
[[iilYll

Családi képek Szécsényből

,,őizd meq-.."
Elmondta: Áús ilén,

Lei egyezte: Lev en del lúlia.
Liget Köryvek, Budapest, 2000,

,,.és mi volt a divat azokban az években? Kihaltott
nyakú blúz, amilyeneket Karddy Katalin viselt a film je-
iben a kosztümjeihez, A Klein-lányokon is olyan van,
Editkén és Magdán, Haas Baby is olyanban fényképez-
tette magát, A szép Donnerné ls olyat hord, úgy nézem,
finom, vékony zsorzsettbő|, - a szép Donnerné, akit
aztán ölben kellett haza(?)Vinni a vallatószobából,
gondolom, a gettó-beli vackára (vagy ez már a megyei
gyűitőtáborban történt?), mert nem bírt iárni, a
csendőrök korbáccsal? gumibottal? verték a talpát,
hogy bevallja végre, hová reitette, kinek adta át ,,meg,
őrzésre" - mondiuk - az ezüst tálcáit.

Meg parafatalpú szandál volt a divat, a német ter,
vezők a szükségből - a talpbőrök háborús hiányából -
erényt csinálva ügyes, hordható konstrukciókat talál-
tak ki. De a magyar tervezők sem maradtak el mögöt-
tük: Zsindelyné Tüdős K|ára zsinórdíszes pruszlikjainak
hatását hírdeti a Freisinler Klári mellénye, Vagy talán
Farnad,i llonka rajzolt ilyeneket a MaEJar t3iassnnyok
Lapla divatrovatába? A fiúk, a fiatalemberek nyakken,
dőt kötöttek és díszzsebkendőt dugtak zakóiuk bal fel-
ső zsebébe,.. A gyerekek általában matrózruhásak, az
idős hölgyek előszeretettel viselnek zsabót, brosstű,
vel rögzítve.,.Ja, és a Bocskai-ruha, arany- vagy
ezüstfranznis nyakkendővel, az sem szelektált még val-
lási tekintetben a viselői között. Ruha volt (többnyile
iskolai díszruha), s nem pártjelvény,

Tűzből mentett fényképeket nézegetek: Ács Irén fo-
tóművész - akinek felvételeivel olvasóink is sokszor
találkoztak már a Barálrág oldalain - fáradhatatlan
energiával szedte össze itthon és más földrészekről
egykori szécsényi iskolatársai, ismerősei és barátai
legféltettebb kincseit: elpuSztított hozzátartozóik Vé,
letlen szerencsével megmaradt fényképeit- Egy világ,
égés után - aki megmaradt, aki hazakerült, üszkön és
kormon gázolt át; Ács Irén is égő házból hozta ki az
édesanyja levelét (kelt Szécsényben, l944. máius
egyik vasárnapján, öSSzeköltöZtetéS előtt íródott kese,
rű ironiával: ,,,,.nem is gondoljátok, hogg a mi kis városunk
milyen izgalwas, már reggel 6-ftor dobolnak ránk vonatkozó

dolgokat- - -"), továbbá egy munkaszolgálatos csoport,
képet, amelynek hátára ezt írla az édesapia| ,,KészüIt

Szentivánpusztán, a rémuralom idején, I944-ben", s a még
ugyanonnan írt kísérőlevelét: ,,...mi szécsényiek egy cso-

plrtképet csináItattunh. Úgg nézünk hi, mint a gáIyarabok.

Őizd meg a késű utókor snímára okulásul A helqzet napróI

napra reményteliesebb," Ez utóbbi mondat nem hangoz,
hatott túl meggyőzően, , _

A helyzet ugyanis napról napra reménytelenebbé
vált azok számára, akiket kitaszításía ítélt az akkori ál-
]amrend, A könyvben látható fotók még az együttélés
dokumantumai - talán nem mindig békés, talán konf-
liktusoktól sem mindig mentes együttélés volt az, de
együttéIés. Az iskolai tablókon, kirándulási csoportké-
peken nem lehet megkülönböztetni, ki zsidó, ki ke-
resztény, az egy bokor tövében ,,lekapott" négy kislá-
nyon sem látszik, melyikük van arra predesztinálva, hogy
Auschwitzba vigyék, Mind mosolygós, mind kedves,
mind ígéret.

A könlv képanyagát Ács Irén nemcsak gyűitötte -
és ebben segítségére volt a nemróg elhunyt, szintén
szécsényi születésű Somogqi Magda filmdramaturg -,
hanem emlékei felidézésével ő kommentálja is, Apró
emberi rebbenésekre emlékszik - a bánatot még hu-
morral is képes oldani, Nem mindennapi emlékezőte-
hetsége, bölcs önironiáia,,ihlethették" arra Levendel |ú-
lia írónőt, hogy íródeák|ául szegődjön, Szívesen el-
hallgattuk volna még, saináliuk, hogy egyeseket csak
említ, anélkül, hogy bepillantást adna rég elhamvadt
életükbe. Még több fáidalmas anekdotára szomja-
zunk..,

Az utószót ííó Prazklvszka Mihály a szécsényi társa-
dalom szerkezetének felborult egyensúlyáról szól - s
arról, mit veszített Szécsény a helybéli zsidóság kiirtá-
sával, A könyv közli az elpusztultak néVsorát, s külön
egy kimutatást arról, milyen foglalkozásokat űztek,
míg meg nem haltak. ,,Szécsénq eggik napról a másikra el-

veszítette az orvosát, gtlógysurészét, kereskedfiét, igavédiét,
ngomdászát..." - írja a volt szécsényi múzeumigazgató
Praznovszky. Mi pedig az egykorvolt szécsényi zsidó
polgári, értelmiségi és kispolgári lét amatőr képdoku-
mentumait vetiük össze újra meg úira a veszteséglis-
tával, s félő szíwel druftftolunk a képeken első világhá-
borús katonaruhában látható férfiaknak, magukat ci-
garettával a kézben lefotóztató kamasz fiúknak, hin-
tán, füldőruhában pózoló nagylányoknak, gyermekük-
kel megörökített fiatal anyáknak: bárcsak ne taláinánk
ráiuk abban a névsorban..,

A könyv különös gonddal, érzékenyen megkompo-
nált kép- és szövegelrendezése László Csaba ízlését,
hozzáértését dícséri, A borítón - mintegy összefogla-
lásul - viszontlátunk néhány elgondolkoztató képet és
levéltöredéket, Ez utóbbiak közüI azt is, amelyet Ács
lrénnek írt a számára végzetesnek bizonyult munka-
szolgálatból az apia, ,,Őizd ne4,.," Micsoda nehéz pa-
rancsolat,..
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