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̶ Barsi (Rodriguez) Ödön kalandos élete ̶
Ács Péter dr. (ELTE) közreműködésével írta:

dr. Barsi Béla
In memoriam Barsi Ödön (1904-1963)
A szerző elfogultsága érthető, hiszen ő e tanulmány tárgyának a fia. Az írás tehát apámról szól. Nehéz feladat
érzelmek nélkül írnom róla, aki templomként magasodik fel előttem. Többször hátra lépek, hogy nézőpontom
tárgyilagos lehessen.
Barsi Ödön rendkívül sokoldalú művész volt. Olyan turbulens korban élt és alkotott, amely bővelkedett drámai és tragikus eseményekben. Alkotóművészete rendkívül sokoldalú volt. Színészként indult pályafutása, majd rádió- és színházi rendezőként vált ismertté, s eközben, mint kalandregény és prózaíró is széles
olvasótábort szerzett. Írt film forgatókönyvet, és műfordítással is foglalkozott. Szellemi alkotásai ma is élnek,
lexikonok őrizik emlékét és munkásságát. Emberi nagyságát, humanizmusát, elvhűségét és megalkuvás nélküli demokratikus gondolkodását azonban csak a hozzá legközelebb állók ismerhették.
Életének egyes szakaszait családi írások, fotók és számtalan médiaforrás, dokumentum segítségével
kísérelem meg feltárni.
A monográfiához rendelkezésemre álló két legfontosabb forrás egyike a néhai Eöry Kató színművésznő által készített album, a másik pedig apám gyűjteménye1, amelyben az idők során megsárgult, pergamenszerű újságkivágások találhatók. Célom az, hogy Barsi Ödönt és munkásságát életszerűen, az őt legközelebbről
ismerők szemszögén keresztül ismerjék meg az olvasók.
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Mindkettő a szerző birtokában
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A gyökerekről
Az 1914. év egyik hajnalán Ödön még aludt, amikor apja, dr. Rodriguez2 Béla államtudományi doktor, matematika tanár, megsimogatta tíz éves kisfia fejét, és sietve elindult – munkahelye, az iskola helyett - az önkéntesek gyülekező helyére. Tartalékos főhadnagy lévén kutya kötelességének tartotta, hogy ő is részt vegyen
a haza védelmében, ami ez idő szerint országunk határán túl zajlott. A kétgyermekes apa élete derekán úgy
gondolta, hogy ebből nem maradhat ki. A kétségtelen hazaszereteten túl elhatározásában a mélyről fakadó
kalandvágynak is szerepe lehetett.
Dédapja, Rodriguez Károly a császári hadsereg sebésze volt a napóleoni háborúk idején, annak ükapja pedig, De Rodriguez Antal százados, a török elleni háborúk alatt a harctéren esett el a XVIII. században.
Ahogyan Supka Géza írta évtizedekkel később a nevét addigra Barsira váltó Ödön sikeres regényének, az El
Dorádónak előszavában:
„A fantasztikumnak, az örök és halhatatlan kalandvágynak öröksége, amely valaha Amerika felfedezésére hajszolta a spanyol nemesség java részét, szinte esszenciává sűrűsödötten szólal meg
a regényből, amelynek szerzője Barsi (Rodriguez) Ödön, maga is ősrégi spanyol nemzetség leszármazottja, s ereiben hordozza a Pizarrók, D’Orellanák pezsgő temperamentumú vérsejtjeit.”
Barsi Ödön őseinek kalandvágyó természetét szerencsére csak gondolatvilágában örökölte, ami fordulatos cselekményű regényeiben is tetten érhető.
Apja igen erős, fekete szakállú kreol típus volt. Igen bátor embernek tartották: egy ízben puszta kézzel
tartott fel egy megvadult bikát, amíg felesége, Olga piros napernyőjével elmenekült a közelből.
A gyermek Ödön még talán akkor is aludt, amikor a katonavonat – meg-megállva az állomásokon
- lassan zakatolt a határ felé. Béla későbbi leveleiben felelevenítette, ahogy a falvakban ünnepélyesen, katonazenével búcsúztatták a frissen bevonulókat, miközben a helyi plébános áldását adta a frontra induló honvédeknek. Egyik levelében így írt: „mi erős markú emberek megmutatjuk az ellenségnek, hogy felettük állók
vagyunk”. Ám felesége, Olga, a szelíd, szőke pedagógusnő, rövidesen már nem kapott több levelet, sem hírt
a férjéről. Csak ősszel, amikorra nyilvánvalóvá vált, hogy az orosz túlerő vereséget mért a gyengén felszerelt,
főként önkéntesekből álló magyar népfelkelő ezredre, csupán ekkor kapott értesítést a frontról, hogy Béla hősi
halált halt. Mesterlövész golyójától esett el, holtteste tömegsírba került. A Rodriguez fiúk árván maradtak.

A kőszegi kadét
Így tehát a kis Ödön hadiárva lett, Apját hősi halottnak nyilvánították, a hadiözvegynek a Vilmos császár
körúton jutott trafik. Az erős akaratú özvegy talpon maradt: az Áldás utcai rózsadombi házat ugyan el kellett
adnia, de a két fiú neveltetéséről és taníttatásáról mintaszerűen gondoskodott.
André gimnáziumot végzett, majd a Ludovika Akadémiát járta ki, ahonnan a háború végső szakaszában repülőként bevetették az olasz fronton. Szerencsére elkerülte az apja sorsát: bár a Piavénál ő is sebesülést
szerzett. Ödönnek szintén katonai iskolában nyílt lehetősége tanulásra. Kőszegre került a kadétiskolába, majd
Budapesten érettségizett a Bocskai reálgimnáziumban. A kőszegi kollégiumi évek mély nyomot hagytak benne. A rendszeretetre, a pontosságra szoktatás, a jellem formálása, a német nyelv elsajátítása alapvető követelmény volt az intézetben. Ödön nem volt verekedős természetű, de gyávának sem bizonyult: társaival szemben
bátran lépett fel, ha sérelem érte. Ha igazságérzete úgy követelte, az élete folyamán később is több alkalommal
kiállt maga és mások védelmében.
Úgy tartják: a gyermekkor, az úgynevezett angyalkor akkor ér végett, amikor a gyermek búcsút mond
a játékainak. Ám az angyalkorba való visszavágyódás örök, kortól független. Ödön élete derekán is előszeretettel olvasta May Károly, Verne Gyula regényeit, James Fenimore Cooper indiántörténeteit, érettebb korában
pedig szoros barátságot kötött a dunai „indiánokkal”.
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A Rodriguez családi név Barsi történő megváltoztatását a Belügyminisztérium hivatalosan 1946-ban engedélyezte.
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Előszeretettel mesélt kőszegi emlékeiről. Nevezetes eset volt, amikor az intézet melletti patak megáradt és egyik osztálytársa - a többiekkel vitézkedvén - kötelet feszített ki két fa között, és kötéltáncos módjára
akart a megáradt folyó fölött átkelni a túlpartra. Félúton azonban beleesett a sárgán hömpölygő zavaros vízbe,
és - mivel nem tudott úszni - azonnal elmerült. A felügyelő altiszt mundérban azonnal utána ugrott, és kimentette. A fiúnak szerencséje volt, az ijedtségtől eltekintve nem történt baja. Hasonlóan végződött egy másik történet: egyik osztálytársa, aki mindenáron repülős akart lenni, az iskola tetejéről ugrott le egy kerti napernyővel
az udvaron tartott ünnepély alkalmával. Az ernyő kifordult, és a növendék az egyik bukszus bokorba zuhant.
Zúzódásoktól eltekintve épségben megúszta a vakmerő vállalkozást. Sok évvel ezután azonban repülőgépével
lezuhant, és szörnyethalt.

A kőszegi kadét otthon

Egyik kéziratos, fiókban maradt regényének, A szárnyas pengének cselekménye is a kőszegi emlékekre épül.
A későbbiekben, amikor Ottlik Géza rádiós hangjátékát rendezte a Magyar Rádió stúdiójában3, az íróval kedvtelve emlegették a kőszegi élményeket.
A humán tárgyak iránti érdeklődése kezdettől fogva nyilvánvaló volt. Ha matematikából nem jeleskedett is, szavalni ő tudott legjobban társai között. Matematikából egy ízben nehézsége támadt, amiből kedvelt
tanára H. Geysa azzal segítette ki: „Tudja mit? Mondjon el inkább egy verset!” Rajzkészsége is jó volt, amit a
fent említett regényéhez készített illusztrációja is jelez.

A szárnyas penge címlapja
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Hercegek és Szerelmesek. Részletek új magyar Shakespeare-fordításokból Ottlik Géza
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Pályaválasztás
Hívatását keresvén az Iparművészeti Iskolába is beiratkozott. Ott ismerkedett meg Szeleczky Piroskával, későbbi feleségével. Az ismerkedés igen prózai módon történt: apám az iskola udvarán véletlenül eltalálta egy
labdával anyámat. Az incidenst sűrű bocsánatkérés követte. Az Iparművészeti Iskolát végül nem fejezte be,
viszont beiratkozott a Színművészeti Akadémiára. 1929-ben a hároméves színész szakon, majd, l930-ban Hevesi Sándor évfolyamán, a rendezői szakon is diplomát szerzett.
Néhány alkalommal Erzsi és Ödön együtt szerepeltek vizsgaelőadásokon. A bájos fiatal színésznő szép
karrier előtt állt, és Eöry Kató néven a Nemzeti Színház kiemelkedő tehetségű tagja lett. Rodriguez Ödönt
(Barsi művész néven) szintén szerződtették.

A fiatal színész
Katóval útjaik végül elváltak, de továbbra is mély barátság fűzte össze őket. Féltő szeretet érződik Ödön egyik
1944-ben írt regényében (Harmadik csengetés), amely egy tehetséges fiatal színésznőről szól, aki a színházi
intrikák következtében idegösszeomlást kap, és szerelmének elvesztése csaknem az életébe kerül. Barsi Ödön
ugyan befejezetlenül hagyta a szomorú történetet, ám e sorok írójának jóvoltából - aki pótlólag elkészítette a
befejező részt - a szereplők sorsa végül kedvező fordulatot vesz.
Kató gondosan gyűjtögette, s albumba kötötte az Ödön szerepeiről, majd irodalmi és rádiós munkáiról
az újságokban megjelent méltatásokat. Élete vége felé magához hívatott, és az albumot a kezembe adta azzal,
hogy az most már engem illet. Az újságkivágások időrendbe vannak rendezve, az egyes médiumok többnyire
azonosíthatók, de megjelenésük pontos dátumára sajnos csak következtetni lehet.
Ödön a Nemzeti Színházból rövidesen kilépett, és a Belvárosi Színház
tagja lett. Szerepelt az Egy lány aki mer c. vígjátékban és A törvény nevében c.
darabban. Ez idő tájt találkozott újra a gimnáziumból ismert Szeleczky Piroskával. Mély vonzalom ébredt közöttük egymás iránt, s 1930-ban házasságot
kötöttek.
Piroska elkísérte Erdélybe, ahol a kolozsvári Magyar Színházban és
más társulatoknál csillogtatta színészi tehetségét, miközben maga is igyekezett tökéletesíteni tudását. Az Erdélyi Lapok tudósítása szerint Nagyváradon
Hunyadi Sándor Pusztai szél c. darabjában a pandúrt alakította. Titkos Ilonával
játszott együtt Pierre Wébernek a Kényes válóper c. vígjátékában. Temesvárott
1932-ben az Ember tragédiájában Ádámot alakította4.
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Erdélyi újságokból kivágott színielőadások kritikái alapján, Eöry Kató albumából.
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A vándorélet nem kedvezett a fiatal házaspárnak, de kitartottak, és tovább keresték a jobb élet lehetőségét. Anyám, a Trianon után felvidékről kitoloncolt leány, tehetséges ipar- és képzőművész volt, üres óráiban
rajzolt, és portrékat festett.

Újra Budapesten
Nem könnyű egy vidéki színésznek Budapestre visszakerülnie. Hogy ez mégis sikerült, ehhez apám kivételes
szavalókészsége és szorgalma mellett a fivére segítsége is kellett. André 1920-ban iratkozott be Rákosi Szidi
színiiskolájába. Bécsben és Berlinben színészként lépett fel, majd filmgyári gyakornok és rendezőasszisztens lett. Bécsben, a némafilm időszakában Deésy Alfréd mellett
dolgozott. 1927-ben együtt rendezték A villamosszék árnyékában című filmet, amely a
Sacco és Vanzetti-perről készült. Később Fritz Lang segédrendezője volt. Filmrendezőként hírnévre és rendkívül jó kapcsolatokra tett szert a művészvilágban.
Ödönt 1933-ban erdélyi sikeres szereplése nyomán Márkus László vendégfellépésre hívta meg a Nemzeti Színház A kölcsönkért kastély budapesti bemutatójára.
Visszatért tehát Pestre, és André biztatására hangjátékot írt Paganiniről Az ördög hegedűse címmel. A hangjátékot Csanády György rendezte, a főszerepet maga
a szerző, Barsi Ödön adta elő, a méltatás szerint „illúziókeltően”5. A szereplésvágya
Rodriguez André (Endre) még kísérti, de megtapasztalva, és elkerülni kívánván a színészi pálya buktatóit, szakít
a színészi szerepjátszással, lelép a „világot jelentő deszkákról”. Kárpótolja azonban az, hogy színházi és rádió
rendezőként együtt él a darabokkal, láthatatlanul ugyan, de elképzeléseit másokkal megosztva továbbra is ott
lehet színésztársai között.
Későbbi írásaiban is gyakran megjelenik a színész, aki saját maga a cselekmény főszereplője vagy tanúja, máskor a novelláiban, regényeiben valamelyik színész társát mintázza meg egy-egy kritikus élethelyzetben (Némajáték - Délibáb 1943.16. szám ); A vándorszínész - Tolnai Világlapja 1943. január 6.; III. Richard,
Az utolsó szerep, A faun, A súgó, Lear király, Az epigon, A harmadik csengetés - a Képes Krónika folytatásos
regénye, Komédiások - Hétfői Regény).
Barsi Ödön műveiben mindig színész maradt, főszereplő, aki önmagát rendezte. Egyik korai, talán
kadét korabeli olvasmányélménye lehetett Dumas Három testőr c. regénye, melyet egyébként színpadra is
állított. A regény főszereplőjével való azonosulását lehetetlen nem felismerni. Ő D’Artagnan, aki fiatal, olykor
heves és meggondolatlan, ugyanakkor a legvakmerőbb. Nem Athos alakját választja tehát, aki hűvös, megfontolt és hiperetikus, ráadásul főnemes, hiszen ő egyben De la Fère grófja, nem is a jószívű, bivalyerős Porthos
nyeri el tetszését. A nőcsábász Aramis, aki később pap, abbé lett, szintén nem lehetett abszolút példakép. Maradt tehát a gascogni kisnemes családból való fickó, s Gascogne nincs olyan messze attól a Spanyolországtól,
ahonnan a Rodriguez katonaősök, valószínűleg szintén kisnemesek, származnak. Barsi ezzel a gesztussal
kimondatlanul is utal középosztályi származására. A testőr alakja egy másik művében is megjelenik. A Vihar
London felett (1945) c. háborús regényében az egyik angol tiszt viseli álnévként Dumas hősének nevét. Az író
ebben a szereplőjében találja meg leginkább önmagát.

A rádiós karrier
Bár Hevesi Sándor is támogatta Budapestre való visszatérését, a nemzeti színházi szerződtetése nem tűnt reálisnak, s főszerepekre sem igazán számíthatott. Pedig fivére, Rodriguez Endre, az öccse érdekében levélben
fordult dr. Németh Antalhoz, aki a Nemzeti Színház igazgatója és a Magyar Rádió drámai osztályának frissen
kinevezett vezetője volt.
Részletek a levélből:
5 Magyar Rádió Budapest I. 1935. február 14.

5

„Kedves Tónikám, az első gratuláló levelem tintája még alig száradt meg, és már őszinte örömmel üdvözölhetlek új kinevezésed alkalmából. ... Kedves Tóni, ne tekintsd levelemet protegáló
soroknak, mindössze azt kérem, hogy győződjél meg személyesen színészi képességeiről, intelligenciájáról és nem utolsó sorban, irodalmi képzettségéről ... Régi vágya, hogy elhunyt unokabátyja, Harsányi Kálmán Ellákjának a címszerepét eljátszhassa. ... Ítéld meg magad, hogy öcsém
valóban az a tehetség-e, akinek mi ismerjük. Én tudom, hogy az említett szerepben olyan sikert
aratna, ami talán példátlan lenne az utóbbi évek színházi történetében.”
A színházi szerződtetésre ugyan nem került sor, de Ödön, szerény fizetéssel, a Magyar Rádiónál álláshoz jutott a számlafejtési osztályon. Innen indult el azután a gyorsan felfelé ívelő írói és rendezői karrierje. Az
utóbbit a rendezői diploma alapozta meg, az előbbi tehetsége és szorgalma eredménye volt. A hangjátékírással
való próbálkozás szerencsés döntés volt. Egy színész, aki a rendezéshez is ért, és – hála a detektívregény írásnak – írói talentuma is van, erre a feladatra született.
Ödön írói talentuma már a harmincas évek elején megmutatkozott, amikor - megélhetésük érdekében - a Rodriguez-testvérek - közös élnéven - ponyvaíráshoz fogtak. Témaválasztásuk gyökerei gyerekkori
olvasmányaikban lelhető fel. A regények ihletői főleg Edgar Allan Poe, Conan Doyle, Maurice Leblanc, Robert Louis Stevenson, Gilbert Keith Chesterton, May Károly, Verne Gyula, J. F. Cooper művei voltak. A nagy
sikert arató westernfilmek magyarországi megjelenése is hatással volt működésükre. A kiadókkal általában
André tárgyalt, és bár egy-egy regényt ő is írt, a munka dandárját testvérére hagyta. Ödön jó stílussal, fordulatokban gazdag cselekményszövéssel írta olvasmányos, filmszerű műveit. Sajátos hangulata volt regényeinek.
Hamarosan állandó olvasótáboruk alakult ki, és a kiadók is versengtek a művekért.
Első közösen írt bűnügyi regényük 1933-ban a Palládium Félpengős sorozatában jelent
meg Nevető halál címmel. Osztatlan sikert aratott, számos gratuláló levelet kaptak.(A
könyvet a rendszerváltást követően ismételten kiadták, és az OSZK is bevette a Hangos
Könyvek sorába.)
							
1935-ben, a Magyar Rádió fennállásának 10. évfordulója alkalmából a drámai osztály
pénzjutalommal járó hangjáték pályázatot hirdetett. Az első díjas 1000 pengő, a második
díjas 500 pengő várományosa volt. A pályázatokat a szerzők nevének ismerete nélkül
bírálták el. Apám nyerte el mind az első, mind a másodikat díjat. Az első díjat a Gárdonyi
Géza Isten rabjai, a másodikat a Sienkiewicz Henrik Quo Vadis című regényéből készült
hangjátékkal. A Rádió dramaturgiai osztálya nyomban felvette rendezői állományába. A
tüneményes karrierről Barsi Ödön útja címmel Végh József készített riportot6.
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Kolozsvár 1937. december 25. Ellenzék.
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Munkás évek
Apám ezek után szinte teljesen felhagyott a színpadi színészi pályával, már csaknem minden idejét a Rádióban
töltötte. Késő estig dolgozott, rendezett vagy a műsort felügyelte. Kevés szabad idejében pedig továbbra is írt,
hangjátékot, cikket, tanulmányt, regényeket, amelyekben a témaválasztása és stílusa is egyre inkább a klas�szikus szépirodalom felé ívelt, bár a ugyanakkor a számára hasznos és szórakoztató ponyvaírást is folytatta.
Az a vágya, hogy az Ellák címszerepét a Nemzeti Színházban eljátszhassa, már nem valósult meg.
Rodriguez Endre fentebb idézett levele azonban mégsem volt hiábavaló: dr. Németh Antal Barsi Ödönt bízta meg a darab 1937. december 5.-i, Miklós napi díszelőadásának rendezésével. Apám jól ismerte Harsányi
Kálmán Vojnits-díjas, ötfelvonásos tragédiáját, hiszen a Nemzeti 1930. évi felújításában fiatal színészként
Altaroth szerepét kapta meg. A címszerepet ekkor mestere és példaképe, Ódry Árpád játszotta.

1930: Barsi Ödön mint Altaroth

1937: Barsi Ödön mint rendező

Az előadás érdekessége - amint ezt a fenti cikk címében is olvashatjuk -, hogy a rendező Barsi Ödön
az „Ellák” írójának Harsányi (Hlavats) Kálmánnak az unokaöccse, a jelmeztervező pedig a szerző leánya. A
Hlavats (Harsányi) család leszármazásáról a Magyar Családkutató Egyesület Matrikula c. elektronikus folyóiratának következő számában teszek kísérletet7.
Barsi Ödön újságcikkben írt a szerzőhöz fűződő kapcsolatáról, és rendezői elképzeléseiről.
„Elképzelésem szerint az Ellák nemcsak a hunok tragédiája, hanem egyúttal a magyar tragédia
is. Őseink fájó sorsa és a jelen sivársága között Harsányi Kálmán „Ellák”-ja jelenti az összekötő
kapcsot. ... Ez az elgondolás vezetett abban a törekvésemben, hogy a darab ázsiai vonatkozásait
aláhúzzam, és kihangsúlyozzam.” 		
Vérbeli színész nehezen viseli ha már nem állhat a közönség előtt, ha a színpadon nem érezheti magán
a nézők tekintetét vagy akár színész társai testközelségét, ha nem hallhatja saját hangját, ha nem érezheti,
miként hat a hallgatóságra. Apám kezdő színész korában is sokszor szerepelt előadóesteken. Nevezetes volt
például az 1930. február 24-én a Zeneművészeti Főiskola Kamaratermében rendezett koncert, amelynek keretében kedvenc Ady verseit szavalta el. Családi körben is adott elő - akár saját szórakozására is - néhányat
kedves költeményei közül. Ezek közé tartozott pl. E.A. Poe-tól „A holló”, Márai Sándortól a „Halotti beszéd”.
Csodálatos zengésű bariton hangja Ódry Árpádéra emlékeztetett.
7 Dr. Barsi Béla: A Hlavács család nyomában a Vág völgyében.
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Hanglejtését jól időzített hatásos szünetek és rapszodikusan fokozódó hangkitörések váltakozása kísérte. Néhány alkalommal a mély átéléstől könnybe borult a szeme, ami számomra kissé komikusnak tűnt.
Hangja sajnos nem maradt fenn, mert a háború alatt a hangjátékokról készített lemezfelvételek zöme megsemmisült.
A későbbiekben előfordult, hogy csak nekem mondott el verset. Az érettségi vizsgám előtt ő készített
fel egy iskolai szavalóversenyre, amit meg is nyertem. Leendő színinövendékek is jártak hozzá versmondást
tanulni: néhányukat ő készítette fel a Színművészeti Akadémia felvételi vizsgájára. Fénykorában a Színművészeti Akadémián fiatal színészeket tanított a szép beszédre „mikrofon gyakorlat” keretében. „Számodra a
napnak hosszabbnak kellene lennie huszonnégy óránál” - jegyezte meg egy ízben anyám, apám fáradhatatlan
munkabírását látván. Amint tehette, elővette az írógépét, és folyamatosan dolgozott. Egymás után születtek saját hangjátékai, sok ismert művet alkalmazott rádiószínpadra, és persze változatlanul sokat rendezett. Előszeretettel dolgozta át neves külföldi írók és drámaírók műveit (Ibsen, Strindberg, Lagerlöf).
Rádiós rendezői bemutatkozása Faludi Kálmán Juhász Pétör legendája című, három részes hangjátéka
volt8. A stúdióban már felgyulladt a piros fény, de az előadás még nem kezdődött meg, amikor megcsörrent a
telefon. Sírós hang közölte a telefont felvevő kollégával, hogy apám apósa, Szeleczky Árpád, hirtelen meghalt. A kolléga a gyászhírt csak a jól sikerült rendezés után tudatta apámmal.
Dramaturgiai munkája Edward Knoblauch A faun c. vígjátékának rádiószínpadra való alkalmazásával
bővült. A rendező ezúttal dr. Németh Antal volt. Apám rendezésében hangzott el 1937. január 1-jén Fertsek
Ferenc rádiódrámája, A vendég három hangképben, a főszerepben Ódry Árpáddal és az egyik női szerepben
Eöry Katóval.
Marchis György svéd követségi sajtóattasé fordította magyarra August Strindberg misztérium játékát,
a Húsvétot és Lagerlöf Zelma regényét, a Gösta Berlinget. Ezeket Barsi Ödön dolgozta át rádiószínpadra és dr.
Németh Antal rendezésében hangzottak el még ugyanebben az évben. Barsi Ödön alkalmazta rádióra Scribe
Egy pohár víz c. vígjátékát és Rudolf Henz Az őrjárat c. drámáját az év tavaszán.
1937. április 5.-én meghalt Ódry Árpád. Barsi Ödönnek jutott a feladat, hogy viaszlemezek segítségével felidézze a nagy művész rádiószerepeit az „Ódry hangja” című programban (június 18).
Barsi Ödön rendezte Gyula diák (Vitéz Somogyvári Gyula) A virágember c. drámáját májusban, a
Barclay regényéből, Pogány Kázmér fordítása alapján készült Esti dalt júniusban.
1937. évi rendezései voltak még: Dr. Roogen (írta dr. Manczur Viktor); Schönbrunni orgonák (a zenés
hangjátékot írta Kulinyi Ernő, zenéjét szerzette Kemény Egon); Tökéletes házasság (Leonard White, fordította
Ágotha Hilda); Árva László király (írta Herczeg Ferenc); Don Quijote de la Mancha (Cervantes műve Győri Vilmos fordításában és Bárdos Gyula átdolgozásában); Csata (Claude Farrere regényéből fordította Szatmári Jenő;
A fekete tulipán (Dumas regényéből írta Szilágyi Sándor); A limanovkai legenda (Vitéz Somogyvári Gyula); Az
Északi hadjárat (Ibsen Henrik színműve, fordító Szűcs László és Barsi Ödön, a rendező dr. Németh Antal).
1938. évi rendezései: Karácsony (Dickens Karácsonyi ének című elbeszélése Mátray Betegh Béla fordításában, Ujházy György átdolgozása, Polgár Tibor zenéje); Sümegi farsang (írta Urai Dezső); Csillagnézők
(Büky György és vitéz Somogyvári Gyula); Repülőgép London felett (írta Kántor Sándor); Az éter hajósai
(Aldo Franco Pessina); A költő és a halál (írta Herczeg Ferenc); Érdekházasság (írta Alfred Sutto); A dicsőség bajjal jár (Samuel Becket); két egyfelvonásos: Pusztai emberek és Mihály kiáll (írta Pados Pál); A három
testőr és az Alpesi vihar (mindkettőt írta és rendezte Barsi Ödön).
A rádiós munka legnagyobb eseménye abban az évben Az ember tragédiája hanglemez-felvétele volt. Az alkalomhoz illően a produkciót dr. Németh Antal rendezte, Barsi
Ödön társrendező volt. Az egyik újságcikk Eőry Kató albumában a Tragédia 1937. október
21.-i, a Nemzeti Színházban történt bemutatójáról tudósít. Apám könyvei között pedig
megtaláltam Madách Imre művének 5. kiadását, amelyet Alexander Bernát látott el jegyzetekkel és magyarázatokkal. Minden jel arra mutat, hogy apám társrendező volt a színházi
bemutatón is, ugyanis kézírásával és rajzokkal látta el a nyomtatott szöveget. Igazi ritkaság, egy rendezői példány került tehát a kezembe, amit rövid gondolkodás után eljuttattam
a Színháztörténeti Intézetnek.
8 Magyar Rádió Budapest I. 1936 november 19,

8

Két oldal a rendezői példányból

Bár Barsi Ödön a színházi rendezések terén is élvezte dr Németh Antal feltétlen bizalmát, számára a
rádiórendezés volt az igazi hívatás, s a rádióstúdió rendezői fülkéje jelentette a második otthont. Munkájáról
így írt:
A rádiónak ma már külön irodalma van, épp úgy, mint a színháznak vagy akár a filmnek. A rádió
sajátos törvényszerűségéhez alkalmazkodó, eredeti vagy regényekből dramatizált hangjátékok és
rádiódrámák mellett gyakran találkozunk a rádió számára megfelelően átdolgozott (rádiószínpadra-alkalmazott) színművekkel, tragédiákkal és vígjátékokkal. Kétségtelenül beigazolódott,
hogy az eredetileg színpadra szánt művek (a klasszikusok is) rendszerint csak jelentékeny módosításokkal lehetnek alkalmasak rádióelőadás céljára.
1939. május 21.-én Forster György hangjátékát a Kempelen Farkast
rendezte, amely ötletet adhatott későbbi regényének a megírásához (Játék
a halállal). Ez évben a legsikeresebb hangjátéka és rendezése kétségkívül
a Délibáb kisasszony című mesejáték volt9. Rendezői jártasságának újabb
bizonyítékait adta Maurice Materlinck Monna Vanna c. drámájában, Wodehouse Zivatar c. vígjátékában, Ságody József Délután négykor és Ismerkedési est c. egyfelvonásos hangjátékaiban, Tabéry Géza Kolozsvári bál és
Nyírő József Új haza c. történelmi színjátékában.
A világháború kezdetétől az esti órákban a rádióadók működését korlátozni kellett. Mindez hátrányosan érintette a dramaturgia munkáját is. Barsi
ennek ellenére megrendezhette Balsac Szamárbőr című darabját (Harsányi
Kálmán fordításában) és Az örök ideált (Rino Alessi). Lagerlöf Zelma novelláiból írta hangfelvételre A gyertyalángot és A karácsonyi rózsa legendáját. A december 31.-i Tarka szilveszter-est rendezője is ő volt.
						

Társaság és barátok
Anyám emlékezete szerint, ha bármikor egy társaság összejött, annak - megnyerő, bizalmat gerjesztő külsejének és mindig érdekfeszítő mondanivalójának köszönhetően - rögvest apám lett a központja. Az egyik rádiós
összejövetelen találkozott az akkor még nőtlen Láng Jenővel, akihez kezdetben barátság fűzte, később pedig
rokoni kapcsolat is kialakult közöttük.
9 A Magyar Rádió színpada 1939. május 23.
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Láng Jenő, aki mellesleg Láng Józsefnek, a Magyar Rádió Rt. egyik fő részvényesének volt a fia, egy
alkalommal találkozott Zólyomi Lilivel, Barsi Ödön feleségének unokahúgával. A rendkívül intelligens, gyönyörű fiatal nőbe első látásra szerelmes lett, és hamarosan feleségül vette. Ettől kezdve Barsi Ödön számára
a gondtalan kikapcsolódást - ha a munkája engedte - a vasárnap délutánonkénti bridzspartik jelentették az
Orbánhegyi úti Láng-villában.
A bridzspartik állandó résztvevői voltak Láng Jenő, Marek Lóránt, Sótonyi Egon és Barsi Ödön. Tanulságos áttekinteni sorsuk alakulását. Láng Jenő az alumíniumipar kiemelkedő szakembere volt, akkoriban
a székesfehérvári könnyűfémmű főmérnöke. A háború után Magyarországot elfoglaló szovjet csapatok felhasználták a szaktudását, ennek köszönhetően nem telepítették ki sem őt, sem családját Budapestről. Testvére,
Láng Lajos azonban három gyermekével együtt Atkárra került, mert édesanyja, Láng Józsefné bárónő volt.
Marek Lóránt is megúszta a kitelepítést, mivel az apja a híres állatorvos professzor, dr. Marek József volt.
Sótonyi Egon vegyészmérnök egyik fia ma professzor emeritus dr. Sótonyi Péter, Széchenyi- és Prima Primissima-díjas patológus. A másik fia, néhai Sótonyi Tamás, 1956-ban a kőbányai szabadságharcos alakulatnak
volt a parancsnoka. Az alakulat a támadó szovjet harckocsikból nyolcat tett harcképtelenné. Ki tudja, miért,
a kádári diktatúra a forradalom után nem szerzett, vagy nem vett tudomást sem a Sótonyi fiúk testvéri kapcsolatáról, sem pedig Barsi Ödön és Rodriguez Endre rokonságáról. Ellenkező esetben, minden valószínűség
szerint, sem Sótonyi Pétert, sem e sorok íróját nem vették volna fel az orvosi egyetemre 1957-ben.
A bridzspartik kiváló alkalmat jelentettek az aktuális politikai helyzet megvitatására is. Apám igen
jó bridzsjátékos volt, ebben valószínűleg szerepet játszott kiváló kombinációs készsége, ami pedig rendezői
tálentumával lehetett összefüggésben. Egyik sikeres játszmája után Láng Jenő megállapította: „Ödön úgy
játszottál mint Paganini!” Apám szerényen elmosolyodva válaszolta „Legfeljebb úgy, mint Tartini...”.
Valójában nem egyszerűen érzéke volt a bridzshez, de ragyogóan alkalmazta a szalonbridzsben
jól bevált Culbertson-féle licitrendszert. Igaz, volt is kitől elsajátítania ezt az elmés kártyajátékot. A család közeli rokona volt ugyanis Szeleczky Ferenc építészmérnök, többszörös magyar bridzsbajnok, a „Rapid
approach” licitrendszer megalkotója.
Barsi Ödön színészként és rendezőként is élvezte a játék szülte olykor egészen komikussá váló helyzeteket. A szabályok ugyanis nem engedik meg a liciten túlmenő megszólalásokat vagy egyéb olyan megnyilvánulásokat, amelyek jelzésként szolgálhatnak a partner számára. Persze az olyan szokványos dolgokat, mint a
tüsszentés, ásítás, köhögés, stb. nem lehet szabályokkal tiltani, de a bridzsjáték lényege a fair play, a korrekt
játékmód. Egyik novellájának témáját épp ebből merítette. A novella az asztalfiókban maradt, de most alkalom
nyílhat
a publikálására. Íme:
				
Egy játékos naplójából
(Az egyéni rendszer)
Dr. Blöffel Monte-Carlóban ismerkedtem meg. Az olymposi istenek derűs nyugalmával ült a karosszékben és
fensőbbséges gúnnyal szemlélte a földi halandók tülekedését Fortuna istenasszony szerencsekereke körül.
– Faites le jeu! Rien ne vas plus? –
Pergett a gép.
– Rouge, pair, passe!
A zsetonok gyorsan gazdát cseréltek. Egy ember bágyadtan mosolygott, a másik idegesen rágta a bajuszát, a
harmadik a zsebét tapogatta. Pénz volt benne vagy revolver?... Eleget láttam. Mielőtt a krupié újból kiáltott volna
elhagytam a kaszinót. Elmélázva bolyongtam a fázós pálmák alatt, amikor egy kéz érintését éreztem a vállamon.
– Szervusz, barátom! – mondta egy barátságos hang.
Dr. Blöff volt. Váltig törtem a fejemet, hogy honnan ismerem őt, de végül feladtam a küzdelmet.
– Mit szólsz ehhez az ostoba szerencsejátékhoz? – kérdezte.
– Rémes – válaszoltam. Bólintott. – Valóban az... Éppen ezért elhatároztam, hogy sürgősen bridzs szalont nyitok.
Ott legalább az ész, a logika és az egyéni licit rendszer dönti el, hogy ki nyeri a játszmát... Akarsz a partnerem lenni?
– Persze, hogy akarok – mondtam sietve. – Mit kell tennem? Legyintett.
– Semmiség az egész. Csak egy kis memória kell hozzá. Íme, ebben a füzetben megtalálod az egyéni licit
rendszerem leírását. Amint látni fogod, nem csak a beszéd számít, de egy-egy mozdulat is. Tanulmányozd át
alaposan, és mindent megértesz.
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Egy kissé vaskosnak találtam a füzetet, később kiderült, hogy mindössze hatszáz oldal.
– Ez az egész – mondta dr. Blöff fölényesen. – Megtanulod a szabályokat, aztán jöhetnek a páciensek. Öregem,
miénk lesz a világ! Persze nagy tétekben játszunk: egy pont száz font.
Vagyonkám alig haladta meg a száz fontot, de nem akartam új barátomat megbántani és kijelentettem,hogy
boldogan leszek a partnere.
Három hét múlva megnyílt a bridzs szalon. Dr. Blöff nem sajnálta a pénzt: szép szőnyegek és kényelmes
karosszékek voltak a teremben. Az egyik falon egy Picasso festmény lógott, alighanem kártyázókat ábrázolt, de
csendélet is lehetett.
Az első partnereink angolok voltak, pénzes fickóknak látszottak. Hamarosan ott ültünk a zöld asztalnál. Lámpalázam
lenne?.. Nevetséges! Mitől félnék?.. – gondoltam. De hátha valamelyik passzus elkerülte a figyelmemet. Sok
tépelődésre azonban nem volt idő.
– Egy pont, száz font – mondta dr. Blöff lakonikusan.
– Yes – bólintottak az angolok.
Dr. Blöff osztott. Úgy látszik az osztásban is az egyéni rendszer híve volt, mert a következőlapokat kaptam:
pikkből, kőrből és káróból ász, király, dáma, búb. A tizenharmadik lap a treff kettes volt. Igazán szép lapok voltak.
Ha treff ász dr. Blöffnél van, akkor terített hét szanzadunk van. Izgalmamban rágyújtottam egy havannára.
– Csigavér! – szóltam magamban . – Mindössze azt kell megtudnom, hogy a partneremnél van-e a treff ász, vagy
sem? Ez pedig gyerekjáték, hiszen annyi biztos jelzésünk van, mint csillag az égen.
– Passz! – mondta dr. Blöff hidegen és az arcizma sem rándult.
Lopva figyeltem, de szempillája sem rebbent.
– Passz! – mondta most a jobboldali szomszédom.
Egy ér elviselhetetlenül lüktetett a homlokomon, de azért mosolyogva néztem a lapokat.
– Egy treff! – nyögtem ki rendszerünk szerint diszkréten köhögve.
– Passz – mondta a baloldalamon ülő angol hűvösen.
Dr. Blöff kutató pillantást vetett rám a szemüvege mögül... Talán most eldől a nagy kérdés... És dr. Blöff is köhögött.
Egyéni rendszerünk szerint gyors három koppantással kellett volna jeleznem, hogy megértettem a választ... De
mit is jelent a visszaköhögés? A füzet a zsebemben van... Ó, ha felnyithatnám!...
Dr. Blöff összeráncolta a homlokát, hosszasan nézett rám, azután cigarettára gyújtott... Hármas jeladás volt ez,
csak éppen azt nem tudtam, hogy mit is jelent. Reménytelen káosz keletkezett az agyamban, a gondolataim
rendszertelenül kergették egymást... A cigaretta! Persze... Nem!... dr. Blöff most a szemebe fújta a füstöt. Ez is jel
volt, de mire? Dr. Blöff most lehajolt és megigazította a cipőfűzőjét. Újabb jeladás?... Őrület!... Halk neszt hallottam.
Valakinek a gyomra korgott. Dr. Blöffé vagy valamelyik angolé?... Ez talán nem is a rendszerhez tartozó!...dr. Blöff
ekkor a térdembe rúgott. Ez már komoly jeladás volt. Szorongva várakoztam, amikor hirtelen a tyúkszememre
taposott. Felordítottam a fájdalomtól. Későn döbbentem rá, hogy az ordítás is a jelbeszéd sorozatba tartozik.
Dr. Blöff villámgyorsan reagált.
– Egy káró! – mondta határozottan.
Csak ezt ne mondta volna! A káró licit fenntartást kér, vagy nála van a treff ász? A jobbomon ülő angol flegmatikusan
passzolt... Tovább figyeltem dr. Blöfföt. A száját csücsörítette mint a csecsemő, begörbítette a bal mutatóujját és
elhúzta az orra mellett majd lassan kifújta az orrát. Jeladás volt! Várjunk csak... az orrfúvás azt jelenti, hogy... de
dr. Blöff váratlanul nagyot tüsszentett. Rendszeren kívüli esemény lett volna?... De hol is van a treff ász?...dr. Blöff
ekkor az asztalra könyökölt és szigorúan rám nézett. Igen... most már tudom... A könyöklés azt is jelentheti, hogy
az egyik színe hiányzik. Hátha éppen a treff?... Éreztem, hogy nem bírom sokáig a feszültséget. Az angolok úgy
ültek mintha nyársat nyeltek volna, szempillájuk sem rebbent. dr. Blöffé annál inkább, úgy hunyorgatott mint egy
öreg bagoly...Mégis nála van a treff ász? Ajkamat rágtam kínomban, amire partnerem jelentőségteljesen bólintott.
Világos: a treff ász nála van, vagy ellenkezőleg, nincs. Forogni kezdett velem a világ, az asztalok, a székek, és az
angolok is. Csak dr. Blöff ült velem szemben és ugatott!... Most már nem vitás! Ezreket fogunk keresni, és nem
várhatok tovább... Diadalmasan megszólaltam:
–Hét szanzadu!
Dermedt csönd. Vajon a csönd is jelent valamit?
– Kontra! – mondta egy hűvös hang. A baloldalamon ülő angol kontrázott.
– Csacska gyerek!– gondoltam. – Majd megmutatom neked! De mit mutatok meg? Inkább ő mutatná meg, hogy
nála van–a treff ász! Mert ha igen, akkor sok ezer fontot vesztettem. De miből hiszen száz font minden vagyonom.
Élesen figyeltem dr. Blöfföt. A vállát vonogatva nyávogott. Nyilván jelezni akar valamit. A plafonra néztem, mintha
onnan le tudnám olvasni, hogy nála van–e az átkozott treff ász.
– Passz – mondta dr. Blöff és sóhajtott.
A jobbomon lévő angol szenvtelenül passzolt, de mintha gúnyosan nézett volna ránk. Forró vérhullám öntötte el
az agyamat.
– Rekontra! – harsogtam. Az angol kezét figyeltem amint kihívta az első lapot, a treff hármast.
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– Remek! – gondoltam magamban – nyertünk, mert az angol nem tudja hol van a treff ász, nyilván dr Blöffnél lapul.
A szemem majdnem kiugrott üregéből, miközben dr. Blöff leterítette a lapjait.
Egyetlen treff sem volt azok között. Az angol pedig hidegvérrel hívta a lapokat egymás után: a treff négyest, ötöst,
hatost, végig tizenkét treffet, majd utoljára a treff ászt. Tizenkét bukás rekontrával! Mennyit vesztek? Tízezer fontot,
százezret? dr. Blöff tehet mindenről! A torkának ugrottam vagy ő ugrott nekem? Megpróbáltam kitolni a gonosz
szemét, ő pedig a hajamat húzta. Ez már nem jeladás, hanem figyelmeztetés volt, hogy vegyem le kezemet a
torkáról, amikor ütést éreztem a fejemen és elvesztettem az eszméletem.
Most itt ülök egy párnázott cellában. Néha kényszerzubbonyt adnak rám a gyalázatosak. Hogyan olvasgassam így
dr. Blöff egyéni rendszerét? De vajon mit jelent ez az ugatás és nyávogás amit hallok? Mielőtt meg tudnám fejteni
jelentésüket, már be is injekcióznak és amikor felébredek, hiába kérdezem az orvost, hogy hol is van a treff ász.
Ilyenkor szánakozva néz rám... Csak nem képzeli, hogy bolond vagyok?

A már negyvenes éveiben járó Apám az intenzív szellemi munka és az erős dohányzás ellenére megőrizte sportos alkatát és
kondícióját ezekben az években. Az úszás (néhányszor átúszott
Verőcén a szigetre), az evezés és a tenisz jótékonyan hatottak
az egészségére. Az MTI háziversenyein is részt vett: az egyik
alkalommal 84 induló közül nyerte meg az első díjat.
Foglalkozásából adódóan sok emberrel került kapcsolatba, kiemelkedő személyekkel, alkotókkal, művészekkel beszélgetett rádiós interjúk kapcsán. Cikkeit és novelláit számos újság
közölte, ezek vágatait Eöry Kató albuma őrzi.
Dr. Penyigei Manczúr Viktort a
munkahelyén kereste fel. A kiváló sebészfőorvos szabadidejében festett, de
hangjátékot is írt, amely dr. Roogen címmel a Rádióban Barsi Ödön rendezésében
hangzott el. Gorka Géza keramikust műhelyében látogatta meg. (A szüleim egyébként
is bejáratosak voltak Gorka Géza verőcei kerámiai műhelyébe. Anyám, Szeleczky Piroska, kisplasztikái és szobrai, így pl. a Madonna a kis Jézussal,valamint a Sportcsarnok előterének faldíszítései ott készültek. Sajnos az utóbbiak a háborúban megsemmisültek.) Apám előszeretettel készített riportot színészbarátaival is10. A képen Uray
Tivadarral és feleségével, Ághy Erzsébettel beszélget.
Kedvelt pihenőhelye volt Verőce. Sok barátjához hasonlóan, ő is minden évben
ott nyaralt. Mindig nagy esemény volt, amikor befutottak a gőzhajóval. Verőcén béreltek szobát, de sokszor
kenu is várt rájuk a parton, hogy átvigye őket dr. Baktay Ervinnek (a „Heverő Bölénynek”) a szemközti szigeten lévő indián táborába.

Indiánok a Dunán
		

Igazi, nagy barátság szövődött a „rézbőrű nagyfőnök” és Barsi Ödön között. Az egyik helyi újságban egy
alkalommal az alábbi rövid hír jelent meg:
Mexicoiak Loaferstownban. Ősrégi spanyol neme családból származó mexcoi
Don és neje érkezett városunkba Chihipuhihuából. Senor Edmundo Rodriguez
és Senora Pirosca a múlt nyáron látogatást tettek Heverő Bölény indiántáborában,
s megbarátkoztak városunknak épp ott időző sheriffjével. Mihelyt meghallották,
hogy milyen remek hely Loaferstown, azonnal letelepedési engedélyt kértek. Bizonyára hamar közkedveltségnek fognak örvendeni Loaferstownban, hoszen nem
lehet kétséges, hogy a jó kiállású senort városunk nőtársadalma, a nyulánk és
tüzesszemű senorát pedig a férfinép fogja kitörő örömmel üdvözölni.
10 Az Eöry Kató albumában lévő újságvágatok a szerző tulajdonában vannak

12

Az „indiánok” számára a sziget az igazi szabadságot jelentette a törzs szabályainak keretei között. Barsi Ödön ugyan nem lépett be a törzsbe a szokásos rituális avatással, de hasonlóan a „rancher”-hez
(dr. Frohner Román vegyészmérnök), és a nagy hírű filmszínész, Huszár „Pufihoz”, ő is, feleségével együtt,
a törzs barátja lett.
Dr. Baktay, akinek hangjátékait Barsi Ödön
rendezte,számos érdekfeszítő művel gazdagította a
magyar irodalmat. Emellett forgatókönyvet is írt „A
Sápadtarcú Varázsló” címmel. A mintegy húsz perces némafilmben a táncoló indiánok között Apám
is megjelenik. A táborba betolakodó banditát végül
kínzócölöphöz kötik. A női főszereplő Barsi Ödönné, Szeleczky Piroska volt. A fekete fehér amatőr
némafilm Hegymegi Kiss Áron (szintén a törzs tagja) jóvoltából fennmaradt, és ma már digitalizálva a
Magyar Nemzeti Filmarchívumban is megtalálható. A filmhez utólag a fiam, ifj. Barsi Béla készített
aláfestő zenét. Nagyanyjának – Szeleczky Piroskának – fiatalkori szépsége így nagyjátékfilmen is
megcsodálható.

A törzsfőnök, dr. Baktay Ervin

Az indiántábor ihlette Barsi Ödön Indiánok a Dunán című ifjúsági regényét, amelyben a szerző a
törzsfőnök Heverő Bölény nevét egy váci gimnazista fiúra testálja.

Barsi Ödön, az író és publicista
1939 tavaszán még senki nem gondolta, hogy az ország történelmi szakadék szélén áll. Voltak, akik megérezték a közelgő veszedelmet, és még időben elhagyták Magyarországot, sőt Európát is. Barsi Ödönnek
egyelőre nem volt félni valója. Kiváló munkájának köszönhetően befutott rendező lett, biztos állással a
Sándor utcában. Főnökével, dr. Németh Antallal addigra már baráti nexusba került. Felesége, Piroska, aki
már velem volt állapotos, női és anyai ösztönével úgy gondolta, bérelniük kell egy lakást, amelynek bombabiztos óvóhelye és központi fűtése van, és vasbeton (nem bauxitos) szerkezetű. Az is fontos szempont volt,
hogy a Rádióhoz közel legyen, hiszen Ödönnek gyakran a műsorzárás után, késő éjjel kellett gyalogosan
hazatérnie. A Ráday utcában béreltek lakást, amelynek tetemes bérleti díját a rendezői fizetéséből és írásainak a honoráriumából fedezni tudta. A kalandregények továbbra is kelendők voltak, csak az írói álneveket
kellett sűrűn változtatni.
Ödön egyik barátja,Vértes István adta az ötletet A vörös skorpió c. regényhez, amely
még 1936-ban jelent meg a NOVA regények sorában. Érdekesség, hogy évekkel később,
a náci Németország által elfoglalt Prágában is megjelent a regény cseh nyelven (1941),
de a cenzor a szereplők nevét és a cselekmény helyszínét (London) megváltoztatta. Vértes a családjával együtt később Auschwitzban meghalt.
A Nova „Kalandos regények” sorozatban még további hat regénye jelent meg (Skorpió
bandája, 1936, A sátán fia, 1938, Sugárzó holttest, 1938, Úszó halál, 1939, A perui véreb,
1941, A fekete tövis, 1942). A könyvek honoráriumából tellett egy-egy adriai nyaralásra
is. Az egyik adriai tengerparti kisváros – akkori olasz nevén: Pirano – lett a következő regény cselekményének a színhelye. A sugárzó holttest olyan sikeresnek bizonyult, hogy később díszkiadásban
is megjelent.
A rövidebb terjedelmű bűnügyi és kalandregények főleg a hetente kiadott Tarka Regénytárban, illetve a Kalandos Tarka Regények sorozatban jelentek meg, néhányat pedig a Világvárosi regények, a Gong, a
Magyar Népművelők Társasága, a Pesti Hírlap könyvek és a Hétfői regény tulajdonosai adták ki. A szerző
továbbra is írói álneveket használt, saját nevét a kalandregényeknél jóval magasabb nívót képviselő, irodalmi
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igényű műveihez tartogatta. Álneveinek felfejtése a későbbiekben, az írói álnév-lexikonok szerkesztésénél
komoly utánajárást tett szükségessé. A munkában a jelen dolgozat szerzője is közreműködött.11
Néhány, a testvérek által közösen írott kalandregény, krimi úgy született, hogy az egyes fejezetek
végén egymásnak átadták a tollat, gondosan kipipálva a cselekmény során elhunytak neveit, nehogy bármelyikük figyelmetlensége miatt az illető véletlenül feltámadjon halott poraiból.
A művek stíluselemzése alapján és több kiegészítő információ segítségével azonban kiderült, hogy a
regények közül mintegy tizenöt a testvér, Rodriguez André írása, néhányat pedig Ödön barátai írtak, olyanok,
akik a háborús évek alatt, a korlátozó intézkedések miatt elvesztették korábbi megélhetési forrásaikat.
Szinte teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az alábbiakban felsorolt művek Barsi Ödön saját, autentikus alkotásai:
1935: A hallgatás hajója, Találkozás a halállal, A gyilkos fák szigete, A láthatatlan íjász, Titkos szolgálat 8 óra 2
perc. 1936: Az Amazonász titka, Lady Stanley, Ki a következő, Az elveszett oázis, A sátán bábszínháza, A gyilkos
múmia, Gyilkosság a szeánszon, A Waterloo híd rejtélye, A csuklyás lovas, Az alcasari máglya, A déli sark aranya,
A mankós ember, A fekete zsinór, A nagy kalandor. 1937: Az ezüst sirály bandája, A fekete sárkány karmaiban, A
Romanovok diadémja, Az alvilág sűllyesztője. 1938, A rémület völgye, Segítség...gyilkos...!, Halálexpress 1939: A
Bolingbroke kastély kísértete, A lasszóvető, Az aranyország lázadói, A zöld anakonda, A halálfejes lovas, A szent
Buddha titka, Bumerang kapitány, Szellemek völgyében. 1940, A rémület tornya, Az aranyálarcos, A kínai hóhér,
A krokodilok országa, Az emberevő, Az álarcos fantom, A kőkoporsó titka, A bálványimádó, Számum, Az élő
torpedó, 1941: Komédiások.

A vadnyugati cowboyos, seriffes történetek a színész és film-forgatókönyv író Barsi Ödön ez irányú
képzettségét tükrözik. A cselekményekben „váratlan” fordulatok vannak – az olvasó elvárásának megfelelően.
A hősök és a mellékszereplők jók vagy rosszak, a mélyebb jellemábrázolás és a természeti környezet kellően
színes érzékeltetése még nem erőssége az írónak. Annál jellegzetesebb azonban az épületek és egyéb tereptárgyak szinte színpadszerű ábrázolása. „A sárga falakra folytonosan váltakozó árnyakat rajzoltak a szél borzolta fák lombjai. A sötét ablakok úgy meredtek a néma kertre, mint az üreges szemgödrök...” vagy „a leszálló
köd mindinkább elmosta a tárgyak határozott körvonalait”. Érzékletesen írja le azt is valahol, hogy miként
hal meg állva a fejen lőtt bandita: „már nem hallotta a fák sorsszerű zúgását a szélben, szeme elé vörös köd
ereszkedett...”. Klasszikus ponyva, amit e könyvekben olvashatunk,
Barsi Ödönt krimiíróként – egyébként joggal – a harmincas évek legnagyobbjai közé sorolják. Sokan
értékelték nagyra a munkáját, közülük is kiemelkedik Grób László, aki A magyar detektívregény fénykora
(1930-1948) c. művében ír elismerőleg apám írói munkásságáról. A könyv hátoldalán az is olvasható, hogy
1940-ben Hóman Bálint kultuszminiszter még támogatni kívánta a ponyvairodalmat, 1942-ben Antal István
nemzetvédelmi és propagandaminiszter viszont már rendeletileg korlátozta a terjesztését.
Ám, amit Magyarországon betiltottak, azt Tel Avivban meg lehetett tenni, így a Világvárosi regények sorozatból A fekete zsinór és A nagy kalandor néhány évvel később
reprint kiadásban ott napvilágot látott. E könyvek néhány példányát, a többi Rodriguez
regénnyel együtt az antikváriumokban és a bolhapiacokon - igaz, méregdrágán - még
meg lehetett venni a háború utáni években. A ponyva a kommunista diktatúrában sem
tartozott a támogatott műfaji kategóriák közé....
1936-ban a Hunnia filmstúdióban, a terv szerint Bajor Gizi és Ódry Árpád szereplésével, detektívfilm forgatására készültek. A forgatókönyvet Barsi Ödön írta, a filmet
Rodriguez Endre rendezte volna, de végül a hangosfilm - az okot nem ismerjük - nem
készült el. Szerencsésebben alakult a Bulla Elma főszereplésével forgatott Isten rabjai
c. film sorsa, amelynek a forgatókönyvét Barsi Ödön a Rádió jubileumi pályázatán első díjat nyert hangjátéka
alapján írta.
Jelentősebb hangjátékai:
Délibáb kisasszony, Karácsonyi álom, Szilveszteri kaland, Leonardo da Vinci, Az örök élet, A bűvös kocka, A felszabadítók, Panoptikum, A súgó, Komédiások, Gösta Berling, Húsvét, Húsvéti legenda, Pehelyke.
Barsi Ödön a következő álneveken írta kalandregényeit: J. Bayrd, B. Darton, E. Girdo, E. Gindo, C. Green, C. Hamilton, P. Hawker, E.A. Rodriguez, E.A. Rodry, A. Rodriguez, C. Rodriguez, Roderich E. Thompson, C. Thompson, M. Tompson, P. Tompson, C. Wreen, G. Wilcox). A Gulyás
Pál által szerkesztett Magyar Írói Álnév Lexikon kiegészítését Sz. Debreczeni Kornélia készítette el 1992-ben,
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A hangjátékok és a rádiós riportok egy része a nyomtatott médiában (Színházi Magazin, Rádióélet,
Szivárvány, Tolnai világlapja, Dolgozók világlapja, Antenna) is megjelent. Az Eöry Kató albumában lévő
vágatokon kívül a családi gyűjteményekben még további, mintegy kilencven írása található:

A

Némajáték; Látogatás Gorka Gézánál; Cirkusz; Furcsa párbaj; Nyolc óra két perc; Székely legenda; Látogatás a
kémia birodalmában; Varieté; A súgó; Az ördög hegedűse; Panoptikum; Benvenuto Cellini; A nagypapa; A halál
és a színésznő; Furcsa párbaj; Nóra egykor és most – Jókai nyomában; Szent Ilona; Heverő bölény; Leonardo
da Vinci repülőgépe; Az örök ideál; Forr a tenger; Tarzan a rettenetes; A vándorszínész; Mi valósult meg Verne
Gyula regényeiből? – Gyászbeszéd; Tavaszi beszélgetés Jávor Pállal; Harmadik csöngetés; Rádió propaganda; A
vándorszínész; Egy orvos aki fest; Látogatás Márkus Emíliánál; Lajos Iván megszólal; Az oroszlán szelídítő; Más
a művész és más az anyagi siker; Don Juan – Auróra boreális; Látogatás a kaméliás hölgynél; Somlay Artúr; Van-e
élet a csillagokban?; A repülő ember; Csillaghullás; A holló; Az utolsó szerep; A faun; Cortez; Ellák a színpadon;
A János templom festői; Cirkusz; Új Médea; A híd - A tanú; Maszk nélkül; Hans Meissner;
Rosita Serrano; A bűvész; Az élő Buddha; Az igazolvány; A római híd; A múmia; A Borgiák
mérgezett gyűrűje; Cholnoky Jenő; Színészeink sírjánál; Budapest hangja I.-és II. rész; III.
Richard; Egy múló pillanat; Utóhang a Hamlethez; Parányok a Titán árnyékában; Köd; Csepreghy a Nemzeti Színházban; Karády és Jávor a háló mellett; A kötéltáncos; Rivaldafény;
Cronin; Régi automaták; A telefonbandita; A titokzatos malom; Nevető stúdió; Egy történelmi
vasárnap.
RÁDIÓRENDEZÉS

A színpadon igen sok tényező segíti a színészt a teljes illúzió
eléréséhez és a sikerhez: a világítás, a díszlet, a jelmez, a gesztus,
a mimika és természetesen a beszéd. A rádiószínész csak a beszédé
vel hathat a közönségre. Pusztán a hang segítségével kell kifejezni
az érzések egész skáláját: az örömet, fájdalmat, szerelmet, gúnyt
és féltékenységet, sőt a megszólaltatott figura életkorát és testi
adottságait is.
Ez az utóbbi megállapítás paradoxonnak hangzik, mégis igaz,
A rádióhallgató nem láthatja ugyan III. Richárd félelmetes púp
ját, a fiatal Faust szépségét, a Sasfiók törékeny termetét, de a szí
nész szavain keresztül mégis érezzük és szinte látni véljük a test
kiválóságát vagy gyarlóságát. .. Persze az ilyen feladatokhoz
egészen kiváló színészekre van szükség. A kontár a rádióban sem
tud érvényesülni és beszédének fogyatékossága inkább kiütközik,
mint a színpadon. A rádióban a beszéden van a hangsúly és m in
den más csak másodrangú szerepet játszhatik. Rendkívül fontos,
hogy a rádióban szereplő színészek hangját a hallgatóság meg
tudja különböztetni egymástól és ne kelljen minden pillanatban
azon törnie a fejét, hogy a darab melyik szereplője szólal meg a
mikrofon előtt. A női és férfihangokat könnyű szétismerni, de
egészen más a helyzet, ha nő beszél nővel, vagy férfi férfival.
A rendező feladata, hogy olyan szereplőket válogasson ki egy-egy
színdarabhoz vagy hangjátékhoz, akiknek beszédét könnyű meg
különböztetni egymástól.
A színész hangja — különösen a nagy színészé — egyéni mo
dulációkban gazdag. Ezek a modulációk sokszor annyira jellegze
tesek, hogy a színész hangját már az első mondat után íelismer-
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Szerteágazó tevékenységét a hangjátékok és a riportok mellett a nyomtatott sajtóba szánt cikkei és novellái is jelezték. A rádiós rendezés technikájáról korábban is jelentek meg szakmai írásai, tapasztalatait 1943-ban Rádiórendezés c. tanulmányában foglalta össze.12
Írásai a kommunista hatalomátvételig szinte folyamatosan megjelentek, sőt
még azután is, persze jóval ritkábban, olykor barátai neve alatt. Egy-egy hangjátékának vagy novellájának alapötlete későbbi nagyregényeinek (Az ördög
hegedűse) forrásává vált.

Háborús évek
A sok munka ellenére nem lett vagyonos ember. Élete derekán három vágyálma volt: egy autó (ami már több
barátjának kijutott addigra), egy kis nyaraló a Dunakanyarban (leginkább Verőcén a Duna parton, ahol kőfal
védi áradáskor), és egy londoni utazás. Egyik sem teljesült. A sikeres és elismert rádiórendező, Barsi Ödön
karrierjének beteljesülését a világháború meghiúsította.
1943-ban rendezőként még színre vitte Pécsett a Húsvéti passiót és az Ellák felújítását, és néhány műfordítása is megjelent (E.A. Poe: Őfensége levele és Mr. Simpson tévedése; E. Hoffman: Válaszúton). Ez utóbbiak nem bizonyultak sikeresnek, ellentétben az Alfa Kiadó által publikált életrajzi regényeivel (Madagaszkár
királya, Az ördöglovas, Játék a halállal), amelyek szépírói stílusának jelentős fejlődését mutatták.
A regényekre továbbra is a főszereplők kalandos életének filmszerű bemutatása a legjellemzőbb, de a
történeti háttér, a helyszínek ábrázolása hiteles, jól tükrözi az író alaposságát, olvasottságát is. A regények sikert
arattak. Barsi Ödön ekkor már nem használja korábbi írói álneveit, ezzel is érzékeltetve, hogy átlépte a küszöböt,
amely a ponyvairodalmat a szépirodalomtól elválasztja. A kalandregények stílusából szerencsére megőrizte a sajátos hangulatot és a fordulatos cselekményszövést. Ezek voltak azok a jellegzetes stílusjegyek, amelyek alapján
a szakavatott stíluselemző oly könnyen felfedheti Barsi Ödön személyét az írói álnevek mögött.
A jobboldali éra alatt sokszor érte őt nemtelen támadás. Az egyik ilyen mocskolódásra nyilatkozatban
válaszolt13, amelyben az ismert E.A. Rodriguez álnevét is megtagadta.
„A Magyarság mai számában ‚Barsi vagy Rodriguez?’ címmel egy cikk jelent meg, amely szerény
személyemmel foglalkozik. A cikkíró elfelejtette ugyan nevét aláírni, de ennek dacára válaszolni kívánok a támadásra. Nem felel meg a valóságnak, hogy E.A. Rodriguez néven regényeket
írtam, ezzel szemben tény, hogy fia vagyok néhai dr. Rodriguez Béla pénzügyi titkárnak, aki az
12

Barsi Ödön: Rádiórendezés. Megjelent: Forrás - Irodalmi és kritikai folyóirat. 1943/4 sz.

13

Magyar Országos Tudósító (1929-1948) 1939. január 26.
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orosz harctéren hősi halált halt. Idegen hangzású családi nevemért nincs okom szégyenkezni, s
ha mégis Barsi Ödön néven szerepelek, annak oka kizárólag az, hogy a Színművészeti Akadémián, ahol színészi és rendezői diplomámat megszereztem, a belügyminiszteri rendelet értelmében
magyaros hangzású nevet választottam. Eddigi irodalmi működésem bírálatát nem bízhatom a
névtelen színészre, de talán elegendő, ha megemlítem azt a tényt, hogy a Rádió jubiláris irodalmi
pályázatán, ezúttal én is névtelenül, megnyertem az első és második díjat. A névtelen színésznek
arra a burkolt vádjára, hogy ő mint keresztény magyar színész nem juthat a mikrofon elé, azt
üzenem, hogy minden tehetséges, keresztény színész szerepelt. s szerepel a Rádió statisztikájában.
s nem csodálkoznék túlságosan, ha a cikkíró egy olyan színésszel volna azonos, akit az illetékes
bizottság a mikrofon próbán alkalmatlannak minősített arra,hogy megszólaljon a mikrofon előtt.
Barsi Ödön s.k,”
Írói pályafutásának csúcsát az 1944-ben megjelent, Az ördög hegedűse
című, Paganini életén alapuló regényével érte el. A szerző a korábbi azonos témájú
hangjátékára és novellájára építette fel regényét, amelyben a szereplők jellemábrázolása már szakavatott szépirodalmi stílusra vall, ugyanakkor a cselekmény változatlanul érdekfeszítő, gazdag drámai pillanatokban és fordulatokban.
Vörösváry László kiadásban a könyv meghozta a várva várt szépírói sikert.
A fülszövegben a következőket olvashatjuk:
„Barsi Ödön ezúttal túltesz magán is, amikor a világ valaha élt és valószínűleg utolérhetetlenül legnagyobb hegedűművészének, Paganini
életregényének megírására vállalkozott. A könyv olvasása nyomán
végig kísérjük a fékezhetetlen olasz temperamentumú művész életét
a genovai szegénysortól a világhír csúcsáig. ... Barsi Ödön regényében sokkal többet kapunk,
mint egyszerű életrajzot. Egy darab történelem, a Napóleon utáni idők Európája elevenedik meg
lapjain, színesen, mozgalmasan, élethűen és bepillantást nyerünk egy utolérhetetlen zenei lángész
műhelytitkaiba is. Nevezetesebb fellépéseiről olyan hű művészeti ismertetéseket kapunk, mintha
egy mai hangverseny beszámolóját olvasnánk.”
Apám Paganini életéről szóló regényének műfaji kiindulópontja anekdotikus, ám az ismert rövid történetekből Barsi Ödön histórikus életrajzot, valóságos nagyregényt varázsolt. Ugyanakkor Az ördög hegedűse
korántsem könnyű olvasmány, nem ponyvairodalom. Barsi Ödön az életrajz bemutatásán, a fontos történelmi
események ábrázolásán túl megcsillogtatja zenei műveltségét is, amelyre részben a Színművészeti Akadémián tehetett szert. Az olvasó a könyvből sokféle zenei fogalommal barátkozhat meg, így például a kottákban szerepló tempóutasításokkal is. Megtudhatja, mit jelent a heves „allegro”, a lassú, bensőséges hangulatú
„adaggio”, a lágy „tremolo” vagy a szaggatott „staccato” stb. A regényt már nyilván nem a ponyvairodalom
kedvelői olvasták: a mű főleg a művelt középosztály és a feltörekvő polgárság olvasmányélménye lehetett.
Ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy az igényes Barsi krimiket ismerők is érdeklődtek a szerző másfajta irodalmi munkássága iránt.
Apám utolsó, már a háború alatt megjelenő regénye az El Dorádó14, sok olvasónak
volt, és maradt kedves ifjúkori élménye. Az író ekkor már maga is teljesen biztos
volt abban, amit Lajos Iván pécsi egyetemi tanár az elhíresült Szürke könyvében
megjósolt, vagyis hogy a háborút - a gazdasági adottságok miatt - Németország
nem nyerheti meg. Barsi Ödön a regényben a főszereplővel azonosulva keresi az
tökéletes boldogság felé vezető utat, és az Aranyországban az új Magyarországot
vizionálja. Ami a regényben az inka papnő segítségével megvalósulni látszik, az a
valóságban nem történik meg. Az El Dorádót 1997-ben a K.u.K Kiadó újra megjelentette, és ebből az alkalomból alkalmam volt beszélni apámról és munkásságáról
a Magyar Rádióban15. A regényt a Fapados Kiadó az író életmű sorozatában 2011ben szintén kiadta.
El Dorado: a legendák szerint a régi időkben a dél-amerikai Parime tó partján álló aranyváros. Az idők folyamán a tökéletes jólét, a maradéktalan
boldogság metaforájává vált. - A szerk.
14

15

1997. május. Petőfi adó, Varsányi Zsuzsa riportja
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A háborúba való belépéskor a Magyar Rádió tisztességes munkatársai válságos helyzetbe kerültek.
Erről az időszakról magának az írónak a naplójából alkothatunk képet. A kéziratos Naplótöredéket Barsi Ödön
Északi fény c. folytatásos regényével egybekötve a Fapados Kiadó publikálta 2012-ben.
Barsi Ödön a rádió szakmai munkájában a nyilas megszállás után nem akart tovább részt venni. 1944
tavaszától, a családjával együtt többnyire Verőcére vonult vissza.
A Rádióra már ezt megelőzően is, jó ideje politikai nyomás nehezedett. Apám a naplójában számol be
arról az esetről, amikor az egyik élő adásban Oláh György szélsőjobboldali publicistával került konfliktusba.
A szovjet csapatok már közeledtek Budapest felé, amikor a Rádiónak sugároznia kellett az imrédysta
kormánnyal rokonszenvező Egyedül Vagyunk szerkesztőjének előadását. A baloldali érzelmű Barsi nehéz szívvel hallgatta a „szörnyű előadást”, és figyelmeztette Oláhot, hogy rövidesen lejár az adásra szánt idő, be kell
fejeznie. „Oláh erre csak legyintett, majd elvörösödve és köpködve, a szavakat felcserélve elhadarta a szövegét. - Ugye, mégis végigolvastam a szöveget? – nézett fel ezzel végezvén. Mire Barsi így felelt: - Igen, de nem
hallotta senki. A napló szerint Oláh dührohamot kapott, és talán fel is jelentette apámat..
A németek és hazai szálláscsinálóik továbbra is reménykedtek Hitler „csodafegyverében”, hogy az
még megfordíthatja a háború végkimenetelét. Barsi Ödön, aki attól tartott, hogy egy napon a Gestapo házkutatást tart a lakásán, a naplójának őrzését bizalmas jó ismerősére bízta az utolsó háborús hónapokban. A
sors iróniája, hogy a naplónak csak a töredéke maradt fenn: a „felszabadulás” utáni időszak eseményeiről írt
része elveszett. Az ötvenes években Barsi Ödönnek az ÁVH-tól is volt félni valója, ezért valószínűleg ő maga
semmísítette meg a háború utáni időszakról készült jegyzeteket. A töredékes kézirat egy ugyancsak kéziratos
novellával együtt (Növények bolygója) végül Szatmári Jenő István újságíróhoz került, aki a hetvenes években
visszajuttatta azt az író családjához.
A nyilas hatalomátvétel napja, 1944 október 15.-e megrázó élmény volt Barsi Ödön számára is. Naplójának szövege is félbeszakad, amikor a nyilasok benyomultak a VII-es stúdióba. A drámai eseményekről
utólag több újságcikkben s megemlékezik.

Cikk a Világ 1945. június 6.-i számában

Barsi Ödön, szerencséjére, épségben hazajutott, és ezt követően már azért sem ment be a Rádióba,
hogy - amint azt korábban tette - a folyosó faláról egy-egy Hitler képet letépjen.
Budapest ostromát a család a Ráday utcai lakás légópincéjében vészelte át. Utcai közelharcok zajlottak, az orosz katonák egyik házból a másikba gyakran a pincéken jutottak át. Az író ekkor már nem írt, de bátorsága és humora nem hagyta el. A nyilas háztömbbizalmi váratlanul bejelentette, hogy „nincs ok a félelemre,
a németek már bevezették a magasfeszültséget a Nagykörúton”. Apám azonnal reagált: „Ez igen, az oroszok
megfordulnak, és meg sem állnak Moszkváig”.
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Egy alkalommal sebesültet hoztak be az utcáról. Szilánk fúródott a térdébe. Egy ott lévő orvos karbidlámpa fényénél próbálta eltávolítani a szilánkot, de hiába. Barsi Ödön és üldözött barátja, aki egyébként a
család pincerekeszében rejtőzködött, hordágyon vitte a szeptikus sérültet át az Üllői úti klinikára. Útközben
a légi riadóknál le-letették a hordágyat, és beszaladtak valamelyik kapualjba. A kapualj-módszer később is
bevált, amikor Barsi Ödön már az oroszok „malenkíj robot”-ja elől kényszerült menekülni.

Újrakezdés
1945. június 26.-án Barsi Ödön cikket írt a Világ c. lapba. Az írás apropóját az adta, hogy „sok esztendei némaság után végre Lajos Iván16 is megszólalhat a magyar rádióban.” A cikk alkalmat adott arra is, hogy benne
Barsi Ödön megfogalmazza saját nézeteit a háborúról, a dicstelen szerepről, amelyet Magyarország - kivált a
német megszállás után - a „szörnyű világégésben” játszott.
„Most átment rajtunk is a háború, nem fölöttünk, hanem a testünkön. Lerombolt házak, felrobbantott hidak és halottak jelzik azt az utat, amelyen a németek visszavonultak, hogy aztán letegyék
a fegyvert a győztes hatalmak előtt... Nem volt még ilyen rettenetes háború! És mi ebből kimaradhattunk volna! „ - kesereg a szerző, majd így folytatja: „Lajos Iván nagyon jól tudta, mi vár ránk,
ha a németek oldalán indulunk a háborúba. ... kétszer is alkalmunk lett volna elnyomóink ellen
fordítani a fegyvert: 1944. március 19.-én és október 15-én... Ebben az időben már sokan megértették Lajos Iván figyelmeztetését, mégis kevesen akadtak, akik szembeszálltak a németekkel.”
Cikkét így zárja: „Becsületes, magyar szándék vezette Lajos Ivánt, amikor kis könyvét megírta, és
örökké sajnálhatjuk, hogy ezt a bátor figyelmeztető hangot elnyomta az ágyuk dörgése, a tankok
dübörgése és a stukák zúgása.”
A Magyar Rádió a budapesti harcok befejeztével romokban volt. Barsi Ödön részt vett a romok eltakarításában. Hamar átesett az igazoló bizottságok szűrőjén, és még márciusban Ortutay Gyulával17 együtt Debrecenbe
utazott, hogy az ideiglenes nemzeti kormány tagjaival tárgyalva megteremtsék az újrakezdés anyagi és technikai feltételeit. Barsi Ödönt főrendezőnek nevezték ki. Belépett a Szociáldemokrata Pártba.
Még írt és rendezett hangjátékokat, de lélekben egyre jobban távolodott a rádiós munkájától. Az új
diktatúra által meghirdetett kulturális fordulat nem volt ínyére. Ortutayt a Magyar Központi Híradó Rt. elnöki
posztján Barcs Sándor követte. 1949-től, a Rajk-per lezárása után, fokozatosan teret nyert a Révai-féle kultúrpolitika18.Ekkortól egyre jobban érvényesültek a felülről jövő diktátumok, napirendre került és egyre szigorúbbá vált a munkatársak politikai múltjának vizsgálata. Barsi régi kollégáját, Kilián Zoltán újságírót nyugdíjazták, Pluhár István, a kitűnő sportriporter, a hatóságok szemében megbízhatatlanná vált.
De a háborút követő két-három év alatt, amíg még a demokrácia szabad levegője töltötte be a
Kárpát-medencét, Barsi Ödön még dolgozhatott, színházi rendezésekre kérték fel, és regényei is megjelenhettek.
Közvetlenül a háború után, 1945-ben jelent meg
Barsi Ödön háború utáni legújabb műve, a Vihar London felett c. könyv. A regény izgalmas háborús történet,
amely a korábbi kalandregényeket idézi, de nem jelent
visszalépést az írói fejlődésben. A regényt az elmúlt
években újra kiadta a K.u.K, az Anno és a Fapados Kiadó, továbbá a Hangos Könyvek sorában is megjelent,
így tehát a legismertebb Barsi Ödön regénynek tekinthető.
Lajos Iván (1906-1949) pécsi jogtudor, közíró. 1939-ben Pécsett jelentette meg nagy feltűnést keltő, s a hatóságok által elkobzott Németország
háborús esélyei a német szakirodalom tükrében c., később általánosan a „szürke könyv”-ként emlegetett munkáját, amelyben bebizonyította, hogy
a küszöbön álló második világháború óhatatlanul Németország vereségével fog végződni. Mauthausenbe hurcolták, onnan 1945 nyarán hazatért,
rá egy évre azonban eltűnt, három évvel később egy szovjet-kazah büntetőtáborban meghalt. (A Wikipédia nyomán.).
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Ortutay Gyula (1910– 1978) néprajzkutató, politikus, az MTA tagja. A háború alatt részt vett az ellenállási mozgalomban, 1945 januárja és 1947 márciusa között a Magyar Rádiót és a Magyar Távirati Irodát integráló Magyar Központi Híradó elnöki tisztét töltötte be. (A Wikipédia nyomán.)
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A demokratikus Magyar Rádió bölcsőjénél (1945–1949) http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/501.html
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„Az író és a színész szerencsésen kevert fantáziájával állítja elénk a történelem legvéresebb alakját,
Hitlert”, kezdi a korabeli méltató. „Mint színészt látja a rossz ripacsot, aki tetszeleg önmagának, aki az ostoba, kritika nélküli tömegek előtt ‚alakítja’ szerepét. ... Érdekfeszítő detektívregények izgalmas kalandjai elevenednek meg előttünk. A könyvnek ezek a fejezetei Barsinak, a detektívregény-írónak specialitását dicsérik. Sok
érdekes és izgalmas detektívkalandot olvastunk már tőle. Most érdeklődése a komolyabb dolgok felé fordul,
aminek őszintén örülünk. A ‚Vihar London felett’ mindenesetre fejlődést jelent Barsi munkásságában”, fejezi
be találóan a recenzens (E. I.).
A regény megírásába Barsi már a háború alatt hozzáfogott amikor még a V1 és V2 rakéták telepítésének helyéről pontos adatok nem álltak rendelkezésére. A regényben most Barsi Ödön - D’Artagnan bőrébe
bújva - visszaszerzi a háborús Angliának a német V-rakéták legszörnyűbbjének tervrajzait. Az író érzékletesen mutatja be szereplőinek mögöttes tulajdonságait. Egy ponton az angol újságíró, Craig találkozót erőszakol
ki Montgomery tábornaggyal, akinek felteszi a megválaszolhatatlan kérdést: „Mikor kezdődik a döntő támadás?” Barsi természetesen tisztában van vele, hogy ilyen kérdésre nem szabad válaszolni, hiszen ez katonai
titok, de éppen ezzel érzékelteti a fiatal újságíró lobbanékonyságát, természetes türelmetlenségét, csillapíthatatlan békevágyát.
A „Vihar London felett” sikere nyomán Barsi kísérletet tett arra, hogy művét angolszász nyelvterületen is
megjelentesse. A kialakuló hidegháborús helyzetben próbálkozása sikertelen maradt. Korábban a detektívregényeinek megjelentetése a skandináv országokban a háborús események miatt ugyancsak nem valósulhatott meg.
Szintén 1945-ben jelent meg a Vörösváry Kiadónál az Álomfickó meséi című mesekönyve, amely ugyancsak nagy sikert aratott. Az illusztrációkat felesége, Szeleczky
Piroska készítette. A mesekönyvnek nagy sikere volt. Barsi Ödön már írta a következő
mesekönyvet, amelyhez az illusztrációkat ismét felesége készítette.
1946-ban második díjat nyert a Munkáskultúra Szövetség hangjáték pályázatán. Az
első díjat Palotai Boris „Féltékenyek” című rádiódrámája, a második díjat pedig, Barsi
Ödön a rádió főrendezője, „Építsünk, fiam?” című hangjátéka kapta.
Biztató volt, hogy 1946-ban megjelenhetett az Indiánok a Dunán és az Üstökös című
regénye a Forrás kiadónál. Az Egy lélek visszatér (1947 Pécs
,Téka) című regényében visszatért kedvelt fiatalkori olvasmányainak hőseihez és íróihoz. De ez már nem a krimiíró Rodriguez kései alkotása, és nem csupán a tudományos
fantasztikus irodalom művelőjének az írása, amelyben a fantasztikum ürügyén elevenedhetnek meg a klasszikus külföldi bűnügyi irodalomból jól ismert figurák.
Korát megelőző regényről van szó: ahogy az írót eddig legmélyrehatóbban
tanulmányozó, és a parnasszusi besorolását megadó irodalomtörténész Benyovszky
Krisztián tanár írja19, Barsi ezen műve alighanem az első magyar „crossover” regény.
Az eredeti kiadás fülszövegében ezt olvashatjuk:
„Az író lebilincselően érdekes regényében egy izgalmas férfiélet történetét mondja el magasrendű irodalmi eszközökkel. Egy ember meghal, halálának körülményei tisztázatlanok. A lélek érzi,
hogy erőszakos halállal halt meg és elindul, hogy megkeresse gyilkosát. Megérkezik az árnyak
klubjába, ahol a világirodalom klasszikus detektívfigurái a maguk egyéni, sajátos módszerével
bogozzák ki halálának rejtélyét. Ott látjuk Sherlock Holmestól Arsen Lupenig a világirodalom
minden nagy mesterdetektívjét. Az izgalmak feszültségén kívül ez az írás mély és emberi humorral
van átszőve. A kitűnő író legérettebb alkotása”.
Benyovszky kitér a dialógusok gördülékenységére, amely igazolja, hogy a regény szerzője tapasztalt színházi rendező és hangjátékíró, kiválóan ismeri a korabeli filmkultúrát és irodalmat. Ismertetését így
fejezi be:
„... Úgy gondolom, hogy az Egy lélek visszatér c. regényt nemcsak a magyar ponyva (s azon belül
is a krimi), hanem tágabban az irodalmi crossover klasszikusai között kell számon tartani, amely
[könyv] csak az nyelvi elszigeteltség miatt nem vált szélesebb körben is mintaadóvá. Magyar
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Benyovszky Krisztián: A Morgue utcától a Baker Streetig -és tovább. Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft. 2016. .
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hatástörténeti esélyeit pedig hozzáférhetetlensége és a kiadását követő korszak ponyvaellenes
kultúrpolitikája rontotta le fokozott mértékben. Bár kockázatos ilyet mondani, de talán még angol
fordításban is „működőképes” – [a] mai igényeket is kielégítő, széles olvasóközönséget megszólítani képes, szellemesen szórakoztató, fordulatos szöveg válhatna belőle. Mindenesetre a klub
titkára helyében én nem haboznék szélesre tárni az ajtót, ha egy Barsi Ödönként bemutatkozó
árny kérne bebocsátást az exkluzív társaságba”.
Ceterum censeo: Barsi Ödön a magyar detektívirodalom immár felkent, klasszikus szerzője, amit életművének ez a szelete messzemenőkig igazol, mi több, a szerző bátran csatlakozhatna a könyvében szereplő
detektív hírességekhez.
Barsi Ödön egy másik irodalmi műfajban is megcsillantotta tehetségét. A még
1944-ben írt Űrhajó cselekménye világűr-utazásról és a Mars bolygón zajló háborús eseményekről szól. Regényével a tudományos fantasztikus irodalom egyik
első hazai művelője lett. Tevékenységének jelentőségét e téren csak jóval később
ismerték fel.
A sci-fi amúgy nem volt teljesen új elem Barsi Ödön témaválasztásában, hiszen
már a Tarka Regénytárban megjelent Amazonász titka és a Gyilkos fák szigete
is ide sorolható, mi több, az El Dorádóban is található fantasztikus elem (az őshüllők megjelenése az Aranyország felé vezető úton). Rendezőként is volt már
hasonló feladata: 1939-ben Aldo Franco Pessina Az éter hajósai című háromrészes hangjátékát rendezte, amely egy űrrakéta emberáldozatokkal is járó kísérleti
kilövéséről szólt.
Az űrhajó utasai a csillagász Fábián Miklós, Török Sándor a mérnök, Márton
Jenő a geológus, Jávor Dénes az orvos és Törtely Anna az ünnepelt színésznő. Barsi Ödön a cselekményben
ezúttal Fábián Miklóssal azonosul, az ő szemével írja le mindazt, amit ember addig közelről nem láthatott.
Könnyű volt elképzelnie a rakéta belsejét olyasminek, mint a rendezői fülkéje a stúdióban.
A könyvből terjedelmes idézeteket társított fotóihoz Fejér Zoltán fotóművész, amelyek a Fotóművészet
c. képes lapban jelentek meg 2004-ben. A cikkét angol fordításban 2006-ban a Photoresearcher is leközölte.
A sors fintora, hogy ez az egyetlen szöveg Barsi Ödön munkásságában, amely angolul is olvasható.
Színházi rendezőként 1948-ban még volt alkalma bizonyítani: A három testőr dramatizálásával a szegedi nemzeti színházi ősbemutatón (D’Artagnan szerepében Pataki Jenő) szép sikert aratott. A rádiós rendezés
technikájáról korábban is jelentek meg szakmai írásai, tapasztalatait 1943-ban Rádiórendezés c. tanulmányában foglalta össze.20
					

Nyugdíjban
Ha megfogadja egyik barátjának a tanácsát, és 1948-ban apám is belép a Kommunista Pártba, továbbá, ha nem
tiltakozik az ellen, hogy egy újság számára Rákosi Mátyással együtt fotózzák le a Rádió udvarán, feltehetően
még egy darabig megtarthatta volna az állását a Rádióban. Ám - talán szerencséjére - „ismert szívbetegségére
való tekintettel” negyvennégy éves korában nyugdíjazták. A régi rádiósok közül sokan sokkal rosszabbul jártak. A Szociáldemokrata Párt is kizárta soraiból, mielőtt a Párt beolvadt volna a Magyar Dolgozók Pártjába.
Mindez korántsem kedvetlenítette el, hiszen a párt árulóit ugyanúgy megvetette, miként korábban a nyilasokat. A nyugdíját is el akarták venni, azzal vádolták meg, hogy a Turul Szövetség21 fővezére volt. Szerencsére
bizonyítani tudta, hogy tagja sem volt a mozgalomnak.
Ám mégis sok volt a rovásán. 1936-ban megjelent, Az alcasari máglya c. kisregényében a következő
sorok szerepelnek.
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Barsi Ödön: Rádiórendezés. Megjelent: Forrás - Irodalmi és kritikai folyóirat. 1943/4 sz.

A Turul Szövetség a Horthy-kori Magyarország legjelentősebb egyetemi ifjúsági szervezete 1919 és 1945 között. Jobboldali radikális alapállás,
keresztény-nemzeti gondolkodás, militarizmus, trianoni revizionizmus és antiszemitizmus, a zsidóság visszaszorítására irányuló törekvések jellemezték.(a Wikipédia nyomán).
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„- Mi lesz most velünk? - suttogta a lány, és irtózva bámult a szőnyegen heverő emberre. A parancsnok sárga arca most még inkább arra a Lenin-maszkra
hasonlított, amely ezer és ezer példányban díszíti a komintern ügynökeinek lakásait.”
A fenti sorokat, az Országos Széchenyi Könyvtárban az apám ellen bizonyítékokat gyűjtő ismeretlenek - a köteles példányok épségét sem kímélve
- színes ceruzával aláhúzták, és felkiáltó jellel látták el. Nyilván úgy gondolták,
hogy Barsi ezzel elítéli a bolsevizmus spanyolországi behatolását. Az úszó halál c. krimijében szerepel egy Dimitrij Szergej nevű veszedelmes orosz kém.
A köteles példányt korábban valaki kiemelte a könyvtári állományból. Kön�nyebben találtak volna bizonyítékot apám állítólagos szovjet-ellenességére, ha
elolvassák az 1941 novemberében, az Antenna c. képes újságban megjelent
novelláját (A titokzatos malom), amely az orosz-finn háború egyik epizódjáról
szólt. A novellát olvasva nem lehet kétséges, hogy a szerző szimpátiája az orosz túlerő ellen küzdő finneket
kíséri.
Bár Apámnak a rádiós munka fölöttébb hiányzott, baráti és családi körben soha nem tagadta, hogy a
kor kötelező témáiról - a termelőszövetkezetekről, az élmunkásokról, a sztahanovistákról, stb.- készülő sematikus hangjátékok rendezéséhez már amúgy sem lett volna kedve. Nyugodtan mondhatta ezt az az ember, aki
élete során a hangjátékaiban és novelláiban a világirodalom és a művészet széles spektrumát tárta a hallgatóság és az olvasó közönség elé.
Apám testi-lelki jó barátját, a meggyőződéses demokratát, dr. Németh Antalt22 még a nyilasok állították félre 1944-ben. Ám az új diktatúra sem engedte dolgozni azon a területen, amelyhez a legjobban értett:
1945–1956 között nem rendezhetett. Az ellenlábasok nem felejtették el, hogy a harmincas években, az egyik
rendezésében egy nagyméretű Lenin-portrét állíttatott fel háttér-díszletnek. Az ötvenes években a Népművelési Intézetben foglalkoztatták, de feleségével együtt igen méltatlan anyagi körülmények között kellett élniük.
Csak 1956 után rendezhetett újra Kaposvárott, majd Kecskeméten és Pécsett is.
Apám a nyugdíjából nem tudta volna eltartani a családot, ezért építész felesége is munkát vállalt a Rimanóczy Gyula23 vezette Középület Tervező Vállalatnál. Ő maga fizikai munkával is próbálkozott: egy éven át
szenet árult Soroksáron. 1951-ben hangjátékokat juttatott ki a Szabad Európának Münchenbe, természetesen
anonim módon. Elvétve itthon is megjelenhetett egy-két cikke az Új Emberben vagy a Természettudományos
Közlönyben24. Baráti társasága változatlanul tartotta benne a lelket. Rendszeresen találkozott Supka Gézával25
szabad kőműves páholyában26, volt rádiós barátaival, dr. Németh Antallal, Dálnoky János újságíróval, Kulin
György csillagásszal, akinek a révén a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat (TTIT)
Asztronautikai Bizottságának író tagja lett.
Az 1956-os forradalom előtti hónapokban ismét nagy kedvvel fogott hozzá egy filmforgatókönyv írásához. Kedvenc Jókai regényének a Kőszívű ember fiainak filmváltozatát André bátyjával közösen már régebben is tervezték. A forgatókönyv végül fiókban maradt, egy példányát a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár
őrzi.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc első napjait nagy lelkesedéssel üdvözölte. A régi rádiós kollégái a lakásán is felkeresték, be akarták vonni a Rádió újonnan alakítandó vezetésébe. Nem vállalt szerepet,
nem exponálta magát. Apám, ahogyan annak idején Hitler vereségét is biztosra vette, előre látta az 56-os forradalom és szabadságharc bukását is. Biztos volt benne, hogy a rákövetkező megtorlás a családját is érintené.
Nem óhajtott a mártírja lenni az újabb nemzeti tragédiának.
22

Németh Antal (1903-1968) rendező, egyetemi tanár, színházigazgató, színháztörténeti író. 1935-től 1944-ig a Nemzeti Színház igazgatója volt.
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Rimanóczy Gyula (1903-1958): Ybl- és Kossuth-díjas építész, a magyar modernista avantgárd építészet kimagasló alkotója.
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Például: Barsi Ödön: Régi automaták. Természettudományos Közlöny 1957.

Supka Géza (1883 – 1956) magyar régész, művészettörténész, író, újságíró, az MTA levelező tagja. Dálnoky János (1916 – 1975): szerkesztő,
újságíró. Kulin György 1905 – 1989) magyar csillagász, számos kisbolygó és egy üstökös felfedezője.
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Supka 1910 óta töltött be vezető pozíciókat magyarországi szabadkőműves páholyokban. 1946-ban az újjáalakult Magyarországi Szimbolikus
Nagypáholy nagymestere. E posztjáról 1949-ben lemondott, de a szabadkőművesség 1950-ben bekövetkezett betiltása után is, haláláig „kőművesnek” tartotta magát. (A Wikipédia alapján)
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Ám nem gondolt arra sem, hogy elhagyja az országot. Akkor sem, amikor megtudta, hogy André fivére
a feleségével együtt disszidált. A forradalom és a szabadságharc bukása azonban mély keserűséggel töltötte el,
ami csak akkor csillapodott, amikor fiát - engem - 1957-ben felvettek a budapesti orvosegyetemre.

sok előtt írta meg29.

Újra írni kezdett, noha kedvenc írógépét korábban eladta. Ceruzás írásai, néhány kivételtől eltekintve, ugyan nem kaptak nyilvánosságot, de életkedve némileg visszatért. Élete
utolsó éveiben asztrológiával kezdett foglalkozni. Volt rá bőven ideje, mert írásai akkor
már jobbára a fiókban maradtak. Pedig a fiókok sok kincset rejtettek, amint ez a rendszerváltást követő években már kiderülhetett. A Szárnyas penge c, regényt a Fapados Kiadó a
Barsi Ödön életmű sorozatban, a Növények bolygója c. novellát a havonta megjelenő Új
Vénusz sci-fi képes újság jelentette meg 1991-ben. Szatmári Jenő István újságíró27 már
1973-ban felhívta a figyelmet az Űrhajóra és a szerző látnoki jóslataira az atombombáról
és az interkontinentális rakétáról28. A regényt Barsi még jóval az első kísérleti robbantá-

Apám egyébként komolyan hitt a csillagoknak a Földre gyakorolt hatásában, ami közvetve emberi sorsokat is befolyásolhat. A Vihar London felett c. regényében szerepel Hornus Waldemar asztrológus professzor,
egy remek figura, akinek képtelen fantazmagóriái és bizarr jóslatai az olvasót hol megmosolyogtatják, hol elborzasztják. Apám talán saját gondolatait adta az asztrológus szájába, amikor az ezt mondja: „A csillagok nem
hazudnak: A jövendőt pontosan felírták az égi kezek az állatövi jegyekre, a bolygók pályáira … Csak éppen
művészet kell ahhoz, hogy valaki kiolvassa az égi rúnák próféciáit a csillagos ég útvesztőjéből...”
Amikor Apám a család és ismerősök számára horoszkópot készített, az ismert születési adatok alapján
gondosan lemérte vonalzóval a csillagok és a bolygók állását, osztott, szorzott, bonyolult matematikai műveletekkel készítette számításait. Úgy emlékszem, a saját horoszkópját soha nem csinálta meg...
Utolsó kézírásos mesekönyve, Az erdő meséi posztumusz kiadásban jelent meg 2013-ban. A mű hangulata jól tükrözi az író lelkiállapotát, aki a publikálási lehetőségeitől csaknem teljesen megfosztván, - mint oly sokan
mások - meseírással vezette le érzéseit, és jelezte ily módon kényszerű elfordulását a való világtól.
Egyik írása mégis átjutott az egyébként mindenre gondosan figyelő állami cenzúra szűrőjén. Tímár József, a kor egyik legnagyobb színészegyénisége volt. Apám is nagy művésznek tartotta, olyannak, aki szerepeit teljes átéléssel, minden hamis pátosz nélkül játszotta el. Tímár a főszereplője volt Harsányi Kálmán Ellák c.
drámájának, amelyet apám rendezett 1937-ben. A színész, akit a nyilas érában is nemzetgyalázással vádoltak,
a háború utáni új rendszernek sem volt a kedvence. 1949 szilveszterén, már kissé kapatosan, a Magyar Színházban provokatívan szavalta el a Szózatot, emiatt félreállították, és egy ideig nem léphetett színpadra. 1960ban, már nagybetegen játszotta el a Nemzetiben Az ügynök halála főszerepét, ezzel búcsúzott a közönségtől.
Röviddel ezután meghalt. Apám jelen volt a temetésén, és annak hatására írta meg A gyászbeszédet, amely az
egyik napilapban jelent meg. Nevek az írásban nem szerepelnek. A halott személyéhez kétség sem fért, de az
olvasók tévedhetetlenül tudhatták azt is, hogy ki a gyászbeszédet tartó„epigon”, akinek torz jelleméről ez az
írás szólt. Egy rövid, jellemző részlet a cikkből:
„... Mindenki sírt: tisztelők, barátok, kritikusok egyaránt... Az epigon pedig rendületlenül beszélt,
dicsérte az elhunytat, de ha erre alkalom nyílt, a saját személyét is megemlítette. Elmondta, men�nyire szerette a mester, mennyire a rokonának érezte, és közben makacsul azokra a szerepekre
gondolt, amelyek most már bizonyosan őt illetik. ... Ezen a délutánon minden a mester emlékét
hirdette a temetőben: a fák, a bokrok és a síró emberek. - Az epigon azonban csak a saját arcát
nézte, azt a széles, mongolos arcot, amely ott tükröződött előtte a szélvédőüvegen. Olyan elégedett
volt önmagával, mint talán még soha. - Ma megint isten voltál!! - suttogta mámorosan a tükörképének.”
Az „epigon” - ha a mai olvasó netán még nem találta volna ki: Major Tamás (1910 - 1986), a Nemzeti
Színház akkori igazgatója, majd főrendezője, egy ideig országgyűlési képviselő, magas beosztású pártfunkcionárius. Színházi működése korszakos, de ellentmondásokkal teli, írja róla a Wikipédia.
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Barsi Naplója és néhány kézirata Szatmári jóvoltából került vissza a családhoz.
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Szatmári Jenő István: Magyar H.G.Wells, vagy történelmi rejtély? SF tájékoztató 1973, 36-38.
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Az első nukleáris kísérleti robbantásra 1945. július 16-án, az új-mexikói Alamogordoban (USA) került sor. (Wikipédia)
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Utóélet
Apám korai halálát 1963-ban, Tímáréhoz hasonlóan, szintén alattomos betegség okozta. Magam, mint szigorló orvos, tehetetlen tanúja voltam szenvedéseinek. Halálát követően másfél évtizedig munkássága csak családi
körben került szóba. Egyszer ugyan hívta valaki anyámat Bécsből, hogy kölcsönkérje a Madagaszkár királya
című regényt, amelyből film-forgatókönyvet szerettek volna írni. Nem járt az illető szerencsével: Barsi Ödön
regényeiből a család birtokában mindössze három maradt.
A hetvenes években gondoltam először arra, hogy apám regényeit összegyűjtöm. Öt év alatt sikerült
szívós munkával megszereznem a könyveket. Sokaktól - könyvgyűjtőktől, lelkes olvasóktól - kaptam segítséget. Szász Mihály, szegedi zeneszerző, éveken át postázta számomra gyűjteményéből a Filléres Tarka Regény
sorozatban álnéven írt Barsi Ödön művek másodpéldányait. Manapság az új kiadásokból apám műveinek
zöme már fellelhető az Országos Széchenyi Könyvtárban: az eredeti köteles példányok az évek során kézen-közön eltűntek.
A puha diktatúra alatt már újra lehetőség nyílt a krimik kiadására. A dr. Rapcsányi László30 szerkesztette „Sárga regények” köteteiben először külföldi írók műveit, majd Rejtő Jenő humoros regényeit publikálták,
végül az olvasók által türelmetlenül várt Rodriguez regényekre került a sor. A „Sárga regények” köteteiben a
Számum, A kőkoporsó titka és a Sátán bábszínháza jelent meg. A szerkesztők így fogalmazták meg törekvéseiket a könyvek fülszövegében:
„Elrongyolódott, régi filléres regényekből szerkesztettük ezt a sorozatot. Újra olvashatjuk apáink,
nagyapáink kedvelt időtöltését, a két világháború között feltűnt izgalmas, fordulatos légiós, bűnügyi, vadnyugati, kalandos, kém stb. történeteket. Minden írást eredeti, teljes szöveggel közlünk,
ahogyan annak idején a Friss Újság színes regénytára, a Gong, a Pesti Hírlap könyvek, a Szivárvány, a Tarka Regénytár, a Tolnai regénysorozat, az Új élet regénytár, a Világvárosi regények stb.
sorozatokban megjelent. A filléres regények írói a műfaj divatja szerint idegen álnevek mögé bújt
magyar írók, újságírók, olykor tudományos férfiak. Anélkül, hogy a kisregényeiket értékükön felülre emelnénk, megállapíthatjuk, hogy sok eredeti megoldás is felbukkan ezekben, s ha valamely
világnyelven íródtak volna, még az átlagosak is adhatnának alapötletet a moziban és a televízióban vetített hasonló témájú történetekhez. Néhány magyar szerző munkája a tudományos-fantasztikus regények és filmek között is megállná a helyét.”
A regények szerkesztése során dr. Rapcsányi interjút készített özvegy Barsi Ödönnével31.
Így kezdődött a Rodriguez / Barsi regények reneszánsza, amely több művének többszöri újra
kiadását, végül az egész életmű (90 regény) digitalizált formában való megjelenését eredményezte.
Néhány, az új kiadások címlapjai közül

2005-ben meglepődve olvastam az interneten Révész Béla politológus szakdolgozatát32, aki tanulmányában idézi a hatvanas évek elején a Belügyminisztériumban Az 1956 évi magyarországi ellenforradalom
az állambiztonsági munka tükrében címmel készült elemzést. Az anyagban szerepel egy összesítés azokról
az 1956-ban működő illegális szervezkedésekről és csoportosulásokról, amelyekről a BM operatív szervei tudomással bírtak. A jegyzékben apámról a következőket írják: „Barsi Ödön egy szervezkedés vezetője
volt. Kapcsolatot tartott a ‚SZER’-rel. Kémanyagokat és hangjátékokat juttattak ki. Kapcsolatai közé
tartozott Pertsek Elza tanítónő.” (Utóbbi neve helyesen: Fertsek - BB.) Időközben lehetőséget kaptam, hogy
a Történeti Hivatalban tanulmányozhassam a BM családomat érintő szigorúan titkos anyagait.
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Rapcsányi László (1925 – 2013) Kazinczy-díjas magyar író, újságíró, ügyvéd,
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Régen találkoztunk 1985 IV 18. Kossuth adó.
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Révész Béla 1996 Manipulációs technikák a hidegháború korai időszakában (Magyarország és a Szabad Európa Rádió 1950-1956)
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A Rodriguez testvérek (Barsi Ödön és Rodriguez André nagybátyám) megfigyeléséről szóló iratokból
egyáltalán nem derül ki, hogy apám bármiféle szervezkedésnek vezetője lett volna. Csak annyi tudható, hogy
többször megfordult a szintén megfigyelt Supka Gézánál (róla korábban említést tettem.) Tény viszont, hogy a
hangjátékok eljutottak a müncheni címre, és elhangzottak a rádióban. A felvételeket sajnos nem tudtam megszerezni. Fertsek Elza írónőt, iparművészt apám valóban jól ismerte, és talán ő vitte magával egyik kiállítása
alkalmával Münchenbe az inkriminált hangjáték-felvételeket.
A családunkat minden esetre a fentiek miatt nem érte bántódás, és szerencsénkre a névmagyarosításnak köszönhetően nem derült fény a rokonságomra a disszidens Rodriguez André nagybátyámmal. Így hát
1957–ben (igaz, maximális pontszámmal) felvételt nyertem az egyetemre, sőt 1964-ben turista útlevelet is
kaptam Nyugat-Németországba.
Apám szellemi örökségét több évtizede igyekszem ápolni és őrizni, mert azt rendkívül értékesnek
tartom. Regényei nem sorolhatók egyértelműen a ponyvairodalomhoz, hiszen azokban korábbi és aktuális
olvasmányaira, valamint a világ releváns eseményeire reflektál. Prózájában rendkívül kiművelt, élete végéig
önmagát állandóan alakító, tökéletesíteni igyekvő művész képe tárul elénk. Írásait csak az értékelheti igazán,
aki olvasmányai vagy a saját tapasztalatai révén maga is részt vett az adott eseményekben vagy tud azokról
a reflexiókról, - legyen szó akár könyvekről, zeneművekről, fontos történelmi eseményekről -, amelyeket a
szerző újra és újra felvillant.
Írásomhoz sok bátorítást és segítséget kaptam dr. Ács Pétertől (ELTE), aki egyik konzultációnk alkalmával megkérdezte: tudom-e, hogy apám miről szeretett volna még írni élete alkonyán. Tudom-e, hogy
milyen témát választott volna? Nos, a tarsolyában még bizonyára sok téma, ötlet lapult. Élettapasztalatából és
korábbi novelláiból hangjátékaiból merítve lett volna elegendő matériája egy nagyobb lélegzetű regény megírásához.
Mi nem kérdeztük, és ő nem mondta el. Régi írásai között keresgélvén egy kéziratban maradt kis novellára bukkantam. Elgondolkoztam: vajon mi járhatott a fejében, amikor ezt írta. A következő oldalon közre
adom a rövid elbeszélést. Talán választ kapunk belőle a fel nem tett kérdéseinkre. 					
		
Összefoglalás
A szerzők a családi tulajdonban lévő dokumentumok alapján megkísérlik ismertetni Barsi (Rodriguez) Ödön
életét és munkásságát, amelyről mostanáig nem jelent meg átfogó tanulmány. Lépésről lépésre követik emberi
és művészi fejlődését a kezdetektől egészen a sikeres önmegvalósításig.
A katonaiskolai növendékről kiderül, hogy kiváló versmondó, és érettségi után azonnal felveszik a Színművészeti Akadémiára, ahol 1929-30-ban először színészi majd rendezői diplomát szerez. A Nemzeti Színházban, majd erdélyi színházakban lép fel. Figyelmét felkelti a magyar rádiózás beindulása, és bátyja, Rodriguez
Endre filmrendező biztatására hangjátékok írásával próbálkozik. Írói tehetsége a fivérével közösen írt detektívés kalandregényekben hamar megmutatkozik. Barsi Ödön már ekkor egy rendező szemével igazgatja szereplőit,
és szövi a cselekmény fonalát. Gyakran maga is azonosul a szereplők valamelyikével. A Magyar Rádió tízéves
jubileumára hirdetett hangjáték pályázaton az első és második díjat is elnyeri. A rádiórendezés mellett színpadi
rendezései is sikeresek. A hangjátékok írása, rendezése, drámaírók műveinek rádiószínpadra való adaptálása
során széleskörű műveltsége tovább mélyül. Regényei fokozatosan irodalmi magaslatra emelkednek, miközben
megőrzik fordulatosságukat. Pályája és sikerei csúcsán azonban karrierje derékbe törik: egy vészterhes időszakot
követő diktatórikus rendszerben a kezéből kiveszik a mikrofont és a tollat.
Napjainkban eljött az idő, hogy regényeinek megjelenését követően az emberi és művészi rehabilitációja is napirendre kerüljön. Irodalmi hagyatékának számba vétele, katalogizálása jelenleg is folyik a Petőfi
Irodalmi Múzeumban. Kéziratait, néhány személyes tárgyával együtt a Múzeum vette át megőrzésre.
Szerzők: Dr. Barsi (született Rodriguez) Béla, az író fia. Francia papi iskolában tanult, az Apáczai Csere János gimnáziumban érettségizett. A Budapesti Orvosegyetemen szerzett diplomát, mentőorvosként is dolgozott. Jelenleg a Nyírő OPAI intenzív
osztályán főorvos. Számos közleménye jelent meg a sürgősségi ellátás és az intenzív terápia területén. Emellett hobbija a családkutatás, amit több tanulmánya jelez.
Dr. Ács Péter egyetemi docens, Germanisztikai Intézet, Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke
Szöveggondozás, adatellenőrzés, tördelés: Hirschler András
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A nyitott ablak
Nagymama az ablaknál ült. Haja fehér volt, az arca ráncos
és mindkét szemére hályogot vont a kérlelhetetlen idő. Egy
emberöltőn keresztül tanított az iskolában, most azonban
tehetetlenül ült a rozzant karosszékben. A napsugarak
átszűrődtek a fák lombjain és a színes fényjátékot ő is
érzékelte. Időnként ellenzőt formált a kezéből és úgy
bámulta a furcsa, szeszélyes foltokat, melyek az ég kékjét
és a napfény sárga ragyogását lopták be a zöld lombok közé.
- Ott egy nyitott ablak van – mondta egyszer
határozottan.
Elnézően mosolyogtam. - Tévedsz, nagymama... Nincs ott
semmiféle ablak.
- De hiszen tisztán láttam, - makacskodott – az
ablaknál emberek ültek, fehér hajú öreg emberek...
Megsimogattam ráncos, petyhüdt kezét. Végtelenül
kedves volt az arca. Bár szeméből kihunyt a fény, és szürke
árnyék borult a szeme köré is, de a szája mosolygott.
- Te nem vagy jó megfigyelő, - motyogta – én sokszor
látom a nyitott ablakot. Néha eltűnik, ha esős az idő, de
azután megint csak felbukkan... A fák mögött egy kis ház
van.
- Nincs ott semmiféle ház! - mondtam türelmetlenül.
Eljött az ősz.. Nagymama még mindig a karosszékben ült
és úgy bámulta a gyérülő fényt, mely néha még átragyogott
a sárga lombokon. Egy napon azonban már nem tudott
elvánszorogni a kedvenc karosszékéig. Az ágyon feküdt és
kínosan köhögött, de azért fáradhatatlanul mormolta a régi
imádságokat, amelyekre valamikor a gyermekeket tanította.
Jól emlékszem arra a napra, amikor meghalt. Ráncos
kezeit összekulcsolta a mellén és úgy feküdt az ágyon
mintha aludna. Hályogos két szemét lezárta egy gyöngéd kéz
és az arcán megkövült a szelíd mosoly.
Temetés... Rokonok jöttek-mentek, a szemüket
törülgették és banális szavakat mondtak... Alacsonyan
szálló, szürke felhők takarták az eget, amikor eltemették.
A lombja vesztett fák színtelenre sápadtak a ködben és
nekem úgy tűnt, mintha az eget is hályog borítaná be, mint
a nagymama szemét. A világ szürke és szomorú volt.
				
….......................
A fagyos és esős napok után lassan beköszöntött a
tavasz. A nagymama karosszékében ültem. Magam sem tudom,
hogy miért telepedtem az ő helyére. A kertet néztem, a
zöldellő bokrokat és fákat.
Az utcát és a kertet elöntötte a tavaszi napfény.
Egyszerre megrezzentem... Világosan és tisztán megláttam
a nyitott ablakot... Fehér hajú emberek ültek mögötte, a
nagymama is köztük volt... Azóta sokat ülök a karosszékben
én is, és nézem a nyitott ablakot a fák lombjai között.
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