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Délelőtt volt. Besütött a nap, ment az írás. Reb Slojme telefonon hívott.
– Van egy kis ideje ?
– Most ?
– Miért, mit csinál ? Olyan halaszthatatlan ?
– Írok. Illetve írni próbálok.
– Maga még fiatal az íráshoz, van elég ideje. Inkább élményeket kéne 

gyűjtenie. Nekem meg már nincs sok időm hátra. És most egy kis bajban is 
vagyok. A tanácsát akarom kérni. Különben is, mikor járt nálam utoljára ?

Amikor hajlandó volt velem találkozni… – kellett volna mondanom, 
de nem mertem. A hangjából úgy tűnt, ezúttal nagyon pörög. Ha mániás 
ciklusában járt, nem lehetett vele ellenkezni, vagy csak azon az áron, hogy 
indulatba jön, sérteget és rám csapja a telefont. Ilyenkor nem lehetett el‑
lenvetés, érv, ami meggyőzte volna, hogy ne tegyen valamit, vagy nem ér‑
demes tennie.

Tudtam, ha meglátogatom, lőttek a napnak, délután a kiadóba kell men‑
nem. Ha azonban nem akarom ezredszer hallani, hogy csak akkor jövök 
hozzá, amikor én akarok tőle valamit, bezzeg ha neki van szüksége a segít‑
ségemre, akkor nem számíthat rám – mennem kell. Utóbb mindig aggód‑
va és dühösen hívhattam, hadd menjek át segíteni, mert rosszul érzem ma‑
gam a bőrömben. Pontosan ráérzett, mi a gyengém.

Fél óra múlva ott voltam nála. Meglepően jól nézett ki. Frissen borot‑
válva, fehér ingben, széles fekete nadrágtartóval és derékszíjjal duplán biz‑
tosított öltönynadrágban, fekete Reebok edzőcipőben fogadott, aminek fű‑
zőjét bokája körül kötötte meg. Ödémás lábfejét nem tudta félcipőbe búj‑
tatni. Az ablakok tárva‑nyitva, a nagyszobában is világos, a lakás rendezett.

– Milyen fitt ma, reb Slojme ! Mintha megfiatalodott volna. És milyen 
rend van magánál !

– Ne szemtelenkedjen, jó ? Megvan nekem a magam baja – mondta, majd 
kisvártatva hozzátette : – Menjünk le a parkba, nem akarok itt beszélni.

– Miért ?
– Sose lehet tudni – bökött a fal felé.
– Mert ?

S Z Á N T Ó  T .  G Á B O R r e g é n y r é s z l e t

ÜGYN



20

– Mit tudom én, lehet, hogy lehallgatnak. A telefonomba is beépíthettek valamit. Ami‑
kor telefonálni próbálok, kattog. Bizalmas dolgokról szeretnék beszélni magával. Aztán 
meg elutazom, azt kell szerveznem.

– Úgy gondolja, hogy a szomszédok… – kérdeztem hüledezve.
– Nem gondolok semmit, és maga se gondoljon semmit, hanem fogja a táskáját, és 

menjünk. Máskor mindig kapacitál, hogy menjek magával sétálni. Akkor most jöjjön.
– De hát nem gondolhatja komolyan, hogy a szomszédjai lehallgatják ! Hogy tudnák ?
– Mit tudom én ! Vannak erre módszerek, ma már ez nem áll semmiből. Lehet, hogy ez 

a Danek valamikor az állambiztonságnál szolgált. Nyilván ma is megvannak a kapcsolatai.
– Na jó, menjünk le – nyugodtam bele. Míg leérünk a parkba, az fél óra, mire vissza‑

érünk, lesz fél kettő, kettő.
Zakót vett, megigazította nyakkendőjét, fejébe csapta szürke kalapját, és a vállára akasz‑

totta a bőrtáskáját, ami nélkül egy tapodtat se mozdult, ha kilépett a lakásból.
Ha régebben jobban volt, járta a várost, sőt az országot. Temetőket látogatott, és al‑

kalmi munkatársaival videófelvételeket készített a  kövekről, rabbik élettörténetéről, 
hitközségekről mesélt. Máskor önkormányzatoknál tárgyalt, adományokat gyűjtött és 
adott át, hogy tegyék rendbe a temetőt, emeljenek kerítést, gazoljanak. Olykor csak be‑
ment egy kocsmába, és egy pálinka mellett szóba elegyedett másokkal. Én hiába vágy‑
tam ilyesmire, valami visszatartott, talán apám példája, aki soha nem ivott, és borzadt 
tőle, ha mások ittak. A zsidó nem issza a pálinkát, hanem méri, mondta, máskor meg 
elrettentő példákat sorolt, milyen sorsra jutottak, akik inni kezdtek. Nem jártam kocs‑
mába, nem jártam máshova sem, nem ismertem a várost, ahol születtem, és nekem sem 
voltak barátaim.

Ha igazán rájött a mehetnék, reb Slojme elutazott Izraelbe a rokonaihoz, vagy Ameriká‑
ba, ahol akadt néhány hűséges keresztény munkatársa az egyetemeken, Indianában, Dal‑
lasban és Chicagóban, ahol tanított, vagy üzleti karriert befutott túlélőtársai, akiknél lak‑
hatott. Utoljára talán egy éve mozdult ki Pestről, a lakást se nagyon hagyta el.

Imbolyogva ment a járdán rézsút parkoló autók és a házfalak között, s közben folyt be‑
lőle a szó.

– Hallotta maga, hogy elmaradt a hitközségi közgyűlés, mert a Féder egyszerűen meg‑
hosszabbította a mandátumát ? Ilyen az én időmben elő nem fordulhatott volna. Tavaly 
ilyenkor ott voltam és megmutattam, hogy nézett ki az én időmben egy zárszámadás. Száz‑
harminc oldal, minden tétel nyomon követhető. Most meg ez a volt rendőrtiszt vagy mun‑
kásőr azt csinál, amit akar, mert akinek szavaznia kell, mind tőle kap fizetést. Még mindig 
minden olyan, mint a sztálinizmus idején. De tavaly megfogadtam, be nem teszem a lá‑
bam a hitközségre, amíg ez a gazember az elnök. Kell nekem ilyen izgalom ?

A szám elé emeltem a mutatóujjam. Ha megfeledkezett magáról, nem érdekelte, hogy 
más is hallja, amit mond.

– Ne pisszegjen le engem ! Mitől fél ? Maga se olyan, mint régen. Mennyi idős is ?
– Harminchárom.
– Más ilyenkor akarja megváltani a világot. Kalandozik, utazik, élményt gyűjt, embe‑

rekkel találkozik, nem regényt ír. Ahhoz élmények kellenek. Olvasom ám, amiket ír. Sok 
érdekes dolog van benne, de érezni, hogy már megállapodott, csak az érdekli, hogy nyu‑
galma legyen, ne piszkálják, és írhasson otthon. Maga nem ír már meg mindent, amit le‑
hetne. Milyen ország ez, ahol mindenki lop ? Az államtól, a pártoktól, meg a képviselőik‑
től tanulják. Nézze meg a hitközséget is ! Az állam tartja fent. Hogy lehet az például, hogy 
demokrácia van, de senki nem ellenőrzi a vezetőket ? Mindenki a Féder embere. Minden‑
kit ő fizet, ezért mindenki a tenyeréből eszik. Régebben mintha jobban érdekelte volna ez 
is meg az ország sorsa, nem csak az irodalom.

– Maga nem olvassa az írásaimat, ha ezt gondolja.
Nevetett. Ő is tudta, hogy csak piszkálódik, meg én is, de nem tudtam megállni, hogy 

ne szúrjak vissza. Valóban untam a hiábavaló csatákat, a múltját megemészteni képtelen, 
gyűlölködő országot.

Fél órája indultunk el tőle, de még a Pozsonyi utat se értük el. Tudtam, hogy ez lesz. 
Újra és újra megállt.
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– Hihetetlen, mennyi házat újítanak fel. Állítólag sok amerikai és izraeli is ideköltö‑
zik a környékre. Igazi metropolisz lesz ez a város. Egy kis New York. Csak a fasiszta sajtó 
piszkálja őket – nevetett megint.

Kezdtem ideges lenni. Ezért jöttünk, hogy megmutassa a házakat, amiket hetente lá‑
tok, amikor hozzá jövök ?

– Legutóbb ez még fel volt állványozva – nézett a magasba. Szórakozottan álldogált, 
s én kínosan éreztem magam, ha utat kellett adnunk a járókelőknek, és elcsíptek valamit 
félbeszakíthatatlan monológjából. – Miért van maga sapkában ? Ilyen hűvös van ? – né‑
zett rám váratlanul.

Nem értettem, hogy kérdezhet ilyet. Mintha nem tudta volna, hogy hagyománytiszte‑
letből viselem, mint ő a kalapját. Hisz tőle tanultam a talmudi ráv Huna történetét, aki‑
nek anyja, miután jóslatot kapott, hogy fia gonosztevő lesz, istenfélelemre nevelte a fiút, 
s gyerekkorától kezdve mindig befedte a fejét, hogy tudja : nagyobb erő van felette. Lát‑
hatta a fejemen a kipát1 akkor is, ha nem tanultunk, csak beszélgettünk. Akadt miatta épp 
elég konfliktusom odahaza Sárival, meg a szüleimmel is. Apám, anyám aggódott miattam, 
és nem értett. Sári a szabadságát, a kapcsolatunkat féltette a vallástól, mely nemrég még 
neki is fontos volt. Attól is félt, hogy egyszer megvernek az utcán.

Szerettem őt. Jó néhány nő után vele ismerhettem meg az igazi gyönyört, és vele 
kezdtem el kósert tartani. Egy szicíliai utazásunk alkalmával, miután tíz napja nem lát‑
tunk magunkon kívül zsidót, egy szombati napon Palermóban egyszer csak szembejött 
velünk két haszid. Kalapjukkal, hosszú fekete kabátjukkal kilógtak a városképből. Sá‑
ri rövid, pántnélküli ruhát viselt, mely fedetlenül hagyta vállát, combját. Mezítelen, ap‑
ró lábán klumpa kopogott. Rajtam hátizsák. Bűntudat fogott el. Utazunk, fittyet hány‑
va a szombatra.

Este, a város kivilágított terein járkáltunk fel‑alá, és órákig beszélgettünk. Rosszkedvem 
volt, nem titkoltam, mire egyszer csak azt mondta :

– Ha lelkiismeret‑furdalásod van, tegyél ellene. Ne egyél disznóhúst.
Utolsó májkrémkonzervünket egy kóbor macskának adtuk a Piazza Castelnuovón. Két 

hónap múlva kikósereztük a háztartást. Egy év múlva Sári úgy tért haza Izraelből, hogy 
eztán nem utazik szombaton, ám megint egy év múltán magányosnak és öregesnek érez‑
te odahaza a péntek estéket, a hosszúra nyúlt szombatokat, akkor is, ha vendégeink jöt‑
tek. Visszavonult kissé új életünkből, míg én úgy maradtam.

Az öreg csak froclizni akart, mint aki azt mondja : nem érti, minek próbálkozunk a val‑
lásossággal, nem áll jól nekünk, és úgyse fog menni hosszú távon. Nehezen ment, kétségte‑
len, de tudtam, hogy ez vele jár, és ő is tudta. Iróniája épp ezért érintett olyan érzékenyen.

– Hordom már egy ideje – feleltem. Hangsúlyomból kiérezhette a rosszallást.
– Minek maguknak ez az ortodoxia ?
Erre a kérdésre nem lehetett válaszolni. Nem is azért tette fel. Összeszorítottam a fogam.
– És hogy viseli ezt a maga Sárija ?
– Tudhatja. Miért kérdi ?
– És biztos, hogy olyan fontos az a fejfedő ? A maga Sziklai barátja is állandóan kapedliban 

jár. Igaz, ő főleg Amerikában, meg Izraelben tölti az idejét. Ott egy kicsit más a dolog… 
Kíváncsi vagyok, mit szól hozzá a családja ! – nevetett. – Csupa tudós, racionális emberek. 
Nem szólva arról, hogy marxisták voltak.

– Miért hívott, reb Slojme ? Mi volt olyan fontos ? – kérdeztem, megelégelve a piszká‑
lódást.

– Mondja, nincs magának véletlenül bűntudata ? Szép barátnője van, szerelmes, és tu‑
dom, hogy ő is szereti magát. Boldogan élhetnének. És akkor maga vallásos lesz, bezárkó‑
zik, és problémákat gyárt magának. Mit szól ehhez a maga Sárija ? És mit szólnak a szülei ?

– Képzelheti.
– Szokott maga beszélgetni a szüleivel ?
– Igyekszem. De nem mindig megy. Nem nagyon érdekli őket a zsidóság. Úgy kezel‑

nek, mintha beteg lennék. Nem akarják se megérteni, se elfogadni. Vallásilag amuzikálisak. 
Nekik meghalt az Isten, az apjukkal, meg a többi rokonaikkal együtt.

– Miklós, a saját nagyszüleiről és a saját rokonairól beszél…
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– Tudom… Azt gondolják, olyan ez a vallásosság, mint a gyermekbetegség. Kinőhető. 
Mindig azt kérdik, vajon mit rontottak el.

– Miért, maga pontosan tudja, miért csinálja ? Én hetven elmúltam, de nem mindig tu‑
dom. Talán azért, mert így csinálta az apám, és én is így csináltam gyerekkoromban. De 
maga ?

Hallgattam. Nem értettem, hogy kérdezhet tőlem ilyesmit. Tőle tanultam mindent. Az 
irodalmat, a kultúrát, a nyelvet és a vallást is.

– És magát érdekli – kérdezte –, hogy a szülei mit csinálnak ?
– Én legalább nem piszkálom őket miatta. Na, elmondja végre, miért hívott ?
A Szent István parknál jártunk. Karon fogott, bementünk, és az egyik padhoz húzott.
– Üljünk le ide – mondta, majd amikor észrevette, hogy a háta mögött is ülnek, fel kel‑

lett állnunk, és átmenni a füvön egy olyan padhoz, amelynek a közelében nem volt senki. 
Amikor újra megszólalt, halkan beszélt, mintha így se lennénk teljesen egyedül.

– Tudja, én olyan bona fidei ortodox vagyok. A világ bármely pontján bemehetek egy 
zsinagógába a szürke kalapomban, borotválkozva, pajesz nélkül. Jiddisül, héberül beszé‑
lek, tudok Tórát olvasni, megmondom, kik voltak az őseim meg a mestereim, hol tanul‑
tam, és elfogadnak. Ismerek sokakat, és engem is ismernek. Tudják, hogy egyetemeken 
tanítottam, helyenként professzornak vagy rávnak szólítanak, amit én soha nem igényel‑
tem, de az, hogy felhívjanak a Tórához, vagy mondhassak egy kaddist valahol a szüleimért, 
vagy netán egy drósét,2 az nekem fontos az apám emléke meg az összes többi ősöm miatt. 
Hogy amikor újra együtt leszek velük, odafent, ne kelljen szégyenkeznem előttük. Maga 
tudja, hogy én a Maharam Asch leszármazottja vagyok ?

Elhallgatott, mintha nehezére esne folytatni, és még halkabban beszélt, amikor újra 
megszólalt.

– Én két világban éltem : a Tóra világában meg az egyetemi világban. Igyekeztem min‑
dig vigyázni arra, hogy mit teszek és beszélek, de volt egy gyenge pontom. A nők. A lát‑
ványuk, az illatuk, a hangjuk, az érintésük. Ezért mondja a gemóre a nőkről : ne énekel‑
jenek, ne nézelődjenek az utcán, takarják el a keblüket és fedjék be a fejüket. Szóval, én 
a nőknek nem tudtam ellenállni. Annak idején, amikor jesivába jártam, még csak nem 
is beszélgethettünk velük, legfeljebb néha, ha nem látták, meghúzkodhattuk a  copfju‑
kat, esetleg megkergethettük őket. Én a  lágerig nem is értem nőhöz. Auschwitz után, 
a DP‑campben3 voltam együtt először egy német lánnyal. A barátom, egy lengyel susz‑
ter, aki jóképű volt és könnyen szedett fel nőket, hozott be mindig lányokat, és akkor ne‑
kem is leesett valami. A német lányok kedvesek voltak és könnyen barátkozók, a zsidó lá‑
nyokkal nehezebben ment a dolog. Velük lehetett csókolózni, esetleg tapogatni őket, de 
nem feküdtek le. Majdnem húszéves voltam, amikor megismertem a szerelmet. Őrült jó 
érzés volt, ahogy a meleg testükkel az emberhez simultak, és érezni lehetett a gyengédsé‑
güket meg a simogatásukat. Olcsó volt akkor a nő Németországban, cigarettáért, selyem‑
harisnyáért, egy konzervért eljöttek, és ott maradtak kedveskedni egész éjszakára. Később, 
amikor már volt némi tapasztalatom, könnyebben ment. De vigyáztam a hírnevemre, és 
ez a tartózkodás izgatta a nőket. Amerikában az egyetemen egy kolléganő le akart dönte‑
ni, miután táncoltam vele, és átlökdösött egy üres szobába. „I want you now”, ezt suttog‑
ta a fülembe, de csak tapogattuk egymást. Néhány nap múlva történt meg a dolog. Az‑
tán ott voltak a diáklányok, akik férjet fogni jöttek a college‑ba. Az első sorban ültek az 
óráimon, kifestve, kirúzsozva, magas sarkú cipőben, miniszoknyában, keresztbe tett láb‑
bal. Ki ne esett volna kísértésbe ? Konzultációt kértek, hozták a dolgozataikat a szobám‑
ba, és volt, amelyik nyíltan felajánlkozott, hogyha beírok egy jelest, lefekszik velem. Ki‑
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dobtam. Egy kollégám, akinek a felesége mellett barátnői voltak, nem csinált ügyet a do‑
logból. Elmentem hozzájuk egy este, ott volt az egyik nője, egy fekete bőrű lány. Iszogat‑
tunk, azután egyszer csak rám mutatott, és azt mondta a lánynak, menj át vele a másik 
szobába, és légy kedves hozzá.

Elhallgatott, mint akit valamiért nem hagy nyugodni ez az emlék, és egy másikat juttat 
az eszébe. Mereven figyeltem. Nem tudtam, miért mondja el mindezt.

– De miért is mondom el magának ? Nekem, mióta hazajöttem, nem volt kapcsolatom 
senkivel. Maga mindig ugrat a lányokkal, akik segítenek nekem feldolgozni az irattára‑
mat, és segítenek az oral history archívum létrehozásában, pedig egyikhez se volt semmi 
közöm. Lehet, hogy lehetett volna, idősebb jelentkező pedig mindig akadt, de én vigyáz‑
tam a renomémra, bár nagyon jólesett, hogy valaki szól hozzám, elkísér, vagy csak ott van 
a lakásomban, és nekem is van kihez szólnom. Nem tudom, miért jelentenek ilyen sokat, 
de így van. Nem jó az embernek egyedül, ezt mondja az Isten, alkotok hát neki társat. Fél 
ember a férfi nő nélkül. Én elnézem a mai fiatalokat, akik házasság előtt létesítenek vi‑
szonyt, és sajnálom azokat, akik magányosak és frusztráltak, vagy letagadják, hogy viszo‑
nyuk van, mert a vallás ezt nem engedi. Meg kell adni a természetnek, ami a természe‑
té. Én meg már nem is tudok vigyázni magamra. Öreg vagyok, segítségre van szükségem.

– Ugyan már ! Még meg is nősülhetne.
– Énnekem nem kell más nő a feleségem után.
– Miért nem keres magának valakit esetleg hirdetéssel vagy társközvetítéssel ? – kérdez‑

tem. Igyekeztem könnyed lenni, miközben nagyon is értettem a problémáját. Én is fél‑
tem, mi lesz, ha Sári lelép.

– Van valakim – nézett rám megtörten. – Egy vidéki asszony. Ott dolgozott nálam. Ott 
voltunk nap mint nap egymás közelében, aztán egyik pillanatról a másikra megtörtént 
a dolog. Magam sem tudom, hogyan. Egyszer csak megtörtént. Szégyellem is, az én ko‑
romban. És jön mindennap, főz, mos, lejön velem sétálni, gondoskodik rólam. Fogalmam 
sincs, mit csináljak. Meg vagyok ijedve.

– Most panaszkodik vagy dicsekszik ?
– Szégyellem, hogy az én koromban…
– De hát miért ? Ki mondhat magára bármit is ? Egyedül van, örülnie kellene, hogy ta‑

lált valakit, nem rágódni miatta.
– De képzelje el, ha kiderül ! Ez az asszony nem is zsidó. Mit fognak szólni hozzá ? Vagy 

ha híre megy, mit mondanak majd a haszid rokonaim Izraelben ? Igaz, egy unokaöcsém‑
mel már beszéltem róla, de ő modern.

– Ők ott vannak, maga meg itt. Nekik van családjuk, magának meg nincs. Különben 
is, ha zavarja, nem kell az orrukra kötni, hogy mi van maguk között. Munkatársnő vagy 
bejárónő, kész. Ha nem tudják meg, nincs semmi gond. Egyébként sincs közük hozzá ! – 
Dühített, hogy miért nem tud örülni.

– Nem érti, Miklós, a problémám – mondta egészen halkan, szinte nyöszörögve. – Ők 
még lehet, hogy el is néznék, de én hogy nézek magamra ? Hogy jövök én ahhoz, hogy 
csak úgy összeszűrjem a levet hetvenévesen egy…

– Úgy érti, egy sikszével4 ?
– Én nem használtam ezt a szót, maga mondta.
– Attól fél, hogy netán teherbe esik ?
– Nem erről van szó.
– Hanem inkább arról, hogy úgy érzi, nem engedhet meg magának egy kis örömöt, 

mert akkor nem tud búslakodni ? Hogy nem viseli el, ha éppen jó lenne, és talál magának 
okot, hogy elrontsa ? Nem maga mondta, hogy Amerikában…
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– Az Amerikában volt, nem itt ! – vágott közbe. – Ráadásul huszonöt éve. Tudja, mit 
mondott nekem egyszer az egri ruv, Jajhenen, Jeruzsálemben, amikor megtudta, hogy Ma‑
gyarországról jöttem ? Olyan vastag ott a szentség, hogy késsel lehetne vágni ! Százával vol‑
tak itt a szentek, akiket elégettek a híveikkel együtt, olyan kis falvakból, mint Tas, Óbecse 
vagy Büdszentmihály. Maga nem is hallott ezekről, tán a térképen se tudná őket megtalál‑
ni. És sok százan tanultak egyszerre a jesivákban. Tudja, hogy hívták Újhelyet ? Kis Jeruzsá‑
lem ! És akkor én fogom magam, és tessék… Hogy felejthetném el ? Ribajnoj sel ajlom…5

Elhallgatott. Úgy tűnt, elmélyülten nézi a hintában ülő vagy a homokozóban játszó 
gyerekeket, az egymással trécselő fiatal asszonyokat.

– Beszéljünk inkább a maga dolgáról – állt fel nagyot nyögve, de megkönnyebbülten. 
Ismét csipkelődő volt a hangja. Elindult a park kijárata felé, majd megállt és rám nézett : 
– Miért nem veszi el feleségül azt a Sárit ? Tudja, mit mondott magáról, amikor ugyanezt 
kérdeztem tőle ? Az a Miklós egy nehéz fiú, de én se vagyok piskóta.

– Hát nem az.
– Szereti, vagy sem ?
– Ne provokáljon ! Szeretem, de hogy álljak vele hüpe6 alá ? Nem viseli el, hogy én val‑

lásos vagyok ; hogy nem szeretek utazni, mert ő szüntelenül csak menne. Nem viseli el, 
hogy nem szeretek későig fennmaradni, mert akkor másnap nem tudok dolgozni. És nem 
szereti a vallásos barátaimat, meg hogy tanulni járok, meg hogy feleségül akarom venni. 
Ő meg állandóan a barátnőivel tölti az időt, a gyerekeiket babusgatja, miközben azt mond‑
ja, ő nem akar gyereket, mert akkor nem tudna utazgatni.

– Ugyan, azt csak azért mondja, hogy maga ne aggódjon, és ne érezze, hogy sürgeti.
– Miért gondolja, reb Slojme ?
– Mert a nők előbb‑utóbb mind szülni akarnak. És maga ? Maga el tudna képzelni ma‑

ga körül gyerekeket ?
– Árva, meddő lány való hozzám.
– Ne vicceljen ezzel ! Lehet, hogy maga nem is akarja igazán azt a lányt. Miért nem tud 

egy kicsit jobban örülni az életnek ? De legalább magának is megvan a gondja. Ha író akar 
lenni, fontos az élményanyag – nevette el magát. – Különben, egy nőt, akinek állandóan 
mehetnékje van, csak egy gyerekkel lehet lecsillapítani. Na, menjünk haza. És ne beszél‑
jen senkinek arról, amit tőlem hallott. Legalábbis, amíg élek.

jegyzetek
 1 kis kerek sapkácska, zsidó vallási fejfedő
 2 prédikáció
 3 Displaced Persons camp – a második világháború után Európa‑szerte hontalantáborokat állítottak fel, s a me‑

nekültek, túlélő zsidók százezrei éveket töltöttek itt.
 4 nem‑zsidó nő
 5 Világ Alkotója – fohászok kezdete 
 6 esküvői sátor 

  

Szántó T. Gábor (Budapest, 1966) : író, költő, szerkesztő, a Szombat folyóirat főszerkesztője. Itt közölt 
szövege részlet Édeshármas című regényből, mely az Ünnepi Könyvhétre jelenik meg a L’Harmattan 
Kiadó gondozásában.


