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Kinyújtott gyermekkezek
Negyven esztendeje hozott nekem a

marosvásárhelyi postás egy levelet Bu-
dapestről, a Magyar Rádiótól. Akkor is
pontosan emlékeznék a négy évtizedes
évfordulóra, ha nem lenne meg ez az
immár dokumentumnak számító kül-
demény, hisz válaszlevél volt, s amire
válaszolt, azt édesanyám írta helyet-
tem, nem voltam még hatéves, most
meg vészesen közeledem a negyven-
hathoz. De számtalan költözésem és
(egyelőre) egyetlen disszidálásom da-
cára megvan ez a levél, szinte szimbó-
lumértékűen nem akart elvesztődni,
hozzám ragadt, elkísért mindenhova,
pedig biz' Isten, néhány megrázkódta-
tásos menekülésem közepette nem ter-
jedt ki a figyelmem arra, hogy ragasz-
kodjam hozzá. Megvan tehát, kelt
1952-ben, a Holdvilágárokból írta az
Okos Mackó és Miska bácsi.

Igen, már akkor volt egy bizonyos
Miska bácsinak levelesládája, melyről
a kis világvevő rádiónkból értesültem,
csak azt nem sejtettem, hogy az egy
másik országból szól hozzám (nagyon
magyar volt még Marosvásárhely, azt
hittem, Budapest a fővárosunk), és ko-
rom korlátaiból kifolyólag azt sem la-
tolgathattam, hogy a nekem szánt fi-
gyelmesség esetleg a „határokon kívül
rekedt" magyar kisgyerekeknek szól,
netán az együvétartozás érzését, a ma-
gyarságtudat megőrzését, a gondosko-
dó gondolatot igyekszik szolgálni.

A későbbiekben már persze, más-
képp hegyeztem a fülem (és velem

együtt sok sorstársam) a Kossuth rá-
dióra, naponta friss és élő üzenet az
anyaországból nemigen érkezett oda
más csatornán. De ez egy külön fejezet
lehetne egy vaskosabb tanulmányban...

Napjaink majdnem véres rádiós
harcai és műsorváltoztatásai közepette
immár minden nosztalgiától mentes
örömmel hallgatom újra a Kossuthon,
a Határok nélkül című műsorban min-
den szombat este Miska bácsi leveles-
ládáját. Nem tudom (csak sejtem),
hogy Padisák Mihály ugyanaz, mint az
én negyven évvel ezelőtti Miska bá-
csim. Ha így van, nem is az lenne a
kérdésem, ugyan, hány éves lehet, ha-
nem egy más irányú - történelmünk-
höz és helyzetünkhöz képest abszurdi-
tásnak tűnő - kíváncsiság motoszkál a
fejemben: miként maradhatott meg
ugyanannak? Hogyan lehetséges át-
menteni töretlenül eme szolgálat kitar-
tó vállalását? Miért nem lovagolt át
„menőbb paripákra"? Miért nem „csi-
nált karriert"? Miért nem lett vezér-
igazgató a postánál, miért maradt meg
„egyszerű levélkézbesítőnek"?...

Most már - legalább is reményeim
szerinti - felnőttként tapasztalom a rá-
diót hallgatva, mennyire érdektelenek
a fenti kérdések, különösképp a határo-
kon túli magyar gyerekek számára. A
minden szombati szűk negyedóra bizo-
nyítja (erre irányuló szerkesztői szán-
dék nélkül), hogy a „kívül rekedt"
csemetéknek csak egy a fontos: hogy
ez a levelesláda létezik. Hogy mindig

belefér az ő kis, gondosan körmölt
üzenetük is. Hogy nyitott a „kisded"
kisebbségi gondjaik előtt. Hogy vá-
laszra méltatja őket. Hogy ennek a
ládának lelke van...

Megannyi „felnőtt-gondunk" köze-
pette elképzelhető, hogy a honi néha-
napján rádiózó pontosan ekkor, szom-
bat este 19.35- kor tekeri más állomás-
ra a készülékét. De sokakat - ez kiderül
a „reagálásokból" - még e hazában is
érdekel. Én mindig meghallgatom.
Szorongva és lelkesedve, összeszoruló
torokkal és nevetve, bénultan és ugrás-
ra készen. Izgalmas gyerektudósítások
ezek túlságosan is színes élethelyze-
tekről: nem tanulhat anyanyelvén egy
segesvári magyar kislány, a szerb-hor-
vát konfliktusban hunyt el tragikusan
egy osztálytárs, Szlovákiában remény-
kedik a jobb jövőben egy srác, Gyer-
gyószentmiklóson nem tudja a hugica,
hogy apukája a sírban nem hallja a
karácsonyi dalt, Kárpátalján „nyugati
szél" fújdogál... A megfogalmazás
módja lehet, hogy helyenként suta, de
magyarul van, magyarul szól olyan
helyekről, ahol már maga ez a tény is
csodával felér. Kinyújtott gyermekke-
zek, melyek nem alamizsnát, mind-
össze egy másik meleg kéz szorítását
várják...

Szegény Miska bácsi, szolgálhat
még akár újabb negyven esztendeig,
heti tizenöt percben aligha tudja a felé-
je nyújtott kezeket bár csak megérinte-
ni.
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