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amikor költözés után nem sokkal nekiláttak véglegesen 

berendezkedni és az előszobát a 

halltól elválasztó ajtót mindenestől 

kiemelték a helyéről ki akart

esni a zár

tokja ezért anyámék leragasztották 

szigszalaggal hogy ne

essen ki naná hogy titkos

jel szigorú

intés némán tüntető

mementó volt ott az ajtófélfánkon az a pár centi

fekete szalag végül is a házunk echte

csillagos ház a 

földszinti üzlethelyiségben egy fél

pillanattal ezelőttig a gettórendőrség 

körzeti irodája üzemelt és mit ad isten az 

erkélyünk pont egy ideiglenes 

tömegsírra néz amit azért 

nehéz lenne teljes mértékben figyelmen kívül hagyni 

viszont 

ronda volt úgyhogy anyám inkább

leszedte

47.5007127308, 19.0639024973

KeresséK a gondolatot!
Buza Péter

„Dr. Berényi Zsuzsanna Ágnes. Matematikai nyelvészetből dokto-
rátus, történelemből kandidátus, eszperanto szakmegbízott mate-
matikából és egyedül Európában szabadkőművességből.” Ezekkel 
a szavakkal kezdődik az Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyár hon-
lapja. Aztán néhány bekezdésnyi ismertető következik s egy sikerült 
fotó a főszereplőről. Kezében az alapító nagypapa, Berger Márkus 
fényképével. Ott áll a „gyár” bejárata bal félfájánál, őszen, öregen, 
cégére alatt, még a Holló utcában. 

Az unoka a továbbiakban „nyugdíjas matematika–fizika–ábrázoló 
geometria–magyar–történelem–eszperantó szakos” tanárként hatá-
rozza meg önmagát, s mint tíz, a szabadkőművességről szóló kötet 
szerzőjét. Szó van arról is, hogy műhelye a „legjobb minőségben 
és a legelőnyösebb áron készít különféle jelvényeket, plaketteket, 
érmeket.” Megtudjuk továbbá, hogy rendszeresen tart előadásokat 
a „szakterületeiből vett témákról kongresszusokon vagy egyéni 
meghívásokra. Legutóbbi előadását Kínában és Hong Kongban, 
tavaly pedig Koreában és Brazíliában tartotta.” 

Ez a tavaly 2007-ben volt, a két nyitható felületet felkínáló hon-
lapot 2008 óta nem frissítették. De a tanárnő változatlan frisses-
séggel járja a világot. Most is, hogy az 5-ös buszon találkoztunk, s 
elmondta, végre megjelent a könyve családja gyáráról, sietett hoz-
zátenni: ne késlekedjek sokat, nézzek be hozzá mielőbb a Király 


