
egyszázhuszonegyben, I talán március tizenötödikén,
I talán dédunokámmal, és helyettem, I elmondhatja
itt, hogy befejeztem?"

Az élet természetesen csak a halállal fejező

dik be, de a költőnek utóélete is van, s még lété
ben is adódnak váratlan, az előzményekből

azonban kitapintható fordulatai. Hadd utaljak
arra, hogy ebben a költeményben (is) érezni azt a
lélegzetvételt, amely sokkal inkább a prózaíróra
jellemző,mint a lírikusra. A szonettforma szigo
rú, fegyelmező formájában otthonos, könnye
dén és elegánsan eligazodó Bertók László na
gyobb, kitartottabb lélegzetet vesz, s beleveti
magát bőven áradó emlékei zuhatagába. Zuha
tagról szólhatunk metaforaként, hiszen sebeket
osztó korszakot élt át, abban kellett megőriznie
önmagát. S hogy ez sikerűlt, az életének nagy
tanulsága, s ebben a vonatkozásban valóban ér
vényes sorsára - de nem életére és műveire! 
a befejezettség.

Piszkos manőverek, aljas játszmák. megalku
vások kora volt ez. Nem mindenki volt arra ké
pes, hogya tilalmak és elvárások burája alatt író
maradjon vagy legyen. Lehetett egy szerep vál
lalásával - hittel vagy anélkül - a felszínen
maradni, de kivételes lelkierő szükségeltetett
ahhoz, hogy fel-felbukva az akvárium vizéből

nagyot lélegezzék bárki. Bertók Lászlónak meg
adatott ez a kegyelem, s hogy így lehetett, ab
ban a jelek szerint felszabadító támogatást ka
pott Fodor Andrástól, akinek itt közölt levele
egy érzékeny, megértő irodalomszervező pom
pás megnyilatkozása.

Volt ennek a korszaknak néhány álarcos sze
replője. Például a Tüskés Tibor erőszakos eltá
volítását követően a Jelenkor élére került Sze
derkényi Ervin. Aki úgy hiszi, hogy róla többet
megtudhat, csalódni fog. Bertók László nem ve
szi le álarcát, meghagyja a talányt, s talán jobb
is így, hiszen vannak álarc nélküli sötét szerep
lői is ennek az időszaknak, s velük szembesülve
alaposabban ismerhetjük meg a kor természet
rajzát.

Csorba Győzőt, ezt a hozzá hasonlóan ki
kezdhetetlen erkölcsű írót köszöntve írta 
ici-pici önjellemzést is rejtve a sorok közé: "A
szonett ezüst szelencéje illik I metszett arcához, sza
bályhoz szabály. I Illik? Sorvégen kinéz, föl-le jár, I
mint nyárivödör oldalán a friss víz. II Kívül marad,
ha belekényszerítik, I s belül, Ita a szem kívül rátalál,
I mégis egy-tömb, mint életés halál. I s jobbik részé
vel e szavakban sincs itt."

Akár egy korszakmonográfia címe is lehet
ne: "Kívül marad, ha belekényszerítik." Bertók
László szerencséje, hogy kívül maradt, eltökélt
ségének és erkölcsi emelkedettségének bizonyí
téka, hogy akkor sem közeledett. amikor csalo-
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gatták. Hazulról indult, s mindig hazatért, s
mindenütt otthonos lehetett jó lelkiismerete fe
dezékében. Ilyen is volt, s már csak sejtetése
okán is érdemes végigolvasni ezt a szép, hiteles
művet. (Pann6nia Könyvek, Pécs, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

KISZELY GÁBOR: MONDD EL
FIAIDNAK. .. !
A holokauszt és Magyarország

Kiszely Gábor egyre gazdagodó életművéből

kiemelkednek szépprózai írásai, a kisregények,
novellafüzérek (Éltető 2002, Bemutat6 2004 stb.)
és színművei, drámái (Elektra gyermekem, Pr6ba
játék, Premier avagy játe1c az egésszel stb.) De a na
gyobb ismertség fokán nem ezek az írások ala
pozzák meg hírnevét. hanem bár tudományos,
de nem tudóskodó művei. Gondolkozás a világ
dolgairól pontos, tárgyilagos szinten, egyfajta sa
ját látásmóddal, s mindez néha meglepően szép
lírai leírásokban is kifejeződik. Jó példa erre a Je
ruzsálem-könyve, a Hallom, Izráel. .. (1996), ame
lyért a Szentföld városában Pro Urbe díjat ka
pott, és a Róma-könyve: Mi, rémaiak (1998).

Két sikeres könyvet írta szabadkőművesség

ről, majd ezt követte az AVH-ról szóló könyve
2000-ben. Kiszely Gábor új kötete, a Mondd elfi
aidnak... a holokausztról szól, és főleg a náci né
metek dolgát, majd a Magyarországon történte
ket írja meg, hitelesen, történelmi pontossággal.
Nos, most erről szeretnék beszélni.

A megdöbbentő hír közismert. Néhány hét
tel ezelőtt Irán elnöke és a mellette állók Izrael
állam eltörlését és a zsidók kiirtását követelték.
Ezen a nagyhatalmak, az Egyesült Államok, az
Európai Unió, majd Putyin elnök (és persze
még sokan mások) felháborodva tiltakoztak,
mondván, ilyen nyílt népirtó törekvés még nem
volt. Kérdés: valóban nem volt ilyen, vagy már
elfelejtettük?

Előbb valami csak feltűnik emlékeimbó1. A
negyvenes években (múlt század) Hitler és
Horthy egyetértésével átformálódott Erdély.
Magyarországhoz visszakerült az erdélyi terü
letek egy jó része. Barátaimmal elindultunk ak
kor egy kis autóval, hogy szeretve körülnéz
zünk. Elmentünk Kőrösmezőre is, az egykori
magyar határig, a Kárpátok csúcsait szemlélve.
De amit ott láttunk, az borzasztó volt, szinte hi
hetetlennek tűnt. Tele volt a helység, a környék
szuronyos magyar csendőrrel és az általuk
összefogott zsidókkal. Gróf Szapáry Erzsébet,
akit a Márciusi Front révén jól ismertem, azt
mondta, azért van itt a főméltóságú úr (Horthy)
megbízásából, hogyacsendőröket ellenőrizze.



Vagyis hogy ne tépjék össze a magyar állam
polgárságú zsidók dokumentumait (eddig azt
tették), és ne vigyék őket tovább a Csehország
ból menekültekkel együtt a volt lengyel terület
re. Mi célból? - Akivégzésükre! (Kernenyec
Podolszk, lásd Kiszely könyvét.) A két hatalom,
tudjuk, a sztálini (például Katnyin) és a német
már egyként is emberirtó volt.

De a problémáról beszélve, nézzük inkább
Kiszely Gábor könyvét, a Mondd el fiaidnak ... f
című új írását. Hát nem öröm - bármi igazság
és érték van benne - könyvét a mai világban ol
vasni! Bármi sokat tudunk innen-onnan a tőrtéri

tekről, itt összefoglalva a zsidóság szisztemati
kus irtásáról, csaknem teljes kiirtásáról van szó.
A huszadik századi kezdetektől, amikor még
csak az eszmét terjesztették, úgy 1930 körül, míg
késöbb valóban megvalósították, képtelen és szé
gyenletes körülmények között a tömeges kiirtást.

Tudott dolgok ezek, főleg az idősebbek szá
mára, mégis fontos a tényeknek pontosítva utá
na nézni. Még ha a mi huszadik századi törté
netünk nem is annyira egyedülálló, mint azt
képzelni szokták. Az ismert "Carthaginem esse
delendarn" (Karthagót el kell törölni) se lehetett
más a rómaiak részéről,mint a punok kiirtása, a
gyerekektől az öregekig. Számunkra ez mégis
csupán ősmúlt, történelem. De milyen a félmúl
tunk vagy a jelenünk, ez most a kérdés.

Kiszely Gábor könyve végigvezet bennünket
a múltat és a félmúltat tekintve. (A fontosabb
forrásokat felsorolva, idézve, a rejtélyeket vilá
gosan feltárva.) Erdemes követni elejétől kezd
ve. Elvégre nemcsak a múltunkról szól, hanem
valamiképpen az emberről, az emberi természet
olykor elképesztő szörnyűségéről.

Hát nézzük. Hitler 1933 elején megkaparintja
a hatalmat. Németországban akkor körülbelül öt
és negyed millió zsidó élt. Az év márciusában
(kevesebb mint három hónap alatt) Dachauban
Himmler vezetésévellétrehozták az első kon
centrációs tábort, ahol 26 OOO ember került "vé
dőőrizetbe". Baloldaliak, főleg zsidók. Hiszen,
ahogy mondták: "Néptárs (Volkgenosse) csak az
lehet, akiben német vér folyik. Zsidó nem lehet
néptárs." De ez csak a kezdet. Dachaut követő
en megépülnek a további koncentrációs tábo
rok, ahol további 21 OOO ember szenved már
1939 évfordulóján. Később, már a szovjet hata
lommal szembefordulva. így nyilatkozik Hitler:
"A háború nem a föld bolsevizálása lesz és a
zsidóság győzelme, hanem a zsidó faj teljes
megsemmisítése egész Európában."

De nem részletezem tovább az általam is lá
tott történelmet. Tudjuk, hogy 1939. szeptember
elején megindul a lengyelek elleni háború, majd
1941-ben a szovjetek ellen is megindulnak a né-
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metek. Ezt követően fél esztendő alatt több
mint félmillió zsidót gyilkoltak le a fajelmélet, a
fasiszta ideológia nevében. Otto Ohlendorf né
met vezérezredes, a készenléti osztályok főnöke

így összegezte a tevékenységüket a nürnbergi
perben (már fogolyként): "Az volt az utasítás,
hogya zsidókat likvidáljuk. akár a szovjet poli
tikai komisszárokat. - Kérdés: A likvidálás szó
azt jelentené, hogy megöljék őket? - Válasz:
Igen, azt, hogy megöljük őket." A lényeg tehát a
gyilkolás, méghozzá országok sorában, csak
nem teljes Európában. Kiszely részletesen meg
írja a számokat, nekünk elég, hogya tizenegy
millió zsidó többségét - Németországtól kezd
ve Belgiumon, Hollandián. Olasz- és Franciaor
szágon, Oroszországon stb. keresztül, akit csak
tudtak, megöltek. Csakhogy tetézve a szörnyű

ségeket. ennyi ember számára már drága volt a
töltény, a golyó. Maradt tehát az ölés más, gaz
daságosabb mechanizmusa. Elóbb az autóbu
szokkal, a benzingőzzel rájuk bocsátott kollek
tív kivégzés - a nácik szerint ez nem volt elég
hatékony -, ezért a haláltáborok sorát alakítot
ták ki Treblinkától kezdve Mathausenen és
Bergen Belsenen át - hadd ne soroljam fel őket,

hiszen számosan vannak - Auschwitzig. Négy
év alatt naponta 710 áldozattal kell számolni,
akiket gázzal megöltek!

Idézet Kiszely könyvébó1 (27. oldal): "Pusz
tán 1943. január 30-án, a nemzeti szocialisták ha
talomra kerülésének tizedik évfordulóján 4 612
emberből 3513 hal meg gázkamrákban, másnap
pedig 5 100. Köztük 1 207 gyerek." Es még egy
adat: Karl Bischoff SS (Surmbann Fűhrer) jelenti
Berlinbe: "Mától kezdve Auschwitzban 24 óra
leforgása alatt 4 756 hulla hamvasztható el."
Végül egy tudós külföldi, Perry Broad vissza
emlékezése: "Egy ideig naponta átlagban 10 OOO
ember érkezett Birkenauba. Valamennyi krema
tórium teljes bevetéssel működőtt."

Elég azonban a gyilkolásokról olvasni. Lás
suk inkább, mit ír Kiszely a mentésről, mert er
ről is bőven találhatunk adatokat a könyvben.
Már csak azért is, mert ha nem is Magyarország
egész területén. de Budapesten - szemben a
vidékkel - azért a zsidóság nagyobb része sze
rencsére élve maradt. (Sajnos Varsóban nem így
volt.) Ahogya cigányság nagyobb része is,
ugyan más módon, de megmaradt, bár a nácik
közülűk is sokat elvittek a haláltáborokba.
Ugyanakkor merész, tisztességes emberek, sokan
szembeszálltak a nácikkal. a fajelmélet híveivel.
A könyv időben pontosítva felsorolja a külföldi és
részben a belföldi mentőket, akik segítettek az ül
dözött embereken. A svédek (Wallenberg), a sváj
ciak, a pápai nuncius (Angelo Rótta) és nem
utolsósorban a magyar egyházak. A mártirha-



lált szanvedett Apor Vilmos püspöktől kezdve
Márton Aronon, Mindszenty Józsefen és Se
rédy [usztiniánon, katolikus papokon, apáca
kon, az evangélikus Bereczky Albert püspökön
és a kálvinista Muraközy Gyulán át Ravasz
László püspökig. A neves emberek mellett fel
sorolja még a könyv azokat a bátor embereket
is, akik sokszor a saját életük kockáztatásával
mentettek meg üldözött embereket. A budai
Apor Vilmos téren sok ilyen "igaz ember" neve
olvasható.

Ezzel elég is. Kiszely Gábor könyvét folyama
tosan, dokumentumokra figyelve érdemes olvas
ni. Hiszen nem másért írta meg a Mondd el fiaid
nak... f című könyvet, hogy bőven megismerve a
múltat, emberségesebbé váljék a jelen és a jövő

- hiszen ez maradt most már a lehetséges leg
fontosabb feladat. (Kairosz, Budapest, 2005)

LENGYELBALÁZS

PIERG MARINI: LITURGIA ÉS
SZÉPSÉG

Az immár tizennyolc éve a pápai főceremo

niárius tisztségét betöltő Piero Marini érsek Li
turgia e bel/ezza című műve tavaly jelent meg
Rómában. Bevezetőjében - amelyet éppen
2005. április 24-re, húsvét 5. vasárnapjára datált,
ez volt XVI. Benedek pápa péteri szolgálatának
kezdete - világossá teszi, hogya II. Vatikáni
zsinat Sacrosanctum concilium liturgikus konsti
túciója kihirdetésének negyvenedik évforduló
jára szánta munkáját. Ez egybeesett II. János Pál
pápa liturgikus szolgálatával.

A könyv első nagy egysége a megújított li
turgia négy évtizedes tapasztalatának reflexióit
foglalja össze, míg a második, a Nobilis pulchri
tudo (nemes, pompás szépség) címet viselő el
mélyíti a szépség és a liturgia kapcsolatát, kűlő
nösképpen is Róma püspökének, a legfóbb
pásztornak ünneplésformái nyomán. Marini ér
sek nyíltan kimondja: a Szentlélek ébresztette a
liturgikus mozgalmat, sugalmazta a zsinati
atyákat, és kíséri azóta is a megújult liturgia he
lyes alkalmazását, folytatva tevékenységét az
igén és a szentségi jeleken keresztül az egyház
ban. Ezért szükséges, hogya liturgia számára a
legszebb helyet, a legjobb időt, a legméltóbb
csendet és ~z önmagunktól való elszakadást
biztosítsuk. Igy képes újra meg újra betölteni
annak szépsége a szívünket.

A szerző megemlékezik az úgynevezett "li
turgikus pápákról" r I. Szent Damazusról, Szent
Sziriciuszról, Nagy Szent Leóról. Szent Gelá
ziuszról, Nagy Szent Gergelyről, VII. Gergely
ről, XlV. Benedekről, akik több liturgikus szö-
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veg megalkotói voltak. A pápai szertartásoknak
egészen sajátos természetük van, ma is minden
egyes alkalomra külőn liturgikus könyvet ké
szítenek, akár Rómában folyik a szertartás,
vagy bárhol a világon. Az utóbbi évtizedek
nagy ajándéka volt a liturgia inkulturációja, an
nak lépcsőzetes,bölcs, a Szentszék kritériumai
nak megfelelő adaptálása, nem feledve az öku
menikus és a vallásközi imádságok rítusait sem.
A zsinat által megindított reform sok-sok értéke
között említi a könyv a liturgia és a művészet

kapcsolatát. Már VI. Pál pápa találkozott sze
mélyesen a művészekkel (a Sixtus kápolnában
1964. május 7-én), II. János Pál pápa pedig leve
Iet írt hozzájuk (1999-ben).

A könyv második nagy részében szintén két
tanulmány szerepel: a liturgia és a szépség kap
csolata a megújult pápai celebrációkban, és a
szépség Róma püspökének liturgikus eszközei
ben, jelképeiben. A zsinat azt írja elő, hogy a
püspökök törekedjenek a "nemes szépségre"
(SC 124), innen a kötet alcíme is. VI. Pál pápa
1965-ben leegyszerűsítette a liturgiában körü
lötte állók kőrét azokra a szolgálattevőkre, akik
nek tényleges feladataik vannak. A liturgikus
gesztusoknak a szeretet egyszerű gesztusainak
kell lenniük, ahogyan Jézus gesztusai is ilyenek
voltak. Gesztusok, szavak, tér, idő és rend te
remtik meg a liturgia szépségét. A pápai liturgi
ák is átmentek egyfajta zsinat utáni reformon:
az úgynevezett szenttéavatási konzisztórium,
az új bíborosokat kreáló konzisztórium, a bol
doggá- és szenttéavatási szertartások. A pápai
szentmisék rendjét is a liturgikus év határozza
meg, ám bizonyos ünnepek kiemelését aggior
nál t rítusokkal egészítették ki.

A mű záró harmada az ikonográfia és a litur
gia kapcsolatáról szól. Idézi a II. Níceai zsinat
határozatát (8. század) a képi ábrázolásokról és
azok tiszteletéről az egyházban. Az ikonok
használata, újra felfedezése a liturgiában össze
köti Keletet és Nyugatot. Végül az utolsó nagy
fejezet a Róma püspöke liturgikus jelvényeinek
szépségéről tárgyal. A pápai pallium, amely
kezdetben csak a római pápák munusának,
megkülönböztetett hatalmának volt a jelképe,
most megújított formában került XVI. Benedek
pápa vállára. A pápa püspöki gyűrűje, az úgy
nevezett "halászgyűfŰ" a zsinat szándékának
megfelelően egyszerű, XVI. Benedek pápáé a
galileai halász képével és a pápa nevével díszí
tett. A pásztorbot VI. Pál óta kereszt alakban
végződik.

A szépség és a liturgia szolgálata visszauta
sítja a banalitást, a fantázia-szüleményeket, a
rögtönzést és a szeszélyes ötleteket. A könyv
azzal zárul, hogya szerző idézi XVI. Benedek


