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1. 

Ahogy letettük a telefont, a Hajnóczy utca felől befordultam a 
Gutenberg térre, hirtelen ott volt a félhomályban, az esős, ködös 
késő novemberi sötét délutánban: sterilen, saját múltját vesztve, 
igazán figyelmesen felújítva, egyes részleteket kiemelve, drámai 
fény-árnyék-játékokkal gazdagon kivilágítva a Lőw Immánuel 
aktív közreműködésével, 1900 és 1902 között épült Új zsinagóga, 
Baumhorn Lipót remekműve, a román és gótikus elemek ural-
ta hatalmas, eklektikus épület  (Amúgy a „letettük a telefont” 
mindössze annyit jelentett, hogy mindketten megnyomtuk egy-
egy ponton az érintőképernyős – úgymond okos – telefonunkat  
Két másik városban, esetleges terekben )

Péntek volt, ahogy mentem a zsinagóga zárt főbejárata előtt, 
felnéztem, s láttam, hogy a Jósika és a Gutenberg utca sarkán, a 
túloldalon, a zsidó hitközség első emeleti dísztermében égnek a 
lámpák  A pár éve renovált szecessziós épület lépcsőházi ajtaja 
tárva-nyitva volt, senkit nem láttam, sem a lépcsőházban, sem 
fent az irodák előtti folyosón  Bekopogtam a díszterem nyitott 
ajtaján, de persze senki nem válaszolt  Az istentiszteletekre is 
használt, igen gazdagon, bármiféle ikonográfiai program nél-
kül, tehát esetlenül feldíszített térben, az ajtótól távol, a székso-
rok mögötti hosszú vacsoraasztalt terítette épp két fiatalember  
Bemutatkoztam, ők ugyanúgy, mondtam, hogy megnézném a 
termet, pontosabban a nagy olajképeket a falakon  Adnának-e 
egy kipát kölcsön? Persze, mondták, vegye ki a szekrényből  Így 
kicsit közelebb kerültünk egymáshoz, de még bőven elég nagy 
volt a távolság  Majd minden kép férfiportré volt, mind a hitköz-
ség elnökeiről  A dr  Pap Róbert ügyvédet (1874–1947) ábrázoló 
festmény igazán igényes munka volt, ahogy elnéztem, bárme-
lyik modern múzeumban elment volna mint az új tárgyilagosság 
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személytelen és fegyelmezett modorának kiváló példája  A két 
fiatalember egyike sem nagyon tudta, hogy az egykori elnökök 
mivel foglalkoztak, nekem pedig nem állott szándékomban sem 
zavarni, sem zavarba hozni őket  Sem az egész jelenetnek, a sze-
rény cselekménynek, sem a szereplőknek, beleértve engem, úgy 
tűnt, nem sok közük volt azokhoz az emelkedett szövegekhez, 
amelyeket „a zsidó emlékezet” különféle hagyományainak értel-
mezői írtak, s írnak folyamatosan  Igazán egyszerű, hétköznapi 
jelenet volt, ők azonosak voltak a saját szerepükkel, én nem, lé-
vén hosszú évtizedek óta semmiféle magától értetődő szerepazo-
nosságban nem volt részem, s ha lehetett volna, hát elkerültem 

Az egész olyan volt, mintha mind halottak lennénk, és lám, 
mégiscsak járunk-kelünk  Az Új zsinagógában több mint ezer 
ülőhely van, a díszteremben volt talán száz rettenetes szék  Azt 
azért megkérdeztem, hányan látogatják péntek este, szombat 
délelőtt a templomot, vagyis a termet, ahol voltunk  Vagy hú-
szan, mondták  Jó esetben, ha húszan  Meg hogy alig vannak 
már fiatalok, mint ők például  Nem is nagyon számíthattam más-
ra  A kevés túlélőből aki 1945 nyarán, vagy később hazatért Sze-
gedre, jó páran nyilván azonnal, amint tudtak, elmentek Izrael-
be, vagy bárhová, csak ott ne kelljen maradniuk  Azok után, ami 
1944-ben, s aztán az államszocializmus évtizedei alatt történt, 
nyilvánvaló volt, hogy az értelmetlenül nagy templom, az Új zsi-
nagóga, és az annak nagyságához szabott hitközségi irodák ma 
már elsősorban a halál üres terei, s csak másod- vagy harmadsor-
ban, ha szolgálhatják az életet  Álltam a süket csendben, néztem, 
ahogy végül az egyik ott maradt fiatalember apró műanyag po-
harakba töltötte a kóser vörösbort, s szétosztotta a papírtányérok 
mellé  Otromba nagy műanyag kóláspalackok, letakart szendvi-
csek az asztalon, olyan volt az egész, mint egy szakszervezeti 
rendezvény a középnyugaton, vagy már mifelénk, Magyarorszá-
gon, pár évtizede 

Elköszöntem, a kipát visszatettem a szekrénybe, a fiatalember 
felnézett, el is mosolyodott, és a tompa és az udvarias közöny 
között majdnem felismerhetetlen volt a különbség  Ahogy men-
tem lefelé, az üres folyosón, már-már rosszul voltam a magány-
tól, a mindent uraló, közben néma és észrevehetetlennek tűnő 
haláltól  Ha tetszett, ha nem, olyan volt az egész épület, mintha 
a temetőben lettünk volna, a chevra kadisa irodáiban nem lehet 
nagyobb csend  Az Új zsinagóga és a hitközség irodái között áll-
tam, péntek este, hosszú évtizedek óta halott terek, termek, seho-
va sem vezető folyosók, senki által nem látogatott tornyok érzéki 
valóságától, a tapasztalat kérlelhetetlen igazságától leverten  Mi-
közben semmiféle tudásom nincs arról az életről, amelyet a holo-
kauszt utáni zsidó hitközségek mindennapjai jelentenek, együtt 
élni a folyamatos pusztulással, a visszafordíthatatlan eltűnéssel  
Érteni véltem, hogy a zsidó zsidók azok, akik pontosan és hűsé-
gesen eljátsszák a halottaik hiányának rítusait, megemlékeznek 
azokról, akiket mind személyesen vagy hallomásból ismertek, 
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hajdani nagy rabbikról, kiemelkedő hitközségi elnökeikről, fon-
tos tanárokról, legendás jótevőkről, úgy élnek, mintha élnének  
És miközben minden pillanatban a halál völgyében járnak, ra-
gaszkodnak a zsidó életükhöz  Tehetnek-e mást? Lehet-e hűsé-
gesebb valaki, mint az a pár ember, aki ott Szegeden fenntartja a 
hitközséget?

De azoknak a halottnak az ezrei, akiket a szegedi pályaudvar-
ról vittek el azok, akiket a honfitársaiknak hittek, mindazok, aki-
ket beraktak a vagonokba, azok maguk többé már senki ember-
fiának nem hiányoznak  A kimért idő letelt  Alig él már valaki, 
aki még saját élete részeként tudja a neveiket, a saját emlékei közt 
őrzi a kifakult történeteket, s így lesz évről évre értelmetlenebb 
az egész, és közben ugyanolyan nélkülözhetetlen, amilyen fe-
lesleges, éppolyan üres, mint amilyen felkavaróan reménytelen  
A hiány személyes tapasztalata nélküli, kényszerűen megfelleb-
bezhetetlen erkölcsi kérdéssé vált emlékezés lett a holokauszt 
örökségének a lényege  Mindazok, akik ezt igyekeznek maguk 
elől is elfedni, s eleget tenni az emberség, a humanizmus paran-
csának, mindazok, akiknek már nincs, aki hiányozzon, mert túl 
későn születtek ahhoz, hogy bárkit még ismerhettek volna kö-
zülük, vagy csak hallhattak volna egyetlen személyes mondatot 
azoktól vagy azokról, akiket hozzávágtak egy gázkamra falához, 
mindazok, akik mi vagyunk, tehetetlen és kötelességtudó későn 
születettek, összeszorított foggal élő, elkötelezett ismeretlenek, 
elfelejtett nevek leszármazottai, kiknek oly mindegy, hogy fel-
menőik milyen vallásnak hódoltak, mi magunk, akik igyekszünk 
a holokauszt akaratlan tagadását, azaz a hiány eltűnésének té-
nyét magunk elől is eltüntetni, s akik be nem ismernénk, hogy 
már régen nincs mit tennünk, bármihez is fogunk, mindenhez 
túl késő már, akik épphogy beismerjük: az Új zsinagóga hatal-
mas tömbje semmi más, mint figyelmeztetés, az üres tér intelme, 
hogy akár fel is adhatnánk, ki is mondhatnánk végre hangosan: 
azok, akiket Treblinkában, Sobibórban, Fertőrákoson mind meg-
öltek, már nem hiányoznak senkinek, mindössze a kötelességün-
ket végezzük el  Ha már nem imádkozunk, ha már annyira sem 
telik tőlünk, mint a saját istentagadásától rémült kamasztól, ké-
sőbb nagy költőtől, aki azt motyogta magának a vízivárosi Mária 
téren: Isten halott, Jézus egy fasz, hátha lesújt rá a Teremtő, de 
senki sem hallotta meg, mindössze ő nem felejtette el  Mégis az 
lenne a becsületes, azaz őszinte, és vallomás, fenntartás nélküli 
mondatokkal teli gyónás értékű beismerés, hogy nem hiányzik 
nekünk senki, mert nem is hiányozhat többé  Soha nem fogtuk 
meg a kezüket, nem csókoltuk meg egymást sem szerelemből, 
sem búcsú rémületében, s ha szent neveiket áldó imába foglaljuk, 
az mindössze retorika, mert miféle ima az, amelyet a kötelesség 
követel meg, a rettegés, hogy mi lesz velünk, mindannyiunkkal, 
ha belenézünk a tükörbe, s a tükör által már nem homályos sem-
mi, mert semmiféle emléknek nincs többé nyoma  A Jósika ut-
cán hirtelen az a mondattöredék vagy retorikai fordulat jutott az 
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eszembe, hogy el kell engedni, el kell engednem a holokausztot  
Jó vicc, gondoltam  Hiszen vagy hat évvel az anyám halála után 
még egyszer sem jutott eszembe, hogy élhetnék a gyász, tehát 
az ő folyamatos hiánya nélkül, s amikor te figyelmeztettél, hogy 
előbb-utóbb nem lesz ez így mindennap, azt gondoltam, ez az 
a ritka alkalom, hogy tévedsz, te meg nevettél, hogy neked az 
apád volt a mindened, de már nem mindig hiányzik  És most, ott 
a Jósika utca végén, a Kálvária sugárút sarkán, egy vadul fenye-
gető új világ kísértete tűnt fel, s nem volt nehéz belátnom, hogy 
hány és hány kedves, emberi, jóindulatú ismerős és ismeretlen él 
lelkiismeret-furdalás nélkül, pontosan elszámolva a holokauszt-
tal, de nem bajlódnak az emlékeik nélküli emlékezéssel 

Azért épültek az elmúlt években s épülnek sorra, szerte a vi-
lágon, São Paulótól Ottawáig, Londontól Wellingtonig és Johan-
nesburgig új holokausztmúzeumok, hogy a későn születettek 
társadalmaiban ne legyen a csend végzetes  Legyen hova men-
niük a kívülállóknak a templomok és a zsinagógák helyett, ahol 
mód és alkalom nyílik a megrendülés vágyának kielégítésére, a 
megadhatatlan tartozás törlesztésére, a halottakkal való azonos-
ságtudat megteremtésére  A múzeumokká alakított hajdani kon-
centrációs táborokba való zarándoklat mégis valamiféle istenbi-
zonyíték látszatát őrzi, és ez még mindig több a semminél 

Merőben véletlenül pontosan tudom, hogy ki volt Petschauer 
Attila és 1945-ben Palesztinába emigrált unokatestvére, Laci, és 
van valami nem túl halvány elképzelésem arról, hogy mint éltek, 
amíg élhettek, a teniszpálya, a vívócsarnok és az uszoda három-
szögében, a cipőbolton innen és túl, és mint játszották az egyik 
szettet a másik után Gasché Hildával, a nagyanyámmal  Tudom 
ennek a két embernek a nevét, de még soha nem hiányoztak  És 
már nem is fognak soha  A holokauszt áldozatainak emléke nem 
a zsidó emlékezet egyik esete, akkor sem, ha semmi nem érthető 
jobban, mint az a vágy, hogy az mindössze egy fejezet legyen egy 
több ezer éves mnemotechnikai mesterműből 

Azaz, ha tetszik, ha nem, azt látjuk, az tölthet el bárkit némi 
reményféleséggel, pótlékkal, hogy a posztholokauszt teológia és 
a hit együtt arra vezethet, hogy a keresztény közösség egy része 
valóban úgy véli, hogy reménytelen elválasztani az Ó- és az Új-
szövetséget, s ha nincsenek többé zsidók, akkor ők maguk sem 
tudják, hogy miért kellene emlékeztetniük magukat arra, amiről 
ők aztán nem tehettek  De nem hiú remény, slágereket megha-
zudtoló álom-e, hogy néhány civilizált, lelkiismeret-furdalástól 
zavart érző posztmodern társadalom mellett majd lesznek ke-
resztények, akik mintegy örökbe akarják fogadni a megsemmi-
sített, zsidókká tett ártatlan milliók emlékezetét, mert a Jósika és 
a Gutenberg utca sarkán az a hosszú asztal egyre üresebb  Az-
nap este, 29-én, Szegeden nem egy régebben ismert, bonyolult, 
és számos kiváló katolikus, református, evangélikus elmét fog-
lalkoztató teológiai és erkölcsi problémával találtam szembe ma-
gam  Mindössze saját magammal 



Aztán kimentem az utcára, izzadtan és tagadhatatlanul ré-
mülten, vagy talán csak ijedten, hogy akkor most mi lesz velem  
Mi lesz velem a hiány nélkül, lévén az emlékezetet mégiscsak az 
tartja fenn  Amint a szerelemben is  A hiány pedig semmi más, 
mint annak a bizonyítéka, ami nem szorul bizonyításra  Ültem 
egy pad szélén, fél fenékkel egyensúlyozva, mert tudni akartam, 
hogy tényleg szédülök-e 

És persze ott volt az egy héttel korábbi pénteken a 
pannonhalmi beszélgetés a diákokkal  Nem eszembe jutott, 
mindössze magával ragadott az emléke  Petriről volt szó, ő ült 
ott az ötvenes években a Mária téren, gőgös kiskamasz, aki 
azt hitte, Isten mindenkinek, minden egyes hívének személyes 
garanciát, a jelenlétét ajánlja  Gőgös, egomán elvárás, de amúgy 
azért igaz is talán 

És aztán azonnal a vad szégyen, hogy miként lettem Geréb, 
miként lettem a holtak házának árulója, akaratlanul is otthonra, 
közösségre, kilátásra, menedékre, csendre és beszélgetésre, 
mosolyokra váró, vágyó, hitetlen, aki még azt is idézi, amit ő 
maga ki nem mondana  Tehetetlen és szomorú lettem, s ahogy 
mentem tovább a Jósika utcán, megálltam egy villanyfényben 
úszó, nyitva hagyott kapu előtt, benéztem a lépcsőházba és 
elindultam felfelé, és egyre biztosabb voltam abban, hogy 
1973/1974-ben, amikor Szegeden tanultam, sokszor voltam ott, 
és az egyik lakásban aludtam is olykor  Hosszú évtizedekkel 
később véletlenül, akarat és gondolat nélkül visszataláltam oda, 
ahol annak idején olykor majdnem otthon voltam, és amennyire 
emlékszem, gyanútlanul, azaz a legcsekélyebb érdeklődés 
nélkül mentem az egyetem felé, és tudtam, hogy hol van az Új 
zsinagóga, de nem gondoltam semmire 

2.

Csanda Endre lakott abban a házban, a hallgatag Csanda profesz-
szor, a Neurológiai Klinika igazgatója, és a lánya, aki barátjává 
fogadott  A professzor mellett ültem 1973  december 26-án éjsza-
ka a Peugeot első ülésén, míg ő némán, figyelmesen vezetett a 
sűrű ködben, hóesésben, lassan, hosszú órákon át  Zsófi elaludt 
a hátsó ülésen, hol én kínáltam az apját cigarettával, hol ő engem 
– de erre nem emlékszem pontosan  De a lakásukra igen, belát-
hatatlanul sok könyvükre, amelyekből ha akartam volna, sem ér-
tettem volna semmit, mert Csanda Endre elsősorban neurológiai 
szakmunkákat gyűjtött  Otthon sem sokat beszélt  Egyszer azért 
megkérdezte, hogy mi volt az, amit megszerettem Váradon  Úgy 
csinált, mintha eszébe sem jutott volna, hogy esetleg még nem 
jártam ott  Aztán, majdnem félszáz éve, hajnalban kitett minket 
a Kammermayer Károly téren, ahol a legfelső emeleten lévő la-
kásban alhattam pár órát, míg aztán haza nem mentem, s való-
ban, már ébren volt mind az anyám és a nagyanyám  S ahogy 
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eszembe jutott Zsófi, és Endre, aki 2015-ben halt meg, kilencven-
két évesen, valamiképp eltűnt az idegenség és félelem  Amúgy 
ok nélkül  A zsidó emlékezet megmaradt azoknak, akik zsidók-
ként élnek 

Egy nappal korábban, amikor odaértem, s beszéltünk telefo-
non, elmondtam neked, mint is olvastam Hamvas Béla munkáit, 
büntetésből, a könyvtár egy elzárt kis kutatószobájában, hogy ne 
zavarjam meg az ártatlan és a szocializmusban otthonosan élő 
évfolyamtársaimat  Így aztán, meséltem neked, hosszú hónapo-
kig dolgozhattam az egyetemi könyvtár írógépén, használhat-
tam a szótárakat, volt saját íróasztalom és rajta lámpám, estig 
ott ülhettem, s kibámultam az ablakon  S aztán dr  Karácsonyi 
Béla, jeles középkortörténész és a sztálinizmus iránti nosztalgiá-
ját nyíltan vállaló professzor és könyvtárigazgató, aki nyilván el-
felejtette, hogy miféle kiváltságot élveztem büntetésből, egyszer 
csak rájött, hogy mit rontott el, s azonnal kidobott a szobából  
Teljes joggal  Valamelyik könyvtáros azt mondta, hogy amúgy 
abban a szobában mondta meg Horger Antal József Attilának, 
hogy hol van a helye  Akkor sem nagyon hittem el, s talán ma 
sem  Aztán letettük a telefont, te visszamentél dolgozni, én meg 
a konferenciára 

Így rakódik minden egymásra  Mondatok, termek, évtizedek, 
felfoghatatlan veszteségek és elmondhatatlan hiányok  Ha 
akarnám, akkor sem tudnám eldönteni, hogy miként is legyen 
ezzel az írással  Majd lesz valahogy  És nincs abban semmi titok, 
hogy miként jutottam oda, ahol most állok 

Szeged–Budapest, 2019  november 28 –december 2 
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