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AZ ÜZLET EGY ÉLETRE SZÓL

Szalai György képei 1 Kertész Dénesné ajánlásával

Kertész Miklós (1899–1983) apai nagybátyám volt, s úgy vonzódtam hozzá, mint az apa nél-
kül felnövő fiúk vonzódhatnak, akik végre megtalálták csodálatuk tárgyát. A visszaemlékezés 
részben Kertész Tamás emlékei alapján készült Őt tekintettem a nagynak, az erősnek, a lever-
hetetlennek. Kilenc éves voltam, amikor megismertem őt a valóságban is, mivel kevesebb, mint 
három éves koromban szüleim kivándoroltak velem, s csak évek elteltével jöttem újra Magyaror-
szágra.Természetesen folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, sőt egyszer meg is látogattak minket 
Stockholmban, de a jelek szerint akkor még nem volt szükségem példaképre.

Kertész Miklós szép ember volt. A maga nemében jelenség. Deresedő hajú, barna bőrű, ma-
gas, széles vállú, erős testalkatú férfi. És elegáns. Nagyon ápolt, nagyon elegáns. És nagyon tu-
dott mesélni. Ő ismertette meg velem a Kertész családot, a múltat mely sötét és félelmetes. Azt, 
ahogyan a boltját megszerezte, ahogyan lassan kialakította ízlése szerint. Fotókról ismertem meg 
a kincsét, élete fő művét, amely Jászberény főterén állt, áll ma is, s áll még remélhetően sokáig. 
Amelybe ha bementünk, bármit megfoghattunk, tapinthattunk; az ő emlékei szerint az övé sokkal 
szebb, elegánsabb, levegősebb volt.

Inasként kezdte, mint akkor mindenki. Tizenkét éves volt, ő volt a fogd meg, tedd el, vidd oda, 
söpörd fel megszólítások mögött. Lótott-futott, mert még nem lehetett nagyobb dolgokat rábízni, 
de mindent figyelt, ellesett, még olyasmit is, aminek semmi köze nem volt az ő feladatához. 
A legérdekesebb dolgok a nagy vásári napokon történtek, amelyek nem itt estek meg Jászbe-
rényben, hanem olyan falvakban, amelyben a naptár jelezte. Ilyenkor egész este pakoltak, mert 
annak is módja volt, mit hova tegyenek, hogyan rendezzenek el a fogaton, hogy mindennek he-
lye legyen, hogy tudják, honnan vették elő, s végül hova kell eltenni. Ő persze csak hordta össze 
a számtalan holmit, hogy hajnalban már semmit ne kelljen tenni, csak indulni. Neki nyomták a 
markába a számtalanul sok textilt, megmondva, hogy hova tegye le, de oda, csakis oda, és szo-
rosan, és ne máshova. 

A felkelő nap még nem is derengett, amikor indultak, s ő többször elszenderedett, amíg meg-
érkeztek. Ott pedig, a nagy vásár, a semmi helyén, ahol a siető lábak verték fel a port, kezdődött 
a lepakolás, a sátorverés. Külön a kendők, rojtok, farkasfogak, szalagok, a gombok és gatya-
madzagok, a bolyhos női bugyogók, kisebbek és óriásiak, a férfi cejg nadrágok, ingek, ingnek 
valók, és elrejtve a többi kelme közé a szép, a selyem, a bársonyos harsány színű anyagok a jobb 
módúaknak, a kisasszonyoknak, a nagy gazdák feleségének, mindnek másféle, mert az elvárások 
és a kívánságok is különbözők. Figyelte, hogy beszélik le a gazdákat a két számmal nagyobb 
kabátokról, meggyőzve, hogy abba még sokáig kell hízni, de azt is, hogyan kell rábeszélni a jó 
minőségűt a spórolni akaróra, mert jövőre is lesz itt vásár, meg utána is, és megkeresi majd az 
elégedett vevő a tisztes eladót. Mindent megjegyzett, mindent elraktározott. S amikor megbe-
szélték Deutsch Rózsival, hogy ők az összeillő pár, és össze kéne kötni az életüket is, az jóval 
később volt, akkor, amikor már boltvásárláson törte a fejét. 

1  A visszaemlékezés részben Kertész Tamás emlékei alapján készült
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Titokban a lánynak mutatta meg először, mit nézett ki magának. Rózsi csak a fejét hajtotta 
le, és annyit kérdezett, „hogy győzünk ennyit törleszteni”? Van már rá valamennyi, vigasztalta 
ő, és megsúgta neki, mennyi az annyi. Akkor csókolta meg először. De utána sokáig nem. Csak 
amikor megvette a boltot. Ezt, ami itt a képen látható. De az ő szeme kitágította, megnövelte, 
kiszínezte, pedig különben is a város főterén a legnagyobb üzletnek való helyiség volt, az ajtó két 
oldalán két ajtó nagyságú kirakattal. Bent az egyik hosszanti oldalra a végeket tervezte. Külön a 
pamut, a len, a damaszt, a bársony, a selyem kelméket akarta polcra rakni. Egyet-egyet kijjebb 
húzni, visszahajtani. Innen csak a nőknek árul. Ez a női oldal. Szembe vele a férfiaké. Világostól 
a feketéig minden árnyalat polcra kerül majd. A vékonytól a vastagig, a pamuttól a gyapjúig, 
a nyáritól a téliig, a béléstől a kanavászig minden kapható lesz. Elegánsan, szépen. Középen, 
fenn dobozokban a gombok, szalagok, csipkék, varrófonalak, kötőfonalak, tűk, cérnák, amire 
egy háztartásban szükség lehet. A konyharuhától az ágyruháig, a babapaplantól a szemfedőig. 
Itt minden lesz! Minden, ízlésesen, s olyan áttekinthetően, hogy egyetlen pillanat alatt a kezé-
ben legyen. Az üzlet középen szabad lesz. Középre semmi nem kerül, csak a hatalmas kályha, 
és a pénztár. És a vevők, ha piaci napokon sokan vannak. A polcok előtt állnak méltóságosan a 
pultok, rajtuk az éles ollók, a mérő rudak rendje. Szárnyalt a képzelet. Ezt a világot gondozta és 
őrizte meg egykori tanítványa Czudarik József, akinek komoly érdemei vannak abban, hogy a 
bolt lényegében mindmáig megőrizte egykori berendezését.

Miklós tudta, hogy kölcsönre is szüksége lesz ekkora tervhez, de ezt természetesnek tartotta. 
Az üzlet egy életre szól. Az életükért. Azért mindent el kell követni. 1922-ben vette meg az 
üzletet, és még ebben az esztendőben nyerte el Deutsch Rozália kezét. 1923-ban megérkezett a 
gyönyörű, egészséges Zsuzsika, ’27-ben Tibor, ’29-ben Éva. Sok, sok öröm. Minden szép, minden 
jó, az élet merő boldogság. Rózsi végig mellette lesz, vállvetve dolgoznak, otthon a család egy 
lányra bízva. Már van saját házuk, berendezésük, és természetesen megadták az adósságot is. 
Igaz, hogy közben eltemették Zsuzsikát, és ez soha nem múló fájdalom, de a karjukban tartották 
az utolsó percig, s ez megnyugtató. A másik kettő remekül fejlődik. Tibit lassan bevonják az 
üzletbe, bár az élet morcosodik, és félelmetes, amit a népek beszélnek. Háború lesz. Miért? Mi 
haszna? Mért kellene elmenni munkaszolgálatra, és miért mindennek a zsidó az oka?

1939-ben kezdődött a háború. 1944-ben a németek megszállják Magyarországot. Már alig 
találnak itt zsidót. A fiatal férfiak munkaszolgálatban, a nőket és gyermekeket, ha vidékiek 
voltak, marhavagonokban internálótáborba vitték. Az öregek, az aprók, az anyák, nem is látták 
meg a tábor belsejét. Őket megsemmisítették. Mint a háziasszonyok nyáron a svábbogarakat. 
Tervszerűen, módszeresen. Aztán hatalmas kazánokban elégették, hogy senki ne lássa többé 
őket. Hogy ne maradjon tanú. Azokat a szeretett, óvott védett gyerekeket, akik ugyanúgy bújtak 
anyjukhoz, mint a keresztények.
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