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En gem ál ta lá ban sze ret nek az em be rek. Le het, hogy egy ki csit saj nál nak is, ezt nem tu dom, 
de en gem a gye re ke im ap ján kí vül gya kor la ti lag min den ki sze re tett. Hogy mi kor és ho gyan 
szü let tem, ar ról több va ri á ció is van. A szü le té si anya köny vi ki vo na to mat csak ezer kilenc
százötvennégybenmintmásolatotadtakiahetedikkerületitanács.Alegkézenfekvőbb,amit
a sze re tet kór ház ban mon dott el ne kem egy szer egy bi zo nyos Schatz Aran ka né ni. Esze rint 
va la mi kor negy ven négy ka rá cso nya kö rül szü let hettem vé dett ház ban, az tán be vit tek a get
tóba,bepólyáztak,bepelenkáztak,ésletettekakőre.Nemtudom,miigazebből,eztnekem
a kór ház ban me sél ték el. Édes anyám egész éle tében be teg volt, a ha lá lá ig ápol tam, na gyon 
sú lyos be teg volt. Ski zof ré nia volt a di ag nó zi sa ne ki is.

A má sik va ri á ció az, hogy elég messze szü let tem, mert a ka ro mon gye rek ko rom óta volt 
egynagy„a”betűmegegynyolcas.Errőlnemtudoktöbbetmondani,csakazt,hogyérett
sé gi után ki sze det tem a te to vá lást. A ka ba la szá mom a nyol cas, és az éle tem for du ló pont ja in 
mindig a nyolcas bukkan elő, amikormeg beteg leszek, akkor pedig különösen. Én azt
hiszem,hogyanagy„a”betűaztjelenti,hogyAuschwitzbanszülettem.Nemtudom,jobb
naktartomeztavonalatnemfeszegetni.Amásikvonalvalószínűbb.Élek,vagyok,megva
gyok, na gyon so kat va gyok be teg, na gyon sok fé le be teg ség gel küsz kö dök, de nem adom fel 
az éle tet. Sze ret nék egy szer már bol dog len ni. A csa lád ne vem egy na gyon gaz dag, né met 
zsidócsaládneve.Elképzelhető,hogyazanyanyelvemnémet.Nemtudom.Elégazhozzá,
hogy ami kor be teg nek ér zem ma gam, ne he zen be szé lek ma gya rul, és van, ami kor egy szer 
csaknémetülírok.Nemtudom,hogyvanez.Deazbiztos,hogygyerekkorombananagy
ma mám mal mind ig csak né me tül be szél tünk.

Haazavariációigaz,hogyagettóbantöltöttemacsecsemőkoromat,akkorottazasszo
nyok ad ták össze a pe len kát, egy kis en ni va lót, nem volt sem mi, édes anyám fe ke te ká vét 
ka pott, hogy tud jon ne kem egy kis te jet ad ni, de te je nem volt, en gem mes ter sé ge sen táp lál
tak,azasszonyokadtákösszeacukrot.Éntaláltamegypapírt,amitazelsőférjemsajnos
szinténbedobottatűzbe,pedignagyonfontosdokumentumlehetne.„AdjatokakicsiDórá
nak va la mit en ni, mert éhen hal” – ez állt raj ta.

Édes anyám nak a mel lén volt egy pi ros folt. Én meg kér dez tem, hogy az mi cso da. És 
elmesélte,nem,nemédesanyámmesélteel,őnemmeséltelsemmit,SchatzArankanéni
mesélteelaszeretetkórházban,hogybetereltékőketegypincébe,éskívülrőlrájuklakatol
ták az aj tót. A pin cé ben csak gye re kes anyák vol tak, és ak kor va la ki el in dí tot ta a vi zet. Az 
meg mind ma ga sabb ra emel ke dett. Ja nu ár vagy feb ru ár le he tett, ami kor még csak pár he tes 
csecsemővoltam,jéghidegvoltavíz.AzArankanénimutattaisakezével,hogymekkora
lehettem.Aztismondta,hogyazőTominevűfiávalkésőbbegybabakocsibatettekengem.
Most,amelyikszülőacsecsemőjétamelléhezemelte,amikoravízelérkezettodáig,annak
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agyerekemegfulladt.Őkketten,azédesanyámmegaSchatzArankanéniafejükretették
akétcsecsemőt,engemmegakisTomikát,ésakkorvalaki,talánaWallenbergvagyesetleg
egymásik jótevőelzártaavízcsapot, ígymaradtunkmiéletben.Majdnemmindenkimás
meg ful ladt. Így me sél ték.

Édes anyám ról annyit tu dok, hogy a di ag nó zi sa ski zof ré nia volt, de még nincs bi zo nyít
va. Láttam szerelmes leveleket, amiket az édesapámnak írtmég lány korában.Nagyon
gazdagnővolt–haővoltegyáltalánazédesanyám.Azegyikvariáció,hogyházasságuk
édesapámmalérdekházasságvolt,édesapámnakkellettédesanyámvagyona,ésakiőtnem
sze ret te, az édes apám ma má ja volt. A má sik va ri á ció sze rint na gyon sze ret ték egy mást, és 
édesanyámszüleihiábanéztekkimáspartitazegyetlenlányuknak,őkragaszkodtakegy
máshoz.Édesanyámgyönyörűszépasszonyvolt,akiannakidejénegyszépreményű,gaz
dagúrikisasszonynakszámított,akigyönyörűenzongorázott,szépenénekelt,ésállandóan
fér fi ak le gyes ked tek kö rü löt te.

Én saj nos nem rá ütök, mert én nem va gyok se szép, se csi nos, az én test al ka tom a nagy
ma máé. Édes anyá mat a ha lá lá ig ápol tam, a nagy ma ma ezer ki lenc száz öt ven öt ben halt meg, 
azt tu dom. Úgy ne ve zett sze mi ta test tí pus va gyok, ala csony, kö vér, és ha meg öreg szem, 
ál lí tó lag go nosz is le szek. Ez nem biz tos, de az igen, hogy a nagy ma ma ve lem szem ben és 
azédesanyámmalisnagyongonoszvolt.Nemengedte,hogyférjhezmenjen,nemengedte,
hogykapcsolatotteremtsen,pedignagyonfiatalvoltésnagyonszép.Délelőttönkéntkimen
tünk a Le hel pi ac ra, a nagy ma ma vitt ma gá val egy üve get, tö rött to já so kat tet tünk be le, 
abbóltésztátgyúrt–ígycsináltegykispénzt.Édesanyámpedig,akizenetanárnővoltsze
ren csét len, pró bált mos ni és varr ni, hogy el tart son min ket. Ar ra tisz tán em lék szem, hogy 
hár man ma rad tunk így együtt, eb ben a fur csa fel ál lás ban, édes anyám nem ka pott mun kát, a 
nagymamapróbáltaaháztartástellátniúgy,ahogytudta.Engemisőneveltötvenötig,ami
kor rák ban meg halt, olyan ná, ami lyen va gyok.

Abbanazidőbennagyonnehézvoltmunkátkapni.Arratisztánemlékszem,hogyamikor
ötvenhárombanmegnyíltaNépstadion,akkorelmentünkaNémethMiklóshoz,akiakkor
ottavezetővolt,akalapácsvető,ésanyámkönyörgöttneki,hogyaférjememlékérekérlek,
hogybármilyenmunkátadjálnekem,hogyeltudjamanagyitmegaDórikáttartani,akár
ta ka rí tást is, de nem adott. Utá na si ke rült ne ki el he lyez ked ni egy nagy vál la lat nál, ami a Bel
városban volt, most már persze megszűnt, és ott dolgozott a gazdasági osztályon mint
beosztotttisztviselő,haláláig.

Ami kor ket tes ben ma rad tam édes anyám mal, ko moly anya gi prob lé má ink vol tak, mert 
nagyonkevésvoltafizetése.Alakásbanakkormégvoltakértékek,amelyek,miutánőkór
házbakerült,salakásnyitvamaradt,majdnemmindeltűntek.Voltegypótanyám,Zuborné
voltaneve,akiakórházbanisrendszeresenmeglátogatott,őzártalealakást,deakkormár
késővolt,újabbésújabbértékeketloptakel,ésnekemelkellettmennemdolgozniazonna
li ha tállyal, mert nem volt pél dá ul ki fi zet ve a lak bér, elég sok zá log cé du la ma radt édes
anyám után, aki pró bál ta a ma ra dék ér té ke ket zá log ba vin ni, amit na gyon saj ná lok, mert így 
elvesztekanagyonszépperzsaszőnyegek,egyetlenegydarabvanmárcsakmeg,azamai
na pig is ott van a fa lon. Meg ma radt egy pár da rab ser leg, ezüstser leg meg aranyser leg, ami 
bor zal ma san fon tos, nem az ér té kü ket néz ve, bár ta lán úgy is, ha nem az esz mei ér té kü ket 
illetőleg.Ezeketédesapámnyertekülönbözőversenyeken.Desajnosazokbólisnagyonsok
eltűntmár.

Ha a gyerekkoromra visszaemlékszem, tele volt a lakás.Nagyon gazdag család volt a
mienk,deazértékeinkmindeltűntek.PéldáulmegvoltateljesJókaisorozat,ajubileumi,ami
elkótyavetyélődött.MegvoltAranyJános,KissJózseftermészetesen,tudom,hogydedikálva
volt,csaknememlékszem,hogykinek,dededikálvavolt,VajdaJánosraemlékszem,Jókai
ra,Jósikára,ezekmindazévekfolyamáneltűntek.Amikorénelkezdtemdolgozni,akkoraz

 

replika8



 replika 9

elsődolgomazvolt,hogyamittudtam,kiváltottamazálogból,ésmegfogadtam,hogybár
mi lyen nyo mor ba ke rü lök is, ha ke nyér re sem lesz pén zem, so ha de so ha, nem vi szek sem mit 
azálogba,azálogotelfogomkerülni.Nemismentemazótaseazálogházkörnyékére.

Nagyonsokorvosvoltacsaládban.Anyainagyapámmegyeifőorvosvolt,anyámnagy
bátyjaisdoktorvolt,svanegyolyanvariáció,hogyesetlegaköltőKissJózsefisvalahogy
rokon.Egyidőbenazthittem,hogyanagyapám,deaztánkiderült,hogyanagyapámnaka
test vé re, de ez sem biz tos, most már nem tu dom bi zo nyí ta ni, de gyak ran fel me rült gye rek
korombananeve.Nagyongazdagokvoltak,nagypolgáriéletetéltek,sokatutaztak,Buda
pest legszebb helyén volt ötszobás lakásuk, ékszerek, gyönyörű képek a falon, volt egy
RipplRónairajz is kö zöt tük, s em lék szem, a vit rint mind ig tá tott száj jal bá mul tam kis lány 
koromban.ValamennyienAuschwitzbanpusztultak.

Édes apám hí res spor to ló volt, aki az ezer ki lenc száz har minc ha tos olim pi án ta lán még az 
arany érem re is esé lyes lett vol na, ab ban az eset ben, ha a zsi dó kat Hit ler nem ül döz te vol na. 
Nemtudom,nekemígymesélték.Őisegygazdagzsidócsaládbólszármazott,akikorszá
goshírűélelmiszerkereskedőkvoltak,bárőknemvoltakannyirajómódúak,mintazédes
anyá mék. Édes anyám szü lei ál lí tó lag ezért nem akar ták, hogy össze há za sod ja nak. Édes
apámnagyonjóképűférfivolt,akihallatlanulnépszerűvoltalányokkörében.Azőszülei
aztszerettékvolna,hogyővigyetovábbavállalkozást,amitőmegispróbált,deszíveseb
bensportolt,mertnagyonnagytehetségvolt.Azőédesapjamégavészkorszakelőttmeg
halt, mert már öreg volt, így sze ren csé re már nem él te meg az ül döz te tést.

Édes apá mat csak úgy lát tam, hogy ami kor gye rek vol tam, be vit tek a film gyár ba, és ré gi 
hír adó kat mu tat tak, hogy, na lá tod, ott, az az édes apád. Apá mat több íz ben be hív ták mun ka
szol gá lat ra, több íz ben ha za jött; egy biz tos, hogy ami kor az úgy ne ve zett ki ug rá si puccs nem 
si ke rült, ak kor itt hon kel lett, hogy jár jon, mert va la hogy én meg fo gan tam, az tán va la hogy 
megszülettem.Állítólagráhasonlítok,mertmintemlítettem,édesanyámgyönyörűszépnő
volt,ésrásemmiféleképpensemhasonlítok.Apámrólcsakazttudom,hogyelveszett,eltűnt
apokolban,éshiábavártukhaza,nemjött.Atemetőbenédesanyámrávésetteőtamártírok
sírjára.Ottannyivanírva,hogyAusztriábaneltűnt.Deazigazságaz,hogyamikorarrólvolt
szó, hogy kap juk ezt a pi ci kis pénzt, ami ugye vé gül bot rány ba ful ladt, mert a har minc ezer 
forintértkárvoltadatokatgyűjteni,ahitközségbenaztigazolták,hogySopronkőhidakör
nyékéntűntel.Nemtudom,nememlékszem,neméltemmégakkor.

Engemmindenáldottnapfelöltöztettek,sanagymamakivittaNyugatipályaudvarra,és
vártukazérkezővonatokat,hogyháthavisszajönédesapám.Nemjöttvissza.Anagyanyám
mind ig csak azt haj to gat ta, hogy nem hi szi el, hogy az egyet lenegy fia, aki vi lág ra szó ló 
sportolóvolt,annakazőrületneklettvolnaazáldozata.Haláláighazavárta.Eleinteminden
napmentünk;később,amikoranagymamamegbetegedett,akkormárcsakhetenteegyszer
két szer men tünk ki a pá lya ud var ra. Édes apám nak az em lé ke egé szen mos ta ná ig el kí sér, még 
ma is szok tam ve le ál mod ni, el szok tam kép zel ni, hogy mi lyen le he tett, és gya kor la ti lag 
mindenférfiban,akivelkapcsolatomvolt,mindenkibenőtkeresem.

A be teg sé gek egész éle tem ben el kí sér tek. Ahogy ki ele mez tek, fel hív ták a fi gyel me met 
arra is,hogymindig inkább télenvagyokbeteg.Tudommár,mirekellvigyáznom,hogy
ezektőlazemlékektőlmegszabaduljak.Tudom,hogyalelkitraumaokozhattestifájdalma
katis,illetveodacsaphatát.Példáulanőknélepebetegségbe,amittavalyszüntettekmeg
nálam.Megahogyérkezikaszületésemidőpontja,előfordul,hogyzavartabbvagyok.Nem
is ta ga dom, fel me rült, hogy örö köl tem édes anyám be teg sé gét, hogy én is ski zof rén va gyok. 
Nemtudommegmondani.Ahogyjönnekatelek,vagymegérkezikahideg,akkorelkezdem
ma gam na gyon rosszul érez ni, na gyon ne he zen vi se lem a hi de get és be teg le szek, de tu dok 
be te gen is dol goz ni, ír ni, kon cent rál ni. Egyéb ként azért nem hi szem, hogy ski zof rén len nék, 
mert két gye re kem van, és most már két uno kám is, min den ki tel je sen ép, egész sé ges. Aki 

 replika 9



 

replika10

ebbenacsaládbanskizofrénlehet,aznemmás,mintazénelsőférjem,akiütöttvertminket,
és a mun ka he lyén sem tu dott úgy helyt áll ni, ahogy én helyt áll tam. Ezt konk ré tan tu dom, 
hogysokproblémavoltamunkájával,pedigbizalmiállásbandolgozottőis.Énnemtudom,
hogy a skizofréniánakmik a tünetei, de elképzelhető, hogyőkimerítette,mert a körzeti
or vo sunk is azt mond ta, hogy nem ne kem ké ne ideg or vos hoz jár ni, ha nem a fér jem nek.

Tizenháromés félévesvoltam,elsőévesgimnazista, tudniillikelőbbmentemiskolába
egyévvel,delehet,hogyelőbbszülettem.Nemtudompontosan.Mindenesetrekitűnőered
ménnyel vé gez tem az is ko lá i mat. A gim ná zi um ban is meg ta nul tam két nyel vet, rög tön le is 
tet tem orosz ból, an gol ból a nyelv vizs gát. S amint be ke rül tem a cég hez, utá na is to vább kép
zésekenvettemrészt.Sajnosnemtudtamegyetemremenni,mertazelsőgyereketnagyon
ko rán meg szül tem, hu szon egy éves ko rom ban csá szár ral, a má so di kat meg hu szon öt éves 
ko rom ban, szin tén csá szár ral. A gye re ke ket kel lett gon doz nom, édes anyá mat ápol nom, rend
szeresenvállaltaméjszakaimunkátis,nappalpedigelvoltamfoglalvaaháztartással.Nagyon
nagyhibánaktartom,hogynemvégeztemelvalamilyenfőiskolát,mertakkoramainapig
isesetlegmintóvónővagyminttanárnődolgozhatnék.

Nekemfelajánlották,hogyelmehetekaLomonoszovratanulni.Akkor,akommunistarend
szer ben az na gyon nagy szó volt, mert tud ták, hogy jó fe jem van, és sze ret ték vol na, hogy
hatörténészleszek,mertatörténelemésazoroszvoltakétkedvenctantárgyam.Deakkor
azédesanyámaztmondta,hogykislányom,nekemrajtadkívülsenkimnincs.Nagyonszé
pen kér lek, ne menj el, ne hagyj itt, mert én nem tu dok meg len ni egye dül, ha nem ak kor 
ön gyil kos le szek. Édes anyám va la hol ka pott egy kif lit, azt mond ta, fe le a na gyi káé, fe le a 
tiéd,ésőéhesmaradt.Ilyenönfeláldozóvolt.Azegykorigazdagúrilány,akizongoratanár
nővoltésorvoscsaládbannőttfel.Akkoréndöntésikényszerbekerültem,ésúgydöntöttem,
hogy tar to zom édes anyám nak, aki ne héz kö rül mé nyek kö zött fel ne velt, és ket té tör te azt a 
bi zo nyos kif lit, hogy nem men tem el a Lomonoszovra. És itt Bu da pes ten sem me het tem 
egye tem re, mert ne kem pénzt kel lett ke res nem.

Tisztánemlékszem,amunkahelyemeléggémesszevolt,ésazelsőnaponmegkérdeztea
főnököm,hogyvanepénzemautóbuszra.Mondtam,hogynincsen.Éskaptam,azthiszem,
harmincvagyharmincötforintotfizetéselőlegként,hogyeltudjakmenniamunkahelyemre,
amit aztán elsején megadtam a főnökömnek. Fizetésem hétszázhúsz forint volt, plusz a
nyelv pót lé kot is fi zet ték. Éj sza kán ként for dí tot tam, nyel ve ket ta nul tam, pró bál tam mi nél 
többnyelvvizsgátösszegyűjteni,mertolyanmunkahelyendolgoztam,aholanyelvpótlékkal
isdotáltak.Acégnéligyekeztemmaximálisanhelytállni,különbözőtanfolyamokatelvégezni
éseljutnialegmagasabbcsúcsra,ezértvoltammárhuszonéveskorombanvezetőbeosztás
ban, sőtbizalmiállásban.Harminchatévetdolgoztamegymunkahelyen,egy íróasztalnál.
Kiszolgáltamsokfőnököt,sokkollégát,ésmivelegyjóadagkisebbségiérzésvanbennem,
igye kez tem mind ig töb bet le ten ni az asz tal ra, hogy meg legyenek ve lem elé ged ve úgy az 
iskolában, mint a munkahelyen meg a háztartásban is. Ezerkilencszázhatvankettő június
ti zen ne gye di kén érett sé giz tem, és jú ni us ti zen ötö di kén be lép tem a mun ka he lyem re, ahon nan 
elmentemnyugdíjba.Afőnököm,akitúgytudnékmeghatározni,hogyővoltazigazitolsz
tojikiskirály,akimagakörégyűjtiazudvartartását,rendszeresenküldöttminkettanfolyam
okra.Egyébkénteléghamarvezetőbeosztásbakerültem,többlánynakvoltamafőnöke.

Engemnemszázalékoltakle,haneménmentemelkorkedvezménnyelnyugdíjba.Kér
tem, hogy ami kor be töl töm az öt ve ne dik éve met, ak kor hadd men jek el nyug díj ba, mert 
ahogy öre ged tem, a lá tó sze mem mel sem na gyon tud tam ol vas ni, csak ak kor, hogy ha le vet
tem a szem üve ge met. Így vi szont na gyon komp li kált lett a mun ka, hogy ol vas nom kel lett a 
kéz írást, de ah hoz, hogy le is tud jam gé pel ni a szö ve get, le kel lett vol na ven ni a szem üve get. 
Ez olyan problémát okozott nekem, hogy hozzájárult, hogy elmentem nyugdíjba. Két 
gyereketszültem,mindakettőtcsászárral,saJóskafiamaztmondta,édesanyám,légyszí
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ves, menj el nyug díj ba, mert a szá mí tó gé pet nem fog ja a sze med bír ni. A nyug dí jaz ta tá so
matelősegítetteegylábtrombózisis.Megdagadtalábam,nemakartamelmenniorvoshoz,
ésamikorelmentem,mentőthívtak,ésbevittekaPéterffySándorutcaikórházba.

Muszáj beszélnem a szembalesetemről is: ezerkilencszázötvennyolc karácsonyán szó
dás üveg rob bant a ke zem ben. Ak kor már édes anyám na gyon be teg volt, és én egyik tá vo li 
rokontólamásikigjártam,hogymenedékettaláljak.ÍgykerültemaWeiszIlonkanénihez,
akivégülAmerikábanhaltmeg.Nagyontávolirokonunkvolt,őküldöttleaszódavizeshez,
és ami kor fel vit tem a szó da vi zet, ak kor – bal ke zes va gyok egyéb ként – a bal ke zem ben 
rob bant, és szét ver te a jobb sze me met meg a bal csuk ló mat. Édes anyám nak egyéb ként ez 
volt az utol só csepp a po ha rá ban a be teg sé gé hez. At tól kezd ve csök kent lá tó va gyok, és ez a 
szemproblémavégigkísértazegészéletemenkeresztül.RadnótMagdaműtöttemegasze
memet,akiegynagyonhíresszemészprofesszorvolt.Tisztánemlékszem,hogyfelkiáltottak
aműtőben,hogymentsétekmegakicsiDóraéletét,merteztacsapástazédesanyjamár
vég képp nem tud ná el vi sel ni. És ak kor a pro fesszor asszony el in dult, és össze varr ta a sze
memet.Ezazösszevarrtszememtartaléknakjó,merthaföltesznekegyerőslencsét,akkor
azért valamit látok vele.De lényegében egyszemes látásom van.Amunkámat el tudom
lát ni, köz le ked ni is tu dok.

Úgy ke rül tem be a kór ház ba, hogy le sza lad tam az ut cá ra, és ép pen ar ra jött egy mo tor bi
cik li. Szól tam, hogy na gyon fáj a sze mem, és ak kor a mo tor bi cik li meg állt. Ak kor, az öt ve
nes évek ben még ilyen se géd ülé ses mo tor bi cik lik vol tak. Egy ilyen nel be vit tek a szem kli
nikára, és ott egy doktornő ki akarta venni a szememet, de valahogy odakeveredett egy
másik rokon,mert én annak a telefonszámát tudtam fejből, ez egy egészenmásik távoli
rokonvolt,nemaWeiszIlonkanéni,ésőhívtafelaRadnótMagdát.Amikoraprofesszor
asszony előkerült, énmár fönn feküdtem aműtőasztalon,márminden elő volt készítve,
hogykivegyékasérült szememet.Nem,nem,nem,mentsétekmegaDóránakaszemét!
Utánaborzalmasanhidegvolt,esettahó,azegyesszemklinikán,azIllésutcábanakörül
ményekolyanokvoltak,mintegyszegényházban.Anőiosztályonműtöttekmeg,utánaarra
emlékszem,hogyaMargitnővérfogtaazegyikkaromat,amásikkaromatmárnemtudom,
hogykifogta,azédesanyámnemlehetett,mertőiskórházbanvolt.Valakifogtaamásik
karomat,átkísértekaKálváriatéren,ottvoltagyerekosztály,ottfeküdtem.Mindakétsze
mem le volt köt ve, egy pi ci gye rek ágy ban fe küd tem, nem fér tem el ben ne, egyéb ként már 
ak kor is kö vér vol tam, kö vé ren fe küd tem az ágy ban, a há ta mon kel lett fe küd ni moz du lat la
nul hó na po kig, amíg ki de rült, hogy egyál ta lán fo goke lát ni va la me lyik sze mem re. Jöt tek 
azosztálytársaim,jöttazosztályfőnököm,közbenédesanyámatkiengedtékakórházból,ő
is be jött, és ab ban az év ben én be fe jez tem az ál ta lá nos is ko lát. Csak ma te ma ti ká ból volt 
hár ma som, mert azt nem tud tam me mo ri zál ni, fel ol vas ták ne kem, min dennap va la ki be jött 
az osz tály ból, en ni va lót is hoz tak ne kem, me ge tet tek, és el me sél ték, hogy mi tör tént az is ko
lá ban. És ami kor áp ri lis vé gén vissza men tem az is ko lá ba, ak kor let tem szem üve ges a bal
eset után, nem volt sza bad ír nom, ol vas nom, csak me mo ri zál nom le he tett, és még is le tud
tam vizs gáz ni ab ban az év ben.

Aházasságomnemsikerült.Bosszúbólkötöttem,hozzámentemédesanyámalbérlőjéhez,
hogyelfelejtsemaszármazásomat,hogyelfelejtsem,amiacsaládommaltörtént.Deborzal
mas nagy hi bát kö vet tem el, mert utó lag most már tu dom, hogy a ve gyes há zas sá go kat nem 
szabadmegkötni,mert abból csak rossz származhat.Az első férjemmel tizenkilenc évig
él tem együtt, az tán a vá lás után még tíz évig lak tunk egy kö zös la kás ban, ami ma ga volt a 
borzalom.Tanyasiszülőkgyermekevolt,azelsőháborúutánielsőkorosztályból,akitRáko
si ki ta nít ta tott, és ami kor jött a lak bér pót lék té má ja, édes anyám oda vet te, hogy ne kell jen a 
lakásutánnagyonsokat fizetni,mertborzasztókevésvolt a fizetése.Ténylegcsakazért
men tem hoz zá, hogy el fe lejt sem azt, ami a csa lá dom mal tör tént.
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Ez zel a há zas ság gal a sor son, a tör té nel men, az el ron tott gye rek ko ro mon akar tam bosszút 
áll ni, meg va la mennyi re a szár ma zá som el len is lá zad tam. En gem na gyon val lá sos zsi dó nak 
ne velt a nagy ma ma. Most, hogy a bel vá ro si nagy la kást vé gül én hagy tam ott, és min den a 
férjemremaradt,csakhogymegszabaduljaktőle,hogyvégelegyenmárannakazáldatlan
állapotnak,hogyközöskonyhátésközösfürdőszobátkellhasználnivalakivel,akitőlmártíz
éve el vál tam; és be köl töz tem a he te dik ke rü let be, a Csikágóba, kö zel a Beth len té ri temp
lom hoz, en nek egyet len po zi tí vu ma az lett, hogy el kezd tem ott jár ni egy klub ba, ahol meg
ismertemamostani élettársamat, esetleg, elképzelhető, talán, hogy a leendő férjemet, és
ab ban a temp lom ban vég re nyu go dal mat ta lál tam, és vissza tér tem a val lás hoz.

Azénférjem,ezatanyasiparasztgyerek,párttitkárésmunkásőrvoltazátkosban,kihasz
náltaannakarendszernekazösszeslehetőségét,amiahozzáhasonlókáderekszámáracsak
elképzelhető volt. Talán azért ismentem hozzá feleségül,mert súlyos beszédhibás volt.
Dadogott, nem tudtamagát kifejezni, csak akkor, amikor testileg bántalmazta azt, aki a
közelébenvolt.Előfordult,hogyamunkatársaitis.Ésmivelmagasmunkásőrrangbanvolt,
abbanarendszerbenazerőszakotjópontnakvették.Mondomazapósomnak,vagyisakkor
még nem volt az apósom,mert nem voltunk összeházasodva, hogy Feri bácsi, én zsidó
va gyok. Azt mond ja, kis lá nyom, nem baj, én pe dig vö rös ka to na vol tam – pe dig anal fa bé ta 
volt –, Gyu lá val ti bol dog pár lesz tek, ké nyez te ti tek egy mást, és na gyon szép gye re ke i tek 
lesz nek. A gye re ke im egyéb ként jól si ke rül tek, a bel vá ro si lu xus la kás pe dig úgy le van rom
bolódva,hogyaJóskafiamszerintaKÖJÁLtakartákkihívni,mertteljesenafejetetején
állminden,szörnyűkoszmegrendetlenségvan.Namost,mivelaGyulaaborzasztódado
gásamiattnemtudtamagátkifejezni,nemmaradtmáslehetősége,csakaz,hogymindenkit
ütött. Ütött en gem is, ami kor csak tu dott, de amit vég képp nem tu dok ne ki meg bo csá ta ni, 
hogy két má sik em bert is meg ütött, akik na gyon kö zel vol tak hoz zám, s én nem tud tam 
kö zé jük áll ni. Az egyik, akit he lyet tem meg ütött, az édes anyám volt, ami kor az azt mond ta 
neki,hogyGyula,dehátmagánakmifedelet, lakástadtunk,neüsseaDórát,üssönmeg
engem!–éserre,durr, lekentnekiegyakkorapofont,hogyazédesanyámösszeesett.És
emel lett meg ütöt te azt az egyet len fér fit is, akit én egye dül az élet ben, még ha na gyon rö vid 
ideigis,deigazánszerettem:aTibornevűmásodikférjemet.

A misz ti kum ha tá roz ta meg az éle te met, plusz a szem bal eset. Ami kor ezer ki lenc száz het
ven négy ben a Jó zsi ka meg be te ge dett, és ott hon kel lett, hogy ma rad jak ve le, nem tud tam 
éj sza ká zást sem vál lal ni, a Jó zsi ka annyi ra lá zas volt. El kí sér tem a gye re ket a kör ze ti or vos
hoz, de úgy fájt a fe jem, hogy majd nem el ájul tam. Ott, há tul, a ko po nyám. A kör ze ti or vos 
engemismegnézett,ésaztmondta,hogyhűha,magánaksürgősenelkellmennieaszem
kli ni ká ra, mert le het, hogy gla u kó má ja van, te hát a sé rült sze me men egy úgy ne ve zett 
má sod la gos gla u kó ma. Ez zel ko ráb ban is szá mol tak, de még sem mond ták meg ne kem. A 
szem kli ni kán az tán ki de rült, hogy a kör ze ti or vos nak iga za volt. El ma gya ráz ták, hogy ezen
túl rendszeresen nyomásmérésre kell járnom, nem emelhetek többet három kilónál, bő
ru hák ban kell jár nom, és éle tem vé gé ig há romórán ként a sé rült sze mem be kétszá za lé kos 
Pinocarbintkellcsöpögtetnem.Ettőlannyiramegijedtem,hogyöngyilkosságotkövettemel.
ÍgykerültemfelaHárshegyre,aholeltöltöttemnéhányhetet.Denemvoltamsúlyoseset,
mert már a má so dik vagy har ma dik nap le en ged tek a kony há ba dol goz ni. Így me rült fel, 
hogy eset leg ski zof ré ni ám van. Hogy vane vagy nincs, én nem tu dom, a mun ká mat, az éle
temet el tudom látni, ettől függetlenül azóta is rendszeresen járok idegorvoshoz, annyira
rend sze re sen, hogy szin te túl jó be teg va gyok.

Ez úgy van, hogy be te le fo ná lok, hogy me gyek gyógy szert ki írat ni, a gyógy szert fel ír ják, 
ve lem sen ki el nem be szél get, sen ki meg nem vizs gál, ki ad ják a gyógy szert, amit én be sze
dek, és élem a ma gam kis éle tét, és nyal do som a se be i met. Az az óta el telt húsz év ben ez a 
di ag nó zis en gem el kí sér, ideg gon do zói ke ze lés alatt ál lok, de nem va gyok biz tos ben ne, 
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hogyezadiagnózisvalós.Azelmúlthúszévbenengemidegorvosnemvizsgáltmeg.Pedig
dol goz tam, gye re ket ne vel tem, ház tar tást ve zet tem, ku tya ne héz éle tem volt. Min den ki 
tudomásul vette, hogy én idegbeteg vagyok, amikor odamegyek, a nővér csak kiadja az
ajtónagyógyszert,ugyanazt,semmitsemváltoztattakrajtahúszévalatt.Nembeszélgettek
el ve lem, nem kér dez ték meg, hogy hogy va gyok, tu do má sul vet ték, hogy élek, meg va gyok, 
tengődök.Hacsakabbólindulunkki,hogyazelmúlthúszévbenmennyitfejlődöttazorvos
tu do mány, hogy a pszi cho ló gia be tört a vi lág ba, hogy új te rá pi ák ala kul tak ki, egyál ta lán 
nem va gyok ben ne biz tos, hogy ma is ski zof rén nek di ag nosz ti zál ná nak.

Azt,hogyaházasságomnemsikerült,akkortudtam,amikoralegelsőpofontmegkaptam.
Tudtam,hogyvakvágányramentem,felmerültbennem,hogytalánsohanemkellettvolna
férj hez men nem ez zel a múlt tal, édes anyám is to vább él he tett vol na, ha nem lett vol na ilyen 
átkozottulrosszalégkörarégibelvárosilakásban.Próbáltamagyerekeimbenmegtalálnia
jövőt.Kétfiamvan,mindkettőtcsászárralszültem,aGyulanevűfiam,megaJóskafiam.
Nagyonfurcsánváltunkelvégül,megosztottákalakástésagyerekeket,aminekazlettaz
ered mé nye, hogy a ki seb bik fi am ma radt ve lem a nagy la kás ban egy kö zös szo bá ban. A 
fér jem az egész ha tal mas la kás ban min den aj tót be zárt, és én egyet len szo bá ba zsú fo lód va 
laktamaJóskafiammal.Éssajnosarendőrséggelisvoltdolgom,amikorazegyikszobátki
kel lett ürí te ni, mert ki la kol ta tást haj ta tott vég re a bí ró ság, hogy a gye rek ki ke rül jön az én 
szobámból,hiszenénfiatalnővoltam,őpedigserdülőgyermek,ésígyképtelenekvoltunk
nor má lis éle tet él ni, mert mind a ket ten be vol tunk zsú fol va egy szo bá ba.

Egyszer, ezerkilencszáznyolcvanháromban, ősszel, megint borzalmas verekedés volt
ná lunk. Éj sza ka fél ti zen egy kor az uram el kez dett üvöl te ni, hogy ha nem ta ka ro dok el azon
nal, agyon üti a gye re ke ket. Er re én le ro han tam a sar ki presszó ba egy szál ru há ban, pénz 
nél kül, és ak kor oda jött hoz zám egy fér fi. Azt mond ta, hogy ma ga ki van ott hon ról rúg va? 
Mondom,igen,kivagyok.Gyönyörűszép,magas,fekete,zsidóférfivolt.Aztmondja,elvi
szem ma gát egy szál lo dá ba, be szél ges sünk. Utá na két hé tig na gyon bol dog vol tam ve le, de 
aztán eltűnt, és egy nem éppen szabad helyről jelentkezett. Lecsukták ugyanis. Boldog
negy ven évet ígért ne kem, azt mond ta, hogy a ki seb bik fi a mat is ma gam mal vi he tem, de 
aztánkiderült,hogyamúltjávalelszámolnivalójavan.Deénőtvállaltam,ígyis,olyannyi
ra vál lal tam, hogy hoz zá men tem fe le sé gül, egé szen fur csa kö rül mé nyek kö zött. Az ötö dik 
kerületianyakönyvvezetőelőttkötöttükmegaházasságot,denemazanyakönyvihivatal
ban,hanemaMarkóutcaibörtönben.Akollégáim,a főnököm,mindeljöttek,ésnagyon
bol do gok vol tak – ve lem együtt.

Ez a má so dik fér fi, aki hez azért men tem ilyen fur csa kö rül mé nyek kö zött fe le sé gül, mert 
akolléganőimésafőnökeimegyrecsakazthajtogattáknekem,hogyaddigmenjekhozzá,
amed dig la kat alatt van, és én va gyok a meny asszony, ad dig biz to san nem szí vó dik föl, mert 
hogyha ismét szabadlábon lesz, akkor nem biztos, hogy engem fog elvenni. De hamár
elvett,hamásértnem,hátakkorhálábólmellettemmarad.Kétévmúlvajöttkiabörtönből,
sakkorkétgyönyörűnapottöltöttünkegyütt.Aztáneltűnt.Sohasemláttamtöbbé.Kétnapig
tartottaházasságom.Ésamikormárújabbkétéviseltelt,éssemmihírtnemhallottamfelő
le, be ad tam a vá lást, ki mond ták a vá lást, ami nek most lá tom a ká rát, hogy ha eset leg, ne adj’ 
is ten, is mét há zas sá got akar nék köt ni, a vá ló pe ri irat ban sze re pel, hogy hol kö töt ték a há zas
ságot, holott nekemazt ígérték, hogy enneknyoma sem lesz.Pedighapár napot várok,
megtudhattam volna, hogy aTibor tragikus körülmények között elhunyt. Három nappal
azután,hogykimondtákaválást.Vezetett egyautóban, ésnekiment egy fának.Ővolt a
má so dik kap cso la tom.

Az tán volt egy har ma dik kap cso la tom, aki vel nem kö töt tem há zas sá got, de ki lenc évig 
éltemvele.Őviszontalkoholistavoltéstengerészkapitány.Amikorjózanvolt,amunkáját
tökéletesenellátta,többnyelvetbeszélt,nagytudásúembervolt.Nemvoltzsidó.Jegygyű
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rűttőleiskaptam,őiselakartvennifeleségül,deénnemmentemhozzá,mertanagyma
mámtól megtanultam, hogy alkoholistával nem szabad összeházasodni. Nagyon művelt
volt,ésjobbanszeretettengem,minténőt,deénbelemenekültemazővilágába,belemene
kültemabba,amitőtudottnekemnyújtani,amireazértisszükségvolt,mertáttudtammen
ni hoz zá alud ni, és a Jós ka fi a mat leg alább ad dig nem za var tam, aki vel egy szo bá ba vol tunk 
összezsúfolva.Énelfogadtam,amitőtudottadni,azúgynevezettfranciaösszkomfortot,a
szobakonyhamosdófülkét,aminekivolt.Azőcsaládjábanrendkívülsokvoltazöngyil
kos ság, az édes any ja is ön gyil kos lett, az öccse is ön gyil kos lett, az ap ja is ön gyil kos lett. 
Őseméltemegazötvenedikévét,nemsokkalelőtteőisöngyilkoslett.

NemrégazIstvántóliskaptamegyjegygyűrűt,komolyanvesziaházasságot,gyakorla
tilag ezmár a negyedik jegygyűrű, amit életemben kapok, ésmégismagányos vagyok.
Félek,hogyebbőlaházasságbólsemleszsemmi.AzIstvánbannagyonmegfogott,hogyén
apátlátokbenne,őpedigazédesanyjátlátjaénbennem,pedigazőédesanyjaharmincnyolc
kiló volt, pici, alacsony asszony.Mindketten a holocaust késői áldozatai vagyunk.Most
kaptamaklubbanegykazettát,aminhéberbetűkvannak,ésnekembeugrott,gyerekkorom
banéneztmindolvastam.PéldáulamikoramúltkorazIstvánmegkértengem,hogyfőzzek
nekimaceszgombóclevest, akkor énmeg tudtam főzni, pedigharminc évignem főztem.
Most,hogykórházbanvan,egyébkéntőmárháromvagynégyévekitartmellettem,pedig
rossz,gyenge fizikumú,betegemberke,mostnekemkellőt segítenem,mertmostővan
lerobbanva,megkért,hogyfőzzekfőzeléket,ésénnemtudom,hogyhogyjutotteszembe,
úgy főztem a főzeléket, hogy beletettem a zöldséget, a végén nem rántottam be, hanem
to jás sal be ke ver tem, el sír ta ma gát, hogy ilyet, ami ó ta az édes any ja meg halt, nem evett. 
Valaholnekemezttanították,valaholénezttudatalattmegtudomcsinálni,pedighosszú
éve kig nem gya ko rol tam, ho gyan kell egy jó zsi dó kony hát el lát ni.

AnegyedikkapcsolatomazIstván.VeleabbanaBethlentéritemplombanismerkedtem
meg,ahovámégkorábbankezdtemeljárni.Egyébkénténanagypártidőkbensemtagadtam
meg a val lá so mat, nagy ün ne pek kor le men tem a temp lom ba, és tu dom, hogy hogy kell egy 
templombanviselkedni,csakahéberírástfelejtettemel.Azelsőházasságomalattisbemen
tem a temp lom ba, ami úgy né zett ki, hogy el men tem szom ba ton be vá sá rol ni a Hunyadi té ri 
pi ac ra, a Ró zsi né ni re hagy tam a cso ma go mat, fel sza lad tam egy pár perc re a temp lom ba, 
hogy meg könnyeb bül jek; a mai na pig is a Hunyadi té ri temp lom ban van nak azok az ima
könyvek,amiketaFarkasGyulanemdobottbeatűzbe.Aznagyonérdekes,hogyamikor
borzalmasanösszevesztünk,akkorőmindigúgyálltbosszút,hogyvalamiemlékemetbedo
bottatűzbe.Többekközöttnagyondrágaaranyozottimakönyvekisígyégtekel.Egyetlen
ima köny vem ma radt. Ez egy hó fe hér ima könyv. Édes anyá mé volt, te le van rejt je lek kel, 
több mint száz éves ima könyv, és te le van az zal, hogy kit me lyik sír bolt ban mi kor és hol 
temettekel,deottmegvanszakadva,hogyédesanyámbeírta,Dórika,nagyika.Televan
rejt je lek kel, te le fon szám ok kal; a sze re tet kór ház ban pró bál tuk meg fej te ni a rejt vényt a 
Schatz Aran ka né ni vel, a sze re tet kór ház ban is mert fel pél dá ul a temp lom szol ga fe le sé ge, 
hogy csak nema dr.BinderVilmosnak vagyok az unokahúga, aki tényleg gyógyította a
betegeketésnemfogadottelaszegényektőlpénzt.Mondom,hogyde,igen.

AzIstvánnalakapcsolatunkteljesenplátóinakindult.Őanegyedikférfiazéletemben.
Saj nos nem fér fi. Olyan, mint egy gyer mek. Ben nem az édes any ját lát ja, az egész éle tét 
édesanyjaápolásával,egymáspátyolgatásávaltöltötték,tegnapiskintvoltunkatemetőben,
és bor zal mas ál la pot ban ta lál tuk mind a két sírt. Az élet nek a vé let len aján dé ka, vagy nem 
istudom,hogynevezzem,hogyazőédesanyjánakésazénédesanyámnakasírjamajdnem
teljesenegymásmellettvan.Istvánnaltalálkozhattamvolnaatemplomonkívülaklubban,
találkozhattamvolnaatemetőben,találkozhattamvolnaaBálintHázbanis.Nemtudom,mi
leszbelőle,ő,akiharmincéveteljesenegyedülél,megkérteakezemet,defélekettőlahá 
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zas ság tól, mert ak kor nem tu dom, hogy szá mol jak el a múl tam mal, az zal, hogy ne kem volt 
egy má so dik fér jem is, és az a kap cso lat egy szer tar tott két hé tig, egy szer pe dig két na pig. 
Ezttudja,csakaztnem,hogyazesküvőegykicsitfurcsakörülményekközöttzajlott.Nem
tu dom, hogy ezt hogy kö zöl jem ve le. Je len leg na gyon rossz az ideg ál la po ta, most is nap pa
li kór ház ban van, s tu dom, hogy helyt kell áll nom. Egy biz tos, hogy éle tem vé gé ig ki tar tok 
mel let te, csak az nem biz tos, hogy hoz zá me gyek fe le sé gül.

Gye rek ko rom ban el ha tá roz tam, hogy amennyi ben a sze mem mel tör té nik va la mi, ön gyil
kos le szek. És ami kor a gla u kó má mat meg ál la pí tot ták, ez ne kem be ug rott, az is csak azért, 
mert bor zal ma san meg ijed tem, hogy nem le szek ké pes helyt áll ni, hi szen ne kem há rom 
emberrőlkellettgondoskodnom,abetegédesanyámrólésakétgyermekemről.Anagyma
ma be lém ne vel te, hogy mind ig helyt kell áll ni. Er re egy pél dát tu dok mon da ni, hogy én 
ab szo lút bal ke zes va gyok, és szin te be lém szug ge rál ta, hogy jól kell ta nul nod, helyt kell 
állnod,merttartozolédesapádemlékénekannyival,hogynekedmindigelsőnekkelllenni,
min den ki fe lett kell len ni, hogy így adóz zál édes apád em lé ké nek, aki na gyon jó em ber volt.

AGyulafiam,akitszinténcsászárralszültem,rámhasonlít,őtazapjaneveltefel.Nevel
tefel?Tizenhatévesvolt,amikoraválástkimondták,gyakorlatilagmárféligfelnőttvolt.
GyerekkorábanmegvertengemaFarkas,hogyvigyemelagyereketgyerekorvoshoz,mert
olyan ide ges és mély a hang ja. El vit tem a dok tor né ni hez, aki azt mond ta, hogy anyu ka, a 
fi á nak azért mély a hang ja, mert ha son lít a ma gá é hoz, és ha a gye rek ide ges, ak kor ad jon a 
fér jé nek ideg csil la pí tót. A gye re ke im nem val lá so sak, ami kor a na gyob bik fi am ki fo gott egy 
sváb lányt, leg alább jó ke ve ré kek az uno ká im, meg kér dez te, meg vane ke resz tel ve. Mon
dom,igenfiam,megvagykeresztelvereformátusnak,aKálvintéritemplombanlettélmeg
keresztelve. Bekérte a keresztlevelét, és a nagy katolikus esküvőnmármint református
sze re pelt. A me nyem, aki most már dok to rá tust is szer zett ma gá nak, a gye re ke it val lá sos nak, 
katolikusnakneveli,deakisebbikfiamnemtartjaavallást,ésajövendőbelije,illetveélet
tár sa, aki vel együtt él, szin tén nem val lá sos. Mind a két gye rek meg van ke resz tel ve re for
má tus nak.

Amúltkoregyszörnyűostobaságotcsináltam.Elmentemegyturkálóba,ésmireészbe
kap tam, vet tem ezer öt száz fo rin tért egy zsák ba ba ru hát. Ami kor ha za men tem, le tet tem a 
cso ma got a szo ba kö ze pé re, és ak kor jöt tem rá, hogy nem tu dom, mi ért vet tem meg. Az 
uno kám már is ko lás, rá se megy. Ott áll tam az zal a ren ge teg ba ba ru há val, s nem tud tam, mit 
tegyekvegyük.Kidobnisajnáltamőket,deúgyszégyelltemmagam,sezértafiamnaksem
mertemmegmondani.Inkábbeldugtam.Azótaisottállaspájzban.

A nagy ün ne pek kor ta lál ko zunk. Ami ó ta ott hagy tuk a bel vá ro si la kást, a Jós ka fi am ar ra 
kért, hogy akár mi lyen pi ci és akár mi lyen rossz kör nyé ken van is az a la kás, ahol most én 
la kom, vigyem ma gam mal ad dig, amíg be fe je zi a ta nul má nya it, mert a bel vá ro si la kás ban 
olyan ál dat la nok a kö rül mé nyek, hogy nem tu dott ta nul ni. A na gyob bik fi am ott ma radt a 
ré gi la kás ban, de két hó nap után az ap ja ki rúg ta. Mind a két fi am jó mód ban él, a na gyob bik 
fi am köz gaz dász, há zat épí tett ma gá nak, is ko lás gye re ke van, mo bil te le fon ja, csa lá di há za, 
fe le sé gé nek au tó ja, ne ki au tó ja, fe le sé ge or vos. A ki seb bik fi am a vá lasz tott ját ott is mer te 
megazőkörnyezetükben,azisorvoslesz,majdhavégez,vagymártalánazis.Akisebbik
fi am el vé gez te a jo gi egye te met, je len leg is va la mi to vább kép zés re jár es te, meg van egy 
számítógépesvállalkozásais.Nemhiszem,hogyegyhamarmegfognakházasodni,merta
jövendőbelijét felvették egy ilyen doktori ösztöndíjra három évre, és nem hiszem, hogy
há zas ság ban fog nak él ni, mert a kis lány na gyon am bi ci ó zus, és még in kább ta nul ni akar. 
Mind a két fi am nak ren de zett csa lá di kö rül mé nyei van nak, nem na gyon szok tak en gem 
meglátogatni,ésegypicitbolondnakistartanak.Deaztmondtaafiam,hogymuter,habármikor
szük sé ged van rám, emeld fel a te le font, és ott va gyok. Ami kor leg utóbb be ke rül tem a kór ház ba, 
annyitmondtam,hogy fiam, szükségemvan rád.Félóránbelül a gyerek tudta, hogyhol
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ke res sen meg. Szü le tés na pom kor meg lá to gat nak, ka rá csony kor össze jö vünk. Ami ó ta el köl
töz tem a Bel vá ros ból, az óta a fi a im mal a kap cso lat rit ka, de ren de zett.

Ami kor át ke rül tünk a csikágói la kás ba a Jós ka fi am mal, a Gyu la fi am fel jött hoz zám és azt 
mondta,muter,szeretnémmegtudni,hogymiatebetegséged,mertnősülniakarok,hogylesze
ennekkövetkezményeesetlegagyerekeimmelkapcsolatban.Valamithallottazapjától.Nem
tudom,mondtam,nyugodtanmegnősülhetsz,semmiféleolyanbetegségemnincs,amitagye
re ke id örö köl het né nek. Amit örö köl het nek, az az apá tok nak a be széd hi bá ja, amit a kis uno kám 
örököltis.Nemnagyonismerikazélettörténetemet.Aztazérttudják,hogyjárokazsinagógá
ba.Voltegytél,amikornagyonbetegvoltam,borzalmasnagytélvolt,ésédesanyámhalála
utánénnapontakimentematemetőbe.AJóskafiamat,akivelemegyszobábanvolt,kivittem
atemetőbe,ésmegmutattamneki,holvananagymamájaeltemetve.Aminekemnagyonfáj,
hogy ami kor a te me tés volt, ak kor az uram meg til tot ta, hogy a gye re kek a te me té sen részt 
vegyenek.Deazttudják,hogyzsidóvagyok,ésaztistudják,hogyhaneadj’istenvelemtör
ténikvalami,akkorszeretnékédesanyámsírjábannyugodni.Asíromelővankészítve,anevem
israjtavan,azösszesmártíromnakaneveisrajtavan,súgyvégződik,hogyszülettemén,
ezerkilencszáznegyvennégyben.Denemadomfel,mégszeretnékpárévigélni.

Sok szor eszem be jut, hogy mi lyen kár, hogy így ala kult az élet, s hogy in kább hal tam 
volnameg énmint csecsemő, ésmaradtak volna életben a szüleim, és fogamzott volna
ne kik a há bo rú után új gye re kük, és ez a gye rek ak kor to vább vi het te vol na a csa lá dot. Sok
szorfölmerülbennem,főlegtélen,hogymilyenkár,hogyénmaradtaméletbenésnemaz
édes apám. Ami kor na gyon el va gyok ke se red ve, pró bá lok ma gam nak olyan el fog lalt sá got 
találni,hogymásokonsegítsek,elfelejtsemazt,aminekemfáj.Ésamitőlénfélek,azatél.
Édes anyám, ezt szin tén a Schatz Aran ka né ni me sél te, aki vel vé let le nül egy más mel lett 
feküdtünkaszeretetkórházban, tizedelésenvett résztnegyvennégydecemberében.Kilenc
hó na pos ter he sen ott állt a sor ban, én a ha sá ban, és a ki len ce dik volt. Min den ti ze dik 
asszonytlelőtték,beleaDunába.Tehátaz,hogyénbetegvagyok,shogyegyáltalán,atél
nekemilyennehéz,azazértvanígy,mertazénédesanyámterhesenborzalmasidőszakot
él he tett át azon a ne héz, ezer ki lenc száz negy ven né gyes té len.

Most bol dog va gyok és ki egyen sú lyo zott, és so kat kö szön he tek an nak a fér fi nak, aki vel 
most élek, és na gyon re mé lem, hogy eset leg ezt az évet vég re meg úszom kór ház nél kül. 
Tudom,hogymirekellvigyáznom,tudom,hogymitnemszabadelkövetnem,mitkellelke
rülnöm,éspróbálommagamúgylekötni,hogyminélkevesebbidőmaradjonagondolko
dásra.Nagyonsokatszoktamimádkozni,féltemeztakislakást,amitanagylakáshelyett
kaptam,mertaztotthagytamannakazembernek,hogyvégremegszabaduljaktőle.Féleka
környéktől,detudom,hogynemszabadfélnem,mertmostmárszázadvégetírunk,ésnem
ismétlődhetmegaz,amiegykorontörtént.Ésmégamainapigsemértem,jó,éncsecsemő
vol tam ak kor, de hogy mi ért nem vé de kez tek? Mi ért nem mond ták azt, hogy nem? Mi ért 
hagytákmagukatelhurcolnidiplomás,értelmesemberekugyanúgy,mintazegyszerűszató
csok,parasztok,földművelők,boltosok?Demostmárszázadvégétírunk,éstudom,hogyha
van is an ti sze mi tiz mus, ha né ha még mond ják is a tro lin, hogy te bü dös zsi dó, ugya naz még 
egyszernemismétlődhetmeg.Megtanultamasorsommalegyüttélni,amúlttalegyüttélni.
Csak egyet nem tu dok, mun kát ta lál ni, mert a mai vi lág ban min de nütt csak a fi a ta lo kat 
részesítik előnyben, és hiába beszélek én jól több nyelven is,már nemkellek senkinek.
Ezért most meg pró bá lom ma gam egy má sik mun ka te rü let re át irá nyí ta ni: el vé gez tem egy 
házi beteggondozó tanfolyamot, természetesen kitűnő eredménnyel, hátha később ebből
tu dok ma gam nak egy kis hasz not ko vá csol ni. Annyit min den eset re el ér tem, hogy azt az 
em bert, aki vel most együtt élek, tu dom ápol ni, tu dom se gí te ni a be teg sé gé ben.

Bu da pest, 1998. ok tó ber

 

replika16


