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Szepes Erika

Macesz, celofánban
Amikor elkezdtem megérteni apámat, már két éve nem volt közöttünk. Amíg 

élt, mindig úgy éreztem, hogy csupán két, egymásnak kényszeresen ellent-

mondó, küzd� fél vagyunk, soha nem békül�, soha nem oldható. Halálával 

tehetetlenebb lettem, hiszen még az oly sok fájdalmat okozó vitáknak is vége 

szakadt.

Akkor kezdtem megérteni apámat, amikor halála után két évvel elolvastam 

Kertész Imre Kaddisát. Pedig látszólag kettejük élete homlokegyenest ellen-

kez�képpen alakult: mint ebb�l az írásból is kit�nik, apámnak lett gyermeke, 

kett� is, míg a Kaddis a világra születhet� Kertész-utódok világra születésé-

nek megtagadására mond gyászimát. Mégis van a két élet között hasonlóság: 

apám úgy próbálta túlélni a családja megsemmisítésével �t ért sokkot, hogy új 

családot alapított, ez biztosította számára az élet folytathatóságát. Kertész úgy 

döntött, hogy ha azonos akar maradni azzal a kamasszal, aki megélte a láger-

létet, akkor annak az életét kell folytatnia, tehát csak önmagában, utód nélkül 

folytatódhat. És ett�l a ponttól kezdve a Sorstalanság átcsap sorssá: mindket-

ten választottak az el�ttük álló lehet�ségek közül. Ellenkez� el�jel� választás, 

mégis rokon gyöker�: apám a régi életét akarta tudata alá kényszeríteni, hogy 

újat kezdhessen, Kertész nem akart min�ségileg mást élni, hogy a régit – mint 

egyedül neki rendeltet – folytathassa. A sors választása, a további élet min�sé-

ge feletti döntés a közös a kiheverhetetlen traumától sújtott két férfi ban, vala-

mint az, hogy le kell mondaniuk az élet valamely területér�l: a múltról vagy a 

jöv�r�l ahhoz, hogy bármiféle élet folytatódhassék.

A Kaddis elolvasása után kezdtem megérteni apámat, halála után nyertek 

jelent�séget addig jelentéktelennek t�n� események, váltak értelmezhet�vé 

meg nem magyarázott gesztusok, feloldatlanul maradt jelek. Ha nincs a Kad-

dis, talán az egyik legnagyobb élményem nem történik meg, vagy ha megtör-

ténik is, valószín�leg kisebb horderej�nek tartom.

Amíg nem értettem apámat, nem is volt mit nem érteni. Nem érthettem, 

miért nem beszél soha szüleir�l és a húgáról, mert azt sem tudtam, hogy lé-

teztek. Egy gyermeknek, különösen ha együtt lakik velük, éppen elég egy nagy-

papa és egy nagymama. �k voltak anyai nagyszüleim. Az apaiakról évtizedekig 

szó sem esett, el voltak süllyesztve apám tudatában éppúgy, mint az utánuk 

maradt könyvek, levelek, fényképek a bunker nagyságú és jelleg� íróasztalban.

Az évtizedek múlásával apám nemcsak megöregedett, de valamelyest meg 

is lágyult, közlékenyebb lett. Egy ónos es� mosta szürke délutánon, éppen 

a hetvenedik születésnapját ünnepeltük, már gyermekeink, az � unokái je-

lenlétében, el�vette a bunkerszer� íróasztalból az oda szám�zött személyes 

emlékeket. Megmutatta a családjáról készült fényképeket, el�vett elmosódott 

ceruzaírású leveleket, tábori lapokat, héber könyveket. Mindre rettenetesen vi-

gyázott, nem volt szabad semmihez hozzányúlni, csak az � kezéb�l nézhettük. 

A legjobban nagyapám ereklyéire vigyázott: az általa írott vagy fordított köny-
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vekre. A  sok titok közül el�került egy sötétkék alaptónusú, aranyozott bet�s 

Haggada, nagyapám fordításával és magyarázataival: els� lapján egy dátum 

volt bejegyezve – 1943 Pészah –, alatta fi noman kalligrafált, apró bet�ivel a 

neve. Az els� lap és a kemény fedél közé volt becsúsztatva egy darab celofánba 

burkolt macesz. Minthogy az 1944-es Pészahot már nem kedvenc Haggadájá-

val töltötte, a maceszdarabka alapján feltételezhet�, hogy a könyv utoljára a 

bejegyzés pillanatában volt a kezében. Így ez a macesz ennek az évnek során 

tölti majd be 73-ik évét: három évvel lesz id�sebb, mint apám volt, amikor 

megmutatta. Hogy miért és mikor került bele a Haggadába, arról apám semmit 

nem mondott. Talán � sem tudta.

A  kincsek nem sokáig szívhattak friss leveg�t magukba: egy órán belül 

mind visszakerült gondosan �rzött börtönébe. Régen volt, homályosult az em-

léke mindannak, amit akkor és 

ott láttunk, jött apám hosszan 

tartó betegsége, majd halála, 

majd anyám betegségei és ha-

lála. A  személyes veszteségek 

mellett a tárgyi emlékek hiá-

nya fel sem t�nt. Merthogy a 

Haggada azóta nem került el�. 

Apám nem nyúlt bele többet 

az íróasztalba, anyám szentnek 

és sérthetetlennek tartotta, és 

így �rizte meg a hatalmas rej-

tekhelyet. És nem került el� a 

Haggada akkor sem, amikor 

betör�k jártak a lakásban, és 

feltörték a bunkert. Sok min-

dent ömlesztettek ki bel�le a 

földre, de a kék fedeles Hagga-

da nem volt köztük.

Id�nként megkérdeztem 

a családot, emlékeznek-e a 

maceszos Haggadára. Senki 

nem emlékezett rá, én hiába 

hajtogattam a magamét, hogy 

igenis van egy ilyen külön-

leges könyv a hagyatékban. 

Minthogy senki nem emlékezett rá, soha többé senki nem látta, sokáig úgy 

gondoltam: apám visszazárta tudata mélyére, és ott vele együtt megsemmisült. 

Vagy esetleg – próbált felülkerekedni bennem a megrögzött realista –, nem is 

létezett az a különleges könyv, mert hát nem is nagyon létezhet olyasmi, hogy 

egy darab macesz, celofánba burkolva, túléljen egy házégetést, egy háborút, 

több költözést, több rendszerváltást. Valószín�leg én álmodtam ezt a miszti-

kus Haggadát – ha már az életben sült realista vagyok, legalább az álmaim 

csapongjanak a föld felett, a világon kívül. Ebbe lassacskán beletör�dtem, és 

kezdtem elfelejteni.
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A  múlt �sszel lányomék, akik a nagyszül�k volt lakásában élnek, beállí-

tottak két tömött hajókofferrel, mondván hogy a tartalmukat a lakás valamely 

zugában, vagy éppen egy ágynem�tartóban találták, nekik nincs rá szükségük, 

csináljak velük, amit akarok. Letették és elviharzottak. �sz volt, ónos es� sze-

merkélt a szürke novemberi délutánon, és csak akkor jutott eszembe, hogy 

apámnak éppen születésnapja van, amikor elkezdtem turkálni a hajókofferek-

ben. Az els�t már kipakoltam, végignéztem, és nekiláttam kinyitni a másodi-

kat. Hatalmas könyvkupac volt benne, a tetején anyám érettségi tablója, alatta 

pedig ott feküdt, sötétkék borítása épségében, az álomnak hitt Haggada. �sz, 

születésnap, Haggada – hihetetlen volt, megint kezdett mindent beborítani, 

elfedni, rejtélyessé tenni a megtagadott misztikum. Nem mertem kinyitni a 

Haggadát, mert biztos voltam abban, hogy nincs benne a macesz celofánban, 

és akkor az álomnak csak az egyik fele igaz. Behunyt szemmel nyitottam ki, és 

el�ször csak a kezemmel tapogattam a fedél és az els� lap közti nyílást. Kezem 

zizeg� celofánt tapintott. Most már nyitott szemmel is oda mertem nézni: ott 

lapult benne a macesz, gondosan celofánba burkolva, érintetlenül, töretlenül, 

a celofán még csak nem is repedezett, por nem tapadt rá – olyan volt, mint 

apám hetvenedik születésnapján, amikor el�ször megpillantottam, és feltehe-

t�leg pontosan olyan, mint amikor a két lap közé behelyeztetett.

Összevissza telefonáltam a családot, hogy mégsem álmodtam, megvan a 

Haggada a celofánba burkolt macesszal! Mindenki örült, de mintha senki sem 

fogta volna fel a jelent�ségét annak, hogy amit én – az � tanúságtételük hiá-

nyában – álomnak hittem, mégis igazi, valódi tárgy.

Lehet, hogy az emlékeit tudat alá szorító, a tárgyakat verem mélyére szám-

�z�, egész életében a sérülést hordozó apám egyáltalán nem örülne a meg-

talált kincsnek. � úgy érezte magát biztonságban – vagy Kertész Kaddisának 

elolvasása után már biztosan tudom, egy önáltatás eredményeként született 

biztonságban –, ha nem kísértik a múlt árnyai és tárgyai. Csak így tudta elkép-

zelni, hogy velünk éljen, azért döntött egy új család megalapítása mellett, hogy 

azzal elfeledtesse a régit.

Nem igazán sikerült neki, ezért voltak állandó összeütközéseink, soha meg 

nem fogalmazott vetélkedéseink, érzelmeinknek ugyanúgy a tudat alá kénysze-

rítése, amiként a régi érzelmeket teljes gátoltság alatt akarta tartani. Döntése 

számára az egyetlen modus vivendi volt, de az életben maradás nem oldotta 

meg az érzelmi zavart. Kertész Imre döntése, sorsválasztása egyenesebb út, 

logikusabban következik az élet kínálta lehet�ségekb�l, viszont más, új ér-

zelmeket rekesztett ki világából. Kétféle választás a holokauszt túlélése után, 

kétféle zsidó élet: maradéktalanul egyik sem lehet boldog.

Aki évtizedeken keresztül �riz egy darabka maceszt celofánban, a Haggadá-

ban elrejtve, az sosem tudja a tudata alá kényszeríteni azt az életet, amelyben 

a macesz és a Haggada mindennapi valóság volt.
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Bakonyi Péter

Hol vagy, édesanyám?
Tegnap úgy zokogtam, mint a zápor-

es�. Talán, mint még soha. A gyerek 

éppen jött lefelé a lépcs�n, nézett 

rám, a  tv-re, a  bejárat felé, de any-

nyira meglep�dött, hogy kiment a 

konyhába, fogott egy almát, és indult 

vissza. A lépcs� tetejér�l még egyszer 

rám bámult, és halkan megkérdez-

te: – Mért sírsz, Apa? – Majd egyszer 

elmesélem – feleltem, még rázkódó 

vállal. Sose látott sírni (nem élt még 

a nagyanyja temetésekor), a  férfi  pe-

dig nem sír gyakran, ha „megtehe-

ti” –  mondhattam volna a magam 

fél-konzervatív liberális neveltetésé-

vel. Mégis zokogtam. Egyszer�en nem 

tehettem mást. Tíz éve talán már nem 

b�gtem volna, de mostanra megint 

valahogy érzékenyebb, érzelg�sebb 

lettem, vagy csak öregebb, bete-

gebb, bölcsebb… Hát sírtam. Tegnap 

ugyanis el�szedtem a nagy dobozból 

anyám papírjait, amelyek tizenhat éve 

nem voltak a kezemben: töredékek, 

lapok, vázlatok. Keveset írt, s  csak 

néha: kefegyári konténercsomagoló, 

aztán m�anyagipari szakmunkás volt, 

nem tollforgató. Azért nyitottam ki a 

dossziét, mert egy elfelejtett nevet-cí-

met kerestem egy régi, közössé lett 

történetünkb�l. De nem találtam meg, 

s csak raktam a teleírt lapokat egymás 

után: Emlékezés a nagyanyámra, Ba-

bácskám, K�be vésett emlékezet, Ke-

zek dicsérete, Zmentarz Zydowski, 

Hivatásom a munka, Zamenhof élete, 

Síró fák vagyunk… Ilyenek. Aztán egy 

majdnem üres A/4-es lap közepén az 

� kézírásával, mint egy megíratlan 

dolgozat címe: Hol vagy, fi acskám? 

Hát akkor kezdtem zokogni. Miért? 

Egy ideje már nem keresem minden-

re a magyarázatot, különösen hogy 

tudom, ha megtalálnám, se lennék 

t�le nyugodtabb vagy boldogabb. Ak-

kor meg minek? A hiányt legjobban a 

mértéke méri.

1978-ban, ifjú rádióriporter ko-

romban egyszer kiküldtek az NDK f�-

városába. Jutalom volt: nem különle-

ges, mert akkor legalább az NSZK-ba 

küldtek volna, vagy egy még távolabbi 

kapitalizmusba, de azért ebben a kis 

keletnémet szocializmusban is volt 

valami jó (a néz�nek), s azért mégis-

csak érdekes volt látni egy másikfajta 

mivilágunkat is. Enyhített valamit a 

kinti munkával szembeni aggályokon, 

hogy itthon igazából senki se fi gyelte 

ezeket a riportokat, s  például a Ma-

gyar Rádióban az ilyenféle lehetet-

lent nem is er�ltették túlságosan. Én 

különben is angol–oroszos voltam, 

legföljebb is franciás, németül csak a 

konyhában tanultam édesanyámtól, 

úgyhogy nem is végezhettem túl sokat 

odakinn. A  rovatvezet�, Holakovszky 

Pista is csak azt kérdezte, elmentem-e 

a Pergamonba, és hogy segített-e az 

Ilse nev�, nagy mell� külügyes, akihez 

külön is irányított egy üveg ötputto-

nyossal. S  még hozzátette: azért ha 

van valamilyen anyagom, vágjam meg 

szombatra. Megtettem, de én azt a 

m�sort sose adtam le. Nem lustaság-

ból, annál kötelességtudóbb voltam, 

de az út annyi személyes és élet-

fi lozófi ai kérdést indított el bennem, 

hogy nem maradt kedvem a szocialis-

ta vívmányok összehasonlítgatására. 

A  téma ugyanis, amit el�re le kellett 

adnom (nem én találtam ki), ez volt: 
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pályakezd� szakemberek elhelyezke-

dése az NDK f�városában. Él� em-

bert nem érdekelhetett! Jártam ugyan 

egy-két üzemben, irodában (ha akar-

tam, ha nem: elvittek), de különben 

utólag találtam ki majdnem az egész 

szöveget. Nem is meséltem el senki-

nek, mi történt velem odakinn, s most 

mondom el el�ször idegennek. Mikor 

megjöttem, visszaadtam anyámnak a 

papirost, amelyet most nem találok 

sehol, s  dühös vagyok és tehetetlen: 

sehogy sem sikerül emlékezetembe 

idéznem azt a két adatot.

Mindenesetre akkor, két nap unal-

mas riportozás és viszonylag kellemes 

Ilsézés után szabaddá tettem magam, 

s  nekiindultam. Volt egy 1972-es 

U-Bahn/S-Bahn térképem, hátoldalán 

a belvárossal, turista-vacakság. Ilsé-

nek se mondtam meg, hová készülök: 

annyira nem bíztunk egymásban ak-

koriban. Gondoltam, segítség nélkül 

is odatalálok, ahová anyám küldött: 

„Menj el, kisfi am, erre a címre itt, ha 

meg tudod oldani, és keresd meg ezt 

a férfi t. Már elég id�s lehet, akkor is 

jóval negyven fölött volt, tehát ma 

legalább 78-80, és ha megvan, és ta-

lálkozol vele, mondd meg neki, hogy 

édesanyám azt üzeni: köszönöm. De 

csak neki üzenem!”

Gyalog mentem: a  világvároská-

kat, mint Budapest vagy Berlin, csak 

gyalogosan lehet jól szemügyre ven-

ni. Két évvel korábban már voltam 

egyszer Kelet-Berlinben, els� Zsigu-

limat járattuk be egy barátommal. 

Megtehettük volna itthon is, de egy 

kétnapos kirándulás éppen kedvünkre 

volt. A  szüleimnek nem szóltam, ne 

aggódjanak feleslegesen, csak térül-

tünk-fordultunk egy hétvégén, amibe 

belefért néhány apróbb kaland is, 

hiszen akkoriban még mindig igen 

sok volt a „szabad n�” az NDK-ban, 

s  aztán lecsúszott a torkunkon né-

hány korsó sör az Alexander Platz 

környékén: tizenkétféle volt kapható, 

míg itthon akkoriban három, ha sze-

repelt az étlapokon. Ennyi. Persze a 

sörr�l eszembe jutott egy bizonyos 

sörgyár is, és hogy én egyszer már 

Nyugat-Berlinben is jártam, pár évvel 

korábban, az egyetemi népitánc-cso-

porttal: a szocdemes f�polgármester, 

Klaus Schütz vendégei voltunk két na-

pig. Schönefelden szálltunk le, busz-

szal mentünk át a nyugati oldalra, s a 

„világrészek” közötti, katonákkal tele-

rakott szektorátjáróban ide-oda ka-

csázott velünk a járm� a mesterséges 

beton útakadályok, terel�k labirintu-

sában. A végén meg alig akart átférni 

a kapun, mert túl magas volt a tetején 

az együttes ládáinak és hangszerei-

nek óriás csomagja. A Wedding nev� 

régi városrészt ünnepelték, amihez jól 

festett egy magyar együttes a színpa-

don a híres Schultheiss Sörgyár nagy, 

tornyos, nyolcvanéves vöröstégla épü-

letében. Fellépés után természetesen 

csülökvacsora jött és sörözés, Berlin 

asztali jelképei – óriástartályok, nagy 

sörös lovak és patkányok szomszéd-

ságában. Németországonként 6-800 

sörgyár is m�ködött akkoriban, Berlin-

ben is egy-két tucat. Körös-körül min-

denütt, falon, söralátéten, poháron a 

legf�bb reklámmondatuk volt olvas-

ható: Was drinken wir?  Schultheiss 

Bier! Az együttesvezet�, Náfrádi Laci 

egyszer, ahogy sétált a csapat a gyár-

bemutatón az igazgatósággal, jó han-

gosan odaszólt, persze nem minden 

él nélkül (hallotta, hogy megjelent 

néhány versem a Közgazdászban): 

–  Na, Bakonyi! Ezt hogy fordítanád 

magyarra? – Persze kivágtam magam 

(azt hiszem, nem is értékelték eléggé, 

mennyire): – Mit igyon a világ most? 

K�bányai világost!

Anyám természetesen tudott a 

nyugat-berlini utazásról, beszéltünk 
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róla, mivel bízna meg, ha nem oda, 

hanem a keleti zónába mennék, mert 

egy ismer�st�l egyszer megtudakolta, 

hová esik az a bizonyos utca. Egy nagy, 

vörös téglából épült sörgyár közelében 

van, mondta a sokat utazó külkeres. 

„Majd legközelebb elintézed, kisfi am 

– biztatott anyám –, egyszer biztosan 

jársz majd arra is.” Hat év múlva került 

rá sor, 1978-ban. Reggeli után elin-

dultam, másfél óra alatt legyalogoltam 

pár kilométert az Alexander Platztól 

végig a Preznauer Allee-n, onnan le-

tértem a Schönhauser Allee-ra, mert 

azt mondta a szálloda portása, hogy 

arra lesz a nagy sörkomplexum. Ott 

is volt: egy Schultheiss sörgyár. De 

miután kérdez�sködni kezdtem az én 

utcám után, be kellett látnom, hogy 

rossz helyen járok, mivel mindenki 

más irányba akart elküldeni. Mindig 

magabiztosan eligazítottak a sörüzem 

hallatára, de az utcámat mintha nem 

is ismerték volna a berlini utca embe-

rei. Az volt az érzésem, szellemutcát 

keresek. Két óra múlva megint az 

Alexanderen álltam, s  kezdtem elöl-

r�l, de most másfel�l. Jártam a nie-

derschönhauseni gyárnál Pankowban, 

és elküldtek a bötzoui üzemépülethez, 

szerencsémre csak a közeli Prenzlauer 

kerületbe, amelyben még a Pleffer-

berg Sörgyár épületét is megnéztem. 

Mire észrevettem magam, eltévedtem 

a nagyvárosban, én, a  „globetrotter”. 

Délután 5 óra lett, amikor végre egy 

sarkon befordultam, s a házfalon meg-

jelent az én utcám neve. Ma sem tu-

dom, merrefelé jártam éppen. Fáradt 

voltam és eltökélt. Már amikor letér-

tem a f�útról, be a mellékutcák s�r�jé-

be, kezdtem átszellemülni, mert meg-

éreztem, hogy jó helyen járok: eléggé 

lepusztult, régi, lift nélküli bérépületek 

között, régi ferencvárosi utca mili�ben. 

Néha belestem egy-egy öreg kapu-

aljba. A  lakások se lehettek nagyon 

komfortosak, a  munkásvilág múltja 

sejlett fel a környék atmoszférájából, 

és igen, én éppen egy munkásembert 

kerestem, az Argus Motoren nehéz-

gépgyár m�vezet�jét, aki 1944-ben 

a hozzá beosztott, Auschwitzból a 

schönholz-reinickendorfi  táborba ér-

kezett n�i foglyokat próbálta beta-

nítani futószalag-munkára a Flotten-

strassén m�köd� hadiüzemben, napi 

12-13 órában. Az As 10-es repül�gép 

alkatrészei készültek ott. De anyám 

azt mondta: az auschwitz-birkenaui 

láger leírhatatlan szörny�ségéhez ké-

pest (puskatussal verés, bakancsos 

rugdosás, vizes ruhában történ� ki-

állítás órákra a barakk elé a fagyban, 

szünettelen éhezés, betegség, rette-

gés, és mindehhez a létezés minden 

pillanatában a lélek megállíthatatlan 

és fájdalmas pusztítása, pusztulása), 

a  két csontsoványra gyengült nagy-

lány (anyám meg a húga) számára a 

berlini üzem „csak” embertelen mun-

katempója – tüd�szaggató, testtör� 

kényszer-feladatai ellenére is – szinte 

felüdülés volt. Csupán elviselhetetlen 

és rettenetes, de túlélhet�. „A  szív 

tovább bírja, mint a tüd� – mondta 

anyám –, a  lélek tovább bírja, mint a 

szív, s az agy bírja a legtovább. Én tud-

tam, hogy túl fogjuk élni. Mondtam: 

Évikém, édes kis húgom, szedd össze 

magad, csak ezt a napot éljük túl, még 

bírd egy keveset! És akkor volt ott egy 

ember… aki néha enni adott néhány 

falatot a saját becsomagolt uzsonnájá-

ból… bújva, mindenét kockára téve… 

aki néha azt mondta súgva, amikor a 

munkafelügyel� katona éppen másfe-

lé indult a soron: most megállhatnak, 

kislányok, egy percre… s aki nem 

ütött, mikor valamelyik védtelen és 

rémült rab térdre esett a terhek alatt… 

S bár igaz, hogy rajta kívül soha senki 

más nem segített, de mégis… de ak-

kor is… volt ott egy ember is…”
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Én természetesen tudtam, miért 

megyek, ahová indultam. Mindent tud-

tam, amit tudnom kellett: a debreceni 

gettóról, a téglagyárról, a 180 nyomo-

rultról a vagonban, a  vasúti rámpá-

ról, ahol a két nagymamát egyenesen 

a gázkamrába küldték, Auschwitzról, 

a kemencékr�l, a felszabadulásról meg 

a hazatérésr�l. Mindent. S  ahogy ha-

ladtam a cél felé a berlini házak között, 

egyre nyugtalanabb, egyre ijedtebb, 

egyre elszántabb lettem. Már nem egy-

szer�en az anyám üzenetét vittem a 

zsebemben összegy�r�dött papír cím-

zettjéhez, úgy éreztem, az egész ad-

digi életemet viszem egy mondatban, 

s hogy a történelem utcájába léptem be 

az imént. A fogamat összeszorítottam, 

hogy szinte fájt, és mintha az egész 

vészkorszak súlya az én vállamra sza-

kadt volna, úgy lépdeltem az utolsó tíz 

métereken. Még néhány kapualj, és…

Akkor láttam meg a betontégla-

sort. Keresztbe szelte a keskeny út-

testet, az egyik házfaltól a másikig. 

4-5 méter magas volt, a tetején drót-

kerítés feszült betonhengerek között, 

s  el�tte méterekkel egy délután is 

refl ektorral megvilágított úttorlasz állt, 

hogy még a megközelítése is lehe-

tetlen legyen járm�vel. Talán négy-öt 

házszámnyira állhattam a céltól – de 

az a fal túloldalán volt. Földbe gyöke-

rezett a lában, mint mikor forró ólmot 

öntenek valami lágy anyagba, és az 

hirtelen odaköt: megmozdíthatatla-

nul álltam szemben a történelemmel. 

A  192 kettévágott utca egyikében. 

Persze hogy tudtam! Ki nem tudta? 

(Ki nem tudta Auschwitzot? Aki nem 

akarta tudni!) Tudtam a két országról, 

a két városról, a két népr�l… s hogy 

40 kilométer vasbeton f�részeli ketté 

Berlint. Sok komor és döbbenetes 

történetet írtak, meséltek, s  magam 

is átéltem a Geisterbahnhöfe, a  szel-

lemállomás valóságát a berlini met-

róban, amikor a szerelvény lassítás 

nélkül robogott át egy-egy valamikori 

megállón, mert az egy másik, egy el-

lenséges, egy idegen világ démona, 

kísértete volt. Tudtam mindent, csak 

nem számítottam rá, hogy mindennek 

egyszerre én is a része lehetek…

Hát ennyi volt, kisfi am, elmond-

tam, ahogy ígértem.

Nyírfa installáció
(Galambos Ádám felvétele)
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Fazekas István

„Smá Jiszraél…!”
A ma emberének minden történelmi és pszichológiai tudása kevés ahhoz, hogy 

valóságos magyarázatot adhasson Auschwitz és Katyń borzalmaira, a nagy vi-

lágégésekre, a halálgyárakra, az embereket és emberi szavakat megtizedel�, 

sátáni rezsimekre, az eleven természetet is megrendít� és fölingerl�, kímélet-

len tébolyra. Túl sok a tabu ebben a világban ahhoz, hogy ténylegesen meg-

mérhessük azt a mélységet, ahová a huszadik században zuhant az emberiség. 

Folyondárként telepedett ránk a pénzvilág, melynek er�szakossága elszívja 

er�inket, rablóösztöne pedig nemcsak a múltunkat, de leigázza és hamisítja 

jelenünket is. Kufárok és lócsiszárok diktálják a tempót, s  egyre inkább úgy 

t�nik, mintha uzsorások írnák a történelmet is.

Valamikor a múlt század harmincas éveiben, a szabolcsi földvár északkeleti 

csücskénél, dédapámék szomszédságában élt egy zsidó család. Az öreg Klein 

lakott ott hat gyermekével és beteg feleségével. Amikor az asszony meghalt, 

az egész falu meggyászolta. Az öreg Klein kereskedésb�l élt, de a haláleset 

után a szomorúság úgy meggörbítette a hátát, hogy csak csoszogni volt már 

képes, nyáron nagy porfelh�ket hagyva maga után. Sorjában adogatta el a 

vagyontárgyait, hogy taníttatni tudja gyermekeit. Hamarosan olyan szegé-

nyek lettek, hogy enniük is alig volt mit. Az öreg Klein mélyen vallásos volt, 

szúrós szemmel utasított vissza minden ételadományt. S  amilyen áhítattal 

ragaszkodott a kóser ételekhez, a  két legkisebb lánya éppen olyan áhítattal 

nézett a sajtárba csorgó tejre minden este, amikor fejésid�ben ott tébláboltak 

dédapámék udvarán. Nagyanyám és Annuska néném ekkoriban már copfos 

fruskák voltak, a  fejés kizárólag az � reszortjuk volt. Sajnálták nagyon a két 

kis bámészkodót, s nem értették az öreg Klein makacsságát. Ám egyszer, egy 

kicsorbult pillanatban beléjük bújt a kisördög, s Annuska néném, miközben a 

szalagját igazgatta, azt súgta nagyanyám fülébe, te, Erzsi, adjunk csak nekik 

egy-egy bögre tejet, lefogadom, megisszák ezek a tisztátalant is. Megkínálták 

a két kis ácsorgót, s azok egy hajtásra kiitták az egészet. Aztán ez így ment 

minden este.

Történt pedig, hogy az öreg Klein egyszer éppen akkor sántikált át a kis-

lányokért, amikor azok a tejet szürcsölték. Ahogy az öreg ezt meglátta, déd-

anyámat, aki ott tett-vett az udvaron, reszketegen átölelte, és hangosan sírni 

kezdett: „Drága Konyár néni! Az Isten áldja meg magukat, az Isten legyen h� 

mindig azokhoz, akiknek ilyen jólelk� gyermekei vannak!” Dédanyám, akinek 

huszáros temperamentuma volt, s nehezen t�rte a férfi könnyeket, csak ennyit 

felelt erre: „Klán bácsi, amíg nekünk van mit enni, addig itt egy bögre tej a 

maga gyermekeinek is mindig akad!” Talán mondanom sem kell, hogy Annus-

ka néném és nagyanyám majd elsüllyedtek a szégyent�l, s ahogy a naplemen-

tére hunyorgó istállóajtóban lángoló arccal egymásra néztek, a b�ntudat szelíd 

katarzisában egy pillanat alatt beléjük égett örökre, hogy az élet dolgaiban mi 

is a tiszta, és mi a tisztátalan.
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A háború vége felé az öreg Kleint a gyermekeivel együtt elhurcolták Ausch-

witzba. Évekig hírük-hamvuk sem volt, csak emlékük gomolygott néha a föld-

vár körül, vagy esetenként a földvár belsejében, az ókút melletti zsidó síroknál.

Az ötvenes évek elején megállt a dédapámék háza el�tt egy nagy fekete 

autó. Egy öltönyös ember szállt ki bel�le, s mint aki jól ismeri a járást, haza-

tér� léptekkel indult be a portára. Aztán megállt dédapám el�tt. Az öreg Klein 

egyik fi a volt. Az apja és a testvérei meghaltak a koncentrációs táborban. � egy 

fi atal orosz katonának köszönhette az életét, aki agyonl�tte a tábor ostromakor 

rátámadó vérebeket. Tárgyilagosan elmondta, hogy miként került a minisz-

tériumba, s  arra kérte dédapámat, adja el máris a földjeit, mert hamarosan 

kezd�dik Szabolcsban is a téeszesítés, s könnyen megfoszthatják majd azoktól 

er�szakkal. Dédapám, aki jobban ragaszkodott a földhöz, mint az élethez, ezt 

kételkedve fogadta. Néhány év múlva az összes földjét elvették.

Talán hároméves lehettem, amikor az egyik reggelen bekiabált a postás 

dédapámék udvarára. Az istállóajtóban dédapám éppen egy kis cseng�t akasz-

tott a nyakamba. Az öreg Klein fi a írt levelet Jeruzsálemb�l. Emigrált. A  levél 

mellé tett egy képeslapot is a borítékba. A betlehemi istálló volt rajta a gyer-

mek Jézussal és Máriával meg az állatokkal. A hátulján ez állt: „Köszönettel a 

Konyár családnak, Rebeka és Ráchel nevében!”

Most, amikor kedves tanáraim, Cs. Molnár János és Karasszon István pro-

fesszor urak, valamint Kelenhegyi Andor barátom jóvoltából héberb�l is fordí-

tani bátorkodom, a gyönyör� kvadrát-írásról el�ször mindig az öreg Klein bácsi 

jut az eszembe, aki mindenét eladta, hogy a gyermekei tanulni tudjanak. Mikor 

az Ószövetséget héberül olvasom, föltámadnak �k a szívemben, s velük együtt 

fohászkodom: „…Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!”

Számomra az antiszemitizmus értelmetlen és érthetetlen fogalom.

Hommage à Ámos Imre
(Kondella Mihály felvétele)


