Radnóti nyomában…
„…lélek vagyok, élni szeretnék!”
Tóth Péter Lóránt versvándor előadása a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában
2020. november 10-én
A digitális oktatás előtti utolsó napon még egyszer összegyűltünk az Auditórium Maximumban, hogy
meghallgassuk Tóth Péter Lóránt versmondó előadását Radnóti Miklósról.
Tóth Péter Lóránt Kunszentmiklóson dolgozott testnevelő tanárként, mielőtt hat évvel ezelőtt
elhatározta, hogy más műfajban próbálja ki magát. A költészet iránti szerelme érezhető volt
előadásmódján, kiválóan szavalta Radnóti verseit, ügyelve arra, hogy a közönség ne kalandozzon el
az előadás közben.
Röviden bemutatta Radnóti életét, pályafutása kezdetét, azonban verscsokor Radnóti utolsó hat
hónapjáról szólt, harmadik, egyben utolsó munkaszolgálatának időszakáról és hazajövetelének
történetéről. Az út a szerbiai Bortól indult, ahová Radnótit és társait küldték a Lager Heidenauba
dolgozni munkaszolgálatosként, és 1944. november 9-én ért véget tragikusan Abdán. Az út
legfontosabb tanulsága a mai ember számára az Radnóti hihetetlen akarata, kitartása, hite amely arra
irányul, hogy hazajuthasson Magyarországra. Ebből az időszakból maradt fent a Bori Notesz,
amelybe Radnóti feljegyzéseit és utolsó verseit írta, köztük Razglednicáit.
A megrendítő előadás lenyűgözött, Radnóti költészete mindenkire hat. Az utolsó percekben láthattuk
annak a filmnek az előzetesét, amely Tóth Péter Lóránt útját örökíti meg, ahogy Radnóti nyomába
eredt 2019-ben Bortól Abdáig. Az út és a film tisztelgés Radnóti előtt születésének 110. évfordulóján.
Ezen az úton egykori magyartanára is segítette a versvándort.
(Dobos Bálint, 12. D osztály)

Tóth Péter Lóránt Radnóti-díjas előadóművész pódiumelőadása Lélek vagyok, élni szeretnék címmel
a Rákóczi Szövetség Nemzeti Összetartozás Éve pályázatának köszönhetően valósulhatott meg
iskolánkban. Köszönjük a lehetőséget a Rákóczi Szövetségnek, hogy a magyar kultúra képviselői
elött tisztelegve, műveik igényes közvetítésével hozzájárul társadalmunk műveltségi szintjének
emeléséhez.
Két előadás keretében a 12. B és a 12. D osztály részesült az élményben, amit Radnóti világa által
nyújtott nekünk a versvándor, Tóth Péter Lóránt Kunszentmiklósról, aki már járt nálunk 2019
februárjában a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Akkor FORR-A-DAL-MÁR című
1956-os előadását láttuk.
Hálásak vagyunk Istennek az élményért, hogy Radnóti világába bepillantva nemcsak a remek költő
életpillanataiba nyerhettünk betekintést, hanem Radnóti bizonyságtételét is átélhettük az előadás alatt.
(Katona Péter, a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének kapcsolattartó tanára)

