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Benedek István Gábor

POMPADOUR

Ajánlom Tóthné Balázs Irmának

1945. június 2-án délután tizennégy és tizenöt óra között a Bécs felől érkező szerelvény 
huszonhét marhavagonból és két másodosztályú utaskocsiból állt. A Nyugati pálya
udvar zsúfolt síneire nem engedték be a zsidókat szállító vonatot; az megállt a Ferdi- 
nánd híd előtt, egy a Podmaniczky utcához közeli vágányon. A mozdonyt tízpercnyi 
várakozás után lekapcsolták és valahová átvezényelték. Hogy mikor kap szabadjelzést, 
senki nem tudta.

A volt deportáltakat ez a körülmény nem érdekelte. Pontosabban azokat nem ér
dekelte, akik már a határ óta erre a pillanatra vártak. A pesti megérkezésre. Össze
kapták kevéske csomagjukat, és lekászálódtak a mocskos töltésre. Ez nem ment 
könnyen. A vagonok lépcsője -  rámpa nélkül -  túl magasnak bizonyult, de az eufória, 
a földöntúli boldogság minden akadályt legyőzött. Az idős emberek, a nők, a gyerekek 
valósággal lekúsztak, s élvezték, ahogy kígyózó, fáradságos mozdulataik sikerrel já r
tak. Kiabáltak, ugráltak, ölelkeztek, búcsúzkodtak, fogadkoztak, botladoztak a bazalt
köveken, az olajos talpfákra lépve a város felé igyekeztek. Akadtak, akik a hídra és a 
betonkerítésre ragasztott politikai plakátok feliratait fennhangon olvasták, s egymás
nak újságolták, hogy kihallgatták két vasutas beszélgetését, akik -  „Képzeljétek! Sza
badsággal köszöntötték és elvtársnak szólították egymást.”

A türelmetlenek alig értek a Ferdinánd híd alá, amikor megtorpantak. Letették 
csomagjaikat, és vártak. Azokra, akik a hajdani csarnok felől nagy integetésekkel jö t
tek. A csarnok tetőzetét még nem hozták rendbe, ez innen, messziről is feltűnt, mint 
ahogy a váltókon, a síneken is látszott a pusztítás és a gyors javítás.

Normális időkben elképzelhetetlen, hogy civilek rohangáljanak a tolatásra szolgáló 
sínek, a fő- és mellékvágányok mentén. Most azonban senki nem szólt a renitens- 
kedőkre.

Kik érkeztek a pályaudvar felől? A gettóban megmenekült, a munkaszolgálatban 
életben maradt zsidók, akik minden Ausztriából és Csehszlovákiából befutó szerelvény 
elé kijöttek. Hozzátartozókat vártak megszállott vágyakozással, híreket gyűjtöttek ro
konokról, szomszédokról, ismerősökről, s persze ezernyi fontos és nem fontos, de bár
melyik percben fontossá válható információt adtak tovább. Hivatalos fogadóbizottsá
gok is működtek, ezek önkéntesei ugyancsak kijöttek. Ennivalóval, étkezési jegyekkel, 
ruhabónokkal, vasúti jegyekkel. „Meleg konyha és segélyhely is működik!” -  kiabál
ták, hozzátéve, hogy bent az állomáson zsebpénzt is kapnak. Néhány rabbi is feltűnt, 
imakönyveket osztogattak, és belépőket a rituális és a tisztasági fürdőbe. Előállt egy 
egészen valószínűtlen kis csapat is. Azt mondták magukról, hogy cionisták. Énekeltek. 
Héberül és meglehetősen hamisan, kicsit összevissza. És két dal között egy Hungária 
körúti címet ismételgettek. Hogy ott írják össze a kivándorolni akarókat.

Schwarz Sámuelné a vagonban maradt. Két hajdúnánási testvérlánnyal és egy má
sik idős nővel, a dorogi sakter feleségével. Mind a négyen úgy vélték, várni nem vár
hatja őket senki, s mert vidékiek, tovább kell utazniuk, amit csak az állomáson intéz-
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hetnek el hivatalosan. Az időnek tehát nincs most szerepe. Élnek, túlélték a borzal
makat, s ha Isten segítségével idáig -  Pestig -  már eljutottak, eljutnak Nánásra, Do
rogra és Tótkomlósra is. Schwarzné itt lakott, innen vitték először a falusi gyűjtőget
tóba, majd a csabai téglagyárba.

Azok, akik a vagonokban maradtak -  mert hiszen minden kocsiban akadtak egy
felől beteg, elgyengült, másfelől kényelmes, magukat valamely okból kímélni akaró 
emberek -, mindenesetre közülük a mozgásképesek élénk kíváncsisággal lesték a Fer- 
dinánd híd alatt történő eseményeket. A mozdony visszaérkezését is figyelték, de leg
inkább az élelmiszerosztás kötötte le az érdeklődésüket. Mígnem valaki észbe kapott, 
és a segélyosztók tudomására hozta, hogy a szerelvényen igen sok az erőtlen, a nehe
zen mozgó, a tehetetlen hazatérő.

Egy szedett-vedett katonaruhába öltözött szikár férfitól Schwarz Sámuelné darabka 
Hershey csokoládét, celofánba csomagolt öt szelet fekete kenyeret, továbbá néhány 
fonnyadt almát kapott. Egy már fiatalon is löttyedt testű lány „Közjegy” felirattal va
lamiféle kiutalást adott bizonyos Joint szeretetcsomagokra, amit majd a nyolcadik ke
rületi Nagyfuvaros utcai zsinagógában lehet beváltani.

-  Nekem szállás is kell -  mondta Schwarzné. -  Tudja, lelkecském, én továbbutazok.
A kövér lány felhívta a vagonba a barátnőjét, egy kancsal, pattanásos bőrű teremtést.
-  Ez Kaufmann Dvora -  jelentette be, mintha a név kimondása már maga volna a 

garancia az ügy biztonságos elintézésére.
Dvorát azonban nem a feladat elvégzése érdekelte. Megkérdezte: hányan utaztak 

egy-egy vagonban, az oroszok adtak-e valamilyen iratot, ellátták-e őket pénzzel, éle
lemmel az útra. Schwarzné ugyan válaszolt a feltett kérdésekre, de csak ímmel-ámmal. 
Azt szerette volna, ha a deportálás rémségei felől faggatják. Mert akkor elmondhatta 
volna a gyári munkát, az éjszakai romeltakarításokat, a cukorrépaszedést a jeges föl
dön egy püspöki nagybirtokon. S persze az ukrán kápókat a kenderkorbáccsal. Ter
mészetesen ez csak afféle gyors beszámoló lett volna, mert az igazi összefoglalót vala
kinek, alighanem egy közjegyzőnek mielőbb el kell mondania. De ez a Dvora még 
csak fel sem jegyezte a válaszait, s bár megnézte az orosz katonai hatóság kétféle pa
pírját (az egyik az egészségi állapotáról adott tanúsítvány), nem tett fel további kérdé
seket.

-  Kérem -  mondta Schwarzné, amikor észrevette, hogy a két fiatal nő már át akar 
menni a következő vagonba -, én francia varrónő vagyok. De készítek finom fehér
neműt is. És nézzék meg az ujjaimat. Ezt tették velem! Soha többet nem vehetek tűt 
a kezembe. Ezt a hatóságoknak igazolniuk kell. Negyvenhét éves vagyok. Nem tudom, 
mi van a férjemmel.

-  Miért, mi lehetne vele? -  mondta megadóan a kövér lány, mert megsajnálta a nőt, 
aki magáról ugyan azt mondta, negyvenhét éves, de az előbb hatvannál is többnek 
nézte. Tisztára a nagyanyja, gondolta.

-  Már ’41-ben elvitték munkaszolgálatra. Először hetente írt, de Oroszországból 
már egyszer sem. Tudják, mit álltam én ki?

-  Gyerek? -  kérdezte a vékony, pattanásos arcú lány.
Schwarzné megzavarodott. Még nem fejezte be szegény Samu történetét, hogy az 

ő deportálásuk óta végképp nem tud róla semmit, amikor már itt volt az újabb beszá
moló kötelme arról, miért nem lehetett gyerekük.

-  Mennünk kell -  közölte a kövér lány. Hogyhogy ilyen kövér? -  gondolta Schwarz- 
né ingerülten. Aki annyi córeszen ment át, mint ő is, az több figyelmet, tapintatot ér
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demelne egy ilyen titokzatosan kövéren maradt lánytól -  vélekedett maga felől. És 
akkor most ez a két fiatal illető úgy megy el, hogy neki fogalma sincs, mert nem is 
közlik, mi lesz vele? Hol regisztrálják a munkaképtelenségét? És hol mondják meg, 
miként tud továbbutazni a falujába?

-  Hát hallottak ilyet? így elmenni?! -  fordult a dorogi sakter feleségéhez. A vallásos 
asszony rossz bőrben volt. Egy bajorországi tífuszlágerből hozták közéjük, az amerikai 
zónából. Kihullott a haja, lázas állapotában elvesztette a műfogsorát, amire pedig úgy 
vigyázott, s azóta csak összecsócsált ételeket tud enni, és örökösen kedvetlen. „Na hallja 
-  mondogatta Schwarznénak is -, amióta ehetnék, mert van mit, nem ehetek; nincs 
mivel. A J óisten, úgy látszik, engem büntet őhelyettük, mert meg kell szegnem a kas- 
ruszt.”

Ha Schwarzné tudta volna, mi a vallásfilozófia, bizonyára továbbfűzi ezt a rendkívül 
fontos gondolatot, így azonban csak addigjutott, hogy mgpróbálta megfejteni: kit ért 
a sakterné az „őhelyettük” kitételen.

Tényleg, milyen nagy ez a kör, az igazi bűnösök köre? Hát, elég nagy, ehhez nem 
fér kétség. A magyarok, a németek, az ukránok biztos beletartoznak, legalábbis azok 
vitathatatlanul, akik velük, zsidókkal így elbántak. De a németek, az ukránok már 
messze vannak, jó volna, ha soha többé nem kellene velük találkoznia. A magyarok 
azonban nagy gondot jelentenek. Merthogy most ő visszajött közéjük. A falusiakkal, 
otthon, kivált a szlovákokkal nem lesz baj, ők legfeljebb szemtanúi voltak a meggya- 
lázásuknak, a törvények ellenében aligha tudtak volna tenni bármit is. Igen, csakhogy 
ott vannak a csendőrök meg a tisztviselők a községházán, és a két tanítónő, akik kedv
vel és szakértelemmel lepecsételték a lakását, amit bizonyára kifosztottak azóta, aztán 
számba kell vennie a vasutasokat, az úgymond rájuk vigyázó téglagyári, illetve do
hánygyári munkásokat, akik vérszemet kaptak a csendőröktől, és ha kiszúrtak valakit, 
arról még az inget is lehúzták. Hála istennek, ezeknek az arcára nem emlékezett, a 
rossz szemek, a bajuszok, a gyűlölettől elkeskenyedő ajkak összemosódtak a fejében. 
Hohó, mondta, hátha éppen ez lesz a baj? Hogy minden arcban azokat látja majd, 
akik vele, velük azt csinálták. A gazemberséget. A gazemberségek sorozatát.

Nem tud majd aludni. Ausztriában volt jó, az oroszok által felszabadított lágerben. 
Az ugyanis a senki földje lett, a semleges világ. Az itthoni nem lesz az. A bűnösök utálni 
fogják. Félelemmel néznek rá, mert kénytelenek lesznek a saját galádságaikra emlé
kezni. És folyton arra gondolnak, vele, a visszatérttel eljön a bosszú ideje.

-  Doktor Scherer volt a fogorvosom Esztergomban. Mindig beutaztam hozzá. Adja 
az ég, hogy életben legyen.

A sakterné felállt, és csontos ujjával böködte az egyik batyuján gubbasztó Schwarz- 
nét. Az felriadt, és ezt mondta:

-  Keresztény orvoshoz ne is menjen. Gyűlölni fognak minket, hogy élünk. Biztos 
elrontaná a protézisét.

A sakterné kinézett a vagonajtón.
-  Mi ortodoxok vagyunk. Hogy képzeli maga, hogy én engedek egy gójt benyúlni 

a számba?
Schwarznét még késő este is ezek a kérdések foglalkoztatták. Mert amikor a szerel

vényért megjött a tolatómozdony, és ők beérkeztek a Nyugatiba, s ott minden a leg
nagyobb rendben alakult azáltal is, hogy a frissen érkezetteket elhelyezték a sebtiben 
rendbe hozott, de túlságosan zsúfolt Britannia Szállodában, és a zűrzavarosan elfo
gyasztott vacsora, illetőleg a tisztálkodás után végre lefekhettek, és a tizennégy hóna-
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pig nélkülözött ágyban, a tiszta paplan alatt jól kisírta magát, újra és újra megállt ennél 
a pontnál. Miként néz ő szembe az emberekkel, és azok vajon hogyan néznek majd 
vissza rá?

A két hajdúnánási testvérlánnyal került egy szobába. Azok túlságosan hangosan vi
tatkoztak a jövőjükről, s ez igencsak bosszantotta Schwarznét. Szégyellte magát ezért, 
hiszen nagyon is értette a nővéreket, de nem akarta hallani mások, számára fájdalmas 
tervezgetéseit. Legszívesebben azonnal belemenekült volna az alvásba, mondván, lesz 
még ideje a maga dolgaiban végkövetkeztetésre jutni. Ráadásul képtelen volt megér
teni: miért szomorú? Hiszen most örülnie kellene, örülni annak, hogy él, örülni, hogy 
itthon van, örülni, hogy találkozni fog a férjével, akinek -  s ezt csak félve vallotta meg 
magának -  elfelejtette az arcát. Ezért is forgolódik nyugtalanul, szorong és kedvetlen.

Ekkor hangzott el a kérdés. Ami később aztán oly sokszor jutott az eszébe. Hirtelen 
nem is tudta, melyik lány fordult hozzá. Persze hogy különböztek egymástól, Éva és 
Ágnes, Virág Éva és Virág Ágnes, de már egy perc múlva összemosódtak benne, hiszen 
ha a férje vonásait nem tudta felidézni, miért ne volna bocsánatos bűn, hogy a testvé
reket is folyton összekeverte, akik ha beszéltek, pontosan ugyanazokat a szavakat hasz
nálták, és ugyanazokat a mondatokat cserélgették.

Szóval arról faggatták, milyen tárgyakra vágyik otthonában a legjobban, ha hazaér, 
mit simogat meg először. Ok is megnevezték a magukét, az egyik lány a könyveit 
mondta, a másik a szép perzsaszőnyeget látja folyton a szeme előtt.

Schwarzné töprengett. Tényleg, mit és melyik holmiját is simogassa meg először? 
A két kezére nézett. A romeltakarításban, a répaegyelésben tönkrement két kezére. 
Újra eszébe jutottak a linzi éjszakák, amikor a bombázások után ezer és ezer üszkös 
téglát kapart ki a romok alól a feldagadt ujjával. A vérző körmével választotta el egy
mástól az ép és az összetört építőanyagot, s hordta, rakta a jót tízszer tízes oszlopokba. 
Örökké esett az alpesi hó, a jég kemény páncélt vont a téglák teste köré, alig látott, s 
csak a kínzásukra kirendelt munkavezetők üvöltéseit és a szerencsétlen társak nyögé
seit hallotta, hallgatta órákon át. Folyton a reggeli meleg kávéra gondolt, a csajkányi 
gyönyörűségre, amiről senki nem tudta, miből főzik, de a lötty italra úgy vágyott min
denki, mint a nektárra, az istenek kedvencére.

A sebek a bőrén azóta begyógyultak, de a csontok, az inak, a porcok, az idegpályák 
örökre deformálódtak. Istenem, szakadt fel belőle a sóhaj, érzem még egyáltalán ezek
kel a sérült sejtekkel a selyem finom simogatását, a bársony puha rezdüléseit, ha a 
plüss meleg felületén oda-vissza végighúzom a tenyeremet?

És akkor kimondta:
-  A macskámra vágyom.
Nem is tudta, honnan jött elő belőle a mondat. így utólag esküdni mert volna, hogy 

az elhurcolásuk óta egyetlenegyszer sem jutott eszébe az állat. Ha a meggyötört nap
palok után éjjel álmodott is a faluról, a szülői házról vagy a magáéról, amit Samuval 
béreltek az öreg Pipis Gyulától, abban minden volt: szépség, öröm, napfény, de a macs
ka nem.

Mi is a neve? -  kérdezte önmagától zavartan. Mert lám, még ez sem jutott az eszébe. 
J ószerével nem is macska, csak cica, legalábbis az volt akkor, amikor a gettóba hajtották 
őket. Mindent összevéve talán tíz hónapos volt, most a duplája. Ahogy elválasztották, 
került hozzájuk. Buchbinderéktől kapta, egyenesen az alomból, a jószág testvéreit 
mind zsidó családok vitték el. Nevettek is ezen eleget, mondván: ha Gasche tata, a 
kántor, dávenolni hívja a templom egereit, jó zsidó macskákhoz illően mind eljönnek.
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Megvan! Pompadour! Buchbinderék valamiért ezzel a névvel indították útnak a 
cicuskát. Kicsit csodálkozott a különös néven, de a ház új lakójáról csak a szokásos 
katonai tábori lapon értesíthette férjét, Sámuelt, aki azokon a kincstári válaszlevele
ken, amiket még küldhetett, nem igazolta vissza a bejelentést.

Pompadourt Schwarzné rendesen ellátta. Etette, itatta, szoktatgatta. Ha esténként 
leült a foteljába, vagy sábeszkor délután a napra kivitt nádszékében pihent, ölébe vette 
az állatot, és simogatta. Megvakargatta a nyakánál, s élvezte a meleg test nyújtotta kel
lemes érzést, s próbálta megfejteni a dorombolás titkát.

Ha a cica nem tekergett a szomszédban -  de ez is csak most jutott az eszébe -, nap
közben órákon át aludt csöndesen szuszogva a ruhaanyag-maradékokból kreált, jól 
elkülönített fészekben, s legfeljebb akkor ocsúdott föl és nyújtózkodott nagyot, amikor 
kuncsaft jött, akit ugyebár egy kicsi időn át illik kötelezően figyelni.

Szóval Pompadour. Háromszínű bundája valóban igen finom tapintású volt. Hosz- 
szú téglavörös csík futott végig a koponyájától át a gerincen, és torkollt bele a farokba, 
ezen a csíkon soha meg nem fejthető módon fölfelé nőttek a szőrök. Volt benne valami 
titokzatos és végzetszerű. Amikor például péntek esténként gyertyát gyújtott, és el
mondta a megfelelő imákat, s külön könyörgött Sámuel életéért, Pompadour megállt 
a szépen terített asztal előtt, és várta a majcit. Azt a kalácsdarabkát, amely -  emlékezvén 
az ősi lisztáldozatra -  kijár minden zsidó teremtménynek, ha hozzákezd a szombat 
szentségének beteljesítéséhez. Pompadour ilyenkor nem nyávogott, nem izgett-moz- 
gott, nem nyalogatta a szőrzetét, egyedül a farkát tartotta mereven magasra, és persze 
méltósággal a fejét.

Schwarz Sámuelné a macska képével, pontosabban vélt képével, felidézett emléké
vel aludt el. Reggel a Joint dús lakomával várta a lágerekből érkezetteket. A szálló 
éttermében és a majdnem teljesen ép Szondi sörözőben reggeltől estig mindenfélét 
ehettek a hazatértek. Több orvos állt a rendelkezésükre, akik közül egy mindig ott 
őrködött a konyha bejáratánál, hogy ezredszer is elmondhassa figyelmeztetését: senki 
ne egye túl magát. A cukrászdában egymást váltva cionista szónokok és propagandis
ták lelkesítő előadásokat tartottak. Schwarzné egy darabig belehallgatott ezekbe a for
ró szavú buzdításokba, de úgy gondolta, ő már öreg Erec Jiszráélhez. Lánya, fia nincs, 
akik kivándorolhatnának, így aztán kisomfordált, s már vagy ötödször kérdezte meg 
a portán: ugyan mikor hozzák meg a vonatjegyeket.

Schwarzné még egy éjszakát töltött el a Britanniában úgy, hogy az előző nap dél
utánján, amikor már kézhez kapta a Komlósra szóló ingyenjegyét, s ettől megnyugo
dott, közölték vele: elviszik fürdeni a Kürt utcába.

-  Reggeltől estig sírhatnékom van -  vallotta be egy debreceni asszonynak, akivel 
kissé összebarátkozott. -  A tiszta ágy, a puha párna, aztán az a sok finomság, és most 
ez a kádfürdő?!

-  A barakkokban minden büdös volt -  mondta a debreceni nő.
-  Kátrányszagú -  helyeselt Schwarzné.
-  Nem. Gezarol- és rohadtkrumpli-szagú -  erősködött a másik.
A lágerben, a vagonban Schwarzné talán nem hagyta volna ennyiben a dolgot, mert 

hiszen tudta magáról, milyen kitűnő a szaglása, de most, hogy már csak egy nap, igaz, 
jó  hosszú nap, de mégiscsak legfeljebb húsz óra választja el a falujától, nem kezd vitába. 
Az orvos ugyanis azt mondta, vigyázzon a vérnyomására, ne idegesítse fel magát sem
min. Lehet, hogy az a belgyógyász nem ilyesmire, hanem az otthon reá váró megpró
báltatásokra gondolt, de mindegy. Jó hangulatban, derűs lélekkel kell megérkezni 
oda, ahonnan oly galádul elhurcolták.
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A vonaton, ez is milyen érdekes, folyton a macskára gondolt. Miközben zötykölő- 
dött és az ölébe ejtett tenyerét nézte, elképzelte, amint Pompadour szőrét simogatja. 
Külön a hátát és külön a hasát, kivált ott, ahol a mellső lába kezdődik. Az embernek 
ez a hónalja, de a macskák esetében nem tudta, mi ennek a testrésznek a neve.

Sajnos, amikor Orosházán átszállt a falujába vezető szárnyvonatra, már késő este 
volt. így nem láthatta az evangélikus templom gyönyörű tornyát. Azt hitte, kiugrik a 
szive. Néhányan szlovákul beszéltek körülötte, ez volt az első eset, hogy ezt a nyelvet 
újra hallotta. A gyerekkor gyönyörűségének melege öntötte el. Az asztalos Szincsok 
Andrást látta egy távolabbi ülésen, Opauszki Magdával beszélgetve. Nem ismerték fel, 
aminek örült, és amit -  hiszen tegnap, tegnapelőtt látta magát a szállodai tükörben! 
-  természetesnek talált. Tökéletesen tudott szlovákul, de nem akart odamenni senki
hez. Szoktatta magát valamihez, amit nem is tudott pontosan megnevezni.

Itt nem várták a zsidó hazatérőket az állomáson. Se beszéddel, se amerikai csoko
ládéval, se sehogyan. Az indóház kihalt volt, a leszállók siettek haza.

Schwarzné végigment a hosszú úton. Két batyuja volt, pár rongy, amit még Auszt
riából hozott, s néhány újabb, amit a Joint sebtiben adott. A ruhajegyeket ugyanis nem 
váltotta be, az élelmiszer-kiutalások papirjait is hazahozta. Azt mondták, ha a járan
dóságát levélben jelzi, postán mindent elküldenek. Mert arra gondolt, mostantól nem 
szabad megerőltetnie a kezét, a tenyerét, az ujjait, mert neki a tűt finoman fogva, a 
varrógépet keményen hajtva pénzt kell keresnie.

Pompadour. Majd gyakran simogatja a macskát, és ettől a keze rendbe jön. A macs
kabunda szőrzete, ha az ember végighúzza rajta a tenyerét, különleges elektromossá
got termel, és ez jótékonyan hat az ujjak gémberedettségére.

Ment az utcán, és erre gondolt, nem pedig arra, mi lesz vele, ha a Vak Bottyán utcai 
ház ablakait sötétben találja. Ha Samu, az ő drága Samuja még nem lesz otthon. Meg
állt, egyszerűen mozgásképtelen lett.

Amitől félt, az bekövetkezett. A szobák négy utcai ablaka négy sötét foltként meredt 
rá. A spaletták mozdulatlan lapok, fénynek nyoma nem volt.

Percekig állt letett csomagokkal, hátát az akácfához támasztotta, s azt hitte, sirni 
fog. De csak bámulta a házat, a falat, a tetőt és a tető árnyékát; egy utcai lámpa átel- 
lenben halványan idevilágitott. Aztán összeszedte magát, és továbbment a Karicska- 
házig.

Itt aztán égett a villany! Úgy égett, hogy még a függönyt sem húzták el. Mihály 
dohányt vágott, Margit varrt. Igazán finom esti elfoglaltság.

Bekopogott. És innen minden megváltozott. Schwarz Sámuelné nem is tudta, mi 
történt vele. Majdnem hajnalig, egészen pontosan fél kettőig csókolgatták és etették, 
simogatták és itatták, meséltették és meséltek neki. Minden pletykát elmondtak, név 
szerint fölsorolták a fél falut, kivel mi lett, ki mit csinált, bűnös és derék dolgokat, hi
szen a háború nagy vízválasztója a jónak és a rossznak. Hazajött már néhány zsidó 
lélek is, egész család talán csak négy. Mindössze négy a nyolcvan familiából. Kivált 
gyerekből tért meg kevés. Schwarz Sámuelről semmi hír, de hát még nagyon sokan 
hátravannak; várni kell őket.

Schwarzné megtudta -  legyen az emlékük áldott -, kiket nem kell várni már bizto
san: Kroó doktorékat a két gyerekkel, Altmann Sárit, aztán a Braun fiúk közül kettőt: 
J enőt és Dezsőt, továbbá a fiatalabb Glück lányt. Akadt olyan is, aki a lágerből egye
nesen külföldre ment: Berger Rózsi halálos betegen Svédországba, Kohn Muki, a 
nyomdász, az élethalálharcot folytató Palesztinába. Hogy miért nem volt kíváncsi töb
bé a hazára, a szülőföldre, a haza és a szülőföld lakosaira, azt nem részletezték.
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-  Jaj -  mondta egyszer csak Karicskáné született Acsai Margit itt van a cicátok. 
Tudod, a kis vörös.

Schwarzné ne tudta volna?! De most nem vitte rá a lélek, hogy megkérdezze, miért 
nincs itt Pompadour.

-  Kint alszik az ólban -  hallotta Margit tompa hangját. -  Mi nem szeretjük se a 
kutyát, se a macskát a lakásban.

-  A szőre -  toldotta meg Karicska Mihály. -  Tüsszögök a szőrétől.
Szlovákul beszélgettek, erre állt könnyebben a nyelvük.
Acsai Margit kiment, kiment az istállóba, és ölben behozta a macskát.
-  Készülj fel -  mondta kedvesen, de egy kis zavarral is -, odaátról (és fejével Schwar- 

zék háza felé intett) mindent, de mindent elvittek. Beköltözött valami páncélos védel
mi kötözőhely, olyan szanitécfélék.

-  Inkább részeges disznók -  toldotta meg Mihály. -  T őlünk a lovat vitték el. A Duskát.
Schwarzné megtudta, amit mindig is sejtett. Hogy itt áll majd kifosztottan. Hát nem

mindegy, ki vitte el a szekrényt, az ágyat, az edényeket, ki szerelte le a csillárt?
-  Tehetetlenek voltunk -  mondta Mihály. -  Maguknál még a hajópadlót is fölszed

ték.
Csönd ült a konyhára. Acsai Margit ekkor tette át Schwarzné ölébe a félig alvó macs

kát. Mint egy csomagot. Mint egy meleg, élő poggyászt. Mert Pompadour aludt, és 
nem volt hajlandó felébredni a nagy hajcihőre.

-  Pompadour -  suttogta a fülébe Schwarzné. És megsimogatta az állatot. A csík a 
jobb tenyere közepére esett, miközben baljával az állat lábait birizgálta. Idegen szag 
csapta meg az orrát. Hát persze, az ól!

Még mindig csend volt.
-  Mi más nevet adtunk neki -  mondta halkan Margit. -  Tudod, az az idegen név, 

valahogy mindig elfelejtem.
-  Zolnica. Ez maradt rajta -  tette hozzá Mihály.
Schwarzné nem mondta ki az új nevet. Amiről tudta, mit jelent magyarul, persze 

hogy tudta. Sógornő. Pontosabban csak a feleség nevezi így a férj nőtestvérét. Magá
ban elmosolyodott, de nem mutatta, mennyire tartja mulatságosnak az elnevezést.

-  Megágyazok a pekná izbában. -  Margit, mint aki kényelmetlenül érzi magát, me
nekült a munkába. A tiszta szobát még régről ismerte Schwarzné. Amikor Karicskáék 
Ancsa lánya ’40-ben férjhez ment, a lagzin ők is itt ültek Samuval.

Pompadour az ölében nem dorombolt. Schwarzné fölemelte a fejét, maga felé for
dítva próbált a szemébe nézni. Arra gondolt, milyen fontos a szem, a színe, a pupilla 
jellege, de Pompadour érzéketlen maradt minden próbálkozásával szemben.

-  Elfelejtettél -  suttogta a fülébe.
Hirtelen elöntötték az érzelmek. Eszébe jutott, ahogyan ott állt Buchbinderék elő

szobájában, és morfondírozott: melyik pamutgombolyagot vigye el. Emlékezett a moz
dulatára, amint a vörös cica után nyúlt.

-  Fényképek nem maradtak? -  kérdezte Mihálytól.
A férfi nem válaszolt azonnal. Nézte a macskát, de úgy, mint aki messzire figyel, 

vagy inkább nagyon is közelre, önmagára.
-  Nem -  mondta aztán. -  Azok a szanitécek nagy tüzet raktak könyvekből, képekből, 

mindenféle iratokból. Szalonnát sütöttek. Ittak, aztán hajnalban elmentek. Még a ha
jópadlót is elvitték.

Úgy látszik, ez fájt neki.
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-  Mihály -  mondta csöndesen Schwarzné. -  Kérem, vigye vissza a macskát a helyére. 
Én majd szerzek valahonnan másikat. -  Újra Buchbinderékre gondolt.

Mihály átvette az asszonytól az alvó állatot. Nagy férfikezével párszor ő is megsimo
gatta, inkább a hasánál. És rögtön tüsszentett is. Schwarzné ekkor nemcsak hallotta, 
hanem látta is, hogy Pompadour dorombolni kezd. Ha dorombolt, s erre régről em
lékezett, valahogy furcsán mozgott a szore.

Magyar László András

BÉKA

Tudjuk -  ha nincs is erről annyi szó -  
az állatok között is van zsidó. 
Tagadhatatlan, hisz realitás, 
a béka kissé izraelitás, 
sőt megvan néki is a maga gója: 
egy szélsőséges jobbmadár: a gólya.

ÁPRILIS

Tavasszal minden gondtalan, 
az ember is kibékül 
avval, mi nincs, avval, mi van, 
reménykedik vitézül.

Kabátja, lelke nyitva: hát 
bolyong a napsütésben, 
a változás mély illatát 
szaglássza vígan és nem

gondolja át hiányait -  
amit megélhet, ott van. 
Kitárja képzelt szárnyait, 
sőt röpköd is titokban.


