
Szemhatár

2015. november  |  www.magyarnaplo.hu |23Magyar
Napló

Doncsev Toso

Sydney–Budapest 1958

Goldschmidt Nátánhoz órát lehetett igazítani: va 
sárnap mindig pontosan délben érkezett. Épp akkor 
nyomtamegaliftcsengőt,amikoraSzentIstvánBa
zilika harangjai megkondultak. Felesleges volt ugyan 
csengetnie,mertMarika,aházmesternémárötperc
celaharangzúgáselőttanyitottliftajtónálstrázsált.
Jöttét a csengőn kívül a hatalmas havanna illatos
füstjeisjelezte.Mégotthon,Dohányutcailakásában
gyújtottrá,éskényelmesenpöfékelvesétáltelazsi
nagógától aParlamentig, ésmiutánahúgánálmeg
ebédelt,újabbszivarralaszájábanugyanazonazúton
hazagyalogolt.Keménykalapot,aranyzsebóralánccal
ékesítettmellényesöltönyt,éscúgoscipőtviselt.Kor
pulens termetével úgy nézett ki,mint egy londoni
bankár. Legalábbis akkoriban a karikaturisták ilyen
nek ábrázolták az angol pénzembereket.   Goldschmidt 
úrahatóságilagmegállapítottdíjtöbbmintharminc
háromszorosát,azaztízforintotadottafelvonóhasz
nálatért,vagyisvasárnaponkéntegymagaateljesheti
bevétellelmegegyezőösszegetnyomottaházmester
némarkába, és ezt a nyilvánvalómegalázást olyan
kifinomultés lazaeleganciával tette,hogysemKe
resztélyGáspár,akommunistaházmester,sempedig
hites felesége nem tiltakozhatott a gavalléros borra
valóellen,megkülönbenisrászorultakerreakiegé
szítőkeresetre.

A házban akkoriban három zsidó család lakott: Prá
ger Gáborné, Goldschmidt úr korán megözvegyült
húgalányával,Ágnessel,RévészGéza,abelügyifú
vószenekarpuzónosahirtelenszőkefeleségéveléskét
kiskorúgyermekével,megSzabónéni,alakóbizott
ságielnök,akiegyesegyedül,deannálgyakrabban
és fennen hangoztatta ateistamivoltát: „Már 1944
től,vagyisamikorbeléptemazillegáliskommunista
pártba,nemhiszekIstenben,ésmárnemgyakorolom
többé a vallásomat, így azóta már nem is vagyok
zsidó”–hirdette.Eztavéleményétrajtakívülsenki
semosztotta,deazértvitábasemszálltvelesenki. 
A lakók bizonyos fenntartásokkal hallgatólagosan zsi 
dónaktartottákNatáliaIszaakovnát,KertészAndrás
matematikatanárfeleségétis,akiugyanéneklőhang
lejtéssel azt vallottamagáról, hogy ukrán nemzeti
ségű szovjet állampolgár, vagyismagyarán: rohadt

ruszki, de Farkas úr, a házbeli suszter szerint csak
egy kikupálódott fájintos fehérnép volt, Fridman, 
a hírhedt munkácsi zsidó handlé egy szem lánykája. 
Aházbanmindenkitudta,kiazsidó,kiakeresztény
éskiakommunista,deerrőláltalábanéskiváltképp
nyilvánosan Szabó nénin kívül senki sem beszélt.
Pontosabban szűk körbenPrágerné hozakodott oly
korezzelelővasárnapdélelőttönként,amikorMari
kával,aházmesternévelkettesbenkészítettékabáty
ja szája íze szerinti ebédet. Hanna asszony ilyenkor 
aztbizonygatta,hogyőmegalányahithűkereszté
nyek,mégaháborúelőttkatolizáltak,aférjehirtelen
halálaután,mégazsidótörvényekmegszavazásaelőtt,
hogy megtarthassák papír és írószernagykereskedé
süket,amelyetazállamosításkoraztánelvettektőlük.
Folytonfolyvástazthajtogatta,hogytulajdonképpen
korábban sem voltak igazából zsidók, hanem csak
morvák, vagyis prágai csehek,mármint a férje és 
azőfelmenői,megafeleségjogánőis,hiszennéme
tesnevükiserreutal,adédapjukmegmárBrünnből
települt át Budapestremég az 1700as évek végén.
GoldschmidtHannakényszereskésztetéstérzettarra,
hogy az ebédkészítés előtt a délelőtti kávét kavar
gatvavalamilyenönigazolásgyanántszabadkozzon 
aházmesternéelőtt,akitjópénzértkértfelavasár
napi ebéd elkészítésére. Nem szeretett a kóser mé
szárszékbejárnihúsért,deabátyja,akitőlapénzt
kapta, ragaszkodott ehhez.Egyszer hozott csakba
romfitaHoldutcaicsarnokból,deNátánrögtönrájött
aturpisságra,mertavágójóbarátjavolt,ésmindig
emlékezettarra,hogyHannamitvásároltnála.
1956.október28ánvasárnapdélelőttRévészGéza

zubbonyban, khaki lovaglónadrágban, mezítláb és
kincstáribarnapapucsbanácsorgottagangon,ésa
körfolyosókorlátjárakönyökölve cigarettázott.A jó
szándékúszomszédokfelhívtákafigyelmétarra,hogy
ebben az egyenruhában az utcán akár ávósnak is néz
hetik,éstévedésbőlfelisköthetik.RévészGézael
nyomtaacsikket,kifújtaafüstöt,éscivilruhátöltött.
Aforradalomután leszerelt,elköltözötthazulról,és
elváltpetyhüdttestű,egyreterebélyesedőfeleségétől.
NatáliaIszaakovnamindeközbenamegszállószov

jet csapatok vezérkaránál teljesített tolmácsfordítói 
szolgálatot.Agyakoriéjjeliügyeletek idejénössze
szűrtealevetfelettesével,IvanIvanovicsKatajevőr
naggyal,akivel1958banaztánvéglegaVolgamenti
Kazanybaköltöztek.Korábbiférjeaváláskimondása
után újranősült, és haláláig boldogan élt hitvesével,
Péteri Aranka gyógypedagógussal.
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PrágerÁgnes fejét hosszúra nyúlt udvarlás után
egyjóravalófiatalemberkötöttebe,akiazonbanmar
xistameggyőződésemiattnemnyerteelGoldschmidt
Nátán tetszését, és emiattmegszakadt a két testvér
közöttikorábbiszívbélikapcsolat,amitHannaasok
vasárnapi cécó és macera miatt nem is bánt annyira. 
Igazán csak a Keresztély házaspár sajnálta Gold
schmidt úr rendszeres vasárnapi látogatásainak el
maradását, hiányzott a havi negyven forint a lift
pénzből.
Szabónénifelnőttfiamég’56októberénekvégén

Ausztráliábadisszidált,kétévrerákivitettemagához
özvegyédesanyját,akireezértmozgalmitársa,ake
rületi párttitkár ideológiai okokból igencsak nehez
telt,deemberiességiszempontokfigyelembevételével
támogatta az egykori kommunista káder kivándor

lását.SzabónénirendszeresenlevelezettMarikával,
a házmesternével, aki a lakógyűléseken időnként
felolvastaahajdanielnökasszonypanaszosleveleit.
Szabó nénit a rothadó kapitalista paradicsomban is
mardostaahonvágy,főképpaztsajnálta,hogySyd
neybensohasemesikahó.Amikor1958banaször
nyűpestihavazásokidejénMarikaavaskoshólapát
végére támaszkodva ismét ezt az úrhatnám nyavaly
gást betűzte ki a sűrű sorokból, jól elkanyarította
magát, pedig nem volt szokása, és miszlikbe tépte 
alevelet.Többénembontottafelatengerentúlrólér
kező kék borítékokat, nem válaszolt rájuk, mindet
rögvestelégetteakályhában;azutolsót,afeketeke
retesgyászjelentéstisolvasatlanuldobtaatűzbe.Az
Ausztráliábólérkezőhírekvégleglekerültekalakó
gyűléseknapirendjéről.

Semmire jó

öregedvén elfelejtettem:
avagy sohasem is tudtam
mikéntlehetlelketönteni
: odaátra készülő(k)be

pormacskák / sprőd padlószőnyegen
ülünk kopott farmernadrágban
spécimagnetofonod szalagja surrog

kézirataim / betűképeim körülöttünk
borozgatás közben hangpróba
megilletődve mondom hosszúversem

hallga / szomszédom lépcsőházműsora
óbégatásától visszhangzik újpest
utánozhatatlan lumpentelepi keserves

botcsinálta / vacak rajzolóként
felskiccelem arcodat emlékezetből
gyötrelmes idők füstköd – fátylára

pormacskák / szúette fejőszékemen
ülök kopott farmernadrágban
mondom ÁRNYNEKED hosszúversem

pislákol / gyertyaláng vénül
látlak éjféli szobafélhomályban
harminc esztendő sivár – távolából
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