lek mé lyi szö-
vegeken keresztül szólíthatók meg. „Az utcát már
rég átkeresztelték (…) de a ház még ma is ott áll hol
első / albérleti szobámra leltem” — írja a régmúlt
idők utcáin botorkálva. Ám mindjárt szembesül-
ni kényszerül a hiánnyal is: „de hol vannak a jó-
ságos asszonyok / kikhez ditirambust írhatnék
mostan” (Régi albérletek). Mert ami elmúlt, az sok
szempontból el is veszett. Pótolhatatlanná vált. Épp
ezért a költő is sajgó szívvel gondol azokra az em-
lékekre, amelyekben több lehetőség volt, mint
ami végül megvalósult, s a ház lakóira, akikkel
együtt élt ugyan, de mégis mennyi titok maradt mö-
göttük. Ilyen például „a házbéli Mária néni ki /
lányként megjárta Ausch witzot”.

Valahogy kifosztva érzi magát az ember Sai -
tos Lajos eme verseit olvasva. Nehéz megbarát-
kozni a gondolattal, hogy múltunk tanúinak jó
része már csak az emlékeinkben él. S ha mi ma-
gunk már nem leszünk, ki emlékezik rájuk? De a
költő megtalálja és elénk tárja a vigaszt nyújtó
szavakat, melynek lényege, hogy a világ nemcsak
belőlünk áll, volt előttünk és lesz utánunk is, s
amit mi nem tudunk megvalósítani, az másoknak
talán majd sikerül: „mások alusszák ál mod // s
az álom tökéletes” (Tercinatöredékek).

Saitos Lajos számos versét ajánlja kortársainak,
vagy — miként a kötet záró ciklusában — a kö-
zülünk már eltávozott barátoknak és írótársaknak
Kormos Istvántól Weöres Sándorig, Barabás Zol-
tántól Turcsány Péterig.

Ezen írások közül elsőként a könyv címadó ver-
sét, a Pomogáts Béla irodalomtörténésznek dedi-
kált Heródes testbeszéde című költeményt emelném
ki. A vers központi gondolata az emberi felelősség.

Amiről bizony olykor hajlamosak vagyunk elfe-
ledkezni. Mintha az ember természetesnek tekin-
tené, hogy akarat-szegényen, valós és érdemi tet-
tek nélkül, vegetálva élje fel a megváltással kapott
szabadságot: „iszonyú béke jött ránk / a megvál-
tással hirtelen” — szögezi le a költő, majd így foly-
tatja: „mily egyszerű is így a világ / csak tétlen-
kedünk — bűntelen / ha egyik fogunk kihullik /
s ha a másik is vásik / a végső csikordulásig”.

Szinte ugyanerre a gondolatra rezonálnak az
Édentől a vadonig című vers alábbi sorai is: „Ami-
dőn a kiűzetés megtörtént (…) a »vadonosodás«,
mely a lelkekig ér fel, / visszavonhatatlanul el-
kezdődött”. Mintha az ember szándékosan és fo-
lyamatosan a kiűzetést választaná. Mintha már nem
céllal élné az életét, mintha beletörődne saját ja-
víthatatlanságába.

Nem véletlen tehát a költő múltba fordulása.
Mintha csömöre lenne a jelenvaló világtól. Azokat
keresi, szólítja írásaiban, akik még értelmet tudtak
adni az életnek. Így fordul például gyermeki köz-
vetlenséggel rég elvesztett szüleihez: „Szólítlak
anyám / Hamar Örzse… / mennyi tüzedhez / van-
e rőzse (…) Apám is szólítom / ennevemen / van-e
a pincében / óbora lenn” (Kiszólító).

Ezekre a kapaszkodókra van szükség a túl-
éléshez, a további értelmes léthez. Mert a közvet-
len tapasztalás bizony újra és újra azt bizonyítja,
hogy „Az Úr azúr ege alatt / a tű a bakeliten / ser-
cegve meg-megakad // Káin és Ábel arca / s alat-
tomos harca // nota bene: emberemlékezet / óta
mindig ugyanaz a nóta” (Kőfolyás).

Az emlékezet mégis az emberi lét egyik legfon-
tosabb pillére. „Ugyan mi / mámorítóbb / a bor vagy
az ecet // a bortól eszeveszetten / megrészegülsz //
az »ecet« / maga az emlékezet” (Bor és ecet).

Az ember természete, hogy folyton úton van.
Időben is és térben is. Ezért mindig kérdéses a hon-
nan-hová, illetve a mettől-meddig viszonylata.
„Ha elmégy — nem jössz vissza / ha visszajössz
— / nem mentél el” — szögezi le a költő (Koán).

De van pont, ahonnan már nincs visszatérés,
ahol „kaszák lógnak / a diófaágon // most más-
valaki arat / sarjú-életet” (Gyász).Az elkerülhetetlen
elfogadása természetes dolog. („A szobrász anyag-
ban gondolkodik / a törvényhozó szellemben / a
költő — akaratban // Atya és Fiú / ugyanabban //
a megváltoztathatat- / lan ban.”) De megint ott fe-
szül a kérdés, hogy a földi létet magunk számára
olyanná tettük-e, amilyenné tehettük? Elégedett-
séggel tekinthetünk-e vissza? Vagy keserűen só-
hajtjuk a költővel: „szeretni már / nem volt időnk”.

Persze nem minden ponton ilyen kesernyés han-
gulatú ez a kötet. Ezúttal csupán egyetlen szá lat
emeltem fel a versekben húzódó mondanivalóból.
Saitos Lajos azonban tud könnyedebben is szólni
a világról. A Weöres Sándornak hódoló egysoro-
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saiban a szólelemény és a humor egyaránt meg-
található — de a csipkelődő szójáték mögött itt is
fellelhető a mélyebb üzenet: „Van Gogh. Van gőg.
Van mire.”

Fontos könyvet adott a kezünkbe a hetvenedik
életéve felé közeledő Saitos Lajos. Számvetés ez,
visszatekintés, és egyúttal útkijelölés is — miként
azt maga is megfogalmazza a Kőfolyás című vers-
füzér záró soraiban: „bárány lesz újra / a sereg-
hajtók seregében”. (Vörösmarty Társaság, Székes-
fehérvár, 2016)

OLÁH ANDRÁS

SEAMUS HEANEY: ÉLŐLÁNC

Nem egyedülálló jelenség az, hogy egy költő, éle-
te végéhez közeledve, összegzést, számvetést tart,
alámerül a személyes múltba, és nyíltan saját em-
lékeit teszi meg versei tárgyává. E tulajdonképp
nagyon is általánosnak mondható emberi gesztus
mégis azért lehet figyelemre méltó, mert a költészet
közegén keresztül valóban betekintést enged ol-
vasóinak egy lezárulófélben lévő életpálya ta-
pasztalataiba. Seamus Heaney utolsó (angol nyel-
ven eredetileg 2010-ben, Human Chain címmel)
megjelent verseskötetének tematikája is jellemző-
en az emlékezés körül forog. A versek azonban tá-
volról sem pusztán a lajstromkészítés, a doku-
mentálás szerepét töltik be, ezt bizonyítja a Heaney
által használt líranyelv, amely tulajdonképpen
olyan, mint a versekben újraalkotott falusi kör-
nyezet, a helyek, az életképek: egyszerre puritán és
kristálytiszta, lényegre törő, de szolidan díszített.

A verssé transzformált személyes emlékekből va-
lódi, szokatlanul erős bensőségesség árad, ami egy-
részt a halál érezhető közelségéből ered (a költő há-
rom évvel később elhunyt), másrészt az emlékanyag
képszerű megrajzolásának is köszönhető, így az em-
lékek terei és tárgyai sem szorulnak háttérbe. A szö-
vegek tehát sikeresen segítenek abban, hogy ma-
gunkban újraalkothassuk a költő életének bizonyos
helyszíneit és eseményeit (hiszen itt aligha kétsé-
ges a lírai alany és a költői szubjektum szoros kö-
zelsége, mondhatni egybecsúszása). A tapintható
személyességből kifolyólag a versekben megszó-
laló hang végig állandónak, egyenletesnek, sőt a
visszatekintő perspektíva ellenére is önazo nosnak
tűnik.

Az emlékfeldolgozó tematika mellett a kötetben
gyakrabban találkozhatunk olyan szövegekkel,
melyek éppen hogy nem valamilyen életrajzi for-
dulópontot ragadnak meg, hanem apró, inkább ba-
nálisnak, jelentéktelennek tűnő történéseket avatva
verstárggyá, egyszerre hordoznak hangulati-köz-
érzeti jelleget, de versként kiegészülnek egy böl-
cseleti dimenzióval is. Szép példa erre az Album
című versegyüttes első darabjának utolsó két sza-

kasza: „(…) annyi levegős vasárnap / Kémleltünk
sípcson tig harangvirágban / Magherafelt négy
messzi tornya felé. // Már késő lenne idézni, a sze-
relemre / Az is bizonyosság, ha ketten kitartón /
Nem egymásra, de egy irányba néznek.” (8.) Heaney
utolsó kötetének verseiben tehát szétválaszthatatlanul
fonódik egybe a mindennapok valósága az arra épü-
lő elvont, kontemplatív gondolkodással, ami az em-
lékezés valódi mélységét adja.

Az Élőlánc nem tagolódik külön ciklusokra, ám
a közös főcím alá rendezett, sokszor csak római
számokkal (de néhol ezen felül saját címmel is el-
látott) versegyüttesek, mint amilyen az imént idé-
zett Album, vagy a humorosan csengő Angolna-
művek is, tulajdonképp betöltik a ciklusok szerepét,
segítenek a számbavételben, kijelölnek bizonyos
tematikai csomópontokat. A kötet többi részét ön-
magukban álló versek alkotják.

Bár a magyar nyelvű kiadás négy fordító — Fe-
rencz Győző, Gerevich András, Imreh András és
Mesterházi Mónika — munkája révén jött létre, a ver-
sek mégis homogén megszólalásúak, nem tapasz-
talhatóak stiláris kilengések; a kötet kirajzo lódó ívét
segíti a szerencsésen egységes megszó lalásmód is.

A magyar kiadás azonban nem csupán az an-
gol kötet teljes versanyagát tartalmazza, hanem
a függelék részeként elolvashatjuk Heaney 1995-
ben készült beszédét is (Szilágyi Mihály fordítá-
sában), melyet Nobel-díjának átvételekor mondott
el. E beszéd, mivel egyszerre visszaemlékezés és
ars poetica is, sok mindent elmond Heaney köl-
tészetről alkotott felfogásáról, szépen összefog-
lalva a fent említett tematikai egyszerűséggel ösz-
szekapcsolódó filozofikusságot. Meglátása szerint
„a költészet olyan rendet teremthet, amely éppúgy
érzékeny a külső világ behatásaira és hű a költő
lényének belső törvényeihez, mint ahogy ötven
éve kifele és befele fodrozódott a víz a mosó-
konyha vödrében”. (96.) A teljes terjedelmében kö-
zölt beszéden kívül pedig még egy rövid, össze-
foglaló jellegű utószó is segíti a magyar olvasót
abban, hogy összefüggéseiben láthassa a kötetet.

Bár az öregkori „emlékezetlíra” gyakorta kap
borongós, sötét tónusokat, vagy sugall feladást,
végső rezignációt, szerencsére az Élőlánc szöve-
geire annak ellenére sem ez, sokkal inkább egy-
fajta vitalitás a jellemző, hogy Heaney 2006-ban,
67 évesen agyvérzésen esett át. A melankólia bi-
zonyos fokú érthető jelenléte mellett is úgy érez-
hetjük, sokszor mégis éppen a múlt boldogsága
dereng föl képszerűen a versek helyenként már-már
bukolikus, idilli hangnemén keresztül. Heaney köl-
tészetének egyszerűségben rejlő kifejezőereje révén
mi is részesülhetünk a megformált érzésekből, ta-
pasztalatokból. A kötetzáró Papírsárkány Aibhínnak
pedig a szélben szálló sárkány elemi erejű, katar-
tikussá nagyított képével egyszerre szolgál egy em-
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lék megidézéseként, de egy életmű szimbolikus le-
zárásaként is: „Felemel, hogy bensőnk szinte be-
leszédül, / Már mindenünk repülne, csak a lábunk
szilárd, / Aztán szálszakadás — az elszabadult,
fel ajzott // Sárkány egy szál maga száguld: föld-
indulás.” (Jelenkor – FISZ, Budapest, 2016)

TANOS MÁRTON

FÓTHY JÁNOS: HORTHYLIGET

Radnóti Miklós, Szerb Antal, Sárközi György, s
még számos zsidó származású írónk holoka-
uszt-szenvedéstörténetéről sokan és sokat tu-
dunk. Sok, arra nagyon érdemes emberről vi-
szont semmit, vagy nagyon keveset. Éppen ezért
az Ungvári Tamás válogatásában megjelenő, tíz-
kötetesre tervezett sorozat, a „Tanúságtevők”
nyitó darabja, a Horthyliget (épp úgy, mint a so-
rozatban a későbbiekben megjelenő, a feledés-
ből „visszamentett” többi mű) jóval kevésbé is-
mert munkaszolgálatos-kálváriákat, szerzőket,
műveket idéz fel.

Fóthy János, a Pesti Hírlap népszerű munkatársa,
költő (a túlélő tanúságtevők egyike) arról az 1944
tavaszától nyárig tartó időszakról számol be, ami-
kor a „magyar Ördögszigeten”, valójában a Csepel-
szigeten, a kifejezetten zsidó értelmiségiek számára
létrehozott internálótáborban kellett elszenvednie
válogatott megaláztatásokat. Olyan társak között,
mint a szenvedésből is szóviccet faragó Grätzer Jó-
zsef, aki a „Sajtókamara” szót itt faragta át „Sajgó -
kamarává”, vagy a sokkal tragédia-közelibb lel ki-
alkatú Mohácsi Jenő, aki Az ember tragédiája igényes,
ihletett németre fordítója volt.

Az 1893-ban született, tehát a feljegyzések
születése idején 51 éves írót-újságírót, aki addig
kényelmes otthonában a szellemi szabadfoglalko-
zásúak hol kényelmes, hol robotos, esetében agg-
legényi életét élte, nem csupán megrendítették, de
hivatásában meg is érlelték, fel is emelték a szá-
mára rendelt holokauszt-események. Könyvének
legmegrendítőbb részlete két katolikus pap alak-
ját idézi fel; az augusztus 15-én, Nagyboldogasz-
szony napján prédikálót, a negatív példát, tapin-
tatosan nem nevezi meg, de nagyon beszédesen
jellemzi: „Volt a gyárnak egy fiatal papja, csinos,
szőke fiatalember, akit kifogástalan reverendájá-
ban gyakran láttunk a gyárudvaron. Soha ránk
sem nézett. (A „ránk” a táborban élő katolizált
zsidó értelmiségieket jelenti — P. É.) Miközben ha-
zafias frázisoktól puffogó, banális, lapos szent-
 beszédét mondta, szinte kínosan kerülte, hogy a
sárga csillagos csoportra tekintsen, úgy tett, mint -
ha észre sem venne bennünket. Leírhatatlanul ke-
serű szájízzel hagytam el a szentmise végén a ká-
polnát, az volt az érzésem, mintha Istent kerestem

volna, és valaki közénk állt, le akart tagadni az Úr
elől.” Alig öt nappal később, a nagy magyar egy-
házi-történelmi ünnepen egészen ellentétes értel -
mű élményben részesülhettek a megkeresztelke-
dett internáltak. Az ezúttal meg is nevezett fiatal
csepeli káplán, Angeli ugyanis Arany János csak-
nem száz esztendővel korábbi bravúrját ismételte
meg. Ő is egy középkori példázatot választott —
A walesi bárdokéhoz nagyon hason ló logikával —,
amikor Szent Istvánnak, első királyunknak a
pángermán terjeszkedéssel kap csolatos, min-
dent elsöprő ellenszenvét helyezte prédikációja
középpontjába, amelynek egyik kulcs figurája
éppen István sógora, a törtető Henrik herceg volt
(egy a militáns elő-Hitlerek közül!), akit ő szépen
a Lajtába fojtatott. A kevésbé allegorikus folytatás
még hatásosabb, még inkább megtisztító erejű és
megrázó: „Beszélt a fiatal pap a vér és a faj míto-
száról, amelyről éppen most láthatjuk, hova so-
dorta azt a népet, amely ennek hódol a Krisztus
igéje helyett. Beszélt a kereszténység fogalmát le-
járató úgynevezett világnézetekről… Ámulatunk
egyre növekedett a fiatal pap iránt, aki szinte ál-
landóan felénk fordulva prédikált, mintha egye-
dül csak nekünk szólt volna a szentbeszéde, és
mintha egész magatartásával azt akarta volna ki-
fejezni: ti megértitek, amit gondolok és mondok…
Akinek füle van, hallja, akinek szeme van, lássa…
— mondta az Úr Jézus. Ez a szentbeszéd nem csak
felemelt, megvigasztalt, nem csak kárpótolt a
múltkoriért. Bátor tett volt ez a beszéd, hiszen
olyan helyen hangzott el, ahol a hívők jelentékeny
része Krisztus keresztjénél többre becsülte a —
nyilaskeresztet. Angeli volt a fiatal pap neve, aki
káplán volt Csepelen.”

Aligha véletlen, hogy a válogatott megalázá-
sokat, testi megpróbáltatásokat felidéző szöveg
egy ilyen, humánus és humanitárius epizóddal,
mondhatni, a szerző 1979-ig tartó, hosszú életé-
nek egyik legszebb útravalójával zárul. Angeli
tisztelendő bátorsága és hite is hozzájárulhatott
ahhoz, hogy azok, akik a kicsiny magyar Ördög -
sziget egykori foglyai voltak, a háború végez tével
(már akik túlélték közülük az 1944 augusz tusa
és 1945 tavasza közötti időszakot) nem fordul-
tak el a katolicizmustól, de legalábbis soha nem
utasították el a zsidó–keresztény párbeszéd lét-
jogosultságát.

A „Tanúságtevők” nyitánya nagyszerű válasz-
tás volt: életteli, fordulatos, komoly tanúságokban
és ironikus kitérőkben bővelkedő szövege méltó
arra, hogy a témára hangolja a „hétköznapi fasiz-
mus” fájdalmas, a nagyok mellett kicsiny mártíri-
umokban gazdag eseményeit megérteni akaró
mai olvasókat. (Scolar Kiadó, Budapest, 2016)

PETRŐCZI ÉVA
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