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Nem hinném, hogy Ferit én az életben valaha is meggyőzhetném bármiről. 

Akárhányszor áttekintett közös évtizedeiken, leginkább csak így foglalta össze Kohner 

Artúr báró, hogy mit gondol a sógoráról, Chorin Ferencről. 

Legtöbbször mégis vele vitatkozott, képzeletben is ővele, a gyár- és pénzügyek 

bajnokával, az üzlet géniuszával, az iparbárók vezérével, akit bennfentes körökben a 

nemzetgazdaság eszeként emlegettek. Ha magában beszélt, Artúr folyton Ferinek 

magyarázta tépelődéseit, neki bizonygatta fölismeréseit, különösen, ha látta, hogy azok 

egyre inkább eltérnek sógorának nézeteitől. Akiben ő csak egy szimpla haszonleső 

finánctőkést látott – valljuk be, Feri, még imponál is neked, ha mindenki azt mondja. 

Mert a szíved mélyén te sem tartod magad másnak, mint egy szőrösszívű 

kapitalistának, hiába is próbálsz néha az elesettek gyámolítójának vagy a 

legígéretesebb vívmányok pártolójának képében föltűnni. 

Noha távol álljon Kohnertől a dicsekvés – úgy volt vele, hogy az embert inkább 

dicsérjék csak mások –, a sógoránál többre tartotta titkon saját magát. Mégpedig olyan 

sikeres nagyvállalkozónak, akinek gyarapodása nemcsak magáért a gyarapodásért van, 

hanem bizony nemes célokért is – és szerette volna kimondani konkrétan is, hogy az 

élenjáró tudományokért, a haladó eszmékért és a modern művészetekért. Ráadásul, 

hogy mely törekvések számítanak tényleg nemesnek, azt ő maga volt képes megítélni, 

és ezt sem dicsekvésből mondja, mert annyit azért el kell ismerni, hogy eligazodik a 

gazdasági-pénzügyi és a politikai folyamatokban, bizonyos fokon jártas a filozófia és a 

történelem terén, miközben értője és élvezője a művészeteknek. Vagyis – ha szívesen 

meg is hallgatott biztos ízlésű hozzáértőket és professzionális szaktekintélyeket – 

olyan mecénás volt ő, aki jó lelkiismerettel dönthetett akár egymaga is arról, hogy 

mikor mire adjon, vagy hogy kinek milyen indokkal. 

A sógoráról, Chorinról viszont azt gondolta, hogy a látókörét túlságosan is beszűkítette 

a tartozik-követel törvény meg a nyereségi követelmény. Úgy vélte, hogy a 

gazdaságon kívüli kérdésekben Ferinek tájékozódnia kéne, ha alkalomadtán önzetlenül 

igyekezne éppen segíteni, vagy okos mecénásként akarna viselkedni – nem pedig 

valami hátsó szándék, befolyási játszma vagy messzebbre tekintő érdek mozgatná 

jótékonykodásait, mint rendesen. 
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De hova tűntek már a tegnapi bajok… az ilyen mecenatúra-gondok – hihetetlen! 

Kohner ’43. december elején, egy késő éjszaka sétált éppen haza Chorinék Andrássy 

úti villájából a maga Bajza utcai házába, amikor mindez megint eszébe jutott. El ne 

felejtse, hogy mit üzen Feri felesége, Daisy az ő feleségének. Hogy Helén ne is 

próbáljon kifogást keresni, mert a Karácsony utáni téli vakációt Daisy a kedvenc 

nővére nélkül el nem tudja képzelni, úgyhogy nincs apelláta, találkoznak a 

derekegyházi kastélyban az idén is úgy, ahogy szoktak. Hiszen az idén még Elza 

nővérük születésnapját is ott fogják megünnepelni. De Helén az idei telelést nyilván 

továbbra sem fogja akarni, ezért reggel megint csak szóváltásba bonyolódnak – és ő, 

Artúr nem fogja tudni elmesélni, miken vitatkoztak össze már megint a sógorával. 

 

* 

 

Mert abban viszont nincs változás, hogy továbbra is csak Feri lehet a legokosabb. És 

ez olyankor a legbosszantóbb, ha úgy képzeli, hogy ez házon kívül, a legmagasabb 

körökben is érvényes a mai napig. Azt hiszi, hogy még mindig ő a báró Chorin, a nagy 

megmondó. Hogy a fajvédelmi intézkedések következtében le kellett köszönnie a 

Gyáriparosok Szövetségének elnökségéről meg a banki alelnökségről, ezt ő csak 

formalitásnak véli. Azzal dicsekszik, hogy a felsőházi tagságát viszont megtartotta, és 

ha nyilvánosan már kevésbé mutatkozhat is az ország vezetőivel, jó részükkel továbbra 

is bizalmas ismeretségben marad, s még manapság is sokan kikérik a tanácsát. Azt 

mondja, megüzente Kállay miniszterelnöknek, akihez ő komoly reményeket fűz, hogy 

szívesen megosztaná vele a nézeteit a külpolitikát illetően, és megígérheti, hogy 

egyenesen fog beszélni. 

Mert legutóbb is, amikor puhatolóztam nála, hogy mégis mennyire tekinti szorosnak a 

németek iránti elkötelezettségünket, villant egyet Kállay szeme, hogy: Na, Chorin 

báró, hát te meg mit gondolsz erről? Mit gondolhatnék, kegyelmes uram, amikor 

éppen termőre fordult a mi közös befektetésünk, a családunké meg a teáltalad 

képviselt államé, és a Dunai Repülőgépgyár már feszített ütemben szállít a 

németeknek? 

Ezt ő is tudja, de most nem erre gondol. Hadd hallja, beszéljek csak egyenesen. 
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Jó, kérlek, ha engem kérdezel, hát az a baj, hogy hiába remekelünk mi, gyáripari-

gazdasági szereplők, ha ti, politikusok viszont katasztrofálisan szerepeltek, mondom. 

Ferikém, ezt így a szemébe mondtad a miniszterelnöknek?, nekem ez tetszik!, nevetett 

föl Mauthnerné Elza, a „nagy özvegy” abban az esti rokoni társaságban, amikor 

Chorin Ferenc ezt elmesélte. 

Elzám, hát körülbelül így mondtam. Kállay erre méltatlankodni kezdett, mire azt 

feleltem, hogy ennek a vircsaftnak a németekkel csak egy totális krach lehet a vége, 

ezt már ti is tudjátok. Márpedig ha süllyed a hajó, nem szabad, hogy a mi búzánk is 

odavesszen. Ha már voltunk olyan ostobák, hogy mindent ennek a hajónak a gyomrába 

hordtunk… Szóval kontaktusok kellenek az angolok felé, és mihamarabb ki kell 

ugrani. 

A háborúból?, ugyan, legyintett Elza, ezek még ahhoz is balfácánok! 

Egyébként nem is olyan régen beszéltem én Horthyval is, folytatta Chorin, és hangját 

még mindig áthatotta a dicsekvés, hogy milyen bensőségesen bizalmas viszonyt ápol a 

kormányzóval. Hiszen a széles rokonságból senki más, egyedül csak ő az, aki – ahogy 

valaha mondták – benyalatos őfőméltóságánál, idestova több mint húsz éve. A 

Gyáriparosok Szövetségében ő köszöntötte legfőbb hadurunkat húszesztendős 

kormányzósága alkalmából – Hunyadi Jánoshoz hasonlítva a nemzet útmutatójának, 

megnyugvásának, biztató reménységének s a béke őrének nevezve őt, akinek karja 

erős, szíve emelkedett –, emiatt aztán legöntörvényűbb sógornője, Weiss Judit 

kiabálva veszett össze vele, majd sírva rohant el. Chorinnak nyilván nem ez jut eszébe 

most, amikor beszámol arról, hogyan vázolta föl a kormányzónak a helyzetet – vagyis 

hogy miért következik a németek jelenlegi pozíciójából nyilvánvalóan, hogy rövidesen 

megszálljanak minket –, Horthy viszont annyira jóhiszemű, hogy ezt nem volt 

hajlandó elhinni. 

Ekkor szakította félbe Kohner báró a sógorát azzal, hogy ezt ugyan miért kéne a 

lovastengerész jóhiszeműségének betudni. Tudjátok, mit hallottam? Hogy még egy 

Veesenmayer nevű bandita is, aki a németek elsőnek tekintett magyar szakértője, azt 

jelentette ki a Ritzben egy asztaltársaság előtt, hogy Horthy nem egyéb, mint egy 

ostoba katona. Akit még mindig a Ferenc Józsefnek tett esküje köt, a politikához pedig 

annyit ért, mint hajdú a harangöntéshez – noha németül ezt nyilván egészen másképp 
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mondta. 

A harangöntéshez?, ahhoz mi értünk, szögezte le Chorin. 

Még ahhoz is te értesz, Feri?, kezdte a sógorát ugratni Elza, aki mint a legidősebb 

Weiss nővér megengedte magának az élcelődést. Sőt, még a húgát is mindjárt bevonta: 

Teszerinted is ért hozzá, Juditkám? Mire Weiss Judit, aki egyébként egyenesen a 

kórházából érkezett, kapásból azt felelte, nem tudom, Elza, én csak a beöntéshez értek. 

A „nagy özvegy” ekkor fölkacagott, hogy jaj, hát annyira édes ez a Judit, amikor 

vicceseket mond – de mindig véletlenül. 

Csakis, Elza, véletlenül. Vagy úgy se. 

Eközben Chorin már magyarázta is, hogy ő egyáltalán nem viccelt, hiszen tényleg 

öntünk harangokat is, mégpedig egészen jókat. 

És hol?, a Horthy-ligetben?, érdeklődött Elza. 

Tényleg, Feri, fordult a sógorához Kohner Artúr, ugye te találtad ki ezt a Horthy-

ligetet is? 

Mért, mi a bajod azzal, hogy „liget”? 

Artúr, drágám, szerinted mégis ki találta ki?, folytatta a „nagy özvegy”. Hát még arról 

is ő dönt, hogy abba a ligetbe madarak is beröpülhetnek-e… 

Amikor megállapodtunk a Messerschmitt céggel meg a Daimler–Benz 

vezérigazgatójával az új típusokról meg a négyezer motorról, kezdte mesélni Chorin, a 

keltezés mellé kellett gyorsan egy helységnév… 

Ez az összes repülőgépmotor, kérdezett közbe Kohner, vagy csak ami német exportra 

megy? 

De Artúr, hát nem te vagy benne az igazgatótanácsban?, ugratta a sógorát Elza. 

Ezer lenne a magyaroké, háromezer a németeké, felelte Chorin. 

 

* 

 

Ekkor azonban Kohner Artúrtól a másik sógora, Kornfeld Móric vette át a szót, hogy 

most már ideje volna rátérni arra, amiért voltaképpen összehívták rokoni 

társaságunkat. Vagy hát annak egy részét, mondhatjuk inkább így, a fontosabb 

örökösöket. Merthogy a Weiss nővérek közül jelen volt Elza, Marianne, Judit meg 
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Daisy – egyedül Kohnerné Helén hiányzott –, és ott voltak ők hárman sógortársak: 

Chorin, Kornfeld és Kohner. Móric bejelentette, hogy egy bizalmas figyelmeztetést 

kell hogy megosszon a rokonsággal. 

Ettől féltem, szólalt meg Weiss Judit. 

Drágám, ne rémüldözz, fogta meg a kezét Elza. Essünk túl rajta! 

A németek megneszelték Kállayék puhatolózásait az angolszászok felé, kezdte 

mondani Móric, s mivelhogy mindezt a széles kapcsolatokkal bíró, befolyásos zsidók 

ármányának tudják be leginkább, rajtunk fognak ütni. Ha van benne részünk, ha nincs 

– ez a legkomolyabban fenyeget minket. 

Le fognak ránk csapni? – értetlenkedett Elza –, miránk, mint Weiss Manfréd 

örököseire? Vagy hogy érted? 

Most mondta, nézett rá Judit, mint befolyásos zsidókra, úgy. 

Nem is vagyunk zsidók. 

Ha van közünk az angolokhoz, ha nincs, bólogatott Artúr. 

Pedig a rokonsági körben nyílt titok volt, hogy Chorin bizalmasan szoros kapcsolatban 

áll a brit követtel, Kállayt pedig arra biztatta, közeledjen az angolszász hatalmakhoz. 

És hogy együtt készítették föl Barcza György volt londoni követet, amikor Svájcba 

utazott, hogy angol és amerikai megbízottakkal a kiugrásról tárgyaljon. 

Hogy honnan van ez a fenyegető hír, kezdte firtatni Elza. 

Nem mondhatom meg, felelte Kornfeld, hát a belügyből. 

Amikor további faggatózásunkra Móric elárulta végül, hogy erről néhány órával 

azelőtt magával Keresztes-Fischer belügyminiszterrel beszélt, pár pillanatra mindenki 

elnémult. 

Ez azt jelenti tehát, próbáltunk némi vitatkozás után helyes értelmezésre jutni, hogy 

menekülni kell. De hová? – hát ez egy nagy kérdés. És mikor? – mihamarabb, mielőtt 

még a németek megszállnák az országot. 

Én nem is érek rá… Menekülni?!, mondogatta Weiss Judit maga elé. Meg hogy neki 

ott a kórház – mi lenne akkor a gyermekágyasokkal? 

Chorin viszont erre fejtegetésbe kezdett, miszerint ha most ő például külföldre távozna 

– és nem akar kitérni arra, hogy noha egész családjának érvényes svájci vízuma van, 

mi mindenét és ki mindenkijét kéne itt hagynia mégis, ami már önmagában is 
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megoldhatatlan –, akkor az csak az egyik problémát jelentené, hogy nyugati 

ügynöknek tekintenék, és bosszút állnának a rokonságán. A másik baj az, hogy ilyen 

esetben ő az emigrációjával kiadná a jelszót, hogy fusson minden zsidó, akinek kedves 

az élete. Ily módon azonban olyan színben tüntetné föl a kormányt, hogy ezzel annak 

mozgásterét és minden lehetőségét aláaknázná. És ezt ő nem vállalhatja. 

Kohner Artúr ekkor kezdte elveszíteni a türelmét. Először is, miért nem képes Feri 

soha egy percig se meglenni anélkül, hogy önnön jelentősége túl ne mutasson 

önmagán, és rögtön országos horderővel ne bírjon. S persze azt is meg tudja rögtön 

mondani, hogy mikor mivel és mekkora hatást gyakorolna az ő roppant széles 

környezetére. Másodszor pedig, mióta fontosabb neki a kormány iránti ilyesfajta 

lojalitás, amelynek logikáját ő egyébként nem is érti, mint a veszélyeztetett sorstársak 

figyelmeztetése? 

Szó szót követett, míg Chorin ki nem bökte végül, hogy még mindig kötelezi őt a 

Kállaynak adott szava – mindig mondtam, Feri, kotyogott bele a mi Elzánk, hogy ne 

ígérgess folyton akárkinek –, a miniszterelnök ugyanis kifejezetten megkérte őt arra, 

hogy maradjon a helyén, és ne hagyja el az országot. 

Hát persze, na de miért?, futott át Kohner agyán. Mert a vas- és acélművek meg a 

repülőgépgyár termelését félti, nem pedig minket. Vagyis ha egyáltalán lehetséges 

racionális és konszolidált működés háború közben is, akkor ennek Kállay szemében 

Chorin a záloga. 

Neki, Kohner Artúrnak pedig lehet, hogy mégiscsak el kell ismernie, hogy most jó 

szimatúnak és éles eszűnek kéne leginkább lenni. Márpedig az egész rokonságban 

nincs más, akinek ilyen esze volna, mint Chorin Ferinek. Hát mégse lehetett az 

véletlen, hogy már Apponyi gróf is pont a Ferit vitte magával annak idején a trianoni 

béketárgyalásra. 

 

* 

 

És ekkor az jutott Kohner eszébe a hajnali utcán a közelítő télben, hogy ő viszont 

miben érezte magát mindig is különbnek Chorinnál. Hogy nálánál erkölcsösebben él, 

keresztényi szeretet elvű istenhite pedig tántoríthatatlan. A te morálod és hited 
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ellenben, hogy is mondjam… De hiszen te tudod a legjobban, Feri, hiába hogy 

utolérhetetlen gazdasági zseni vagy, s ezért én mennyire becsüllek, de mint annyi 

máshoz, mondjuk a hitbéli hangnemekhez is botfülű vagy – és erről nem is tehetsz. 

Évtizedeken át így magyarázott a sógorának Artúr, persze csak képzeletben, miközben 

meggyőződése volt, hogy ő viszont vallási tekintetben is a Feriétől merőben eltérő – és 

hite szerint Istennek föltétlenül tetszőbb – utat választott. Nem egy csapásra persze, 

hiszen világnézetileg is elég hosszú utat járt be. 

 

* 

 

Visszatekinthetünk talán a század első évtizedére, amikor rokonságunk egyik családja 

sem volt kikeresztelkedve, és többnyire nem voltak még báróvá ütve sem. A jogi karon 

pedig Kohner Artúr ezekben az években ismerkedett meg a Hitelbank vezérének 

fiával, a már harmadéves Kornfeld Móriccal, aki később majd az egyik sógora lett. 

Elárulhatjuk, hogy a háború előtt a két joghallgató, Artúr és Móric még a büszke zsidó 

ifjú szabadkőművesek pártjára állt, ha úgy érezték, hogy öntudatosan föl kell lépniük 

az egyetemi katolikus szövetségbeliekkel szemben. Mi több, amikor fölsorakozásukat 

már korántsem csak eszmeileg kellett érteni, mert ütésre kész öklök, sőt botok 

lendültek, hogy szembeszegeződjenek egymással, a jogi kar folyosóin nemcsak Móric, 

hanem a nálánál szelídebb Artúr is vakmerően belevetette magát a verekedésekbe. 

Dacára akár annak is, hogy volt, amikor nagyon is mi kezdtük, döngették öntudatosan 

a mellüket ezek a hős Makkabeus példáját emlegető zsidó vitézek, mert nem tűrhettük 

tovább a Szent Imre Kör-béliek arroganciáját. Ahogy ők a felekezeti türelmet lábbal 

tiporva özönlötték el az egész egyetemet, és szegezték ki sorban a falakra a maguk 

krisztusi keresztjét, úgy vonultunk mi teremről teremre, hogy lefeszegessük és 

kihajigáljuk mindet az ablakon. Valamelyikünk még az aula domborműveinek 

stukkódíszeiről is letördelte a kereszteket. Ezt a feszületgyalázást pedig ők nem 

hagyták válasz nélkül – hát ezekből a sérelmekből és ellensérelmekből kerekedtek 

azok az összetűzések, amelyeknek kisebesedett vagy ütésfoltos nyomait nemcsak a 

fiatal férfitestek viselték, hanem az idegek, a zsigerek is őrizték. 

És őrizte egy tőrhegy ejtette seb helyét Kohner Artúr válla is. Mert ősei hitében 
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megbántva, zsidózó gyalázkodások miatt párbajra hívta ki a legpimaszabb 

vadkatolikus jogászt – két segédjéül egyébként bizalmasait és eljövendő sógorait, 

Kornfeldet és Chorint választotta –, s a csörtében ugyan elégtételt vett magának, de 

könnyebben maga is megsérült. Ám hogy milyen furcsán fordultak meg az évek során 

ezek a hit- és erkölcstani beidegződések – míg a hajdani Szent Imré-s buzgó istenfélők 

nagyobbrészt elbitangoltak, és a templom helyett inkább a kuplerájba lettek 

bejáratosak, addig Kornfeld Móric rátalált a bibliaforgatói erényesség és a keresztényi 

jóság útjára. Nyomában pedig, csekélyebb buzgalommal ugyan, de hasonló igyekvést 

támasztott föl a maga lelkében Kohner Artúr is. 

Ennek az útnak még csak a láthatatlan, belső szakaszán járt – miközben kifelé az apai 

minta nagyon is méltó követőjeként töltötte be a jövő nagyiparosának szerepét –, 

amikor Móriccal először kezdtek beszélgetni arról, hogy miként férhet meg az üzleti 

érdek a hitben gyökerező könyörületességgel. Míg valójában már évek óta pártolták és 

támogatták például a Nyugat folyóiratot – noha meggyőződésükben meginogtak, 

amikor elolvasták az irodalmi vezérmecénásnak, Hatvany Lajosnak a könyvét a tudni 

nem érdemes dolgok tudományáról. Fölháborította és megijesztette őket az a pimasz 

lázadás – meg annak a módja –, ahogyan Hatvany megvetéssel hátat fordít 

meggazdagodott fölmenőinek, de a pénzüket azért elfogadja és használja, csak hogy 

kiélhesse beteges exhibicionizmusát, dilettánsan okoskodó és művészkedő 

magakelletését. Ők soha nem támadnák hátba az apjukat vagy az apósukat. 

Mert ekkoriban történt az is, hogy Kornfeld Móric bevezette Kohner Artúrt az alapító 

atyának, Weiss Manfrédnak az Andrássy úti otthonába. Az addigra már megözvegyült 

s ezért kedélybeteg házigazda a vendégek körében keveset mutatkozott, a házat lányai 

vitték. Közülük a legidősebb, Elza nemrég ment férjhez Mauthner Alfrédhez, 

Marianne pedig éppen Móric udvarlását fogadta. A sorban következő, de akkor még 

csak tizenhat éves Helén már első látásra komolyan fölkeltette Artúr érdeklődését. 

Rögtön és mélyen beleszeretett, szándékaik pedig kölcsönösen a legkomolyabbá 

váltak, és noha ezt később egyikük apjának sem volt oka kétségbe vonni, mégis 

türelemre intették a fiatalokat. És míg Kornfeld Móric még az utolsó békeévben 

feleségül vehette Weiss Marianne-t, Artúrnak és Helénnek várakozniuk kellett. 

A gyáriparosok a haditermeléssel voltak elfoglalva, Weiss báró vasművei épp a 
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legsebesebb hajszába fordultak, amikor 1917 márciusában Weiss Helén és Kohner 

Artúr végre mégiscsak kicsikart a családtól – azaz Manfréd családapától – annyi időt, 

míg a Dohány utcai templomban összeadták őket, és méltóképpen megülhették a 

menyegzőjüket. A két jóbarát, Kornfeld és Kohner mellé újabb sógortársként, az 

alapító atya további vejeként csak ’21-ben sorakozik föl Chorin Ferenc, amikor 

hosszas udvarlást követően – miután előbb a Salgótarjáni Kőszénbányát kapja meg az 

apjától – feleségül veszi Weiss Daisyt. A magányos ifjú menyasszony ugyanis, aki 

hétévesen veszítette el édesanyját, hosszan kellett hogy érlelje a lelkét a házasságra – 

hét éven át váratta vőlegényét –, de feleségként, majd anyaként is puritán volt, és 

szigorú erkölcsű. 

 

* 

 

Érdemes némi figyelmet szentelni – nem a szebbnél szebb Weiss nővéreknek, hanem a 

férjeknek – e három jeles férfi kinézetének, megjelenésüknek és viselkedési 

alkatuknak, mert mintha három elkülönülő típust képeznének. 

Chorin külsejénél nincs mit különösebben időzni, hiszen az túlzás nélkül mondható 

jelentéktelennek a maga alacsony termetű, köpcös, ám mozgékony alakjával, kopasz 

és nyírott bajszos fejével, élénk tekintetével. Annál inkább kitűnik szellemi 

képességeivel – amelyek arckifejezésére is kiülnek, tekintetében is meglátszanak –, és 

kitűnt már diákként is. Itt jegyezzük meg, hogy az egyetemet királyi kitüntetéssel 

végezte, és a vele járó jutalomgyűrűt maga Ferenc József adta át neki – ennek 

maradandó élménye pedig sajátos ellentmondásba került a diákkori forrófejűségekkel, 

amikor is társaival mint heves Habsburg-gyűlölők még osztrák firmák kirakatainak 

bezúzásától sem riadtak vissza. Miután azonban Chorin Ferenc csillaga – nem csak 

rokonságunk örömére – ilyen magasra kúszott, persze hogy egészen másképp 

viselkedik már. Például ha érdekében áll, és ha odafigyel, nemcsak hogy nyájas tud 

lenni, hanem szórakoztató is, ha pedig ahhoz támad kedve, sziporkázóan vagy 

metszően szellemessé válik. Ám ha, mondjuk, társaságban valami kívánsággal 

vezetnek oda valakit hozzá, rendszerint gyanakvóan, rideg tekintettel néz föl az 

illetőre, és ülve nyújtja neki a kezét. És annyit hadd áruljunk még el, hogy noha 
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vitathatatlanul briliáns a humora – viszont botfüle van. 

Kornfeld testalkata arányosabb, arckifejezése pedig egy fokkal szívélyesebb a 

sógoráénál, valami galamblelkű naivitást is sugároz, mosolya pedig megnyerő, s még 

vastag üvegű okuláréja is érdeklődően villan vendégeire. Eközben illatos szivarjának 

tekergő füstvonalaival írja a levegőbe mindazt, amit mond – úgy kell a személyzetnek 

hamutállal a nyomában járnia, hogy le ne hamuzza vagy, ne adj’ isten, ki ne égesse a 

drága szőnyegeket. Móric az előkelő társaságok rendkívül kedvelt alakja – némelyek a 

nemzet bárójának titulálják –, vacsorákon, fogadásokon valósággal körülzsongják 

mindazok, akik derűjéből, jóságos szavai simogatásából részesülni akarnak, vagy a 

tanácsát kérik, és ő ugyanúgy kiismeri magát az egyházi birtokok terméshozam-

problémáiban, mint a kultúra, a nevelésügy vagy a költészet tetszőleges 

részletkérdéseiben. Sokat hangoztatja például, hogy az agrárproletárok nagy tömegei 

csak kivándorlás útján lelhetik meg boldogulásukat. Kornfeld Móricról elmondhatjuk, 

hogy erényes jellem, egy nyíltszívű, nagy tudású, a keresztényi szeretetben hívő és 

tettre készen lelkesült ember. 

A rossz nyelvek szerint Chorin és Kornfeld puritánnak akartak látszani, és rokoni 

barátságuk mögött is aggályos pénzügyi megfontolások álltak – hozzájuk képest az 

elegánsabb megjelenésű Kohner már-már könnyelmű és élveteg világfinak volt 

beállítva. Sógoraival összehasonlítva Artúrt szinte jóképűnek, fessnek és 

szálfatermetűnek mondhatjuk, tényleg. Talán mert ő nem az askenázinak mondott 

zsáner előnytelenebb testi jegyeit viselte, hanem a szefárdok tetszetősebb vonásai 

határozták meg karakteres arcélét és arányos alakját. Magyarán, kifejezetten jó 

megjelenésűnek számított – nemcsak fiatalon, hanem majd negyvenen, sőt ötvenen túl 

is. Másoktól viszont azt hallani, hogy Kohner figurája nemhogy szépnek, még 

érdekesnek sem mondható, mert sem arisztokratikus vonásokat, sem bármiféle 

zsidósan bankemberi jellemzőket nem visel magán – valami rendkívül és megnyerően 

elegáns jellegtelenség sugárzik alakjából. Miközben élénk esze és fölkészültsége, 

közvetlen és kedélyes figyelmessége ellenállhatatlan. S mintha mindez azt is 

szolgálná, hogy Kohner báró tekintélye és híre egyre növekedjen, mégpedig – noha 

eredendően jogász és bankember volna ő is – nem a pénzügyi-gazdasági, hanem a 

felsőbb társadalmi szférában. 
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Viszont kétségtelen, hogy Weiss Manfréd fiai és vejei közül mégiscsak Chorin Ferenc 

az, akire a legerősebben hatott az alapító atya eredeti észjárása és praktikus 

zsenialitása. A roppant tanulékony ifjú Ferinek még az is tetszett, hogy apósa 

egyáltalán nem tartozott a hitüket átélten gyakorló zsidók közé, vagyis olyankor sem a 

vallási problémák hozták lázba, ha netán templomba tette be a lábát. A pesti neológok 

hitközségi szervezetében tehát Weiss Manfréd ugyanúgy az észszerű munkamegosztás 

híve volt, mint a világi szférában: ki-ki foglalkozzon azzal, amihez ért. S ha már nem 

maradhatott ki a vallási közéletből sem, ott is inkább a pénzügyekre fordított gondot. 

De ugyanilyen szorgossággal vezérkedett a hitközségi pálya anyagi térfelén későbbi 

veje, az ifjú Chorin is – amíg lehetségesnek tartotta, megmaradt az izraelitákén, igaz, 

hogy akkor még nem mint a legirigyeltebb vő. És noha egyik felmenője rabbi volt 

Aradon, ő maga tényleg nemigen mutatott vallási érzékenységet, s a forradalmak után 

különösebb megrázkódtatás nélkül cserélte le felmenői felekezetét katolikusra. 

 

* 

 

Kohner Artúr életét azonban erősebben határozták meg a hit kérdései és a lélek egyéb 

dolgai. De hogy házasságkötését követően még ősei felekezetéből is kitérjen végül, 

ehhez arra a megrázkódtatásra is szükség volt, amely őt – már mint a család 

tulajdonában álló gépgyár igazgatóját – 1918 őszén érte. Tudni kell, hogy kezdetben 

Artúr a gyárban pontosan úgy viselkedett, mint a legtöbb kapitalista, vagy mint saját 

rokonainak többsége. Sőt, ekkoriban tán még az apjánál, Kohner Györgynél is 

szigorúbban bánt a munkásaival – mondhatnánk, úgy, mint egy hajthatatlan 

kizsákmányoló. 

Az efféle minősítéseink persze megdöbbentették, és azzal mentegetőzött, hogy hát 

igen, a papájának akkor már semmibe nem került az engedékenység, mert odafönt, a 

gyáriparosi-bankvezéri magasságban nem neki kellett a mindennapi üzemvezetés 

nyűgeit a nyakába vennie, hiszen ez az ő dolga volt már idelent. De nehogy úgy 

állítsuk be, hogy őt, Artúrt fölingerelték volna a betegszabadságok, vagy hogy nem 

szívelte a munkavállalói szervezkedést! Csak mert nem tűrte a fegyelmezetlenséget, a 

lazaságot meg a pocsékolást? 
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Elég az hozzá, hogy bizony aznap, amikor kitört az őszirózsás forradalom, a 

munkások, mint gyűlölt hajcsárt, úgy verték ki Kohnert a gyárából, hogy véres fejjel 

kellett hazatámolyognia. Bezárkózott, ápoltatta magát, és hagyta, hogy ifjú neje 

kedvére kényeztesse – más oldalról viszont megkeményítette szívét, és újragondolta 

helyzetét –, vagyis kiheverte a dolgot. 

Nem úgy az apósa, akinek esetét históriánkból nem felejthetjük ki ezen a ponton. S 

akinek érdemei előtt még Tisza miniszterelnök is kalapot emelt, amikor elismerte, 

hogy a világháborúban becsődölt a teljes magyar állam, és a katonák hősiességén kívül 

csak Weiss Manfréd teljesítőképessége volt az, ami bevált. Persze be is zsebelte 

szépen a maga hasznát, a háború alatt cégének vagyona megháromszorozódott, és ő 

lett az ország legnagyobb adófizetője – noha kezdettől fogva élen járt a jótékonysági 

vállalások, a hadikölcsönjegyzések és hadi-egészségügyi beruházások tekintetében is. 

Amikor azonban ’19 tavaszán kitör a kommün, gyárának csepeli központjában Weiss 

báró olyan inzultus áldozata lesz, hogy abból soha többé nem fog kigyógyulni. Saját 

alkalmazottai hatolnak be az irodájába és kényszerítik a páncélszekrények kulcsainak 

haladéktalan átadására, mivelhogy vállalata ezennel államosíttatik. Ekkor ő nem 

csupán életművének összeomlásával szembesül, hanem hozzátartozóinak fizikai 

megsemmisítésétől is rettegni kezd, és úgy dönt, hogy védelmükben feláldozza magát, 

ezért mérget vesz be. Szerencsére hamar jut orvosi kezekbe, és megmentik az életét, de 

vesződséges ápolásnak kell alávetnie magát, miközben családja átmenetileg kimenekíti 

Bécsbe. Miután a közállapotok visszarendeződnek – más oldalról viszont nagyon is 

átalakulnak –, újra elfoglalhatja helyét alapító atyánk is, ám ettől fogva csupán árnyéka 

önmagának, és már csak három évig fog élni. 

A kommün hónapjait a rokonság nagyobb része ugyancsak külföldön tölti – ki 

kényszerűségből, ki kedvtelésből inkább –, ahogy azonban beáll az országvesztéssel 

fenyegető, rettenetes béke, s épülni kezd a kormányzói hatalom, családjaink is 

hazatérnek. Horthynak pedig, mihelyt beleül a vezéri székbe, az első dolga lesz, hogy 

Weiss Manfrédot fölkeresse, és a támogatását megnyerje – mely alkalomból 

reprezentatív fotográfia örökíti meg őket. Ám akkor már komolyan számolni kell az 

örökösök felsorakozó nemzedékével is, ha szabad így mondanunk, amelyet Weiss báró 

két fia, Jenő és Alfonz mellett a négy vő vezet majd, vagyis Mauthner Alfréd, 
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Kornfeld Móric, Kohner Artúr és Chorin Ferenc. De talán nem is a két fivérrel kéne 

kezdenünk a sort, mert a rokoni csoport gazdasági befolyását tekintve a vők fognak 

dominálni igazán. Köztük is az utoljára említett Chorin lesz valójában az első, a 

voltaképpeni rokonsági vezér, sőt az ország iparbáróinak vezére – és nyilván ezért 

tituláljuk őt önkéntelenül Chorin bárónak még akkor is, ha ezt a címet valójában nem 

sikerült elnyernie. 

Több-kevesebb vesződség árán tehát Kohner Artúr is átevickélt a forradalmakon, ám 

utána rögtön fölkeresett egy ismerős plébánost, és feleségestül katolizált. Őket ebben 

Kornfeldék követték – noha Móric valóban mélyen átélt hitbéli okokból –, majd nem 

sokkal később Chorinék is kitértek. Szerintünk azonban volt valami forszírozott 

igyekvés is abban, ahogy Kohner Artúrék az új hitüket gyakorolni kezdték. Merthogy 

a városi szóbeszéd szerint a rokonságon kívüli zsidókkal egy csapásra beszüntettek 

mindenféle kapcsolatot. Habár Artúr azt állítja, csak a privát barátkozást. Hogy velük 

már majd, azt mondja, inkább csak közügyben érintkezzenek. 

Miután pedig Weiss Manfrédot ’22 karácsonyának előestéjén, hatvanöt évesen 

agyvérzés éri, és meghal, az is ki lett mondva, hogy Kohnerék ettől fogva „zsidó 

célokra”, úgymond, egy petákot sem adnak többé. De Artúr szerint legföljebb eleinte 

próbálhattak ehhez ragaszkodni, ám ez a saját magukra erőltetett tiltás szigorúan véve 

betarthatatlannak bizonyult. Azt viszont, hogy ki mit titulál forszírozott igyekvésnek, ő 

nem is kommentálná. 
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Weiss Helén voltaképp nem tudta megmagyarázni magának, miért is egyezett bele, 

hogy férje kívánságának megfelelően csatlakozzanak ők is a rokonság többi 

családjához, és a derekegyházi birtokon töltsék a ’43-as Karácsonyt követő téli 

vakációt – egyébként ugyanúgy, mint negyedszázadon át szinte minden évben. Vagyis 

először azt kéne tisztáznia, gondolta, míg az ablakon át végigtekintett a behavazott 

kastélykerten, hogy az idén miért is akart ellene szegülni ennek a családi 

hagyománynak, amelyet eddig háromszor-négyszer, ha megtört. Először ’23-ban, 

amikor Zsigmondot szülte, és friss gyermekágyasként nem is gondolhatott téli 

utazásra, később meg talán két ízben fordult elő, hogy ezekben a hetekben Artúrral 

éppen külföldön jártak. És persze kimaradt a tavalyi tél is – legalábbis ő kihagyta –, 

mert Karácsony másnapjára sikerült egy magas lázzal járó fertőzést elkapnia, ezért 

csak Artúr és Zsiga utazhatott el azzal, hogy ő majd pár nap múlva csatlakozik 

hozzájuk. Ám ebből csupán egy röpke Vízkereszt napi látogatás maradt a vakáció 

legvégén. 

Az idén viszont az ifjú Kohner Zsigmond már több hete bejelentette, hogy az év végén 

síelni készül a Mátrába az unokatestvéreivel – vagyis Helén bátyjának, a 

Gellérthegyen lakó Alfonznak a nagyobb gyerekeivel. És mert a fiúk – bizonyos 

Galyatetőn telelő lányok miatt (ami Zsigát illeti, bizonyos Bettike miatt) – elszántan 

ragaszkodtak tervükhöz, az addig közösen vakációzó családok kezdtek széthasadozni. 

Helén ezért is próbálta már novemberben pedzegetni az idei kívülmaradást, melyet 

aztán hétről hétre mind elszántabban képviselt. Legvégül viszont, amikor kiderült, 

hogy mennek a gellérthegyiek is – vagyis Weiss Alfonz és Herzog Erzsébet a két 

kisebb gyerekkel meg a két idomított juhászkutyával –, Helén megadta magát, és 

Artúrral kettesben mégiscsak leutaztak Derekegyházára. 

És csak ott csodálkozott el, hogy úgy látszik, még nővéreinek pereputtya számára sem 

volt teljeskörűen kötelező ez a rokoni kirajzás – Marianne és Elza felnőtt gyermekei 

például szintén hézagosan képviseltették magukat. Egyedül Chorinék jelentek meg 

hiánytalanul – Daisynek persze könnyebb volt mindhárom gyerekét idevezényelnie, 

hiszen ők fiatalabbak, még a nagyobbik lány se töltötte be a húszat. Kornfeld Móric és 

Weiss Marianne azonban csak a két nagylányukkal, Puppával és Hannával meg a 
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kisebbik fiukkal, Tamással jöttek. Az idősebb fiúnak, Gyurinak a családja viszont – 

most is nyilván a fiatalasszony, Elsie ellenkezése miatt – távol maradt. A „nagy 

özvegy”, Mauthnerné Elza gyermekei közül igazoltan hiányzott nagyobbik fia, aki 

Zürichben tanul, de itt kell fölidéznünk szegény Gusztáv emlékét is, aki már harmadik 

éve halott. Elzát végül is két lánya kísérte csak el – a kis Memi és a nővére, Baby a 

férjével, dr. Borbéllyal –, az idén nem jött vele kedvenc menye, Gusztáv „kis 

özvegye”, Valériusz Lola sem. A többiek igazolatlanul maradtak távol, mint például 

Mauthner Krisztina az ő osztrák férjével és gyermekeivel. Hogy ne is beszéljünk a 

családi programok tekintetében is megbízhatatlan, sokak által hóhányónak titulált 

Mauthner Lexiről, akit most a legtöbben hiányoltak mégis. 

De hiába erőltette meg magát Helén, hogy derekegyházi helyük mégse maradjon 

üresen, és a többieknek hiába hiányzott innen több gyereke is, végül mégis ők 

bizonyultak Artúrral szembeötlőnek, vagyis az szúrt szemet mindnyájunknak, hogy 

Kohnerék csak ketten vannak. A Weiss nővérek összeszokott kórusa pedig a 

vacsoránál ismét megpendítette azt a régi szólamot – holott fölhagytak vele, amióta 

Helén is eljutott már szülőképes kora határáig –, hogy a mi családi köreinkben tényleg 

milyen furcsának számít, ha valakinek csak egy gyereke van. Vagy egy sincs. Ám ez 

utóbbit már hangosan ki sem mondták – a leánysorban maradt Judit nővérük iránti 

tapintatból. Aki világéletében csakis másokért élt, beteget, öreget ápolt, műtéteknél 

asszisztált, s lankadatlanul igazgatta családjaink karitatív ügyeinek teljes gépezetét, és 

aki persze most is jelen volt, hiszen nem hiányozhatott egyetlen összejövetelünkről 

sem. 

Régebben az ilyesmik miatt Helén gyakran érezte magát rettenetesen az ő roppant 

termékeny nővérei és sógornői körében. Akik mintha mindnyájan az anyjukat, illetve 

anyósukat, vagyis Weiss Manfréd hitvesét akarnák utánozni, mintha az alapító 

anyának, a kivételesen szép, de rövid életű Wahl Alice-nak a példáját akarnák követni 

– legalábbis abban, hogy fölnevelt hét gyermeket. És mintha egymástól kaptak volna 

kedvet a bőséges gyermekáldáshoz – mint valaha régen anyáik és nagyanyáik, akiket 

ősi izraelita törvényeik még a testi szerelmet illetően is segítettek eligazítani, úgyhogy 

önfeledten vagy beletörődve élték házaséletüket, a fogantatás tekintetében pedig a 

Mindenhatóra hagyatkoztak. 
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Engem viszont hasztalan biztatott Elza vagy Marianne – aztán még Daisy húgom is 

hamar lekörözött a szüléseivel –, de mit tegyek, ha nekem több vetélés után, 

házasságom hatodik évében sikerült csak megszülnöm egyetlen fiamat, talán 

szégyenkeznem kéne? 

Mindez Elzának arról a megjegyzéséről jutott Helén eszébe megint, hogy nem volna 

ennyire feltűnő Zsiga távolmaradása, ha lennének testvérei, akik ezt most feledtetnék. 

De alig sikerült átvészelnie az előbbi otrombaság nyomában lefolyt további locsogást, 

amikor megérkezett az öccse, Weiss Jenő egész családjával. Úgyhogy a szépséges 

Annie, akit Helén egyébként kedvel, az idén is részletekbe menően büszkélkedett el 

csinos kamasz fiával meg a két kisgyerekével, alaposan kiélvezve a rájuk záporozó 

dicséreteket – ő pedig röstellhette magát, hogy az ilyesmi ugyan miért is bosszantja. 

 

* 

 

Te, és ezeknek annyi gyerekük van!, és hogy tudnak kérkedni velük!, fakad ki este 

aztán Artúr előtt a nővéreire meg a sógornőire ugyanúgy, ahogyan sok év óta már. 

De hogy Helénnek mért kell most ilyesmivel törődnie, vonogatja a vállát a férje, 

hiszen felnőtt már az összes gyerek. A miénk is, szép szál nagyfiú. Te meg még 

mindig itt tartasz, Helénkém, hogy… 

Ők tartanak még mindig itt!, ugyanúgy kezelnek. A nővéreimnek egyedül az számít, 

hogy ki hányat… 

De Artúr szerint ez nem igaz, mert Juditot, mondjuk, senki se piszkálja, mindenki 

elfogadja, és tiszteli, hogy világéletében másokért élt. Helénnek pedig elképedve kell a 

férjét félbeszakítania, hiszen az Isten szerelmére, hát a Judit vénlány. Tőle nem fogják 

számonkérni, miért nem szül. 

Artúr viszont nem hinné, hogy ezt a Weiss nővérek bármelyikőjétől is számon lehetne 

kérni most már. 

Micsoda?!, csattan föl Helén. Nem vagy te kissé rettentően pimasz? 

Drágám, csak hogy legyen mit megbocsáss nekem. 

Ezt szántad bocsánatkérésnek? 

Meg még szellemes is vagyok, mosolyodik el Artúr. 
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Hát hogyne. 

Úgyhogy Artúr azt mondja, Helénnek nem érdemes bosszankodnia, élvezze ki inkább 

még ezt a téli vakációt, hogy ne minden csak Elza születésnapja körül forogjon. 

Aki pedig úgy tesz, mint akinek fogalma sincsen, mekkora ünneplés készül, jegyzi 

meg Helén. 

Na és ki nem jött el, hogy Elzát felköszöntse?, jut Artúr eszébe legellenszenvesebb 

unokaöccse. Hogy hát éppen az a sokat emlegetett, elkényeztetett aranyifjú fia, a Lexi. 

A kedvenc menye, a „kis özvegy” viszont már előre bejelentette, hogy… 

Itt azonban Artúr inkább belefojtaná feleségébe a szót, ezért azt kezdi firtatni, hogy 

Helén most akkor ki se nyittatta-e a szomszéd szobát, a Zsigáét. 

Nem én nem nyittattam ki, hanem mivel Zsiga nem jött velünk, úgy vették, hogy nem 

kell… 

Attól még abba is befűthettek volna. 

Akkor intézkedjen, méltóságos úr!, felesel az aszony. Nem én vagyok a kastély 

komornyikja. 

De hogy Helén az, aki otthon is külön hálószobára tart igényt, úgyhogy Artúr emiatt 

gondolta, hogy… Igen?, kapja föl a fejét Helén, aki szerint a férje érdekes 

következtetést von le a helyzetből. Artúr viszont elhúzza a száját, mert nem biztos, 

hogy érti, mire gondol a felesége – amin Helén csöppet sem csodálkozik. 

Megszoktam, hogy ilyenkor úgy teszel, mintha nem értenél semmit. 

Szerintem ezt hagyjuk inkább, érinti meg Kohner a felesége kezét, és azt ajánlja, 

tegyenek úgy, mintha ezt a batyut tényleg nem hozták volna most magukkal. 

Te, Artúr, ül át ekkor az asszony a fésülködőtükörhöz, és most mi ez, hogy nem csak 

rokonokat hívtak? 

Feri beszélgetni akar, és itt nyugodtabban tudunk… 

De kik jönnek? 

Ilyen… jó ismerősök… Egy-két miniszter, néhány potentát… 

Akikkel Feri el szokott dicsekedni, hogy kikérik a tanácsait? 

Igen, de most éppen minekünk sem árt, ha minél több értesüléshez jutunk. És Kohner 

azzal áll föl a székéből, hogy kimegy levegőzni a földszinti teraszra. 
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* 

 

Akik mellé Helén most is a legszívesebben telepedett le vacsora előtt, az a különcnek 

számító gellérthegyi Weiss házaspár: A bátyja, Alfonz, vagyis Ali, aki nemcsak 

gyáros, hanem zenét is szerző muzsikus, meg a felesége, Herzog Erzsébet, aki orvosi 

egyetemet végzett pszichiáter, s egyébként a rokonságban párját ritkítja azzal, hogy 

máig sem volt hajlandó a zsidóságából kikeresztelkedni. De velük nem is mindig a 

folyamatos társalgás esett jól Helénnek, hanem hogy a meghitt, közös hallgatások sem 

számítottak botrányosnak, vagy ha ő csak néha tett egy-egy megjegyzést, egyébként 

belefeledkezett Aliék érdekes fejtegetéseibe. 

Az idén tehát nemcsak a rokonok kerekedtek föl, hogy hagyományosan a kastélyban 

töltsék a negyvenhármas év utolsó napjait meg a Szilvesztert-Újévet, hanem odahívtak 

néhány úgynevezett jóbarátot – valójában rangos és befolyásos ismerősöket –, élükön 

az iparügyi meg az igazságügy-miniszterrel. Helén nem is emlékezett, volt-e már a 

korábbi teleken erre példa, hogy a rokonság ünnepi vendégeskedéseit telitűzdeljék 

kormányzati magas rangúakkal, vagy ezt csak az idén igazították így – így igazította 

nyilván Chorin Feri, mert ki más?, ilyen ügyekben egyedül ő szervezkedett még Móric 

sógornál is praktikusabban. 

Nem is tudom, mi zavart most leginkább ebben a téli vakációzásban, tűnődött el 

Helén. Pedig amúgy nem volt benne semmi meglepő, hiszen ugyanúgy a férfiak 

hajnali vadászatával kezdődött, s a hölgyek és a fiatalság lovas szánkáztatásával 

folytatódott, mint azelőtt mindig, meg a kalandra-játékra vágyók sétáival, amelyeket 

iszogatással, hógolyózással és tréfás ugratásokkal tűzdeltek. Hogy közben egyébként 

vagy negyven emberre terítsenek naponta négyszer-ötször is, úgyhogy aki az odabenti 

melegben elérhető örömöknek áldozott inkább, annak pár lépést is elég legyen 

megtennie, legföljebb a tányérját, a poharát vagy az ülőhelyét cserélték ki a napszaktól 

meg attól függően, hogy étkezés következik-e, kávézás, dohányzás, borkóstolás vagy 

kártyaparti – esetleg színjátszóköri előadás, gyerekek szerepeltetése vagy 

zenehallgatás. 

Hogy mi tudott engem a leginkább fölingerelni? Hát az, hogy a férfiak akár a 

legváratlanabb helyzetekben is lerohantak valami politizáló okfejtéssel. Mert a 
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szivarszalonban órákon át konyakozó hivatásosok közé persze be nem tettük a 

lábunkat, na de ők és a sleppjükhöz tartozók viszont gyakran előjöttek, és emberek 

közé hatoltak be, vacsorázni vagy sétálni akarók közé. És ha kíváncsiak voltunk, ha 

nem, nekiálltak, hogy bőszen folytassák odabenti vitáikat. 

Azt mondja nekem az előbb valamelyikük: Hát mi másnak lehet nevezni ezt az 

újvidéki razziát, ha nem vérengzésnek?, nincs igazam, méltóságos asszony? 

És hiába hagyom válasz nélkül, az ilyenek elszántan folytatják, hogy a legtaszítóbb 

részletekkel és a legsötétebb színekkel fessék elém a jövőt. Hát én ilyenkor 

gondolkodás nélkül félretolom őket az utamból, bocsánat, a szobámban hagytam 

valamit, és elmenekülök. 

Ezen a télen tehát – különben Daisy húgom javaslatára – előrehoztuk egy-két héttel 

legidősebb nővérünknek, a „nagy özvegy” Mauthnerné Elzának a hatvanadik 

születésnapját Szilveszter előestéjére, és a gyerekek meg a gyereksorból már kinőttek 

egy eredeti, maguk írta színdarabot adtak elő a tiszteletére. A darab egy 

anyakirálynéról szólt, aki már elözvegyült, mégis ugyanúgy uralkodik és parancsolgat, 

mint régen. De leginkább csak a séták, a hegyi túrák meg az esténkénti színházi 

előadások és koncertek érdeklik, különös tekintettel az Operára, ahol saját páholya 

van. A konfliktus során, amikor a fia csatát veszít, és mindez veszni látszik, az 

anyakirályné igazán csak azon csodálkozik el, hogyhogy elmaradt az esti előadás az 

Operában. Ezt a poént nyílt színi derültség fogadta, hiszen itt már az is ráismert Elzára, 

aki addig nem, vagy aki az anyakirálynőre jellemző bőkezűség motívuma miatt 

egyáltalán nem gondolt addig őrá. 

Helén egyébként azt is észrevette magán, hogy az idén kevesebbet ül be Marianne és 

Elza közé teázni vagy likőrözni, s ritkábban indul a húgával, Daisyvel sétálni, mint 

máskor. Viszont egyre gyakrabban idéződnek föl benne szívet sajdítóan fontos 

emlékek is az elmúlt évtizedek téli vakációiból. És inkább csak öccse feleségével, 

Annie-val szeret elüldögélni a zeneszalonban, mondjuk, hogy meghallgassák, hogyan 

énekli Kornfeld Puppa a Schubert-dalokat, vagy a fiatalokban gyönyörködik, s 

egyiknek-másiknak még gazdag érzelmi-érzéki életet is elképzel. 

Persze még itt, a kastélyban sem tartózkodhatott az ember kora reggeltől késő estig 

folyton társaságban, hiszen legalábbis reggeli előtt, az ebédet követő szieszta idején és 
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nyilván éjszakára mindenkinek illett visszavonulnia a saját szobájába. Vagy hát a 

párjával közös szobájába. És Helént az a körülmény hozta most különös helyzetbe – 

noha nem panaszkodott egyikünknek sem –, hogy itt meg volt fosztva a megszokott 

egyszemélyes kis birodalmától, amely a Bajza utcában a rendelkezésére állt. 

Most Artúrral közös szobán osztoztak. Pedig ennek előteréből nyílt az a kisebb szoba, 

amelyet Zsiga szokott használni, de abba most be sem volt fűtve. És emiatt szólni 

kellett volna. És noha délután szurkálódva szóba hozták ezt egymás közt, végül nem 

maradtak semmiben – úgyhogy Helén nem tudta, hogy a dolgokat az otthoni 

hálórendjükhöz igazítják-e, vagyis külön szobába költöznek-e, vagy sem. 

Estére szorongani kezdett, amikor rájött, hogy rövidesen itt a lefekvésidő, és ez a 

kérdés még mindig nincs eldöntve. Holott neki eszébe villant délután többször is – 

igaz, ahogy folyamatosan érkeztünk, egyik család a másik után, a hosszas 

körbeüdvözlések, majd a vacsora közbeni csevegések egészen kiverték a dolgot a 

fejéből. Pedig amikor néhány unokahúgával együtt kiszellőztette a fejét az esti 

parkban, még megpróbálta emlékeztetni magát, hogy ezt tisztázniuk kéne Artúrral, 

aztán mégis elmaradt. 

 

* 

 

Fél tizenegy felé Helén elköszönt a nővéreitől – egy távoli intéssel és arckifejezéssel 

tudatta is a férfitársaságban szivarozó férjével, hogy elfáradt, és lefeküdne. De 

meglepetésére Artúr a néma beszéd régi rutinjával azt felelte, hogy jó, rögtön jövök én 

is – ő pedig nem értette, hogy ez most mit jelent. Így amikor belépett a szobájukba, de 

még nem gyújtott lámpát, szinte megrezzent a saját zavarától. És szégyellni kezdte, 

miféle emlékeket szabadít rá most ez a hálószoba – újabban többször aludtak egy 

másikban is, valaha mégis ezt szerették jobban. A parkra nyíló kilátás miatt, meg a 

közös ágy, a dupla széles matrac miatt. Annak idején, a nászútjuk után itt is tartottak 

egy mézeshetet, aztán évek múlva, jól emlékszik, hogy ebben az ágyban fogant meg 

Zsigmond. Korábbi teherbe esései mind Pesten történtek – ezek dátumait a vetéléseket 

követően föl is jegyezte magának –, Derekegyházához viszont csak ez az egy 

terhessége fűződik, amelyet sikerült is végre kihordania. 
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Egy darabig üldögélt még a sötétben az ablak elé húzott karosszék mélyén, aztán 

vetkőzni kezdett. Úgy gondolta, nyilván félreértette a férjét, aki talán maga sem vette 

észre – vajon a hely szelleme teszi? –, hogy az ő iménti elköszönésére egy sok-sok 

évvel korábbi választ ad. Sőt, most villant eszébe, hogy vacsora után Artúr kicsi 

Helénnek szólította, mint régen. 

Nem, hát az egyre kevésbé valószínű, hogy a férje tényleg rögtön jönne – ennyire 

korán máskor se szokott lepihenni, úgyhogy még kevésbé fog most, amikor ezzel a 

számára igazán érdekes, nem csak rokoni társasággal ülhet össze diskurálni meg 

iszogatni. És senkinek nem muszáj asztalt bontania, sem az éjszakai hazajutás 

fáradságára, sem a másnapi korai elfoglaltságra hivatkozva, hiszen pár lépésre vannak 

csak az ágyuktól, reggel pedig addig alszanak, ameddig akarnak. Késő éjszakáig fog 

nyilván eltartani a fontos férfiaknak ez az italozó politizálása. 

Lefekvéshez kezdett készülődni, s némi hezitálás után egy régebbi, barackszín 

hálóingét vette föl, a dekoltált csipke mellrészűt. De nem volt kedve – vagy bátorsága 

nem volt? –, hogy a nagy tükörben megnézze magát, úgyhogy továbbra is 

lámpakapcsolás nélkül, az ablakon át beszűrődő fényben bújt a takaró alá. A réges-régi 

közvélekedés szerint, amelyet persze rokonságunk női szavazói döntöttek el, ő 

szebbnek számított a mindig is agyondicsért Marianne-nál – habár ezt sose tudta 

biztosra venni, azt gyanította, hogy csak az az öt év szól mellette, amennyivel fiatalabb 

a nővérénél –, de mindkettejüknél gyönyörűbb volt a maga idejében az édesanyjuk, 

Alice. Akinek szerintünk is a szépség egy másik kategóriájában van a helye, ahol nem 

is létezik hervadás, és ahol az asszonyok negyvennégy évesen nem lesnek aggódva a 

tükörbe, hiszen akkor már nem is élnek. 

Helén csak a nászutat követő mézeshét valamelyik napján, ugyanebben az ágyban 

érezte meg először azt az izgalmat, amely bizonyosfajta csúcsra jutás után valami 

enyhülést is hozott, nem csak további izgalmakat, mint addig. Ő mindig is Toscanába 

vágyott nászútra menni, de nem lehetett, mert még tartott a háború, úgyhogy karlsbadi 

üdüléssel kellett megelégedniük, visszafelé jövet pedig pár napot Trencsénteplic 

fürdőszállójában is eltöltöttek, ahol a lépcsőfeljárót hatalmas festett üveges ablak 

díszítette, színes pávamotívummal. Mégis ebben a derekegyházi ágyban lett aztán a 

legjobb. De mihelyt csak tehették, utaztak máris Velencébe, Firenzébe, Sienába, 
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Pisába, Luccába. 

Meglepetten tapasztalta, hogy miközben egymás után idéződnek föl benne az Artúr 

iránti szerelmének legkorábbi emlékei, amelyek megkeseredett szépségük miatt váltak 

már fontossá, egyre éberebb lesz ahelyett, hogy legyűrné őt a mozgalmas nap 

fáradtsága, és elaludna. Mégsem érzett türelmetlenséget amiatt, hogy a férje már több 

mint egy órája nem jön, sőt már két órája lesz lassan. Nem sürgette a megérkezését, 

mert ha tényleg belegondolt abba, hogy Artúr ide benyit, szorongani kezdett, ha 

viszont elterelte erről a figyelmét, akkor inkább kellemes érzések töltötték el. 

Helén sose gondolta magáról, hogy prűd volna. S noha többnyire idegenkedett 

bizonyos ledérségektől, amilyeneket fiatalabb és közönségesebb nők viselkedésében 

vett olykor észre, s amelyek intim körülmények közti folytatásai néha izgalomba 

hozták a képzeletét, általában úgy érezte természetesnek, hogy ha megfelelő rá az 

alkalom, őszintén kifejezheti, mikor mit érez. Ezért helyénvalónak találta, ha 

szemérmeskedés nélkül részt vesz Artúrral közös jelbeszédeikben is, és ő is a férje 

tudtára hozza, mikor mit szeretne, minek örül vagy sem, beleértve a gyengédség 

mozdulatait és érintéseit. Számára egyetlen határa volt ennek, az érzéki vágyébresztés, 

mert erre nézve csupán az elfogadást tudta elképzelni, de nem a kezdeményezést. 

Maga sem értette, hogy jutott ez most az eszébe, hiszen ez az egész gubancos 

kérdéskör sok évvel ezelőtti történetekbe való, rég letűnt szezonok meséje. Az utóbbi 

három-négy évben, be kell ismerni, lassan elhidegültek egymástól. Illetve annyit 

mégiscsak lehet szépíteni ezen, hogy megmaradt köztük bizonyos gyengédség, amely 

a viselkedés gesztusain és szavain túl érintésekben, tapintatos kis ölelésekben, 

bizalmas közelre húzódásokban is megmutatkozott – ki tudja, mennyire rutinszerűen, 

vagy nem csak úgy. Maguk az ölelkezések mindenesetre megritkultak és fantáziátlanul 

egyformákká váltak, s miután ő ettől a gyakorlattól húzódozni kezdett, majd több 

ízben is kitért, Artúr nem ügyelt már a megritkított rendszerességre sem. Úgyhogy 

onnantól kezdve csak olykor, véletlenül, mintegy balesetszerűen, ha megtörtént velük 

ez, később meg már úgy sem. 

Helén persze szívesen beillesztette volna ezt a változást is azoknak a sorába, amelyek 

az évek teltével természetesen következnek be, mint ahogy hiába vennénk továbbra is 

szívesen a karunkra a gyerekünket, ha egyszer felnőtt, és már el se bírnánk – bolond, 
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aki effélét hiányol vagy panaszol. Mégis csak részben sikerült ilyesmivel magyaráznia 

házaséletük kihűlését – mert közben azért, főleg csak közvetett jelekből, de megtudott 

ezt-azt nővéreinek meg barátnőinek a tapasztalataiból, és azt szűrte le, hogy 

véglegesen még ötven felé sem muszáj az ölelkezésnek feltétlenül búcsút inteni. 

Úgyhogy inkább magát hibáztatta, nyilván nem vonzó már, és benne magában is kihűlt 

a vágy, hát hogyan gyújthatná föl a férje szenvedélyét az, aki maga sem ég… Ilyesfajta 

kétkedéseknél tarthatott – és még el sem jutott addig a gyanakvó tépelődésig, amelytől 

az utóbbi időkben a legtöbbet szenvedett –, amikor már jóval éjfél után elaludt. 

De álma még nem merítette mélyre, amikor Artúr megérkezett, majd ugyancsak 

villanygyújtás nélkül készülődve befeküdt mellé. És miközben ő meg sem mert 

moccanni, a férje olyan otthonosan tolta hátsó felét az ő hasának-combjának öblébe, 

mintha ez a régi ágy maga igazítaná őt vissza a valamikori szokásokba. De miután 

azon nyomban lelassult a légzése, s kisvártatva még horkolni is kezdett, amit józanul 

nem szokott, Helén gyanítani kezdte, hogy férjének testi közvetlensége talán nem is 

szándékos, hátha nincs is tudatában annak, hogy mit tesz, és mit nem. Úgyhogy 

óvatosan elvonta a combját, az alvó Artúr azonban rögtön hátranyúlt, és visszahúzta, 

majd zavartalanul folytatta a horkolást. Ő viszont, aki már elszokott ettől a kanálpár-

öleléstől, képtelen volt így lecsillapodni, hogy visszaalhasson. Ehelyett el kellett 

tűrnie, hogy ebben a pozitúrában az ő teste is otthon kezdje érezni magát, s függetlenül 

a szándékaitól átmelegedjen, és lassan emlékezni kezdjen. Helén egészen érdekesnek 

találta ezt a lassú kis fölizgulást, amelyet aztán le kellett csitítania magában, mielőtt 

még vágy támadna belőle, s eközben csodálkozva figyelte magát, míg végre el nem 

nyomta az álom. 

 

* 

 

Reggel, amikor a tiszta égbolt alján megjelenő nap fénye úgy áradt szét a behavazott 

kertben, hogy különös derengéssel töltötte be a szobát, Helén kinyitotta a szemét. S 

ahogy lassan öntudatra ocsúdott, úgy talált vissza a teste is oda, hogy hiányolja azt az 

izgató hevülést, amely most szinte titokban kezdett oda fölkúszni, ahonnan ő az éjjel 

visszafojtotta. Észrevétlenül szeretett volna ugyanabba a testhelyzetbe is jutni – de 
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lehet-e vajon moccanás nélkül visszagördítenie magát Artúr hátához?, fontolgatta. 

Hogy ezt aztán – némi hezitálás után, lélegzetét visszafojtva – tőle telhetően végre is 

hajtsa. A férje a dolgot azzal hagyta jóvá, hogy öntudatlanul közelebb tolta magát az 

öléhez, ezek után Helén a legtermészetesebben karolhatta át a derekát. Várt egy 

darabig, és megpróbált szándékosan elszenderedni, mert arra volt kíváncsi, hogy egy 

efféle izgalomban a tagjai vajon miféle mozdulatokra ragadtatják magukat – így, félig-

meddig öntudatlanul. De aztán mégiscsak képtelenség volt ösztönszerűen akaratlan 

rándulásokra rábízni, hogy mi történjen, belátta, ő kell hogy elhatározza, avagy 

lefékezze magát. Meglepetésére, az utóbbi látszott már nehezebbnek, s az előbbi 

csábította mindinkább, míg egyszer csak szerte nem foszlott amiatti aggodalma, hogy 

mi lesz, ha olyat tesz, amit még sosem, és megérintette alvó férjének ágyékát. 

Artúr azon nyomban úgy felelt, hogy belefordult a kinyíló tenyérbe, de félálmából 

mintha visszaaludni készült volna máris, ami viszont a jelek szerint nem gátolta az 

érintkező testrészek további moccanásait. Egy-két perc elteltével nyilvánvaló lett, 

hogy nincs már visszaút, noha Helén még mindig nem volt biztos benne, hogy Artúr 

tényleg fölébredt-e. Pedig ha félálomban is volt még, most a felesége felé fordult, s 

míg lustán hanyatt feküdt, magára fordította, hogy Helén vezesse tovább is ezt az 

ölelkezést. Aki pedig nem érzett már többé sem bizonytalanságot, sem tétovázást, 

hogy mit és hogyan helyes tennie, mert ez szokatlanul nyilvánvaló lett, és arra figyelt 

föl, hogy minden mozdulatában, csípőfordulásában ott jön vele a férje is, és noha ő az, 

aki kettejüket most vezeti, Artúr mindvégig vele van. Aki aztán annyit bír csak súgni 

elragadtatott lihegése közben, hogy te, hiszen így még soha nem is. De mint aki 

mindjárt visszakozna ösztönös kitárulkozásából, röstelkedve mondja, hogy az éjjel 

talán túl sokat ivott, és bocsássa meg neki Helén, de ő még aludna kicsit, ha nem baj. 

 

* 

 

Amire az első hajnalon váratlanul rátaláltak, az fölélénkítette őket – Artúr, aki párszor 

ismét kicsi Helénnek szólította feleségét, napközben is célzott rá, hogy ez az intim 

játék vajon folytatódik-e. Kettesben tettek szokatlanul hosszú sétákat a kertben, hogy 

meglátogassák a régi nyarak helyszíneit – például a most persze víztelenített bazent a 
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kert mélyén, majd bekukkantottak a vetkőzőházba –, és alig volt olyan szöglet, 

amelyhez ne fűződött volna izgalmas emlékük. 

Később jelbeszéddel, utalásokkal a mit sem sejtő többiek jelenlétében, vagyis még az 

orrunk előtt is megbeszéltek bizalmas találkákat – akár szokatlan időpontra, mondjuk 

reggeli utánra vagy egy-egy vacsora előtti órára. Érdekesnek vélték, hogy az új rítus 

játékos maradt, hogy továbbra is inkább Heléntől indult, meg hogy eltűnt sok régi 

görcs. Viszont volt az egészben valami önironikus, ami Helénnek nem mindig tetszett. 

De aztán csak egy napjuk múlt el ölelkezés nélkül, az, amikor megérkezett Keresztes-

Fischer belügyminiszter is, és Artúr meg a sógorai hajnalig csak vele és egymással 

vitatkoztak. 

Ezek után Helént mint valami ostorcsapás sújtotta Újév másnapján egy váratlan 

találkozás – kis híja volt, hogy nem bukott ki belőle hangosan az átkozódás, amikor a 

vacsorára gyülekezők között megpillantotta a „kis özvegyet”, Valériusz Lolát. 
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Arra később is sokszor emlékeztettük egymást, hogy Weiss Manfréd gyárai az 

őszirózsásnak és a kommünnek nevezett forradalmak után, a háborút, majd az ország 

megcsonkolását követően hogyan voltak kénytelenek fölfüggeszteni a haditermelést. 

Az előrelátó tulajdonosnak és a mérnökök fejlesztéseinek köszönhetően a vállalat 

mégsem bénult meg, hanem rögtön belevetette magát az új gépek, járművek és 

műszaki cikkek gyártásába. 

És ahányszor ez a profilváltás szóba került, valamelyikünknek biztosan eszébe jutott, 

hogy Weiss Alit ugratni kezdjük az ő régi cimborájával, Kun Bélával. Aki ’19-ben 

mint kommünvezér látogatta meg frissen államosított konzervgyárunkat, ahol a háború 

alatt még ötezer munkás ezer szarvasmarhát dolgozott föl évente. Kun Bélát a volt 

tulajdonosok nevében a mi Alfonzunk a gyári dalárda élén fogadta. Tudniillik Ali 

aktív üzemmérnök és tartalékos tüzér főhadnagy létére kitűnő muzsikussá képezte 

magát – többek közt Kacsóh Pongrácnál tanult zeneszerzést meg karvezetést. A 

munkáskórus először is elénekelte a jeles vendégnek, hogy „Föl, föl, ti rabjai a 

földnek…!”, majd Ali összebarátkozott Kun Bélával. Aki mindjárt egy praktikus 

tanáccsal is előállt, mégpedig hogy a gyár holt szezonban áttérhetne a 

paradicsomföldolgozásra. És Alfonz ezt egyáltalán nem tekintette rossz ötletnek, 

úgyhogy többször is fölkereste a népbiztosok házában az ő Béláját, akiről egészen jó 

véleménnyel volt – nem úgy, mint a többi kommunistáról. 

Miután átvészeltük a rebelliókat, más alapokra kellett egyébként helyeznünk – ha nem 

is olyan léptékben, mint mondjuk magát a vas- és acélműveket – családjaink 

mecenatúrájának működtetését is. És ez volt az, ami Kohner Artúr érdeklődését 

ekkoriban igazán fölébresztette – hiszen igaz, hogy hivatásszerűen továbbra is banki 

ügyekkel foglalkozott, őszintén szólva ezt a dolgát halálosan unta. Viszont kimunkált 

egy tetszetős gondolatmenetet, amellyel nekiállt meggyőzni bennünket arról, hogy a 

befolyás meg a tekintély nemcsak a pénzgyarapítás módszerével növelhető, hanem 

úgy is, ha a szellemi és művészi kiválóságot pártoljuk. 

Praktikusan mégis úgy néz ki, hogy közülünk ezt is Chorin báró ismerte föl a 

leghamarabb. Legföljebb rafináltan úgy tett, mintha Kohner tanácsát fogadná meg, aki 

nálánál kétségkívül jobban eligazodott ebben az üzleten túli világban. És hagyta, hogy 
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Artúr kifejtse, mekkora rangot, sőt akár patinát növeszthet az ember neve köré a 

lefegyverző tudás és a gyönyörködtető szépség bőkezű, ám okos pártolása. Hogy ily 

módon mi mért ne pipálhatnánk le azokat a vagyonukat elherdáló vagy éppen fösvény 

arisztokratákat, akik híján vannak a tehetségnek és a műveltségnek, akik gondolkodni 

is, tenni is restek, s mért ne lehetnénk őnáluk nemesebbek és tekintélyesebbek. 

Megjegyezzük, Chorin ugyanerről kevesebbet beszélt, ám többet cselekedett, de még 

Kornfeld Móric is jelentékeny áldozatokat hozott, amikor például az elcsatolt Pozsony 

híres egyetemét Pécsre kellett menekíteni, és ott újraépíteni. 

Kohnernek viszont gyakran jutottak eszébe az olyan esetek a kezdeti időkből, mint 

amikor Fenyő Miksa – Chorin bizalmasa, a Gyáriparosok titkára – fogadást szervezett, 

ahová meghívta őt is meg Kornfeldet is mint ifjú iparmágnásokat, és az asztalhoz 

kettejük közé Ady Endrét ültette. És ő egész este lenyűgözve hallgatta a költőt. Majd 

amikor a következő évben, élete utolsó hónapjainak költségeire Ady pénzt kért, 

mindketten adtak neki, Móric is meg ő is. 

 

* 

 

Ezekről az időkről Helén is gyakran eltűnődik, és szívesen idéz föl emlékeket 

bakfiskorának azokból az éveiből, amikor voltaképpen legelőször tette ki a lábát szülői 

felügyelet nélkül a házból. A tízes évek közepén kezdődhetett ez, Marianne 

férjhezmenetele körül, amikor a vőlegény, Kornfeld Móric vitte el a két Weiss nővért 

– csak úgy kíváncsiságból, vagy mert ő is tájékozódni akart. Hogy miféle alkalmak 

voltak ezek?, például amiket a Polányi család tagjai meg az ő barátaik szerveztek. 

Ilyesmikről pont eleget hallottunk mi is. Vagy irodalmi estek voltak, vagy az úgymond 

haladó európai eszmék jegyében összehívott rendezvények, ahol a mi normáinkhoz 

képest meglehetősen radikális temperamentumú fiatalok gyűltek össze, olykor egészen 

baloldali nézeteket hangoztatva. Tudtunk ezeknek a köröknek olyan összejöveteleiről 

is, ahová a szabadelvű gondolkodás és jogegyenlőség jegyében kifejezetten hölgyeket 

is szívesen fogadtak a hallgatóság vagy akár a szervezők és a közreműködők soraiba. 

És noha Kornfeldet a legkevésbé sem lehetett egy kalap alá venni – de még egy-két 

aktuális ügy vagy néhány átmeneti óra erejéig sem – mondjuk a Galilei Kört vezető és 
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a Szabadgondolatot szerkesztő Polányi Károllyal, azt el kell ismerni, hogy a mi 

Móricunk legalább kíváncsian odafordult az olyan kezdeményezésekhez, amelyeket 

aztán elutasított inkább. 

Mert Kornfeld sok mindent ellenzett például azért, mert ott találta a forradalmi 

radikálisok támogatóiként tüsténkedni Hatvany Lajost, aki néha már a 

társadalomfölforgatás eszméinek bajnokaként tündökölt, és nemcsak lapalapítási meg 

más kultúrügyeket karolt föl, hanem olyan politikai szerveződéseket is, amelyek 

ügyében ők ketten soha szót nem érthettek volna. Mint ahogy eltértek a nézeteik a 

fönntartandó, illetve megdöntendő társadalmi formációk vagy intézmények, a 

követendő bel- és külpolitikai eszmék – de még a magántulajdon szentségének 

kérdéseiben is. Nem véletlenül híresztelte a háború után Hatvany a trianoni tragédiát 

fájlaló Kornfeldről, hogy amikor Móricunk Közép-Európa vezető nemzetének, a 

keresztény Nagy-Magyarországnak a vesztét siratja, ehhez pedig okolható és 

vádolható bűnösöket keres, akkor olykor túltesz még a fölforgatókat kiátkozó, 

zsidófaló Prohászka Ottokáron is. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy sógorunk, „a nemzet bárója” már a háború 

kitörése előtt is, később is ne járt volna szívesen ifjú kedvesével és az ő húgával a 

Nyugat fölolvasásaira vagy az Ady főszereplésével lezajló szavalóestekre, és ne 

invitált volna kávéházi vagy vacsoraasztalához olyan ifjú művészeket és egyéb 

világjobbítókat is, akik a forradalmakban aztán megpörkölődtek. 

 

* 

 

Amikor egyébként Kohner nekiállt, hogy kimunkálja a nemes törekvések gyámolítása 

gondolatkörét és értékrendjét, nagyban támaszkodott ifjúkori barátjára, Valló Józsefre 

is. Az ő apja, akit még Valériusz Árminnak hívtak, tanított a rabbiképzőben, de részt 

vett az összes szóba jöhető Weiss, Kornfeld, Mauthner, Chorin, Kohner, Hatvany-

Deutsch, Goldberger vagy Guttmann – vagyis mindnyájunk – nevelésében is. Valló 

pedig apjának példája nyomán maga is buzgón készült a tudósi pályára, ám széles 

ismeretségében egyesek feszültséggel terhes léleknek, mások dinamikus, de nem 

harmonikus személyiségnek tartották, mi viszont inkább úgy véltük, hogy ő volt a 



 33 

leghatékonyabb kultúrszervező, vagyis a legjobb értelemben vett üdvözlőember. Valló 

vette észre azt is, hogy létezik egy olyasféle érzéki-idegzeti készség, amellyel a 

sógortársak közül Kohner Artúr rendelkezik a leginkább. Tudniillik az ő lelkialkata 

összetett annyira, hogy az híven tükrözheti a Trianon utáni ország legkülönfélébb 

mélyáramlásait. 

És ha Kohner később akárhányszor visszagondolt, úgy találta, tényleg ő maga volt az, 

aki messzebbre látott a mindenkori beijedt zsidó szorongásánál – legalábbis örökös 

aggályoskodásánál –, és igyekezett megnyílni az erős szellemi hatások előtt. S ő tudott 

kinöveszteni antennákat ahhoz is, hogy az országa szétdarabolását sirató magyarság 

fájdalmát a maga mélységében fölfogja, s abban mint hazafi osztozzon. Sőt, 

használható javaslatokkal volt képes előállni a tekintetben, hogy miként lehessen 

helyretolni a kizökkent nemzeti önbecsülést, helyes pályára állítani szellemi 

értelemben is az országépítést. S minthogy ilyen-olyan alkalmi vagy nyilvánosabb 

fölszólalásai nyomán Kohner báró kiválóságát már kormányzati körökben is 

emlegették – különösen a műveltségét, és azt, hogy kifinomult orral szagolja ki 

bármiben is a minőséget –, nem csoda, hogy a kormány feje, Bethlen István is nagyra 

becsülte, s amikor csak tehette, kikérte Artúr tanácsait. 

Mivel mindig úgy vélekedtem, hogy egy Kohner legyen jól értesült, nagyon is tudom, 

hogy miniszterelnökségének kezdetén Bethlen még miket beszélt. Emlékszem, ahogy 

a ’18-as, ’19-es rebelliókat emlegette, szavai még zsidógyűlölők, beszédei 

antiszemiták voltak – amikor tettei viszont már kioltották az ellenforradalmi terror 

tüzeit. És hogy ezt a békét megteremtse, épp ezért is kellett úgy nyilatkoznia, nehogy 

bárki ráfoghassa a zsidóbarátságot. De még azután is jó pár évig úgy taktikázott, hogy 

a zsidók meg ne dicsérjék, nehogy ezzel kompromittálják őt a közvéleményben. 

Vagyis énszerintem Bethlen pusztán politikai kényszerből mutatott antiszemitát. És 

csak ezért emlegette a „nemzeti eszméinktől távol álló méreganyagot” is, amelynek 

élvezetéhez sajnos hozzászoktunk, úgymond, holott azt ki kell küszöbölnünk 

nemzetünk testéből, mint a narkománnak a morfiumot. De miután hatalma 

megszilárdult, Bethlen már szavakkal is helytelenítette, hogy a politika a zsidókérdést 

tegye a maga legfőbb polcára, mintha más dolga nem is akadna. És azt mondta, hogy 



 34 

ha lehet is arról vitatkozni, hogy a zsidó a nemzettest részének számít-e vagy sem, a 

törvény előtt akkor is mindenki egyenlő. 

És ez nekem elég volt. Akkor nem akadtam fönn azon sem, ha Bethlen azt mondta: „A 

zsidókérdés megoldásának módját én abban látom, hogy azok lehessünk nélkülük, 

amik velük együtt vagyunk.” Mert ez a mi részünkről viszont úgy sikerülhet – ezt meg 

én mondtam –, ha mi pedig nem zsidóként vagyunk velük együtt. Úgyhogy ilyen 

alapon voltam én képes tanácsaimmal ellátni a miniszterelnököt. 

Az elvontabb, szellemi ügyekhez pedig tapintatos, kényes ízléssel kell nyúlni – 

mondhatnám úgy is, hogy az ilyesmihez nem a felsőházi tagság adja meg a 

fölhatalmazást. Nekem mindkét sógoromat, Kornfeldet is, Chorint is beválasztották a 

parlament felsőházába, mégpedig egyszerre, ’27-ben. Mindenki tudja, hogy félig-

meddig örökségképpen kapták meg ezt a hivatalt – mindketten az apjuk után, akik 

hajdan szintúgy tagok voltak. Persze a helyzeténél fogva szóba jöhető jelöltnek 

személyében is megfelelőnek kell lennie – és ők vitán fölül rátermettebbek voltak 

bárki másnál –, de akkor sem lehet tagadni, hogy bizony eléggé szokásban van még a 

felsőházi stallum apáról fiúra való átörökítésének gyakorlata is. Az én apám nem volt 

tagja a legelőkelőbbek magas társaságának – dohogott Artúr olykor Helénnek –, ezek 

után vajon miért nem jött szóba soha, hogy a sógoraimhoz hasonlóan engem is 

beválasszanak? Számtalan ügyben mégis én adtam Bethlennek tanácsot, és nem egy 

felsőházi. 

Eközben Kohner arra is rájött, mennyivel szerencsésebb oldott körülmények között 

beszélgetniük, úgyhogy együtt bérelt ki Bethlennel egy nyolcezer holdas 

vadászterületet – noha lőni nem volt hajlandó. De valahányszor megszólalt hajnalban – 

autóduda formájában – a vadászkürt, összecsapta bokáját, öltözött, és indult. És persze 

gavallérosan fizetett – így támogatva később is a már lemondott és eladósodott 

miniszterelnököt. 

 

* 

 

Rokonságunkban Artúrra és Móricra hárult a komoly szerepvállalás az ország szellemi 

fegyvertárának fölépítésében, és ők szorgalmazták azt is, hogy legyenek olyan 
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orgánumok, amelyek a magyarság kultúráját és jogos sérelmeit – angol és francia 

nyelvű kiadványok formájában – külföldön is terjesztik. De a legfontosabbnak mégis a 

Bethlen István által kigondolt és védnökölt Magyar Szemlét tekintették – így nem 

csoda, ha annak havonkénti kinyomtatása és évszakonként adott pazar fogadásai 

mögött anyagilag persze kezdettől fogva Kohnert és a sógorait fedezhettük föl. Artúr a 

barátját, Valló Józsefet neveztette ki a Szemle és a mögé kiépített társaság élére, s 

Bethlennel egyetértettek abban, hogy a helyes irány ily módon lesz garantálható. Így 

lett a lap a húszas évek végétől a mérsékelten és fontolva, de igenis haladó magyar 

szellemiség zászlóshajója, céljául tűzve ki a józan magyarság új elitjének kinevelését 

és öntudatra ébresztését. Mégpedig a jobb- és baloldali szélsőségektől egyaránt 

mentesen – a mellőzésbe beleértve persze nemcsak a kommunistaszimpatizáns 

eszméket, hanem a szociáldemokrata tételeket és a polgári radikalizmust is. Ha pedig a 

szerzők vagy a laprendezvények közelében netán holmi baloldali rokonszenvek 

kezdtek mégis feltünedezni, ezek semmiképp se férhettek össze a zászlóshajó körének 

szellemével, amely alamuszi volt, lojális és alázatos – ahogyan ezt egyik túloldali 

ellenlábasuk gúnyolódva hangoztatta. 

S noha mi ránézésre úgy kalkuláltunk, hogy a szerzők többsége eredeti felekezetét 

tekintve sem tartozott a lapfenntartókkal azonos körbe – magyarán, azelőtt sem voltak 

zsidók –, magától értődő módon tartózkodtak bármilyen fajvédelmi eszmeiségtől és 

egyéb antiszemita fejtegetéstől vagy akár csak utalástól. Holott ez az önmérséklet más 

körök számára meglepő is lehetett, hiszen a Magyar Szemle szerkesztőbizottságában 

helyet foglalt maga a képviselőházi elnök, egy valamikori külügyminiszter és egy 

államtitkári beosztású filozófiaprofesszor, továbbá a kormányzó egyik unokaöccse, 

valamint az a koronaügyész, akit az illegális bolsevikok rémeként emlegettek. Igaz, 

hogy az ő ténykedésüket – ami persze nem jelentett közös szerkesztőmunkát – Valló 

József főszerkesztő személyében a társaságnak egy olyan buzgó elnöke fogta össze, 

aki éppenhogy ősei Mózes-hitének fordított hátat, és lecserélte még apjának nevét is. 

Ami tehát a Szemle létét és dolgait szerintünk a leginkább meghatározta, az Vallónak a 

két sógorral, Kohnerrel és Kornfelddel való gyümölcsöző kollaborálása volt. Akik 

egyébként sokszor össze is vitatkoztak a maguk mecénási, illetve szerkesztői és 

szerzői szerepeik viszonyáról. Jól emlékszünk, hogy valamelyik újságban megjelent 



 36 

Kornfeld Móricról egy gúnyrajz – lehetett persze tudni, hogy ő rajzoltatta meg saját 

magát római tógában Cincinnatusként, aki visszavonult az eke szarvához. Móci sógor 

amúgy is szívesen pózolt négyezer holdas földesúr létére kétkezi gazdálkodóként. 

Mert ha éppen úgy adódik – szokta magyarázni, ha kisétáltunk vele pompás iregi 

kastélyának kertjébe –, beáll ő maga is túrni a földet. Százszor inkább, mint hogy az 

ellenkező irányba lépjen ki a szerepköréből, és némely szakkérdésekről cikkező szerző 

létére mondjuk íróként vagy esztétaként akarja elismertetni magát. Afféle jutalmul – 

például olyan szakmabeliekkel, akiket busásan megtámogatott éppen, ahogyan 

Hatvany Lajos csinálja, mikor liblingjeitől méltatást rendel meg a saját irományairól. 

Majd pedig szomorúan osztotta meg velünk Móci azt a gyanúját, miszerint bosszúból 

biztosan Hatvany biztatta föl szegény József Attilát is, hogy lapunkat valami epés 

gúnnyal Kornfeld Móric Szemlének titulálja. 

Egyébként ahogy Hatvanyról vélekedik, magyarázta nekünk Artúr, abban egyet kell 

hogy értsek Móriccal. Akinek viszont nem kéne aggályoskodnia, hogy Valló Jóska 

nem csupán udvariaskodásból kér-e cikket tőle mint a lap főtámogatójától. Én meg 

nem is értem. Ha egyszer megírta, mondjuk, azt az egyházi gazdálkodásról szóló 

előadását, adja oda, és közöljék. Hát hol közölnék, ha nem a saját lapunkban? Mire 

való az ilyen szemérmeskedés? Hát nem ez az igazi gőgös nagyképűség, ahogyan 

Móci kéreti és kelleti magát? 

Ám a Szemle körüli ügyes-bajos gondok egészen más megvilágításba kerültek azt 

követően, hogy Artúr és a sógorai akkora vállalásra és teherviselésre szánták rá 

magukat, mint amit egy új napilap indítása jelent. Hogy a Magyar Nemzet alapítói és 

szerkesztői ’38-ban a náci veszélytől való félelmükben mennyire bíztak a tisztességes 

sajtó felvilágosító erejében – erre az elkövetkező években mind keserűbb ámulattal és 

meghatódással kellett visszatekintenünk. 

 

* 

 

Erről jut eszembe, hogy egyik este – persze, hogy még a német megszállás előtt – 

Heltai Jenővel üldögéltünk valamelyik törzskávéházában, talán a Sztambulban a 

Margit hídnál, hármasban, mert Kornfeld Móci is velem volt. 
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Hogy s mint vannak a Páncélszekrény Lovagjai, Artúr és Móric?, ezzel fogadott 

minket Heltai, de csakhamar a Magyar Nemzet alapítását és hőskorát kezdtük 

emlegetni, amikor elővette a sógoromat: 

Te Móric, emlékszel, amikor megjelent a legelső szám, és én megkérdeztem tőled, 

hogy teneked semmi problémád nem volt-e a főszerkesztőd beharangozójával? 

Pethőével?, mért, hogy mi lett volna. Hát hogy olyasmi módon célozgat a német 

agresszióra a maga finom modorában, mondom, miszerint nem csak zsidó 

imperializmus fenyegeti a magyar érdekeket. És erre te vonogattad csak a vállad, mint 

valami sértődött vendéglős a kényes gyomrú vendég reklamálására. 

Merthogy akkor ő most, több mint öt év múltán hadd kérdezze meg tőlünk, hogy 

mennyi pénzt raktunk mi ebbe az újságba – számolatlanul és temérdek pénzt, feleltük 

neki rögtön –, és hogy megérte-e. Fialt-e bármikor is valamicske hasznot? 

Dehogyis fialt. 

Nem pénzben értve, hanem hogy erősödött-e mondjuk az önvédelmünk?, mert szó volt 

valami szellemi honvédelemről. Amit különben az ijedősebb zsidók mindjárt valami 

mentesítőlevélre fordítottak le maguknak, amit annak fejében reméltek megkapni, ha 

mondjuk ilyesmiket írnak le: Mi is azért küzdünk, hogy Magyarország magyar ország 

maradjon, azt mondja, így tehát nem fogunk kitérni a zsidókérdés elől sem. Mert 

ilyesmik is megjelentek a maguk lapjában, Kohner báró – nem tudom, hogyan tetszik 

ez most maguknak. Meg hogy milyen fontos nekünk – ezt megjegyeztem – a 

fajmagyarság megdönthetetlen felsőbbségének szerves és intézményes megalapozása. 

Na, mit szólnak ehhez, méltóságos uraim? Maguk szerint öt év alatt elég szervesen és 

intézményesen lett ez megalapozva? 

János úr!, mondom neki – mert így szólíttatta magát –, ne nyaggasson minket 

ilyesmikkel, kérem! Ezek szóvirágok, a korabeli – vagy hát a mindenkori – értekezői 

ízlést kísérő olcsó díszek. 

Szóvirágok? Díszek? Hiszen ez a stílus maga! És én nem köthetek bele egy tollforgató 

stílusába? De hiszen az egésznek az a veleje! 

 

* 
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Hogy lehet-e megvilágító és meggyőző ereje a szónak – ez jutott eszünkbe akkor is, 

amikor Kohner Artúr a sógorai felsőházi tagságáról beszélt. Arra gondoltunk 

elsősorban, hogyan szólalt föl Chorin Ferenc ’39. április 17-én a zsidók közéleti és 

gazdasági térfoglalásának korlátozását célzó törvényjavaslat – vagyis a második 

zsidótörvény – vitájában. 

Azzal a figyelmeztetéssel kezdte, hogy ez az operáció, amelyre a kormány készül, 

sokkal súlyosabb lesz, mint más országokban volna, ahol a zsidóságnak a gazdasági 

életben betöltött szerepe és a vele való összefonódása nem olyan erős, mint nálunk. 

Emiatt a kapitalista rendszerrel szembeni ellenszenv, amelyet oly gyakran érzünk, 

nálunk szinte egybeszövődik a zsidókkal szemben egyre növekvő averzióval. 

De rögtön azzal folytatta, amiről Kohner szerint egyáltalán nem kellett volna 

beszélnie: Hogy nagy baja ez annak a hazai merkantil világnak, amelyet túlnyomó 

részben sajnos a zsidóság foglalt el. Baj, hogy így történt, vélekedett Chorin, súlyos 

baj, miként ezt ma látjuk, de nem bűn. És nem is a zsidók hibájából történt, hanem 

közismert tények miatt alakult így. Hiszen amikor a merkantil világ modern fejlődése 

minálunk megindult, a törzsökös magyarság, dicséretes kivételektől eltekintve, alig 

vett részt a gyáralapításban – a magyar ipar alapjait tehát külföldiek, később az itt lakó 

zsidók vetették meg. 

Vagyis Chorin szerint az említett szférákban kétségtelenül „zsidó túlsúly” 

tapasztalható, és ez sajnálatos. Hadd vessünk itt közbe még egyvalamit – mégpedig az 

úgynevezett „galiciánerek beözönlését”, amit Chorin mindig is kárhoztatott. Mert az, 

hogy ez a túlnyomórészt nincstelen és tudatlan, maradi életformájú, hitbuzgó tömeg 

eláraszt minket, szerinte nemcsak gazdasági teher, hanem tápot ad az antiszemita 

előítéleteknek is. S miközben Kohner szerint nem volt olyan nagyarányú ez a 

betelepülés, Chorin az ő befogadásukat ellenezte. És e tekintetben megengedő volt 

kormányzójának az álláspontjával, aki épp ezekkel a „galiciánerekkel” kapcsolatban 

exponálta a maga kérlelhetetlen antiszemitizmusát. 

A felsőházi vitában Chorin további állítása szerint mindig is azt a fejlődési irányt 

tartotta kívánatosnak, hogy a vezetés a merkantil világban is átkerüljön a magyar 

keresztény társadalom kezébe. Viszont azt mindenkinek el kell ismernie, mondta: 

Hogy az országnak nagyszerű pénzügyi, ipari és kereskedelmi szervezete van, ebben a 
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zsidóság is érdemekkel bír. S miközben egészséges fejlemény, úgymond, hogy ma már 

egy kitűnő keresztény gárda áll számos vállalat élén – ő mégis attól fél, hogy az a 

tempó, amelyet a törvényjavaslat diktál, súlyos válság nélkül keresztülvihetetlen lesz a 

gyakorlatban. Utólag bevallotta nekünk, hogy elismerő szavait – abban a kétségbeejtő 

helyzetben, amikor a vak is látta, hogy keresztülviszik, amit akarnak – csak a 

kompromisszumkeresés mondatta vele, hogy a kritikája könnyebben találjon célba. 

Mert őszerinte félő, hogy ezek az intézkedések súlyos gazdasági megrázkódtatásokat 

idéznek majd elő, és legalább kétszázezer embert fognak földönfutóvá tenni. Ezért arra 

kéri a kormányt, hogy ha „a törvényhozás bölcsessége” az előterjesztést mégiscsak 

törvényerőre emeli, akkor a végrehajtást a felesleges keménységek elkerülésével, az 

ország, a gazdasági élet érdekeinek szem előtt tartásával méltóztassék eszközölni. 

Hiszen Teleki miniszterelnök úr is azt hangoztatta, hogy ez a javaslat nem a gyűlölet 

törvénye. 

Hogy mit kér másfelől azoktól, akiket a törvény érint?, fordult Chorin Ferenc a 

felsőházból most zsidó honfitársaihoz. Egyedül csak azt, hogy a megalázás és a 

keserűség dacára legalább abban a szűkített körben, amely részükre nyitva van, tegyék 

meg mégis kötelességüket. Mégpedig abban a tudatban, hogy jobban kell szeretni az 

országot, mint gyűlölni ellenségeinket. Akik az országnak hűséges polgárai, akiket egy 

hosszú múlt tradíciói, az emelkedő korszak gyönyörű emlékei és hazánk 

megpróbáltatásai, szenvedései elvitathatatlanul összeforrasztottak ezzel a nemzettel, 

akik összeolvadtak a nemzet örömével, bánatával, azokat a magyarságuktól sem 

törvény, sem semmi meg nem foszthatja. 

A javaslatot nem fogadom el. 

 

* 

 

A korábban említett Magyar Szemléhez visszatérve pedig hadd jegyezzük meg itt, 

hogy a lapot pártoló társaságból jól ismertük Valló József bátyját, Valériusz Ákost is, 

aki rokoni köreinkkel mint a csepeli acélművek főmérnöke is kapcsolatban állt. Ezért 

Kohner Artúr később már nem is emlékezett, hogy melyik vonalon ismerkedett meg a 

főmérnök lányával, Valériusz Lolával. Hogy első ízben vajon mint ifjú Magyar 
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Szemle-hölggyel találkoztam-e vele, akit az apja és a nagybátyja hozott magával az 

egyik fogadásra, vagy pedig valamelyik rokonsági estélyen láttam őt először – már 

mint unokaöcsémnek, Mauthner Gusztávnak a kiszemelt jövendőbelijét. Ez azért is 

mosódik össze az emlékeimben, mert arra jól emlékszem, hogy a Hungáriában, tehát 

egy Szemle-fogadáson beszélgettünk először hosszabban, viszont a magyar hangosfilm 

finanszírozhatóságáról esett köztünk szó, és ez köztudottan Gusztávnak volt a 

szívügye. És én akkor alaposan félreértettem Lolát, mert azt hittem, hogy Gusztáv 

őrajta keresztül akarja befolyásolni a családi mecenatúrát, holott a lány olyan 

lehetséges befektetésként beszélt a filmről, amelytől megtérülés, sőt haszon remélhető. 
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Tegyük fel, hogy bemutatkozással kell kezdenem, Valériusz Ilona vagyok, kezdi 

bemutatkozással Lola, harminchat éves, gyermektelen, a férjem négy éve halt meg, 

azóta vagyok a „kis özvegy”, azelőtt Mauthner Gusztávné voltam. 

Igen, az a Mauthner, lehet csodálkozni, a vetőmagosok, ebből gazdagodtak meg. De a 

férjem távol tartotta magát mindenfajta haszonnövénytől, különösen a bőven termő 

fajtáktól, amelyek zsákokat voltak képesek megtölteni, a zsákok pedig magtárakat. 

Szegény Gusztáv irtózott még azoktól a hercig ötkilós zsákocskáktól is, és rá nem bírt 

nézni egy zacskó lencsére, egy ötdekás köménymagos staniclire vagy egy összevarrt 

babzsákra sem. A családi mintaboltot az Operánál nagy ívben elkerülte – különösen 

miután egy jó nagy sütőtököt kezdtek mutogatni a kirakatban, toldhatnánk hozzá 

magyarázatul, merthogy ez aztán mindenféle alpári viccelődésre adott a népnek 

alkalmat. 

Az én Gusztávom a filmekért bolondult, be is fektetett a hangosfilmgyártásba, 

működtetett mozikat, forgalmazott kópiákat, tanult kamerakezelést, de még 

forgatókönyvötletei is voltak. Éjszakánként ritkán volt józan, autóbalesetben halt meg, 

’940-ben egy májusi hajnalon ült utoljára a volánhoz, és senki sem tartotta vissza. 

Igen, ez sajnos igaz, még mi sem. 

Kilenc évet éltünk együtt, és ez azt jelentette, amit én azért pontosan nem láttam előre, 

hogy nem csupán Gusztávhoz mentem feleségül, hanem az egész Mauthner 

nemzetséghez – amelynek tetején a férjem anyja, Elza trónolt már kezdetben is, amióta 

pedig megözvegyült, pláne ő trónol. Sőt, azt is mondhatom, hogy az anyósom 

testvéreinek és sógorainak minden családtagja, a Weissek, Chorinok, Kornfeldek és 

Kohnerek, vagyis a Weiss Manfréd-örökösök teljes klánja vett el engem – és tényleg 

mondhatnánk így is. 

Olyan nagyon nehéz nem lehetett kiragadniuk engem otthonról, mert gyönge kis 

családmaradvány volt akkor már a miénk. Belőlem és a munkaőrült apámból állt 

csupán, mert anyám, Ditrói Márta már tizenhat éves koromban meghalt. Aki még 

megmaradt nekem, azok a pótanyák: Édesanyám legjobb barátnője, Weiss Judit, az 

örökös hajadon és irgalmasnővér – későbbi anyósomnak, Elzának a húga –, meg 

családunk mindenese, Titi, aki végül rákban szenvedő anyámnak lett a legfőbb 
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támasza. A gazdag Weiss-örökös és a vagyontalan házvezetőnő – ez a két ápolónő 

tudta a Mama minden bánatát egy életen keresztül. Azt is, hogy apám folyamatosan 

csalja, többekkel is, mert köztudomású volt – nincs mit szépítenünk –, hogy Valériusz 

Ákos főmérnököt az acélművek és a repülőgépgyár újabb és újabb termékfejlesztésein 

kívül csak a nők érdekelték ugyanígy. 

Én az angolkisasszonyokhoz Gusztáv húgával jártam egy osztályba. És egyszer a 

városligeti jégpályán ennek a Mopi barátnőmnek a bátyja, Mauthner Gusztáv olyan 

tapintatos figyelemmel, csöppet sem tolakodó érdeklődéssel segített föl egy elég 

megszégyenítő esésből, hogy attól fogva örömmel vettem, ha kísérgetett. De gyakran 

fordultam meg a Lendvay utcai házukban is – nemcsak mint Mopi osztálytársnője, 

hanem olyankor is, ha Weiss Juditot kísértem el a nővéréhez látogatóba. 

Szóval ezek a nevezetes örökösök végül elvettek – amivel nem azt mondom, hogy 

Gusztávot nem örömmel választottam, sőt –, és nyomban betagoztak nagycsaládi 

szervezetükbe. 

S én hiába vontam kérdőre a jövendő közös életünk dolgában a férjemet, nem is 

értette, miről beszélek. Hiszen nemhogy nem az én Gusztávom volt az, aki a 

beleegyezésem nélkül határozott rólam minden tekintetben, hanem azzal sem volt 

tisztában, mert mindaddig a kérdés sem merült föl benne, hogy ki az, aki mindebben 

dönt. Mintha egy láthatatlan, személytelen masinéria dolgozna csendben, pontosan és 

kíméletlenül – ránézésre emberi beavatkozás nélkül. 

Létezett ugyanis a nagycsaládi életszervezésnek egy bejáratott mechanizmusa, amely 

elhelyezett minket Gusztávval a Lendvay utcai Mauthner-ház emeletén – nemrég 

férjhez ment sógornőim volt lakosztályában, közvetlenül az anyósom magasföldszinti 

birodalma fölött –, és amely aztán kijelölte a derekegyházi birtokon eltöltendő téli és 

nyári vakációk dátumait, meghatározta a vonatkozó szezonban lebonyolítandó külföldi 

útjainkat, de hétről hétre előirányozta a fogadások és vendégeskedések vagy a házon 

kívüli esti programok rendjét, s üzemszerű gördülékenységgel működtette a teljes körű 

ellátás házi szolgáltatásait, különös tekintettel az étkezésre és a személyszállításra. 

Amit magam sem értek, miként válhatott az egyáltalán lehetségessé, hogy amikor 

végre külön házba költöztünk, azután is az addigi közös működés szisztémája 

folytatódott nálunk is. Addig rágtam ugyanis a férjem fülét, míg házasságunk negyedik 
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évében meg nem szereztük az egyik elhalálozott nagybácsi Hermina úti villáját – ne 

aggódj, Gusztáv, édesanyád így is karnyújtásnyira lesz, csak átkelsz a Városligeten! –, 

végül az az érvem hatott, hogy így már a zuglói filmgyártól is csak egy ugrásra 

leszünk. De számomra továbbra is a Lendvay utca maradt egy ugrásra – túlságosan 

gyakran megugrott ugrásra, hiszen családi programjaink oda szerveződtek ezután is. 

Ha pedig nem a Mauthner-villába, akkor a szomszédos Kornfeldékhez vagy Chorin 

Feri bácsiékhoz az Andrássy útra, voltaképpen ganz egal. És mint valami rossz 

bűvkörben, ész nélkül másoltuk anyósom házának életrendjét itthon, a Hermina úton 

is, amúgy persze az általa betanított személyzet lebonyolításában. Nem állíthatom, 

hogy ártatlan vagyok abban, hogy ez így alakult, sőt. De borzasztó nehéz megállni, 

hogy az ember ne csábuljon el nap mint nap a kényelemnek. Ha ez is meg az is az 

ölünkbe hullik, ha elintézik helyettünk az ügyeket, ha elvégzik, ha kifizetik, ha elénk 

teszik, abba hamar beleszokunk, akkor ez maradjon is inkább így. 

 

* 

 

Életviteli gépezetünket – amelyet személytelenné téve misztifikálhatok persze – végső 

soron azért mégiscsak az anyósom, Elza dirigálta. Érdekes, hogy akik hozzátartozóim 

közül a mai napig a legerősebb befolyással vannak rám, mindketten Weiss Manfréd 

lányai: a fiatalabb, akit pótanyámmá fogadtam, meg az idősebb, akit anyósomként 

kaptam meg. 

Weiss Elza 1885-ben született, és Mauthner Alfrédhez ment feleségül 1906-ban. Mire 

a Weiss lányok férjhezmenetelének nem kevés komplikációval tűzdelt gondjai Elzával 

kezdetüket vették volna – habár a két fiú házasodása más tekintetben 

bonyodalmasabbnak bizonyult –, addigra édesanyjuk, Wahl Alice már nem élt. Alig 

negyvenévesen, 1904-ben vett búcsút övéitől, és tette örökre vigasztalan 

kedélybeteggé a férjét, Weiss Manfrédot, a magyar gyáripar nagy gründolóját, aki 

bánatából attól fogva már csak a szakadatlan munkába tudott menekülni. Elzának 

annyi volt csak a szerencséje, hogy választására az utolsó pillanatokban még 

megkaphatta az anyai áldást. Alice ugyanis jól ismerte és sokra tartotta az ifjú Alfrédot 

– még abból az időből, amikor az apja vetőmagtermesztési tanulmányútra küldte a fiát, 
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és egyszer egy Berlinbe tartó vonatutat végigbeszélgettek –, úgyhogy még a halálos 

ágyán is emlegette, hogy ez a Mauthner fiú milyen jó férje volna Elzának. 

A családi legendáriumból úgy értesültem, hogy perdöntőnek bizonyult ez az utolsó 

anyai kívánság, amikor a dinasztia feje már-már megmakacsolta magát. Mivel ugyanis 

a Mauthnerek kikeresztelkedtek a zsidóságukból, Weiss Manfréd nem akart 

beleegyezni a házasságba. Jövendőbeli vejéről kategorikusan jelentette ki például – de 

a legszélesebb családi kör jelenlétében –, hogy aki elhagyja a vallását, hát az nem egy 

karakter. 

Valójában az történt – ha a mendemondákból szövődő történetek közül Lola 

egyáltalán kiválogathatja a valóságosakat –, hogy németországi üzleti útjai során az 

öreg Mauthner már a századforduló előtt is megtapasztalta, mennyire nehézkes lehet 

olyan útlevéllel közlekedni, amely elárulja gazdájának zsidó eredetét. Ezért amikor 

már a fiait is önállóan utaztatta – Alfrédot például egy híres erfurti kertészetbe küldte –

, úgy döntött, hogy ha saját magáról nem is, de utódairól leveti őseik felekezetének 

nyűgeit. Nem csinált lelkiismereti kérdést a dologból – állítólag meg se kérdezte a 

fiait, hogyan vélekednek róla –, a legcsekélyebb habozás nélkül megkereszteltette 

őket. Hát így vált a családi fáma szerint Alfréd is – egyébként új hitét sem gyakorló – 

katolikussá. 

Valósággal groteszk az, gondolt bele most Valériusz Lola, hogy ugyanaz a körülmény, 

amit Weiss Manfréd a vőjelöltjének, Mauthner Alfrédnak az esetében kifogásolt, 

végső soron őrá, az alapító atyára nézve is igaz volt. Aki egyáltalán nem ápolta hitét 

valami nagy lelki odaadással, s vallását hellyel-közzel gyakorolta csak, sőt a maga 

praktikus zsenialitása mellett voltaképp az ilyen hitbuzgalmi élményekhez nem is volt 

kanala. 

A legenda szerint a szerelmespár azonban nem hátrált meg, képesek voltak a Weiss-

villa halljában egész délutánokon és estéken át összeölelkezve egymás kezét fogni, és 

titkon csókolózni – ez azért eléggé tetszik, ráadásul igaz, mivelhogy Elza maga is 

bevallotta nekem –, úgyhogy megtört a jég, Weiss Manfréd hozzáadta lányát a 

kikeresztelkedett Mauthnerhez. Viszont ragaszkodott egy olyan megállapodáshoz, 

miszerint a születendő fiúk izraelita vallásúak maradnak, és csak a lányokat keresztelik 

ki a katolikus felekezetbe. Ám amikor ezt a méltatlan menyegzőt mégiscsak 
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személyesen illett bejelenteniük a család rabbijának, a szegény öreg kétségbeesett 

jajveszékelésbe fogott, megszaggatta ruháit, s az ég felé rázva öklét kiáltozta, hogy a 

Weiss Manfréd lánya!, a Weiss Manfréd lánya! 

A házasságra ezután már senkinek panasza nem lehetett, jól sikerült, bőséges 

gyermekáldás is boldogította – de bizony jóval tovább is tarthatott volna. Onnan 

folytatódik csak a legendárium, hogy Mauthner Alfréd – mielőtt még apósom lehetne 

– betegeskedni kezd, majd ’33-ban meghal. A céget pedig meg kell menteni a 

gazdasági válságtól – hát persze hogy Chorin Feri bácsi nyúl a Mauthnerek hóna alá, 

amikor a magtermeltetőt is átköltözteti Csepelre, és gazdaságosan építi be a 

cégcsoportba. Anyósom pedig továbbra is elérzékenyülő szerelemmel ápolja férjének 

emlékét – és ahogy elfogadjuk például, hogy önszántából nem tart meg többé se 

születésnapot, se Karácsonyt vagy más ünnepet, úgy törődik bele aztán mindenki a 

„nagy özvegy” kikapcsolódási vagy költekezési hóbortjaiba is. 

Hát ilyesféle előtörténetek közepette formálódtak meg és hullottak ölünkbe 

lehetőségeink és kényszereink, amelyeket kiélvezni és elszenvedni tartoztam Mauthner 

Gusztáv oldalán. 

 

* 

 

Hogy a családi históriából egyes motívumok beleszövődnek a mi kézfogónkba és 

házasságunkba is, erre csak Gusztáv halála után vezettek rá Weiss Judit pótanyám 

bizonyos megjegyzései. Amelyek például arra utaltak, hogy halála előtt nem sokkal az 

édesanyám, Márta néhány beszélgetés nyomán megkedvelte az én jövendőbeli 

Gusztávomat – hasonlóan ahhoz, ahogyan az apja, Mauthner Alfréd vált 

rokonszenvessé a nagybeteg Wahl Alice-nak. És noha Juditnak lettek volna 

fenntartásai unokaöccsével szemben – főként annak már akkor kiütköző kilengései 

miatt, amelyekre tapintatosan figyelmeztetett is engem, de hiába –, a Mama bizakodó 

mosollyal, nyomatékosan ráhunyorított Judit aggályaira, és azt mondta: Én úgy látom, 

Lolát és Gusztávot nagyon is lesz, ami egybeforrassza. 

Ahogy holt férjem emlékét Weiss Judit így fölvillantotta, e régi mondat hallatán 

bennem váratlan lüktetés támadt, és egészen izgalmasnak találtam, hogy anyám ilyen 
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telitalálattal ráhibázott arra, ami kettőnk között akkor föltámadt. De azon még inkább 

elcsodálkoztam, hogy mindezt hosszú éveken és halálon át most hogyan képes a mába 

emelni nekem az a Judit, aki az ilyen érzékiséget állítólag nem is ismerheti. 

 

* 

 

Bensőségesebb emlékeinek fölidézésekor Lola – számunkra meglepő módon – 

önáltatásnak minősíti régi fogadkozását, hogy ami a négy fal között történik vele, 

abban nem fog megalkudni soha. Meg hogy a belső, személyes világát nem hagyja 

kényszeríteni, abban nem engedi magát elnyomni, azokat az elveit és vágyait nem adja 

föl semmiért. Csupán találgathatnánk, hogy miből fakadtak későbbi kétségei, de hogy 

a meg-nem-alkuvást eredetileg mire értette, az világos. 

Egyrészt az intellektuális autonómiájára – mert abba már kamasz lány korában se 

hagyott beleszólást, még az apjának sem, hogy mit olvasson, és hogy a kötelezőkön túl 

milyen tanulmányokat folytasson. Ezeket az elhatározásait asszonyként is követte, 

amikor egyetemi előadásokat is hallgatott, sőt néhány társadalomtudományi kurzust 

vizsgával zárt, de valamennyire beleásta magát a pszichológiába, és kapcsolatba került 

a mozdulatművészettel is. 

A másik, amiről úgy határozott, hogy feltétel nélkül a sajátja, az a teste. És – bevallása 

szerint – nagy szerencséje, hogy a férje úgy volt jó társa közös ágyukban is, hogy ezt a 

kikötését tiszteletben tartotta. Lola meg van győződve róla, hogy ez volt az ő 

házasságuk bensőséges működésének a nyitja, ez az ő jól kidolgozott intim életük. 

Vagy mondhatná akár úgy is, hogy gördülékeny együttélésüknek ez vált a 

leghasznosabb, a leginkább megtérülő befektetésévé. Ha ezt nem csinálták volna elég 

jól – ami nem azt jelenti persze, hogy a szenvedélynek ugyanazon a hőfokán és mindig 

ugyanannak kellett végbemennie –, és ha együttléteik alaptónusa nem férjének a 

rajongása lett volna, akkor nem hinné, hogy megúszták volna különösebb traumák 

nélkül mindazt, ami például Gusztáv éjszakai kicsapongásokban bővelkedő 

életviteléből következett. De átvészelték a nap mint nap leselkedő vészhelyzeteket – 

hogy aztán ne menekülhessenek a végső katasztrófától. 
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* 

 

Rajongtam azokért a vasárnapi kirándulásokért. De nyáron akár hétköznap is sor 

kerülhetett rá, és nemcsak kislány koromban, hanem kamaszéveimben is, hogy 

reggelente ostorpattogtatással, lovak horkanása közben konflis állt meg az ablakunk 

alatt, és Weiss Judit szállt le róla, hogy sürgetni és lelkesíteni kezdjen minket: Márta, 

drágám, gyerünk, ne húzzuk már az időt. 

Mert inkább anyámba próbált lelket verni, hogy a Mama lássa valami értelmét 

egyáltalán a kimozdulásnak, legalább énmiattam. Nekem nem kellett kétszer mondani, 

hogy igyekezzek, mert imádtam a sétakocsizást keresztül-kasul a Városligeten, a 

zuglói utcákon, de akár végig az Andrássy úton az Erzsébet vagy a Gizella térre. És 

bárhol megállíthatom a fogatunkat egy-egy sétára, vagy hogy kirakatot bámuljak, de 

akár versenyt is futhattam az ügető lovakkal a Margitszigeten vagy a Vérmezőn. 

Judit a konflist szívesen indította a külvárosok felé is, és gyakran megesett, hogy 

keresztülporoszkáltunk Pestszenterzsébeten – olykor benéztünk a főtéri templomba, és 

megvártuk az istentisztelet végét, merthogy neki beszélnivalója van a pappal vagy 

valamelyik apácával. Aztán pedig átcsattogunk a Gubacsi hídon – vetünk pár pillantást 

a Ráckevei-Dunára, de sose nézzük meg közelebbről sem a Nagy-Zsidó-szigetet, sem 

pedig a kicsit –, mert sietünk, hogy meglátogassuk kislánykorom világát, a Weissek 

hazáját, Csepelt. 

A tulajdonos-részvényes családtagok nem itt laknak persze, nekik olyan tartósan 

kihelyezett otthonuk ez inkább, mint a világutazóknak az általuk fölfedezett földrész, 

amelyet gyakran látogatnak, hogy egyre ötletesebben beépítsék és benépesítsék az ő 

kedves kolóniájukat. Meghonosítanak ott mindenfajta kedvükre való növényi, állati és 

emberi lényt, teremtenek oda lakni vagy iparkodni alkalmas építményt, színt, műhelyt, 

toronykéményes kemencét, csarnokközi vasutat, tölténygyárat, konzerv-, papír- és 

posztóüzemet s egyéb gépi létesítményt a János-kápolnai homokon, az Alsó-

káposztáson meg a Bucka-erdőn, s közben föltétlenül nyájasan és humánusan, ám 

vitába nem bocsátkozva uralják viszonyaikat úgy a helyiekkel, mint a jövevényekkel. 

Szokásba hoznak ott számos hasznot hozó vagy kedvtelésből űzött tevékenységet, meg 

más egyebet, amit értékesnek vagy komfortosnak tartanak, ami érdekeiket, 
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kényelmüket vagy olthatatlan irgalmasságukat szolgálja. De leginkább olyasfélét 

szeretnek odatelepíteni, ami zökkenőmentesen működjék, s ernyedetlen buzgalommal 

produkáljon bármit, ami haladó, lenyűgöző és jövedelmező. 

Rokoni köreinkben is gyakran szó esett róla, hogy Judit mindig is mennyire a lelkén 

viselte önként vállalt feladatait. Hogy rendszeresen fölkereste – akár egyedül, akár a 

barátnőjével, Ditrói Mártával és a lányával, Lolával – a gyári kórházat és a 

csecsemőotthont, amelyeket Weiss Manfréd még a háború végén építtetett, és elhunyt 

neje, Alice emlékének ajánlott. Csepelen többnyire bárónőnek szólították, amit ő 

elhárított, a kórházi ápolónők és a gyermekgondozónők között pedig mindig is voltak 

bizalmas barátnői, lelki társai. De meg szokta látogatni azokat a frissen szült 

gyermekágyas anyákat is – ilyenkor kelengyével, ápoló- és tápszerekkel ajándékozza 

meg őket –, akik ha visszaállnak a munkába, a babájukat beadják majd a gyári 

bölcsődébe. 

Ezért ezek a csepeli kirándulások nem múlhattak el anélkül, hogy Judit ne mesélt 

volna valamit elsőfokú imádottjáról, Preisich Kornél professzorról. Merthogy a csepeli 

kórház szülész-nőgyógyász és gyermekorvosa elbűvölte nemcsak az osztályon fekvő 

asszonyokat és ápolónőiket, valamint rajtuk keresztül a teljes gyárat, hanem Judit 

közvetítésével az egész Weiss rokonságot is. Jól emlékszem, hogy amikor Elza lánya, 

Mauthner Krisztina mindenórás lett, a család gépkocsiján száguldottunk Judittal 

Preisich doktorért, aki útközben egyszerre udvarolt mind a kettőnknek, hogy pár perc 

múlva mindenki megelégedésére segítse világra Elzánk újabb unokáját, Margaretha 

Erzsébetet. 

Preisich doktor úr egyébként annyira a szívén viselte a gyári anya- és csecsemőotthon 

ügyét, hogy azt a saját fiával terveztette meg – azaz könnyen keresztülvitte, hogy a 

vállatvezetőség ezzel a feladattal az ifjú Preisich Gábort bízza meg. Mint ahogy 

később ugyanő álmodta meg a gyári tulajdonú Kőhegyi Menedékházat is. 

Az ország legelsőként megnyílott csecsemőotthonának Csepelen az volt a küldetése, 

hogy a mi munkás fiatalasszonyainkat a szoptatás akár hatóránkénti kötelme se 

hátráltassa a kenyérkeresetben. Így, aki nem óhajtotta igénybe venni a háromheti 

szülési szabadságát, akár tíz nap után is munkába állhatott. Különösen a töltényhüvely- 

és lőporgyári kismamák örülhettek az üzemi kisdedóvónak, merthogy ez az ő 
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műhelycsarnokuk tőszomszédságába épült – közvetlenül a megvakult katonákat is 

foglalkoztatni képes lőszercsomagoló mellé. Mondjuk, volt, akinek eszébe jutott, hogy 

ez kissé talán gyári-zajos környék, s vajon nyugodtan alszanak-e a kicsik, és a Martin-

kemence meg az öntöde miatt a levegő sem itt a legtisztább. Arról nem szólva, hogy, 

ne adj’ isten, robbanás is bekövetkezhet – amikor aztán együtt élünk és halunk, 

tréfálkoztak kínjukban némely rémeket látó kismamák a mellükre vett babájukkal. 

Azt viszont láttuk, aminek ők is örültek, hogy elég, ha a reggeli sichtakezdés előtt pár 

perccel adják be gyermeküket csecsemőotthonunk erre szolgáló ablakán. Odabent a 

nővérek levetkőztetik és megfürdetik a kicsiket – az otthoni ruhájuk a nevüket viselő 

papírzsákba kerül, merthogy intézeti egyenkelengyébe öltöznek át –, és szépen 

megvárhatják, míg a mamájuk egy-egy rövid munkaszünetre át nem szalad a 

lőporcsarnokból, hogy megszoptassa őket. Amúgy meg a csecsemőgondozónők 

gondoskodnak róluk – tisztába tevés, itatás, póttápszerrel való cucliztatás, ha 

szükséges –, este pedig mehetnek az édesanyjukkal haza, de útravalóul gondoskodunk 

még egy tápszeradagról is a cumisüvegükbe. 

Egyébként Judit bárónő kórházi és csecsemőotthoni inspekciói és családlátogatásai 

nemcsak az ő altruista buzgalmából fakadtak, hanem bizony ellenőrizni akarta 

rokonsági jótékonykodásunk hatékonyságát is. Ennek adódott ugyan némi kényes 

vonatkozása, hiszen a kórházat Judit unokahúgának, Mauthner Babynak a férje, dr. 

Borbély vezette, de a bárónő szociális szempontból a betegágyaknál is kompetensebb 

volt mindenki másnál. Nyilvántartotta, hogy milyen betegek mettől meddig fekszenek 

vagy lábadoznak – és gyógyultan vagy netán holtan távoznak. A gyógyultat 

visszafogadóknak, avagy a hátrahagyott gyászolóknak pedig mifélék a körülményeik, 

nem szorulnak-e rá a segítségre. 

Minthogy a gyári kórház esetében többnyire nem krónikusan beteg kuncsaftokról 

beszélünk, hanem olyanokról, akik egyébként rendszerint munkaképesek volnának, 

ezért azokban a rendkívüli esetekben, amikor műtétre kell mégis sort keríteni, vagy 

amelyeknek sajnálatosan halálos a végük, bizony balesetről van szó. Hát ez szokta 

Juditot a leginkább kétségbe ejteni és lelkifurdalással eltölteni – tetejébe igen gyakran, 

mert ha minden szóba jöhetőt számba veszünk, majdhogynem naponta. És ha bármi 

kisebb-nagyobb katasztrófa történik az olvasztókemencéknél, a fúrók, esztergák meg 
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prések munkapadján, a hajtószíjjal forgatott kerekek alatt, a sajtoló-, daraboló- és 

fűrészgépeknél vagy az építkezési állványok tövében, már hozzák is a szerencsétlent a 

sebészetre. Amire nemcsak Weiss Judittól, hanem Valériusz Lolától is hallhattunk 

többször is elborzasztó példákat. 

Merthogy a segédműtősnek gyakran beálló Judit kíséretében, túl már a bakfiskoromon, 

magam is többször beöltöztem operálást bámulni. Ezért tanúsíthatom, hogy a 

sebészorvos pedig – aki bizony nem mandula- vagy vakbélműtétekben szerzett rutint – 

a sehol másutt nem kínálkozó, bőséges tapasztalatok birtokában képes bravúrosan 

műteni. Miközben sajátosan obszcén akasztófahumorával igyekszik oldani a 

feszültséget a legijesztőbb baleseti sérülések operálásakor is. Olykor pedig arra biztatja 

asszisztenciáját, hogy oly finoman nyúljanak csak a műtétre váró beteghez, akárha 

kedvesük fölajzott testét illetnék, s olyan érzékenyen figyelmes és kíváncsi 

érintésekkel tapintsák meg őt, mintha ujjbegyük a szerelmes kéjfakasztás ügyében 

buzgólkodna éppen. 

 

* 

 

Illúziói egyébként régóta nincsenek már a mi Judit bárónőnknek. Eleget járt ő a 

Kelenföldön a kiserdei barakktelepen, a vagon- és kunyhólakók közt, de a Csepel-széli 

viskókat meg a Jajtelep kalyibáit is megkerülte párszor. Jól tudta, hogy csodákat nem 

lehet művelni, s akiknek a mi karitatív intézményünk segíteni képes, azok még a saját 

gyárunk alkalmazásában álló rászorulóknak is csak egy töredékét jelenthetik csupán. 

S ha olykor ez jött a családban szóba, ő pironkodott a leginkább, hogy mondjuk még a 

gyári lakásépítkezési buzgalom is milyen szembeszökő különbségeket produkált a 

Magyar utca két oldalának házai közt. Balra a szűk telekre fölhúzott, keskeny 

utcafrontos, meredek tetővel ácsolt munkásházikók, amelyek a szoba-konyha-

baromfiól komfortját jelentik a szerencsésen kiválasztott előmunkásoknak – a gyár 

felőli oldalon meg a kórház Déli útján viszont egészen más a zsáner: Itt sorakoznak az 

imponálóan elegáns, egységesen sárga klinkertégla burkolatú, négy-öt szobás, 

fürdőszobás villák, a nappalijuk festőműteremhez illő ablakméretekkel, 

körbeablakozott sarokbástyával vagy télikerttel pompázik – és ezekből széles teraszok 
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nyílnak a virágba borult kertekre, mert egyik-másik villát valóságos kis park veszi 

körül. Ebben a fertályban laknak a gyárainkat vezérlő igazgatók, mérnökök, 

üzemvezetők és könyvelők – és ezek egyikében cseperedett föl Valériusz Ákos és 

Ditrói Márta kislánya, Lola is, amikor a főmérnök úr adott még a boldogan élő, 

gyönyörű kis család látszatára. 

Úgy tudjuk, hogy Lola sokáig nem szeretett visszalátogatni kislánykora házába azt 

követően, hogy tízévesen az édesanyjával és Titi házvezetőnővel beköltözött a városba 

– a hangoztatott indok szerint a kislányt most már komolyabban kell iskoláztatni, a 

munkaőrült apának viszont továbbra is a gyár mellett muszáj laknia, legalábbis hét 

közben. De miután eltemették az édesanyát, Mártát, Weiss Judit és Titi elkezdtek 

kijárogatni Lolával látogatóba Valériusz főmérnök házába – s olyankor rendszeresen 

odavezényelték és felügyelték a nagytakarítást, nagymosást végző asszonyokat meg az 

alkalmi kertészt. 

A főmérnök állandó alkalmazottat nem akart a házába, hiszen – ezt mindnyájan tudtuk 

róla – nagyobbrészt a gyárban élt, többnyire az irodájába hozatott ebédet, vacsorát, 

néha még ott is aludt, s mindenben a gyári személyzet szolgálta ki őt. Olykor viszont 

napokra eltűnt, bezárkózott, vagy egy-két hétre elutazott – de ilyenkor is betelefonált a 

gyárba, kiadta utasításait, és pontosan megmondta, mikor érkezik vissza. 
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Negyvennégy március tizenkilencedikének reggelén Kohner Artúr már azt 

megelőzően elindult a cisztercita templomba, hogy a sógora, Chorin Ferenc elérhette 

volna telefonon a hírrel, hogy bevonultak a németek. De minthogy a rokonsági 

kupaktanácsban az utóbbi hetekben már egyikünk sem vitatta, hogy a megszállás 

előbb-utóbb megtörténik, mégsem volna helyes úgy fogalmaznunk, hogy Artúr „mit 

sem sejtve” sietett megszokott lelkigyakorlatára. Attól azonban mégiscsak 

megdöbbent, amivel az ismerős fiatal szerzetes fogadta, hogy pár perce a 

gyóntatószékből tévedésből rángattak ki valakit a detektívek. 

Úgyhogy meneküljön, méltóságos uram, mert név szerint báró Kohnert keresték. Azt 

mondtam nekik, hogy már el méltóztatott menni, hát rögtön tovább is álltak. 

Ezek szerint nemcsak hogy megfigyelés alatt állok, hanem vadásznak rám. 

 

* 

 

Végig kell gondolnom a helyzetemet, ezzel dőlt hanyatt pár nap múlva Kohner egy 

díványon, amikor már ledőlhetett. Hiszen ha csak visszatekintek közös téli vakációnk 

december 28-ájára, amikor a legjobban értesült bölcseket hallgathattam meg, tudnom 

kellett, mire számítsak. 

De aztán alig öt héttel később, ’44. február elején, ugyancsak a derekegyházi 

kastélyban – most már mint a Demokratikus Polgári Szövetség vezetői – egy egész 

napot eltöltöttünk azzal, hogy helyzetünket alaposabban is kivesézzük. Ennek is 

Chorin Feri volt a hajtómotorja persze. 

A konspiratíve megszervezett találkozóra a kastélyba érkezett mindenekelőtt a 

formálisan ugyan inaktív, mégis a legnagyobb politikai tekintélynek számító Bethlen 

István, de ott volt két kormánytag is, Keresztes-Fischer Ferenc meg Bornemisza Géza 

– és persze mi hárman sógorok, Chorin, Kornfeld meg jómagam. Vagyis a 

Demokratikus Szövetség szárnyaiból csak kettő volt jelen, hiszen hiányoztak a 

liberális demokraták, Rassayék is, Vázsonyiék is – kérdeztem ugyan, hogy miért, de 

nem kaptam kielégítő választ. Ott voltak tehát a miniszteriális tényezők, akik a 

kormánypárt – vagy csak a valahai kormánypárt – nyugatos, most már kiugráspárti 
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szárnyát képviselték a maguk bátortalan kapcsolataival az angolszászok felé. És ott 

voltunk mi, az ő valamikori támogatóik, akik – miközben ellenzéki lapokat és 

mozgalmakat is pénzeltünk – valaha szintén a kormánypárt konzervatív-liberális 

képviselői voltunk, ám azóta befeketedtünk, és oda jutottunk, hogy bármikor 

elveszíthetünk mindent, beleértve az életünket. Viszont egyelőre megvan még többé-

kevésbé a vagyonunk, megmaradt a termelésben vagy a pénzügyekben való 

jártasságunk, szakértelmünk és befolyásunk. S megmaradtak némely személyes 

kapcsolataink. 

Helyzetünk kényességére volt jellemző, hogy még egymással is összevitatkoztunk. 

Mert ugyan semmi különös, előre megfontolt szándékom nem volt, de beszélgetésünk 

ebédszünetét közvetlenül megelőzően – már keltünk volna föl a dohányzó foteljeiből – 

valami olyasmit sóhajtottam, hogy „de hiszen még saját magunkon sem ismerheti ki 

magát az ördög sem”. 

Chorin Feri ideges oldalpillantást vetett rám, de Bethlen nyájasan fordult felém, hogy 

hát ezt vajon hogy érted, édes egy Artúrom. 

Biztosan eszedbe jutott már neked is, kegyelmes uram… hogy a gondolkodásunk meg 

az efféle tettleges mozgolódásaink miatt, mondom, bármikor vérdíjat tűzhetnek ki a 

fejünkre, ugye… 

Így van, mindnyájunkéra, mosolyodott el Bethlen. 

Az igaz, de a mienkére plusz még faji alapon is. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy a 

legelső, az elpusztítandó ellensége lettünk, ugye, a… 

Reméljük, hogy ez túlzás, kedves Artúr… 

Vagy perceken belül már nem lesz túlzás, gróf úr. Amikor üldözni kezdenek minket, 

kezdtem magyarázni, és nemcsak a németek, hanem akár a regnáló magyar hatalom is. 

Amely – tisztelet a kivételnek, vetettem közbe, amit Keresztes-Fischer csüggedt 

iróniával köszönt meg, és ültében meghajolt –, amely, mondom, egyre jobbra sodródva 

vezet a szakadékba… 

Mi pediglen épp ezért, próbált volna közbeszólni Bornemisza, de nem hagytam – 

merthogy mi az viszont, ami kiismerhetetlen mibennünk?, tettem föl a kérdést. Hát az, 

hogy mindennek a dacára nincs, aki jobban támogatná ezt a bűnbandát, mint éppen 

mi… 
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Artúr, ha megkérhetlek, fordította felém a tenyerét Feri. 

Mi, akik fegyvereket és repülőgépeket szállítunk nekik. 

Chorin sógornak azonban nagyon nem volt ínyére az én akadékoskodásom a 

miniszterek roppant megtisztelő jelenlétében, úgyhogy határozottan artikulálva 

szögezte le, hogy mi érvényes szerződések alapján vevőknek szállítunk, nem pedig…! 

Haszonlesésből, Ferikém…! 

De hát ez közös magyar érdek…!, erősködött tovább a sógorom. 

Én viszont most nem voltam hajlandó hátrálni, hanem vehemensen magyaráztam, 

hogy hatalmi bűnök részesei vagyunk, mert odaragadtunk az uralkodó, a németekkel 

szövetséges politikai elithez. 

Kérlek, Artúr, hogy most már…!, emelte föl ekkor a hangját Chorin. 

Ezért még a fajvédelem bűneiben is felelősségünk van, toldottam hozzá. 

Dacára származásunknak? Ami miatt mi is üldözöttek vagyunk? Elment az eszed, 

Artúr, neked elment az eszed, csóválta Feri a fejét, s közben a mindvégig hallgató 

Kornfeld Móci csitítóan karolt át. Bethlen pedig azt mondta: 

Igen, a konszern megpróbálja a legnehezebb időkben is teljesíteni a feladatát – de hogy 

a fegyvereket kik és mire használják, az nem a gyártók vagy a tulajdonosok 

felelőssége. Akiknek óriási a kockázata, hiszen bármelyik nap az is megtörténhet, 

hogy a szövetségesek éppen Csepelt is porig bombázzák… 

Bár már látnám!, szólalt meg Chorin holtsápadtan, majd fölállt, és kiment. 

 

* 

 

Egyébként az előző napokban miköztünk is szóba került az a kérdés, amely ekkoriban 

számos hivatalos vagy nem hivatalos megbeszélésnek és egyéb titkos konzultációnak 

képezte tárgyát, miszerint Budapest is megérdemelné, hogy nyílt várossá nyilvánítsák, 

mint Rómát. De még arról is vitatkoznunk kellett, hogy ebben a döntésben ki volna 

egyáltalán kompetens. Mindenesetre Kállay miniszterelnök – bizonyos várhatóan 

fölmerülő hadvezetési és diplomáciai nehézségekre hivatkozva – elzárkózott ennek a 

nyílt városi állapotnak a deklarálásától. Ezek szerint – ha megtagadhatja – ki is 

nyilváníthatná ezt a bizonyos státust?, találgattuk, de hát akkor mért nem teszi vajon? 



 55 

Keresztes-Fischer szerint viszont az, hogy bombázzák-e majd az angolok hazánkat és a 

fővárosát vagy sem, nem attól fog függeni, hogy a magyarok szimpatikusak-e nekik 

vagy sem, mert ez hadászati kérdés. Nekik azt kell mérlegelniük, hogy ipari-termelési, 

szállítási vagy egyéb hadi szempontból útjukban áll-e a fővárosunk vagy sem – nem 

pedig azt, hogy mondjuk Rómához hasonlóan több ezer éves múltja, fölbecsülhetetlen 

értékű műemléke, műkincse és pápája van-e vagy nincs. 

Szeretném én is Budapestet nyílt várossá nyilvánítani, magyarázta nekünk Kállay némi 

keserű derültséget kiváltva a múltkor, de hát hiába is vonultatnám föl a pápa helyett 

Stern Samut, az antik műemlékek helyett pedig Gül Baba sírját…! 

 

* 

 

Ezen a február 3-i titkos találkozón Derekegyházán már besötétedett, mire eldöntöttük 

– miután kifejtette mindenki a magáét –, hogy mi legyen az a program, amit 

mindnyájan el tudunk fogadni. A memorandum először is leszögezte, hogy odaveszett 

a nyugatiakhoz fűzött remény, mert nem ők, hanem az oroszok fognak megszállni 

minket. Ez engem, őszintén szólva, meglepett és kétségbe ejtett, mert még bíztam 

benne, hogy olasz és délszláv területeken át hátha az angolszászok fognak 

fölszabadítani, és velük köthetünk békét. De Bethlen erre csak legyintett – Chorin Feri 

szintén –, hogy ez a vonat elment. Hiszen ezek nemcsak hogy nem garantálják a 

háború utánra mai, visszacsatolásokkal megnövelt határainkat, hanem átengedtek 

minket már mindenestül a szovjet befolyási zónának – vagyis Sztalinhoz kéne a béke 

ügyében fordulnunk. Úgyhogy jön majd megint, a ’19-es után, egy másik 

kommunizmus, de csak néhány évre, mert a Nyugat addigra legyűri majd az oroszt. 

Állítólag – hát, nem tudjuk. 

Megfogalmaztunk továbbá egy javaslatot a kormányzónak, miszerint forduljon 

közvetlenül Hitlerhez, és kérje a magyar csapatok hazahozatalát a frontról. Ez utóbbi 

kérés ugyan megtörtént aztán, de fölösleges is mondanom, hogy hiábavaló fáradozás 

volt. 

Annyit kell még megjegyeznem, hogy március 19. után, amikor mindnyájunkat 

őrizetbe akartak venni – kit sikerült nekik, kit nem –, a sógoraim kihallgatása során 
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kitudódott, hogy a németeknek milyen meglepően pontos információik voltak ennek a 

februári derekegyházi megbeszélésünknek a részleteiről. Mi hárman voltuk ott, meg ők 

szintén hárman – és a személyzet persze –, de nem akarok találgatni… 

 

* 

 

Mert még az is lehet, hogy a németek inkább Kornfeld szervezkedésének szereplőin át 

jutottak közelebbi értesülésekhez. Móric sógorom érdeklődését ugyanis akkoriban 

leginkább a katolizált zsidókat képviselő egyesület, a Szent Kereszt ténykedése 

váltotta ki. Mint buzgó katolikust, engem is aktivitásra szólított föl, úgyhogy március 

7-én már én is ott voltam nála, amikorra az egyesületnek nem a teljes vezetését, hanem 

csak a politizálókat hívta össze: Kerkai pátert, Pallavicini Gyurit meg Barankovicsot. 

És némi késéssel megérkezett a zirci apát, Endrédy Vendel is – azon a szép, nagy 

autóján, amelyen a következő héten aztán Chorin Feriéket fogja az apátságba 

menekíteni. 

Tudsz róla, hogy mi az, amin Móci gőzerővel dolgozik a papi kulisszák mögött?, 

kérdezte tőlem némi gúnnyal Feri, mielőtt nélküle indultam volna Kornfeldékhez. 

Megráztam a fejem, mire fölvilágosított: Egy katolikus pártot akar a mi sógorunk 

összehozni. 

Végül én jöttem el Mócitól utolsónak, és alaposan összevitatkoztam vele – most jut 

eszébe pártalapításon törni a fejét?, nem gondolja, hogy el van már késve? 

 

* 

 

Addigra tehát világosan megértettük, hogy minket a németek rövid időn belül úgy 

fognak lerohanni, mint az ellenségeiket. Minket – részint úgy, mint magyarokat, 

akiknek szövetségesi megbízhatóságához már súlyos kétségek férnek, s ezen belül 

minket mint eleve is halálra szánt zsidókat. 

De ne feledkezzem meg arról sem, amit minden megszálló az első dolgának tekint – 

hogy legbefolyásosabb ellenségeit ártalmatlanítsa. És rögtön eszembe jutott, hogy e 

célból a náciknak elég lett volna megszerezniük a mi társaskörünknek az alapító 
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névsorát. Ugyanis az az elvbaráti kör, amelyet mi, „a három sógorok” alapítottunk – 

ahogy minket emlegetni szoktak –, majdnem minden hétfőn összeült vacsorára. Benne 

volt például Rassay, Baranyai, Tildy, Apponyi, Horváth Zoltán, Knob, Esterházy 

János, Csekonics, Esterházy Móric, Zsilinszky Bandi és Gratz Gusztáv – s ennek a 

vacsoraközösségnek az agyából pattant ki a Magyar Társaskör megalapításának 

gondolata. Elég szigorúan megrostáltuk a belépni kívánókat – így lett kétszázötven 

tagunk, de az ő névsoruk mellett, ha valaki kíváncsi lenne, ott találná a több százra 

rúgó további jelentkezők listáját is. 

Visszatérve tehát: Hogy Weiss Manfréd vállalatainak örököseiként a mi jelentékeny 

befolyásunktól nehéz eltekinteni, ebben nem lehet vita. Weiss Alfonz sógorom a 

március 15-i csepeli ünnepségen mint a vasművek résztulajdonosa még fönn ült a 

pódiumon az elnökségben, 19-én reggel a felesége, Herzog Erzsébet pedig azt volt 

kénytelen betelefonálni a vállalati központba, hogy már otthon keresik Alit a németek. 

Minthogy az utóbbi napokban föl is jegyeztem magamnak ezt-azt, ide csatolom, ha 

már eszembe jutott: Amikor legutóbb fönn jártunk Helénnel Alfonzéknál a 

gellérthegyi házukban, akkor a sógorommal – már nem egészen józanul – azzal 

ugrattuk egymást, hogy na, vajon melyikünket miért kiáltják ki majd a nép 

ellenségének. Mert ne legyen kétség, egytől egyig le fognak ránk csapni – ha nem is a 

nyilvánvaló vagy alig leplezett náciellenességünk miatt, ami logikus volna. Az persze, 

hogy milyen jelenet várható, attól is függ, hogy kik fognak jönni – a németek-e, 

rögtön, mihelyt lerohanják a várost, vagy pedig az ő magyar pribékjeik. Ezen össze is 

vitatkoztunk, Ali a németekre szavazott, én a mieink aktivitása mellett kardoskodtam. 

Tudom, mért szeretnél inkább magyarokat, Artúr, de azért nem szabad, hogy csodákra 

számítsál, intett engem szerénységre Alfonz. Aki szerint hiú ábránd volna 

letartóztatóimtól elvárnom, hogy naprakészen tisztában legyenek minden egyes 

szabotázscselekményemmel, amelyeket sajtó útján követtem el, ennyire széles körben 

azért nem vagyok ismert szerző. 

A te villádat viszont, Alikám, válaszoltam neki, egyáltalán nem azért fogják 

megszállni a németek, mert valamelyik tisztnek megtetszik majd a teraszodról nyíló 

kilátás, hanem mert rögtön rájönnek az éles eszükkel, miért is építkeztél ilyen szép 
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magasra: Mert így kitűnően tudod működtetni az illegális rádióleadódat, amelyen át az 

ellenségnek szivárogtatod ki a katonai titkokat, ezt pedig ők egy percig sem tűrhetik. 

És erre most milyen hírekkel érkezik meg Helén: A bátyja gellérthegyi villájába már 

19-én délelőtt betörtek a németek – Ali addigra már elmenekült otthonról, és a nagyfiát 

is vitte magával. A felesége nyitott ajtót a megszállóknak, akik minden teketória nélkül 

megkezdték a házkutatást, és közölték, hogy hadműveleti célokra lefoglalják a házat. 

Erzsébet ekkor választékos németséggel kifogásolta eljárásukat, ők meg erre – 

miheztartás végett, halálra rémítve a két kisgyereket – a teraszon agyonlőtték a két 

juhászkutyát. Mert mérgesen ugattak rájuk. 

 

* 

 

Egyébként, ahogy ezekben a mai lapokban olvasom, hovatovább az számít már az 

igazán pimasz zsidó pofátlanságnak, ha valaki festményeket gyűjtött. Úgyhogy a 

legszégyenletesebb dolgot Alfonz sógorom apósa, Herzog Mór művelte egész életében 

– szerencséje, hogy időben távozott az élők sorából –, aki műkincsekbe fektette 

vagyonát. Ahelyett, hogy – sose felejtem el, micsoda szenvedéllyel emlékezett meg 

róla nemrégiben Heltai Jenő –, szóval ahelyett, hogy a pénzét elkártyázta, 

ellóversenyezte, elitta, elcigányozta vagy kurvákra költötte volna, úgy, ahogy egy igazi 

magyar úrhoz illik. 

 

* 

 

Ami viszont engem illet – hiába is ugratott ez ügyben Alfonz –, már csak a náciellenes 

cikkeimmel is kivívhattam magamnak a helyet a letartóztatandók listáján – ugyanúgy, 

mint a sógoraim, Feri és Móric. Vagy mint Goldberger Leó, Bajcsy-Zsilinszky, 

Apponyi, Rassay, Gratz és Fenyő Miksa. Vagyis számítanom kellett volna rá, hogy a 

megszállás bekövetkeztekor percek alatt szó szerinti veszélybe kerülhet a biztonságom 

– vagy akár az életem –, és a családomé is. Ehhez képest csak úgy nagyjából és 

elviekben volt megbeszélve, hogy ha a helyzet úgy fordulna, akkor abba a kis 

kétszobás lakásba fogok a nejemmel és a fiammal beköltözni, amelyet még 
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megboldogult apám vásárolt a családunkat leghívebben szolgáló, de lassan már 

kiöregedő gondnokunknak és gazdasszonyunknak, a Tímár házaspárnak. Abba viszont 

már nem gondoltam bele, hogy ez a fajta elrejtőzés legföljebb arra jó, hogy akik 

őrizetbe akarnak venni, ne találjanak rögtön otthon, de minthogy a Tímár-féle lakásról 

bárki tudhatott, üldözőim órák alatt rám akadhattak volna. 

Kimondatlanul is az munkált bennem, hogy nem formálhatok igényt nagyobb 

biztonságra, mint a családom, a fiam – vagy mint maga, kedves, aki hiába hivatkozik a 

csupán felerészbeni érintettségére, tudja jól, hogy manapság ez semmiféle védelmet 

nem jelent. 

De hogy engem jobban el kéne bújtatni, ez nem jutott eszébe a feleségemnek sem, sőt 

nélkülem először még ki sem akart mozdulni a házból. Attól fogva pedig, hogy 

március 19-én reggel rémes idegeskedések és kapkodások közt elmenekültünk a 

búvóhelyünkre, ragaszkodott hozzá, hogy ott maradjak velük, és egy percre se 

hagyjam magukra őket. Csak miután néhány nap múlva találkozott a nővérével, 

Marianne-nal – aki épp mifelénk autózva a sofőrjét küldte föl Helénért, jöjjön le a térre 

egy szóra, s aki halálra váltan közölte vele, hogy nemcsak Chorin Ferit hurcolták el a 

németek, miután már másnap rajtaütöttek a búvóhelyükön, a zirci kolostorban, ahol jó 

barátjuk, Endrédy apát kínált nekik menedéket, hanem azóta már az onnan 

továbbmenekült Móricot is utolérték és letartóztatták –, csak erre föl kezdte a nejem 

tördelni a kezét, hogy akkor ő most hová is rejtsen el engem. 

Ahogy végre sikerült magát elérnem telefonon, akkor jöttem rá, kedves, hogy magának 

ugyanígy az én elbújtatásom volt a gondja, csakhogy már hetek óta. Így addigra 

rátalált már a megoldásra – mi több, tapintatosan közvetett módon megszerezte 

jövőbeni bújtatóim beleegyezését is. Sőt, maga legalábbis úgy értesült, hogy már ők 

maguk akarták éppen fölajánlani a segítségüket, kezdte magyarázni nekem a 

körülményeket, pedig eléggé recsegett a vonal, míg el nem árulta végül – a lehallgatás 

elleni védekezésül virágnyelven –, amit talán előre is kitaláltam, hogy édesanyja 

húgának a családjáról, Rajczyékról van szó. Tehát nem is olyasvalakikről, akiket csak 

magának köszönhetnék, hanem közvetlenül az én régi tisztelőimről és jó 

ismerőseimről, a repülőtiszt és katonadiplomata Rajczy Bálintról meg a feleségéről, 

Ditrói Kláráról. 
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Egy időben legalábbis összejártam velük közös barátunknál, Flórián Imre alezredesnél, 

akiről pedig nemrég tudtam meg, hogy az angolokkal kapcsolatot kereső Kiugrási 

Iroda belső köréhez tartozik. Ez a rejteklakás pedig Klári tulajdona – akiről azt is 

tudom, hogy a nővérével, a maga édesanyjával, Mártával együtt itt cseperedett föl –, és 

továbbra is üresen állna, ha Bálint nem akarná ideköltöztetni egy nagykunsági kúriából 

özvegy édesanyját. 

S minthogy a konspiratív üzenetváltások nyomán maga már abban is megállapodott a 

nagynénjével, hogy én még aznap este jelenjek meg ezen a – számomra különben jól 

ismert – címen, nem is volt mit fontolgatnom e gáláns ajánlaton, elfogadtam, és 

jöttem. Ahogy keresztülsétáltam a Vérmezőn és az Attila úton, majd befordultam a 

Logodi utcába, láttam, hogy ennél följebb már nem juthatnék, mert a Várba vezető 

utakat és lépcsőket géppuskás német őrség zárta el. Milyen szerencse, gondoltam, 

hogy mondjuk nem az Úri utcában kaptam búvóhelyet, s így most nem kell 

átküzdenem magam azokon, akik elől elbújni kényszerülök. Miközben azon 

emésztettem magam, hogy miért nem én gondoskodtam még idejében a maga 

elbújtatásáról, s miért sikerült viszont magának gondoskodnia az enyémről. 

 

* 

 

Itt érdemes talán fölhívni a figyelmet arra a réges-régi körülményre, hogy Rajczy 

Bálint mint a tisztképző Ludovika hallgatója a századelőn még az idősebb Ditrói 

lánynak, a szépséges Mártának udvarolt. A jólértesültek szerint éveken át rendszeresen 

tette tiszteletét a család Logodi utcai lakásán csakúgy, mint nyaranta a vidéki kúrián. 

Hogy melyikük fordult le az ígéretesnek látszó csapásról, amely állítólag egymás felé 

vezette volna őket, biztosan nem tudjuk, de föltesszük, hogy az ifjú hölgy. Mégpedig 

nem sokkal azután, hogy egy jónevű gépészmérnök, akit máris a jövő repülőgép-

konstruktőreként emlegettek, fölkérte őt táncolni, másnap pedig már Kornfeldék kerti 

fogadására is magával vitte. 

Ezek után Rajczy mint udvarló – aki úgy tett, mint akinek szeme se rebben – továbbra 

is ugyanabban a szalonban ült lesben, míg Márta húga, Klára is eladósorba kerül, hogy 

kitartását a kisebbik lány hálálja majd meg tényleg. Egyúttal viszont utánajárt hűtlen 
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menyasszonya csábítójának, és ahogy mondani szokták, jól megnézte magának ezt a 

Valériusz Ákost. És már akkor elintézte, hogy folyamatos értesülésekhez jusson róla 

minden vonatkozásban, amikor még nem is volt a sógora. 

Részint saját ismeretségeknek, részint titkosszolgálati kapcsolatoknak köszönhetően 

hamar megtudta egyrészt, hogy ez a mérnök, aki kiütötte őt a nyeregből, a csepeli 

konszern legtehetségesebb fejlesztője, aki német hasonszőrűekkel is együtt dolgozik – 

hiszen ott tanult, s azóta név szerint ezekkel és ezekkel áll kapcsolatban –, de hogy 

például máris szinte baráti viszonyt ápol a tulajdonos Weiss Manfréd nevezetes 

vejeivel is. Másrészt – biztosnak látszó értesüléseink szerint – Rajczy nem átallott 

némi magándetektívi szolgálatokat is igénybe véve olyan szóbeszédeket kikurkászni, 

miszerint Ditrói Márta és Valériusz Ákos házasságát eléggé sebtében ütötték volna 

nyélbe. De hogy állítólag nem is kölcsönösen teljes meggyőződéssel, hiszen az részint, 

úgymond, becsületből köttetett csupán, tekintve, hogy a menyasszony már 

előrehaladottan áldott állapotban volt. Ez a híresztelés, amelyről – Valériusz Lola 

korai világrajöttekor – tényleg kiderült, hogy nem volt alaptalan, nemhogy nem hagyta 

hidegen Rajczy Bálintot, hanem fokozódó indulatokkal töltötte őt el Valériusz Ákos 

iránt. 

Amit viszont észre kellett vegyünk: Rajczy számára abból, hogy Valériusz mérnök 

mikor hogyan viselkedett éppen az ő volt imádottjával, nem az következett, hogy 

megvetően és haraggal hátat fordított volna hajdani vetélytársának. Hanem 

ellenkezőleg, egyre közelebb akart kerülni hozzá, hogy rajta tarthassa a szemét. És 

nemcsak családilag, a sógorság révén igyekezett a közelébe jutni, sőt – miként 

egyikünknek egy ízben kapatosan és a féltékenységtől szinte remegve megvallotta – 

„minden lépésénél a nyomában maradni, és a nyakába lihegni”, hanem a hivatását, a 

beosztását tekintve is: Ha Valériusz repülőket épít, akkor ő, Rajczy lesz azok pilótája, 

ha amaz már vezetni fogja ezt a mérnökcsoportot, akkor ő a légierő főnökeként 

repülésügyi kormánybiztos lesz, ha később a Göring Werke mérnökeivel Valériusz 

fejleszti ki majd a repülőgépgyár új motorjait, akkor Rajczy képviseli a magyar 

kormányt a gyár igazgatótanácsában, és mint légügyi attasé felügyeli a nemzetközi 

szerződéseket is. Miközben – be nem vallottan, de – szüntelenül zavarni fogja annak a 

tudata, hogy a teremtő, az alkotó munkához sosem érhet föl az ő felhasználó, a 
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működtetést felügyelő vagy akár dirigáló tevékenysége. 

Minthogy a Ditrói Klárával kötött házassága pedig – mindkettejük mély fájdalmára – 

gyermektelen maradt, Rajczy Bálint kisebbségi érzései Valériusz Ákossal szemben, 

amelyeket a hajdani szerelmi vereség alapozott meg, egy életen át orvosolhatatlannak 

bizonyulnak. 

 

* 

 

Kohner Artúr föltápászkodott búvóhelyének díványáról, odaült az asztalhoz, és arra 

gondolt, ha most rendszeres naplóírásba kezdene, mit jegyezhetne föl. Mondjuk, amit 

elindulása előtt még hallott? 

Hírek keringenek arról, hogy Zsilinszky Bandira fegyverrel törtek rá, ezért kar- és 

haslövéssel rabkórházba került, hogy Barankovicsot és Peyert letartóztatták, meg hogy 

a fiatal Horthy, Kállay és Keresztes-Fischer állítólag Svájcba szöktek. A Népszava 

szerkesztőségét meg a mi Magyar Nemzetünket állítólag megszállták. Azt mondják, 

hogy a németek nem a Várban ütöttek tanyát, hanem lefoglaltak két szállodát, a Royalt 

és az Astoriát, a Svábhegyen pedig a Melinda üdülőt. A zsidó hitközséget Stern 

Samuval az élen fölparancsolták az SS-hez – vagy a Gestapóra? –, hogy 

megnyugtassák őket, nem fog a zsidóknak semmi bajuk esni, csak ügyeljenek, hogy 

minden rendben menjen. Például vitessenek azonnal matracokat és takarókat az 

Astoria pincéibe. A németek a megszállás órájától kezdve oda gyűjtötték be ugyanis 

azokat, akiknek a neve a legelőször letartóztatandók listáján szerepelt. 

A másnapi módosult hírek szerint viszont Keresztes-Fischert is őrizetbe vették, 

Barankovics ellenben megszökött. Chorin Feriről pedig azt beszélik, hogy a svéd 

követségre menekült, ám ez sajnos nem igaz. 

Mesélik, hogy egy szocdem képviselő, amikor becsöngettek hozzá a letartóztatási 

paranccsal, összeütötte a bokáját, fejet hajtott, mint egy inas, majd azt mondta a 

katonáknak, hogy a képviselő úr alszik. És míg ezek benyomultak a hálószobába, ő 

kereket oldott, s rájuk zárta a lakásajtót. 

Marianne szerint a németek állítólag dühösek voltak, hogy a megszálláskor minek 

kellett a színházi és mozielőadásokat betiltani, meg a lóversenyeket elhalasztani. 
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Hiszen ez olyan, mintha nemzeti gyászt rendeltek volna el, márpedig ők föllobogózást, 

virágesőt és éljenzést akartak inkább. 

Így mesélte nekem Helén, hogy miket mondott neki a nővére, amikor ő leszaladt 

hozzá, és beült mellé pár szóra az autóba. Én meg ezután búcsút vettem a 

feleségemtől, szervusz, kicsi Helén, megcsókoltam, és elindultam a Logodi utcába. 

 

* 

 

Az viszont sajnos nem igaz, kedvesem, amit ebbe a titkos lakásba való 

beköltöztetésemkor hangoztatott, hogy a maga biztonsága egyáltalán nincs veszélyben, 

tért vissza Kohner a díványhoz és képzelt levelének címzettjéhez. És az sem úgy van, 

hogy magának ezért bujkálnia sem kell, s hogy így amikor csak teheti majd, minden 

kockázat nélkül meglátogathat itt engem. Én bizony szüntelenül aggódom magáért, 

hiszen ha nem is annyira közismert az arca, mint az enyém, könnyen összeakadhat az 

utcán olyan ismerősével, akiben reflexszerűen támad fel a följelentési inger. Vagy 

bármely igazoltatás esetén akár ok nélkül is kötekedhetnek magával. Hogy arra inkább 

ne is gondoljak, hogy sajnos még a tökéletesen hamisított papírjaival is lelepleződhet. 

 

* 

 

A lelepleződéstől való szorongás évek óta változatlanul ismerős érzésként járta át 

Kohner idegeit. Hogy ez valamiképpen állandósuljon, és így csillapodjon benne – ne 

pedig fokozódjék –, ehhez arra a tévhitére is szüksége volt, miszerint sikerült titokban 

tartaniuk mindent. Senki nem sejt semmit, sem a rokonságban, sem a széles 

társaságban – különösen a felesége meg a fia nem tud semmiről. Amire persze ki 

vehetne mérget. Viszont ennek ellenkezőjét sem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hisz 

honnan tudhatnánk, hogy ami olykor mégiscsak fölmerül, mint diszkrét szóbeszéd 

tárgya, szivárogni kezd, mint holmi kósza hír, abból ki mennyit tud ténylegesen, nem 

csupán hallomásból. 

Kohner Artúr hosszú tépelődés után – talán hogy a bűntudatán és a titkolózás terhén 

enyhítsen – a gyóntatójához fordult. Annyit egyébként észrevehettünk, hogy társasági 
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viselkedése – hogy gondterheltnek vagy színleg nagyon is jókedélyűnek látszott, ám 

folyton elkalandoztak a gondolatai, és hogy családjaink különféle tagjaival 

megmagyarázhatatlan szeszéllyel állt szóba, vagy fordított nekik hátat – valami 

titkolnivalóra vallott. Avagy – katolikus hitbuzgalmi szemszögből – meggyónnivalóra. 

Artúr a budai ciszterciták kiválóságát, Rafael atyát – aki nálánál tíz-egynéhány évvel 

volt csak idősebb – inkább a bátyjaként tisztelte, semmint valami lelki apafigurát 

keresett volna benne. És minthogy szeretettelien megengedő-megbocsátó, érdeklődő, 

nyitott szellemnek ismerte, akitől még egy csipetnyi irónia sem volt idegen, 

elhatározta, hogy megvallja neki bűnét. 

Végre meggyónja hát Kohner Artúr a mindenható Istennek és lelki atyjának, 

Rafaelnek, hogy elkövette – nem is csak utolsó gyónása óta, hanem jóval korábbtól 

fogva, és nem egyszer, hanem számos ízben, amit úgy is mondhatna, hogy 

folytatólagosan – a paráznaság bűnét, s hirtelen föltámadnak metsző vágyai, amikor 

először még csak a képzeletükben történt ez meg a Hungáriában, míg úgy beszélgettek 

egy fogadáson, hogy kétségkívül érzékiség töltötte meg a kettejük közti űrt, meg 

ahogy még előbb villámként futott át rajta az a kép, hogy megpillantotta őt 

unokaöccsének karján belépni, hát még amikor első ízben az édesanyjába kapaszkodva 

látta meg, az iskolából kijövet kapta el bűnbe ejtő kamaszlány-pillantását, melynek 

bűvöletében hosszú évek múltán követte el a házasságtörést magát, és még e percben 

is, a becsukott gyóntatószékről jut eszébe az a lezárható fedelű strandkosár Rügen 

szigetén, amelybe hálómatrac be se fért volna, csupán páros ülés, mint ahogy az 

éjszakai kastélypark platánjának földig hajló ágán ülve-támaszkodva-ringva sem volt 

szükségük fekhelyre, hogy ezért aztán jó darabig képzelődhessen arról, amint ártatlan 

képpel, akár esküdözve tagadhatná, hogy a nején kívül bárkivel is lefeküdt volna, ami 

viszont csöppet sem könnyítette meg később éveken át tartó, kínzó lelkifurdalását, 

most mégis meggyónja, hogy folyamatosan csalja feleségét, hogy szerelmi viszonyt 

folytat egy másik asszonnyal. 

Házasságon kívüli… testi kapcsolatot…?, kérdezett vissza meglepetten az atya, s már-

már kibukott belőle, hogy nahát, és kivel?, de zavarában azt a kétértelműt sikerült 

kérdeznie, hogy akarja-e még Artúr folytatni. 

Aki sietve zárta le úgy, hogy „több bűnömre nem emlékszem, atyám”. 
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Rafael magába süppedten hallgatott egy darabig, majd arról kezdett beszélni, hogy 

ugye fölösleges volna emlékeztetnie arra, mennyire súlyos bűnről van szó és miért, s 

arra kérné Artúrt, hogy vegye lelkiismeretét vizsgálat alá, ha nem lenne biztos benne, 

hogy ezt megteszi az ő figyelmeztetése nélkül is, de ha Artúr rátalálna vétkének 

gyökerére, és föltárná bekövetkeztének tényleges okait és körülményeit… 

Igen, ő pontosan erre törekszik, meg arra, hogy elkerülje a bűnt meg a bűnre vezető 

alkalmat… 

Akkor teljes szívéből szánja és bánja, ugye, amit elkövetett…? 

Igen, mert azzal az ő jó Istenét megbántotta, hadarta Artúr, ezért erősen fogadja, hogy 

Isten segítségével a jóra fog törekedni, és a bűnt kerüli, Ámen. 

Miután Rafael, a tilalmas gondolatok minden egyes alkalmára imát róva ki 

penitenciául, sietve föloldozta őt az Atya-Fiú-Szentlélek nevében – és közösen 

magasztalták Istent, aki jóságos hozzájuk, mert örökké szereti őket –, s mivelhogy 

Isten megbocsátotta vétkeit, elbocsáttatott békével, Artúr ezek után szinte csalódottan 

lépett ki a fülkéből: De hát ilyen könnyen? 
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Amikor addigi életünk összeomlása, vagyis a rokonság villámgyors szétszéledése 

láttán Valériusz Lola március 19-én este földúltan hazatért a Hermina útra, leült az 

asztalhoz, és hajnalig töprengett a helyzetén. 

Először azt a hisztérikus másfél órát próbálta fölidézni, hogy reggel, miután a 

telefonriasztásra átrohant a Lendvay utcába Elzáékhoz és Móric bácsiékhoz, miként 

hányódott a két szomszédos házban egyrészt az éppen odaérkezett sógornői, Mauthner 

Baby és Mopi, másrészt a számára kedvesebb Kornfeld lányok között – miközben azt 

latolgatta, hogy vajon odacsapódjon-e valamelyik menekülő társasághoz. Az utóbbiak, 

Puppa és Hanna földalattira készültek szállni, hogy egy barátnőjükhöz szökhessenek. 

Ám úgy vettük észre, akkora izgalomban voltak, hogy eszükbe sem jutott magukkal 

hívni Lolát, sőt alig vettek róla tudomást. Lolának ezért a sógorasszonyaihoz már nem 

is lett volna kedve csatlakozni, pedig mindkettejük férje keresztény – Babyé ráadásul 

főorvos, Mopié pedig osztrák –, úgyhogy sérthetetlennek tekintették magukat. 

És ezt nem is mulasztották el hangoztatni a következő percekben sem, amikor 

megjelent – a korai óra és a viszontagságok dacára is kifogástalan toalettben – a szép 

Geitler Annie a kislányaival, és tudomásukra hozta, hogy a férjét, Weiss Jenőt és a fiát, 

a tizenhat éves Gyurit hajnalban az ágyukból hurcolták el a németek. De Annie ügyet 

sem vetett a kivételezettségüket bizonygató sógornőkre, ő az öccsüket, Mauthner Lexit 

várta, akiről egyébként megoszlik a véleményünk – hisz némelyikünk ügyeskedő 

svindlernek tartja, megint mások viszont a rokonság legelőzékenyebb lovagjaként 

emlegetik. Lexi rövidesen meg is jelent – elegáns autóval és filmszínészhez illő 

snájdig eleganciával –, hogy valami üresen álló nyaralóba szállítsa Annie-t a két 

leánykájával. Lola éppen föl akarta ajánlani segítségét Annie-nak a kicsik mellé, hogy 

segítene az átköltözködésben, amikor megérkezett a pótanyja, Weiss Judit bárónő, aki 

ugyanezt már hamarabb elvállalta. És ahogy sietve összecsókolóztak Lolával, el is 

búcsúztak rögtön, úgyhogy Judit szállt be a gyerekekhez, Annie pedig előreült a 

sofőrködő Lexi mellé. 

Kisvártatva már vissza is tért a kocsijával Mauthner Lexi, hogy a következő körben az 

anyját, Elzát és a kishúgát, Memit fuvarozza a nővéréhez, Babyhoz, vagyis Borbély 

főorvosék házába. Az utcáról dudált be nekünk, és ahogy kitódultunk, jókedvűen 

kiáltotta, hogy hölgyeim, rendelkezzenek velem. 
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Kisfiam, milyen autó ez?, kérdezte Elza. 

Kitűnő autó, Fiat 1500-as, felelte Lexi. 

De valami szolgálati? 

Szolgálatodra, édesanyám. Vöröskeresztes táblácskával. 

Nem feltűnő ez így? 

Dehogyisnem, mosolyodott el az aranyifjú. Hiszen azért tesszük ki, hogy feltűnjön. 

Elkaphatnak, aggodalmaskodott Elza, mire a fia megnyugtatta, hogy ellenkezőleg, 

minekünk adnak elsőbbséget, hadd menjünk. Lola, kedvesem, parancsolj hátra ülni! 

Nem, köszönöm, Lexi, feleltem. 

Lola mintha fölrezzenve tért volna magához, és talán ekkor jutott csak hirtelen az 

eszébe, hogy nem ő az, akinek menekülnie kell, hanem annak kéne, aki ellen már meg 

is indult tán a hajtóvadászat. És akivel muszáj volna sürgősen beszélnie. Úgyhogy 

mialatt besegítette az autóba az anyósát és kamaszlány-sógornőjét a csomagjaikkal, 

igyekezett mindkettejüket megnyugtatni, hogy őérte ne aggódjanak, neki nincs mitől 

tartania, s addigra biztos volt már benne, hogy nemsokára tisztázódik és elrendeződik 

minden, ami ebben az összeomlásban fontos lehet. 

De hiába bizakodott, a várva várt telefon nem csöngött neki sem Kornfeldéknél, sem 

az anyósáéknál, míg szét nem széledtek, és a személyzet sem juttatott el hozzá levelet 

vagy üzenetet. 

Amikor pedig hazaért, ott találta az előszobában Titit, aki megállt előtte, és 

megkönnyebbülten fölsóhajtott, ahogy Lolát végre viszontlátta, és átölelte. Majd fejét 

ingatva annyit mondott csak, hogy ez a mai megszállás ugyanolyan gyalázatosan 

simán zajlott le, mint amikor ’19-ben a kommunizmus kitört. Mialatt pedig összeütött 

némi vacsorát, pár kérdéssel tisztázta, hogy Lola egyelőre nem határozhatta el, mi 

hogyan legyen ezután, hisz nem tudott még beszélni sem azzal, akivel neki a leginkább 

kéne. 

Titinek ekkor jutott csak eszébe, hogy jaj, hiszen valaki mégiscsak telefonált, majd 

elfelejtette, hogy hát Lola apja jelentkezett Csepelről. Valériusz Ákos főmérnököt – 

akiről legalább két-három hete nem is hallottak – mindig is a gyár ügyei foglalták le, 

ezekben a válságos napokban pedig ez még inkább így volt. De tudni akarta, hogy 

Lola jól van-e, vigyázzon magára. Jó, hát persze, vigyázunk, mindenki vigyázzon. 
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Lola evett egy keveset, aztán leült a telefonjához, hogy mialatt képzelődik, 

fixírozhassa a megcsörrenni nem akaró készüléket. Aztán mégis eldöntötte, hogy nem 

vár tovább, hanem önhatalmúlag kezdi meg kedvese búvóhelyének dolgában az 

intézkedést. Az első telefonhívást rögtön le is bonyolította, vagyis föltárcsázta 

nagynénjének, Rajczyné Klárának a számát, s noha csak üzenetet tudott hagyni egy 

véletlenül ott tartózkodó cselédnél, megnyugodott, hogy mégiscsak megtette az első 

lépést. 

Tudta, hogy hiába hajtaná a tettvágy, most várni kell. De mivel a tétlen várakozás a 

rontó türelmetlenségnek lehet a fészke, tisztában volt vele, hogy okosabb, ha ezt 

váratlanul az ölébe hullott ajándék időnek tekinti az ember. Hanyatt dőlhet, hogy 

pihentesse a szemét meg az agyát, és félálomban majd ébren is fölidézheti mindazt, 

amit és akit kósza ábrándjai megérintenek. 

 

* 

 

Amikor egymásra találtunk, mindketten félárvák voltunk már, Gusztáv is meg én is. 

Először neki kellett beülnie az apja, Mauthner Alfréd koporsójához az anyja mellé, a 

testvérei közé, és fogadni a végtelen részvétnyilvánításokat. Ahogy utólag 

összeillesztettük emlékeinket, állítólag épp ekkor, az apja temetésén vette észre apám 

válla mellett az én – így mondta, hogy – diszkréten forgolódó, csinos fejecskémet. 

Viszont nem jutott eszébe a keresztnevem – Mopi húga súgta meg neki, hogy 

Valériusz Lola vagyok. De az is föltűnt neki, hogy hiányzik mellőlünk az anyám – 

hiszen betegen feküdt otthon, és pár hónappal később már őt temettük. Édesanyám, 

Ditrói Márta búcsúztatásakor pedig Gusztáv – bevallása szerint – már tudatosan 

helyezkedett úgy, hogy az egész szertartás alatt engem tarthasson szemmel. 

Ezekre a szándékosan ismételt tekintetváltásokra én mint valami botrányos 

inzultusokra emlékszem. Olyan volt nekem az egész, mint a gyászt magát sértő, és 

engem is taszító blaszfémia, melynek ízléstelen csábításából viszont képtelen vagyok 

szabadulni. És ebben a közszemlére kitett rémületemben én ahelyett, hogy megvetéssel 

fordulnék el az ő tolakodó viselkedésétől, még a fájdalmamat is jólesően képes 

vigasztalni. A rákövetkező héten estem a jégpályán kis híján a karja közé. 
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Kohner Artúr pedig ezt az egészet azzal fejeli meg, hogy azt állítja, ő ezt a mi – 

Gusztávval elkövetett, de ártatlannak tettetett – szemezőflörtünket a temetésen 

nemcsak hogy fölfedezte, hanem felismerte benne a jövendő szenvedélyt. Szerintem 

Artúr nem mond igazat, vagy ha valamit észrevett is, csak utólag magyarázza így, és 

erősen túloz. Évődése egyszerre volt behízelgő és pimasz, s egyszerűen blöffölt, 

amikor azt mondta, rajtakapott minket, ahogy elcsábultak tekinteteink a temetésen. 

Melyik temetésen?, kérdeztem közbe, mire zavarba jött, látszott, hogy nem igazán 

emlékszik arra, amire én nagyon is. 

Sokáig nem értettem, mért csinálja ezt – később rájöttem talán: Észrevette, 

valahányszor szóba jön, hogyan kerültünk Gusztávval egymás közelébe, felcsillan a 

szemem, ha beszélhetek róla. Ő pedig azért gyűrte le ilyenkor a féltékenységét, mert 

izgatta az én fölhevülésem, amely ilyenkor elborított – még a férjem halála után is 

bármikor, nemhogy az életében. Nem mondom, hogy közvetve nem jártam ezzel én is 

jól, de tagadhatatlan, hogy Artúr a legízléstelenebb módon, vágyfokozóként használta 

az én Gusztávért való síron túli rajongásomat és nem halványuló érzelmeimet. 

Talán emiatt is éreztem megengedhetőnek Artúrral szemben a játékos korholást a testi 

elpuhulását illetően – na de hát ő ígérte, hogy többet fog teniszezni meg úszni, és hogy 

az én kedvemért lefogy tizenöt kilót. 

Meg még tízet a sajátodért, kedvesem! 

És bizony rendszeresen ugrattam Artúrt azzal is, hogy a tizenkilenc évnyi 

korkülönbségünket még mindig nem sikerült-e lejjebb faragnia, mert el ne felejtse, 

hogy Gusztáv viszont mindig is az a harminchárom éves, szép szál férfi marad nekem. 

Azt hiszem tehát, hogy Artúr végül is saját magának izgatott föl engem, valahányszor 

a férjem iránt föllobbant érzéseimet szóba hozta. És nyilván ugyanezért emlegette 

szívesen azt a történetet, amikor Gusztáv megbízásából mint apahelyettesítő jött el 

mihozzánk – mégpedig a feleségével, Helénnel együtt –, hogy unokaöccse számára 

megkérje az apámtól a kezemet. 

 

* 

 

A legbizalmasabb viszony hiába fűz Weiss Judithoz – többnyire tényleg vele tudok a 
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legőszintébben beszélni –, egy ponton mégis gátlásaim támadnak a társaságában. 

Pedig lehet, hogy csak előítéletes vagyok, és anélkül, hogy meggyőződnék róla, 

evidensnek tekintem, hogy Judit számára fölfoghatatlanok a kapcsolati bonyodalmak. 

Ezért a szeretőmet egy darabig, hogy úgy mondjam, csak elvétve és szőrmentén 

hoztam neki szóba – kevésbé, mint például Titinek, akinek ugyan szintén nem 

teregettem ki részleteket, viszont lényegében és praktikusan mindenről tudott, ami 

fontos. Pedig tisztában voltam vele, hogy Kohner Artúr már jó húsz éve lett a sógora 

Juditnak, aki ennyi idő alatt elég jól kiismerhette őt a családi összejöveteleken, így az 

is lehet, hogy nagyon is megértene, vagy újat is mondhatna nekem Artúrról. 

De Judit még több bizalmasat tudhat Helénről, akit nőtestvérei közül a maga rokon 

lelkeként szokott emlegetni – annak dacára is, hogy igazán közel őhozzá sem került. 

De nem lehetett nem észrevenni alkataik hasonlóságát. Hogy egyikük sem olyan 

domináns, mint Elza, nem olyan előkelőek, mint Marianne, sem nem olyan 

sebezhetően érzékenyek, mint Daisy, hanem mindketten tapintatosan visszahúzódóak, 

titokzatosak és mélyérzésűek. Csak míg ez Helénben egy tagadhatatlan – noha már 

hervadó – női szépségben, immár túlérett asszonyi vonzerőben mutatkozik meg, addig 

Juditból egy angyal aszexuális bája sugárzik. Noha lehet, hogy Judit épp emiatt lát 

világosabban és érez tisztábban mindnyájunknál, akiket mélyösztönvilágunk démonai 

tartanak fogva. 

Vagyis arra lettem kíváncsi, hátha éppen Judit volna képes megmagyarázni azt, amit 

én képtelen vagyok. Hogy vajon mi a természete Artúrral a kettőnket összefűző 

szálaknak, melyikünk miféle szándéka tudja egyszer szorosabbra fonni, máskor meg 

széthasadozni hagyni kötelékeinket. Hogy miért tartottuk fontosnak – amihez nemcsak 

Artúr ragaszkodott, hanem még én is –, hogy ez a viszony hagyja érintetlenül addigi 

életformánkat, és hogy maradjon titkos. Lehet, hogy a mi helyzetünkben nincs is ennél 

biztosabb és tartósabb megalapozás, mert minden egyéb fölállásban szétrágódnának, 

elkopnának vagy ellaposodnának az érzelmek? 

 

* 

 

Nemrég eszembe jutott, hogy valamikor sok évvel ezelőtt még milyen hevesen hatott 
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rám mindaz, amit Kohner Artúr vonzerejének éreztem. Ha ezt megpróbálom 

szétszálazni, szembeötlő, hogy Artúrt jelentős alaknak, nagy formátumú tekintélynek 

ismertük mindnyájan – és visszatekintve ez a tulajdonsága meglepően fontosnak 

látszott az én számomra is. Annyira imponált nekem, hogy magas körökben is 

mérvadó figuraként tisztelik, hogy szinte már ez is elég volt ahhoz, hogy 

beleszeressek. Pedig még csak nem is hullhatott rám annak a fénye, akire így voltam 

büszke, hisz nem számíthattam a párjának, ha egyszer a viszonyunk titkos volt. 

Aztán ez az ő jelentősége látványosan zsugorodni kezdett a szememben. Nem volt jó 

érzés ezt észrevenni, szégyelltem is magam, hiszen csak azért, mert a társadalom 

kilökte őt magából – s így már szó sem lehetett arról, hogy kormányzati tanácsadó 

legyen –, miért kéne, hogy én is egyre csak hanyatló potentátnak s eközben kevésbé 

vonzónak lássam. Amit addig a javára írtam, például a nagy formátum, most már 

blaszfémikus értelemben mint testi túlsúly vált kiábrándítóvá, a korkülönbségünk 

pedig, amelyet korábban az ő tapasztalatait és tekintélyét megalapozó körülménynek 

véltem, sajnos már zavarni kezdett. Egyre gyakrabban tűnt föl nekem, hogy úristen, 

mennyire gyöngül, egyáltalán marad-e benne számomra még valami szeretnivaló. Ő 

pedig sokszor hányta szememre azt a fiatalság- és egészségkultuszt, amit szerinte én 

érzéketlenül hirdetek, azt, hogy az öregedést meg az ilyen-olyan testi nyavalyákat már-

már jellemhibaként kezelem, mintha nekem soha nem is kéne ilyesmikkel 

szembenéznem – és el kell ismernem, hogy ebben volt némi igaza. 

Másrészt, mindezek dacára mégis erősen fűzött hozzá valami nem lazuló – legföljebb 

olykor már terhesnek látszó – kötelék, amelyet nem akartam volna eloldozni. Sőt, 

azokra a körülményekre, amelyek megterhelték a kapcsolatunkat, kettőnk 

egybetartozásának indirekt bizonyítékaként tekintettem, hogy lám, annak ellenére is 

csak egymásnak vagyunk teremtve, hogy ez sem jó, meg az sem jó… 

Hogy mi az, ami mégiscsak jó, vagy legalábbis van rá esély, hogy időről időre 

megjavul, megújul köztünk? Az egyik az, hogy Artúr szelleme van annyira tágas, 

kedélye pedig nem romlott még a mogorvaságig, ezért némi igyekvéssel és jótékony 

rutinnal rátalálunk azokra a beszélgetnivalókra és egyéb közös teendőkre, amelyekben 

jó társai lehetünk egymásnak. A másik pedig, hogy hasonló módon ismerjük az 

egymáshoz vezető biztos utat érzéki, testi értelemben is. 
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Persze nem lehet eltekinteni attól sem, hogy az ő házassága – és ennek mindmáig tartó 

megingathatatlansága – miként is hat a mi titkosként gyakorolt, valójában mégsem 

titkos viszonyunkra. Hogy igaz-e vajon, ami sokáig észszerű magyarázatnak tetszett, 

hogy engem Artúrral épp az az egyensúly tart meg bizonyos huzamosabb 

harmóniában, amit az ő családi életük ingatag tartóssága (vagy tartós ingatagsága) tesz 

lehetővé mind a hármunknak – vagy ki tudja, hányunknak. Lehet, hogy nem 

halogatható tovább a kérdés, vajon ezt a billenékenyen köztes állapotot óhajtom-e 

továbbra is fönntartani, vagy döntésre akarom vinni Artúrral a közös életünket: 

Hajlandó-e engem választani vagy sem. 

Ma reggel viszont arra ébredtem, hogy a szeretőmhöz fűző szálak közül talán azt 

tartom a legtöbbre, amelynek a másik vége engem örökre Gusztávhoz kötöz. Vagyis 

Artúr azzal vívja ki, hogy újra és újra elfogadjam, becsüljem és megszeressem, hogy 

nem bánja, ha folyton a Gusztávval közös történeteimbe fonom be őt. Hiszen, ha 

mondhatom így, az én egy és oszthatatlan belső világom száguldó postakocsijának 

egymást váltó utastársait jelentik ők, egymástól korántsem függetlenül, sőt. 

Judit pótanyám azt mondja, hogy szerinte a férfiak többsége nem tűrné, hogy egy 

asszony folyton közös mondatba foglalja őket az örök vetélytárssal, a volt férjjel – 

Artúr viszont tűri. Vagy legalábbis úgy tesz, mintha többnyire jól tűrné – talán épp 

azért, mert az én volt férjem már halott, akivel szemben persze mindig az eleven hím a 

győztes. Még akkor is, ha a halott férfi örökké fiatal marad, és vonzó, az iránta érzett 

szerelmet pedig már nincs, mi lerombolja, hát megmarad öröknek. 

 

* 

 

Gusztáv mindent elmesélt – ez így nyilván túlzás, de visszatekintve úgy érzem, mintha 

minden élményét megosztotta volna velem. Ha érdekes gondolatmenetre talált, 

fölolvasta, fontos és kedvenc könyveit nemcsak listába szedte, hanem odakészítette, 

hadd válogassak, olvassak belőlük. Elvitt magával színházba, operába, hangversenyre, 

és ha valamelyik kedvenc muzsikáját megtalálta gramofonlemezen, lejátszotta nekem. 

A filmek világa – az persze más, az valami személyesen szakmai ügye volt, annak 

inkább a perifériáján tartott engem, és azt hiszem, jól tette. 
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Németül mindketten jól tudtunk, de nekem bőven volt csiszolni valóm az angolomon, 

franciául pedig elég gyatrán tudok – hát nem röstellt memória-szótárcédulákat írni 

nekem, és leülni egy-egy klasszikus szövegrész fölé, hogy közösen lefordítsuk. Ebben 

nem volt semmi kényszer, sem nehézkes áldozathozatal, hiszen örömmel csináltuk. És 

noha énnekem volt mindez sokkal hasznosabb, mégis úgy tett, mint akire szintén ráfér 

a lecke, hogy aznapi okulását állítólag nekem köszönheti – holott ő korrepetált engem. 

Artúr viszont mintha tapintatlanságnak tekintené, ha éreztetnie kéne, hogy a legtöbb 

témában összehasonlíthatatlanul jártasabb nálam. Mindenekelőtt a történelmi és a 

jelenkori politikában, másrészt meg a gazdasággal kapcsolatos vagy pénzügyi 

kérdésekben. 

De hogy ne aggódjak, ez természetes. Ő ezért nem is csodálkozik, hogy a nők az 

ilyesmihez hagyományosan nem értenek. Legalábbis olyan túlnyomóan döntő részük 

és annyira súlyos hiányosságokkal küzd ezeknek a diszciplínáknak a tekintetében, 

hogy nem túlzó ez az általánosítás. Ezért ő előre megmondja, és elnézést is kér, ha 

nem lesz türelme mindig minden összefüggést elmagyarázni nekem. Bocsássam ezt 

meg neki, és igyekezzem csak a legszükségesebb ügyekben fölvilágosítást kérni, hisz 

egyáltalán nem kell mindent fölfogni, követni, mérlegelni, sőt bírálni. 

Az ember hagyja csak békén az olyan folyamatokat, szokta mondogatni Artúr, 

amelyek maguktól egészen jól működnek, ám ha belepiszkálunk, el is akadhatnak. 

 

* 

 

Hogy a testemmel a jóváhagyásom nélkül nem történhet semmi, ezt én már 

bakfiskoromtól nyilvánvalóvá tettem – ami persze a szóba jöhető férfiakra nézve 

kétségkívül nem érdektelen. Sokszor pedig még azt is feltételül szabom, hogy a saját 

kezdeményezésemből is fakadjon, ami a testemmel történni akar. Ezt így ugyan nem 

kötöttem ki, ha Gusztávval erről beszéltünk, de azon voltam, hogy e tekintetben 

félreérthetetlenül viselkedjek. Ő persze mégiscsak feszegette néha, hogy a csábítás 

vagy csak a szimpla példakövetés számomra hogyan jöhet szóba, és nemigen hitte, 

hogy mondjuk a mozdulatművészeti táncgyakorlatokhoz mindig a saját ötletemből 

vetkőztem pucérra, nem pedig mások ösztönzésére, őket utánozva. Erre például nem 
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tudtam rögtön világos választ adni, és ezen később is elgondolkodtam, hogy ebben a 

testművészeti eksztázisban, vagy micsoda is ez, valójában mi történik a testemmel. 

Volt Gusztávval egy játékunk, amikor nem „én magam” szólaltam meg – például a 

rám jellemző természetes szeméremtől gátoltan –, hanem úgymond „közvetlenül a 

testem”, egy kicsit ugyan viccesen elváltoztatott hangon, de nem komolytalanul. 

Ilyenkor „a test” különösebb teketória nélkül közölte, mi kell neki, mi nem, mire 

vágyik, és mitől viszolyog. Sokszor még „énvelem” is vitába szállt: Tudomására 

hoztam ugyanis – és persze Gusztávéra is –, hogy rövidesen gyereket szeretnék, mire 

„a testem” azt felelte, hogy ő viszont egyáltalán nem akar teherbe esni, aminek én 

persze úgy igyekeztem tompítani az élét, hogy remélhetőleg csak egyelőre nem akar, 

de hát ez akár hamar is megfordulhat. Elég egy szerelmes ölelés, amely magával 

sodorja őt, „a testet” is… Mire közbevágott, hogy úgy látszik, teljesen félreértettem, 

ölelkezni nagyon is akar, terhes viszont – talán épp ezért – nem akar lenni. És ne 

merjem őt mint az én „puszta testemet” alábecsülni, ne higgyem, hogy csak az én 

ölelésem lehet szerelmes, az övé viszont nem, mert aki így okoskodik, az súlyosan 

téved. 

Gusztáv persze, akinek ez a szerepjáték egyébként inkább tetszett, mint nem, előbb-

utóbb megkérdezte, hogy az efféle kérdésekhez őneki vajon lehet-e valami köze, hogy 

esetleg hozzászólhat-e. Hát persze, mért ne szólhatna hozzá – habár az ilyesfajta 

gúnyos szarkazmusa könnyen átfordulhatott a bosszantásomba –, s ilyenkor hasra 

feküdtem, és jó tapintású, lassú simogatása közben, amikor tenyere többször is 

végigvándorolt rajtam a hajam tövétől a talpamig, ő legtöbbször „a testem” pártjára 

helyezkedett, mondván, hogy egyelőre inkább egyedül csak engem szeretne imádni 

testestül-lelkestül, a gyerekre pedig térjünk vissza később. És közben tudta, hogy 

ennek az ő testi imádatának minden érintését én az összes porcikámmal el kell hogy 

fogadjam, és vágynom kell rájuk. Ezért a legelejétől fogva a lassan fokozódó ölelésre 

szoktattam rá, hogy várja ki fölhevülésem válaszait, és azok ösztönzésére lendüljön 

csak bele, hiszen ez röpített föl aztán engem igazán. 

 

* 
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1937 augusztusában – kezdi mesélni Valériusz Lola Weiss Juditnak – Rügen szigetén, 

Sassnitzban nyaraltunk Gusztávval egy német barátnőmnél, Ulla Krusennél, akit én 

már kamaszlánykorom óta ismertem. Az ő apja is mérnök, és jó barátja volt az én 

apámnak még az első Messerschmitt repülőgépmotor-fejlesztések óta, úgyhogy 

bakfisként gyakran megfordultam náluk. 

A család tengerparti nyaralójában ezekben a hetekben senki más nem tartózkodott, 

csak mi hárman Ullával és Gusztávval. Viszont a férjem kénytelen volt megrövidíteni 

a vakációját, mert az utolsó héten még Berlinben akadtak elintéznivalói valami 

filmforgalmazó cégnél. 

Kettesben maradtunk a barátnőmmel – ám ahogy előző délután Gusztáv elment, 

másnap délelőtt váratlanul betoppant Kohner Artúr azzal, hogy a férjemet keresi, mert 

el akarja mesélni neki egy berlini találkozását valami mozis üzletemberrel. Akit 

magyarországi befektetési és terjeszkedési lehetőségek érdekelnének, és Gusztávnak 

nem ártana megismerkedni vele, mielőtt még hazautaznánk a nyaralásból. Mire mit 

felelhetnék, hogy Gusztáv épp tegnap utazott el Berlinbe – még az is lehet, hogy 

ugyanebben az ügyben –, úgyhogy elkerülték egymást. 

Te nem fogsz meglepődni, Judit, ha pontosabban úgy mondom, hogy Artúr énutánam 

jött Rügen szigetére. Úgy tett, mintha nem tudta volna, hogy a férjem előző nap 

Berlinbe utazott, és hogy csak ketten vagyunk a barátnőmmel a nyaralóban. 

Később úgy mesélte, hogy miután leszállt a vonatról, egyszerűen nekivágott a 

Fürstenhoftól – Sassnitz legnevezetesebb tengerparti szállodájától –, és a tengeri 

világítótorony igazította útba. Mi pedig nem kérdeztünk vissza, hogyhogy a 

Leichtturm?, hiszen az fényes délelőtt nem is ég! És ha égne?, megmutatná az utat 

Krusenék nyaralójához, ahol Valériusz Lola éppen vendégeskedik? 

Egészen valószerűtlen volt, ahogy viselkedett. Idetalált, mint valami alvajáró, anélkül 

hogy kérdezősködött volna. Bejött a házba, késő délelőtt volt, már erősen tűzött a nap, 

és nem talált benn minket, mert a parton voltunk. Végigment a házon, aztán a teraszon 

át kijött a tengerpartra. 

Mi pedig aznap délelőtt is azt csináltuk, amit Kohner Artúr megérkezése előtt is, 

valahányszor kettesben voltunk. Hogy az előre megbeszélt koreográfia szerint 

végrehajtottuk a teraszon mozdulatművészeti gyakorlatainkat, aztán lefutottunk a 
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tengerhez, ahol szélesebb terep nyílott arra, hogy táncjátékunknak egy mozgalmasabb 

változatát próbáljuk el a homokon – gyorsabb megiramodásokkal, futásokkal és 

lendületes ugrásokkal. Végül pedig éneklés meg hangos kurjongatás közepette 

belegázoltunk a tengerbe, versenyt úsztunk befelé, hogy aztán egy megbeszélt pontot 

elérve – ahonnan azt látni, hogy a legmagasabb sziklaorom egy vonalba került egy 

bizonyos magányos fenyő törzsével – megfordulunk, visszaúszunk, partot érve pedig a 

strandkosárhoz futunk, és aki elsőnek huppan le annak ülésére, az győzött. És a 

vesztesnek kell a győztest megtörölgetni és betakargatni szépen, tekintettel most már a 

természetes szeméremre is, a fürdőlepedőjébe. Merthogy ezt a teljes gyakorlatsort – a 

terasztól a standkorb páros üléséig – a Frei Körper Kultur tanításának megfelelően 

meztelenül kell végrehajtanunk. 

És Kohner Artúrt pont akkor pillantottuk meg, mikor a barátnőm az én győztes 

vállamra borította épp a törülközőmet, és dörzsölni kezdte vele a hátamat. 

Hát ez az, ami nem derült ki, Juditkám, hogy Artúr valójában mikor is érkezett meg, és 

mióta figyel minket. Bizonyos lovagias megfontolások feltehetően azt diktálták neki, 

hogy úgy tegyen, mintha e pillanatban toppant volna csupán elénk, ami csöppet sem 

volt biztos. Megtörténhetett az is – akár anélkül, hogy szándékosan meg akart volna 

bennünket lesni –, hogy amint rájött, mire készülünk, pusztán csak nem akarta 

háborgatni testnevelési rítusunkat. Amikor viszont azt látta, hogy hipp-hopp 

lesodorjuk magunkról a dresszünket – amire nem számított –, mit tehetett volna, ha 

már így történt, mint hogy néma marad. 

Kisfiús zavart tettetett, mikor észrevettük őt, köszöntött minket, majd megvárta, hogy 

odaintsük a strandkosárhoz, amelynek páros ülésén mi már nevetgélve tekertük 

magunkat a törülközőnkbe. Elébünk állt, illedelmesen elnézést kért németül, amiért 

csak úgy ránk tört, de nem talált senkit a tárva-nyitva hagyott házban. Igazán nem 

akart megzavarni minket testedzésünkben vagy pihenésünkben, és már fordult is 

volna, hogy visszavonul, hogy mi csak folytassuk, mire én megkérdeztem, hogyan 

utazott, és könnyen idetalált-e. 

Azt felelte, hogy nem volt semmi gond, Gusztáv elmagyarázta, és föl is volt neki írva. 

Közben a barátnőm fölpattant, hogy neki hátravan még egy úszásadagja, futásnak 

eredt a tenger felé, és lehajította magáról a törülközőt. Artúr leplezetlen érdeklődéssel 
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figyelte, nekem pedig imponált, hogy nem tesz úgy, mintha közömbösen oda se 

pillantana a barátnőm meztelenkedésére. 

Toporgott még egy darabig, én pedig olyasmiket mondtam, hogy látja, milyen vonzó 

tud lenni a tenger, és mi másért jönnénk ki a partjára – különösen mi magyarok, 

akiknek nincs tengerünk –, mint hogy belevesszen a tekintetünk ebbe a végtelenségbe. 

Úgyhogy ha átadná magát ennek a látványnak, nyugodtan üljön csak mellém. Kicsit 

szabadkozott, mintha csak egy karót nyelt úriember volna, de aztán engedett a 

biztatásnak, és behuppant a kosár ülésére mellém – s egyébként úgy, mint akinek 

eszébe sem jut, hogy én csak abba az egy szál törülközőbe tekerve, de ruhátlanul ülök 

ott. 

 

* 

 

Később, amikor a kikötő felé sétáltunk, arról kezdett beszélni, hogy fölült Berlinben 

egy olyan vonatra, amely egyenesen Svédországba repíthette volna, ha akarja. Ha 

Rügen szigetét keresztülhasítva le nem ugrik róla itt, a sassnitzi tengerparton. De ha 

úgy kívánná, befeküdhetne a hálókocsiba, hogy majd csak Stockholmban ocsúdjon föl 

a megérkezésre. 

Amíg ezt magyarázta, oda is értünk, és megnéztük magunknak ezt a Schweden-Fähre 

nevű utaztatócsodát a kikötőben. Ahogy ott magasodik az a két gigantikus, 

acélboltozatos kapuvá összeszegecselt kapcsos zárójel a parton. Amelyek most a 

szemünk láttára egyesítik az alájuk éppen bekúszó vasúti szerelvényt és a torkolatukba 

tolató Preussen nevű teherhajót, hogy a vonat hátulról behatoljon a hajóba. 

És ahogy ezt a műveletet bámultuk a partról, én egyszerre iszonyodtam is ettől a 

borzasztóan kitátott kloákájú hajótól, meg alig leküzdhetően vonzott is ez a kaland. 

Zavaromban futásnak eredtem volna, de rögtön megbotlottam valamiben, és 

bezuhantam egy virágágyásba – Artúr pedig föltámogatott, és leültetett egy padra. 

 

* 

 

Lola képzeletben továbbra is Weiss Juditnak meséli, hogy maga sem egészen értette 



 78 

azt az első Rügen szigeti kalandjukat. Hogy mondjuk miért hagyta – vagy hát miért 

hagyták Ullával együtt –, hogy Artúr aztán ugyanúgy a tanúja legyen a tengerparti 

rítusuknak, ahogy addig Gusztáv volt a tanúja nap mint nap. Miért folytatódott 

ugyanez másnap meg azután is. Hogy ők Ullával tornáznak, táncolnak és úsznak – ez a 

férfi pedig messzebbről vagy akár leplezetlenül közelről, de rajongva bámulhatja őket. 

Ők ezt meg se beszélték, egy szó sem esett köztük arról, hogy mit engedjenek meg 

Artúrnak mindabból, amit Gusztávnak megengedtek. Föl sem merült, hogy 

bármelyikük engedélyére szükség volna, és Kohnernek sem mondtak semmit arról, 

hogy mit tegyen, vagy ne tegyen. Úgyhogy mért ne bámulta volna őket nyíltan a 

teraszról vagy a napernyős kosárból – és nem csak a szobája ablakából, a függöny 

mögül. Hiszen joggal gondolhatta, hogy ha kifogásolnák bármelyik figyelőállást, vagy 

magát a figyelést, nyilván szólnának, vagy nem vetkőznének le. 

Számukra szinte órák alatt vált ismerőssé látogatójuk alakjának itt-ott föltűnő látványa, 

a hangja, az általa ütött zaj, vagy a fölkavarodó levegő, amit testének mozdulása 

keltett. Valahogy magától értődő lett, mint a nap fénye, a szél vagy a hullámverés. 

Furcsa mód el is tekintettek Artúr rokoni-ismerősi szerepétől – de már attól is, hogy 

egyáltalán társas lény vagy közösségi figura volna. És mintha könnyebb lett volna 

figyelmen kívül hagyniuk voltaképpeni emberi lény mivoltát, mint azt, hogy 

megtestesülő formájára nézve férfi, mégpedig már javakorabeli, ötven felé járó férfi – 

a nap nagyobb részében számukra ő is természeti jelenség volt inkább. Ahogy a gallyat 

törő viharban vergődő fát sem kezdjük emberi szavakkal vigasztalni, vagy ahogy egy 

eleven fűcsomónak szégyentelenül tárjuk föl altestünket, hogy odaguggolva kieresszük 

a vizeletünket, és nem bánjuk, ha ezt egy birka is megbámulja. 

A nap legnagyobb részét közösen töltötték Artúrral, noha nem is igen szóltak hozzá. 

Együtt voltak rituális testedzésük vagy tevékenykedésük óráiban – például amikor 

főztek, amiben Artúr egyre aktívabb lett –, meg ha ebédeltek, vacsoráztak, zenét 

hallgattak, olvastak vagy semmit se csináltak. Inkább csak aludni, esetleg írni vonultak 

vissza szobájukba. 

De hát az rejtély maradt persze, hogyhogy nem firtatták, Artúrnak voltaképpen mi a 

szándéka. Mi indokolja, hogy egyáltalán itt van, és honnan veszi a bátorságot, hogy 

hívás nélkül rájuk telepedjen. Kérdezősködés helyett ők szolgáltak inkább egy különös 
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indokkal, amikor kifejezték a hálájukat vendégüknek, amiért úgy vigyáz rájuk, 

anyátlan árvákra, mintha a lányai lennének, amikor mindkettejük apja roppant 

elfoglalt, hiszen repülőgépeket terveznek éppen. 

 

* 

 

Egyik nap Ulla elvitt minket kirándulni a közeli Königstuhl szikláihoz, Artúrnak pedig 

eszébe jutott, hogy ezt a tájat festette meg Caspar David Friedrich a Rügeni 

krétasziklák című képén. Miközben fölkapaszkodtunk, megpróbálta beazonosítani a 

helyszínt, de nem ismert rá emlékezetből. Hazatérve Ulla viszont megtalálta egyik 

albumában a képnek egy elég homályos, fekete-fehér reprodukcióját. Azokkal a 

jégcsapszerűen hegyes sziklacsúcsokkal és köztük a szakadékkal – az előtérben pedig 

a három figurával. 

A barátnőm bolondozva nekikezdett, hogy leutánozza a nőalak éppen fölállni készülő, 

integető vagy egyensúlykereső mozdulatát. Artúr pedig beállt a fatörzshöz támaszkodó 

alaknak, magának a festőnek a pózába. Akkor nekem kéne alakítanom a középen 

négykézlábra ereszkedő idős férfit?, aki mit keres itt vajon, vagy csak viccből 

kuporodik le?, netán a tériszonya miatt fél kiegyenesedni? 

Azt próbáltam elképzelni, hová helyezhette a festő az állványát. Ulla a vállam fölött 

belenézett az albumba, és közölte, hogy sehová. Képzeletbeli magasságból, 

madártávlatból láttatja ezt a tájat, nyilván nem is a helyszínen festette. Ott csak 

vázlatokat rajzolhatott a tájmotívumokból. Tudatosan szegte meg a perspektívakezelés 

meg a fények ábrázolásának naturális szabályait, ettől olyan természetellenes, mintha 

allegorikus látomás volna. Artúr szerint pedig Friedrich soha nem azt a tájat akarta 

megfesteni, amelyik a szemünk elé tárul, hanem azt, amit önmagunkban látunk. 

Az ő ecsetjének a nyomán így vonul be a tájképfestészetbe a tragédia, folytatta nekem 

fejtegetését este, már kettesben. Vagy kinek hogy tetszik, magyarázta eltűnődve, mert 

hívhatjuk ezt a szellem fölemelésének, de jelentheti az isteni fölismerésének, a hozzá 

való közelítésnek az olthatatlan, kielégíthetetlen vágyát is. 

Az én szobám tengerre néző keskeny balkonján ültünk, csak a két karosszék fért ott el, 

ha elég közel toltuk őket egymáshoz. Akkor bukott le a hátunk mögött a nap, de 
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búcsúzóul ráküldött a tengerre még egy pár percnyi bíborszínű ragyogást. Hallgatagon 

gyönyörködtem a látványban, de elnémulva figyeltem ezt a férfit is, aki most arról 

beszélt, hogy ez a festő állítólag abban a négykézláb botorkáló, idősebb alakban is 

saját magát idézte meg, az öregkori önmagát. És hogy milyen ihlető élmény az, ahogy 

az örökké élő, végtelen természet az ég tág terein át közvetlenül Istenhez emel minket. 

Akkor ez talán még nem a kiábrándultságról szól, szólaltam meg találomra, mert már 

rég nem a festőn járt az eszem. Hiszen ez annyira bizakodó mondat, mondom. 

Beletekinteni a szakadékba, sóhajtotta Artúr, amikor végre magához ölelt, ráadásul 

egy fölröppenő madár nézőszögéből, hát ebbe bele lehet szédülni. 

Mire annyit bírtam csak kinyögni, hogy szinte a valóság és a semmi határán lebegünk. 

A másnapi ebédnél – amelyet Ulla egyedül főzött, mi csak a terítéskor bukkantunk elő 

– Artúr a kávé előtt megint csak maga elé vette az albumot. Majd pedig – vizsgálgatva 

egyre csak a reprodukciót – meglepetésünkre kijelentette, hogy: Én azt mondom, úgy 

néz ki ez a festmény, mint egy arckép. A fák lombja a haj, a tenger az arc maga, a 

sziklák az arc körvonalai, lent a füves talaj pedig a szakáll… 
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Újabban szokatlanul sok az időm, tűnődik el Kohner Artúr búvóhelye magányában 

’44. március 23-án. 

És eszembe jutott, hogy én, akinek eddig életemben az igazán pompás és tágas terek 

tetszőleges helyszíneken úgy álltak rendelkezésemre, ahogy másoknak aligha, most 

egy szűk cellába zárva élek. Egy dívány, egy íróasztal székkel, a falon könyvespolc és 

ruhafogas. Ajtóm túloldalt egy gardróbszekrénybe nyílik, vagyis rejtve van, és azon át 

jutok az illemhelyre – amúgy legtöbbször ennek a kézmosó csapjánál szoktam alul-

fölül tisztálkodni is –, a konyhát meg a fürdőszobát pedig késő esténként legföljebb 

néhány percre veszem igénybe. Hogy a lakás többi részében ne is igen közlekedjek, 

hiszen ott bárki becsöngető vagy hívatlan vendég is megfordulhat, akinek jelenlétem 

föltűnne, még ha vendéglátóim, Rajczyék alig tartózkodnak is ebben a lakásban. 

Rejtekszobámról és benne rólam tehát csak ez a házaspár tud – mármint Lolán kívül –, 

és csak ha valaki a szomszédos klozet magasan nyíló ablakába fölmászna, s a fejét a 

lichthofba kidugná, az vehetné az én ablakomat észre, hogy gyanút foghasson, lehet ott 

még egy búvóhelynek alkalmas ficak. 

Azt forgatom magamban, milyen ellentmondásos helyzet ez, amelyben vagyok. A 

helyzetem egyfelől önként vállalt rabság, hiszen megtehettem volna, hogy a 

családommal együtt maradok, hogy rokonaim közé vegyülve meghúzódom valamelyik 

nyaralóban. Avagy épp hogy gyakran váltogatom tartózkodási helyemet meg a 

kinézetemet, és kifogástalan hamis papírokkal fölszerelkezve vakmerően járok-kelek a 

városban. De talán mert nem vagyok az a fesztelen szélhámos alkat, vagy mert nem 

akarok ennyire mások terhére lenni – habár lehet, hogy szimpla beijedtségből –, én 

inkább bebújtam az üregembe, mint egy gyáva nyúl. Fogvatartóim ugyan nem 

őrködnek cellám ajtajánál, és nem is olvasták konkrétan a fejemre bűneimet és 

bűnhődésem időtartamát – viszont súlyosbítja helyzetemet a szigorú titkolózás terhe, 

hogy rejtegetni való rab vagyok. Soha, tán még percekre se voltam ennyire szűk helyre 

ilyen titkosan bezárva. Megpróbálom fölidézni, hogy amikor gyerekkorom vidéki 

birtokainak kocsiszínjeiben-padlásain bújócskáztunk, megérintett-e akár csak futólag 

is a bezártság ijedelme – de nem, hiszen tágas, zegzugos terekben, a termények és 

takarmányok végtelen halmai és kazlai közt futkostunk, ilyenkor is szabadon. 
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S ahogy itt ülök titokban tartva, eszembe ötlik másfelől, hogy ennyire szabad se 

voltam még. Nem kell igazodnom az életszervezés semmilyen követelményéhez, nem 

tartozom az időmmel elszámolni, napjaimat és tetterőimet arra tékozlom vagy 

hasznosítom, amire én akarom – feltéve, hogy nemigen kívánok egyebet az alvásnál, 

az olvasásnál és írásnál meg a tűnődésnél, mindezt legföljebb némi talajtornával 

egészítve ki. 

De mért is kéne folyton csak lehetőségeimnek beszűkülését emlegetve sajnáltatni 

magam? Hiszen helyzetem most épp amiatt ellentmondásos a leginkább, mert 

önkéntes rabságom búvóhelyén, ahogy soha máskor eddig, olyan hosszan és 

háborítatlanul adhatom át magam igazán a vágyaimnak, vagyis magának, kedves. 

És mintha eddig magamnak sem árulhattam volna el, úgy fedem föl most az édes 

titkot, hogy ehhez a Logodi utcai üres lakáshoz Lolának eddig is volt kulcsa – a 

nagynénjétől kapta, csak nem volt szabad beszélnie róla. Úgyhogy mi havonta párszor 

ide is följártunk egy-egy délutánra – a tilosban járás, a bujkálás romantikájának 

kedvéért, vagy ha nem akartuk Lolánál, a Hermina úton Titi orrára kötni, hogy mit 

művelünk éppen. Ám a pásztoróra leteltével – persze énmiattam – rendszerint sietve 

kellett távoznunk, ez jutott eszembe az imént. Meg az, hogy – micsoda elégtétel! – 

ugyaninnen most már nem kell rohannom sehová. 

Titkos szeretőknek pedig a tengernyi szabadidőnél és a folyton elérhető rejtekhelynél 

fontosabb nincs is. 

Kohner bárónak ezt a bölcselkedését Valériusz Lola kétkedve fogadja ugyan, de nem 

tesz ellenvetést. Pedig eszébe jut, hogy a szeretője is nagyon jól tudja, miért nem lehet 

végtelen szabadidőről beszélni. Azért, mert neki temérdek a dolga, úgyhogy egyáltalán 

nem jöhet Artúrhoz bármikor. Hiszen nemcsak vele kell törődnie, hanem a két 

pótanyjával is – az örökösen aggódó Titivel, meg a nagyon elfoglalt, ezért segítségre is 

igényt tartó Weiss Judittal. De hát az itteni szomszédok előtt sem szabad feltűnést 

keltenie a túl gyakori jövés-menéseivel. 

A legkevesebb feltűnést akkor keltenénk, szokta Kohner mondogatni Lolának, ha te is 

itt maradnál velem, és hozzám hasonlóan ki se tennéd innen a lábad. 

Csak azt nem tudjuk, ez esetben hogyan képzelné a báró, ki hordana neki mondjuk 

ennivalót. 
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Nekem pedig az jut eszembe, gondolkodik el Lola, hogy mi az, ami eszébe sem jut 

Artúrnak. Hogy én most nem róla gondoskodnék, hogyha gyerekem volna. Ha nem hal 

meg a férjem, mielőtt még teherbe estem volna. 

 

* 

 

Ahogy fekszünk az ágyon, Lola sokáig némán nyugtatja fejét a jobb karomon, 

melynek zsibbadását boldogan tűröm, miközben igazán szépeket gondolok magunkról. 

De ahogy aztán nyújtózkodva megtöri a csöndet, arról kezd beszélni, hogy az éjjel 

meghallgatta az angol rádió leadását, és abban elítélték a kormányzót, amiért kinevezte 

a Sztójay-kormányt. 

Te Artúr, kérdezi aztán, te ismered a stockholmi követet? 

Ullein-Reviczkyt?, persze, azelőtt ő volt a külügy sajtósa. 

Na, ő pedig úgy nyilatkozott, hogy a továbbiakban nem tekinti magát a magyar 

kormány képviselőjének. 

Hát ez szép tőle. De bocsáss meg, mondom Lolának némi csalódással, és kiszabadítom 

a karomat. 

 

* 

 

Hallom, hogy Fenyő Miksa hozzám hasonlóan rejtekhelyen bujkál. Lola találkozott 

össze a feleségével, Riával, aki arról beszélt neki, hogy Maxinak milyen lelkifurdalása 

van, amiért nem riadóztatta még időben a barátait, hogy meneküljenek. Ezen 

elgondolkodtam – ugyan mi oka van rá ennek a kedves barátomnak, hogy vádolja 

magát? 

Ilyen erővel én is riaszthattam volna őt, hogy mint igazán veszélyeztetett valaki, 

hagyja el az országot, amilyen gyorsan csak tudja. Távozzon sürgősen – ő is meg az 

összes hasonszőrűek, ugyancsak nagyszerű emberek. De hát ki hallgatott volna rám? 

Igazán csak az fogadhatta volna meg jó szívvel ezt a tanácsot, aki magával tudná vinni 

mindenkijét és mindazt, ami neki fontos. Melyikünk tudta volna csak úgy odadobni, 

veszni hagyni mindenét? 
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Na és ha ezután kínálnák föl a menekülés lehetőségét, amikor a puszta életünk forog 

már kockán? Hogy döntenék vajon? Leginkább arra hajlok, hogy ki kéne menekítenem 

a szeretteimet, hogy biztonságban tudjam őket, ám egyelőre nem tudom, rászánnám-e 

magamat én is… Azt viszont ugyanúgy, sőt napról napra erősebben érzem, amit Fenyő 

Maxinak mondtam el legutóbb: Mivelhogy látom, mit művel népségünknek az a része, 

mely túlnyomónak mondható, ha itthon maradok, és ha túlélem, akkor biztosan el kell 

hogy meneküljek majd a hazámból. Mert képtelen leszek itt maradni, ahol 

honfitársaim ekkora tömegben és ilyen buzgón vették ki a részüket a 

legvisszataszítóbb bűncselekményekből. 

Akkor egy konkrét és súlyos lelkifurdalás: Nem tettem egyetlen lépést sem Valló 

Jóska barátomért. Mert noha tudtam, hogy őt is az Astoriában vallatták, és onnan 

elhurcolták, amikor intézkedni kezdtünk a sógoraim kimentése érdekében, őróla mégis 

elfeledkeztünk, én is. Pedig Jóska évtizedeken át mi mindenben állt a szolgálatunkra! 

Azóta sem tudom, hol van, és mi lett vele. Szégyen. 

 

* 

 

És ha már az Astoria pincéjénél tartunk: Amikor azt hallottam, hogy Chorin Ferit ott 

megkínozták, majd amikor belegondolni se mertem, mit művelhettek vele, miután 

Ausztriába internálták – hát igencsak elgyávultam, emiatt viszont folytonos önvád 

támadt föl bennem. 

De ha ezt bevallom neked, Feri, akkor a többit se hallgathatom el. Hogy valahányszor 

átadtam magam ennek a bűntudatos beszariságnak, olyan gyötrelmes érzés kerített 

hatalmába, hogy előbb-utóbb kénytelen voltam megkönyörülni magamon, és eloszlatni 

önkínzó gondolataimat. De mivel még nem vagyok tán annyira cinikus – noha az 

öndicséret büdös –, vagyis mégse feledkezhettem meg a ti rabságotokról, ezért ez az 

én önsajnálatom, szemethunyásom és önfelmentésem egyre mardosóbb lelkifurdalást 

váltott ki belőlem újra csak. Da capo al fine. 

Közben eléggé bántott minden régebbi és újabb nézeteltérésünk is, de nem sorolom. 

Viszont egy értelmetlenül újra és újra elvakart, titkos sebemet bevallom neked. Hogy 

milyen fölöslegesen ápoltam sérelemként a te kezdeti érdeklődésedet Helén iránt. 
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Hogy milyen féltékeny harag lobbant föl bennem – utólag! –, miután a fülembe jutott 

az a találgatás, hogy te nem lettél volna közömbös. Noha ma sem tudom, egyáltalán 

kaptál-e tőle bátorítást… És közben nyilvánvaló volt: Nemhogy haragosnak, de 

féltékenynek se szabad lennem, hisz én vagyok a győztes – ráadásul te is győztél 

aztán, igaz, hogy hosszú évekkel később, amikor megkaptad Daisyt. Így ezt a 

históriánkat akár hízelgőnek is tekinthetném, hát legyek nagyvonalú. Igyekeztem is 

azzá válni, lélekben mégis sértett maradtam sokáig. De hogy miért…?! 

Úgyhogy Ferikém, sürgősen gyere haza Mócival együtt, mielőtt önvádam súlya alatt – 

hazám legmélyebb bánatára – megint csak összecsinálnám magam. 

 

* 

 

Aznap egyébként, amikor elértem végre Lolát telefonon, elgondolkodtam rajta, vajon 

mit is jelent az, amit ő mondott, miszerint Rajczyék már maguk akartak jelentkezni, 

hogy segítsenek nekem. Úgy értette vajon, hogy a nagynénje, Klára fölhívta volna, 

hogy Lolám, itt ez a Kohner, akivel te ugyebár titkon egészen jóban vagy, és mivel 

amúgy is a mi lakásunkba jártok, nem akarod őt ott elbújtatni most, amikor mint 

náciellenes zsidó iparbárót üldözőbe vették? 

Hát ez így nem, legföljebb fordítva elképzelhető. Hogy Lola kérdezte meg Klárát, 

befogadnának-e. 

Vagy talán maga Rajczy ezredes tett nekem ajánlatot a felesége rokonságán keresztül? 

Hiszen ez a Bálint vagy tíz éve ott ül velem vegyesvállalatunk, a Dunai Repülőgépgyár 

igazgatótanácsában – ő mint légügyi kormánybiztos az állami részvényes 

képviselőjeként, én meg mint egyike a családjaink részéről delegált 

bólogatójánosoknak. 

 

* 

 

Itt volna talán az ideje, hogy rokonsági közös emlékezetünk mélyéről kiemeljünk egy 

ősidőkbe visszanyúló ősbűnt, hogy föllebbentsük róla a fátylat. Merthogy a dologról 

alig tud már valaki – még talán maga Kohner báró sem. Arról van szó, hogy fentebb 
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említett jó ismerősünk, aki később egészen magas katonai pozícióba jutott, hajdan 

kiket képviselve, miféle dicstelen szerepet is vállalt. Nem is az a botrányos, hogy ez a 

későbbi ezredes, légi fegyvernemi főnök ifjú főhadnagyként még a kommün 

hadseregének volt a csapattisztje – ezzel sokan voltak így, legföljebb pimaszkodásnak 

tartották, ha ezt holmi különítményes neofiták fölhánytorgatták nekik, hiszen ők a ’19-

es felvidéki hadjáratban az ősi magyar határokért harcoltak. Hanem hogy miféle 

szolgálatra jelentkezett önként, amikor egy osztag a csepeli gyárközpontba indult, 

hogy végrehajtsa feladatát. Mégpedig a vállalat tanácsköztársasági államosítását. 

A tulajdonbavételi paranccsal érkező delegáció kommunista szószólójaként Weiss 

Manfréd saját irodájának egyik beosztottja lépett föl – akinek hozzáférése volt az 

iratokhoz, de talán még a széfhez is, Weiss pedig valósággal összeomlott ekkora árulás 

láttán –, az akció vöröskatonáinak parancsnokságát viszont Rajczy Bálint főhadnagy 

vállalta. Amint fölvillant előtte ugyanis annak lehetősége, hogy fegyverrel szoríthatja 

sarokba régi vetélytársát, ezt a szerinte már mérhetetlen öntudattal kérkedő, mellesleg 

pedig (de tényleg csak mellesleg) fajilag sem tiszta Valériusz mérnököt – és persze a 

főnökét, a gyáripar alapító atyját –, nem tudta megállni, hogy ne ugorjon föl 

jelentkezni: Majd ő. 

Weiss Manfréd személyesen nem ismerte, így amikor ő fegyvere csövével integette 

neki, hogy mikor mit tegyen, vonakodására pedig családtagjainak kivégzésével 

fenyegette meg, inkognitóban maradt. Amint azonban az iparbáró rosszul lett, és 

hátratántorodott – majd a székébe esve nem gyógyszert, hanem mérget vett elő 

fiókjából, és azt nyelte le –, Rajczy hirtelen kijózanodott, és megrémült, hogy valami 

botrányba keveredhet a neve. Ezért két katonáját bízta meg, hogy tartóztassák le 

irodájában Valériusz mérnököt is, és „szedjenek ki belőle mindent”, ő maga pedig 

haladéktalanul eltakarodott. És ezt jól tette, hiszen ha aznapi szerepvállalását nem fedi 

majd homály, a következő évtizedekben bizony nem maradhatott volna fesztelen 

kapcsolatban a nevezetes rokonság különféle tagjaival. 

 

* 

 

Másik verzió. 
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Hiszen egy ekkora rokonságban, mint a miénk, az igazán rejtélyes históriáknak mindig 

is volt és lesz is alternatívája. Úgyhogy az előző történet igazságtartalma miszerintünk 

viszont igencsak kétséges. 

Az persze tény, hogy Rajczy Bálint hivatásos tiszt volt már a vörösök alatt, és a 

felvidéki harcokban is részt vett. Még az sincs kizárva, hogy budapesti 

szolgálatteljesítése idején karhatalmi különítményekbe is beosztották – ahol 

viselkedett, ahogy viselkedett, ugyan ki tudhat erről bármit is. 

De hogy szántszándékkal kérte volna magát a csepeli gyárközpontba induló államosító 

osztaghoz? Mi oka lett volna erre? A vetélytársával, Valériusz Ákossal folytatott 

küzdelmében pedig ugyan miféle győzelmet várhatott egy gyalázatos fegyveres 

kényszerítéstől? Legfőképpen pedig: Miért akarta volna a Weiss rokonságot kiirtással 

fenyegetni, a családfőt pedig öngyilkosságba kergetni? 

 

* 

 

Ma, ’44. április 2-án Rajczyné beállított egy rádióval, a férje küldi nekem tisztelettel – 

hát még meg is hatódtam. Miközben a zsidóktól begyűjtik a rádiójukat, és kikapcsolják 

a telefonjukat, nekem milyen kivételes dolgom van. De sajnos egész nap ócska zenét 

adtak, valami jódlimuzsikát. 

Keresztes-Fischerről azt tudta meg Lola, hogy március 19-én már kora reggel 

rajtaütöttek – éppen telefonozott, hogy kiadja az utasítást az ellenállásra, a zsinórt 

kitépték a falból, őt lefogták, de nem hagyta magát, mire megverték, elhurcolták és 

Ausztriába internálták. 

Április 3-án fél 10-től légiriadó van – megkezdődött az első bombázás. Délután Lola 

már híreket hozott nekem károkról is: A Soroksári út környékét, a rendezőpályaudvart, 

Pestszenterzsébetet és a mi Csepelünket emlegetik, de még kórházi pavilonokat is. 

Este pedig elmeséli az én hírnöknőm, hogy mit hallott a bolt előtt sorállás közben, ahol 

szóba került, hogy egy angol bombázórepülőt lelőttek. Hát legalább jól megkapták!, 

kárörvendett egy asszony. Legközelebb majd jobban meggondolják, hogy pénzért mit 

vállaljanak. Az értetlenkedőknek pedig még hozzátette, hogy hát a pesti zsidók 

pénzéért. 
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Akik ezek szerint egyenesen az angol légierőt fizették le, hogy ugyan szórják meg 

alaposan Budapestet. Hoppá, találva érzem magamat. Merthogy én meg a sógoraim, 

mint elégségesen tőkeerős származási érintettek, nyilván mi voltunk azok, akiknek sok 

pénzt megért, hogy bombázzák le a fél Ferencvárost, egy füst alatt pedig, ha lehet, a 

saját gyárainkat is. Na de most lebuktunk. 

 

* 

 

Kohnernek a délutáni álmából ébredve valahogy az ötlött eszébe, hogy utolsó szabad 

estéik valamelyikén Fenyő Miksával összevitatkoztak a magyar középosztály 

dolgában. Közvetlenül utána pedig összevesztek Lolával. 

Arra a találkozásunkra március 10-én, a Hermina úton, Lola házában került sor. Mert 

amikor előző este elújságoltam, hogy holnap föl fogom keresni Maxit, aki pár napja 

szalmaözvegy éppen, Lola azzal állt elő, hogy akkor miért nem én hívom meg inkább 

őt. Mégpedig ide, a Hermina útra. 

Hogy én hívjam meg Maxit ide, tehozzád? 

Igen, miért ne? Fenyő a maga barátai közül azon kevesek közé tartozik, akiket én is 

kedvelek. 

De miután körülményeskedni kezdtem, hogy ki tudja, nem olyasmit készül-e a 

barátom megbeszélni velem, ami csak kettőnkre tartozik, Lola kissé fölhúzta az orrát. 

Épp ezért – mivel elejét akartam venni annak a vitának, hogy hajlandó vagyok-e végre 

vállalni őt legalább a közeli barátaim előtt, vagy kizárólag titokban fogom látogatni 

továbbra is, mint valami kurtizánt – úgy döntöttem, lesz, ami lesz, fölhívom Maxit. 

Megkérem rá, hogy inkább ő jöjjön látogatóba hozzánk, vagyis Lolához, a Hermina 

útra. 

Előzékenyen ráállt, nem csodálkozott, hogyhogy nem a Bajza utcába hívom, és nem 

érdeklődött Helén hogyléte felől. Nem is kellett elmagyaráznom semmit – egy-két 

utalással már régebben tudomására hoztam azt, amit Loláról amúgy is tudott, ő pedig 

értésemre adta, hogy tudja –, úgyhogy most udvariasan örvendezett a meghívásnak, 

hiszen a Szemle-vacsorákon már többször is beszélgetett Lolával, és nagyon 

megkedvelte. 
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Találkozásunk barátságos hangulatban indult, Lola kedves volt, és büszkén mutatta be 

pótanyjaként Titit, aki főzött vacsorát is, azt közösen megettük, aztán Titi magunkra 

hagyott minket. 

Fenyő már vacsora közben elkezdett arról beszélni, hogy mennyire súlyos a mi 

keresztény középosztályunk túlnyomó részének a felelőssége abban, hogy hazánk hová 

jutott. Hiszen ez az osztály nemcsak a maga jövőjét tette föl a nácik iránti 

megingathatatlan hitre, hanem az egész országét. Meggyőződéssel hirdette, hogy a 

németek felsőbbrendűek, hogy világuralomra hivatottak, de nem rettent vissza még 

halálos faji dogmájuktól sem. Mert ez a keresztény közép nálunk szó nélkül fogadta el 

– és ebben tökéletesen egyetértettem Maxival, miközben Lola némán hüledezett –, 

hogy a magyarság megerősödésének és Európa újjászületésének az az előfeltétele, 

hogy a zsidóságot kipusztítsák. 

A desszert után pedig a cimborámmal közösen soroltuk, hogy ez a rendszer mi 

mindent juttatott ennek a kiváltságos rendnek – csupa zsidóktól rabolt javakat –, 

terménykereskedéseket és építkezési vállalkozásokat, likőrgyárakat és 

divatáruboltokat, gyümölcsösöket, szőlőket és borospincéket, nyomdákat és mozikat. 

És most becsődöl az a szisztéma, amely mindezt fölkínálta, adományozta vagy 

odaígérte nekik. Össze fog omlani ez a hatalmi szervezet, amely vezető állásokat, 

kulcspozíciókat és vagyonokat adott ennek a középosztálynak, amely sem meg nem 

dolgozott ezért, sem pedig nem értett hozzá. 

Na és teszerinted, mondom, miben bízhat ezek után ez a középosztály ebben az 

országban, amelyik le lesz győzve, ki lesz fosztva, és háborús bűnösként el lesz ítélve? 

És ne felejtsük el, hogy a ’38 után visszaszerzett területeinktől is újra meg kell 

válnunk! 

Erre Lola is mondott volna valamit, de Maxi vette át a szót, hogy úgy van, és azokról a 

vidékekről hazamenekülnek majd a gyűlöletessé vált magyar középosztálybeli 

tisztviselők. Hiszen rettegni fognak a helyiek bosszújától, akik súlyos 

kegyetlenkedéseknek voltak kitéve. Gondoljunk csak Újvidékre, hogy katonáink 

tömeggyilkossága után ott mi lesz, meg a Vajdaságban. És ezek a fölösleges 

államhivatalnokok visszajönnek majd Pestre – vagonlakónak. 
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Most én szakítottam félbe a megszólalni próbáló Lolát, mire aztán ő is engem, hogy 

végül persze megint Maxi jusson szóhoz, merthogy eszébe jutott valami: Hogy azért 

nehogy már szigorúbbak legyünk a középosztállyal szemben, mint amilyenek magunk 

iránt vagyunk. 

Lola erre élénken helyeselt, én viszont megkérdeztem, hogy a barátom mire is gondol. 

Nem mi voltunk azok, akik bármit is kaptunk, és nem szolgáltunk a 

minisztériumaikban, Artúr, se te, sem én. De melyikünk mondhatja, hogy megtettünk 

minden tőlünk telhetőt? 

Az biztos, hogy egyikünk se, szólalt meg Lola. 

Maxi pedig azon kezdett tépelődni, hogy a háború után lesz-e vajon lehetőség valami 

méltányos igazságtételre. 

Csak már ott tartanánk!, sóhajtott föl Lola, és megkérdezte vendégünktől, látja-e az 

odáig vezető utunkat. De Maxi csupán beígérte a választ, mert előbb képzeljük csak el, 

hogy mi várható egy majdani kormánypolitikától. Amely ugyan szerinte sem foroghat 

csak az üldözés körül, de hát a háborús bűnös gazembereket csak meg kell majd 

büntetni, a katasztrófa okozóit a közéletből ki kell rekeszteni. Vagyis keresztül kell 

vinni egy méltányos, belátásra törekvő tisztogatást. Akik felelősek azért a 

nyomorúságért, amely az országra szakadt – beleértve majd a goromba fegyverszüneti 

feltételeket, amelyekre rá leszünk szorítva –, azok ne küldhessenek többé 

törvényhozókat a parlamentbe, ne legyen választási joguk. De – ha személy szerinti 

bűncselekmények nem terhelik őket – másban ne legyenek korlátozva. 

Mire gondolsz, Maxi?, kérdem. 

Hogy lehessen foglalkozásuk, ne nyúljon a vagyonukhoz senki, vásárolhassanak 

szabadon, ülhessenek taxiba meg a villamos első kocsijára is… 

Úgy érti, Miksa, hogy senki se bélyegezze meg őket?, kérdezte Lola. 

Igen, hogy se a hatóság, se a csőcselék ne mázoljon a hátukra, mondjuk, 

horogkeresztet… 

De azért legyen már valahová fölírva, hogy ki hova állt be, és mit művelt ott, kezdett 

vitatkozni a kedvesem, és magam is megpróbáltam a dolgot árnyalni azzal, hogy 

persze, ne induljon hajtóvadászat mindenféle szégyenfolttal megjelöltek ellen, de azért 
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ne felejtsük el, hogy akikről beszélünk, őáltaluk mozgatható még mindig ez az egész 

masinéria… 

Nem, kérlek, akkor se használhatjuk velük szemben a régi módszereket!, vitatkozott 

Maxi. Még azokkal szemben sem, akik nemcsak passzívan élvező, hanem aktívan 

cselekvő, vezető figurák voltak. 

Barátom utóbbi mondatán kissé megütközve azt feleltem, hogy persze nem a régi 

módszerekkel, de valamit azért csak kell velük csinálni. 

Lola ekkor fölállt, hogy kérne valamit, de csak ha megígérjük, nem ugrunk föl, hanem 

folytatjuk a beszélgetést. Borzasztóan megfájdult a feje, hadd feküdjön le, de mi csak 

maradjunk nyugodtan. 

Maxi kézcsókkal és jókívánságokkal köszönte meg a kitűnő estét, és készülődni 

kezdett, de én még be akartam fejezni, amit elkezdtem. Hogy új módszerekkel és új 

törvényekkel talán csak lesz majd mód igazságot tenni a háború után. Hiszen hogy 

mást ne mondjak, akikről most szó van, ők a haszonélvező derékhadát képezték a 

keresztény úri magyarságnak. 

Hogy melyikünk minek volt a haszonélvezője, Artúr, ezt most ne feszegessük, emelte 

rám barátom a tekintetét. És itt bizony elhallgattam, mert hogyan ítélhetnék meg bárkit 

is én, aki a leginkább el voltam kényeztetve, s akinek menekülésre is sokkal több 

lehetőségem lesz, mint másnak. 

Úgyhogy én azt mondom, folytatta Maxi, hogy nem üldözhetjük azt sem, aki 

hűségesen papírozott a főnökének, de más disznóságot nem csinált. Az ilyeneket 

szerintem tartsa meg az új rendszer, ha szüksége van a hozzáértésükre – vagy 

nyugdíjazza őket, ha szakértelmüket se taksálná többre, mint a jellemüket. De nem 

ítélkezhetünk fölöttük úgy, mint a szadista gyilkosok fölött. 

Fenyő talán előre is ezt szánta okfejtése utolsó mondatának, mert ezután arra 

hivatkozva, mennyire elszaladt az idő, fölállt, köszönetet mondott, az előszobában 

széles mosollyal megölelt, és határozott léptekkel távozott. 

Csak utána vettem észre, hogy engem pedig úgy tekintett, mint a vendégét kikísérő 

házigazdát, és nyilván azért nem óhajtotta tisztázni, hogy én szintén távozom-e vagy 

maradok, mert nem akart zavarba hozni. 
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Ám arra egyáltalán nem is gondoltam, de tényleg meg se fordult a fejemben, hogy 

Lolát viszont megsértettem – amiért aztán odabent, a hálószobában, az ágyában 

fölülve kezdett ostorozni. 

Hogy mire vélje most ezt a bánásmódot. Hogy báró létemre, országos méltóságom 

dacára ennyire ne tudjak viselkedni. Hogy ilyen megszégyenítő modort engedjek meg 

magamnak. 

Ott álltam földbe gyökerezett lábbal, és csak hápogtam, hogy de hát mégis miről 

beszél… 

Hogy amikor ő először hívja meg a barátomat vacsorára, én tisztességesen be sem 

mutatom őt neki, és Miksa számára sem teszem nyilvánvalóvá, hogy énnekem 

kicsodám-micsodám ez a nő. Meg hogy egyáltalán ő itt a háziasszony. Hogyan 

történhet az meg, hogy mi ketten – nagy tekintélyű férfiak, korunk bölcsei és erkölcsi 

talpkövei – úgy el vagyunk egymástól telve, hogy őrajta egész este keresztülnézünk? 

Hogy egy percnyi figyelemre sem méltatjuk, és ha megszólal, rögtön letorkoljuk. 

De hát csak a vita hevében, mondom, ennyire azért nem kéne haragudni… 

Mért kell neki eltűrnie ennyi érzéketlenséget, hogy én egész este nem is szóltam 

hozzá, de rá se néztem, meg sem érintettem? Egy szót se mondtam Miksának 

kettőnkről?, és nem avattam be őt a mi egybetartozásunk titkába és bizalmába? 

De hiszen be van avatva, nem volt előtte titok, már tudta… 

Artúr, maga nem ért, azt hiszem, semmit. Maguk úgy diskuráltak itt mélységesen 

morális kérdésekről, emelkedett stílusban, mintha valami orfeumi nőcske csücsült 

volna az asztaluknál az Arizonában. 

Lola, kérlek…! És megbocsáss, de nem járunk az Arizonába. 

Annál szomorúbb, hogy mégis a vérükben van az a modor. 

Ezen a ponton már világos volt, hogy meg kell állni. Bocsánatot kértem, ha 

megbántottam volna, de azért neki se kéne, mondom, elvetnie a sulykot. Legközelebb 

pedig majd úgy folytatjuk Maxival a beszélgetést, hogy mindenki szóhoz jusson, 

rendben? De most béküljünk ki inkább, ültem le az ágya szélére, hogy megfogjam a 

kezét. 
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De ő nem hagyta megérinteni magát, elfordult, betakarózott, majd jéghidegen közölte, 

hogy jobban szeretné, ha most inkább hazamennék, jó éjszakát, oltsam el magam után 

a villanyokat, és csapjam be az ajtót. 

 

* 

 

Lola egyik este azzal érkezik hozzám a Logodi utcába, hogy beszélni szeretne velem a 

nagybátyja, Rajczy ezredes. 

Bálint legutóbb még alezredes volt, nem?, és mintha inaktiváltatta és rendelkezési 

állományba helyeztette volna magát. 

Az lehet, de most azt mondja, hogy Flórián Imrétől hoz magának üzenetet, ha még 

emlékszik rá, felelte Lola. 

Imrére?, aki valaha katonapolitikánk esze és dísze volt?, hogy ne emlékeznék. 

Rajczy Bálint tehát most azt üzeni Lolával, mivelhogy dolga lesz épp a hadügyben, a 

Várban, visszafelé jövet benézne hozzám – vagyis a felesége lakásába –, hogy s mint 

érzem magam itt, a Logodi utcában. 

Megkérdeztem Lolát, biztos-e benne, hogy Rajczy nem tudott róla, hogy mi régebben 

is bejáratosak voltunk ide. Azt felelte, a nagynénje megesküdött rá, hogy senkinek 

nem beszélt erről, még a férjének sem. Jó, hát nem olyan érdekes, csak jobb, ha tudom, 

mit tud ez a Rajczy – gondolom, azóta már előtte is nyílt titok, mi fűz bennünket 

egybe. 

Rajczy ezredes, miután alapos késéssel megérkezett, majd az ebédlő tálalójából 

otthonosan konyakot és szivart varázsolt elő, kedélyeskedő fecsegésbe kezdett. 

Kifejezte reményét, hogy vendége számára megfelelőek itt a körülmények, és micsoda 

szerencse, hogy Kohner bárót e nehéz időkben is a betöltött szerepéhez, személyének 

súlyához és fontosságához méltó gondoskodás veszi körül. Ebben a meglehetősen 

kínos hízelgésben Rajczy tisztázatlanul hagyta, hogy Artúr mindezért főként neki 

tartozik-e hálával, avagy az unokahúgának, Lolának. Akinek egyébként ki sem ejtette 

a nevét, viszont többször is utalt rá – olykor leplezetlenül célozgatva erre a 

bármennyire is gáláns, de mégiscsak házasságtörő viszonyra. Amiről az ezredesnek az 

jutott mindjárt az eszébe, hogy sógornőjének, Mártának a fájdalmas halála óta a 
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feleségére, Klárira – illetve hát kettejükre – hárult az unokahúgukra való féltő 

odafigyelés tiszte. Aki először elárvult, ugye, később pedig megözvegyült. És aki 

mindeközben sajnálatosan kevéssé támaszkodhat az édesapjára, mert az bizony csak a 

hivatásának él, és mindig is hajlamos volt, úgymond, elfeledkezni egyéb 

kötelességeiről, nemritkán nyíltan véve azokat semmibe. 

Rajczy ezredes ezután – hogy továbbra is Valériusz Ákosnál maradjon – sajátos 

logikával a főmérnök újabban elkövetett gyári mulasztásaira, a technológiai előírások 

megszegésére terelte a szót. Kohner cáfoló közbeszólására igyekezett ugyan tompítani 

minősítései élén, és biztosította őt arról, hogy maximálisan megérti a tulajdonosi 

csoport mostani rendkívüli gondjait – például a repülőgépgyártást illetően. Hiszen 

pontosan tudom, Artúr, hogy már a szénellátás januári akadozása is önhibátokon kívül 

következett be, mit volt mit, ugye, tenni. 

Mit értesz te meg maximálisan? – horgadt föl Kohnerben a megütközés, de csak 

némán. Szerinted melyek a mi rendkívüli gondjaink éppen? – ám ezt a kérdését is 

elnyelte. 

Úgyhogy magam is átérzem az aggodalmatokat, meg a szorongató felelősséget is, 

folytatta Rajczy, és emlékeztette Artúrt arra a temérdek nehézségre, amelyekkel ők az 

igazgatótanács többi tagjával együtt vállvetve küzdöttek meg éveken át, hogy végül, 

így vagy úgy, de mindig sikerüljön a kigázolás… 

Persze, a kigázolás… 

Hisz ugyanúgy, mint régen, ma is közös… 

Csónakban…?, folytatta volna Kohner. 

Nem… De a cél…! Közös a célunk! 

És Rajczy úgy tett, mintha most figyelmen kívül hagyhatná kettejük helyzete közt azt a 

különbséget, hogy egyikük momentán bujkáló, a másikuk rejtegető. Úgyhogy nekiállt 

fölvázolni, hogy a mi rokonsági vállalatcsoportunk évtizedek óta mennyire egybeforrt 

a kitűzött stratégiai célok tekintetében magával a nemzetgazdasággal. 

Én pedig, ha csak sebtében is belegondoltam, igazat kellett hogy adjak, hiszen 

vállalataink, ha úgy vesszük, már kezdettől fogva összefonódtak az állammal. Mert 

kell-e vajon annál szorosabb kapocs, mint hogy ha háborúzni akar az ország, azazhogy 

a császári-királyi államhatalom, amiként mondjuk az első világháborúban, ahhoz a 
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teljes muníciót a mi cégünk szállítsa neki? 

Erről pedig az jutott eszembe, hogy Weiss Manfréd a fegyvergyártás etikájával 

kapcsolatban 1916-ban annyit felelt csak Bródy Sándor riporteri kérdezősködésére, 

hogy neki ez a mestersége, és nincs más gondja, mint hogy azt a legtökéletesebb 

módon folytassa. Úgyhogy amikor a tanácsköztársasági államosítás átmeneti 

kalandjával szemben a megszálló románok ’19 augusztusában ténylegesen is jelentős 

károkat okoztak a vasműnek, hiszen százötven vagonnyi gépet és árucikket hurcoltak 

el Csepelről, akkor a Bethlen-kormány gavalléros kártérítéssel és megrendeléssel 

segített meg bennünket. Mivel pedig a trianoni diktátum azt is kimondta, hogy három 

éven belül át kell állni az úgynevezett béketermelésre, különben a gyártósorok 

elkoboztatnak, és például lőszert csak állami vállalat készíthet, az állam egyszerűen 

úgy tett, mintha bérbe venné a mi lőszerüzemünket, és minden folytatódott a régiek 

szerint. Mondjuk, az ágyú helyett az eke lett a legjelesebb új termékünk – mellé a 

taligája –, meg a szecskavágók, kukoricamorzsolók, darálók és vetőgépek öntvényei. 

És ezerféle más – a csizmapatkótól a vasalón át a nagyharangig. 

Weiss Manfréd zárkózottan élt, a környezetével javarészt németül érintkezett, törve 

beszélte a magyart, s mindabból, amit a munkán kívül egyáltalán élvezett, inkább csak 

a muzsikáról tudni – maga is hegedült. Fenyő Miksa barátom azt írta róla 

nekrológjában, hogy valami örök cselekvő nyugtalanság, szuggesztív erő és minden 

más akaratot kirekesztő, erős akarat lakozott benne, a vagyonának pedig ő az alkotója 

volt, nem az élvezője. 

Már egészen elkalandoztam emlékeimben, míg Rajczy ezredes már ott tart, hogy 

amikor ’27-ben közös részvénytársaságot alapított velünk a hadügy, akkor az állam is 

beszállt hatmillió pengővel. Igen, amikor Chorin és Kornfeld sógoraim felsőházi tagok 

lettek, ugyanabban az évben szerződött le a kormány a családunk acélműveivel 

repülőmotorok gyártására. Együttműködésünk azonban igazi lendületet ’40-ben kap, 

amikor megkezdjük a harckocsigyártást, ’41-ben pedig sor kerül berlini 

látogatásunkra, amikor Weiss Alfonz sógorom megköti Göringgel azt a szerződést, 

amely most már tényleg az új repülőgépgyárat fogja eredményezni. Vadonatúj 

szerelőüzemeket kezdünk építeni Szigetszentmiklóson, hogy a Messerschmittek 

sárkánytestébe most már itt gyártsuk a stuttgarti Daimler–Benz repülőmotorját. Az 
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alkatrészüzemet meg a sárkányszereldét már ’42 januárjára befejezik, de év végéig 

átadják a Horthy-liget többi építményét is. Ez lett a Dunai Repülőgépgyár, amelynek 

igazgatóságában főként volt miniszterek és banki képviselők ülnek, a tulajdonosokat 

Weiss Jenővel és Alfonzzal együtt én képviselem. Szakértő tagunk pedig ez a Rajczy 

Bálint – akkor még alezredes – légügyi kormánybiztos lett, aki egy időben 

katonadiplomataként Európa több fővárosában is megfordult, s aki a repülőszállítási 

szerződéseket megkötötte a németekkel, és most itt ül velem, de nem tudom, mit akar. 

Közben eszünkbe juthat a stuttgarti vállalat elnöke, akinek milyen sokszor kellett 

magyarázkodnia, hogy egy nemzetiszocialista mintagyár ugyan hogy működhet együtt 

egy olyan budapesti céggel, amelynek tulajdonosi köre fajtisztasági szempontból, mint 

tudjuk, korántsem feddhetetlen. De mit tehettek volna, ha a gazdasági érdek überelte a 

többi megfontolást. ’43 nyarán a magyar fél a Messerschmitt céggel újabb 

megállapodást kötött, a Daimler–Benz pedig messzemenő segítőkészségéről biztosított 

bennünket a nyersanyagbeszerzést illetően. Ám télen már minden erőfeszítés dacára 

szénhiány támadt a Weiss Manfréd cégnél, a repülőmotorok szállítása pedig egyre 

több okból akadozott. 

A helyzet az, kedves Artúr, kezdett az ezredes most a tárgyra térni, hogy a kormány… 

Most jövök éppen a hadügyből. És aggasztja őket, hogy vajon ti, a tulajdonosi kör el 

tudjátok-e látni a termelésirányítás feladatait. 

Hogy a termelésirányítást?, Bálint, azt már eddig is nehezen, mondom neki, és ezt 

azért jobban kéne tudnod énnálam. 

Ugyan mit kéne jobban tudnia?, vegyem már észre, hogy mondjuk Valériusz főmérnök 

folyton túllépi a hatáskörét. Mégis mire célozgatok. 

Hogyhogy mire?, mondom, amióta kitört a háború, a saját gyárainkban jóformán csak 

a hadügy dirigál. Minekünk meg alig maradt valamicske intézkedési jogunk. 

Hogy én régi szokásom szerint már megint mennyire túlzok – na de hát jóformán be se 

tehetem már a lábamat a haditechnikát gyártó csarnokainkba, mondom. Szerinte 

viszont ezek pusztán biztonsági előírások – és nehogy ilyesmiken vitatkozzunk már. 

Amióta pedig bejöttek a németek, de hát ezt tudod, mondom, elhurcoltak minket vagy 

bujkálunk, Bálint – itt vagyok, mint mellékelt példa –, kell ezt magyarázni? 

Szerinte viszont azt, hogy itt tartózkodom éppen, nyugodtan tekintsem inkább 
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vendégeskedésnek. Aztán arról kezdett beszélni, hogy sok esetben mennyire 

átgondolatlanok, sőt méltatlanul hebehurgyák voltak azok az intézkedések, amelyek a 

német katonai erők bevonulásával egyidejűleg végbementek. Véleménye szerint nem 

lett volna szabad, hogy a magyar hatóságokat ilyen váratlanul érjék a március 19-ét 

követő német intézkedések. Vagyis ha már a megszállás maga elkerülhetetlen volt, 

akkor egyrészt érthető, hogy a magyar szervek hallgatólagosan támogatták a 

lehetséges ellenállók preventív letartóztatását is, ugyanakkor… 

Kohner eddig sem bízott abban, hogy az aktuális politikai helyzet megítélésében 

Rajczyval teljesen egyet fognak érteni, de most olyan megütközéssel nézett vendégére, 

hogy az rögtön a feszültség oldásának látta szükségét. Sietett Artúrt biztosítani arról, 

hogy a németekkel való további szövetségünknek ezt a kikényszerítését, amit a 

megszállás jelent, ő maga is tragikusan szerencsétlen fejleménynek tekinti. Ilyen 

körülmények között őszerinte a magyar szuverenitás megőrzése a legfontosabb, és 

nem szabad hagyni, hogy a magyar érdeket minden megfontolás nélkül alávessék a 

németnek. Vagyis össze kellett volna állítani, és ki kellett volna kényszeríteni a 

letartóztatás alól mentesítendők listáját is. Merthogy tűrhetetlen az, ha most már a 

tárgyra térhetnek, hogy a Weiss Manfréd Művek és a Dunai Repülőgépgyár zavartalan 

működését, vagyis a nemzet elemi érdekét ilyen súlyosan veszélyeztessék az SS által 

foganatosított intézkedések, mindenekelőtt a letartóztatások. Mondja el Kohner, hogy 

mit tud sógorainak sorsáról, kivel mi történt, ki hol tartózkodik, vessék egybe 

értesüléseiket. 

Artúrban mindjárt az a kérdés merült föl, hogy ezt Rajczy ezredes most vajon milyen 

minőségében is kérdezi, és talán csak nem a bujkáló rokonok aktuális lakcímeit 

szeretné összeírni. De aztán kétségeit későbbre hagyva óvatosan sorolni kezdte, hogy 

tudomása szerint igazgatótanácsi tagtársuk, Weiss Jenő valamelyik pesti börtönben 

raboskodik, Chorin Ferenc és Kornfeld Móric pedig vidékre menekültek, de hamar 

fogságba estek, s miután az Astoria alagsorában a németek kivallatták őket, állítólag 

egy ausztriai lágerbe kerültek. De a többi családtagok is veszélyben vannak. 

Mindenképpen szeretnénk elérni azt, hogy elháruljon a fejetek fölül a veszély, és hogy 

a letartóztatottak kiszabaduljanak, mondta ki ekkor nyomatékosan az ezredes. 

Te kinek a nevében beszélsz, Bálint? 
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De Rajczy azt kérte, hogy egyelőre hadd ne beszéljen erről, vagy hogy milyen 

garanciák mellett nyilvánítja ki ezt a szándékot. Mindenesetre kettős céljuk van. 

Egyrészt hogy szavatolják a Weiss Manfréd örököseinek számító családok tagjainak 

személyi biztonságát… 

Ugye tudtok róla, Bálint, hogy legalább ötven emberről van szó?, igyekezett Artúr a 

létszámkérdést rögtön tisztázni. 

Igen, bólintott Rajczy. Másrészt pedig el akarnak hárítani minden akadályt, amely 

megzavarhatja a konszern gyárainak zökkenőmentes, sőt akár fokozottabban intenzív 

működését, ez ugyanis elsődleges nemzeti érdek. E célokért pedig a lehető 

legmagasabb helyről fognak közbenjárást és garanciákat kapni – amennyiben a másik 

oldalról a családok ezzel egyetértenek, és ezt elfogadják. 

Pontosabban ez mit is jelentene a családjaink részéről?, kérdezte Kohner, mire Rajczy 

arra a jogi megoldásra emlékeztette őt, amikor ’21-ben az állam formálisan átvette 

vagy bérbe vette a vállalat lőszerüzemét, mert a békeszerződés magáncégnek nem 

engedte meg a lőszergyártást – így lehetett a zavartalan működést biztosítani. 

Ugyanígy egy hasonló szerződés most is valami magyar állami felügyeletet, bizonyos 

védernyőt jelentene a teljes cégcsoport számára. 

Te valójában államosításról beszélsz. 

Voltaképp… igen… 

Szó sem lehet róla. 

Kényszerű okokból, Artúr, és csak átmeneti időre. 

Megtámadjátok a tulajdon szentségét, mint ’19-ben a vörösök…?! 

Csak látszatra, próbált Rajczy megnyugtatni, és még rám is mosolygott. És a 

visszavásárlási előjogotok meghagyásával. 

És mit kínáltok cserébe?, kérdeztem rá nyíltan. 

A lehető legtöbbet: életet, biztonságot. 

Mi pedig ezt higgyük el? 

Igen, felelte határozottan. Bizalom nélkül az esélye sem nyílik meg annak, hogy… 

Hogy garantáljátok mindnyájunk sértetlenségét, kiszabadítjátok letartóztatott 

családtagjainkat, és gondoskodtok minden rokonunk biztonságáról? 

Pontosan! 
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Nos, kérlek, Bálint, én úgy tudom, Chorin Ferit és Kornfeld Móricot Ausztriába 

hurcolták a németek, gondolom, onnan nem olyan könnyű pár óra alatt kiszabadulni és 

még haza is jutni. Viszont itt, három villamosmegállónyira, a Hadik laktanya 

defenzívjén tartják fogva a mi Weiss Jenő sógorunkat a magyarok – és te tudod a 

legjobban, hogy a semmiért. Ha most odamégy, Bálint, és kiengeded őt onnan, a teljes 

bizalmunk a tiétek. 

Te is tudod, Artúr, hogy az ilyesminek nem ez a rendje, közvetlenül nem 

intézkedhetek, de pozitíve tudom, hogy Jenő ügye jó kezekben van, és magam is meg 

fogom sürgetni. 

Rajczy Bálint aztán úgy foglalta össze az előttük álló feladatokat, hogy a következő 

találkozásukig mindketten meg kell hogy szerezzék a kölcsönös bizalmat megalapozó 

és garanciaként szolgáló meghatalmazásokat azoktól, akiket képviselnek. Vagyis 

Kohner érje el a rokonsági tulajdonostársak elvi beleegyezését – legalábbis azokét, 

akikkel kapcsolatba tud lépni –, hogy a részletekről is tárgyalni lehessen, hiszen ez 

valamiféle szerződésbe lesz foglalva, amelyet alá kell majd írniuk. 

Végül a konyakosüveghez is visszatértek még, de csak egy fél órácskára – mert Rajczy 

a világért se szeretett volna alkalmatlankodni, hiszen nyilván mindjárt megérkezik 

ugyebár az a gondoskodó jótündér. Úgyhogy akkor ő már indulna is, nehogy az a 

látszat keletkezzen, bármilyen veszedelmes időket élünk is, hogy ő szemmel akarná 

tartani az unokahúgocskáját, hisz önálló, felnőtt asszony, aki maga rendelkezik, 

nemdebár, önmaga felett… 

De ha rátok esteledik, Artúr, ugye nem jut eszedbe, hogy egyedül küldjed őt innen 

haza?, kezdett végül heherészni Rajczy ezredes. Csak azt nehéz elképzelnem, ha nem 

haragszol, hogyan fértek el ezen a szűk díványon ketten?, és búcsúképpen már kissé 

kapatosan, közvetlenkedve csapkodta Kohner Artúr vállát. 

És Artúrnak csak lefekvéskor jutott eszébe, mit ígért Rajczy Lolán keresztül. Hogy 

közös barátjuktól, Flórián Imrétől hoz neki üzenetet. Amin ő el is csodálkozott – 

ugyan mit üzenne neki a Kiugrási Irodával és egyéb renitensekkel kapcsolatokat ápoló 

Imre pont a Rajczy Bálinttal? 

 

* 
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Nem tudom, jól tettem-e, amikor Lolát azzal bíztam meg, hogy amilyen újsághoz csak 

hozzájut, vegye meg nekem, merthogy nekem tudnom kell még azt is, miket okád ki 

magából a szélsőjobbos sajtó. 

Most mindenesetre az Egyedül Vagyunk című hetilapban azt olvasom, hogy 

„elhallgatott Ady-dokumentumok kerültek elő Fenyő Miksa zárolt műtárgyai közül” – 

amiről rögtön eszembe jut, hogy Maxi mindig is a kormány intellektuális és morális 

nívójához méltónak tartotta ezt az újságot. Amelynek hasábjain most épp az ő házának 

kifosztásáról számolnak be, és innen kiderül, hogy miután március 19-én elhagyta 

otthonát, a Gestapo-németek és magyar nyomravezetőik nemcsak az ezüstneműért 

meg más érték- és műtárgyakért forgatták föl a lakást, hanem a kéziratgyűjteményét is 

ellopták. 

A cikk arra célozgat, hogy ezt a kéziratos hagyatékot mint „zsidó vagyont” leltározták 

és zárolták – a fölemlegetett Ady-leveleket viszont a tulajdonos nem vette leltárba, 

hanem el akarta suvasztani. Csakhogy erről szó sincs, Maxitól tudom, hogy nála 

semmilyen műtárgyat nem zároltak, vagyis ő el sem hallgathatott a hatóság elől 

semmiféle értéket, Ady-ereklyét vagy más kéziratot. Amelyek egyébként is az ő 

személyes emlékei és értékei, magánéletének lenyomatai, vagyis minden az ő jogos 

tulajdona – s ezt most elrabolták. És még világgá kürtölni se szégyellik, hogy piszkos 

kézzel és lélekkel beszennyezték és szétlopkodták mások emlékeit, kézírásos papírjait. 

A cikk harminc Ady-kéziratot emleget, holott jól emlékszem, Maxi legalább száz Ady-

vers eredetijét őrizte, nem beszélve a prózakéziratokról, novellákról, cikkekről és a 

költő saját kezű önéletrajzáról, no meg az Adyval hosszú éveken át folytatott 

levelezésükről, amelyet Maxi úgyszintén híven megőrzött. Nem harminc dokumentum 

ez, hanem legalább háromszáz – hova tűnhetett el ez mind a fosztogatók kezén? Meg a 

Babits- vagy a Móricz-levelek és -kéziratok, meg a többieké… Kosztolányi levelei… 

Itt lakott szemben, csak távolról ismertem. 

Pontosan tudom, hogy ott feküdt Fenyő Miksa íróasztalán a Weiss Manfrédról írt 

szeretetteli emlékezése is, amelyen közel egy éven át dolgozott. Most, hogy apósom 

élete nagy alkotását, a csepeli telepet az amerikaiak nekiálltak éppen lebombázni, 

fölidézem rokonszenves alakját, s megpróbálok visszaemlékezni barátom okfejtésére, 
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amelyben a teremtő munka megtestesítőjeként jelenítette meg, s mint ennek 

megdicsőülését ünnepelte őt. És arra is emlékszem, Maxi milyen meghatottan mondta, 

hogy: „Nagy ínségemben jólesik az ő barátságára gondolnom.” 

És akkor vallotta be nekem a Chorin Ferivel való beszélgetésüket is, még ’42 nyaráról. 

Akkor ő, Maxi azt mondta, hogy Ferikém, az angoloknak első dolguk lesz Csepelt 

lebombázni. Mire Chorin Feri – a tulajdonos! – azt felelte neki: Bár már látnám! 

Hát már akkor ugyanezt mondta, mint amit minekünk idén februárban, amikor 

Derekegyházán fakadt ki így. 

 

* 

 

Azt hallom a rádiómban, hogy mint zsidónak a mai határidővel le kéne adnom a 

rádiómat. Akkor is, ha ez a Rajczyék rádiója, én pedig kikeresztelkedtem? És mindez 

Húsvétkor, amikor nem merem kitenni a lábam, hogy legalább a Krisztina-templomba 

besurranjak. Ezután még halkabbra kell csavarnom a hangerőt. 

És azt olvasom valamelyik újságban, hogy a voronyezsi dicsőséges harcok emlékére 

alapított Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetsége ünnepén, amelyet az oroszok elleni 

háború tiszteletére tartottak a lovardában, hatalmas beszéd hangzott el a bátorságról, a 

munkáról és a győzelemről. A szónok méltatva idézte föl, hogy három éve indultak 

meg a német gránátosok a végtelen keleti puszták felé, s a felettük elzúgó gépmadarak 

ezreinek irányát követve megkezdték fenségesen nagyszerű férfimunkájukat, hogy 

népük és Európa feje felől elhárítsák a keleti rém fenyegetését. Engem pedig nemcsak 

a fölháborodás meg az undor önt el e fenségesen nagyszerű férfimunka emlegetésére – 

hiszen már tudjuk, hogy ’41 nyarától soha nem látott tömeggyilkosságok kísérték 

galíciai, volhíniai vagy ukrajnai előrenyomulásukat –, hanem a személyes szégyenem 

is. Hogy ezt a szónokot, akit a minap a magyar középosztály kitüntetett csőcseléke 

ünnepelt, tíz-egynéhány éve mi még dúsan terített asztalnál, koccintva köszöntöttük, 

szavára pedig bizakodással figyeltünk. Mert nem más ő, mint a hajdani Magyar 

Szemle-vacsorák egyik kedvence, a Nemzeti Bank szürke eminenciásának s a 

kormánypárt eszének tartott Imrédy Béla. Akinek tiszteletére – mint jól emlékszünk – 

Kornfeldék is adtak fényes vacsorát, midőn nem csupán a büszke házigazda, Móric 
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szemüvege villogott fényesen, amint odaadó érdeklődéssel bólogatta végig az 

érdeklődők népes koszorújában ülő díszvendég pénzügyi okfejtéseit, hanem Marianne 

is roppant meg volt tisztelve, hogy az ebédlőbe való átvonuláshoz nem kisebb 

előkelőségnek, mint Imrédynek ajánlhatta föl a karját. 

 

* 

 

Érdekes dolgokról mesélt nekem a minap Kornfeldék sofőrje, Schaffer, aki a rokonság 

hírvivője, bizalmas ügyintézője, és amúgy is kitűnő ember. (Minthogy többünknek is 

bujkálni és titkolózni ajánlatos, a rokonok őrajta keresztül tudnak nekünk üzenni.) 

Szóval ez a mi sofőrünk Marianne sógornőmet éppen az enyéimhez vitte a Tímár-féle 

lakásba, hogy átszállítson Helénnek ilyen-olyan szükségeseket, meg hogy 

megbeszéljék, amit meg kell. Zsiga fiam pedig kikunyerálta magának, hadd mehessen 

el Schafferrel autózni. Marianne erre azt ajánlotta föl, hogy átviheti fiunkat a Mauthner 

család Budakeszi úti nyaralójába, ahol Zsigának több unokatestvére is dekkol, együtt 

legalább jobban elfoglalják magukat, és kevésbé fognak unatkozni. 

De közben Schaffernek – aki ezt maga mesélte nekem – bizonyos ügyben be kellett 

térnie az Andrássy úti Chorin-villába is a házvezetőnőhöz. Marianne pedig – aki afféle 

szakácsnőnek volt öltözve – fogta a garabolyt, és Zsigám kíséretével benézett addig a 

Hunyadi téri piacra, ahol vásárolt is ezt-azt. 

Schaffer akkor pillantotta meg őket, amikor az Andrássy úti járdán beálltak néhány 

utcai bámészkodó közé, akik arra figyeltek föl, hogy az Oktogon felől az úttest 

közepén egy-kétszáz fős hangosan tüntető társaság érkezik. Nem egészen volt világos, 

kik lehetnek, s vajon mi hozta ki őket a sodrukból, és miért tartották szükségesnek, 

hogy nyitott kapukat döngessenek. Azt ordítozták ugyanis, hogy zsidómentes hazát, és 

Hitlert éljenezték. 

Ennél már csak az volt a meglepőbb, hogy hirtelen elébük kanyarodott egy teherautó, 

leugrált róla egy szakasznyi Gestapo-német, és gumibottal-puskatussal percek alatt 

szétkergették a tüntetőket. Ezen igencsak elcsodálkozott a nézőközönség is – 

Kornfeldné meg is jegyezte Zsigának: Lehet, hogy ezek nem értették meg a tüntetők 

jelszavait? Aztán az ott ácsorgók közül valaki úgy tájékoztatta a többieket, hogy ez 
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valami nyilaspárti fölvonulás volt, mert Szálasit is éltették, amit ugye nem tűrhetnek a 

hatóságok. Pláne, hogy rendkívüli állapot van, ne tüntessen senki. 

Schaffer már éppen oda akart nekik szólni, hogy javasolja, ha folytathatják útjukat, 

térjenek vissza az autóhoz, amikor Marianne bárónő hirtelen egy ismerős úriasszonyt 

pillantott meg szemből jőve a járdán. Mégpedig nem mást, mint Imrédy 

exminiszterelnök feleségét, akit sofőrünk is rögtön fölismert, hiszen még fuvarozta is 

őket annak idején. 

Marianne először önkéntelenül is összerezzent, pedig senki őt föl nem ismerte, de 

aztán összeszedte magát, visszafordult, hangosan jó napot kívánt az ismerős hölgynek, 

majd bemutatkozott. Csak egy percig zavarna, mondta, de hadd folyamodjon a 

kegyelmes asszonyhoz azzal, hogy a régi jó ismeretségre tekintettel kérje meg az urát, 

ugyan vesse latba befolyását, mert az ő férje, Kornfeld Móric le van tartóztatva. 

Marianne, hát maga az?, de hogyhogy?, értetlenkedett Imrédyné meglepetten, és 

nekiállt sajnálkozni, hogy hát tényleg?, jaj, de kár, de hát ő nem tudja, mit is tehetne. 

Hiszen arról azért nem szabad ám elfeledkezni, fűzte még hozzá, hogy most már mi 

jövünk!, mert ennek jött el végre az ideje. Kicsit sajnálkozva széttárta kezét, aztán 

legyintett, és elköszönt: Hát a legjobbakat, kedvesem! 
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Ha Valériusz Lola őszinte akarna lenni, be kéne ismernie, hogy Artúrral közös estéik 

egyikét-másikát ’44 áprilisában már szívesen elcserélte volna valami bensőséges 

beszélgetésre Weiss Judittal, hogy folytathassa emlékeinek fölidézését. 

Te pontosan tudni fogod, Judit, hogy ha most három évvel visszapörgetem a naptárt, és 

1941 májusát említem, akkor miért. Mert akkor jártunk a családi küldöttséggel 

Németországban. És ugyanekkor tértünk vissza titkos tengerparti élményeink 

helyszínére is – noha egészen más körülmények között, mégis csak a régiekhez 

fogható föllángolásokkal. 

A Weiss Manfréd konszern meghívást kapott Berlinbe – pontosabban maga Hermann 

Göring készült megkötni Weiss Alfonzzal és Kornfeld Móriccal, az igazgatótanács 

tulajdonosi tagjaival az újabb repülőgépgyár-szerződést. Ali bácsi viszont egy egész 

delegációt is magával vihetett – részben tanulmányútra, részben rokoni-baráti 

kirándulásra –, amelyhez örömmel csatlakoztunk, miután kiderült, hogy egyedül csak 

neki kell Göringgel paroláznia, nekünk pedig csak az utazási élvezetek maradnak. 

Chorin Feri bácsi jobbnak látta, ha ezúttal távol tartja magát, ezért beleegyezett, hogy a 

szerződéskötés részleteit Kohner Artúr felügyelje. Az viszont, hogy apám, Valériusz 

Ákos főmérnök is a küldöttség tagja legyen, már eleve sem volt kérdéses, hiszen az 

egész bizniszt az ő repülőmotor-fejlesztései és persze a német kollégával, Erich 

Krusen mérnökkel való évtizedes együttműködései alapozták meg. Arról nem 

beszélve, hogy ők ketten mint jó barátok is örültek a találkozásnak – Krusen meghívta 

apámat a Rügen szigeti nyaralóba is, sőt beleírta levelébe, hogy az ő Ulla lánya engem 

is örömmel látna viszont. (Mi persze Ullával mindezt már előtte megleveleztük, sőt mi 

találtuk ki az egészet. Beleértve azt is, hogy akkor már az egész delegáció is jöhetne 

Sassnitzba, különös tekintettel Artúrra, ugye…) 

Már útközben, a Berlinbe tartó vonaton is heves vita tört ki – az egész kupé a miénk 

volt, úgyhogy a férfiak szabadon eshettek egymásnak –, Artúr ugyanis nekiállt a 

lelkiismereti kérdést feszegetni. Hogy ezek a mi üzleteink időközben végképp 

vállalhatatlanok lettek, amióta Hitler lerohanta Európát – és mekkora háború törhet ki 

még itt ezután –, mi pedig nemhogy leállnánk és kivonulnánk ebből a kollaborációból, 

egyre szorosabbra fűzzük a köteléket, míg a nácik ölelő karjából már nem fogunk 
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tudni kimenekülni sem, és ott fogunk megfulladni, ha már előbb el nem pusztítanak 

minket. Ali bácsi pedig, aki igyekezett tartani magát a Chorin sógor által lefektetett 

irányvonalhoz, először kikérte magának, hogy Artúr őt egy erkölcstelen és kapzsi 

szerződés kicsikarásával vádolja – pedig nem azzal vádolta –, aztán persze csöndben 

beismerte, hogy ő is jobban érezné magát, ha nem a németeknek, hanem mondjuk az 

angoloknak szállítanánk repülőket. 

Kornfeld Móric viszont bejelentette, a maga részéről olyan oldalról igyekszik 

megingatni Weiss Alfonz üzleti önbizalmát – és előre is elnézést kér, amiért ilyen 

illetlenséggel hozakodik elő –, hogy kénytelen fölhívni a figyelmet a magyar 

kormányok zsidótörvényeire, amelyekkel egyre inkább korlátozzák úgynevezett 

térfoglalásunkat a közéletben is meg a gazdaságban is. Egyre szaporodik mindaz, amit 

korlátoznak és tiltanak – és bővül azoknak a köre, akikre ez kiterjed. Vagyis előbb-

utóbb minekünk is az utunkat fogják állni. Gondolkodtatok-e már, Alikám, Chorin 

Ferivel azon, hogy a mi nagyra hivatott konszernünk hiába üzletel a leghíresebb német 

cégekkel, de hogyan fogja kivédeni mégis a zsidótörvények hatályát? 

Persze hogy gondolkodtunk, Móci, hát úgy, hogy nem leszünk zsidók. Érted? 

Azt nem te döntöd el, Ali… 

Voltunk zsidók, de mivel úgy döntöttünk, most már nem vagyunk, magyarázta 

mosolyogva az apukám, Valériusz Ákos. 

És ha elég kitartóak és erősek vagyunk, akkor nem is leszünk, tette hozzá elszántan 

Weiss Alfonz. 

Csak akarni kell, Mócikám, bizonygatta apám, és odakacsintott nekünk. 

Kohner Artúr ellenben Móric bácsihoz csatlakozott, és a fejét csóválva arról kezdett 

beszélni, hogy ez a rettentő folyamat csak egy roppant erős ellenállással volna 

megállítható és megfordítható – a többi csak kétes kimenetelű egyéni ügyeskedés 

lehet. 

Apám ezen az úton a szokásosnál is többet tréfálkozott, egész napos derűjét 

laposüvegének szopogatásával is megalapozta, és ha bárhol nőt látott meg, rögtön 

udvarolni kezdett. Miközben szellemeskedő öniróniába próbálta belerejteni olykor már 

zavarba ejtő pragmatizmusát. Ezúttal például amondó volt, hogy a világpolitika 

tengelyének megfordításáról lehet ugyan ábrándozni, de sajnos semmi értelme sincs. 
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És mi csendben kívánhatjuk ugyan, hogy ne a mai erősek törjenek előre, hanem az 

ellenfeleik – és ő például nem örül annak, hogy a német katonacsizma manapság 

népszerűbb, mint mondjuk a francia női divatcipő –, de sajnos csöppet sem mirajtunk 

múlik ez. Viszont bolondok lennénk, ha az éppen kínálkozó konjunktúrával nem 

élnénk, és ő gépészmérnök létére nem mondhat mást, hiszen újítani, fejleszteni, 

gyártani – hajózni csakúgy, mint röpülni – muszáj. Navigare, ugyebár, necesse est. 

Mert ha végre oda jutnánk, akkor ahhoz is korszerű eszközökre lesz majd szükség, 

hogy jó irányba fordíthassuk a dolgokat. És a vita hevében Apa még azt a szervezetet 

is megdicsérte, amelyet addig nem volt szokásunk: a Német Munkafrontot. Mert ő 

igenis hisz Erich Krusen kollégának, aki azt állítja, hogy ez sokkal jobb, mint 

amilyenek a hagyományos szakszervezetek voltak. 

De Ákos!, kezdett vitatkozni Artúr, hát nem olvastad, ki dicsérte meg a Munkafrontot 

pont azzal, hogy ez – nem úgy, mint a szakszervezet – mentes lesz a kizsákmányoló, 

cionista érdekektől? 

Na, ki dicsérte meg?, morogták többen is, de hangos feleletre nem volt szükség, 

miután Weiss Ali bácsi hamiskásan odakefélt egy kicsit az ujjával az orra alá, és mi 

elnevettük magunkat. 

Ám édesapám, noha ezen ő kacagott a legharsányabban, nem hagyta magát. Azt ugyan 

megengedte, hogy végső soron minden politika aljas érdekharcok következménye – ja, 

és persze oka is –, csak fokozati különbségek vannak. És nem vitatja, hogy vannak 

viszolyogtató, de annál sokkal undorítóbb politikai célok is, úgyhogy csöppet se 

mindegy őszerinte sem, hogy minekünk ebből melyik fokozat jut. De bizony még a 

joggal kárhoztatható politikának is – mint amilyen a mai német – lehetnek örvendetes 

mellékhatásai. És a Német Munkafront az ő legjobb tudomása szerint nemcsak a 

nemzetiszocialista párttagokkal kedveltette meg magát, hanem a balodali munkásság 

legszélesebb tömegeivel is. És meg kell mondjam, okoskodott tovább apám, szívesen 

híve lennék magam is, ha minálunk is százmilliókat költenének műszaki képzésre, 

kiemelkedő szakmunkásbérekre és mindenféle újabb technikai vívmányok 

kifejlesztésére. És – ezt Erichtől első kézből tudom – egyáltalán nem csak 

haditechnikára, melyet a magam részéről mint pacifista amúgy is elítélek, zárójel 

bezárva. 
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Ákos, te mért vagy telhetetlen?, kezdett vele vitatkozni Kohner Artúr. Hát nem volt e 

téren elég bőkezű mindig a Weiss Manfréd Művek is? 

A készség többnyire megvolt, ismerte el apám, de a lehetőségeket igazán az állami 

részvétel tudta hatékonyan kibővíteni, a közös beruházásoknál. 

Leginkább az általad elvből elítélt haditechnika terén, ugye?, csapott le rá Artúr. Mi 

pedig voltunk olyan tapintatosak, és nem kötöttünk bele Valériuszba, nehogy pacifista 

föllángolásában még az általa tervezett bombázórepülőket is kivonja a haditechnika 

köréből. 

Amikor ezt a beszélgetést már Krusen kollégával kibővülve folytatták, szóba kerültek 

a Munkafront jóléti fejlesztései is. És a német mérnök is elismerte, hogy angol 

kertvárosi mintára épülnek a parkosított munkásvárosok, hogy a legtöbb település új 

munkáskerületet létesít egészségházzal, kultúrházzal, hogy épülnek az autópályák. És 

bizony a Munkafront az, amely képes volt kifeszíteni a szociális védőhálót, nem pedig 

a szakszervezet, amelyik csak papolt erről folyton. 

 

* 

 

Talán a tizenhetet se töltöttem még be, amikor valami rokonsági fogadáson vagy már a 

házon kívül töltött estéim valamelyikén megismerkedtem egy férfival – erre a régi 

emlékére riadt föl délutáni álmának izgalmából Weiss Helén. Mert a helyszínre sem 

emlékszem, hogy saját villáink egyike volt, vagy szállodai étterem, gramofonzene 

szólt vagy élő zenekar. Úgy rémlik, ott voltak a nővéreim is, fölteszem, hogy 

udvarlókkal, én viszont – ez az egy biztos – magányosan érkeztem. 

Akkor fölkért egy férfi táncolni. Utána hosszan beszélt hozzám, közel hajolt a 

fülemhez, és nagyon kellemes hangja volt. Viszont amikor másodjára keringőzni vitt 

el, abba olyan őrülten édes áramütésekkel borzongtam bele, hogy aztán évekig az a 

villámcsapás sajdult föl bennem, valahányszor hiába vártam – eleinte még Artúr karja 

közt is –, hogy érezzek valamit. De hát az a férfi nyomtalanul eltűnt – bemutatkozott 

ugyan, ám abban a zajban nem értettem, és szégyelltem visszakérdezni. Úgyhogy még 

a nevét se tudtam, nemhogy fölkutathattam volna azt a valakit, aki női mivoltomra 

először tapintott rá – és ezt a szó szoros értelmében is értem. 
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Csak amikor sok-sok évvel később szegény Mauthner Guszti megbízásából elmentünk 

Artúrral abba a bizonyos lánykérőbe, akkor ismertem rá a menyasszonyjelölt apjában, 

Valériusz Ákos főmérnökben arra az én hajdani táncpartneremre. 

Na, még ez hiányzott!, átkozódtam aztán, amikor megtudtam a férjem szeretőjének a 

nevét. 

 

* 

 

De tudod, Juditkám, folytatta Lola, azt egyikünk sem sejtette Berlinben, hogy mi az, 

ami ekkor már küszöbön áll. Hogy a németek Sztalin birodalmának lerohanására 

készülnek, akivel pedig korábban együtt falták föl Lengyelországot, és ezt meg is 

pecsételték egy álságos békekötéssel. De valami mély nyugtalanság, fölfokozott 

izgalom volt érezhető körülöttünk, és ennek senki sem tudta az okát. A hivatalos 

találkozókra és az aláírásra mindenesetre várni kellett, így a beütemezett program 

borulni látszott. Úgyhogy ebből a tétlenkedésből és idegeskedésből, amely Berlinben 

napról napra mélyült, mi ketten Ullával dezertáltunk végül, és előreutaztunk 

Sassnitzba. 

Emiatt ki is pattant egy kisebbfajta botrány, amelyet nem más, mint Helén robbantott 

ki – mert a legkellemetlenebb körülményt még nem említettem: Artúr magával hozta a 

nejét is. 

Hogy ne haragudjak, de nem tudott kitérni Helén követelődzése elől. 

De hiszen ezzel mindenestül tönkretetted a tervünket, amit Ullával kiügyeskedtünk!, 

mondom, a sassnitzi nosztalgiánkat is beleértve…! 

És persze igazam lett, Weiss Helén a berlini és rügeni napokban még féltékenyebb lett 

rám, mint addig volt. Kikérte magának, hogy a nem hivatalos vendéglátónk részéről 

jelen lévő Ulla csak velem bizalmaskodjon, engem kényeztessen, és ignorálja őt mint a 

társaság legtekintélyesebb hölgyét – egyébként is afféle személyzet szerepű 

titkárnőként kezelte a barátnőmet. Arra lázította Artúrt, beszélje rá az apámat és Ulla 

apját, hogy ne engedjenek el minket kettesben. Egészen el volt tévedve szegény. Hol 

voltunk mi már a leánygyermeki szófogadás problémájától! – az öntörvényű Ulla, aki 

ugyanúgy nem óhajtott az apjától függni, ahogy a feleség- és anyaszerep csapdáját is 
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kerülte, meg én, aki már Mauthnerné koromban se hagytam volna, hogy dirigálva 

legyek, nemhogy azóta. Úgyhogy otthagytuk őket, Ullával kettesben utaztunk előre – 

és a tengernél várakozásteli izgalom, igazi kamaszlányos, féktelen jókedv tört ránk. 

 

* 

 

De Helén sajnos négy-öt nap múlva már a nyakunkon ült a nyaralóban. Flörtölni 

kezdett Krusennel, miközben rövid pórázon tartotta, és nem engedte hozzám közel 

Artúrt. 

Amíg azonban Móric bácsi a mérnökökkel mondjuk arról vitatkozott, hogy üzletileg 

sikeres lehetett volna-e a népautóprogram, addig én Ulla segítségével leveleztem és 

találkaterveket szőttem Artúrral. Vajon ez a népautó-tervezet is a Munkafront 

találmánya?, vetette föl Weiss Alfonz, de a jelenlévők nem tudták eldönteni, hogy nem 

a Kraft durch Freude mozgalmához köthető-e inkább. Az volt a feladat, hogy 

állítsanak elő olyan egyszerű, de üzembiztosan gurulni képes kis autót, amely nem fog 

többe kerülni ezer márkánál – havi részletre, előtakarékossággal. 

Eközben Ulla áthívta Artúrt a műtermébe, ahol az említett Kraft durch Freude által 

szervezett hajóutak plakátjai sorakoztak a falon. Az erő az örömből ered?, fordította le 

magának Artúr, én pedig – mert persze hogy ott vártam rá a műteremben – azt 

mondtam, igen. A plakátokat mind Ulla készítette, magyaráztam neki – meg az 

apámnak, mert egyszer csak ő is megjelent, sőt gyorsan kért is magának egy külön kis 

tárlatvezetést a művésznőtől. 

Ulla barátnőm kitűnő grafikus volt, plakáttervezőként pedig igazán eredeti ötletei és 

sikerei voltak – s az egész ott kezdődött, hogy Ulla rajongott a KdF, vagyis az örömből 

fakadó erő kultuszáért. Mosolyogva szokta emlegetni, hogy először persze mindenki 

azt emeli ki ennek a népszerű mozgalomnak a hirdetett tanaiból, hogy a test 

mindenfajta örömélménye – szimpla megmozgatásától és tornáztatásától a 

sporterőfeszítéseken át a nemi gyönyörig, vagy akár a nemzés és fogantatás magasztos 

rítusáig – megtermékenyíti és élettel telíti magát a faji erőt is. Ez persze hogy nagyon 

tetszik – és nem is csupán a fiataloknak –, hiszen olyan erotikusan vonzó. 

Hát persze, hogy nem csupán, helyesel önkéntelenül is az apám. 
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Pedig nem csak erről van szó, magyarázza neki Ulla. Mert fontosabb az 

öntevékenység, az autonóm közösségi részvétel a testi-lelki, fizikai vagy szellemi 

élményt nyújtó megmozdulásban, köznapi vagy művészi alkotásban, elmélyülésből 

vagy éppen aktív mozgásból fakadó örömben. E tekintetben őneki volna is vitája – 

noha soha nem kezdeményezte nyilvánosan, pedig találkoztak többször is – az 

elméletalkotó Robert Ley tételeivel. Aki az első helyre teszi a faji erő szempontját, a 

másodikra az összekovácsoló közösség erejét – az autonómia helyett viszont pusztán 

az öntevékenységet propagálja. Ráadásul abban a lebutított értelemben, hogy légy 

buzgó, és ne csak bámulj, hanem te magad is sportolj, ússzál, sakkozzál, varrjál, 

énekelj és zenélj, ismerd meg közösséged és néped hagyományait és vívmányait, 

valamint a tisztaság, a higiéné meg a rend követelményeit. 

De hát mindez eddig még csak a hasznos tanok követendő kiskátéja, magyarázza Ulla 

most már csak apámból álló egyszemélyes közönségének. Csupán csak egy csábítóan 

vonzó köntösbe csomagolt, de mégiscsak ráolvasó biztatásgyűjtemény. Igazán 

megmozdítóvá azáltal válik, hogy rögtön megmondja, hová mehetsz, odavezet, és meg 

is mutatja, mit csinálj. Ráadásul alig kerül valamibe neked. Például utazzál, nyaraljál, 

kirándulj vagy túrázz! A KdF mozgalma a harmincas évek második felében már 

temérdek kedvezményes bel- és külföldi utazást szervezett, ebben érte el a legnagyobb 

sikereit – meg a filléres turistautakban. Amikor megtudtam, magyarázta Ulla 

lelkendezve, hogy a Rajnán, a Majnán és az Elbán már ötven KdF-kirándulóhajó jár 

folyamatosan, de tizenkét óceánjárót is beállítanak – tudja, mi ütött szöget a fejembe? 

Hogy vajon tudnak-e minderről azok a vidéki fiatalok, azok a gyerekek, akikhez nem 

jutnak el a hajótársaságok menetrendjei. Akkor találtam ki, hogy plakátra festem 

mondjuk a Wilhelm Gustloff üdülőhajót, és azt ki lehet ragasztani a legkisebb faluban 

is, ott az indulási dátum, az ár és a befizetőhely. Tódult az utazóközönség. 

Apám pedig lelkesen bólogatott, és lekísérte Ullát a partra. 

 

* 

 

De arra emlékszem, hogy mindig elnevettem magam – ha többnyire sikerült is 

lepleznem –, valahányszor a szemem elé tárult ennek a hitvallásnak a bronzba öntött 
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megtestesülése, az a pucér emberpár. A meztelen atlétákat ábrázoló páros szobor – a 

válla felett átvetett törülközővel álló férfival, s a mellette ülő tagbaszakadt nővel, aki 

áhítatosan fordítja arcát az égnek. Ezt a szobrot Ulla is nyilván nevetségesnek tartja, 

akire az a nő egyébként – testi alkat tekintetében – jobban hasonlít, mint énrám. 

Szoktam is ugratni vele, hogy pont úgy szokott pózolni napozás közben, mint ez a 

KdF-szobornő. A férfialak viszont olyan döbbenetesen emlékeztet engem Gusztávra, 

hogy szégyenkezve kell bevallanom: Eredendő ízlésemmel szembeszegülve 

voltaképpen beleszerettem ennek a törülközőt lengető, meztelenül fürdőző párnak a 

rémes szobrába. 

Ám ez már nem Sassnitz története – mert ez már Prora. Oda kellett kibicikliznem 

hozzájuk, hogy lefényképezhessem őket, hogy fantáziálhassak róluk. 

 

* 

 

Azt még nem mondtam, hogy Ulla nagybátyja, Dietrich Krusen építészmérnök volt, és 

ő tervezte ezt remek nyaralót is, ahol éppen vakációztunk. A részletekre már nem 

emlékszem, de még az is lehet, hogy ezért álmodta pont ide Prorát, ezt a grandiózus 

nyaralóvárost. Amely talán azért került végül is a Krusen-villa közelébe, mert Dietrich 

ezen a tengerparton mozgott a legotthonosabban, ezt ismerte, mint a tenyerét, aztán – 

színtiszta építésvágyból, csupa szerelemből?, a monumentális iránti csillapíthatatlan 

kívánkozásból? – eltökélte magát, és nekiállt, hogy tönkretegye ifjúkorának imádott 

természeti képződményét, az észak-rügeni tengerpartot, és oda álmodta, ott építtette 

föl Prorát. 

Persze nem ő volt az egyedüli építész, és nyilván nem is az övé volt a döntő szó. 

Mindenesetre Ulla nagybátyja egyike volt annak a mérnökstábnak, akik ezt a húszezer 

férőhelyesnek emlegetett tengerparti üdülőtelepet megrajzolták. 

Delegációnk nagyobbik része autóval készült a helyszínre utazni – különösen Kornfeld 

Móric szorgalmazta ezt a kirándulást viszolygó lelkesedéssel, hogy ez a téboly hogyan 

is válik anyagi erővé –, de ők hárman, Lola, Ulla és Artúr nosztalgiából, mint ahogy 

négy évvel azelőtt is, már kora reggel biciklire szálltak. Sassnitzból indulva dél felé, 

Binz irányába haladtak, de amint megpillantották a vörös téglából kirakott vízparti 
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mellvédet, letolták kerékpárjukat a tengerhez, és onnan közelítették meg Prorának 

ezeket a Kolosszus néven emlegetett építményeit. Fölkapaszkodtak a homokdűnékre, 

keresztülbukdácsoltak rajtuk, s onnan már meglátták a blokkházláncolatot. Fogazatos 

alaprajzú, hatszintes építmények ismétlődtek a dűnesor mentén sok kilométeren át, 

beláthatatlanul hosszan. Ulla azt mesélte, hogy ha teljesen elkészül, nyolc ilyen 

blokkházsor fog majd fölsorakozni a homokdűnék mentén összesen tízezer szobával, 

amelyek mindegyike a tengerre fog nézni. Minden blokknak saját étterme van, a déli 

szárnyban lesz uszoda és tornacsarnok is, a vasútállomáshoz közelebb eső északi 

részen pedig már kialakították az ünnepségek húszezer ember fölsorakozására is 

alkalmas terét, a Festplatzot, és fölépül majd az ehhez kapcsolódó központi Festhalle 

meg a hangosfilmcsarnok. 

Minthogy még intim hármasban voltak csak, ezért míg a német barátnő magyarázott, 

Artúr átkarolta Lola derekát. Lola pedig épp ebben a percben döbbenten pillantotta 

meg néhai férje, Mauthner Gusztáv alakját és arcát annak a páros aktnak a 

férfifigurájában. S mialatt vágyakozva simult Artúrhoz, hogy éjszakai titkos 

találkozást beszéljenek meg végre, nem tudta levenni a szemét a szoborról. Valósággal 

beleszeretett, minden oldaláról lefényképezte, aztán többször is visszatért hozzá. 

 

* 

 

Pár hónappal később, 1941 augusztusában Weiss Judit viszont egy alkalmi szemleút 

részvevőjeként a kárpátaljai végeken, Kőrösmezőn járt. 

Arról a szélesebb családi körben is inkább csak később hallottunk híreket, hogy Judit 

bárónő már ’41 elejétől kapcsolatba került olyan karitatív fölbuzdulásokkal, amelyek 

bizonyos nehéz helyzetbe került határon túli zsidó közösségeken igyekeztek segíteni. 

Ugyancsak komoly szerepe volt a kitért zsidók Szent Kereszt Egyesületének, amelyet 

Kornfeld Móric alapított és vezetett a feleségével, Marianne-nal együtt – ők a 

katolikus egyházfőknél interveniáltak. Sikerült például megakadályozniuk a 

Szlovákiából hozzánk menekült huszonötezer zsidó deportálását – Weiss Judit és 

Slachta Margit közvetítésével még a pápáig is eljutott tiltakozó szavuk. De közelebbről 

ezekről nem sokat tudtunk, vagy akkoriban nem is eléggé figyeltünk oda Juditra, ha 



 113 

ilyesmikről a rokonoknak beszélt – habár tudtuk, hogy pártfogoltját, Valériusz Lolát 

már annak idején is sok mindenbe beavatta. Mindenesetre az biztos, hogy Slachta 

Margit nevét Judittól hallottuk először. 

És Judit volt az is, aki a kínos kérdéseket kezdte feszegetni azon a családi vacsorán, 

ahol Keresztes-Fischer és Bornemisza is jelen volt. Hogy belegondoltak-e már a 

miniszter urak meg az összes többi hatalmasságok abba, hogy az elcsatolt országrészek 

visszagyarapításával egyidejűleg százezerszámra jutottak magyar fennhatóság alá az 

ottani zsidóság soraiból is. És hogy a kegyelmes urak meg merik-e őszintén és jó előre 

mondani, hogy a magyar hatóságok mihez szándékoznak kezdeni ővelük – meg a 

többiekkel, hisz eközben osztrák, lengyel, cseh és szlovák területekről is menekültek 

mihozzánk zsidók. De választ erre nemigen kapott Judit bárónő, ezért ő volt kénytelen 

fölvilágosítani minket, hogy a visszacsatolt Kárpátalja kormányzói biztosa, Kozma 

Miklós már föl is vetette az ilyen rendezetlen állampolgárságúak kitelepítésének 

ötletét. (Hadd jegyezzük meg itt, hogy ez ugyanaz a Kozma, aki mint távirati iroda- és 

rádióelnök szívélyes viszonyt ápol Chorin Ferenccel, például egymás mellett szoktak 

ülni a kormányzó Miklós-napi vacsoráin a Gellértben.) Miután pedig ’41 nyarán 

beléptünk a háborúba, és így részt vettünk Galícia megszállásában, hamar előkerült az 

ötlet, hogy ide kéne kitelepíteni a bizonytalan státuszú vagy menekült zsidókat – 

akiket amúgy is úgy emlegettek, hogy galiciánerek. Judit ezt az értesülést Slachta 

Margittól hozta, és riadóztatta sógorait, Chorint és Kornfeldet, fussanak Keresztes-

Fischerhez, hogy lépjen közbe. A javaslatot a honvédelmi miniszter mégiscsak 

előterjesztette a ’41. július 1-ji minisztertanácson, ahol azt el is fogadták. 

Úgyhogy ennek szellemében: Akik magyar állampolgárságukat az előírt szigorú 

módon igazolni nem tudták, azokat előállították vagy razziákon összefogdosták, 

toloncházba vagy internálótáborba zárták, magyarázta Weiss Judit. Országszerte vagy 

tíz ilyet létesítettek, Pesten pedig az izraelita leány- és fiúárvaházat jelölték ki, hogy a 

foglyul ejtett családokat aztán kiutasítsák és kitoloncolják az országból. Mégpedig 

előbb a Kőrösmező nevű határközségbe – amely Beregszászon és Huszton túl, 

ezeréves határunkon, a Kárpátok hágóján fekszik –, hogy onnan majd át legyenek 

dobva a Harmadik Birodalom Lengyel Főkormányzóságába Gyelatin és Kolomea felé. 
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A rendeletet a minisztertanácson egyedül Keresztes-Fischer belügyminiszter ellenezte, 

a végrehajtásáról szóló július 15-i utasítást azonban már ő adta ki. Emlékszünk, hogy a 

családi vitákban Judit fölháborodva kérte számon sógorain, hogy mire jutottak 

miniszter barátaiknál, ha már ilyen jóban vannak, de semmi kézzelfoghatót nem tudott 

elérni senki. Judit ebbe mégsem nyugodott bele, ő volt az egyetlen, akinek a 

fölháborodása nem csak pár órán át tartott, sőt ’41 nyarától kezdve voltaképpen soha 

meg sem szűnt. 

Megindította őt ezeknek az internált családoknak a sorsa. Nem csoda, hogy nyomban 

csatlakozott a segítséget keresők csapatához, akiknek mozgósítását Slachta 

főtisztelendő asszony vállalta magára, s akik arra határozták el magukat, hogy 

augusztus 9-én Kőrösmezőre utazzanak, hogy személyesen győződjenek meg ennek az 

exodusnak a körülményeiről. 

Weiss Judit bárónő úti beszámolóban foglalta össze tapasztalataikat – miközben 

előrebocsátja, hogy ők nem óhajtják a belügyminiszter úr rendeletét érdemben bírálni, 

hiszen a Galíciából beszivárgott nem magyarhonos és többségükben nemkívánatos 

elemek eltávolítása mellett szólhatnak bizonyára érvek. De szerintük a végrehajtó 

közegek a lebonyolítás során 99 százalékban megszegik az emberiességi 

követelményeket. Ezeket az embereket brutálisan megalázzák, veszélyeztetik az 

életüket és az egészségüket, emlegette Judit a családi vitáink alkalmával is, amit 

jegyzőkönyvében is, leveleiben is számtalanszor leírt. 

A rendeletre hivatkozva az ország különböző részeiben (így még Budapesten is, de 

főképpen Kárpátalján) rajtaütésszerűen, legtöbbször éjjel, válogatás nélkül szedik 

össze a zsidókat, és lezárt marhavagonban – amelyet szükségük elvégzésére sem 

hagyhatnak el – szállítják őket Kőrösmezőre. Szavahihető tanúktól tudjuk, illetve saját 

szemünkkel győződtünk meg róla, írja a bárónő, hogy – amit végképp nem volna 

szabad – hetvenévesnél idősebbeket, betegeket, szülés előtt álló vagy szoptatós 

anyákat is elhurcoltak. Amint a panaszok nagyobb számban kezdtek befutni, Rassay 

Károly és gróf Apponyi György képviselők kihallgatást kértek a belügyminiszter úrtól, 

aki háromnapi várakoztatás után fogadta őket. Közölte velük, hogy szigorú távirati 

utasítást küldött minden rendőrhatóságnak, miszerint a kitoloncolásoknál tartsák be a 

rendeletet, és ne lépjék túl az abban megjelölt személyek körét. A panaszok szerint 
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azonban ezt az utasítást az alsóbb hatóságok megszegték, és továbbra is tömegével 

internáltak olyanokat is, akikre a törvény hatálya ki sem terjed. 

Ezért alulírottak – Slachta Margit, a Szociális Testvérek főnöknője, gróf Szapáry 

Erzsébet, dr. Szabó Imre pápai kamarás, gróf Apponyi György országgyűlési 

képviselő és báró Weiss Judit – elhatároztuk, hogy Kőrösmezőre utazunk, és saját 

szemünkkel nézzük meg az odaérkező szállítmányok kivagonírozását, táborba 

kísérését és a táborból száműzetési helyükre való továbbszállítását. Lelkiismereti 

kötelességünk volt ez a szemleút azért is, hogy ne szálljon a fejünkre a vád, hogy csak 

puszta hallomás alapján kardoskodunk az úgynevezett túlzott állítások mellett, és senki 

se hinthessen port a szemünkbe az igazságot elferdítő jelentésekkel. 

 

* 

 

Tegnap éjjel azon gondolkodtam, jutott eszébe Artúrnak reggeli ébredésekor, hogy a 

sógortársak közül miért én idegenkedtem a leginkább vállalatunk főmérnökétől, 

Valériusz Ákostól. Ha megkérdezi valaki, nyilván hárítanék, arról van csupán szó, 

hogy az én érdeklődésemtől nincs, mi távolabb esne, mint a műszaki tudomány, és 

talán feszélyezne, hogy gépészeti analfabétaként kéne beszélgetnem Valériusszal. 

Miközben a rokonság részéről mégis én ülök a Dunai Repülőgépgyár 

igazgatótanácsában, nem pedig a nálam sokoldalúbb Kornfeld Móci vagy Weiss Ali, 

nem beszélve a mindenhez értő Chorin Feriről. 

A távolságtartás másik oka nyilván az, hogy én Valériusz Ákos öccsével, Valló József 

irodalomtudóssal, a Magyar Szemle szerkesztőjével barátkoztam, és a két fivér 

viszonya sosem volt felhőtlen. Az apjuk nevezetes tanára volt egyrészt a 

rabbiképzőnek, másrészt a komplett pesti zsidó arisztokráciának – számomra ehhez a 

családi tradícióhoz is jobban illett Jóska pályaválasztása, mint a bravúros tehetségű 

Ákosnak a mérnöki tudományokba való berobbanása. 

De ha csak egy kicsit is mélyebbre nézek, föl kell fedeznem magamban is az én 

végtelenül nyárspolgári rokonságomnak azt a csöndes megvetését, amelyet Valériusz 

magánemberi figurájával szemben táplálunk, miközben nem győzünk örvendezni híres 

konstruktőrünk üzleti jelentőségének. Hosszú ideig észre se vettem, mennyire 
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azonosulok azokkal, akik elítélik őt mint a hitbéli dolgokra fittyet hányó, laza 

erkölcsű, hírhedt nőcsábászt, aki folyton csalta beteg feleségét. Míg egyszer csak 

rájöttem, hogy az iránta való tudat alatti megvetésem ott fészkelt bennem még akkor 

is, amikor már magam is házasságtörő lettem. Kínos fölismerés volt. Tetézve azzal, 

hogy míg Valériusz nyílt kártyákkal játszott – és noha nevek tekintetében diszkrét volt, 

viselkedését nem tagadta –, addig én álszent módon, rejtve-tagadva folytatom 

üzelmeimet, ráadásul az ő lányával. Mivel pedig az én környezetem engedelmesen úgy 

tesz, mintha nem tudna semmit, ezért nem is érezteti velem, hogy elítélne úgy, 

ahogyan Valériuszt elítéli. Engem senki nem is vádol. Nem számítva szegény Helén 

szemrehányásait, kifakadásait – de mivel sose merte egyenesen megkérdezni, én sem 

adtam egyenesen beismerő választ. 

Ezek után igencsak meglepő volt, amikor ’43 novemberében Lola azzal érkezett a 

találkánkra, hogy az apja beszélni akar velünk, ezért meghívott minket a csepeli 

házába. Ezek szerint ő az egyetlen, aki nem áll be az illendően semmittudást tettetők 

közé – és noha ez még feszélyező is lehet, végül is csak örülhetek, mondom, ha 

világos beszédet javasol. 

Nem állítom, hogy afféle nyájasan felületes rokonlátogatás kezdődött el, amikor 

Lolával még alkonyat előtt megérkeztünk kislánykora helyszínére, a gyárat övező 

villanegyedbe, a már lombtalan fák közé, abba a klinkertéglás házba. Mert aztán nem 

ártott résen lenni, hogy társalgásunk Valériusszal egyfajta barátságosan kötözködő, 

egymást szellemesen ugrató modorban maradjon, hogy inkább mulattassuk, semmint 

hogy bármivel is megbántsuk egymást. 

Azzal kezdte – persze, nem volt nehéz kitalálnom, hogy ezzel fogja –, hogy mikor is 

jártam én utoljára itt, az ő csepeli házában?, ugye, annak már több mint tíz éve… 

Tizenkét éve, ’31-ben, és már az a látogatásom is Lola lányod körül forgott, vágtam a 

szavába, mert úgy gondoltam, hogy öniróniával, önként megyek elébe rögtön a kényes 

kérdésnek. Látod, Ákos, milyen kitartó vagyok. 

Kitartó…?, villantotta rám csibészes tekintetét. Miért, Artúr, tán most is lánykérőbe 

jöttél, mint akkor? Hogy ennyire meredek ugratással indít, erre nem számítottam, hát 

egy pillanatig megrökönyödött képet vághattam, s miközben Lola hüledezve szólt rá 

az apjára, ő hangosan fölnevetett, barátságosan hátba vert, hogy ne haragudjak, nem 
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akarta rám hozni a szívbajt. 

Átfutott az agyamon, jól értem-e, hogy ez most ugyan szokatlanul merész, de 

jóindulatú közvetlenkedés, hiszen az óhatatlan zavarunkból mégiscsak nevetéssel 

szabadít föl minket. Míg ha az ennyire cikázó, éles szavak mögött valami bántó 

szándék rejlene, az nem vezetne jóra. Úgyhogy én is elnevettem magam, és azt 

feleltem, de hiszen te hívtál, Ákos, azért jöttem, hogy ma este én várjam kíváncsian a 

te óhajodat. 

Persze, így van, de rögtön elárulja, nem akar különösebb kívánsággal kirukkolni, 

csupán barátkozni. Régóta kíváncsi rám, de csak messziről, mert noha sokszor látott 

vállalati vagy családi összejöveteleken és Magyar Szemle-vacsorákon, a sógoraimmal 

többet beszélgetett, mint énvelem, amit mindig is sajnált. 

Viszont volt közösen egy pompás németországi utunk, vetettem közbe merő 

túlbuzgóságból, mire földerült, mert ez számára is felejthetetlen emlék, mennyire örül, 

hogy eszébe idézem a Rügen szigetén, Sassnitzban eltöltött napokat. De mintha ott is 

mi ketten beszélgettünk volna egymással a legkevesebbet – te nem így emlékszel, 

Artúr? 

Eltűnődtem, de csak az jutott eszembe, hogy hiába találta ki és szervezte meg Lola és 

Ulla, hogy a ’37-es rügeni találkozásunkat ’41 májusában megismételjük, számomra 

ketten hiúsították meg ezt a tervet. Az egyik Helén volt, aki az utolsó pillanatban 

beügyeskedte magát a delegációba. Másrészt viszont engem az elcsábítandó nő 

apjának, Valériusz Ákosnak a közvetlenül közeli jelenléte is legalább annyira zavart, 

mint a feleségemé. A kérdésre viszont udvariasan igyekeztem felelni, persze, Ákos, 

igazad van, jobb lett volna, ha többre jutunk… 

Ide figyelj, Artúr, ha nem haragszol, én ott, a tengerparton, mielőtt Prorára indultunk 

volna, már akkor rájöttem, de csakis a saját megfigyeléseim nyomán, hogy te az én 

Lolámmal miben sántikálsz. És tulajdonképpen már akkor eszembe jutott, hogy 

beszélhetnénk akár komolyan és világosan is. Hát eltelt még két és fél év, mire sort 

keríthetünk erre, mondta Valériusz Ákos, hogy legalább érteni lehessen, miről is van 

szó. 

Lola diszkréten elmosolyodott, és arra emlékeztette apját, hogy ővele az utóbbi 

években is bármikor beszélgethetett volna – úgy érti, hogy akár komolyan is –, de hát 
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mért pont most kezdjen el csodálkozni azon, hogy a komoly dolgokat a férfiaknak kell 

egymás közt megbeszélniük. Még ha őrá, a nőre is vonatkoznak ezek. 

Ne aggódj, kislányom, én sem bántani nem akarlak, sem belebeszélni nem óhajtok 

semmibe. Sőt, arra se készültem, hogy ettől a nagy tekintélyű férfitól kialkudjak 

magamnak egy marék drágakövet és legalább ötven tevét – cserébe teérted. 

Nagyon vicces vagy, Apa. 

De talán elhiszed, hogy megértelek benneteket… 

Különösen Artúrt, ugye, hiszen professzor vagy az ilyesmiben. És szükség esetén akár 

tanácsot is tudtál volna neki adni. 

Ákos ekkor valami bocsánatkérés-félével kezdett próbálkozni, hiszen Lolát is nyilván 

megviselte annak idején szülei házasságának megromlása, vagy hát az ő hűtlensége, de 

abban bízik, hogy ebben a helyzetében a lánya talán őt is jobban megérti most már. 

Artúr talán inkább – de én? Én ebben a helyzetemben sem csalok meg momentán 

senkit, vonta meg az én drágám a vállát, mire az apja elnevette magát. 

Mielőtt az imént Lola átvette volna a szót, még azon tűnődtem, mit feleljek Ákos 

kérdésére, hogy miről is van szó miköztünk az ő lányával. De nem bántam, hogy 

ehelyett a kedvesem öntudatos szóváltást folytatott le az apjával. Megfogtam a kezét, 

és rámosolyogtam. 

Hát, ezek a fiatalok…!, nézett ránk Valériusz Ákos, mint aki irigykedve gyönyörködik 

bennünk. Te, Artúr, melyikünk is az öregebb? De mindjárt el is vigyorodott, jó, hát 

tudom, néhány évvel én vezetek. Aztán apámat hozta szóba, Kohner György cégénél 

kezdtem fiatal mérnökként, nem tudtad?, nálatok voltam gyakornok. Abban a 

gépgyárban, amit aztán te kaptál meg igazgatásra, csak én akkor már eljöttem onnan, 

mert az apósod fölvett ide, Csepelre. 

Utána azt is elmesélte, hogy mit hallott rólam a régi munkatársaitól ’18 őszén. És Lola 

érdeklődve hallgatta meg az én forradalmi megveretésem történetét – még szerencsém, 

hogy az apja nemcsak hogy együttérzően beszélt, hanem voltaképp nekem adott 

igazat: A tulajdonosnak muszáj következetesnek lennie, a minőség érdekében meg kell 

hogy követelje a technológia betartását és a fegyelmet, attól az anarchiától pedig, ami 

a forradalmak idején fölütötte a fejét, az Úristen mentsen meg minket. És szóba hoztuk 

megint csak Weiss Manfréd megszégyenítését, amelyről Ákos is csupán másoktól 
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hallott, mert aznap sajnos nem tartózkodott az irodájában. 

Valériusz később, már több pohár bor után ismét arról érdeklődött, mikor és hogyan is 

kezdtük ezeket a gyöngéd érzelmeket táplálni egymás iránt. Én azonban most már 

ráhagytam Lolára, válaszoljon, ha akar, de ő inkább kitért. 

Na és hol találkozgattatok, kislányom?, ha nem vagyok indiszkrét, kérdezte Ákos. 

De, az vagy, Apa… 

Nem jártatok mondjuk a Logodi utcába? 

Apa, kérlek…! 

Mért?, hát édesanyád ott nőtt fel, úgyhogy az a lakás bizonyos értelemben a tiéd is… 

Klári nénié. 

Igen, tulajdonilag Rajczyéké, csak azt mondom… 

Nem beszélhetnénk másról? 

Ráadásul úgy tudom, hogy üres, mert a nagynénéd az anyósát akarta oda költöztetni, 

de aztán… 

Lola azzal szakította félbe az apját, hogy nem vele fogja megtárgyalni, mikor és hol 

legyen találkája, mire Ákos arról kezdett beszélni, hogy az a lakás azért jutott az 

eszébe, mert ő is oda udvarolt Lola anyjának. 

Én úgy tudom, hogy oda be se tetted a lábad, mert abban a szalonban a vetélytársad, a 

Rajczy Bálint ült folyton… 

Hát azért nyaranként, amikor a többiek mind leköltöztek a vidéki kúriába, 

felszökdöstem oda anyádhoz… Tudod, melyik volt akkor az ő szobája? 

Tudom, de most már tényleg hagyjuk! 

Ákos ekkor a fiatal Mártáról kezdett beszélni, légies alakjáról, emelkedett szelleméről, 

finom ízléséről… Még el is érzékenyült, ahogy fölidézte első sétáikat a Várban. 

Később megint Rajczy Bálintra terelődött a szó, akiről én is kíváncsiskodtam volna, de 

Valériusz szokatlanul szűkszavú lett, és csak annyit mondott, vigyázzunk vele. 

Rajczyval nem árt óvatosnak lenni, tette hozzá, de többet nem árult el róla. 

Amikor búcsúzkodni kezdtünk, beborozva, elérzékenyülten kezdett ölelgetni, majd 

szertartásosan áldását adta ránk, és megkért, hogy vigyázzak az ő kislányára. 
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Azonnal el kéne mondanom Artúrnak, súgta maga elé Weiss Helén – és jobb, hogy 

nincs vele éppen a fia, aki most nem tudná zaklatottságát mire vélni –, el kéne 

mondanom Artúrnak. 

Aki viszont nem kötötte feleségének orrára tartózkodási helyét. Csak annyit mondott, 

hogy figyelmeztették, vonuljon átmenetileg illegalitásba, és azok után, hogy a 

sógorairól milyen hírek érkeztek, az óvintézkedést mindketten indokoltnak találták. Ő, 

Helén csak azt nem értette, miért nem együtt rejtőznek el mindhárman, de Artúr ennek 

sem értelmét nem látta – hisz láthatóan a családfők szerepelnek csak a körözési listán, 

a családtagok viszont együtt maradhattak –, sem lehetősége nem volna rá, mert ahová 

megy, oda csak egyedül mehet. 

De hogy hol van az. 

Pontosan ő sem tudja, de amúgy se volna szabad beszélnie róla, majd jelentkezik, ha 

tud, és ha újra együtt lehetnek – ezzel búcsúzott. 

Napokkal később egy sietős levélkében annyit közölt csak, hogy Helén ne aggódjon 

érte, biztonságos helyen van, de a barátai – akik egyébként gondoskodnak róla, és 

vigyáznak rá – ragaszkodtak a legteljesebb titoktartáshoz. Nem mintha ő nem bízna 

Helén diszkréciójában, de hát adott szavát nem szegheti meg. 

Hogyan találjam meg ezek után. Pedig ezt el kéne mondanom neki, egyre csak ezt 

ismételgette magában Helén, miután váratlan látogatója elment – és mert a titoktartás 

nemcsak hogy érvényben marad, hanem szigorúbb fokozatba lép, tényleg jobb, hogy 

Zsigát Weiss Aliékkal és az unokatestvéreivel a nyaralóban hagyta, így legalább nem 

kérdezősködik –, azonnal el kéne mondanom Artúrnak. 

Hogy itt járt Chorin Feri. Hogy kiszabadult, hogy hazajutott, és megdöbbenésemre 

fölkeresett engem itt, a Tímár-féle lakásban. Téged keresett persze, és elcsodálkozott 

rajta, hogy nem vagy itt. Vagyis ezt rögtön úgy helyesbítette, hogy persze jobb lenne, 

ha rögtön beszélhetnétek, de az nagyon helyes óvintézkedés, hogy titkos lakásban 

tartózkodsz. 

Azon még értetlenkedett egy kicsit, hogy én miért vagyok egyedül, de azt nem 

tisztáztam, mire gondol: Miért nem vagyok veled? Vagy miért nem vagyok a fiammal? 

Állítólag figyelmeztették Artúrt, kezdtem magyarázni. 
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Jobb is, hogy nem itt bujkál, helyeselte Chorin Feri. 

Hát nekem nem jobb, mondom, hogy magamra hagyott. 

Viszont ez jó hír lehet a hódolóidnak, próbálta ő erre fölcsillantani a régi tekintetét. 

Jaj, Feri, te folyton csak ugratsz! 

Miért ne, Helén…? Látod, én is itt vagyok… 

Látom, Feri, látom… 

De az igaz, hogy ide hamar eljutottam, erre a lakásra bárki más is könnyen rátalálna. 

És hol van a fiatok? 

Az unokatestvéreivel, feleltem, Elza nyaralójában. 

Helén most arra gondolt, hogy legföljebb úgy volna képes Artúrral tudatni Feri 

látogatását, ha idejönne megint Kornfeldék sofőrje, aki üzenetvivőként is működik a 

családok között – ez a Schaffer az egyetlen bizalmasunk, aki szabadon mozoghat, és 

tudja családjaink összes tagjának a tartózkodási helyét, de hallgat, mint a sír –, és ő 

megüzenné a sofőrrel, vagy megírná Artúrnak a nagy hírt. Hogy nem akart hinni a 

szemének – részint mert Feri annyira meggyötört volt, és lesoványodott, hogy először 

rá sem ismert, aztán meg örömében alig hitte, hogy tényleg hazakerült, ha nem is 

éppen sértetlenül. 

De hát mégiscsak arra kéne sort keríteni, hogy találkozhasson Artúrral! És 

elmondhassa neki, miket mesélt Chorin Feri – először is a Kornfeld Móriccal közös 

zirci kalandjukról. Hogy az eleve sem volt egy épületes ötlet, fáradságosan elutazni 

egy igazi csapdába. Ahol mindenki ismeri is őket, mert a rendházban sokszor jártak 

már, és mivel lehallgatták Endrédy apát telefonját, szinte várták őket már a detektívek. 

Ráadásul az apátságból aztán Feri maga is hazatelefonált, ami végzetes hiba volt. De 

hát tudni akarta, mi van az övéivel, és mi újság Pesten. Annyi hírt később az apátsági 

titkár hozott nekik Pestről, hogy sokakat letartóztattak, és hogy Chorin báró urat is 

keresték a házában. 

Feri azt is elismerte Helénnek, hogy Móricnak volt igaza, aki már útközben is amiatt 

aggodalmaskodott, hogy ugyan mi értelme van olyan helyre bújniuk, ahonnan alig 

lehet bárhová is továbbjutni. És ahogy március 19-én délelőtt elhagyták a fővárost a 

fehérvári úton, német páncélosok oszlopai zúgtak el mellettük, ami elég ijesztő volt. 

Egyébként arra készültek, hogy Zirc közelében valami szőlőhegyi présházban lesznek 
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elbújtatva, de oda végül el sem bírtak jutni, mert mielőtt még ott befűtöttek volna, már 

jött is a prior, és jelentette nekik, hogy megszállták az apát irodáját a 

csendőrnyomozók. Akiknek volt pofájuk azt mondani, hogy nekik elegendő az apát úr 

szava, és ha azt állítja, hogy Chorin Ferenc nem tartózkodik itt, ők már mennek is. 

Persze lehetett tudni, hogy a rendházat körülvették, ezért Feri úgy döntött, hogy 

jelentkezik – Mócit viszont hátrahagyta, hiszen őt név szerint nem is keresték. 

Annyi időt azért még kapott, hogy az apátnak meggyónjon, és hogy levelet írhasson 

Daisynek meg a gyerekeknek – föl is idézte nekem sorait, és összeszorult a szívem, 

mert ez bensőséges szeretettel teli, igazi búcsúlevél volt. Mindnyájukat külön-külön is 

megszólította, a lányait és a kisfiát, Ferikét is, aki ráadásul kanyaróval és 

tüdőgyulladással ágyban feküdt, amikor március 19-én reggel menekülni kellett volna. 

Ezért Preisich doktort kellett odahívniuk, hogy vigye el a gyerekeket hazulról. Végül 

Daisy a beteg kisfiúval komornájának a lakására menekült, Chorin azonban fölhívta 

feleségét Zircről, hogy az mégse lesz jó, ott rájuk fognak találni. És ahogy később 

megtudta, igaza lett. Daisy elindult – és a gyerekkel már csak a komorna volt otthon, 

amikor a németek rajtuk ütöttek. És bizony ennek a Koglmayr Marianne-nak minden 

találékonyságára szüksége volt, hogy a németek a házkutatáskor a szülei helyett ne 

hurcolják magukkal a gyereket. 

Történetének ezen a pontján, elárulhatjuk, Helén meg is könnyezte sógora szavait, 

mélyen meghatotta, hogy Chorin Feri mint hitves és mint apa a legnehezebb órákban is 

milyen odaadóan figyelmes és szeretetteli képes lenni. Míg ő viszont, ha saját családi 

intimitásukra gondol, férjének közönyéről és eltávolodásáról beszélhetne megint csak 

– amikor pedig Artúr eltávozott végül a rejteklakásba, ő úgy érezte, házasságuk amúgy 

is egészen kihűlt. De az utóbbi hónapokban egyébkénti családi hangulatukra is a 

szűkszavúan, feszülten és szemrehányóan ideges hangütés volt a jellemző, különösen 

azóta, hogy menekülniük kellett – amit Helén egyébként ezzel még meg is 

magyarázna, ha nem volnának nyilvánvalóak egyéb okok is. 

Csak hát nincs kivel még beszélnie sem, nincs kinek mindezt elmagyarázni. Amióta 

mindenki bujkál, Helén nem látta a húgait és a nővéreit, úgyhogy el ne felejtse 

megkérni Ferit, intézze már úgy, hogy találkozhasson Daisyvel és Marianne-nal. 

Szegény Marianne, ő mindeddig hiába várta haza Mócit – és mi lehet a szintén magára 
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maradt Annie-val meg a gyerekeivel, Weiss Jenőt vajon kiengedték-e már? 

A búcsúlevelet az apátnál helyezte letétbe, folytatja most Feri a történetét tovább, de 

csak arra az esetre, ha halálának vennék a hírét. Mert azt is megvallotta 

lelkigondozójának, hogy ő fölkészült a legrosszabbra, hisz olyan kollaboráns 

kormánytól, amely a megszállók igényét szolgálja, nem remél kegyelmet – és nem volt 

hajlandó mozdulni sem addig, amíg Endrédy nem hozatott neki két kapszula halálos 

mérget. 

A detektívek már türelmetlenül várták, látszatra mégis tisztelettudóan közölték vele, 

hogy ildomosan fogják teljesíteni nehéz kötelességüket, és a báró úr ne az ő terhükre 

írja eljárásukat. Fölajánlották neki, hogy Pestre vihetik taxival is, ha kifizeti – hát ezt 

választotta, tehát úgy gördült vele az autó az Astoria szálló portája elé, mintha 

szívélyesen fogadott vendéget hozna. Kísérői egy csendőrtisztnek adták át, aki viszont 

pökhendi modorban ellenőrizte az iratait, miután pedig beazonosította, közölte vele, 

hogy akkor végre megkezdődhet az igazságszolgáltatás, mert Chorint az elsők között 

fogják fölakasztani. Azzal beparancsolta őt a kávéházba, ahol egy német alezredes 

azonban ráismert Ferire, és barátságosan kezet is fogott vele – míg a csendőrtiszt a 

haját tépte fölháborodásában. 

Az asztalnál egy SS-irodista vette föl az adatokat, Chorin a zsidó fajúság kérdésén is, 

azt mondja, simán átesett, vallási vitába nem bocsátkozott, és nem óhajtotta tisztázni 

azt sem, hogy ő kitért katolikusnak. Táskáját elvették, így fehérnemű és gyógyszerek 

nélkül maradt, tárcáját átvizsgálták – a pénzét elkobozták, majdnem tízezer pengőt –, 

majd levezették a szuterénbe. 

A bár közepén a mélyített táncterem és körös-körül az esztrád tele volt emberekkel, 

mesélte tovább Helénnek, nők is voltak köztük – mert a rendőrfőkapitány helyettesét 

például feleségestül hozták be –, idegesen, halkan beszélgettek. A lelépő melletti 

asztalnál most egy Gestapo-altiszt ellenőrzi Chorin személyazonosságát, aki 

végigmegy az esztrádon – a várakozók között rengeteg ismerőse van –, majd 

letelepszik két főtiszt mellé. Jól ismeri őket, egyikük a kormányzó katonai irodájának 

főnöke, Keresztes-Fischer Lajos, a másikuk Andorka Rudolf katonadiplomata, 

Madridban volt követ – biztosan emlékszik rájuk Helén is, még családi fogadásaiknak 

is gyakori vendégei voltak. Most hármasban konstatálják, hová süllyedt a nemzet, 
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hogy nem tudja polgárait megvédeni egy idegen hatalommal szemben – még a 

hadsereg vezérezredeseit sem. Egyikük azonban óvatos bizakodásának ad hangot – 

talán csak az új kormány megalakulásáig fogják itt tartani őket –, és Chorin nem kezdi 

feszegetni, hogy mit szóljon az, akinek a nyakán nemcsak politikai alapon szorul a 

hurok, hanem származási tekintetben is. 

Ám a kérdés feszegetés nélkül is, mintegy magától értődően fölmerül, mihelyt egy 

fiatal SS-altiszt nekiáll az őrizetesek összevisszaságában rendet csinálni. Harmadnapra 

Kornfeld Móric is megérkezik – keserű derűvel üdvözlik egymást Chorinnal, aki most 

tudja meg, hogy Mócit jóakarói Badacsonyba akarták menekíteni, hogy ott majd 

borkereskedőnek adja ki magát, de minthogy amerre csak megfordult, fölismerték, 

nem csoda, hogy utolérték őt is a nyomozók. 

És Feri elmeséli sógornőjének azt is, hogyan méltatlankodott kisvártatva Móci a miatt 

az altiszt miatt, akinek, úgy látszik, ez a mániája, hogy az Astoria bárjában újra és újra 

elrendezze az emberek elhelyezkedését származás, nem, kor és nem tudom, micsoda 

szerint. Folyton ennek a szenvedélyének hódol, a zsidókat pedig hol jobbra, hol balra, 

hol előre, hol hátra, de mindig külön ülteti. 

Helénnek közben el is kalandoznak a gondolatai – különben észrevette, hogy ez 

legkönnyebben olyankor fordul elő vele, ha az utóbbi idők rettenetes változásairól, 

ilyen vagy olyan újabb utasításokról hall, különösen, ha ezekben olyasmiről esik szó, 

hogy ki minősül minek, és aki annak minősül, az mikor mit köteles tenni, és hogyan 

tartozik viselkedni –, hát ő ilyenkor kikapcsol, és kész. Meg kéne beszélni Daisyékkel, 

hogy ők hogyan viselik ezt az egészen durva általános modort, és hogy bírják ezt a 

proli életnívót, ezt a takaréklángra csavart, szűkölködő és magányos életet – persze, ők 

nyilván nincsenek egyedül, egyikük sincs egyedül –, neki viszont miért is muszáj 

voltaképpen ide kiverve, egymagában senyvednie már hetek óta? 

Közben azért jó lenne, ha odafigyelne a sógorára, mert biztosan el kell majd mesélje 

Artúrnak azt is, hogy a csupasz padlón eltöltött éjszakát követően Ferit és Móricot 

vagy huszadmagával hogyan vezették ki délelőtt a verőfényes Kossuth Lajos utcára, 

ahol javában korzózott a nép, hogy ott fölkergessék őket – úgy az iparbárókat, mint az 

exminisztereket – egy teherautóra. A platón négykézláb kellett elfoglalni a helyüket, 

amelyet egy lécekből rótt és nyakmagasságban elhelyezett négyzetrács jelölt ki. És 
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mivelhogy állva kellett utazni, a delikvens kénytelen volt beledugni a fejét a saját 

kalodájába, ha ki akart egyenesedni – s abból aztán körbetekinthetett. Az őrizetesek 

ebben a nyakukat övező lécrácsban, a járókelők álmélkodása közepette utaztak a 

Pestvidéki Törvényszék fogházába. Odabent Móci csüggedten ironizált egyszemélyes, 

összkomfortos, úri kényelmű cellája láttán, s kijelentette, hogy ilyen pompás 

körülmények között csakis Kempis Tamással, a középkori szerzetes íróval hajlandó 

megosztani magányát – Feri viszont megpróbálta kialudni magát. 

Másnap a két sógort személyautón vitték vissza az Astoriába – Ferit egy emeleti 

szobában két Gestapo-tiszt kezdte vallatni felváltva. Föl kellett sorolnia teljes 

rokonságát a vonatkozó vagyoni viszonyokkal együtt – pontosan azt is, hogy mely 

vagyonrészeknek ki-ki milyen arányban az örököse. És meg kellett volna becsülnie, 

hogy melyik gyár mennyit ér, különösen a csepeli konszern, ám erre az ingadozó 

értékmérők miatt nem vállalkozott. 

Kérdezték, hogy milyen pártnak a tagja, azt felelte, hogy a Bethlen-pártnak, és ma is őt 

tekinti vezérének. És mi a felfogása a németbarátság kérdésében? Ugyanazt 

képviselem, mint amit Bethlen. 

Utána rátértek a március 19-i szökésükre, az okára és a körülményeire – de Chorin arra 

nem volt hajlandó felelni, hogy mi elől menekült, szerinte ők csupán az apát baráti 

meghívásának óhajtottak eleget tenni. 

Na persze, baráti. Melyik miniszterelnökkel volt jó viszonyban, Chorin?, kérdezték 

aztán. 

Bethlennel és Imrédyvel. (Kállayt kihagyta.) Meg a kormányzóval. 

És mely miniszterekkel? 

Keresztes-Fischerrel és Hómannal. És nem említette Bornemisza Gézát, aki – 

Hómannal szemben – jelen volt februárban a derekegyházi megbeszélésen. De a német 

tiszt csak elmosolyodott – belenézett, majd beleírt a fekete noteszába –, látszott rajta, 

hogy tud arról az összejövetelről. 

Egyébként hadd vessük itt közbe, hogy mi jut majd a tudomásunkra, de csak két 

hónappal később. Hogy mi az, amiről Chorin még az övéinek sem beszélt, úgyhogy 

ezen a látogatásán Helén elől is elhallgatta. Hogy őt már az Astoria-beli 

kihallgatásakor nagyon megverték. Mert az egyik Gestapo-tiszt tőle mint igazgatótól 
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követelt magyarázatot például arra, hogy a kőszénbánya miért nem szállított elég 

szenet a vasműbe. Chorin azt felelte, azért, mert a bányát elöntötte a víz. A tiszt kikelt 

magából, és akkora pofont adott Chorinnak, hogy a földre zuhant, és a kisasszony, aki 

a diktálást írta, felsikított. Kihallgatója azt ordította, hogy Chorin árasztotta el 

szándékosan a szénbányát, mert ugyanúgy szabotál, mint Európa-szerte mindenütt a 

zsidók. És megint csak ütni kezdte Ferit, aki nem és nem volt hajlandó ezt beismerni. 

Majd a felesége hollétét akarták kiszedni belőle, de hiába – miközben annak örült, 

hogy ezek szerint Daisyre nem találtak rá –, ezért egész délután verték, míg össze nem 

esett. 

Mennem kell, Helén, kezdett búcsúzkodni a sógornőjétől. De kérlek… nem tudódhat 

ki, hogy láttál, hogy hazajöhettem. Ezt a feltételt szabták… 

A németek? 

És nem mozoghatok szabadon. Ide is ők hoztak – mert össze kell hívnom a 

családtagokat. 

Helén aztán Feri egészségi állapotáról érdeklődött, aki végül kibökte, hogy alig két 

hete a lágerben még kis híján otthagyta a fogát. Vérhast kapott, és csak az a kinin 

mentette meg az életét, amit rabtársa, Sigray Antal adott neki. Azóta már csak a 

gennyes kelések meg egyéb sebhelyek miatt kínlódik. 

Nem kéne még előbb ágyba feküdnöd, és ápoltatni magad? 

Hát az jó volna, mondta. De ahhoz az kéne, hogy eljuthasson végre a feleségéhez, ám 

ezt nem engedik, Daisyvel nem is találkozhatott. Viszont odahívathatta az orvosát, 

Preisich doktort, aki ellátta a sebeit, adott gyógyszert, és üzenni is tudott vele. Azóta 

egy állandó SS-katona kísérője van – aki most is odakint vár –, mert az a Becher nevű 

tiszt, akivel tárgyalásban áll, nem engedi el őt maga mellől. Feri a saját villája 

alagsorában kapott egy ágyat, onnan jön fel reggelenként, hogy háza megszállóinak 

rendelkezésére álljon. 

De hogy lehet az, hogy így bántak Chorin Ferivel?, gondolta Helén sóhajtozva. És 

szegény Kornfeld Mócival, aki még mindig abban a lágerben raboskodik?, vele 

nyilván ugyanúgy, ahogy Ferivel, ha nem rosszabbul… Akik mégiscsak az ország 

legismertebb méltóságai közé tartoztak. Mint ahogy Artúr is… Hiszen hát 

iparbárók…! Chorin Ferit pedig a kormányzó maga tüntette ki a Magyar Érdemrend 
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nagykeresztjével, és magyar királyi titkos tanácsosi címet is adományozott neki. 

Helént voltaképpen ez képesztette el a leginkább. Hogy az ilyen tekintélyes embereket 

is, mint valami garázda betörőket, elhurcolják – azt se tudni, hová. Vagy hogy őket is 

fogdába dugják, és úgy kezeljék, mint a legprimitívebb fegyenceket. 

Feri, csak annyit akartam még… mielőtt elmennél, ha van még pár perced… Mert 

mondhatnád ugyan, hogy az ilyesmivel miért nem inkább Daisynek hozakodom elő, 

vagy a nővéreimnek, de hát őket momentán elég nehéz elérni. És arra gondoltam, hogy 

egyrészt te igazán régóta és elég jól ismered Artúrt, meg hát talán nem mellékes, hogy 

férfioldalról is láthatsz valamit, ami esetleg nem lényegtelen… Harmadrészt te vagy a 

legokosabb, akit ismerek, és ha veled beszélek, hátha könnyebb lesz kitalálnom, mit is 

tehetnék. Vagy netán támad valami ötleted, egyáltalán hogyan beszélhetnék vele. Nem 

tudom, Feri, hogy te láttál, tudtál vagy sejtettél ebből valamit – vagy hát ti Daisyvel 

meg a többi testvéremmel –, hogy hallottatok-e róla bármit… 

Miről van szó? Hogy Artúr megcsal engem. Ne mondd, hogy nem tudod. Hogy van 

egy szeretője, és a dolog elég kitartónak tűnik. De hát nem tudhatom persze, mennyire 

lep meg ez téged. Most nyilván részleteket vársz, de a részletek sorbavétele azt 

jelentené, hogy sok mindent tudok, és pontosan ismerek mindenféle körülményeket, 

ami – sajnos vagy nem sajnos – nincs így. Szinte semmit nem tudok, se pontosan, se 

rendesen – kezdve azon, hogy voltaképpen mit is jelent ez a viszony, amely 

szenvedéseim oka, vagy hogy mióta tart. Mert vannak sejtéseim, de nincsenek 

bizonyosságaim. De hogy beismerte, bevallotta-e? – hát csak így-úgy, közvetve, 

gyáván. Megbánásról pedig szó se volt. Feri, te meg se kérdezed, hogy ki az? 

Ja, dehogynem. Ki az? 

Szóval tudod. Ne mondd, hogy soha nem is hallottad, hogy… 

Csak úgy hallani, az más, mint… 

Hogy a „kis özvegy” az… 

Igen… Igen? A Lola? Szóval tényleg ő… 

Chorin maga se tudta, milyen adalékkal szolgálhatna Helénnek „férfioldalról”, de ha 

egybe akarná vetni a maga házasságát bárki máséval, hát csak annyit mondhatna, hogy 

annak idején a legfelsőbb körök ifjai mind Artúrt irigyelték leginkább a 

menyasszonyáért. 
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Beismerem, hogy még én is irigyeltem – temiattad, Helén. Csak amikor már Daisy 

húgod is eladósorba lépett, és kiderült, hogy éppen én pályázhatok sikerrel a kezére, rá 

kellett döbbennem, hogy nősülő ember nálam szerencsésebben nem is járhat. 

És Chorin Ferencből most kikívánkoztak a réges-régi tépelődések, hogy hiszen ő, a 

maga negyvenkét évével és már akkor is előnytelen külsejével ugyan melyik ifjú 

hölgyről hihette volna el inkább, hogy nem a pénzéért nyújtja neki a kezét, mint egy 

Weiss Daisyről, aki vagyoni megfontolásokra egyáltalán nem volt rászorulva, viszont 

az összes női erényeket tekintve fölülmúlt mindenkit? És noha Daisyvel mellesleg 

páratlan tőketársulási lehetőségek nyíltak meg – őrá, Chorinra viszont végképp nem 

foghatta senki, hogy hozományvadász lenne. Egyrészt mert bármekkora vagyont 

hozhatott kérőként ő is, másrészt minden elképzelhető stafírungot elhomályosított ez a 

lány maga, akinél vonzóbbat képtelenség lett volna találni, s akibe ő ráadásul fülig 

bele is szeretett. És hogy ez talán kölcsönösen így történhetett, ehhez némi adalékul 

szolgálhatnak az elmúlt közös évtizedeik. 

És ha megenged Helén még egy praktikusabb körülményt is megemlíteni. Hogy a fenti 

szerencséjén túl a későbbiekre nézve az a körülmény is jótékonynak bizonyult, hogy 

nősülését megelőzően neki, őszintén szólva, bőven volt ideje és alkalma, ahogy 

mondani szokták, kitombolni magát – és ezt hadd ne részletezze. Úgyhogy házassága 

éveiben őt nemcsak azért nem legyintette meg a hűtlenkedés csábítása, mert érzelmeit 

messzemenően lekötötte Daisy, hanem azért sem, mert ha meg is fordul ilyesmi a 

fejében, tapasztalatai birtokában rögtön le kellett volna vonnia a tanulságot: Senki 

sincs, aki – akár csak egy futó órácska erejéig is – a feleségéhez volna fogható. 

Ezzel most mit akarsz mondani, Feri?, szerette volna megkérdezni Helén. Hogy én 

viszont egyáltalán nem kötöm le Artúr érzelmeit? Vagy hogy mért nem hagytam, hogy 

fiatalon – akár még a jegyességünk közben is? – ő még jobban kitombolja magát? 

Helén nem tudta, hogy most világosan meg kell-e értenie valamit. Hogy Feri mindezt 

azért mondja el, mert azt feltételezi – vagy lehet, hogy biztosra is veszi? –, hogy Artúr 

egészen másképp van ezzel? Hogy tapasztalatainak birtokában Artúr éppen hogy nem 

áll ellen a csábításnak, és az ő vágyait nem töltik ki a felesége iránti érzései? És hogy 

ebben még talán annak is szerepe lehet, hogy kettejük találkozását megelőzően 



 129 

nemcsak ő maga volt teljesen tapasztalatlan, hanem még Artúrnak sem igen volt 

alkalma igazán megmerítkezni a szerelemben? 

És aztán már csak az zakatolt Helén fejében, hogy Artúrnak nem lett volna szabad 

ennek a Lolával szövődő viszonynak még a gondolatával sem eljátszani. 

Majd eszébe jutott Elza kedvenc fia, a szegény Mauthner Guszti, aki már négy éve 

meghalt. Hogy amikor még nősülni készült, fölkereste Artúrt. 

Erről te nem hallottál, Feri? Hogy mivel négyen voltatok a legendás sógortársak, 

Weiss Manfréd vejei, de mert Gusztáv apja, Mauthner Alfréd már nem élt, ő közületek 

választott magának apahelyettesítőt, mégpedig a számára legrokonszenvesebbet, 

Artúrt. Nem téged, Feri, és nem is Móricot, hanem Artúrt. Úgy is, mint a keresztényi 

tisztalelkűség tótumfaktumát – merthogy az ilyesmi az elsőnek kikeresztelkedett 

Mauthneréknál, legalábbis látszatra, tudod, milyen elsődleges szempont. És azt kérte 

Guszti, hogy Artúr legyen kedves fölkeresni házában Valériusz Ákos főmérnököt, és 

kérje meg neki a lánya kezét – ezét a Loláét. 

Artúr meghatódva vállalta ezt a tisztet, bejelentkezett Valériuszéknál, és egyik este 

elmentünk – mert én is elkísértem. Valériusz Ákos és a lánya mellé pedig 

anyahelyettesítőként Judit nővérem csatlakozott, meg a Titi nevű házvezetőnő, így 

fogadtak minket. Megható kis aktus keretében megkértük a lány kezét unokaöcsénk 

számára – a kérő távollétében, ugye –, vagyis hát Artúr kérte meg… 

Érted, Feri? Szóval kíváncsi volnék, hogy teszerinted… Aki a halott örömapa helyett 

ezt vállalja, annak nem kéne szavatolnia a nász egészének a feddhetetlenségét, erkölcsi 

makulátlanságát? Mert nekem még az is eszembe jutott… El tudod te képzelni…? 

Hogy az én férjem már ott, a lánykéréskor is úgy fixírozta azt a fruskát, mint aki 

nemcsak a megbízójának, hanem egyúttal – vagy előbb-utóbb? – saját magának is 

szánja? 

 

* 

 

Az Astoria-béli vallatásokról jut eszünkbe Lola nagybátyja, vagyis Valériusz Ákos 

főmérnök öccse, Valló József. Hogy ezt a roppant szolgálatkész és feltűnően sznob 

Magyar Szemle-főszerkesztőt és elnököt viszont – bármennyit iparkodott is 
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családjainkért – Kornfeld Móric és a neje, Marianne ki nem állhatták. S noha figurája 

számunkra sem igen volt rokonszenves, be kell vallani, hogy ezt az egyébként érdemes 

embert – aki a középkori spanyol irodalom tudósaként is kitűnt – rokoni 

érdekképviseletünk, melyet pedig oly hűségesen szolgált, bizony megtagadta. Végül is 

kitaszítottuk őt a mentőcsónakjainkból – konkrétan ott maradt az Astoria pincéjében, a 

nácik fogságában. 

 

* 

 

Kohner Artúr egyik reggel a Logodi utcában arra ébredt, milyen szívesen kilesne az 

ablakon, hogy megnézze, hogyan tavaszodik. Át is ment az egyik utcai szobába, és 

akkor meglátta, hogy az ablakpárkányon egy galamb tollászkodik, amely nem 

zavartatja magát, hanem hagyja, hogy közelről megnézzék. Az jutott eszébe, hogy 

Helén gyűlöli a galambokat. 

De nemcsak hogy gyűlöli, hanem viszolyog is tőlük, és olyan hevesen, mint némelyek 

a hüllőktől. Ha neki mondjuk szabadtéri kávézás közben rászáll a széke karfájára egy 

galamb, akkor fölugrik, és hisztérikusan cirkuszolni kezd, hogy vigyék innen ezt a 

szörnyet – legalább annyira kifordul magából, mintha másvalakinek mondjuk egy kis 

krokodil kezdene fölmászni a lába szárán. Úgyhogy nem pusztán gyűlöletes 

viszolygásról vagy undorról van itt szó – mint amit valami visszataszító, de bármikor 

eltaposható féreg láttán szoktunk érezni –, hanem ehhez mélyen átélt félelem is társul. 

Ő nem képes szimpla viszolygó megvetéssel hátat fordítani a gyűlölt szárnyasnak, 

hanem pánikba esve rettegni kezd tőle. Attól fél, hogy a galamb megtámadja, 

nekiröpül az arcának, és belemélyeszti karmait a hajába, ahonnan nem tud aztán 

kivergődni, és kivájja a csőrével a szemét. Egyébként pedig szárnyas patkányoknak 

nevezi a galambokat. 

Valamelyik nászutunkon például a velencei Szent Márk téri szállodánk teraszán az én 

kicsi Helénemet – alig fél órával a közös ágyunkban átélt reggeli gyönyörét követően 

– oly mélyen megrázta, hogy egy galambrajt hiába próbáltunk elhessenteni, azok úgy 

csapdostak körülöttünk, hogy pánikba kergették a feleségemet, aki olyanokat 

sikoltozott, hogy az túltett ölelkezés közbeni élvezetén. De annyira, hogy rémült 
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menekülése közben feldöntötte a márványasztalkát is, összetörtek a csészék meg a 

poharak – szóval egy kisebbfajta csődületet eredményező botrányt keltettünk ott a 

tolakodóan kíváncsiskodó városnézők forgatagában –, miközben a galambok ismét 

ellepték szépen a kávéház teraszát a maguk rendje-módja szerint. 
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Valószínűnek látszik, hogy Lolának már az újévi derekegyházi találkozó óta válságos 

a viszonya Artúrral. Ha fölidézzük azt a kölcsönösen rideg zavarodottságot, amit a „kis 

özvegynek” a nagyebédlőbe való váratlan betoppanásakor a Kohner házaspár elég 

gyatrán próbált rutinos üdvözlésnek beállítani, akkor nem kell csodálkozni Valériusz 

Lola fölzaklatott lelkiállapotán, amely a következő hónapokban – kisebb-nagyobb 

hullámzásokkal – végül csak még ziláltabb lesz. 

Pedig alapjában véve semmi sem változott. Nem történt gyökeres változás 

Derekegyházán sem, sőt komolyabban még csak meg sem szegték játékszabályaikat – 

sem a kimondottakat, sem a kimondatlanokat. Amit évekkel korábban meg is 

beszéltek, csak annyi volt, hogy mindketten tartják magukat a diszkrécióhoz: 

Viszonyuk nem nyilvános, mások előtt nem leplezik le sem magukat, sem a másikat, 

és tekintettel vannak egymás önérzetére – vagy méltóságára, kinek hogy tetszik. Sőt, 

mind a négyükére – akkor még Gusztáv is élt –, később már csak, Helénnel együtt, 

mind a hármukéra. 

A viselkedési normák kaptafájára nehezen húzható esetekben viszont megpróbálnak 

tapintatosak, diszkrétek és megértőek lenni – végső soron tehát kimondatlanul is 

megbíznak egymás ízlésében és jóindulatában. Például óvakodnak attól, hogy 

feszélyezően közelre hozzák a házastársukat, hogy olyan intimitásban mutatkozzanak 

vele a vetélytárs előtt, ami zavaró közvetlenkedésnek minősülhet ahhoz a felületes 

nexushoz képest, amit széles rokonságunk tág nyilvánosságában kényszerűen 

elfogadtak és megszoktak. 

Lola szerint lényegében ezt borította föl Artúr az utolsó téli vakáción a viselkedésével 

– még akkor is, ha ebből kifelé, mindnyájunk felé alig valami látszott –, és ezzel 

veszélybe sodorta az ő hármas viszonyuknak addig is billenékeny rendjét. Úgy vettük 

észre, hogy Lola szokatlanul féltékeny lett akkor, és csalódott – de annyira, hogy a 

szeretője ott, a kastélyban akkor sem engesztelhette volna ki, ha módja lett volna rá. 

Úgyhogy onnantól fogva néha olyan dühös Artúrra – ilyenkor viszolyogtatóan öregnek 

és terméketlennek látja, ám ezt el kell fojtania, amitől egyre feszültebbé válik –, hogy 

legszívesebben már menekülne tőle. 

De hát hogy lazíthatna a kettejüket összefűző köteléken éppen most, amikor az életünk 
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is múlhat azon, hogy tényleg megbízunk-e egymásban? Ha jól sejtjük, januári 

találkozásaik komoly szerelmi válságba torkolltak ugyan, de hogy Lola a februári 

hetekben és március elején mégsem a tilalmas viszony eloldozásán és föláldozásán, 

hanem már kedvesének megmentésén tépelődött, abban a közállapotok aggasztó 

megromlásának volt döntő szerepe. Úgy érezte, ilyen időkben már csak lelkiismereti 

okokból sem hagyhatja a szeretőjét magára, ám arra nem vitte rá a lélek, hogy 

Artúrnak csupán a puszta életét védje meg a bajtól, megmentette hát titkos szerelmüket 

is. 

Lola hosszan tépelődött azon, hogy végül is mi köti össze őket. Ha úgy dönt, hogy 

kötelékük szoros, akkor Artúrt ő maga bújtatja el a saját házában, vagy közös sorsot 

vállalva, együtt rejtőzik el vele. Ehelyett mégis azt látta helyesnek, ha szeretője 

egymaga bujdosik, és más ad neki búvóhelyet. Miközben nyilvánvaló, hogy ezek 

Lolának csakis a saját választásai. De hát hogy lehet, hogy az föl sem merül, Kohner 

báró miért nem maga kezdi a saját rejtett viszonyait megoldani, titkos életét 

megmenteni? 

 

* 

 

Lola este kilenc óra tájban érkezett meg a rejteklakásba Kohner Artúrhoz, hogy 

elmesélje neki, mi történt vele a legutóbbi két napon. 

Kezdve ott, hogy előző reggel kilátogatott hozzá a Hermina útra a sógora, Mauthner 

Lexi – aki a teraszra kikukkantó Titivel kaput is nyittatott, hogy ne keltsen az utcán 

feltűnést a Fiat 1500-asával, amelynek első és hátsó ablakába vöröskeresztes cédula 

volt beragasztva, és be is kanyarodott mindjárt a ház mögé –, s már kiszállás közben 

lelkendezve kezdte újságolni, hogy Chorin Feri bácsit hazaengedték a németek a 

fogságból. De hogy majd útközben elmond mindent részletesen – hogyhogy útközben? 

–, hát úgy, hogyha Lola nagyon gyorsan felöltözik, és beül őmellé az autóba, úgy. 

Lola mindeddig ösztönösen ódzkodott attól, hogy Artúrral beszélgetve szóba hozza 

néhai férjének öccsét, az ő legkedvesebb sógorát, Mauthner Lexit. Hiszen úgy tudta, 

jól sejti, hogy a mi nagycsaládi hálózatunknak, szélesen kiterjedt rokonságunknak 

nincs is talán más olyan tagja, akit Artúr ennyire ki nem állhatna, mint felesége 
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nővérének, Weiss Elzának ezt az Elek nevű legkisebb fiát. Aki már gyerekként, majd 

kamaszként is irritálta túlhabzóan élénk, nehezen fékezhető természetével, pimaszul 

feleselő, tiszteletlen modorával. Meg a kérkedésével, például a családi jómóddal, a 

javakkal és előnyökkel való gátlástalan hencegésével, amellyel szándékosan 

provokálta is, mert rögtön megérezte, hogy Artúr olyan sértődősen viszolyog ettől. 

Úgyhogy ennek a pofátlan ficsúrnak – míg gúnyos vigyorral az ábrázatán végre odébb 

nem állt – néha sikerült őt egészen kihoznia a sodrából. 

És emiatt Kohner nemcsak a feleségének, Helénnek dohogott, ahányszor csak el kellett 

éppen viselnie családjaink alkalmi összejöveteleinek megpróbáltatásait – és ezeket a 

fojtottan is ingerült, bosszús megjegyzéseit később már a Mauthner família 

kötelékében jelen lévő Lola is leolvashatta a szájáról, még úgy is, ha messzebbről egy 

szót sem hallhatott –, hanem panaszait Artúr néhány további év elteltével mintha 

megszakítás nélkül folytatta volna éjszaka vagy másnap délelőtt, Lola karjában is. Így 

Lola jól emlékezhet arra, hogy viszonyuk kezdetétől Artúr az éppen kitárgyalandó 

rokonai sorában mikor és minek titulálta már ezt a pimasz, semmirekellő Lexit, ezt az 

üresfejű svihákot, ezt a hetvenkedő szélhámost, aki ráadásul – hiába van ott még a 

tojáshéj a seggén, ahelyett hogy tanulna és bedolgozná magát valamelyik családi 

vállalatba – máris rákapott a lumpolásra. És nem akárhol mulat ám, mert neki az 

éjszakái is kerüljenek sokba, hanem a Ritzben, az Arizonában meg a 

luxusbordélyokban. Az apja a sírjában forogna, ha látná – az a majomszeretetével 

kényeztető anyja viszont mindent ráhagy, a költekezését pedig számolatlanul fedezi. 

Lola ilyenkor nem vitatkozott. Pedig amúgy jobban szerette, ha beszélgetéseik irányát 

nem csupán Artúr éleslátása és ékesszólása határozza meg, ám Lexit illetően nem 

kívánt előhozakodni mindazzal, amit ő a Mauthner-házban közelebbről, ezért jobban 

látott Artúrnál. Miközben önmagának sem akarta beismerni azt az ösztönösen 

kellemes érzést, érdekes kis elgyöngülést vagy pillanatnyi elbűvölődést, amit Lexi 

rávillanó mosolya, egy-egy udvariaskodó vagy véletlenszerű érintése szokott kiváltani 

benne. 

 

* 
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Ha Lola most el akarja újságolni Artúrnak, hogy Feri bácsit, aki az utóbbi heteket egy 

ausztriai lágerben töltötte, ahol vérhast kapott, és gennyes kelések nőttek a testén, 

egyik kihallgatásán nem a megszokott kínvallatói fogadták, hanem egy jó modorú tiszt 

üdvözölte, akinek aztán módjában állt mindjárt haza is hozatni Chorin bárót az 

Andrássy úti villájába – akkor a történetből nem hagyhatja ki Mauthner Lexit sem, 

akitől az egészet tudja. Miközben még így sem egészen érti, hogyan vált lehetségessé 

ez a kiszabadulás. 

Ezért volna jó, ha mégis elmesélhetné Artúrnak úgy, ahogyan azt Lexitől hallotta. 

Hogy azt képzeljem el, hogy abban a lágerben Feri bácsit az egyik kihallgatásán egy 

kifogástalanul viselkedő SS-tiszt fogadja, és azt mondja, hogy van szerencsém 

üdvözölni – így mondta, hogy van szerencsém! –, Kurt Becher alezredes vagyok. 

Grüssgott. Chorin, morogja Feri bácsi. 

De báró úr!, adja a csodálkozót a német, ön hogyhogy itt? 

Ezt én is kérdezhetném, vonja meg a vállát Feri bácsi. 

Hogy én hogy kerülök ide?, kérdezi Becher. 

Nem. Hanem hogy én hogy kerülök ide. 

Nézze, Herr Chorin, engem úgy tájékoztattak, hogy maga meglehetősen jártas a 

magyar gazdasági körökben. 

Mondhatni… 

Úgy érti, báró, hogy mindenkit ismer? 

Csak akit érdemes. 

Akkor lehet, hogy maga az én emberem?, lépett közelebb Feri bácsihoz ez a Becher. 

Lehetséges, dünnyögte Feri bácsi, de mindjárt helyesbített is, hogy hát az attól függ, 

miről volna szó. 

Úgy értem, üzleti ügyekben, mosolyodott el az alezredes. 

És utána ez a Becher még azt is közölte Feri bácsival, hogy a felesége meg a gyerekei 

élnek, és írhat nekik levelet, ő majd továbbítja. És hogy pár nap múlva visszajön. 

Csakhogy akkor Feri bácsi súlyos vérhast kapott, kis híján belehalt, végül aztán csak 

megúszta. 

Na és pár nap múlva, meséli Lexi, ha hiszem, ha nem, tényleg hazahozatta a 

nagybácsikánkat ez a Becher. Aki addigra már berendezkedett Pesten – még egy 
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szeretőt is hozott. Lexi szerint nyilván tárgyalni fog Feri bácsival, úgyhogy jó volna 

puhatolózni… Vagyis nem ártana meginni vele a Ritzben egy teát. 

De ha Lola nemcsak azt mesélné el Artúrnak, hogy ezt a lovassági tisztet Kurt 

Bechernek hívják, alig múlt harmincöt éves, mégis alezredesi rangot visel, és 

Budapesten ő az SS gazdasági kirendeltségének vezetője, hanem még azt is, hogy 

gyors karrierjét közeli barátjának, magának Heinrich Himmlernek köszönheti, akkor 

be kéne vallania, hogy mindezt Lexi adta elő neki a tegnapi autózás közben. Ha 

viszont beszámolójába még azt is beleszőné, hogy Becher az ő szőke, kék szemű 

filmszínészábrázatával és szálfatermetével maga a megtestesült germán faji ideál, 

akkor nem tagadhatná le, hogy ő ezt az illetőt a saját szemével látta, mégpedig oly 

módon, hogy Lexi ma már őt is magával vitte, amikor a Ritzben megittak Becherrel 

egy teát. 

Ez a snájdig alezredes ott elárulta, hogy eredetileg apja nyomdokain a hamburgi üzleti 

életben akart érvényesülni, és hogy éppen katona lett, az a lovaglósport iránti 

szenvedélyének tudható be. Mivel pedig a szóba jöhető lótenyészetek magasabb 

körökben fordulnak inkább elő, így adódhatott alkalma már ifjan kitanulni, hogy ne 

feszélyezze őt a legfényűzőbb luxuskörnyezet sem – s feltehetőleg ennek köszönhette 

élete új és meghatározó ismeretségeit. Emiatt jelentkezett aztán a lovas hadosztályba – 

de hogy ez a Reiter-SS miért számít még a mai gépesített világban is igen előkelő 

alakulatnak, Lola ezt nem értette –, és ezért is küldték őt a lovairól méltán híres 

Magyarországra lósorozási megbízással, különösen ami a fedezőmén-toborzást illeti. 

De gyorsan hozzá kell tennie, magyarázta Becher, hogy ennél ma már jóval szélesebb 

körű a feladata, voltaképpen a katonaságnak egy gazdasági egységét vezeti, mint afféle 

vállalatot. 

Márpedig ezt – hogy ő, Valériusz Lola, aki ebbe a nevezetes rokonságba nem is 

egyféle kötődéssel van beágyazva, fesztelenül leült teázni a magyarság leigázóinak és 

a zsidók gyilkosainak egyik helytartójával, ráadásul hogy ebbe a kollaboráló kalandba 

a kiállhatatlan Lexi sodorta őt bele – mégse zúdíthatja csak úgy váratlanul Kohner 

Artúr nyakába. 

De akkor mit meséljen és hogyan? Mindenesetre kihagyja egyelőre a mai ötórai teát a 

Ritzben – ami meglehetősen szorongató élmény volt, hiszen hemzsegtek ott a német 
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tisztek, és föltűnőnek hatott már a magyar szó is –, úgyhogy nem fog beszélni 

Artúrnak arról, hogy személyesen is részese volt a Bechernél való puhatolózásnak. 

Vagyis egy szót sem szólok neki arról, hogy Lexi előre megfontolt szándékkal, de 

szerintem helyes fölismerésből használt föl engem arra, hogy elfogadható németséggel 

és önzetlenül szerepeljek – remélhetőleg családjaink javára. Miközben tudom, hogy 

Artúr harmadik keresztkérdésére összezavarodom, vagyis képtelen leszek hazudni 

neki, ami persze nem fogja azt jelenteni, hogy mindent az orrára kötök. 

Előbb-utóbb csak rá szeretném Artúrt ébreszteni, hogy ez az őáltala nímandnak 

tekintett Mauthner Lexi ebben a katasztrófában igazán nem viselkedik rosszul. 

 

* 

 

Később mi is jobban utánanéztünk ennek a Bechernek, és megpróbáltunk valami 

hipotézist fölrajzolni róla. Föl kellett vázoljuk először is kapcsolatainak hálóját, hiszen 

ezt az a szál határozza meg leginkább, amely a legrangosabbak egyikéhez, 

Himmlerhez fűzi. De milyen természetű kötődés lehet ez?, és miképp erősödött meg 

vajon annyira, hogy így fölgyorsíthatja ennek a lovassági tisztnek a karrierjét? 

Másodszor, kalkuláljunk azzal, hogy mennyire következetesen találta ki magának a 

lovaglást meg a lovakat – ráadásul tényleg mindig is szeretett és tud is lovagolni. 

Később katonaként is szerette ámulatba ejteni hódolói körét, valahányszor a lenyűgöző 

hódító megtestesüléseként jelenhetett meg a lengyel, a cseh vagy az osztrák kastélyok 

báltermeiben. Hogy majd az előkelő Reiter-SS lovastisztjeként pattanjon szolgálati 

nyeregbe, ha az éppen leigázott régióban lórekvirálást rendelt el, és válogatni indult. 

Megtudtuk azt is, hogy a keleti fronton a ’41-es invázió idején ezrede kötelékében 

Mozir, Recsica és Bobrujszk térségében teljesített szolgálatot, s bizonyos értesülések 

szerint részben ő adta ki az ottani zsidóság megsemmisítésére vonatkozó parancsokat. 

Szóltak hírek arról is, hogy Becher utasítására az elfogott zsidókat egy tóba fojtották. 

’42-ben már a Waffen-SS főhivatalában a lóutánpótlás felelőseként szolgált. 

Figyelemre méltó adalék, hogy mint lószakértő személyesen vezényelte le egy zsidó 

származású báró, bizonyos Oppenheim világhírű ménesének elkobzását – mégpedig a 
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család kimenekítése fejében. ’43-ban ismét több hónapon át harcolt a keleti fronton, 

ahol kitüntették bátorságáért. 

Formálisan lórekvirálásra szólt magyarországi megbízatása is: Hogy hadrendbe 

állítható katonalovakat vonultasson be, de szerezzen hozzájuk járműveket is, 

magyarán komplett lovas fogatokat vonultasson be, és lehetőleg ne ócska szekérrel, 

hanem gumikerekű platós kocsival. De ő ezt már a közönséges hadtáptisztek 

feladatának tekintette – számára ez csak ürügy volt, és hivatalos, pecsétes papiros, 

stallum. Őt annyi izgatta legföljebb, hogy Győrből Budapestre jövet tehet egy kitérőt 

Kisbérre – mert jókat hallott az állami ménesbirtokról és bábolnai fiókméneséről –, 

hogy a legjobb hátaslovakból ő, a hozzáértő válogathasson, ne pedig valami kutyaütők 

méltatlan kezére jusson a minőségi állomány. 

De mire Budapestig jutott, Bechert magasabb célok felé vitték már ambíciói. Nemcsak 

a kisbéri ménesből készült föl, hanem az iparbárókból is. Ám az azért jellemző, hogy 

Chorin báró nevét mivel összefüggésben olvasta először: Hogy ő az a gazdag 

nagyiparos, aki közös versenylovat tart Horthy kormányzó egyik testvérével. 

Becher órák alatt kiderítteti magának, hogy Chorin megpróbált elmenekülni, ám 

elfogták. Amíg a vallatószervek a munkájukat végzik, ő nem sokat teketóriázik, hanem 

a legarcátlanabb megoldást választja: Odaviteti magát az Andrássy út 114. elé, és 

birtokba veszi a villát, beköltözik a szeretőjével együtt Chorinékhoz. A régi 

személyzet tagjai részben a helyükön vannak, és ha jót akarnak, együttműködnek az 

érkező német katonai stábbal, mindenkinek így a jobb, és így esik a legkevesebb kár. 

Becher tehát birtokba veszi Chorin szalonját, dolgozószobájának íróasztalát, a nőjének 

pedig kinyittatja Daisy asszony szobáját meg a fiatal Daisy budoárját. 

 

* 

 

El tudom-e képzelni, meséli Mauthner Lexi, idézi föl magának késő éjjel pedig 

Valériusz Lola, hogyan szabadult ki a lágerből Chorin Feri bácsi. Úgy, hogy két német 

őr kíséretében egy rozzant személyautóba ültetik, és azon hozzák Győrig, de ott az 

autó lerobban, ezért egy teherautóra kell átszállniuk, és az szállítja Pestre, egyenesen 

az Andrássy útra, a saját házába. Ott pedig ugyanaz az SS-alezredes fogadja, aki pár 
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nappal korábban Oberlanzendorfban átvette a kihallgatását, majd parancsot adott a 

hazaszállíttatására. A villában hemzsegnek a német tisztek, amikor betuszkolják őt a 

tulajdon dolgozószobájába, és meglátja, hogy az íróasztala mögött nem más 

terpeszkedik, mint ez a Becher. 

Aki nyájasan föláll az üdvözléshez, majd kínálgatni kezdi Feri bácsit a saját 

szivarosdobozából meg a saját italkészletéből – tudjuk, ugye, milyen kitűnő ízléssel 

lett összeválogatva az a széles választék –, ő pedig megdermed, és egy pillanatig 

tétovázik, mit is feleljen ekkora pimaszságra. Aztán némán kiemel egy szál 

Montecristót, letelepszik a pamlagra, komótosan rágyújt, keresztbe veti a lábát, és az 

első füstkarikákat követően szólal csak meg, hogy egy pohár Laphroaigot töltessen 

magának Becherrel. 

De mindezt honnan tudja Lexi. 

Onnan, hogy – beszélt ugyan már Feri bácsival, de tényleg csak pár mondatot –, hát 

elég jól el tudja képzelni. 

 

* 

 

Mauthner Lexi közben arról is beszél, hogy egyébként rengeteg sárga csillagos jár 

most már megint a kávéházakba is. Hallottam-e, azt mondja, hogy a Lipót körutat 

például Tejútnak hívják újabban, merthogy arrafelé fordul elő manapság a legtöbb 

csillag. A múltkor benéztem ott egy kávéházba, és tizenegy csillagos vendéget 

számoltam meg, de csak egy csillagtalant. Viszont ha én is fölvarratom, tizenketten 

lettünk volna!, nevetett föl Lexi, és a nyakamba borult. Nem tudtam nem vele kacagni, 

amitől aztán lelkifurdalásom lett. 

És még el sem csöndesedett egészen a nevetgélésünk, amikor váratlanul megkérdezte: 

Te Lola, neked tulajdonképpen mért nincsen gyereked? 

Én pedig zavaromban arra gondoltam: Honnan tudja ez a Lexi, hogy Artúrral is 

hányszor volt erről már szó? De tud-e vajon egyáltalán Artúrról?, még ez az ostobaság 

is eszembe ötlött – mert hát hogy is ne tudna, szerintem az egész rokonság tudja. De 

rögtön kiderült, hogy Lexinek eszébe sem jutott Artúr, ő természetesen Gusztávra 

gondolt, és úgy folytatta, hogy netán ő nem akart volna…? Vagy… ne haragudj, 
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nyögte ki, de… volt a bátyámmal valami probléma? 

Ja…? Nem, nem, semmi – és éreztem, hogy fülig elvörösödöm –, egyszerűen csak… 

nem lett. 

Mert azt nem hiszem, hogy te nem akartál volna, fogta meg Lexi a kezemet úgy, 

mintha együttérzésből. 

Nekem pedig megint eszembe jutott, vajon mikor szánom rá magam, hogy a kellő 

mélységekig nézzek magamba. Hogy vajon ennek a sógorommal kapcsolatos csábítási 

képzelődésnek van-e köze Lexi bátyjához, az én néhai férjemhez. És ha van – vajon 

csak Gusztáv halála óta, vagy már korábbról?, netán az Artúr-viszony kezdetétől, mint 

afféle ellensúly? 

 

* 

 

Később azt is megtudtam Lexitől – nehogy ostoba maradjak –, hogy ha hiszem, ha 

nem, az ügetőn tegnap, azaz április 13-án is futottak még zsidó lovak. 

Na és azt hallottad-e, Lola, mi a legújabb zsidó vicc? Állítólag Heltai Jenőtől való, és 

ennyi az egész: Két zsidó utazik a vonaton. 
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Chorin bárónak ezen az éjszakán sikerült végre aludnia pár nyugodalmas órát. 

Amikor késő éjjel meghozták, a régi házvezetőnő fogadta, aki megörült gazdája 

váratlan fölbukkanásának, fürdőt készített neki a mosókonyhában, és megágyazott a 

volt komornyikszobában. Miután fölébredt, Chorin tiszta fehérneműt húzhatott, de 

mivel az öltönyeit egyelőre nem találták – hallottuk, hogy történt a házban némi 

fosztogatás, sok minden másnak is lába kelt –, ezért kissé szedett-vedett öltözékre 

cserélhette csak elkoszolódott, lágert is megjárt gúnyáját. A konyha sarkában 

reggelihez terítettek neki, valódi kávét ihatott, majd ham and eggset kapott és vajas 

kenyeret meggylekvárral, Earl Grey teával. Egész tűrhetően kezdte már érezni magát, 

amikor azzal jelent meg az ajtóban az őr, hogy a Herr Obersturmbannführer kéreti 

Herr Chorint. 

Ahogy odafönt belépett a szobájába, rögtön meglátta, hogy ott ül a saját mindennapi 

helyén, a tulajdon íróasztalánál – de hát ellenfényben, csak mint árnyalak, úgyhogy 

hirtelen azt se tudta, ő maga ül-e ott, vagy más. Némi túlzással: maga se tudta. 

De hát ne tréfáljunk. Abban a pillanatban megértette, hogy a lágerbeli látogatója, Kurt 

Becher SS-alezredes az. Aki most föláll, és mivel pár lépéssel közelebb jön, Chorin 

fölismeri az arcvonásait is, tényleg ő. Kimért fejbiccentéssel üdvözlik egymást, a tiszt 

hellyel kínálja Chorint. 

És persze németül kéne az egészet lepergetnünk. 

Szivart?, csapja föl Becher a faragott ládika fedelét, mire Chorin éles pillantást vet az 

alezredesre, majd a doboz tartalmára, hátradől foteljében, keresztbe veti a lábát, és a 

házigazda flegmájával válaszol: Nyugodtan szolgálja csak ki magát! 

Becher enyhén meglepődve észleli, és apró bólintással díjazza is vendégének 

szerepmegfordító szellemességét, de átsiklik a dolgon, nyájasan folytatja: Nos, örülök 

a viszontlátásnak, Herr Chorin… 

Magam is, Herr Becher. 

Ha jól tudom, maga báró…? 

Nem, nem, csak iparbáró. Szoktak minket így titulálni, talán erről hallott, ezredes úr. 

Mert ha már szabadkoznia kell, viszonzásul Chorin ösztönös reflexből belop egy 

szándékos rangtévesztést, hogy Bechernek saját magát kelljen lefokoznia: 
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Alezredes. 

Pláne, bólint Chorin, hiszen tudta. De most már meg is kérdi, amit jól tud: Ha 

megengedi… most itt milyen beosztásban is…? 

Becher lazán blazírt arcot vág, és úgy feleli, hogy ő az SS itteni gazdasági ügyeinek a 

főnöke. 

Afféle vállalatigazgató a budapesti SS-műveknél?, amivel Chorin már-már 

kedélyeskedik, mire Becher heherészve feleli, hogy úgy is lehet mondani. 

Lovassági tiszt létére?, ez igen!, és ezt a báró már egy laza mélyütésnek szánja. 

Ó, hát a lovak…!, védi ki rutinosan Becher egy legyintéssel, az más, az az én 

szenvedélyem. Uraságod is lovagol talán? 

No, azt éppen nem, morogja Chorin, és hirtelen nem is tudja, hogy ezt gúnyolódásnak 

kell-e vennie. 

Pedig én ennek köszönhetem, hogy a kormányzó úr bátyjával is üzletet kötöttem. 

Gondolom, egy egész ménesre. 

Úgy van, honnan tudja? 

Megérzés. 

Becher most megkérdi, tölthet-e valamit. 

Köszönöm, Laphroaigot, feleli gondolkodás nélkül Chorin, s ahogy Becher fölkel, és 

zavartan szabadkozva keresgélni kezd az italszekrényben, még utánaszól, hogy jeget 

nem kér. Kicsit vár még, és csak akkor könyörül meg az alezredesen: Az alsó polcon, 

hátul. 

Á, megvan!, emeli ki a tiszt az üveget, forgatja a szeme előtt, s úgy érzi, most már 

viszonoznia kell az iparbáró pimaszkodását: Chivas Regalunk nincsen? 

Legutóbb még volt, vonja meg a vállát Chorin, majd előrehajol, és oldalra döntött 

fejjel próbál belesni a palackok közé, de úgy látom, azóta… megittuk. 

Becher szó nélkül tölt, és megemeli poharát: Hát akkor… Egészségére, Chorin báró! 

Az egészségről jut eszembe, megbocsát, Herr Oberst, teszi le az italt Chorin. Föláll, 

megkerüli az íróasztalt, kihúzza Becher lábánál az egyik alsó fiókot, és kivesz belőle 

egy tubust. Csak egy balzsam… a keléseimre… 

Persze, persze… Bakancs…? 

Nem, kihallgatás. 
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Kenje csak be nyugodtan! 

Ráér, csúsztatja zsebébe Chorin a kenőcsöt. De visszapillant még a fiókba, s akkor 

fölfedezi egyik remek Doxa karóráját. Hát már csak nem hagyja itt, gondolja, úgyhogy 

föl is csatolja nyomban, s miközben megérdeklődi Bechertől, mennyi a pontos idő, 

gondosan be is állítja. Aztán körbetekint saját szobájában, és még egy elfintorodó 

mosolyt is el kell nyomnia, ahogy megjegyzi: Szóval az SS-művek központját, Herr 

Becher, maga pont ide helyezte… 

Régi vágyam volt, talán megérti… 

Bizonyos szempontból, von vállat erre Chorin, végül is érthető. 

Bennfentes körök szerint ugyanis, kezdi magyarázni Becher, hogyha ő Budapesten 

eredményeket akar elérni, akkor ez neki Chorin bárón keresztül sikerülhet a legjobban. 

Legalábbis a legtöbben ezt tanácsolták neki – amit a mi Ferink most, köszönettel, 

igazán hízelgőnek talál –, a bárót viszont hogyan is lehetne jobban megközelíteni, 

ugye, mint eredeti helyén. 

Ügyes, bólogat Chorin. És ekkor emeli meg Becher újra a poharát – úgyhogy végre 

koccintanak, isznak. 

Nos, báró úr, térne az alezredes most már a tárgyra. Az ügyvédje bizonyára beszámolt 

már önnek arról… 

De Chorin hirtelen elhatározásból, hogy lépést váltson, máris félbeszakítja Bechert: 

Valóban, beszéltünk az önök szándékairól. 

Azt hiszem, feleli a tiszt meglepetten, de őrizni próbálva fölényét, hogy inkább én 

hallgattam meg az önök óhajait. Sőt… 

Sőt? Mire gondol?, vonja föl a báró a szemöldökét. 

Intézkedtem, hogy magát hazahozzák. 

Végtelenül lekötelez, ezredes úr. Most már szándékosan titulálja ezredesnek. 

Gondolom, megérti, miért kellett ezt feltételül szabnunk… 

Önök feltételeket szabhatnának?, csodálkozik el Becher, mert ő ezt bizony nem hinné. 

Chorin szerint viszont annak, hogy egyáltalán tárgyalni lehessen, az a feltétele – de 

Becher itt beleszól, miszerint a német fél igazán kifejezte jóindulatát az internálás 

megszüntetésével és a báró hazahozatalával –, hogy meglegyenek a zavartalan 

tárgyalási körülmények, fejezi be Chorin. 
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De így most már zavartalanok, ugye…? 

Nem, szó sincs róla. Amíg Kornfeld Móric sógoromat is haza nem hozatják 

Mauthausenből… 

Szavamat adtam rá, Herr Chorin, és be fogom tartani. Nos, hát akkor most már, fogna 

hozzá a voltaképpeni témához Becher krákogva, ugye végre semmi akadálya… 

De Chorin fölemeli a mutatóujját. Ha megengedi, Herr Obersturmbannführer, mielőtt 

rátérnénk, kérdeznék valamit. 

Tessék, csak nyugodtan!, és egy kis fagyos mosoly. 

A német csapatok március 19-i beözönlése önök szerint ugyebár nem minősül 

Magyarország megszállásának? 

Minthogy nem is az, nyájaskodik Becher, és rákönyököl a báró íróasztalára. Hiszen 

megszállni csak ellenséges országot szoktunk. Itt most csupán a közös 

hadviselésünkből fakadó csapatmozgásokról van szó. 

Chorin ezt akkor ugyebár lefordíthatja magának úgy, hogy ezek szerint formailag 

megmarad az ország szuverenitása, beleértve a tulajdonosok jogát a földjeik és gyáraik 

fölötti szuverén rendelkezésre. 

Valóban, ismeri el Becher, majd a megnyugtatás szándékával kezdi fejtegetni, hogy 

ezeket a jogokat ők tiszteletben óhajtják tartani akkor is, amikor megállapodásra 

törekszenek a Weiss Manfréd Műveket illetően. 

Na és nem tudnák rábírni a magyar kormányt is, hajol közelebb a báró fölcsillanó 

szemmel, hogy tulajdonjogainkat tartsa tiszteletben? 

Csak nem az úgynevezett „nem árja” vagyonelemek zárolására gondol, kedves 

Chorin? 

De igen. Arra gondolok, hogy az állam lefoglalta részvényeink felét – mondván, hogy 

az „zsidó vagyon”. 

Becher most elvigyorodik. Jól értem, báró, hogy maga most voltaképpen a magyar 

állam eljárása miatt reklamál? Énnálam?, és hitetlenkedő derűvel ingatja a fejét. 

Chorin, maga igazán szellemes ember. 

Köszönöm, hajol meg egy picit ültében az iparbáró. Hát akkor… hallgatom, néz föl a 

tisztre érdeklődve. 

Biztosan hallotta, milyen súlyos bombakárok érték a német nehézipart, különösen a 
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repülőgépgyárakat, kezdi magyarázni Becher, majd rátér a magyar partnervállalat 

méltatására, hogy végül ismertesse a német fél elhatározását: Mi pedig önöknek 

szánjuk a megmentő szerepet. És mint régi kuncsaftunk, Herr Chorin, maga bizonyára 

nem lepődik meg – de az iparbáró most pont ezért fog gyanút –, hogy az eddiginél is 

szorosabb együttműködésben a német repülőgyártással. 

Hogy ez most vajon mit jelent, Chorin ezért akarja kiugrasztani a nyulat a bokorból: 

Göring marsall vállalatára gondol, ezredes úr?, dobja be rögtön a kényes kérdést. 

Nos, ez még tisztázandó, próbál kitérni Becher csodálkozva – vagyis éppen hogy nem 

Göringre gondol, fejti meg Chorin a választ –, és noha elvi szinten ugyanarra 

törekszünk, mint a Sztójay-kormány… 

Csak éppen…? 

Nézze, Herr Chorin, nem akarok kertelni. Nekünk ez nehézkes és lassú. A magyar 

kormány nem kompetens sem a termelés feltételeinek javításában – ami a mi érdekünk 

volna –, sem pedig a tulajdonosi-személyi feltételek garantálásában – ami pedig az 

önök elemi érdeke, nemdebár. 

Vagyis? Önök mit akarnak? 

Röviden? Kihagynánk az alkuból a magyar kormányt. Én közvetlenül magukkal 

akarok megállapodni. És annak fejében, amit kérek, garantálni tudom azt, amit ígérek. 

Nem úgy, mint a kormány. 

Nem csodálkozunk, ha Chorin bárónak az efféle garanciáról már mindig az fog eszébe 

jutni, hogy kikkel is raboskodott ő az elmúlt hetekben együtt, és ezt most rögtön ki is 

mondja: Hogy a magyar kormány még a saját tagjait se tudta megóvni – erre gondol, 

Herr Becher? 

Kedves báró! Keresztes-Fischer exbelügyminiszter Mauthausenben van – maga pedig 

itthon. Gondoljon erre! 

Valóban. Egészen otthonos érzés… 

Ugye? 

És Chorin most váratlanul, még tőle is szokatlan fesztelenséggel arról kezd beszélni, 

hogy amikor az előbb fölsétált a lépcsőn, hogy benyisson az irodájába, megcsapta egy 

egészen ismerős illat, miközben – talán a szeme káprázott? – hirtelen az a látomás 

nyűgözte le, hogy a felesége suhan el a folyosón… 
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Valóban…? 

De csak a ruha volt az övé. 

Őnagysága ruhája?, csodálkozik feszélyezetten Becher. Mennyire sajnálom…! 

Ó, nem tesz semmit… 

Azt hittük, Herr Chorin, hogy a lányáé volt. Hogy… hogy a megunt ruháit a lánya 

biztosan itt hagyta… Becher arra nyilván nem számított, hogy a magával hozott 

szeretője is szóba kerülhet, ezért bele is bonyolódik zavarába, és már olyan 

botorságokat beszél, hogy hát a kisasszonyt valósággal lenyűgözi a magyar divat. De 

hogy ő szólni fog neki, hogy… 

Jaj, ne fáradjon, ugyan, szóra sem érdemes…! 

Kedves nejét pedig ismeretlenül is üdvözlöm. 

Megmondom neki, ígéri Chorin. Ha módom lesz rá, teszi hozzá nyomatékkal. De 

minthogy erre nézve nem kap semmi biztatást, némi gúnnyal odaszúrja még: Hogy 

mennyire fog ennek a nejem örülni…! 

De hiába is lennénk kíváncsiak a bárónéra… Rejtegeti talán…? 

Én a Daisyt?, dehogyis, játssza Chorin a flegmát, és úgy folytatja, hogy ugyan ki tud a 

nőkön eligazodni, ugye, még az is lehet, hogy ő így tartja titokzatosabbnak. 

Úgy érti, ha soha meg sem jelenik? Pedig az ajánlatom továbbra is áll: Hozassa ide 

nyugodtan a bárónét is! 

Ó, nem, nem, köszönjük, hárítja el Feri a lehetőséget azzal, hogy inkább ő csatlakozna 

a családjához. Ettől viszont Becher zárkózik el, egyelőre itt kell marasztalniuk a báró 

urat sajnos. Chorin rosszkedvűen dünnyögi, hogy ezek szerint érezzem csak otthon 

magamat, ugye?, mire Becher úgy szellemeskedik, hogy mindenütt jó, de legjobb 

otthon. 

A nívónak ezen a fokán megint csak Chorin ragadhatja magához kezdeményezést – 

fölélénkül, és így szól: Also Herr Becher, azt mondja, hogy kihagyná a magyar 

kormányt? 

Megfontolnám, veszi komolyan Becher a kérdést, és el is gondolkodik. 

Megfontolná? Merthogy…? 

Mert így, közvetlenül többet tehetnék az önök családjaiért, a biztonságukért is… 

Ez a túlontúl is csábítóan hangzó mondat mintha meglepné a bárót, és mond is valami 
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olyat, hogy hát ez milyen szép. 

Feltéve persze, hogy meg tudunk egymással egyezni, siet hozzátenni Becher. 

És ekkor Chorin – bevalljuk, még számunkra is meglepő módon – lehajol, hogy 

kioldozza meglehetősen viseltes magas szárú cipőjének fűzőjét, elnézést kér, és 

közben morog valamit arról, hogy talán kevésbé fog sajogni a lába, ha mégiscsak 

bekeni ezzel a jól bevált balzsammal, lerúgja cipőjét, lesodorja harisnyáját, följebb 

rántja nadrágja szárát, majd egyik lábát a másik térdére emelve kicsavarja a tubus 

kupakját, hogy komótosan nekiálljon vádlija, bokája és lábfeje kenegetésének. 

Közben, mint aki eltűnődik, hol is tartottak a társalgásban, azzal emeli rá tekintetét 

Becherre, hogy ha jól értem, ezredes úr – alezredes, javítaná ki megint a tiszt, de aztán 

csak legyint –, ön tehát azt mondja, hogy… És itt elhallgat, mert arra lesz kíváncsi, 

Becher erre mit mond. Némi szünet támad, mire a tiszt így szól: 

Személyesen vállalnám a kimenekítésükért a felelősséget. 

Értem, bólogat Chorin, de kétkedve húzza el a száját, miközben lábat cserél a krémező 

masszírozáshoz. De… beleértve a feletteseit? 

Becher a fejében futó gondolatok és alakok közül ekkor olyasvalakit emel ki, akinek a 

szerepét pedig akár diszkréten is kezelhetné, de – talán hogy ez a bennfentesség 

erősítse a kettejük közti bizalmat? – meglehetősen nyíltan kezd beszélni: A 

Reichsführer úrral állok egyeztetésben az önök személyére nézve ugyanúgy, mint a 

jogi megoldás tekintetében. 

Magával Himmlerrel?, hoppá!, villan föl Chorin agyában az összefüggés, de már 

mondja is: Vagyis ugyanúgy, ahogy ön a magyar kormányt – Himmler pedig azt 

fontolná meg, ugye?, hogy Göringet golyózza ki az ügyletből. 

Báró úr, emeli föl az ujját Becher, figyelmeztetnem kell a tisztelettudó beszédre. De 

meg kell hagyni, gyorsan vág az esze. 

Igyekszem, nyugtázza Chorin. 

Ezt követően Becher nekiáll tisztázni Weiss Manfréd közvetlen örököseinek, majd 

pedig teljes rokonságunknak a tulajdoni viszonyait, hogy ezt végül úgy összegezze 

magának, miszerint családjaink vagyonának nagyobbik része tehát árja kézen lévő 

tulajdonnak minősül. 

Amit Chorin megerősít, hogy igen, az 51 százalékos többségi tulajdonról van szó. 
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És e részvények felett önök rendelkeznek. 

Tekintve, hogy nagyobbrészt katolikusok vagyunk. 

Rokonságuk nagyobb része katolizált, ezt tudom, mosolyodott el Becher, ám ez nem 

jelenti azt, hogy önök a törvényes előírások szerint is árjákká váltak volna. 

Megnyugtathatom, alezredes úr, hogy a konszern többségi tulajdona árja kézen van. 

Nem kell bizonygatnia, Herr Chorin, hiszen pontosan értesültünk róla, vett elő ekkor 

Becher egy cédulát a belső zsebéből, hogy maguk még idejében átíratták részvényeik 

51 százalékát az árja rokonok nevére, akik a következők: Először is báró Weiss Jenőné 

Geitler Annie, másodszor és harmadszor Mauthnerné Elza bárónő két veje, dr. Borbély 

Ferenc és Margaretha Herbert, illetve negyedszer Kornfeld Móric báró menye, Elsie 

Kawalsky. Stimmt? 

Stimmt. 

Tehát ezeknek a részvényeknek a tulajdonjoga az önök rokonságáé. 

Úgy van. Viszont itt hadd ragadja meg Chorin rögtön a lehetőséget, hogy ismét 

fölhívja az ezredes úr figyelmét arra a súlyos jogfosztásra, miszerint a többi 49 

százalékot mint zsidó vagyont zár alá vették a magyar hatóságok. 

Becher nyájas együttérzéssel fogadja tárgyalópartnerének kifakadását e jogtiprással 

kapcsolatban, majd úgy fejezi ki egyetértését, hogy pedig őket – mármint az SS-

vállalatot – a vagyonnak ez a fele is roppant érdekelné. 

Amire Chorin báró azzal a keserű tréfával riposztozhat csak, hogy: Hát ennyire közös 

az érdeklődési körünk? De hiszen ez pompás! 

Nem tudnánk megmondani, Becher ezen mulatott-e vagy bosszankodott, mindenesetre 

– a dologhoz jó képet vágva – annyit mondott, világos, hogy ebben nem számíthat 

Chorin segítségére. Vagyis tisztában van vele, hogy ezt a tulajdonrészt saját magának 

kell megszereznie a magyar államtól, ha tudja. Mire az iparbáró széles mosollyal tárta 

szét a karját, hogy: Na de Herr Becher, hát lehet önnek nemet mondani? 

Nézze, báró!, állt föl ekkor az íróasztal mögül Becher. Odahúzott magának egy széket, 

hogy szembe ülhessen Chorinnal, és ezt javasolta: Kössünk üzletet! Azt hiszem, 

tárgyalhatunk nyíltan. 

Rendben, felelte a báró, és rögtön hozzá is kezdett: Tehát mit akarnak önök? Az SS 

közvetlen irányítása alá akarják helyezni a mi üzemeinket, de úgy, hogy 
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megakadályozzák a Göring-csoport benyomulását. Jól mondom? 

Induljunk ki ebből! 

Nos, kérem, Herr Obersturmbannführer, ebben az esetben tudja, mit ajánlok én 

magának? Olyan üzletet, amely mindkettőnknek előnyösebb lesz, mint az adásvétel. 

Kössünk inkább egy speciális bérbeadási szerződést! 

 

* 

 

A Weiss Manfréd-örökösök családi összejöveteleit, vagyis a mi utolsó üzletkötésünk 

tárgyalásait aligha voltunk képesek titkosnak hinni. Attól kellett tartanunk, hogy 

üzletfeleink kihallgatnak és kihallgattatnak minket – vagy képesek akár előre kitalálni, 

hogy melyikünk mit mond, hogyan érvel, és mivel vitatkozik. Amikor pedig kiderült, 

hogy már két ajánlat, két ajánlattevő vetélkedik egymással rokoni csoportunk 

megmentése – vagy ha a másik oldalról nézzük: örökségünk megkaparintása – 

érdekében, nemcsak a diszkréciót illető kétségeink, hanem a szorongásaink is csak 

fokozódtak. Hogy nem sodorjuk-e így magunkat az eddiginél is komolyabb veszélybe. 

Nem tudtuk, hogy a ránk vonatkozó ügyben milyen a németek meg a magyarok 

egymás iránti viszonya, és vajon szigorúan titkolóznunk kell-e, vagy úgyis tudnak ők 

minden lényegeset egymásról. Nem tudtuk megítélni, hogy ekkora létszámú rokonság 

esetén egyáltalán lehetségesek-e kiszivárgásmentes megbeszélések, avagy tényleg 

jobb, ha eleve is azzal számolunk, hogy a falnak is – legalább két-két – füle van, 

egyrészt a Becheré, másrészt a Rajczyé. 

Lehet persze úgy is vélekedni, hogy rémeket látunk. Hogy ez csak a mi 

feltételezésünk, csupán riogatjuk egymást azzal, hogy mindent tudnak rólunk. De 

szinte mindegy is, hiszen ha csak ideidézzük kémlelő szemüket és lehallgató fülüket – 

miközben mi is kémkedni szeretnénk utánuk –, ők ebben a képzelt alakjukban is itt 

lógnak a nyakunkon. És elképzelhető, hogy nemcsak mi számolhatunk be a 

történtekről, hanem ők is tudósíthatnak – mondjuk a mi megbeszéléseinkről a saját 

jegyzőkönyveik számára. 

A rokoni tárgyalásokat, mint mindig, most is Chorin Ferenc iparbáró kezdeményezte, 

de nem a saját házában, hanem a „nagy özvegy” Mauthnerné Elza budai nyaralójában. 
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Bevezetőjét követően Chorin a sógorának, báró Kohner Artúrnak adta át a szót. 

Ferikém, kezdett neki torkát köszörülve Kohner, köszönöm, hogy összehívtál minket, 

és hogy ismertetted megbeszélésünk tárgyát. Amelynek jelentősége vitán fölül áll, 

hiszen mindnyájunk jövőjéről van szó. 

Mauthnerné körbetekintett az asztal körül ülő rokonain, és hirtelen úgy érezte, most 

nem eresztheti szabadjára a sógorait, akik a mai alkalmat is nyilván az üzletkötések 

szokásos tolvajnyelvén fogják végigtársalogni, amikor is ő meg a húgai gyorsan 

elunják, mert nem tudják követni a részleteket, a férfiak vitatkoznak egy kicsit, de 

végül minden pontosan úgy alakul majd, ahogyan azt Chorin Feri már előre eldöntötte. 

Most azt szerette volna, ha valaki megmagyarázza az utóbbi napok híreit, amelyek 

neki is a fülébe jutottak. Hogy ez a családi kupaktanács ma végre legyen bölcs, 

megnyugtató, és döntsön a leghelyesebben abban, hogy mihez is kéne fogjunk. Ezért 

arra érezte indíttatva magát, hogy szokásától eltérően már most, a legelején 

beleszóljon, visszakérdezzen, hogy ne veszítse el a fonalat. 

Értem én, Artúr, hogy a jövőről beszélsz – na de a jelen? Mi van itt jelenleg?, ezt 

kérdezte tehát Elza, mire Judit értetlenkedve szisszent föl, hogy ez hihetetlen, mert el 

nem tudta képzelni, hogy a nővérének fogalma sincs erről. 

Dehogyis nincs, tudom, épp ezért szólok, kezdett Elza hirtelen ötletből blöffölni. Pont 

ezt mondom, hogy szerintetek nem ebből kéne kiindulni, hogy mi történik, még 

mielőtt…?, nézett rajtunk kíváncsian végig. 

Elárulnátok, hogy miről beszéltek?, pillantott riadtan a nővéreire Helén. 

Lexi sóhajtott egyet, és fölajánlotta, hogy elmesélheti, mit hallott a Vöröskeresztben. 

Vagy a Ritz kávéházban, gúnyolódott vele rutinszerűen Artúr. 

Én arra gondolok, Helénkém, hogy hát egyáltalán mi elől kell menekülni, magyarázta 

Elza. 

Vagy hogy menekülni kell-e, vagy mást csinálni, fűzte hozzá Judit, hogy 

mérlegelhessük… 

De mégis micsodát…?!, értetlenkedett Helén még mindig. 

Ti tényleg nem is hallottatok róla?, kérdezte Judit, mire Helén Lexire nézett, hogy 

akkor talán ő mesélje, miket híresztelnek, ám erre ismét Artúr csapott le, hogy 

pletykákra semmi szükség. 
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Feri, Artúr, hát akkor mondjátok ti!, biztatta Judit a sógorait, nektek vannak 

kapcsolataitok – miközben Chorin a fejét csóválta, mert szerinte egyszerre csak 

egyvalamiről kéne beszélni –, hogy vidéken már mi kezdődött el, tette még hozzá 

Judit, és elhallgatott. 

Mért, mi kezdődött el? Hát ezt persze hogy csak Helén kérdezhette, és csak Judit 

válaszolhatta, hogy mindenütt gettóba hurcolják a zsidókat – ti erről nem is 

hallottatok?! 

De hogy tulajdonképpen… mindenkit?, és Helén döbbenten fordult most Judit felé. 

Nem csak azt, akinek nincsenek rendben a papírjai? 

Helénkém, azokat már rég elvitték, felelte a nővére. 

A mi Ferink azonban határozottan elterelte a szót, hogy erre még majd visszatérünk, 

Judit viszont elégedetlenül dohogja, hogy mindig csak ez a majd, majd…! 

Visszatérve tehát, próbált Kohner Artúr megint szóhoz jutni, Chorin Feri most 

elmondta, miről kezdett tárgyalni ezzel a német ezredessel. 

Ferinek azonban muszáj volt máris helyesbítenie, hiszen még alig kezdett neki a 

beszámolójának. Elmagyaráztam Bechernek, mondta, hogy Weiss Manfréd 

örököseiként mi az egyenkénti holdingjainkat még 1923-ban a Labor Bizalmi 

Részvénytársaságban egyesítettük – de úgy, hogy ennek a közös konszernnek a 

részvényei 51 százalékban családjaink árja tagjaihoz kerüljenek. Ez azt jelenti, hogy a 

Weiss Manfréd Műveket meg a többi vállalatainkat és ingatlanainkat magába foglaló 

részvénytársaságunk virtigli árja cég lett, amelyre nem vonatkoztak a zsidótörvények. 

Ezáltal vált lehetővé az is, hogy a repülőgép- meg a harckocsi- és lőszergyáraink ne 

csak a magyar haderőt, hanem a Harmadik Birodalom hadseregét is szolgálják. 

Külön kitértünk a németek nemrég kidolgozott Jägerstab-tervére, folytatta Chorin, 

amely eredetileg hat föld alatti repülőgépgyárról szól. Ezek egyikét a Cseh–Morva 

Protektorátusban kell fölépíteni, március 18-án Horthy a klessheimi kastélyban oda is 

ígérte a Führernek az ehhez szükséges zsidó munkásokat. A tervnek a miránk 

vonatkozó fejezete pedig azt írta elő a Labor Bizalmi Rt.-nek, hogy fokozzuk a 

haditermelést, különösen, ami repülőgépgyárunk Messerschmitt vadászgépeit illeti. A 

lényeget én abban látom, foglalta össze a dolgot Feri, hogy mivel a jelek szerint 

Klessheimben született egy hallgatólagos megállapodás, hogy a németek jelenléte 
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formailag ne sértse az ország szuverenitását, ezért a két ország hatóságai aggályosan 

ragaszkodnak ezekhez az elvekhez, és meg akarják őrizni a magyar függetlenség 

látszatát. És például nem tehetik rá a kezüket egy jogilag árjának számító cégre – 

úgyhogy ezért kezdeményeztek velünk tárgyalást. 

Te viszont, Artúr, szól ekkor közbe Helén, hogy jólértesültnek látsszon, te ugye egy 

magyarral beszéltél, nem? 

Nocsak, van egy konkurens ajánlatunk is?, kezd érdeklődni Elza, Lexi viszont 

gúnyosan húzza el a száját, hogy hát ha ez egyáltalán konkurensnek nevezhető. 

Kérhetnék már egy kis csöndet?!, förmed rá Kohner váratlanul ingerülten az 

unokaöccsére. 

Artúr most úgy képzeli, megadhatja annak a módját, ahogy el fogja mesélni a magyar 

ezredessel lefolytatott beszélgetését. S miközben a hölgyekkel ismerteti majd a háttér-

információkat erről a repülőtisztről – aki nemcsak a sógora, hanem örökösen 

konkuráló vetélytársa is a mi főmérnökünknek, Valériusz Ákosnak –, Chorin bárót 

egyúttal meg is győzi, hogy ezt az ajánlatot tényleg fontolóra kell vegyék. De épp csak 

hogy elkezdi: Azt próbáltam az előbb elmondani, hogy mit üzen nekünk Rajczy 

ezredesen keresztül a magyar kormány… 

Megmondtam, hogy én azokkal nem tárgyalok, szögezi le rögtön Chorin. Mi az, hogy 

nem tárgyalsz?, szegül ellene Kohner, tényleg, Feri, mért nem tárgyalsz?, csatlakozik a 

férjéhez Helén is. 

Egyik napról a másikra olyan rendeletet hoznak, amilyet akarnak?, felelte 

fölháborodottan Chorin. Se szó, se beszéd, lezsidózzák, és ezzel zárolják a 

részvényeink felét?! Vagyis kifosztanak! Már bocsánat, de milyen alapon? 

Helén amondó volt, hadd fejezze be Artúr, hogy ő mit javasol, aki szerint viszont az 

érdekes inkább, hogy milyen alkut ajánl a Sztójay-féle magyar kormány. 

A Sztojakovics Dimitri mint magyar?, kotyogott közbe Elza, hát ez elég vicces, és 

Helén rá is szólt a nővérére. Lexi viszont nem kímélt meg minket a 

szellemeskedésétől, és közölte, hogy a Döme egy elsvábosodott szerb, aki nevet 

magyarosított, csupa németbarátságból. 

Elza szerint a Lexi csak ne beszéljen egy ilyen pedigrével. 

Mért?, én megmaradtam Mauthnernek. 
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Még szép. Viszont egy katolizált magyar zsidó akkor is hallgasson inkább. 

Jól van, anya, de akkor egyikünknek se járhat a szája, és legyen inkább csönd. 

A Sztójayval nem az a baj inkább, hogy kollaborál a megszállókkal?, szólalt meg 

Chorin, meg hogy tétlenül nézi, hogy mi megy itt?, amiről pedig Helénnek jutott 

eszébe megint, hogy tényleg, voltaképpen mi kezdődött el vajon vidéken. 

Szívecském, majd elmesélem neked, fogta meg Kohner Artúr a felesége kezét. 

Judit viszont Chorinnal vitatkozva közölte, hogy azt, ami történik, ő nem nevezné a 

hatóságok tétlen nézelődésének. 

Juditkám, én sem azt mondom… 

Halljuk már azt az üzenetet, Artúr!, javasolta Elza, és Kohner el is kezdte, miszerint ő 

a hadügy összekötőjével, Rajczy ezredessel beszélt, aki viszont a legfelsőbb körökre 

hivatkozott. 

Szóval mondd csak, Artúr, fordult a sógora felé Chorin Feri, mit ígért neked ez a 

Rajczy Bálint? 

Azt mondta, hogy amennyiben a rendelkezésükre bocsátjuk termelő potenciálunkat – 

persze főleg a haditechnika érdekli őket –, vagyis egyfajta védernyőt boríthatnak 

fölénk, akkor… 

Védernyőt?, szólt közbe Elza. Az meg mit jelent? 

Államosítást, vágta rá Lexi, mire az anyja jézusmáriázni kezdett, hogy hát ez ugyanaz, 

mint amit a vörösök műveltek ’19-ben Manfréd papával. 

Amiről szó sem lehet, szögezte le Chorin. 

Szegény Papa, majdnem belehalt, sóhajtozta Helén, még jó, hogy időben kimostuk a 

gyomrát, tette hozzá Judit. 

Befejezhetem?, nézett rájuk Artúr. Ha tehát félreállunk, és a magyar állam veheti át a 

gyárainkban a haditermelést, akkor garantálják mindnyájunk sértetlenségét és 

biztonságát. 

Semmit se tudnak garantálni, közölte velünk Feri. Ti elhiszitek, amit ez a Sztójay 

ígér?, ha ugyan ígér? Aki hagyja, hogy elhurcolják a belügyminisztert vagy a 

kormányzó hadsegédjét?, nem beszélve az ellenzéki politikusokról…?! 

Ferikém, hát saját magadat miért hagyod ki?, jutott eszébe Helénnek, Judit pedig 

megtoldotta, hogy: De te hál’ istennek hazakerültél… 
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Feri, te most mit is mondasz?, kezdett vele vitatkozni Artúr. Hogy nem tárgyalsz a 

magyar kormánnyal, mert az hagyta, hogy elhurcoljanak téged meg a többi 

gyáriparost, minisztert és ellenzékit? Tárgyalsz viszont azokkal a németekkel, akik 

tényleg elhurcoltak? 

Tárgyalok, mert fölébresztették bennem a gyanút… 

Miféle gyanút?, kérdezte Helén. 

Hát az esetleges szavahihetőségük iránti gyanút. 

Azért, mert hazahoztak?, kérdezte Kohner. 

Igen, mert hazahoztak, felelte Chorin. Hallottatok már ilyen esetről?, mert én még 

nem. 

Aki viszont nem hurcoltatott el téged, Feri, annak a magyar tisztnek miért is kéne 

kevésbé hinni? 

Tényleg, ez a Rajczy, voltunk náluk párszor, erősíti meg férje szavát Helén is. 

Mellesleg ezt a Rajczy Bálintot, Ferikém, mindketten legalább tizenöt éve ismerjük, 

tisztázza eközben Artúr – Helén szerint is rokonszenves úriembernek látszott –, közös 

igazgatótanácsban ültünk vele tíz éven át. 

Na, azt inkább nem kéne Chorin szerint feszegetni, hogy ott miket művelt… 

De Kohner vitába száll a sógorával, és hadd emlékeztessen mindnyájunkat arra, hogy 

őt most épp ez a Rajczy ezredes bújtatja, aki a mi ügyünknek igazi pártolója, Feri 

viszont megfontolni sem hajlandó ezt az ajánlatot, hanem eleve elutasítja – de vajon 

miért? 

Chorin azonban válasz helyett elismétli, hogy jól érti-e Artúrt, aki ezek szerint azt 

ajánlja tehát, hogy mi a magyar hadügynek, a kollaboráló Sztójay-kormánynak 

higgyünk. Hogy tőlük csikarjunk ki magunknak védelmet, és cserébe ingyen adjuk oda 

nekik mindenünket. 

Neked most az a bajod, Feri, hogy ezek nem ígérnek pénzt? 

Erre rögtön lecsap Elza, hogy Artúr tényleg ezt javasolja-e, hogy csak úgy 

elkótyavetyéljünk mindent. 

Tényleg, Feri, szólal meg Judit is, hálát adtunk a Jóistennek, hogy téged hazavezérelt. 

De szerinted akkor a náciknak most már minden szavát el kell hinni? 

Helén szerint nyilván nem mindegyiket, Elza szerint pedig nem is mindenkiét… 
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Nem, nem ilyen szabály következik ebből, rázza a fejét Chorin. 

Hanem? 

Csak a kivétel esélye. 

Milyen kivétel…?, kérdi Helén, Feri pedig elmagyarázza, hogy arra a kivételre gondol, 

amelyik akár még a gonoszság szabályát is megerősítheti. Először még ő maga is 

nehezen hitte, de most már egyre valószínűbbnek látja… 

Komolyan? 

Ki tudja, miért, folytatja Chorin, de fontos nekik, hogy velünk megegyezzenek. De 

még azt is lényegesnek tartják, hogy ez korrekt, szerződéses módon történjen. 

Úgy érted, Feri bácsi, hogy hiszen erőszakkal is elrabolhattak volna tőlünk bármit?, 

próbálja megfejteni Lexi. 

Minket pedig gond nélkül elhurcolhattak volna, teszi hozzá az édesanyja. 

Mért beszéltek múlt időben?, kérdi erre Kohner Artúr. És miért feltételes módban?, 

toldja meg pimaszkodó gúnnyal Mauthner Lexi, akit erre Artúr ingerülten torkol le: 

Mintha egy szerződés kizárná, hogy a dolgot aztán mégiscsak erőszakkal intézzék el! 

Helén azonban tördelni kezdi a kezét, és hangosan panaszolja, hogy de hát Artúr, ha te 

ilyeneket mondasz…!, a férje mégis úgy folytatja, hogy a németeknek is az az érdeke, 

hogy elaltassák a gyanúnkat. Hogy szépen együttműködjünk velük. És ha már mindent 

megkaptak – az utolsó percben eltesznek minket láb alól. 

Bocsáss meg, de hogy vagy képes így…?!, és Helén már kis híján sírva fakad. Halálra 

rémítesz…! 

Elza próbálja érzékeny húgát megnyugtatni, hogy ezt igazán nem kéne a szívére 

vennie. A te tragikus hősöd, Helénkém, mindig is hajlamos volt… 

Elza, kérlek!, szól rá a nővérére szokatlanul élesen Judit. Nem kéne itt ezzel 

ironizálnod! 

Erre Kohner Artúr még föl is áll, és úgy vágja a képünkbe, hogy ne legyünk már ilyen 

jámbor barmok. Mindent szépen aláírunk, ahogyan Becher akarja – és utána? Miért ne 

gyilkolhatna meg minket azután? 

De hát én nem is értem, Artúr, te most elhatároztad, hogy egész este ilyeneket fogsz 

nekünk mondani…?!, fakad ki Helén kétségbeesve. 

Chorin tisztában van vele, hogy ilyen esetben neki kell a legjózanabbnak maradnia, 
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ezért nyugalmát megőrizve kezd minket ismét győzködni, mert ne felejtsük el, milyen 

garanciát nyújt nekünk Becher. Kezdve rögtön azon, hogy mint a vele tárgyalást 

folytató családok tagjai személyre szóló védlevelet kapunk, amellyel igazolni tudjuk 

magunkat. 

Hát nem tudom, mit ér valójában egy ilyen papír, húzza el a száját Artúr. 

Folytatnám. Becher tehát először is hazahozatja Móricot, akit híreim szerint már el is 

indítottak Mauthausenből, és most már Linzben van, úgyhogy pár nap múlva 

viszontláthatjuk. Chorinnak erre a bejelentésére kisebb ováció tört ki, Elza pedig 

rögtön Schaffert, a sofőrt akarta hívatni, hogy megvigye a jó hírt Marianne-nak. 

Becher másik garanciája pedig az, folytatta Feri, hogy megszerzi nekünk Himmler 

hozzájárulását is. Nem értitek? Magának a birodalmi vezetőnek az aláírása lesz rajta a 

menlevelünkön! 

Na és? Hogy még inkább bedőljünk neki, vitatkozik mégis Kohner. Akkor is 

kinyírathat minket, ha akar! 

Hogy ezt ő nem bírja, neki elege van ebből, közli velünk Helén ekkor sírva. 

Elza közben azt firtatná, mi érdeke fűződne Himmlernek az elpusztításunkhoz, de 

Artúrnak erre is megvan a válasza: Például hogy ne tanúskodhassunk ellene később, és 

ne mondhassuk el, hogy mégiscsak erőszak alatt álltunk. 

Hát tudod, Artúr, vesz most egy nagy levegőt Feri, én manapság nem ezt nevezném 

erőszaknak. A mai időkben ennél békésebb és korrektebb tárgyalásokat én bizony 

elképzelni sem tudok – ez igazi gentlemen’s agreement. Mert a lényeget még nem is 

mondtam, jön ki a farbával Chorin: A szerződésünk nem adásvételről, hanem csak 

bizalmi kezelésre való fölajánlásról, vagyis tartós bérbeadásról szól. 

Na és az mit jelent?, kérdezte Elza, Kohner szerint viszont ez részletkérdés. 

Részletkérdés, Artúr bácsi?, csapott le rá Mauthner Lexi, hát megáll az eszem! 

Megkérhetlek, hogy ne bácsizzál, Lexi?! Te pedig ide hallgass, Feri…!, és Kohner 

ekkor elszánt és keserű fejtegetésbe fogott. Azzal kezdte, hogy szerinte a nácik a 

világtörténelem legsúlyosabb bűneinek elkövetői, vagyis ha azt mondja, semmitől sem 

riadnak vissza, finoman fejezte ki magát. Ezért nem lehet és nem is szabad hinni 

nekik. Úgyhogy besétálni az ő utcájukba – szerinte ez öngyilkosság. Vagyis egyrészt 

értelmetlenség abban bízni, hogy sikerülhet, másrészt pedig a legelvetemültebb 



 157 

gonosztevőkkel kollaborálni – ez bizony erkölcstelen is. 

Halálos veszélyben szónokolsz itt nekem erkölcsről?, támadt Chorin most a sógorára. 

A szeretteid életét kockára tenni merő finnyáskodásból – az nem erkölcstelen? 

Férjének és sógorának veszekedése közben Helén is szükségét érezte, hogy 

megszólaljon, mert őt is megdöbbentette, hogy pont most, amikor… akkor Artúr ilyen 

kíméletlen logikával… 

Artúr bácsi, ha nem haragszol, akart Lexi megint szóhoz jutni. 

Megkértelek, ugye…? 

Jaj, ne kezdjétek, kisfiam…!, szólt rájuk Elza. 

De mért nem hallgatja meg legalább a feleségét?! Meg a Feri bácsit… 

Drágáim, jutott eszébe Elzának egy békítő ötlet. Mit is ígér ez a Becher, hogy hová 

utaztat el minket? 

Portugáliába, mondta Lexi. Meg Svájcba, mondta Feri. 

Jól van, bólintott Elza. Na most én azt ajánlom, először jussunk el oda. És aztán 

Lisszabonban jöjjünk össze megint, és akkor lefolytathatjátok ezt a vitát. És ha 

Artúrnak még akkor is, ott is erkölcsi aggályai lesznek, még mindig visszajöhet. 

Kitört némi nevetés, Judit arca viszont elborult, és sötéten szólalt meg: Nincs ebben 

semmi nevetséges, Elza! Nagyon is lehetnek az embernek erkölcsi aggályai – akkor is, 

ott is, akár élete végéig! 

De Juditkám, kezdett vitatkozni vele a nővére, ha kiderülne, hogy ez a náci mondjuk 

tényleg betartotta a szavát, akkor nem úgy fogjuk a helyzetet értékelni, hogy Chorin 

Feri megint zseniális volt – ez a Becher pedig kivételesen úriembernek bizonyult? Ez 

esetben mi jelentene problémát? 

Hát a lelkiismeret, vágta rá halkan Judit. 

Csak az furdaljon még most is?, csóválta Elza a fejét. Nem elég, hogy te az összes 

jótékonykodási fölhajtásnál folyton – és hát nem mondhatod, Judit, mindig 

adakoztunk, ha szóltál, csatlakozott Helén is –, szóval nem elég, hogy folyton 

lelkifurdalást gerjesztettél bennünk mint gazdagokban?!, folytatta Elza, szerinted most 

még mint zsidónak is nekem legyen rossz a lelkiismeretem?! 

Elzának ez a mélyen átélt méltatlankodása kissé teátrálisra sikerült, és ki is vívott 

magának némi zavarodott hatásszünetet, hogy aztán elterelődjék róla gyorsan a szó. 
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Szóval te azt javasolod, Feri, tért vissza megint ugyanoda Kohner Artúr, írjuk alá 

Becherékkel a szerződést, hogy utána a katonáik oda vigyenek minket, ahová ők 

akarják? 

De tényleg, Feri!, fordult hozzá Helén is, hogy lehetne azt mégiscsak elhinni, hogy a 

szabad világba fognak juttatni minket? 

El kell hinni. Miért, tudtok jobbat? 

És Helénnek igazán helyénvalóan jutott most eszébe ez a másik lehetőség, a Rajczy 

ezredeséké: Mi lenne, ha azt is megnéznénk, amit Artúr mondott? 

Kohner el is kezdte mindjárt: Tiltakoztatok a magyar állami felügyelet ellen. Pedig 

manapság igazán nem a gyárigazgatás napi gondja hiányzik nekünk. Amúgy is csak 

egy formális államosításról lenne szó – és garantálják, hogy a háború után 

visszakapunk mindent. És teljes személyi biztonság – itthon, a saját birtokunkon belül. 

A németek elfoglalták a házainkat, mondta Elza. 

Ezeknek a visszaadását is garantálja majd a szerződés, felelte Kohner. 

Persze, ahogy az életünket is, gúnyolódott Chorin. 

Igen, Feri, ha hiszed, ha nem, fegyveres személyi védelmet kapnánk. 

Na és azt te hogyan akarod kivédeni, Artúr, kezdett vitatkozni Chorin, hogy az 

őreinket egyszer csak félreállítsák? Hogy ránk törjenek náci vagy akár magyar 

fegyveresek, és ne gyilkoljanak halomra minket? Nem értitek, hogy ez ellen csak az 

jelenthet garanciát, ha eljutunk a szabad világba, ahol nem az ő fegyvereik diktálnak? 

Ha eljutunk, mondta szkeptikusan Kohner. Na és te hogyan tervezed kivédeni, Feri, 

hogy ne Mauthausenben kössünk ki? 

Artúr, én voltam lágerben, nem te. Úgyhogy ne te akarjál engem riogatni ezzel! 

És ekkor Judit szólalt meg váratlanul: Én nem megyek sehová. 

Mit mondasz, drágám?, fordult oda Elza. 

Hogyhogy nem?, hová nem mész te, Juditkám?, értetlenkedett Helén. 

Sehová. Most hazamegyek, mert nem bírom ezt hallgatni tovább. 

De miért? 

Judit fölállt, és földúltan alig bírta végigmondani, hogy azokkal a nácikkal, akik évek 

óta megállás nélkül gyilkolnak, azzal az SS-szel, amelyik a zsidók kiirtására esküdött 

föl, ő nem hajlandó… Aztán kiment az ajtón, és egyikünk se merte megállítani. 
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* 

 

Később sokszor eszünkbe jutott, ha itthon volna, mit szólna Chorin és Kohner 

vitájához „a nemzet bárója”, a jó Kornfeld Móric. Szerintünk ilyesvalamit: 

Te azt mondod, Artúr, hogy ha Feri üzletét kötjük meg, az kollaborálás a náci 

németekkel? Szerinted pedig, Feri, ha Artúr javaslatát fogadjuk el, az viszont 

kollaborálás a nácibarát magyarokkal? Én meg azt mondom, ti mindketten 

kollaborálásra biztattok minket. 

Te Móci, és teszerinted mi következik ebből?, kérdezhetnénk. 

Feleljem azt, hogy ha a magyarok ingyen akarnak megállapodni, a németek viszont 

fizetnének is, akkor ez utóbbi a súlyosabbik kollaborálás? De hát én tényleg nem 

tudom, mi a helyes válasz, felelhetné erre Kornfeld. 

És akkor kérdés, hogy okosabbak lennénk-e az ilyesféle szóváltástól. 
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Mivelhogy mint a Becherrel tárgyaló családfők egyike megkaptam én is a 

védlevelemet, egy pecsétes papírt – de nincs kedvem igazoltatás keretében 

meggyőződni róla, hogy mitől véd meg valójában –, gondoltam, hazafelé menet 

megkockáztatok egy kitérőt, egy gyors baráti látogatást. Ezért megkérdeztem 

Schaffert, a sofőrt, hogy merre vezet még a mai intézői-hírvivői útja. Azt felelte, 

szívesen átvisz az Alagúton vagy a Vérmező felé, de inkább a Margit körutat 

választottam, és kiderült, hogy az még útba is fog esni neki. Kiszálltam az Atrium 

mozgónál, ahol eszembe villant a szó, hogy „mozi” – hogy ezt éppen Heltai Jenő Mert 

a Berta-kupléjának köszönhetjük, akihez pont most menni készülök. Azzal fölsétáltam 

a Bimbó út elejére, és becsöngettem régi jó vitapartneremhez. 

Á, csak nem Kohner báró személyesen?, tárta szét a karját hangos örvendezéssel 

Heltai. Akit persze János úrnak kellett szólítanom, és reméltem, hogy nem zavarom. 

Ő pedig nem is titkolta, hogy ilyen időkben énrám aztán végképp nem számított. 

Hozzá manapság már csak csepűrágók és tintanyalók járnak, Mammon áldozópapjai 

viszont – ahogy minket szokott titulálni – ritkán vetődnek erre. Máskor meg, például 

ha Móric sógorommal látogattuk meg, a Trón, az Oltár és a Széf hármas nászának 

gyermekeiként ugratott minket – de hol vannak azok az idők! Különben pedig trónunk 

sose volt, az oltárhoz fűződő viszonyról inkább csak Móci esetében beszélhetünk… de 

mondom, kiestünk mi már a pixisből, János úr! 

Nana!, báró, nana! Mért beszél így, kedves Artúr? A pixis nem vész el, csak átalakul. 

Az is lehet. De az is lehet, hogy elvész. Egyszer fent, máskor lent. 

Le tetszettek szállni a földi halandók közé? Szétosztogatta tán a vagyonát az isteni 

örökösök mélyen tisztelt társulása az ínségesek között? 

Tartok tőle, hogy már ehhez is késő volna, mondom. 

Aztán persze referálnom kell, komolyra fordítva a szót, a sógoraimról. Móricért 

nagyon aggódunk, mert őt Oberlanzendorfból továbbszállították, állítólag 

Mauthausenbe. 

Igen?, mordul föl erre aggodalmasan Heltai, az valami rémes kőbánya, nem? 

Viszont Chorin Feri hazakerült hál’ istennek, mondom, mert kiderült, hogy nem 

nélkülözhető a gyárak termelésirányításában… 
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Micsodában…? 

Hiszen akkora zűrök álltak elő távollétében, hogy ezt az érdeket mindenki belátta. És 

ugyanez indokolja, hogy állítólag Mócit is ugyanígy hazahozatják. Persze akkor 

hisszük, ha látjuk… 

Viszont itt meg kellett állnom. János úr, aki épp rágyújtani készült, oda is nézett rám a 

foga közé emelt szivarja mögül, mert folytatásra várt. De többet nem mondhattam – 

eleve is ilyen elhatározással jöttem, hiszen ha akarnék, se fecseghetnék, lakat a számon 

–, ő még fürkészett egy darabig, de nem tett megjegyzést. 

Hogy aztán, már az első füstfelhők mögül, elújságolja, hogy levelet kapott Bécs 

valamelyik külvárosából Goldberger Leótól, akit Rassayval és Apponyival meg még 

vagy negyven pesti prominenssel együtt tartanak ott fogva. És képzeljem el, hogy Leó 

ebben a levélben „Nagy- és Eichner-féle dolgokat” kér, amit az éber cenzúra kihúzott 

– persze így is olvasható maradt –, nyilván azt hitték, valami revolverre utalgat, holott 

valójában sóletkonzervre gondolt, meséli kuncogva János úr, hiszen a „Nagy és 

Eichner”, ez ugye a közkedvelt kolbászgyárosok és kóser csemegeboltosok firmája. 

Én pedig nem akarom elárulni, hogy erről az egész oberlanzendorfi históriáról ennél 

sokkal többet tudok, mégpedig Feritől, aki ott közös zárkában ült Goldbergerékkel egy 

darabig. Annyit mondok csak, hogy igen, Chorin is említette, látta is talán Leóékat. De 

közben odalépek a kanáripár kalickájához, nézem, mit művelnek. 

Vettünk nekik fészket is, meséli Heltai. Látja?, az asszony már csipeget a művattából. 

Különben, hogy alkalmazkodjunk a viharos időkhöz, Kohnéknak nevezzük őket, 

amúgy pedig viharos házaséletet élnek. Ez például egy ötlet arra, hogy mit lehet tenni. 

Na és lehet, mondjuk, még levegőt is szívni. Ma például egy csillagos asszony a 

kislányával odalent megszólított, hogy merjenek-e vajon a szomszéd utca felé menni. 

Valahogy megnyugtattam, mire az asszony föllélegzett, legalább egy kis levegőt 

szívhat a gyerek. Ez ma már nagy kedvezmény, barátom, a zsidónak alig marad 

egyebe a levegőnél, és egyetlen foglalkozása az, hogy zsidó. 

Tudja, mi járt az eszemben tegnap este?, vált ekkor témát a házigazda. Hát hogy maga 

például nem találja-e úgy, kedves Artúr, mennyire meglepő és érdekes, hogy a 

kormány és a sajtó uszítása eddig nem fogott a népen? Rendeletek, cikkek, plakátok, 

rádióműsorok, minden hiábavaló volt. 
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Mire gondol, János úr? 

Hogy a várt pogromok eddig elmaradtak. Ennek egyik oka nyilván az, hogy a 

zsidóüldözés óta mindenkinek rosszabb a sora. Hogy a kávéházak, vendéglők, 

színházak vagy mozik forgalma a felére-harmadára csökkent. Nincs vásárló, és egyre 

több ember veszíti el a kenyerét – a zsidók boltját bezárják, a keresztény alkalmazottak 

is az utcára kerülnek… 

Vagy éppen hogy ezek az aladárok csapnak le a zsidó főnök boltjára… 

Ez a kevesek zsákmánya tud lenni csak. Rengeteg a munkanélküli – azokat behívják 

katonának, vagy trógerolnak bagóért. A zsidóktól elbocsátott cselédek pedig inkább 

hazamennek falura, semhogy kis bérért elszegődjenek a takarékos keresztény 

középosztály szerény konyhájába. 

Lehetséges, mondom. És az is igaz, hogy majd’ mindennap megszüntetnek valami 

zsidó foglalkozást, szaporodnak az állástalanok. 

És a nép, kedves Artúr, a nép – az nem vak: Látja, hogy mennél jobban nyomják a 

zsidókat, annál rosszabb neki, magyarázza János úr, és fintorogva csóválja a fejét. 

Tegyük fel, mondom, hogy a nép ennyire világosan lát. Habár én ezt egyébként nem 

hiszem. Mert nagyon is származhat haszna a zsidósanyargatásból. 

A rövidlátók csekély haszna – rövid távra, fitymálja le szempontomat Heltai. 

Hát nem tudom, csóválom a fejem. Hiszen itt a soha vissza nem térő, nagy alkalom a 

csőcseléknek: Széthordani, elzabrálni az összes zsidó szajrét, mondom. Hát mi megy 

vidéken, ahogy a gettóba űzik őket… 

Inkább az ingatlankisajátítás érhet valamit, próbálja latolgatni az esélyeket, ahhoz 

viszont nem fér hozzá a plebsz… 

Tegyük föl azt, János úr, amit állít, hogy minél rosszabb a zsidónak, annál rosszabb a 

népségnek is – rendben. De mért gondolja, hogy egy ilyen általános romlás fékezi a 

pogrom iránti vágyat? Hogy csillapítja a zsidólincselés utáni epekedést, hogy 

lankasztja a vérszomjas dühöt? Nem inkább ellenkezőleg? 

Nézze, Artúr, előfordulhat. De hát van rosszabb még a pogromnál is, amit szintén nem 

zárnék ki. És akkor keresgélni kezd az újságkupacban, s közben mellékesen megemlíti, 

hogy nem sikerült fölkerülnie a faji alapon betiltott szerzők listájára – nyilván a János 

vitéz dalszövegeinek köszönheti ezt a kivételezést –, hát akkor most örüljön-e neki. 
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Majd fölcsapja a Magyarság előző napi számát, benne Baky deportálásügyi 

tótumfaktum bejelentésével, miszerint minden zsidót el fognak távolítani 

Magyarországról. Viszont úgy ítéli meg ez a Baky, hogy eddig sajnos elég döcögősen 

indult csak be a gettózási folyamat. Döcögősen…!, na, ehhez mit szól, Kohner báró? 

Utána pedig sorolni kezdjük, hogy melyikünk melyik vidéki gettóról miket hallott. 

Különben figyelje csak meg, folytatja kis tűnődés után, hogy újabban miben 

sántikálnak. Arra készülnek, hogy Budát zsidótlanítsák, mondhatnám úgy is, hogy a 

zsidókat budátlanítsák. Erre abból következtethetünk, hogy megjelent azoknak a 

moziknak a névsora, amelyeket zsidók is látogathatnak, és Budán egyetlenegy sincsen. 

Nyakamat rá, hogy erre készülnek. 

Kisvártatva fölkel, és hadonászik, ahogy magyarázza, hogy ezek minden egyes napon 

ledarabolnak valamit a zsidók megélhetésének esélyeiből. De nem szabad 

elfelejtenünk, hogy a szegény zsidók mind bele fognak ebbe pusztulni, viszont a 

gazdagok, és közben a kinyújtott ujját rázva mutogat rám, ebben ő holtbiztos, hogy 

azok átmentik magukat. 

Hogy ebben maga holtbiztos, János úr…?, dadogom, mint akit lelepleztek. 

Vagyis nem kétséges, kezd bökdösni a szivarjával a levegőbe, hogy az ezután 

következő új társadalomban a gazdag zsidók együtt lesznek majd megint az urakkal. 

Akikkel már eddig is egy húron pendültek, hiszen mindig is ezekhez az örök magyar 

urakhoz hasonultak. 

És tudja maga, kedves Artúr, hogy a magyar zsidó mért ennyire hitvány?, hát azért, 

mert hitvány a magyar úr is! Azzal vádolják a zsidót, hogy nem asszimilálódott?, 

ugyan már! Az a baj, hogy túlságosan is asszimilálódott. És lenézte a szegény zsidót – 

ugyanúgy, ahogy a magyar középosztálybéli meg a dzsentri lenézte. A zsidó bűnök 

mindenekelőtt magyar bűnök. A fölkapaszkodott zsidó hozzáhasonult annak az 

osztálynak a mentalitásához, amelyikbe fölkapaszkodott, magyarázza János úr. Egyik 

oldalon a pöffeszkedő, nagyszájú és ostoba magyar fickó, amelyik kártyázik, kurvázik 

és dorbézol – a másik oldalon meg a nagyképű, szemtelen, tolakodó és ordinári módon 

viccelődő zsidó jampec. Nincs különbség. Hát akkor mi várható maga szerint ettől az 

országtól? 

De nem vár választ, és már leállíthatatlan: A zsidó? – hát az, mint a majom és a 
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kaméleon, utánoz és alakoskodik. Átveszi a többségiek jó és rossz tulajdonságait, sőt 

el is túlozza, hogy még hihetőbb legyen – ám azt csak hiszi, hogy így hitelesebbé is 

válik. 

De ugye emlékszik, János úr, hogy Ady megfordítva tette föl a kérdést? 

Hogy a magyarok utánozzák a zsidókat? 

Hogy mért nem utánozzák őket! Ahelyett, hogy gyűlölködnének, követhetnék a zsidók 

eszességét és szorgalmát. 

Ja, maga a Korroborira gondol!, kezdett az emlékeiben kutatni Heltai. 

Igen, hogy a zsidók a kultúra hangszerein játszanak – a magyarok pedig miért nem 

ropják az ő muzsikájukra a szerelmi táncot. Pedig a korcs magyaroknak a nem éppen 

tökéletes, de hasznos zsidóság jelentené a haladást. Na, próbálnánk csak, János úr, 

efféle szavakat manapság kinyomtatni…! 

Hogy a magyaroknak ebből a zsidókkal közös táncorgiájából fakadna a vágyott 

jövő…? 

Ma már ez virtigli fajgyalázásnak számít, mondom. 

Jó, de hogy visszatérjek, mondja Heltai, nekem az is szembeötlik, hogy a zsidó minden 

célon túllő. Neki nem pénz kell, hanem sok pénz, nem dicsőség, hanem sok dicsőség. 

Na látja, ezért egy nagy kérdés, Artúr, hogy ha a zsidók megérik a háború végét, lehet-

e itt még egyszer új életet kezdeniük. Nézze, ha a középosztályon múlik, a zsidóság 

megússza a dolgot, máról holnapra elfelejtve mindent, a régi piszokban 

összetalálkoznak anélkül, hogy egymás iránt való érzelmeik hajszálnyit is változtak 

volna. Szörnyű átalakulásnak kell jönnie, hogy az emberek itt valahogy közelebb 

kerüljenek egymáshoz. 

Mennie kell? Mit mondhatnék? Ha elnézem azt, hogyan élünk, azt kell mondanom, 

úgy, mint a két kanárink. Fölébredünk, eszünk, pocsékoljuk az időt, megint eszünk, 

ugrálunk, csácsogunk, egy pillanatig sem gondolkodunk, kakálunk, megint eszünk, 

panaszkodunk, meghallgatjuk a rémhíreket, amelyek közül lassan megvalósul a 

leghihetetlenebb is, várjuk a riadót, aludni megyünk, és másnap elölről kezdjük. 

Másképpen mondva: Halálra ítélt rabok vagyunk, édes barátom. Elég kényelmes 

börtönben élünk, mi legalábbis még mindig elég jól táplálkozunk, látogatnak is 

minket, bár többnyire csak ismerős rabok. Kegyelmet kértünk, és várjuk, hogy a 
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kegyelem leérkezzen, addig minden napunk nyereség és élet. De nem tudjuk, Artúr, 

hogy mikor lesz vége ennek a siralomházi életnek, és mikor végeznek ki minket. 

De hát ezeket majd még meg is írom, ha sikerül, tette hozzá János úr – persze én is 

tudtam róla, hogy naponta vezet naplót. 

 

* 

 

Ahogy Heltai lekísért és kiengedett, még az jutott eszébe: Kohner báró, tudja, mit 

láttam tegnap estefelé, ahogy az utcáról bejövet nyitottam a kaput? Itt, a kapualjban. 

Egy patkány itta ki egy tejesüveg aljáról a maradékot, és esküszöm magának, hogy a 

két mellső mancsával emelte meg az üveg alját, hogy a szájához illessze. 

 

* 

 

Megjött Lola, és azt panaszolja, hogy nem tudott hozzájutni kedvenc lapjához, a 

Magyar Filmhez. Helyette a Filmhíradó című képes újságot ajánlották, de hát ez 

persze hogy korunk terméke, egy virtigli kultúrszemét. Amelyik például vezércikk 

gyanánt hozza, hogy Kolosváry Borcsa Mihály államtitkár letiltotta végre a rádió 

műsoráról a jazz-zenét. Lelkesen számol be róla, hogy ez a korszakalkotó rendelkezés 

kiérdemelte a komolyzene és a népi dal kedvelőinek háláját és köszönetét, akik eddig 

meddő harcot folytattak a négerek gépzenéje, a zulukafferek táncmuzsikája – vagyis a 

jazz ellen. Na de most aztán vége van ennek a zenebonának! 

Közlik viszont a moziműsort, és azt böngészve kedvet kapunk beülni valamelyik 

filmre – hiszen vannak már teljesen rendjénvaló papírjaink is, mért ne mehetnénk, 

ahová akarunk. Menjünk a Café de Paris című francia krimire a Rákóczi útra, vagy az 

Első csókra a Teréz körútra? Aztán inkább azt mondom, hogy mégse biztonságos 

nekünk olyan forgalmas helyre bemerészkedni, maradjunk csak itt, Budán. 

A Margit körúti Atriumban A látszat csal megy, mondja Lola, de hagyjuk ezt inkább, 

Artúr, húzza el kedvesem a száját. Én emlékszem erre a Cserépyre, aki rendezte – 

Gusztáv szegény ki nem állhatta –, és Simor Erzsiért sem vagyok oda. Hanem te, 

nézd!, itt van a Kalotaszegi madonna, arra kíváncsi vagyok! 
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Micsodára?, fintorgok, hagyjon a Lola engem ezzel. 

De hogy Sárdy János állítólag lenyűgözően énekli benne, hogy Rózsalevél… 

Én viszont még azt is kifogásolom, hogy milyen nevű mozi játssza, mert szerintem egy 

Nemzeti Apolló az ne szemérmeskedjen, hanem változtassa át magát Hunornak vagy 

Magornak. Vagy Hadak Urának. 

De Lolának eszébe jut, hogy annak idején az operatőr, Eiben István is dicsérte ezt a 

filmet – Erdély visszatérte miatt persze föl is kapták. 

Jó, hát akkor menjünk, megadtam magam. Viszont az emlegetett Cserépyt mégiscsak 

megkapjuk mint filmhíradó-szpíkert. Amilyen áhítattal tudatja, hogy a magyarországi 

német népcsoport nagyszabású ünnepséget rendezett Bonyhádon a vezér és kancellár 

55. születésnapja alkalmából, amelyen megjelent Veesenmayer követ és teljhatalmú 

megbízott is – miközben a kamera fölemeli tekintetét a tribün mögé egy legalább 

tizenkét méteres Hitler-arcfestményre! Eközben Svájcban magyar képzőművészeti 

vándorkiállítás öregbíti nemzeti kultúránk hírnevét. A rákospalotai MÁV-telep új 

református templomát pedig lélekemelő ünnepség keretében Ravasz László püspök 

szenteli föl. Esztergom és Szob térségében viszont kiöntött a Duna – a nagymarosi 

sétányon halak úszkálnak, és a visegrádi kápolnát is elérte az ár. A magyar könyvnap 

ünnepén számos népi motívumokkal ékesített sátor tarkállott a főváros útjain, tudatja a 

bemondó. A kiadók kivált Bary József A tiszaeszlári bűnper, Nyirő József Néma 

küzdelem és Henry Ford A nemzetközi zsidó című könyveit, valamint Milotay István és 

Benito Mussolini műveit ajánlják az olvasóknak. Nagy sikert arat még a Százezer szív 

sikolt – a hazatért és hazavágyó magyarok verőfényes Golgotája. Szabadkán pedig 

megnyílott a székely búcsú, ahol is a visszatelepített bukovinai székelyek életéből 

merített Bujdosó csíki csillagok című szabadtéri játékot adták elő. 

A híradót követően megnéztük tehát a Kalotaszegi madonnát, amelyről most csak 

annyit: A cím egy festmény címe egyúttal, amelyet a főhős fest a szerelméről. De 

sajnos elhangzik, hogy ilyen gyönyörű képet ember nem látott még. És sajnos meg is 

pillanthatjuk magát a képet – sőt, a hősnő berohan a Műcsarnokba, és ott szembesül 

önnön lenyűgöző portréjával. 

Viszont az a Rózsalevél című dal tényleg kivált némi hatást abban a szépen 

fényképezett hegyi tájban. És nyilván a filmnek is van köze ahhoz, hogy miként a 
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főszereplők, hazatérve úgy találtunk egymásra Lolával mi ketten is. 

 

* 

 

Ott ültem a múltkor Heltai Jenőnél alig több mint másfél órát, s azóta, hogy eljöttem 

tőle, unalmamban ennek többszörösét diskurálom át vele képzeletben. Erre gondolt 

Kohner, miután az ágya mellett megcsinált huszonöt fekvőtámaszt, és föltápászkodott. 

Eszembe jut, ahogy megpendítette ezeket a mi tragikus bohózatba illő hadüzeneteinket 

– például az oroszoknak meg az amerikaiaknak. Hogy azt hitték a politikusaink, elég 

csupán hepciáskodva hadat üzenniük, a győzelmet meg majd vívják ki nekünk ezek a 

szorgos németek. 

És a dolog csak húzódik, nyúlik a végtelenségbe. Meddig kell ezt még bírni, Artúr?, 

kérdi Heltai. Meddig kell bírni még a zsidóságot, a hideget, az éhezést, az elsötétítést, 

a bombázást, a hajléktalanságot, a munkátlanságot, a szegénységet, a betegséget meg a 

poloskát? És mindezt csak azért, mert – pusztán a németek iránti udvariasságból – 

megüzentük Amerikának és Oroszországnak a háborút. A háború pedig nem üzent 

vissza, hanem személyesen idejött. Senki sem gondolt arra, hogy ez lehetséges lesz. 

Mindenki azt hitte, hogy ezt a németek elintézik, ők harcolnak majd, mi pedig a 

tribünről, páholyból drukkolunk nekik. 

És most kezd majd csak a magyarság ráeszmélni, mi vár rá, folytatta János úr a 

jóslatait, és az ijedelem napról napra erősebb. Hogy jönnek és bosszút állnak az 

oroszok, amiért rájuk támadt a magyar hadsereg. De mivel közben 

visszagyarapítgattuk a Trianonban leamputált országdarabjaink egy részét, most félni 

kell majd a románoktól, a csehektől, a szlovákoktól meg a szerbektől is. Ráadásul, 

mivel a területi visszacsatolásékért cserébe a keresztény úri magyarság a 

társadalomtest zsidó részeit darabolta le és dobta oda áldozatul, most már joggal 

retteghet a zsidóktól is. 

Na és ha összeomlik ez az egész, akkor vissza kell adniuk a zsidóknak mindent, amit 

összeraboltak tőlük?, vagy hogy lesz ez? Lecibálja a zsidó a melléről a sárga csillagot, 

és csak úgy besétál a kávéházba meg a közfürdőbe?, és a zsidó megint ember lesz? De 

hát ez rémes!, akkor meg mire volt ez az egész komédia?, utánozta nekem Heltai a 
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keresztény úriasszonyok sápítozását. Hogy hát ez a zsidó boltokból zsidótejjel, 

zsidómézzel folyó őskeresztény Kánaán ilyen hamar le kell hogy húzza majd a rolót?! 

Meg még összevitatkoztunk azon, hogy jó szívvel énekelhetjük-e a Himnuszt, hogy 

„Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt”. Mert én a magyarság tengernyi 

szenvedésére gondolva védeni próbáltam a klasszikus sorokat, de Heltai ezen 

komolyan földúlta magát. Hogy akik ezt most éneklik, a költő biztató kijelentéséből 

akarnak előnyt húzni. Ezt az előleget fogyasztják úgy, hogy nem riadnak vissza újabb 

és újabb bűnök elkövetésétől – miért ne?, ha úgyis megbűnhődték már. Pedig hát: 

Dehogyis bűnhődte meg ez a nép! A bűnhődés majd ezután jön csak. 
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Kohner Artúr többször is beszélt Valériusz Lolának a Ráckevei-Duna egyik elsüllyedt 

szigetéről, amely valaha keskeny földnyelvként Csepel és Pestszenterzsébet között, a 

Gubacsi híd tövéből nyújtózott dél felé, és úgy nevezték, hogy Nagy Zsidó-sziget. 

Hogy ifjabb korában ő gyakran elvitette magát az erzsébeti oldal folyóparti strandjára, 

hogy megmártózzon, majd kifeküdjön a deszkastégre, és onnan bámulja ezt az emberi 

beavatkozástól érintetlennek látszó, fákkal-bokrokkal sűrűn benőtt, titokzatos szigetet. 

Voltaképp egy csálén kiszabott nadrágszíjra hasonlított, amely hét-nyolcszáz méter 

hosszan emelkedett ki a Duna-ágból, ám nemigen volt sehol szélesebb tizenöt-húsz 

méternél. Egyszer próbálta csak ki, hogy átúszik oda, de náddal és bozótossal sűrűn 

benőtt, barátságtalan partja volt, ő legalábbis nem talált partra szállásra alkalmas 

szakaszt, úgyhogy a sziget fölfedezésének terve meghiúsult, el kellett halasztania. 

Gondolta, majd legközelebb több időt szán rá, és tüzetesebben átvizsgálja, esetleg 

körbeússza a túloldalon is, vagy csónakot fog igénybe venni segítségül – de aztán ezt 

mind csak halogatta, mígnem elkésett vele. Mert valamikor a húszas évek elején 

mindkét oldalon építkezések kezdődtek, Csepelen evezős telepet, csónakházakat 

emeltek, Erzsébeten pedig kiásták a jódos-sós fürdő medencéinek meg a kupolás 

áltörökfürdőnek az alapjait, ám ezekhez előbb mindkét oldalon feltöltötték a terepet. 

Mégpedig – bizonyos emlékezők szerint – úgy, hogy előbb egy mély árokkal 

hosszában kettévágták a szigetet, majd nekiálltak, hogy a maradék hosszú földnyelvek 

talaját mind kitermeljék a Duna-ág két partjára. Ami föllazított morzsalék és törmelék 

pedig engedte magát közben a folyóvízzel elsodortatni, azt hagyták lefolyni a Dunán. 

Lassú, ám szívós kitartással föletették tehát a kotróhajókkal meg a falánk vízsodrással 

az egész Nagy Zsidó-szigetet, vagyis úgy eltüntették a folyóból, mintha soha ott sem 

lett volna. 

A Nagy Zsidó-szigettől alig egy kőhajításra délre pedig ott volt a kisebbik Zsidó-sziget 

zátonya, amely ugyanekkor, a Ráckevei-Duna szabályozása során hasonlóképpen járt, 

mint nagyobb testvére, vagyis az is odaveszett. 

Kohner báró később megpróbált utánaolvasni a Ráckevei-Duna hajdani szigeteinek. És 

azt találta, hogy némely helytörténeti lábjegyzetek szerint a Nagy Zsidó-szigeten a 

megelőző évszázadokban valaha egy kis erdőt tartottak számon, sőt hogy később a 

sziget szűzföldjének egy részét állítólag feltörték, és szántóföldi művelés alá vonták. 
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Magyarán átúsztattak volna oda egy-két lovacskát, s talán ladikon vittek át a 

szomszédos Weiss Manfréd-öntödéből való ekét és taligát, fölszántottak és vetettek, 

ültettek? Aztán pedig – csepeli kaszával, villával – arattak, begyűjtöttek és szedtek, ki 

tudja, vajon mit. 

A Kis Zsidó-szigeten viszont csikókat tartottak, jegyzi föl bizonyos Perényi, és ez a 

közlés megindítja Kohner fantáziáját. Hogy az amúgy lakatlan kis szigetet talán olyan 

természetes élőhelynek találták a régiek, ahol szabadon legelészhetnek és 

csatangolhatnak a féktelen csikók, és nem kell köréjük karámkerítést vonni, hiszen az 

egészet körbeveszi a Duna. Már csak az a kérdés, hogyan kerültek oda a csikók. Kicsi 

növendék korukban átúsztatni őket nyilván kockázatos lehetett – de csónakon vagy 

tutajon is eléggé bajos. Vagy a már vemhes kancákat vitték volna át oda?, és a zsidó-

szigeti ridegtartásban odakint ellettek volna, a kiscsikók pedig az anyjukkal együtt 

cseperedtek ott föl? Na és mely hónapokban? Elképzelhető-e, hogy mondjuk télen is? 

Egyáltalán tarthatták-e őket ott istálló nélkül?, s ebből következően állandó 

csikósszemélyzet nélkül? Akiknek lehet, hogy ott kellett tartósan élniük, ezért a sziget 

mégsem lehetett lakatlan, következésképp teljesen beépítetlen sem? 

Egy 1882-es térkép Gross Juden Insel és Klein Juden Insel névvel jelöli őket, 

mellettük az Uradalmi-szigetet pedig Herschaft Inselként. Viszont ami a Zsidó-

szigetek ezt követő eltűnését illeti: Bizonyos helyrajzi-történeti munkák nyomán ennek 

valami egészen más változata kezdett kikerekedni Kohner előtt, mint amiről addig 

hallott. És ez arról szólt, hogy amikor az árvizek kivédése végett 1872-ben 

szabályozták a Duna két ágát, amelyek a Csepel-szigetet ölelték körül, akkor a vízszint 

úgy módosult, hogy a folyó több kicsi szigete is beleolvadt a szárazföldbe. Azazhogy – 

a Zsidó-szigetek esetében – a Csepel-szigetbe. Ami állítólag azt jelenti, hogy a 

Soroksári-Duna lezárása nyomán a mellékág egyre keskenyebb lett, aztán meg a 

Zsidó-szigetek és a Csepel-sziget közti meder közönségesen szólva elposványosodott, 

majd eltűnt. Eközben – némely térkép-ábrázolások szerint – a Zsidó-szigetek 

átmenetileg félszigetként kapcsolódtak a Csepel-szigethez. Míg a mostani évekre a két 

Zsidó-sziget meg az Uradalmi-sziget mint vizenyős terület már a csepeli partvonal 

része, a térkép pedig úgy jelzi, hogy „papírgyári zagyterület”. És itt, az egykori 

szigetek helyén lazább a talaj, emiatt ide később sem építkeznek, csak fákat ültetnek. 
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De hogy a nevüket ezek a szigetek vajon honnan vették, erre nézve Kohner sokáig 

még találgatásokkal sem találkozott. Mígnem egyszer valami borozgatós vacsora 

közben egyik barátjuknak, a híres dalszerző muzsikusnak eszébe nem jutott, mit 

szoktak mondani a szobafestő-mázolók, ha csomós a festék. Hogy zsidó van benne. 

Ami persze hogy bosszantó, ugyan hogy csomósodhatott meg?, vagy hogyan került 

bele?, nem oda való, hogy a fene vinné el. Na és ha kártyázáskor, keverés közben nem 

a hátoldala, hanem a színe villan föl egy lapnak, akkor is zsidó van a pakliban. 

Ugyanígy fölösleges, zavaróan mihaszna összecsomósodások a folyóban ezek az 

ostoba földnyelvek, a Soroksári-Dunának ezek a szigetei is – melyekre, ne adj’ isten, 

mint zátonyra is lehetne még futni –, azért kezdte tán emlegetni a nép ezzel a 

köztudomásúan és mindközönségesen rosszalló titulussal Zsidó-szigeteknek, 

magyarázta nekünk a zongorista, és napnál világosabbá vált, hogy ez csak így lehetett. 

 

* 

 

Lolának nem kellett ott lennie a családi tanácskozásokon ahhoz, hogy el tudja 

képzelni, melyikünk miként vélekedik, és hogyan beszél róla, vagyis hogy ráébredjen 

a maga voltaképpeni helyzetére a mi rokonságunkban. Joggal gyanítja, hogy végül is 

az a megítélés kerekedne fölül, miszerint Valériusz Lola valójában már nem tartozik 

közénk. 

Úgyhogy kiestem a pixisből, vonja le a konzekvenciát, amikor Weiss Judittal latolgatja 

éppen esélyeit. 

Nem mondom én, Juditkám, hogy minden tisztelt rokonom egyformán ellenem volna 

hangolva. Hiszen Elza anyósom, a „nagy özvegy” még a családi vacsorákon is gyakran 

hangoztatja, nehogy elfelejtsük, ki volt az ő szeme fénye. Hogy Guszti volt a 

legkedvesebb fia, és ha örök fájdalmára el is veszítette őt, a kedvenc menye, azt 

mondja, úgyis én maradok. 

Ám ha meghallja ezt Helén, akkor persze hogy rögtön ellenem kezd gyűlölködni. Mert 

elborítja a szégyen, hogy mindenki azt pusmogja, ki a szeretője ennek a „kis 

özvegynek” – márminthogy énnekem. Hogy hát az Artúr! Hogy Helént a férje a 

Lolával csalja. És hogy ez a kígyó – mert így emleget engem ez a szegény Helén – 
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tényleg bekúszott az ágyunkba! Ezt mondja rólam, hogy oda bekúsztam – amire 

amúgy én szó szerint gondolni se bírnék. 

Az viszont egyikünk számára sem kérdés, hogy a Weiss nővérek közül Judit az, akihez 

Lola a legrégebb óta tartozik. Lolának kislány kora óta ő az anyai barátnője. És azt is 

tudjuk, hogy most éppen közös lakásban bujkálnak. 

Weiss Judit mégis egyre nehezebben talál rá a régi közös hangra, a valamikori világos 

viszonyukra, amikor ő Lolának a legelső menedéke, átölelője, derűsen bölcs nővére 

volt. Az, aki feltétel nélkül elfogadja és szereti ezt a lányt. 

Persze most is tudja, kérdeznie sem kell, hogy mire volna Lola kíváncsi, de akárhogy 

is próbálná, úgy érzi, képtelen ő most ezt az üzletelést előadni neki. Hogy miről 

tárgyalt a családi tanács… Föl kéne idéznie, hogy a nővérei és a sógorai melyike mit 

mondott, hogyan vitatkoztak. 

Tudod, a papám életében még olyan világos volt nekem. Hogy itt van a magyar 

gyáripar gründolója, a legnagyobb iparmágnás, az én apukám, aki félelmetes hasznot 

söpör be évről évre – hát akkor mi az én dolgom? Hogy csak arra emlékeztessem: 

Minél többet adakozzon – lehetőleg nemes és könyörületes célokra. Hogy én legyek az 

ő élő lelkiismerete. Csakhogy a Papa meghalt – azóta pedig a sok testvérből meg 

sógorból kell kicsikarnom, amit ki tudok. És hát ez nem könnyű – de másrészt rám is 

zúdítják: Legyek csak én az, aki szociálisan érzékeny, viseljem egyedül a rokonság 

könyörületességének felelősségét. És akkor nekik nem kell… 

Weiss Judit gyakran hozza szóba a húgait és a nővéreit, Lola pedig azt mondja, hogy 

szerinte épp ezek a családot alapító, gyerekeket szülő anyák vonták túlságosan szűkre 

a világukat – a maguk módján mind a négyen –, nem pedig Judit, akiről azt terjesztik, 

hogy semmi más nem érdekli, csak a jótékonykodás. Pedig a vak is látja, hogy Juditot 

százfelé fordítja temérdek tennivalója – és szinte naponta. Ezzel szemben Elza is, 

Helén vagy Marianne, de Daisy is hiába nyitották meg annak idején a lányszobájuk 

világát a férjük felé – akik persze rendkívüli férfiak –, rajtuk keresztül pedig a 

válogatottan előkelő társaságokba. Ám ezek nyilvánossága Lola szerint valójában 

egyre szorosabb bezárkózás. 

Juditnak is az a véleménye, hogy az ő világuk éppen hogy nem a tágasságra nyílik – s 

nem csak újabban, a fajgyűlölet kirekesztő gyakorlata miatt. És arról beszél Lolának, 
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hogy a hasonszőrűeknek ebben a ránézésre káprázatos kis társadalmában a Weiss 

nővérek már eredetileg is elkerítettek maguknak egy-egy otthonosabb sarkot, ahová 

odaszoktak – néhány bensőségesebb bizalmas, rokon vagy jó barát, egypár ismerősebb 

téma, ügy vagy kedves elfoglaltság köré. Ahol az ő drága húgai és nővérei 

biztonságosan eligazodhattak, s ahol így nem is volt rá szükség, hogy folyton 

gondolkodniuk kéne, vagy észben tartaniuk valamit, mert ott nyugodtabban lehet 

pihenni. Így aztán óhatatlanul is restté válik a kíváncsiság, a figyelem, a szellem, 

kevesebb a kérdés, és szaporodnak a rutinválaszok. 

Egyedül anyád értette meg ezt is. Mártával mindig jobban tudtam beszélgetni, mint a 

testvéreimmel… 

Ő pedig neked panaszolt el mindent, fogta meg most Lola a mellette ülő Judit kezét. 

Weiss Juditnak viszont most azok az átkozott ősrégi viszonyok jutottak eszébe, 

amelyekről nyilván Lola is hallott. Hogy az édesanyja, Ditrói Márta először még 

Rajczy Bálinttal jegyezte el magát, ám ezt a jegyességét Valériusz Ákos 

megjelenésekor fölmondta. Rajczy pedig – aki Mártának így nem a férje, hanem a 

sógora lett végül – gondoskodott róla, hogy ebből a sérelmek és megtorlások egész 

életre szóló sora következzék. Pontosan még Judit se tudhatott mindent, hiszen Márta 

sokszor csak utalt rá, de nem mesélt részletesen minden gerjesztett viszályról, 

ármányról, Bálint összes intrikájáról és zsarolásáról. Ezek jó része Ákosra irányult – 

mégpedig vagy közvetve, a feleségén keresztül, vagy gyakran alattomban, névtelenül. 

Hiszen Rajczy soha nem mert nyíltan rátámadni Valériuszra – ennyire azért nem volt 

bátor. 

Lolához eljutott ebből némi szóbeszéd, de azt nem tudta, milyen mélységekig nyúlt ez 

a szégyenletes história. Ráadásul Apa nőügyei – a Mama nyilván azt a fájdalmát is a te 

nyakadba zúdította, hogy apám megcsalja… 

Persze, a boldogtalanságát is, a betegségét is, idézte föl Judit a Ditrói Mártával eltöltött 

éveket. Ahogy barátnőjének előbb a házaséleti viharaiban kellett hogy a támasza 

legyen, majd egyre földúltabb lelkét igyekezett ápolni, végül pedig a méhrákja kínjait 

próbálta enyhíteni. De nem tudhatja, csillapította-e bármiben is Márta szenvedését, 

még ha Lola végtelenül hálás is neki, mert legalább valaki nem hagyta magára az 

édesanyját. Az utolsó hetekben Judit valóban fölfüggesztette minden egyéb dolgát, és 
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beköltözött a haldokló Márta mellé. 

A halála után egészen fölborultak a napjaim, kezdi most mesélni Lolának. És akkor 

üzent értem Slachta Margit, a Szociális Testvérek főnöknője. Ő volt az, tudod, akinek 

azt a kenőpénzt szereztem – szerencsére Artúr segített –, hogy megvesztegessük a 

határőrséget. Nem emlékszel? 

De, rezzen föl Lola, most már igen. 

Hogy átengedjék azokat a szlovákiai zsidókat, akik Palesztinába akartak szökni. 

Igen, igen. 

Artúr is biztosan emlékszik. Százezer pengő azért még neki se kevés pénz. 

Szóval amikor Slachta üzent értem, hogy megyek-e velük Kőrösmezőre helyszíni 

szemlére – ez ’41 augusztusában volt –, rögtön igent mondtam. 

 

* 

 

1941. augusztus 9-én késő délután érkeztünk Kőrösmezőre, olvasható Weiss Judit úti 

jelentésében, első utunk pedig a havasaljai gyűjtőtáborhoz vezetett. A tábor katonai 

vezetés alatt álló, polgári személyek részére tilos terület, ahová nem léphettünk be. De 

kívülről is láthattuk, hogy ez nem egyéb, mint egy léckerítéssel körbevett karám, a 

közepén egy fészerrel, amely állítólag öt-hatszáz ember befogadására alkalmas. De 

volt rá eset, hogy háromezer főt tartottak ott fogva, és most is több mint ezren voltak. 

Nagy részük a szüntelen esőben a puszta sáros földön volt kénytelen tanyázni, hogy 

majd átázva-fázva, nyitott katonai teherautón induljanak útnak a valószínű éhenhalás 

felé. A kerítésen át szóba elegyedtünk néhányukkal, akik közt még véletlenül sem 

akadt galíciai vagy oroszországi. Kiderült az is, hogy a táborban a zsidó Pártfogó Iroda 

konyhát tartott fenn, ám ennek működését a parancsnok épp aznap szüntette be. Az 

őrök, akik bottal vagy léccel is fölfegyverezték magukat, hamar visszaparancsolták 

azokat, akik szóba mertek velünk állni. Másnap megtudtuk, hogy aztán egész éjjel 

szállították a teherautók a deportáltakat a határon át Galíciába. 

A táborból Havasalja vasútállomáshoz mentünk, ahová éppen megérkezett egy 

szerelvény a száműzöttekkel. Ők nagyobbrészt kárpátaljai településekről jöttek, de 

akadt köztük kassai, putnoki, sőt budapesti is. Utóbbiak között volt egy házaspár egy 
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kanyarós kisgyermekkel. Ők Budapestről ugyanazzal a vonattal jöttek, amellyel Weiss 

Judit bárónő Szatmárnémetiig utazott, és csak a legerélyesebb fellépéssel sikerült neki 

a rendőrrel szemben a beteg gyermeknek egy kis tejet bejuttatni. 

(Itt muszáj egy rövid zárójelnyi kitérőt nyitnunk. Az előbbi mondat tartalmaz ugyanis 

egy kegyes hazugságot: Nem Weiss bárónő lépett föl erélyesen, hanem bizonyos 

Weiner Jakab újságíró. Viszont mivelhogy a vonatkozó jelentésbe titkon éppen ez a 

Weiner javasolt egy-két bekezdést, aki ott jelen sem lehetett volna, ahol tejet szerzett 

annak a gyereknek, ezért átíródott kicsit a történet. 

Dehogyis hagyjuk ki, drága bárónő, ezt a kitűnő esetet a tejjel csak amiatt, mert 

énvelem történt, ellenkezett Weiner. Nem úgy kitűnő, hiszen szörnyű, hanem hogy jól 

idepászol.) 

Másnap, 10-én reggel, zuhogó esőben ismét ott voltunk az állomáson – az előzőnél 

jóval nagyobb transzport átvételénél. Megérkezik a húsz-egynéhány marhavagonból 

álló vonat, kinyílnak az ajtók, és előjönnek az oda bezsúfolt emberek – a kocsik tele 

szeméttel, papír- és ételhulladékkal, emberi ürülékkel. Származási hely szerint 

csoportosítva sorakoztatják föl szegényeket, és órákon át váratják őket az esőben – 

tudniillik „át kell fésülni” a szállítmányt. Ezt egy Batizfalvy nevű rendőr fogalmazó 

végzi a tőle telhető alapossággal és lelkiismeretességgel, hiszen ez az utolsó alkalom, 

hogy a jogcím nélkül idekerülteket ki lehessen még emelni. Ám erre nem jut elegendő 

idő, sem alkalmas hely – a fogalmazó pedig csak egyedül van, nem győzi a munkát, és 

még csak irodája meg asztala sincsen, így nem képes mindenkinek átvizsgálni az 

iratait, hogy kié alkalmas a mentesítésre, kié pedig nem. Valamilyen papírja 

mindenkinek van, amelytől az illető azt reméli, hogy szörnyű sorsától megmenekülhet. 

De csupán néhányukra kerülhet sor, csak találomra lehet a legkiáltóbban igazságtalan 

esetekből párat kiragadni – eleve is csak a hetven éven felüli betegek jöhetnének 

szóba, vagy akiknek magyar állampolgársága irataikból vélelmezhető. 

De ha sikerülne is az összes erre jogosultat kimenekíteni, ez akkor sem jelentené, hogy 

a többiek internálása jogosan felelne meg a belügyminiszteri rendeletnek. Mert noha 

sokakkal beszéltünk, olyanokkal még véletlenül sem, akiket galíciai vagy oroszországi 

honosnak lehetett volna vélni. Joggal vethetjük föl tehát a kérdést: Az esetek nagy 

többségében egyáltalán volt-e vajon törvényes alapja a deportálásnak? A hivatalos 
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adatok szerint augusztus 10-ig tizennégyezer főt deportáltak – úgy halljuk, ez a szám 

azóta már megközelítette a húszezret. Aki valamelyest is ismeri a helyzetet, azzal nem 

lehet elhitetni, hogy ebből a tömegből néhány embernél több olyat lehetne találni, aki 

galíciai vagy oroszországi. 

Küldöttségünk augusztus 9-én este és 10-én reggel számos kiáltó esetet tapasztalt. Ott 

volt az a félkarú hadirokkant a feleségével és öt gyerekével, mindnyájan Munkácson 

születtek; találkoztunk jó néhány hetven és kilencven év közötti vagy súlyosan beteg 

emberrel, egy asszonyt például két oldalról kellett támogatni… De szép számmal 

akadtak, akiknek magyar állampolgársága a náluk levő iratokból kétségtelenül 

megállapítható volt. Az említetteket sikerült kiemelnünk és hazaküldenünk – miután 

ellátták őket olyan rendőrhatósági igazolással, amely egyelőre biztosítja nyugodt 

otthonmaradásukat. De a transzportnak abban a részében, amelyet nem volt időnk 

átfésülni, vajon hány hasonló helyzetű elűzöttre nem tudtunk ráakadni, akiket így 

könyörtelenül tovább üldöztek? 

Az egyik fölháborító eset az volt, hogy megérkezett az augusztus 10-i szállítmánnyal 

egy népes csoport a putnoki járásból, és az irataikból világosan kiderült, hogy magyar 

állampolgárok – senki sem értette, hogy egyáltalán hogy kerülhettek ide. Őket 

Batizfalvy fogalmazó ki is emelte, ideiglenesen Kőrösmezőn internálta, és táviratilag 

próbálta tisztázni a helyzetüket. Nem tudjuk, hogy az ügynek mi lett a folytatása. 

Ugyanezen a reggelen a táborból útnak indult az esőben a ponyvátlan teherautók 

karavánja Galícia felé, megrakodva azokkal a szerencsétlenekkel, akiknek már semmi 

reményük sem lehet. 

 

* 

 

Említettük a fenti zárójelben, hogy a Szatmárnémetibe tartó vonaton Weiss Judit 

megismerkedett egy Weiner Jakab nevű, inkognitóban utazó újságíróval. Róla 

fokozatosan derült ki, hogy Budapesten szándékosan keveredett a kiutasítandó zsidók 

közé, mintha neki se lennének érvényes okmányai – mégpedig azért, hogy mindezt 

megírhassa majd a lapjában. Aztán mégis ezen a vonaton igyekezett utolérni a 

transzportokat. Miután a hosszú út során sikerült magát belopnia Judit bizalmába, 
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végül már arra kért tőle engedélyt, hogy legalább alkalmilag hadd csatlakozhasson a 

delgációjukhoz, hiszen az ő célja is ugyanaz a megfigyelő tapasztalatszerzés. 

Ha el tetszik fogadni, hálából szívesen készítek szó szerinti jegyzeteket, mert én 

gyorsírást is tudok, ajánlgatta magát. Vagy megsegíteni adott esetben gyengélkedő 

fogalmazványt, teszem azt – nem a bárónőére gondoltam, csak úgy általában… De 

hasznomat vehetik, ha mondjuk helyszíni jelentést kéne nyélbe ütni… 

A megfigyelőcsoport tagjai egymást bevárva eljutottak Kőrösmezőre, Weiss Judit 

pedig a többieknek is bemutatta Weiner Jakabot, aki hasonló járatban van, mint ők, és 

aki fölajánlotta nekik a szolgálatait. Végül tényleg sikerült is hasznossá tennie és 

megkedveltetnie magát – még a szigorú és óvatos Slachta főtisztelendő asszony sem 

húzta össze gyanakvóan a szemöldökét –, mert Jakab szükség esetén jelen volt, hozta-

vitte, megkérdezte-megtudta, amit kellett, de nem telepedett rá a többiekre, ha 

visszavonultak. 

Esténként inkább csak Judittal találkozott – egymást emlékeztették, hogy följegyezzék, 

mi történt aznap. Aztán egyik alkalommal szóba hozták Judit húgát, Weiss Helént, és 

Jakab elárulta, hogy futólag már régóta ismeri. Merthogy az ő édesanyjával, a fiatalon 

elhunyt Weinerné Laurával állt kapcsolatban Helén bárónő, de még lánykorában. 

Gondolom, abból az időből ismerték egymást, amikor mindenki más is megbolondult 

– amit már kamaszként is láttam, mert Janka húgommal Pesten tanultunk. Anyánk 

pedig utánunk jött, és a fővárosban beleszédült a költészetbe meg a forradalomba. 

Aztán szegénykém a legerősebben mégis a spanyolnak tetszett meg – nem tetszik 

ismerni? –, hát az pedig magával is vitte édesanyánkat. Márminthogy a nátha. És akkor 

bukkant föl – mi egyszerű fiatal lánynak néztük, föltűnt korábban is anyánk körül, de 

most a nagybátyánk baronesznek titulálta – Helén baronesz. Ezúttal viszont engem 

keresett föl és Janka húgomat, nem sokkal anyánk halála után, ez még ’18-ban volt… 

Weiner Jakab elmesélte, hogy Helén baronesz egy darabig aztán látogatta őket, és 

segített is nekik abban, amiben tudott, azóta is szeretettel gondolnak rá. Weiss Judit ezt 

most megilletődve végighallgatta, és rögtön megígérte, hogy ha visszajutnak 

Budapestre, elmeséli Helénnek, hogy kivel akadt össze. És aztán akár találkozhatnak 

is. 
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* 

 

Weiss Judit újra nekikezdett, hogy a Kőrösmezőn történtekről beszéljen Lolának. Az 

otthonukból brutálisan kiragadott emberek kétségbeeséséről. Hogy ’41 augusztusában 

úgy hurcolták őket az ismeretlenbe, vagy tán a halálba, mint barmokat. Nem tudta 

elfelejteni, ahogyan sorra mind belenémultak, hogy reménykedésüket óráról órára föl 

kellett adniuk, s ahogy már csak meneteltek elkerülhetetlen végzetük felé. Judit ma is 

azt mondja, mennyire szégyenletes mindezt tétlenül végignézni. 

Másrészt beszámolni egy ilyen úgynevezett „szállítmányról” – ez egyenlő a 

legsúlyosabb vádirattal hatóságainkkal szemben, amelyek emberek tízezreit dobják 

oda a kínszenvedésnek és a pusztulásnak. Puszta gyűlölettől hajtva vagy csupán 

lelkiismeretlenségből, avagy az általuk remélt „új rendszer” szemében érdemekre 

pályázva? – de minden írott jogszabály és íratlan erkölcsi törvény dacára. Számára 

fölfoghatatlan, hogy akik magukat magyarnak és kereszténynek, lelkiismeretes 

tisztviselőnek tartják, hogyhogy nem félnek a sorozatos törvénytelen intézkedéseiknek 

kijáró megtorlástól. Már-már azon kellett elgondolkodnunk, meséli Judit, hogy nincs-e 

vajon a hivatalos rendeleten kívül valami titkos utasítás, amely annak az ellenkezőjét 

tartalmazza. Minthogy Keresztes-Fischert személyesen ismertük, ezt az anyaországban 

kizártnak tartottuk – vagy hát kevésbé valószínűnek talán –, de Kárpátalján egészen 

más volt a helyzet. 

A hatóság arra hivatkozott, magyarázta Lolának, hogy ezek „nem magyarhonos 

elemek”, holott mind magyar zsidó volt, csak szabályos igazolvány nélkül. 

Lola erre is emlékszik már, és eszébe jut, hogy hiszen Judit erről írta azt a jelentést a 

püspököknek… 

Igen, meg a kormányzónénak. 

Na de Judit, tényleg a kormányzónénak? De miért pont neki?! 

Miért, miért…! 

Akkor garantáltan nem történik semmi. 

Eltelt három rettenetes év, vonja meg Judit a vállát, és a háborúban mindenki 

elfeledkezett róluk. 

Mért jutott ez most eszedbe?, kérdezi Lola. 
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De hiszen érted, miért. Tudtam, hogy eljön az idő, amikor azok is sorra kerülünk majd, 

akiknek van állampolgárságunk. 

Ez van most… 

És most kéne elmesélnem neked ezt a… Judit fölsóhajt, nem is tudja, minek nevezze, 

ahogy az irhánkat és a vagyonunkat mentjük… ezt az üzletet… De megcsóválja a 

fejét, nem megy ez neki most. 

Tudod, mi jutott eszembe?, áll föl a székéből Lola, és járkálni kezd. Hogy vajon mi 

ketten is jobban megértenénk-e őket, ha nem csak a vagyonunkról és a saját irhánkról 

lenne szó…? 

Hanem…? A gyerekeinkről is…? 

Egyikünknek sincsen… 

Ami engem illet, gondol bele Judit, és kis híja, hogy nem fog hozzá idetartozó emlékei 

fölidézéséhez. De most ezt hagyjuk, fékezi meg magát, mintha rajtakapták volna. 

Viszont teneked, Lola, mért ne lehetne még…? 

Lola elgondolkodik, és elég rossz kedve lesz, ahogy Artúr ígéretéről kezd beszélni. 

Aki bizony azt is csak homályosan lengette be, hogy valahol a szabad világban lehetne 

majd valami közös jövőjük. De közben gyakran sóhajtozott amiatt, hogy ő már hány 

éves, úgyhogy gyereket – azt soha nem ígért… 

Judit erre elmosolyodott, és azt mondta, kinevethetsz, édes Lolám, de én ebben a 

dologban a Jóistennek is szoktam látni egy kis beleszólását… Úgyhogy nem 

tudhatod… De én se tudhatom, sóhajtott, és azt fontolgatta, beszéljen-e még, aztán 

mégis belekezdett: Mostanában én is sokat gondolok erre a… 

Gyerek-dologra…? 

Gyerek-dologra?, tetszett meg Juditnak a szóhasználat, igen. Nem volna szabad 

elmondanom… Szóval gyakran eszembe jut, hogy én is bármikor… akadályoztatva 

lehetek. És mivel a kórházunkba nem csak kismamákat utaltam be… 

Hanem zsidó gyerekeket… Kitaláltam? 

Nyitottunk egy gyerekosztályt… Szóval, ha valami történne, ide fölírtam ezt a nevet és 

lakcímet – őt kell értesítened, érted? 

Persze, Judit… 

Tanuld meg, aztán tépd össze! 
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Jól van, drágám, jól van, felelte Lola. 

 

* 

 

Tudja, kedves bárónő, ki az én példaképem?, fordult oda Weiss Judithoz egyik 

kőrösmezei közös várakozásuk alkalmával Weiner Jakab. Tonelli Sándor újságíró, 

senki nem ismeri, mégis az ő nyomában próbálok járni. 

Csak hát ő 1907 novemberében a Csizek vendéglő törzsasztala mellől konflissal vitette 

magát a Keletibe és onnan Pullman-hálókocsiban egyenesen Fiuméba, hogy még elérje 

az amerikai útra fölfűtött kivándorlóhajót, az Ultoniát. Én viszont harminchárom évvel 

később Angyalföldről, egy alagsori illegális lakásról kora hajnalban gyalogoltam el a 

Bethlen térre, az izraelita siketnémák intézetébe. 

Hogy miért pont oda? Mert idegenrendészeti eljárás keretében a tősgyökeres pestiek 

közül épp oda gyűjtötték a frissen hontalanosítottakat. 

Igen, besomfordáltam közéjük, mintha engem is begyűjtöttek volna. Megvoltak persze 

az igazi papírjaim, de csináltattam magamnak semmit sem érő ideiglenes tartózkodási 

engedélyeket is. 

Hát a Tonellit az érdekelte, hogy kik, miért és hogyan vándorolnak ki ezen az 

óceánjárón Amerikába – engem viszont az, hogy kiket, miért és hogyan közösítenek ki 

éppen a magyar honfiak és honleányok köréből. Azok a régiek önszántukból keltek 

útra, az én sorstársaim utaztatócége viszont, hogy úgy mondjam, nem rendelkezik 

kuncsaftjainak beleegyezésével. De mesélhetnék a két exodus további különbségeiről 

is, persze csak ha érdeklik a bárónőt. 

Abban persze hasonlítunk, hogy Tonelli is úgy tett, mintha kivándorló volna, 

fényképészi álruhát öltött – hát persze azért, hogy fényképezhessen is, nem úgy, mint 

jómagam, akinek csak egy noteszom van és két grafitceruzám –, én pedig Husztról 

származó banktisztviselőnek adtam ki magam. Azt mondtam, hogy Pesten szerelmi 

okokból költőként próbálom megvetni a lábam, hiszen ismeri, fogalmazó úr, hogy 

„Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék”, skandáltam Bethlen téri 

kihallgatómnak. Majdnem fölpofozott, úgyhogy visszavonultam az internáltak 

hálótermébe beszélgetni a többi kétes állampolgárságúval. Amikor viszont megjött a 
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reggeli váltás, akkor az új ügyeletes hadnagynak, mert még más dolgom is akadt, 

bemutattam a valódi igazolványomat, el is engedett. Így jutottam föl másnap arra a 

vonatra, amelyiken aztán megismerkedtünk. 

Tudja, bárónő, mi volt nekem igazán mellbevágó, amikor ezt a Tonellit olvastam? Az, 

hogy 1907-ben még működött a nemzetközi posta, kézbesítették az Amerikából 

hazaküldött leveleket és a pénzt, hogy hajójegyet lehetett levélben rendelni akár egy 

kis faluból is. Hogy a határon való agyonlövetéstől nem tartva kelhetett útra az ember, 

jobb híján akár szabályos úti okmányok nélkül is. A gyanús utasokat persze akkor is 

megmotozták, a katonaszökevényeket pedig visszazsuppolták, de befizetnék én 

manapság egy ilyen békebeli visszatoloncolásra, amelyik aztán oly fölháborítóan is 

végződhet, hogy tán még szélnek is eresztenének! 

Állítólag most is szélnek eresztik a hontalanokat, tűnődött el Weiss Judit bárónő, 

csakhogy a határ túloldalára, a megszállt Galíciába. 

Hát az persze hogy egészen más. 

 

* 

 

Ahogy Kohner az egyik rokoni megbeszélésről hazatér, ledől a díványára, és 

belegondol, mi volt vajon a legbotrányosabb tévedése. A legkatasztrofálisabb az volt, 

hogy március 19. után nem csináltam semmit. Ott ültem a Tímár-féle lakásban, és 

Helénnek is, a rokonaimnak is, akikkel telefonon beszéltem, jókedvet tettettem, csupa 

bizakodást sugalltam. Hogy az oroszok már a Kárpátok lejtőin állnak, három hónapnál 

tovább ez nem tarthat. Hogy a nácik hazai pribékjeinek nem lesz már sem idejük, sem 

lehetőségük, hogy végigjárják gyilkos útjukat. 

És erre most azt hallom, hogy Fenyő Maxi ugyanezzel vádolja magát. Hogy miért 

csitítgatta háborgó barátait és ismerőseit. Hogy kedves zsidó honfitársaim, elveszik 

ugyan a boltotokat, telefonotokat, lefoglalják a vagyonotokat, még kevesebb 

élelmiszerjegyet kaptok, sárga csillagot kell viselnetek, megtiltják nektek az utazást, 

elégetik a könyveiteket, nem ülhettek taxiba vagy villamosra, nem tarthattok cselédet – 

három hónapig, négyig ez még elviselhető, hogy ezt mondta. 
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Holott nem lett volna szabad ezt mondania. Mert sokan nem viselték el már ezt sem, 

öngyilkosok lettek – nekünk a legfájdalmasabb Elek Artúr barátunk elvesztése volt. 

Aztán pedig hogy mi következett május közepétől, mit műveltek a vidéki 

zsidósággal… Ezt mondja Fenyő Miksa, és ezt mondom én is. Hogy mekkorát 

tévedtem, hazudtam, hogy ennyire félrevezettem, akit csak tudtam, micsoda szégyen. 

Hogy ezt a három-négy hónapot még el lehet viselni. 

 

* 

 

Valériusz Lola pedig pár nap múlva ezt jegyezte föl magának: 

Tegnap este Elek Artúr öngyilkosságáról beszélgettünk Weiss Judittal – ő ismerte 

személyesen is, én csak hírből –, és szóba került, hogy vajon elég-e, ha azt mondjuk: 

Elhatározásának döntő oka a végső elkeseredés, a teljes reményvesztés volt. Hogy 

végtelenül kétségbeesett, és azért hívta magához halálát, mert egyszer csak úgy érezte, 

zuhan, és hogy legyen hová beomlania és behullania – úgy, hogy zuhanása 

következményével már ne neki kelljen többé törődnie. Hogy mentesüljön a további 

tépelődésektől, gondoktól és fájdalmaktól. 

Judit erre azt mondta, hogy ilyen reményvesztett állapotba belekergethetik az embert 

olyan személyes életesemények is, amelyek akár véletlenül történhettek meg éppen 

ővele – családi tragédia, gyász, betegség, szerelmi csalódás. Ám Elek Artúr halálának 

magyarázatához ez kevés. Az ő esetében nem véletlenül, hanem nagyon is 

szándékosan, sőt törvények által kötelezően előidézett okokról, nem pedig – vagy nem 

csak – személyes indítékokról kell beszélnünk. Noha persze hogy oka ennek az 

összeomlásnak az ő kivételesen érzékeny, a fölháborodástól is végletekig gyötört 

lelkülete, amely nem bírta el ezt a terhet – mégis van rá súlyos okunk, hogy azt 

mondjuk: Ez döntőrészt nem személyes, hanem gyalázatosan hatalmi-társadalmi 

okokból bekövetkezett öngyilkosság volt – általa a pusztításra fölesküdött hatalom 

bűne kiált az égre. 

Amikor ezt a beszélgetésünket elmeséltem Kohner Artúrnak, ő ennyit tett hozzá: 

Ahogy Heltai Jenővel teázás közben eltűnődtünk az élet dolgain, János úr egyszer csak 

minden átmenet és utólagos magyarázat nélkül azt mondta: Megértem az 
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öngyilkosokat, akiket talán manapság már nem is annyira a kétségbeesés, mint inkább 

az undor kerget a halálba. 

 

* 

 

Egyik délelőtt, amikor odakinn már a verőfényes tavasz ragyogott, váratlanul kulcs 

csörrent a Logodi utcai lakás zárjában, kinyílt az ajtó – Kohner báró a konyhaablak 

függönye mögül lesett ki az előszobába, hogy vajon ki érkezik –, hát a házigazda, 

Rajczy Bálint lépett be, és hangos jónapottal köszönt. 

Artúr persze megrettent, mint egy csínytevésen rajtakapott gyerek – és ez most annál 

kínosabb volt neki, mivel éppen Rajczy vendégszeretetét kell élveznie –, ráadásul az 

ezredes zavarba ejtően nyájas modorban kezdett beszélgetni. Ráérősen letelepedett a 

hallban, érdeklődött arról, hogyan telnek itt Artúr napjai, nem szenved-e valamiben 

hiányt (ó, nem, enni-innivalója van, a többit pedig kivárja, ugye, az ember), nem 

unatkozik-e túlságosan (a szükségesnél is jobban?, nem, dehogyis, hát akad itt bőven 

olvasnivaló), és hogy tud-e kivel beszélgetni, meg tudja-e osztani örömeit és gondjait, 

van-e társasága. 

Hát erre Kohner aztán tényleg nem óhajtott volna válaszolni, úgyhogy ismét csak 

ráhagyja az ezredesre, hadd célozgasson Lola szerelmi látogatásaira, ahogyan legutóbb 

is tette. Miközben megsejti, hogy a váratlan vendég most nem csak erre gondol. 

Hanem hogy ő járt-e netán odakint, a lakás falain túl, találkozott-e vajon másokkal. Ja, 

hát persze, hiszen ebben maradtak, hogy feltétlenül próbálja elérni majd a rokonait. 

Hogy kezdjenek beszélgetni a jövőjükről meg a tennivalóikról, nyilván erre gondol 

Rajczy. 

Aki viszont a rokonokra való futó célzást követően másfelé kanyarodik. Megemlíti, 

hogy többször is megpróbálta telefonon elérni Csepelen a főmérnöki irodát, de csak a 

titkárnővel tudott beszélni. 

És erre én adjak neki magyarázatot?, gondolta Kohner. Honnan tudjam, hogy merre 

lehet Valériusz Ákos?, vajon mért mondja ezt nekem Rajczy Bálint? Tőlem szeretne 

informálódni a szeretőm apjáról? De hiszen a saját sógoráról van szó! 

Na és mit mondott Valériusz titkárnője?, kérdem. 



 184 

Mire Rajczy megvonja a vállát, hogy hát csak annyit, hogy mostanában sokat kell 

futkosnia a főmérnök úrnak a gyárban, mert személyesen muszáj ott lennie, mikor 

bemutatják a gyártási menetet… 

Márminthogy kinek mutatják be? 

Ezt kérdeztem én is, bólogat az ezredes, mire a kisasszony azt felelte, hogy be szokott 

nézni hozzájuk egy-két német tiszt. Azt persze nem tudta megmondani, kik ezek, és 

mit akarnak. Talán valami pótalkatrészeket a teherautóikhoz. 

Ez viszont nem magyarázat arra, fordul most felém, és ezt már csak neked mondom, 

Artúr, hogy miért nem hívott engem vissza Valériusz Ákos telefonon, holott 

meghagytam neki. 

Miért is kéne téged visszahívnia?, ötlik föl bennem, de nem mondom ki hangosan, 

hogy ugyan mi beszélnivalótok volna egymással. Holott kitalálhatnám éppen, hiszen 

elmondta nekem legutóbb, hogy közvetlenül át akarják venni a haditechnika és a 

repülőgépgyártás irányítását – ennek pedig, hát persze, Valériusz a kulcsembere. 

Nyilván ezért nyugtalanítja Rajczy Bálintot, ha a sógora nem úgy viselkedik, ahogyan 

ő szeretné, meg az, hogy német tisztek tűntek fel körülötte. 

Ákos persze perfekt német, szólal meg Rajczy, mintha Kohner gondolataihoz 

csatlakozna éppen. 

Hát persze, feleli Artúr, ott tanulta a gépészmérnökséget, és közösen dolgoztak a 

német kollégáival. 

Miután pedig szót ejtenek bizonyos németországi úti élményekről, és nosztalgikus 

húrokat is megpendítenek, Rajczy egyszer csak elhallgat, s kutatni kezd Kohner 

zavarttá váló tekintetében. Most már nyilvánvaló, hogy mi helyett csevegtek ilyen 

forszírozottan, és mi helyett hallgatott el a báró. Annyit bír kinyögni végül, hogy 

akartalak is éppen keresni, Bálint. 

Igen? Én pedig a világért sem akartalak föltartani, Artúr. 

De Bálint, hogy tartanál már föl…? 

Úgy érzem, már jó néhány napja beszélnünk kellett volna. 

Így van… mindenképpen. 

Sőt, talán már egy hete. Nem gondolod, Artúr? 

De, hát épp ezért is mondom, hogy keresni akartalak… 
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Akartál? 

Kohnernek most rá kell szorítania magát, hogy ne kezdjen hebegni, de hiába. Ahogy 

magyarázni kezdi, hogy függőben maradt még egy megbeszélésünk Chorin Feriékkel, 

márminthogy a rokonsággal, folyton megakad a nyelve, s érzi, hogy elvörösödik. 

Mégpedig? 

Ööö… Parancsolsz? 

Milyen megbeszélésetek? 

Erre megint csak a dadogó mellébeszélés folytatódhat, hogy hát nem egészen 

körvonalazódott még a helyzet, és tisztázni kell néhány körülményt és feltételt… De 

azt hiszem, pár napon belül tájékoztathatlak… 

Artúr, nyugodtan ülj le, és ne toporogjál, kérlek. Nézd, ha pusztán a te tájékoztatásodra 

kéne hagyatkoznom, alkalmatlan volnék a munkámra. 

Aha… 

Mindenről tudunk. 

Hogy érted…? 

Neked azonnal értesítened kellett volna arról, hogy konkurens ajánlatot kaptatok. 

Kérlek, Bálint… 

És az SS-től – Artúr! Az ezredes most már megemeli a hangját. Pont az SS-től? 

Nekem egyáltalán nem volt világos… Innentől fogva Kohner ijedten keresi csak a 

szót. 

Lepaktáltok az SS-szel?, kezd vele kiabálni Rajczy. És éppen ti? 

Chorin Feri találkozott velük, és én… 

És még ti akartatok mindenáron magyar bárók lenni…?! 

Bálint, kérlek, én… 

Akkor mért nem német báróságért kuncsorogtatok inkább? 

Ebbe a dologba Feri volt beavatva, én pedig… 

Már másnap beavatott mindnyájatokat. Nem kell ez a félrebeszélés, Artúr. Én 

megpróbáltam megérteni a rokonságod helyzetét, és megvédeni titeket még a 

németekkel szemben is. Te pedig hátba támadsz? 

Kérlek, érinti meg Kohner az ezredes vállát, beszéljük meg ezt higgadtan! S közben 

eszébe jut, hogy talán Flórián Imrét kéne megkérnie, segítsen neki Rajczyval 
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kiegyezni. Nem hiszem, hogy ne lehetne összehangolni, mondja, hiszen 

fegyverbarátságban vagytok, a magyar hadvezetés meg a német… A haditermelés 

ezért közös célt szolgál… 

De Rajczy most ráförmed: A mi együttműködésünk – ez nem a te dolgod, Artúr. 

Eljátszottátok a bizalmunkat! 

Kohnernek pedig hirtelen eszébe jut, mivel vághatna vissza. Hogy Rajczy viszont 

mivel játszotta el a rokonok bizalmát. Ti pedig máig sem engedtétek szabadon Weiss 

Jenőt, pedig a szavadat adtad! 

Rajczy azt feleli, hogy ez hazugság, mert Jenő már ki is szabadult. 

Kérlek, ez tényszerűen nem igaz, tegnap este beszéltem a feleségével. Most akkor ki 

hazudik, Bálint? És Kohner föl is pattan, mert egy földúlt elrohanást gondol e 

pillanatban hasznosnak, mire Rajczy utánaszól: 

És most már nem bízunk abban sem, Artúr, hogy az unokahúgunk biztonságban van 

melletted. 

Megmondanád, miről beszélsz? 

De ki tudja persze, hogy Lola mennyire van… mennyire lesz egyáltalán melletted… 

Mit akarsz, Bálint? 

Csak biztonságosabb körülményeket. De beszélhetek egyenesen: Szeretném Lolát 

megvédeni nemcsak tőled, hanem ettől a ti egész klánotoktól, mert életveszélybe 

sodorjátok – hogy mást ne mondjak, itt ez a Judit bárónő…! 

Kohner olyasvalamit akar ordítani, hogy Rajczy ne merészelje bántani Lolát, majd 

közli, hogy akkor most azonnal indulnia kell, meg hogy ez esetben ő különben sem 

szeretne visszaélni a vendégszeretettel, mire az ezredes ráförmed: 

Dehogyis távozol, Artúr!, és még vissza is nyomja vállánál fogva a székbe. Mivel a 

dolognak ehhez semmi köze, a lakás pedig szabad, kifejezetten megkérlek, hogy 

maradj! 

 

* 

 

Valériusz Lola azt olvassa abban a jelentésben, amelyet a címoldal szerint Weiss Judit 

bárónő jegyez, hogy a helyszínelő küldöttség gépkocsijának útja ’41 augusztusában 
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Kőrösmezőről Husztra vitt. Az útba eső falvakban rengeteg lezárt és beszögezett 

ablaktáblájú házat láttak – összefogdosott és elhurcolt zsidókét, akik nagy számban 

éltek errefelé. Técsőn meg is erősítették, hogy a járás zsidóságának legalább 

kilenctizedét valóban elvitték az elmúlt két hétben. Holott kétség nem fért hozzá, hogy 

akiket most deportáltak a técsői járásból – ahol mindig is a legnagyobb arányban éltek 

zsidók egész Kárpátalján –, ők nem az utóbbi két évben szivárogtak be Galíciából 

vagy Oroszországból, hanem itt éltek emberemlékezet óta. Huszt felé közeledve a 

helyszínelők az egyik községben annak lettek épp a szemtanúi, hogy csendőrök és 

katonák teherautóra tuszkolják föl az összefogdosott, deportálásra szánt zsidókat. Ezt 

látván bementek a községházára, ahol a jegyző azt mondta nekik, hogy ezeket az 

embereket a főszolgabíró rendeletére a járási székhelyről küldött lista alapján szedték 

össze a csendőrök aznap reggel, és azonnal továbbviszik őket. 

Ha a Kőrösmezőn látottak nem edzették volna már meg a delegáció tagjait, talán még 

inkább elkeserítette volna őket az itt tapasztalt kép, amelyet Szapáry Erzsébet grófnő 

fényképen is megörökített. A csendőrök gorombán adták ki utasításaikat, síró 

gyermekekre durván rámordultak, zokogó asszonyokat trágár szavakkal akartak 

elhallgattatni. Meg kell jegyezni, hogy Kőrösmezőn viszont ilyen brutalitást nem 

tanúsított a csendőrség, sőt ott a rendőrlegénység maga is segített, hogy akiknek 

irataik voltak, azok soron kívül jussanak a fogalmazó elé. A helyszínelő bárónő – aki a 

szerkesztést meg a gépelést illetően elfogad Weiner Jakabtól némi segítséget – 

szükségesnek tartja a magatartásnak ezt a különbözőségét kiemelni. 

Huszton először a járás főszolgabíráját keresték föl, aki kifejtette, hogy bizony nagyon 

üdvösnek tartja járásának lehetőleg teljes zsidómentesítését, amire nézve ő a 

kárpátaljai kormányzói biztosság utasításai szerint jár el. Vagyis kitesz minden zsidót, 

aki az állampolgárságát bizonyítani, vagy irataival legalábbis valószínűsíteni nem 

képes. Arra a kérdésre, tudja-e, hogy a belügyminiszteri rendelet értelmében csak a 

már jogerősen kiutasított galíciai és oroszországi zsidók távolíthatók el, azt felelte, 

tudja, de Kárpátalja területén más jogszabályok az irányadók. Meg is nevezte azt, aki 

Kárpátalján ezekben az ügyekben teljhatalmúan rendelkezik: Meskó Arisztid 

rendőrtanácsos. 
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Ezután meglátogatták a helybeli zsidóság egyik vezetőjét, akinek komolyságáról és 

szavahihetőségéről a legjobbakat hallották. Elmondta, hogy Huszton és a járásban 

válogatás nélkül folyik azoknak az összefogdosása és deportálása, akik 

állampolgárságukat nem tudják igazolni. Nemrég a főszolgabíró felszólította a 

zsidókat, hogy mutassák be okmányaikat – sokan be is adták minden iratukat abban a 

hiszemben, hogy ezek alapján hivatalból fogják kiállítani állampolgársági 

bizonyítványukat. Amikor megindult a deportálás, megrohanták a hivatalt, hogy 

visszakapják papírjaikat. De mivel a főszolgabíró „nem ért rá” foglalkozni az 

ügyükkel, ezért őket – mint akiknek a zsebében semmilyen irat nem volt –

Kőrösmezőre szállították, és átdobták Galíciába. Az informátor azt is elmondotta, 

hogy az embereket többnyire éjjel fogdosták össze, és alig egy órát adtak nekik 

szedelőzködni. 

A helyszínelők ezek után egyenesen Ungvárra mentek, hogy utánajárjanak, vajon 

micsoda hatalom intézi Kárpátalján az emberek sorsát – látszólag egészen függetlenül 

a belügyminisztertől, fütyülve az ország törvényeire. Abból indultak ki, amit Huszton 

hallottak, hogy a deportálás a kormányzói biztosság utasításai szerint folyik. Slachta 

Margiték ezért elsősorban a felelősséget viselő Kozma Miklós kormányzói biztossal 

akartak beszélni, aki azonban szabadságon volt – helyettese, Halász miniszteri 

tanácsos pedig vadászaton. 

Úgyhogy fölkeresték a lakásán Meskó Arisztid rendőrtanácsost, aki a legnagyobb 

előzékenységgel állott rendelkezésükre. Ám őszerinte a belügyminiszter rendelete csak 

az anyaországra vonatkozik, Kárpátalján viszont egyedül a kormányzói biztos illetékes 

az ilyen ügyekben – akinek idevágó utasításait egyébként ő, Meskó fogalmazta meg. 

És ő gondoskodik arról is, hogy a „tisztogatási akció” a legszigorúbban, minden 

egyéni tragédiára való tekintet nélkül hajtassék végre. 

Meg is mondta, hogy kik azok, akiket ő deportáltat. Elsősorban azokat, akikre a 

belügyminiszteri rendelet hatálya kiterjed. A második csoport szerinte az egyéb idegen 

(német, szlovák, román) állampolgárságú zsidókból áll. Arra a kérdésre, hogy őket 

miért nem téteti át saját hazájukba, azt felelte, hogy e három állam úgysem enged be 

zsidókat, különben is kár volna velök a jószomszédi viszonyt ilyesmivel rontani, tehát 

nem marad más hátra, mint őket Galíciába átrakni. Látogatói fölhívták Meskó 
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figyelmét arra, hogy az érintettek legalábbis egy része politikai menekültnek 

tekintendő, akik nem a maguk jószántából jöttek ide, hanem azért, mert hazájukban 

börtön, internálótábor vagy annál is rosszabb várt volna rájuk, tehát a nemzetközi jog 

értelmében menedékjog illeti meg őket. Ám ez az érvelésük nem tett rá semmi hatást. 

Végül a harmadik csoportba azokat a magyar honos zsidókat sorolta, akik 

állampolgárságukat nem tudják bizonyítani. Meskó ez utóbbiakra vonatkozóan 

előadta, hogy fél évvel ezelőtt utasította a Kárpátalján lakó zsidókat, hogy szerezzék 

be a belügyminisztériumtól állampolgársági bizonyítványukat. Szerinte ők ezt a 

rendelkezést tudatosan szabotálták. Látogatói erre azt felelték, hogy ez nyilvánvaló 

képtelenség. Amikor pedig a tapasztalt kegyetlenségeket és a szerencsétlen emberek 

kétségbeesését ecsetelték Meskó előtt, és rámutattak, hogy Galíciában jobb esetben 

azonnal agyonverik őket az ukrán parasztok, a rosszabbikban viszont lassú, kínos 

szenvedés után halnak éhen, kijelentette, hogy egyéni tragédiák őt nem érdeklik, a 

fontos a kitűzött cél. Ezt pedig ő minden erejével meg fogja valósítani. Közölte azt is – 

és ezt eljárásának igazolásául említette –, hogy jó volt sietni, mert a németek aznap 

megtiltották, hogy több zsidót tegyünk át Galíciába, és így „sajnos” az egészet le 

kellett fújni. Azóta kiderült, hogy Meskó úr sajnálkozása korai volt. 

A jelentést jegyző Weiss Judit összefoglalva megállapítja, hogy: 1. A deportálandók 

kategóriájának megállapításánál a legtöbb hatóság nem tartja be a belügyminiszteri 

rendelet intézkedéseit, hanem önkényesen túllépi azokat, 2. hogy Kárpátalja 

kormányzói biztossága nem tartja tiszteletben a belügyminiszter rendeletét, holott az 

nyilván érvényes itt is, hanem saját, eltérő utasításokat ad közegeinek, 3. valamint 

hogy az eljáró hatóságok a végrehajtás során, csekély kivétellel, a legnagyobb 

kíméletlenséggel és brutalitással járnak el, mintha akarva törekednének arra, hogy az 

áldozatok kínszenvedését lehetőleg még fokozzák. 

A helyszínelők szerint egy civilizált, magát kereszténynek nevező államban a 

nagyképűen hirdetett elvek egyenes megcsúfolása az a mód, ahogy ezekkel a többnyire 

teljesen ártatlan emberekkel bánnak. Ha egy fegyőr bánna így a gondjára bízott, 

jogerősen fegyházbüntetésre ítélt rablógyilkossal, biztosan megbüntetnék. És noha 

végül is elismerjük, írja a bárónő, hogy fontos nemzeti érdek lehet bizonyos elemek 

eltávolítása – akik hazánk területére beszivárogtak, és Magyarországgal semmi 
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közösséggel nem bírnak, legyenek ők zsidók vagy nem zsidók –, mégis a legélesebben 

elítéljük az akció összes fölsorolt mozzanatát és végrehajtásának a módját. Fölemeljük 

tiltakozó szavunkat, hogy hazánkban ilyen tömeges hatósági atrocitások 

történhessenek, és tesszük ezt mint emberek, mint keresztények és mint magyarok. Ez 

ellen föllázad minden emberi érzésünk és egészséges természetes ösztönünk. Mint 

keresztények Isten és vallásunk parancsainak legsúlyosabb megsértését látjuk benne. 

Mint magyarok nem tűrhetjük szó nélkül a magyar becsületnek azt a bemocskolását, 

amit ezek a szörnyűségek jelentenek. 

Senki se tudhatja, mit hoz a jövő, fejezi be a helyszínelők jelentését Weiner Jakab 

írógépén báró Weiss Judit, ám egy biztos: Lesz még idő, amikor ismét a szabadság, 

a jog és az igazság fognak uralkodni az erőszak helyett. Magyarország jövője és 

nemzetünk becsülete szempontjából nem közömbös, hogy mi lesz akkor eljárásunkról 

a művelt emberiség véleménye. Tudjuk, hogy e pillanatban nem népszerű ügyet 

képviselünk. De kötelességünknek tartjuk szavunkat felemelni ott, ahol a hallgatás 

lelkiismeretünk szerint bűn volna. 

Kelt Budapesten, 1941. augusztus 20-án, Szent István király napján. 

 

* 

 

Fennmaradt Weiss Judit levelezésében még az is, hogy a Magyar Izraeliták Pártfogó 

Irodája ’41 augusztusában továbbított neki egy jelentést – mert nyilván azt kérte tőlük, 

nézzenek utána bizonyos száldobosi illetőségű öt család konkrét ügyének. Van 

szerencsénk jelenteni, írják levelükben, hogy a huszti központunkból érkezett válasz 

szerint a száldobosiakat vagonban való huszonnégy órás fogva tartás után el se 

indították Kőrösmező felé, hanem szabadon lettek bocsátva. Fogadja Méltóságod 

őszinte tiszteletünk kifejezését, vagyunk hittestvéri üdvözlettel és kézcsókkal. 

Pár nappal később pedig a galíciai Sztaniszlau zsidó tanácsa kér segítséget levélben 

közvetlenül Weiss Judittól szám szerint 2300 Magyarországról deportált zsidó 

megsegítéséhez, akik az éhhalál szélén állnak. 

Judit szeptemberben fölkeresi a református püspököt, Ravasz Lászlót, majd levélben 

köszöni meg, hogy fogadta őt, és küldi neki a deportálásról szóló beszámolókat. 
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Kegyelmes Uram! Hálás szívvel köszönöm olyan jóleső, megértő türelmét és jóságát, 

amely felbátorít arra, hogy mellékeljem a már élőszóval érintett szomorú értesüléseket. 

Hiszen amint megjelennek határainkon ezek az éhező, lerongyolódott kitelepítettek, a 

határőrök felülvizsgálat nélkül visszalökik őket a semmibe, a halálba. Minden 

kérésünk oda irányulna tehát, rendeltessék el hivatalosan, hogy a magyar 

állampolgárnak véleményezhetőeket engedjék hazájukba, és legálisan 

részesülhessenek embermentő elsősegélyben. Mélységes hálával és tisztelettel, Weiss 

Judit. 

 

* 

 

Artúr gyakran mondogatta nekem, hogy Helénkém, megbocsáss, de tebenned mintha 

kissé csekély volna a szociális érzék. Bántott ez a leszólása – legalább értsem, mit 

mond, megkértem, magyarázza már el, mit ért ezen. 

Nos, hát hogy jelenti egyfelől az én érzéketlenségemet annak a társadalomnak az 

összetétele iránt, amelyben élünk. 

Összetétele…? 

Igen, hogy fogalmam sincs, melyik osztály mekkora, hogy milyen rétegekbe kik 

tartoznak, de főleg, hogy kinek mi a baja. Hogy nemzetünk mely csoportjait miféle 

elégedetlenségek gyötrik, és melyek a legveszélyesebbek. Szóval hogy az ilyesmikben 

való jártasságom igencsak korlátozott. 

Hát az biztos, hogy korlátozott. 

Ennél azonban egy fokkal még fontosabb volna a bajba jutottak iránti szánalom, és a 

részvét a kisemmizettek iránt. De hát csak hallottam már a szociális érzékenységről. 

Hallani eleget hallottam, Artúr, tetőled. 

Aminek a szabályozófokát nem ártana magadban följebb csavarnod. 

Az biztos, hogy nem ártana. Mert sokszor láttam is ilyet, például ha Juditkával 

találkozom – ugyanis ő nem beszél annyit erről, mint te, hanem csinálja. Na, őneki jól 

föl van ez csavarva – de olyan idegesítően, hogy rögtön muszáj adakoznom, ha csak 

rám néz. És olyan együttérzést tanúsít bármi betegség, haláleset vagy mondjuk gyári 

katasztrófa esetén, hogy az már szinte ragadós. 
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Artúr erre meg is jegyzi, mert megfigyelte, hogy én ezt a fajta érzéketlenségemet 

eleinte azzal próbáltam ellensúlyozni, hogy erősebben vonzódtam ellenkező 

értékrendű, vagyis altruista Weiss Judit nővéremhez. 

Hát elképzelhető. Például bakfis koromban tényleg Judit mellett tudtam a legjobban 

eligazodni a dolgok közt, és a vele eltöltött idők mentesek voltak a lelkifurdalástól. 

Csak hát később ez a mi vonzalmunk eléggé megromlott azt követően, hogy 

megtudtam, az ő kis liblingje miféle viszonyba keveredett az én Artúrommal – amibe 

ez az apácamodorú Judit, mint lelki bizalmas, bizonyára mélyen be van avatva. 

Úgyhogy ördög vigye a jótékonykodó lelkeket. Ez az ócska kis házasságtörés pedig, 

kedves Artúr, újabb csapás az én szociális érzékemre. 
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Eszembe jutott, hogy – amiként Lolánál, azon a vacsorán Fenyő Miksával – legutóbb 

Heltaival is annál az átkozott magyar középosztálynál lyukadtunk ki. 

János úr arról beszélt éppen, hogy a kiugrásnak őszerinte az a legnagyobb akadálya, 

hogy az oroszokkal állunk szemben. Maga biztosan megérti, Artúr, hogy ehhez a ’19-

es kommünhöz és az azt letipró ellenforradalomhoz kell visszamennünk, magyarázta. 

Meg a keresztény középosztályhoz, amely a kommunistafaló szegedi gondolattal 

vértezte föl magát, és abból élt aztán negyedszázadon át. Vagyis mindegyikük 

ellenforradalmár volt, még az is, aki nem. Ezzel csinált karriert. És mert az ő 

propagandájukat mindig is a bolsevikellenesség fűtötte, ezért félnek most az orosztól 

úgy, mint a tűztől. Úgyhogy napjainkban az egész magyar középosztály élete a tét, 

nem csak némely SS-legényeké. 

Ám ennek a középosztálynak most már nemcsak a bolsevisták bosszújától kell 

tartania, hanem a zsidókétól is. Régi bűneit újakkal tetézte. Így aztán majdhogynem 

több oka volna rá, hogy védőharcot vívjon, mint a németeknek. De hát inkább az 

ország vesszen, mint ő, a keresztény közép. Úgyhogy mégse harcol, neki már kezében 

a német útlevél, menekülést fontolgat. 

 

* 

 

Helén ugyanezen az éjszakán arra gondol, hogyan emlékeztette a férjét 1941 

szeptemberében arra a réges-régi Nyugat-vacsorára. Biztosan emlékszik, azt az ifjú 

iparbárók adták, és ott Artúr meg Kornfeld Móric egész este Adyval beszélgetett. És 

nyilván hajnalig együtt ittak, de ő csak egy darabig ült ott a férfiakkal, mert látszott, 

hogy nem akarnak a dorbézolásnak véget vetni. 

Helén nem ezen az estén látta először Adyt, akinek addig is a rajongója volt. Már 

tizenhét-tizennyolc évesen eljárt ugyanis valami radikálisokkal rokonszenvező női 

társaságba, amely az Adyért lelkesedő nők olvasó- és szavalóköre volt, és ahová 

először a nővére vitte el őt. Marianne még kamasz lányként került társasági 

ismeretségbe Moscovitz Málival, aki Jászi Oszkár felesége lett, és csupa olyan 

körökben forgott, amelyek a mi szemünkben elég rebellisnek tűntek – és nemcsak a 

Huszadik Századra vagy a Vasárnapi Körre gondolunk, hanem a későbbi kommünnek 
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a pártjaira, sőt még egy-két népbiztosára is akár. Utóbbiak neve Kornfeld Móric 

szemében később vörös posztó lett, ezért az ő házában aztán sem Marianne-nak, sem 

Helénnek nem volt ajánlatos dicsekednie azzal, hogy lánykorukban ezekkel a 

fölforgatókkal álltak ismeretségben. Úgyhogy Marianne-nak kellett emlékeztetnie 

Mócit: Na de drága fiam, nem emlékszik már, hogy legelőször maga vitt el minket a 

filozofáló kommünárok közé?! 

Igaz, hogy Kohner viszont nem korholta ugyanezért a feleségét – esetleg némi 

csipkelődő ironizálást engedett meg magának, ha meghallotta némely hajdani gavallér 

nevét –, pedig Helén majdnem két éven át eljárt abba a női kultúrkörbe. És sose fogja 

elfelejteni, hogy ott ismerkedett meg Weinerné Cserszegi Laurával, egy gallai 

földbérlő feleségével, aki vidéki családanya létére a társaság lelke volt, és akit ’18 

őszén halálos járvány vitt el fiatalon. Ha őszinte akar lenni, Helén fiatal nőként mint 

példaképre tekintett erre az asszonyra, aki pedig egyik napról a másikra hátat fordított 

addigi életének, amikor szerelmes lett. Laura elhagyta imádott Pestjét, családját és 

református gyülekezetét, hogy valami poros vidéki udvarházba költözzön ehhez a 

Weiner nevű zsidó földbérlőhöz. Szült neki három gyermeket, mégsem állapodott meg 

mint gallai földbirtokosné, hanem a tízes években Ady-rajongó lett, a bomlott 

elméjűek Galilei Körének összejöveteleire jár föl, szavalatokkal szerepel, és ahogy 

Helénnek is megvallja, egyik-másik költemény egész valóját átjárja, s fölpezsdíti 

érdeklődését a társadalmi kérdések iránt. Helén addig nem is hallott társadalmi 

kérdésekről, de utána is inkább Weinerné miatt kezdett rendszeresen ide járni. Aki 

egyébként majd minden alkalommal ott volt, és egy ízben magának Adynak a 

jelenlétében szavalta el az Új tavaszi sereg-szemlét. S aki attól fogva megszakítja 

kapcsolatát rokonságával és régi gyülekezetével – a gyermekeivel viszont igyekszik 

azért minél többet együtt lenni. Hajdani társai és rajongói új környezetét, istentagadó 

barátait ostorozzák, amiért Laura ennyire kifordulhatott magából, és olyan 

aggodalmakat hangoztatnak, amelyek aztán önbeteljesítő jóslatokká válnak sajnos. 

Helén nem tudta, hogy barátnőjét utolsó éveiben vajon kihez miféle érzelmek fűzték, 

és a betegségéről sem hallott többet, mint hogy spanyolnátha vitte el szegényt. Laura 

halála után pedig belecsömörlött abba a mozgalomba, és visszavonult ismét a saját 

rokoni köreibe. 



 195 

De persze rögtön be kellett ismernie magának, miért épp ezen az éjszakán jutott az 

eszébe Weinerné Laura az ő három árvájával. Mert aznap találkozott Judittal, aki 

elmesélte ezzel a Weiner nevű újságíróval való kárpátaljai találkozását. És hozott is 

tőle egy kedves levélkét, amelyben ez a Jakab találkozót kér, ’41 szeptemberében volt 

ez… 

Amikor egyébként ezt az 1917-es Nyugat-vacsorát Helénnel fölidézték, Artúr persze 

nem állta meg, hogy ki ne domborítsa megint a maga mecénási szerepét. Meg azt az 

obligát húszezer koronát, amivel Adyt megtámogatta – ami, hát nem kevés pénz. 

Akkor mért nem adtál neki kevesebbet?, vonta meg a vállát Helén, és töltött magának 

még egy csésze teát. 

Artúr szerint viszont az föl sem merült, hogy ő az összegről alkudozhatott volna. Ady 

egyszerűen ennyit kért. Sőt, még csak nem is személyesen, hanem az öccse írta meg 

levélben, hogy találkozni szeretne, és hogy ott megkaphatja-e a bátyja számára ezt a 

bizonyos összeget. Utána viszont Ady maga írt köszönőlevelet, majd pedig sor került 

erre a Nyugat-vacsorára is, amelyet Fenyő Maxi hozott tető alá. 

Helén viszont nem tudta szó nélkül hagyni, hogy egyrészt azt a húszezret Móriccal 

együtt adták, másrészt hogy azért mégse kéne Artúrnak Ady mecénásaként 

tetszelegnie. Merthogy akkor Hatvany Lajos vajon minek kéne titulálja magát. 

Kohner ettől ingerült lett, szerinte Ady a bűvkörében tartotta és dróton rángatta 

Hatvanyt, aki viszont megőrült a vágytól, hogy a szellemfejedelem befogadja, hogy el 

legyen ismerve ő is mint író. És mivel tudja, hogy ennek fejében neki kell főmecénássá 

válnia, behódol, és fizet. Hál’ istennek, van miből. Egyben úgy tesz, mint aki 

uralkodik is azokon, akiket támogat, ám ezt Adyval mégse tudja megcsinálni – 

egyedül ővele nem. 

Helén ekkor azt kezdte firtatni, hogy a húszezer korona tényleg annyira sok-e, hisz 

nyilván eltörpül ahhoz képest, amennyivel Hatvany hagyta megpumpolni magát. Aki 

mégse számolgatta – Artúr viszont folyton fölhánytorgatja, hogy húszezer… 

Talán annyira méltatlan dolog a szent művészet oltárán megszámolni az adományt?, 

vitatkozott Artúr – Helén szerint viszont Adyhoz ez tényleg nem méltó, mert egy 

fejedelem mindennapi költségein nem garasoskodik az ember. 
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Kohner pedig megrökönyödött – ugyanúgy, mint amikor azt látta, és ezen tényleg 

őszintén megdöbbent, hogy Ady maga is így tartja magától értődőnek. Elvárja 

mindenkitől a decens hódolatot és a tőle telhető adományt. Meg még amit megkíván, 

rögtön és bármit. És bárkit. 

De hogy mért is vitatkoztak ők éppen akkor ilyen ősrégi dolgokról, egymás közt sem 

tisztázták. 

 

* 

 

Egy kívülálló persze nem sejtheti, miért beszélgettem én a férjemmel pont aznap a 

pénzről meg egy 1917-es régi történetről. Amely történetesen Adyról szól, akit én 

igazán imádok, de éppen nem ő az érdekes. 

Hanem az, hogy akkoriban, amikor a férjemék támogatást nyújtottak Adynak, 

spanyolnáthában meghalt ez az én – hogy mondjam?, anyai barátnőm, példaképem? – 

Laurám, három gyereket hagyva hátra. A legnagyobb, Jakab is még csak tizenhat éves 

volt, Janka tizenkettő, a kis Ottó meg csak három. Én pedig a huszadikban – friss 

asszonyként a nővérüknek éreztem magam, aki most valahogyan gondoskodni tartozik 

róluk. Az apjuk Felsőgallán volt földbérlő, ha nem is számított gazdagnak, úgy 

gondoltam, nélkülözniük nem kell, mégis rájuk férhet a segítség. 

Megtudtam, hol találhatom őket – a Pesten tanuló nagyobbak rokonoknál laktak –, 

párszor találkoztam is velük, beszélgettünk Jakabbal is, Jankával is a terveikről, 

ilyesmikről. Kamaszok voltak, én pedig meg sem tudtam értetni, mit akarok velük. 

Aztán meséltem róluk a férjemnek is, hogy adjon egy kis pénzt, segíthessek az 

árváknak. Talán kétszer vagy háromszor adott, látogatásonként ötszáz – vagy ezer? – 

koronát. Hát akkor ennyire futotta az emlegetett együttérzésből – meg a férjeméből. 

Később még egy-két levél, képeslap – annyit hallottam, hogy Janka fényképész lett, 

Jakab meg kommunista –, de megszakadt a kapcsolatunk. 

És most ennyi idő után – negyvenes éveinkben már – találkozni Weiner Jakabbal…! 

 

* 
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Chorin báró már családi kupaktanácsaink kezdetén összefoglalta nekünk azt is, hogy 

gyárainkat a jelek szerint nem egyedül csak a Becher által képviselt SS akarja 

megszerezni, hanem később egy konkurens is fölütötte a fejét. Ezen a ponton ismét 

összevitatkoztak Kohnerrel, aki szerint ez a „magyar kormány verzió” jelentkezett 

előbb, és Artúr újra csak ezt a konkurens magyar ajánlatot támogatta. És nem volt 

hajlandó hitelt adni Chorinnak, aki viszont tovább bonyolította a helyzetet, és azt 

állította, neki sikerült Becherből kiszednie, hogy emögött Göring és Himmler 

konfliktusa áll. És ha nem csal az üzleti-hatalmi vadászösztöne – márpedig a mi 

Ferinknek ebben a képességében lehetett mindeddig a leginkább megbízni –, akkor a 

következőről van szó: Hermann Göring, mint ismeretes, nemcsak a Luftwaffe 

parancsnoka, hanem a Steyr Művek tulajdonosa is, aki támogatóival együtt szintén 

kinézte magának a mi Weiss Manfréd Műveinket, és hozzá akarja csatolni a saját 

bécsújhelyi társvállalatához. Azóta sikerült megtudnunk, hogy erről Göringék május 3-

án már tárgyaltak is a magyar kormánnyal, amely ehhez elvileg hozzá is járult. És csak 

imádkozhatunk, hogy csupán mi tudunk az ő terveikről – ők viszont nem tudnak 

családjaink közvetlen tárgyalásairól az SS-szel. 

Érted most már, Artúr? Szó sincs itt magyar állami védernyőről és a mi tulajdonosi 

körünk magyar hatósági védelméről, ez mind porhintés. Hiszen ez nem volna más, 

mint Sztójayék lepaktálása Göringgel – a mi bőrünkre. 

Azt nem tudom, Feri – ezt most még csak te állítod, feleli Kohner. De a másik 

kérdésben ki kell hogy ábrándítsalak: Értesültek a te tárgyalásaidról Becherrel. Éppen 

most akartam elmondani neked, hogy tegnap ott járt nálam Rajczy ezredes, és 

felelősségre vont. Mindent tudnak a rivális német ajánlatról – csak tudnám, honnan –, 

és hogy én ezt miért nem jelentettem neki. Burkoltan még meg is fenyegetett. 

De Chorin szerint nem szabad megijedni, tagadni kell és időt nyerni. Mert ha 

becsapottnak érzi is magát Rajczy Bálint – aki sajnos alkatilag is rosszul viseli a 

kudarcot –, csalódását nem lesz módja tettleg kifejezni. Napokon belül fölgyorsulnak 

az események, amúgy se jutna idejük már velünk szemben föllépni, és nem is 

tudnának már hogyan. Most, hogy Weiss Jenő is kiszabadult, hál’ istennek nincs a 

magyar titkosrendőrségnél túszunk. 
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Erről a jó hírről a legtöbben még nem is értesültünk. Úgyhogy Mauthner Lexi, aki 

mint szerző-mozgó ember elsőnek találkozott Jenővel, rögtön be is számolt róla, hogy 

Rajczy ezredes személyesen ment be érte a Hadik laktanyába. 

Na persze, Rajczy, személyesen…!, akarta letorkolni Kohner az unokaöccsét, aki nem 

hagyta magát, de igen, igen, kérdezze meg Jenőtől, ha nem hiszi el. Mért olyan 

hihetetlen ez, mikor közös igazgatótanácsban ültek évtizedekig…? 

Kicsit még vitatkoztak, de aztán visszaterelődött a szó ismét a német ajánlatra. 

Hogy ehhez az üzlethez mi érdeke fűződik Himmlernek?, azt kérdezi Artúr?, hát erre 

Chorin azt tudja felelni, hogy nemcsak Himmlernek, hanem Hitlernek, tudniillik így 

akarják megakadályozni azt is, hogy kiugorjunk a tengelyszövetségből. Mégpedig 

azon a módon is, hogy a magyar munkaerőt és ipari forrásokat egyre inkább bevonják, 

a repülőgépgyártást és a haditermelést bővítsék, és erőteljesebb részvételre 

kényszerítsék rá az egész országot a háborús erőfeszítésekben. 

Vagyis hogy ily módon is meghiúsuljanak Kállay kiugrási tervei, és ne követhessük a 

hűtlen olaszok példáját, foglalta össze Kohner, megjegyezve: Ha ez a következtetés 

helyes, akkor ő hadd hívja föl Chorin Ferinek és mindannyiunknak a figyelmét arra, 

hogy itt most megint egy morálisan igencsak aggályos szempont vetődik fel. Halálos 

ellenségünk kebelére sietünk borulni az eddiginél is szorosabb és gyümölcsözőbb 

kollaborálás szándékával. Nektek nem fordul föl ettől a gyomrotok?! 

Chorin szerint viszont az efféle gyomorpanaszokra is jót fog most tenni 

mindnyájunknak valami forró tea egy rövid szünet erejéig, de aztán nem hagyta 

hosszan fecsegni sem a háborgókat, sem az őket fegyelmezőket. 

Rengeteg dolgunk van még, kezdett neki a folytatásnak. Sok mindent előkészítettünk, 

és holnap folytatjuk a tárgyalást… 

Becherrel?, kérdezte Kohner. 

Sőt, most már közvetve Himmlerrel… 

Aki az ő felettes énje, tette hozzá Mauthner. 

Weiss Judit idegesen nyomogatta a halántékát, és elborzadva súgta maga elé, hogy azt 

a szörnyeteget ne is emlegessétek nekem. 

Szóval Becher arra célzott, ha jól értem, kezdte magyarázni Chorin, hogy Himmler 

először állítólag hallani sem akart arról, hogy a leggazdagabb magyar zsidó családok 
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tagjait kimenekítsék, de neki aztán szívós erőfeszítéssel sikerült meggyőznie a főnökét. 

Na és Kornfeld Móricot mikor menekítik ki?, szólt közbe Judit. Észre sem veszitek, 

hogy megszegték a szavukat?! 

Juditkám, be fogják tartani, már intézik, Himmler személyesen adott parancsot arra is. 

Mint ahogy nagy vonalakban jóváhagyta azt a szerződési konstrukciót is, amit Becher 

elébe tárt, folytatta Feri, már csak pontosítani kell – persze nem lényegtelen 

részleteket. 

Például a számokat, emelte föl a mutatóujját Lexi. 

Szóval azt mondod, Feri, hogy Rajczy ezredesékkel nincs mit beszélnünk?, 

kanyarodott volna Artúr az őt még mindig nyugtalanító témához. 

A dolog eldőlt, vont vállat Chorin, kész, nincs már miről… 

Kohner most szorongani kezdett – hogy kéne intéznie vajon ezt a Rajczy-kérdést? 

Hirtelen eszébe jutott, hogy mégsem kért az ő Flórián Imre barátjától tanácsot, pedig 

talán tudna segíteni. 

De közben Elza határozta el magát egy tisztázó kérdésre, hiszen a sógorai 

félbehagyták, hogy konkrétan mi érdeke fűződik Himmlernek ehhez az üzlethez. 

Mielőtt azonban Feri felelhetett volna, Lexi már rá is vágta, hát hogy az SS-é legyen a 

haditechnika – mire Artúr már reflexből bökött oda neki, hogy: Mi van, te lettél itt a 

szakértő? 

Igen, bólogatott Mauthner, hogy ő erősödjön meg Göringgel szemben – szóval hogy a 

Himmler. 

És ezt a választ Chorin is jóváhagyta, majd hozzátette, hogy Becher viszont, úgy 

sejtem, most messzebbre próbál látni, mint a főnöke. 

Elza visszakérdezett, de most is Lexi világosította föl, hogy hát ingyen vagyonhoz akar 

jutni, amely neki személyesen is jövedelmez. 

Chorin azzal magyarázta Becher észjárását, hogy ő nagyon is pragmatikusan tudja, 

hogy a legnagyobb kutyáknak már tényleg nem maradt más hátra, mint: Győzelem 

vagy halál. 

Vagyis végül is a halál, bólogatott Lexi. 

Ahogy azt Móricka elképzeli, szólta le rögtön Artúr. 

Persze, meghalnak, mivel hogy buknak, foglalta össze Elza. 
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Igen, mondta Chorin, és hogyha buknak, azt nem élheti túl sem a Führer, sem a fölső 

garnitúra. 

Csak már ott tartanánk!, sóhajtotta Helén, miközben Judit csak azt hajtogatta, hogy 

jajistenem… 

Az alsóbbrangú nácik viszont megpróbálnak a túlélésre játszani, kezdett újra 

magyarázni Lexi, de Chorin folytatta azzal, hogy ez a Becher is úgy kalkulál, hogy 

neki a kapitulálás után sem eshet baja. Főleg ha lesznek majd pártfogói a háború túlsó 

partján is. Befolyásos, szavahihető emberek, akik tanúsítják, hogy ő mentette meg az 

életüket – holott főbe is lövethetett volna minket, szúrta közbe szarkasztikusan Elza –, 

másrészt pedig, ha lehet, inkább nyereséggel szeretné elkönyvelni magának ezt a 

háborút, semmint eladósodva. 

Hosszú távon is jövedelmező vagyont pedig inkább törvényes úton érdemes szerezni, 

folytatta Mauthner, mert a rabolt zsákmányt könnyen elkobozhatják. 

Legalábbis szabályos szerződést ígérnek, felelte Chorin, mire pedig Elza látta 

logikusnak, hogy akkor ezért áll érdekükben formailag is korrekt jogi megállapodást 

kötni. 

Így van, merthogy Bechert kettős érdek vezérli, foglalta össze Feri. Egyrészt pénzt 

akar gyűjteni magának a háború utánra, másrészt pedig mentőtanúkat. 

Szóval minket szánsz, Ferikém, az ő mentőtanúinak?, kérdezte Elza. A magam 

részéről köszönöm, de inkább lemondanék erről a megtiszteltetésről. 

Szóval akkor miért is lesz jó ez minekünk?, firtatta Artúr. 

Ha ők veszik át a gyáraink irányítását? Egyrészt mert értenek hozzá, magyarázta 

Chorin, egyben tartják, működtetik és vigyáznak rá… 

Átmentik a háború utánra, vetette közbe Lexi, feltéve, hogy nem lesz minden 

lebombázva, fűzte hozzá Elza. 

Másrészt, mivel csak bizalmi kezelésbe adjuk, a mi tulajdonunkban marad. 

Igen, ők csupán rendelkeznek a részvényvagyonnal, de nem lesz az övék, magyarázta 

Lexi. 

Érted már, Artúr, mi a különbség?, folytatta Chorin. Hogy a magyarok államosítani 

akarják, a tulajdonukba venni, a németek viszont csak használni szeretnék azt, ami a 

miénk… 
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Használni szeretnék…?!, szakadt ki most Juditból egy kétségbeesett kiáltás. Jaj, 

Feri…! 

De Chorin nyelvén ott volt még a mondata vége, hát nem is tudta elnyelni, hogy 

ráadásul nem csekély ellenértékért. 

És mégis mennyi lesz az?, csapott le rá Elza. 

Több, mint amire gondolsz, Elzám. 

Mire gondolhatok? Ha ezt tudom, nem garasoskodtam volna…! 

Már megbocsáss, de mikor garasoskodtál te?, kötött bele Kohner. 

Jól van, Artúr, ezt csak ugratásnak veszem… 

Judit ekkor már olyan ingerült lett, hogy fölpattant, Istenem, én komolyan 

mondom…!, mondta félhangosan, és járkálni kezdett. 

Miközben megmarad az egész úgy is, mint magyar nemzeti vagyon, szólalt meg Lexi 

– ezen el is csodálkozott az anyja, hogy kisfiam, hogy neked milyen szempontjaid 

vannak –, igen, mert a németek megbuknak, de Csepel akkor is itt marad. 

Hát ez egy nagy tévedés meg átverés, torkolta le Artúr. Meg az is, hogy a németek 

majd vigyáznak a vagyonunkra. Menekülniük kell majd az oroszok elől, és 

leszerelnek, kirabolnak mindent, ami mozdítható… 

Az is lehet, Artúr, szólalt meg Chorin, és Becher talán erre spekulál. Hogy evakuálás 

útján fog törvényesen a gépeinkhez jutni… 

Mi pedig azért szűrjük vele össze a levet, hogy így játsszuk a kezére…?!, háborgott 

Kohner. 

A főnökei pedig akkor már nem tudnak a körmére nézni, folytatta Mauthner, hiszen 

nem lesznek az élők sorában, fejezte be az anyja. 

Ő pedig vígan meggazdagodik…?!, képedt el ezen Artúr. 

Chorin erre cinikus képet vágva bólogatni kezdett, és megkérdezte, hogy hát 

miszerintünk nem pont ez a legösztönzőbb körülmény Becher számára, hogy betartsa a 

szerződésünket? 

De. Szerintem ez erős garancia, válaszolta Elza. 

Hogy nektek micsoda logikátok van!, hüledezett Helén. 

És micsoda összhangja ez a remek logikáknak!, ámult el magában Weiss Judit, 

miközben elképzelte, hogy vajon mit szólna ehhez Valériusz Lola, ha jelen volna. Ha 
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itt lenne, ahol nagyon is olyasmiről esik éppen szó, ami az ő számára is életbevágó. És 

Lola biztosan észrevenné és talán szóvá is tenné, amit most itt senki, hogy ő, Judit 

mennyire hallgat. 

Chorin báró viszont ekkor egy újabb kérdést vett elő. Hogy a múltkor végül is nem 

beszéltük meg, hogy Becher ragaszkodik egyfajta… személyi garanciához is. 

Mihez?, kérdi Elza. És miért? 

Hogy ki ne szivárogtassuk a megállapodásunk hírét, feleli Feri. Ami szigorú üzleti 

titok, toldja meg Lexi. 

Igen, Lexi? Még a Ritz kávéházban se hallott róla senki?, kötözködik megint Artúr. 

Tehát még egyszer, szögezte le Chorin: Senkinek. Egy árva szót sem. 

Helén nem érti, hogy Feri milyen személyi garanciáról beszél. 

A kiutazásra jogosult családtagok közül, kezdené Feri magyarázni, de Elza leállítja, 

hogy: Várjunk csak, végül is hány fő kerül föl a listára? 

Még nem végleges, de jó volna elérni az ötvenet, feleli Chorin. 

Ezen az ötvenes létszámon Judit most csöndben elcsodálkozik, és eszébe jut, hogy 

Lolával a múltkor ennyi családtagot még a távoli rokonokat beleszámolva se tudtak 

fölsorolni. 

De akkor Chorin kimondja végre a lényeget, miszerint két főnek itt kell maradnia még 

egy időre. 

Úgy érted, Feri, hogy túsznak?, kérdezi Artúr. 

Ha így egyszerűbb megérteni, túsznak. 

Túsznak?, ismételte ijedten Helén, uramisten… 

Nem börtönbe lesznek csukva, ne féljetek!, próbált Feri megnyugtatni minket. Csak 

ellenőrizhető tartózkodási helyen kell lenniük, vagyis ott, ahol korábban. De védelem 

alatt. 

Na és mi a helyzet a mi garanciánkkal?, jut eszébe Artúrnak a kölcsönösség elve, de 

Chorin Feri persze hogy erre is gondolt: Abból a szerződésből, amit Becherrel 

aláírunk, kezdi magyarázni, egy-egy példányt semleges követségeknél fogok 

elhelyezni. És ha bármi okból nem érnénk a megígért időre Lisszabonba, ők azt 

nyilvánosságra hozzák. Aminek a németek nagyon nem örülnének. 

Na de meddig maradnak itt a túszok?, firtatta Elza. 
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Amíg le nem bonyolódik az egész üzleti, banki, jogi etcetera… hatósági procedúra. 

Szóval két fő, akik majd követik a családot, mert csak később emigrálhatnak. 

De hát kikről beszéltek? 

Hát ez az!, csapta össze Chorin a tenyerét, Helén végre rátért a mai napirendi pontra. 

Amely két részre bontható. Először is arra, hogy – képletesen – ki fér föl a 

menekülthajóra, és milyen alapon-jogon. 

Hoppá, kicsi Lolám, kapja föl a fejét most Judit e téma hallatán, ilyenkor kell nagyon 

odafigyelni! 

Másrészt pedig, folytatta Chorin, hogy ki legyen a két túsz. 

Elza mindjárt bele is vágott a közepébe, és arra emlékeztetett minket, amit Feri tegnap 

mondott, hogy ugyanis velünk jön majd az ügyvédünk, Hoff György is a családjával. 

Na, hát már önmagában ez is…!, kezdte a méltatlankodást, hiszen ezért a szerződésért 

megkapja a csinos kis honoráriumát, de hát még ez hagyján. Viszont azt hallja most, 

hogy jöjjenek még a Hoff szülei is, merthogy állítólag amúgy is orvos az apja. Hát 

megtudtam, drágáim, hogy csak fogorvos – márpedig az én unokáimnak odakint 

inkább gyermekorvos kéne. Mért nem visszük a Preisich doktorékat? 

Helénnek erről pedig egy másik eset jutott az eszébe, amit rögtön részleteznie is kell. 

Hogy az ő magányos nagynénikéjük pedig – de hogy miért? – sehová se hajlandó 

menni a barátnője nélkül. És képes azt mondani, hogy azért akarja Lisszabonba is 

magával vinni – pedig egyáltalán nem is családtag –, hogy kilegyen a bridzsparti. 

Helénkém, neked meg fogalmad sincs, hogy miért!, nevetett föl erre Elza, de pont úgy, 

mint aki most döbben rá, hogy a húgának tényleg fogalma sincsen. Pedig hát az ő 

rokonukról, Artúr nagynénjéről van szó, és hogyhogy nem tudja róla épp a 

legalapvetőbbet! 

Elzám, a te jólértesültségeddel viszont senki nem versenyezhet, szólalt meg 

szemrehányóan Artúr. 

Drágáim, tért rá most Elza a lényegre, de közben még egyszer visszanézve 

elcsodálkozott Artúrék szőnyeg alá söprési gyakorlatán. Ha Feri az ügyvédjének a 

retyerutyáját is hozhatja, akkor én viszont bejelentem, hogy ragaszkodom a kedvenc 

menyemhez. 

Nahát, Lola kedvesem, mondta magában Judit, ha most itt lennél, ezen a ponton 
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fölélénkülnél, és megjósolnád, hogy most pedig Helén hozzászólásai következnek. És 

tényleg azok következtek. 

De hát már nem is a menyed! 

Azért, mert meghalt a fiam? Attól még továbbra is a menyem. 

A „kis özvegyről” beszélsz?, figyelt föl Chorin is. 

Igen, Loláról. Aki velem fog jönni. Ugyanúgy, mint minden élő fiam, lányom, 

menyem, vőm és unokám. 

Hát, nem tudom, vakargatta a halántékát Feri. 

Sose volt közvetlen rokon, mondta Helén. 

Hogyne lett volna – mint a bátyám felesége, vitatkozott Lexi. 

Nem is örökös, mondta Chorin – na, még csak az kéne!, szúrta közbe Helén –, nem 

részvénytulajdonos… 

Hát ez az, hogy mért nem?, kérdezte Lexi. 

Még unokát se szült neked, Elza!, vágta ki ekkor a tromfot Helén. 

Na, ugye megmondtam, Lolám, hunyta le Judit némán viszolyogva a szemét. 

Jaj, Helén, legyintett rá Elza, és lazán döfte bele húgába sokadszor a szokásos sértést: 

Hagyjad te csak a szülés témát!, jó? 

Mért?, arról Artúr bácsi is ugyanúgy tehet!, tetézte meg hirtelen még Lexi is. Mire a 

levegő elhűlt, Artúrt pedig úgy elöntötte az indulat, hogy fölpattant, és kis híján 

elkapta unokaöccse nyakkendőjét, hogy annál fogva fojtsa meg – az utolsó pillanatban 

mégis lefékezte magát. És akkor jutott csak eszébe, hogy Lexi pimasz megjegyzésének 

két iránya is lehetséges: Helén egyke szülésére ugyanúgy vonatkozhat, mint Lola 

gyermektelenségére – márminthogy Artúr ugyanúgy tehetne, úgymond, mind a 

kettőről. De bármelyikre is gondolt Lexi – vagy ha egyszerre mind a kettőre –, ilyen 

fokú pimaszság a családi nyilvánosság előtt Artúr szerint akkor is megérdemelt volna 

egy balhorgot a gyomorszájba és jobbegyenest az állára, mielőtt aztán a 

nyakkendőjével fojtogatta volna. 

De miután Artúr ütlege megállt a levegőben, a leggyakorlottabb társalgási rutinnal bíró 

Elza nemhogy nem jött zavarba, hanem éppen földúlt sógorát szólította meg 

tenyérbemászó nyájassággal: Tényleg, Artúr, te meg csak hallgatsz? Te is ellene vagy, 

hogy Lola is jöjjön? 
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De Helén ezt már nem tűrhette, és fölpattant. Elza, kérlek, abbahagynád végre ezt a 

szégyenletes szcénát?!, förmedt rá a nővérére, aki erre föl még méltatlankodott is, mint 

aki nem érti, mi baja van a húgának, mért ismételgeti, miközben veszi a kabátját, hogy 

ő ezt egy percig sem hallgatja tovább. 

Kohner némi tétovázás után a felesége után osont, és szólongatni kezdte, de Helén 

dühösen zavarta vissza a férjét, hogy ugyan mit akar már, menjen csak vissza, úgysem 

egyfelé mennek. Artúr pedig – mintha ez volna a megvitatandó nézeteltérés – azt 

kezdte magyarázni Helénnek, hogy hát értse meg, hiszen még Feri is azt mondja, 

biztonsági okokból neki továbbra is muszáj a titkos lakásban maradnia. 

Persze, muszáj, ismétli az asszony a fejét csóválva, mint aki most kell rádöbbenjen, 

hogy már itt tartanak. Ám ettől az arckifejezésétől Artúr megretten, és tétován 

ajánlgatni kezdi, hogy azért hazakísérheti Helént. 

Tudod mit? Ne fáradj!, hangzik a válasz, és villámlik egy tekintet. 

A férj azzal próbálkozik még, hogy ugyan ne bántódjon meg az ő Helénkéje, mert a 

részéről ez túlérzékenység volna – a feleség persze rögtön visszacsap: Na és a te 

részedről? Nem egy merő érzéketlenség? 

Artúr megérinti Helén kezét, hogy ne fusson el, maradjon, és ha végeznek itt, majd 

szép nyugodtan megbeszélhetik. De az asszony hajthatatlan, és dühösen vágja férje 

szemébe, hogy menjél te csak a „kis özvegyedhez”!, azt hiszed, nem tudom…?!, azzal 

föltépi az ajtót, kiront, és becsapja maga után. 

Miután a sértett feleség elviharzott, a leleplezett férj pedig visszakullogott, Chorin azt 

javasolta, hogy egyelőre napolják el az emigrációba indulók listájáról szóló alkut. 

Viszont el kéne dönteni, hogy ki maradjon túsznak. Előrebocsátom, ha fiatalabb 

lennék, kötelességemnek tartanám… 

Ám Elza rögtön a szavába vágott, hogy Ferinek először is az egészségi állapota sem 

alkalmas erre, másrészt pedig miköztünk nyilvánvalóan ő a főnök. Vagyis muszáj 

hogy velünk gyere, Feri, és vezessél minket. 

Chorin ezzel nem is vitatkozott, és máris úgy folytatta, hogy őszerinte az egyik jelölt, 

aki erővel is, képességekkel is bírja, és gyerekekről se kell gondoskodnia – azzal 

Mauthner Lexire emelte tekintetét. 

Értem, Feri bátyám… 
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Artúrba pedig e pillanatban belemart a féltékenység. Hogyhogy Lexi ilyen könnyen, 

első szóra beleegyezett, hogy itt marad?, szinte kapva kapott rajta. Csak nem Lola 

miatt? Akit ezek szerint a rokonság – Elzával szembeszegülve – tényleg nem akar 

kimenekíteni?, tépelődik Kohner, vagyis komolyan itt akarják hagyni? És lehet, hogy a 

„kis özvegy” kihagyásáról Lexinek már konkrét tudomása van?, és örül neki, mert 

tervei vannak Lolával? Vagy mit jelent Mauthner tenyérbemászó képén most ez a 

titokzatoskodás…? 

A másik túsz pedig leszek én, szólal meg ekkor Weiss Judit. 

Juditkám, emeli meg a tenyerét Chorin Feri, ne haragudj, de… 

Úgysem akarok veletek menni… 

Jaj, hát mért ne akarnál…?!, kezdett bosszús fejcsóválásba Elza, miközben Chorin azt 

fejtegette, hogy a túsz az férfiszerep inkább, és Juditra tényleg a családnak van 

szüksége. 

Elza is egyetértett azzal, hogy Judit itthon maradásáról szó sem lehet, viszont 

megkérdezte, hogy vajon mennyire veszélyes hátramaradni túsznak, és mi garantálja 

majd például az ő fiának, Lexinek a biztonságát. 

Chorin erre fölidézte Kurt Bechernek azt a mondatát, amelyet az ő hasonló 

aggályoskodására válaszolt: Nézze, ha bárki belegondol, rögtön rájöhet, hogy ebben a 

helyzetben számomra fontosabb, hogy a túszok élve maradjanak, és biztonságban 

kijussanak, mint a maguk számára! 

De Kohner sem erre nem igazán figyelt oda, sem pedig azt nem vette észre, hogy 

Weiss Judit a maga részéről nemet mondott, hanem újra csak az erkölcsi aggályait 

vette elő. Feri, tisztában vagytok ti azzal, hogy amit mi most művelünk, az nem más, 

mint kollaborálás a náci Németországgal? Ennek még súlyos következményei lehetnek 

– ha egyáltalán túléljük. 

Artúr, de hát már megegyeztünk, kezdte most a halántékát masszírozni Chorin. Mért 

kell ezt most megint elölről kezdeni?! 

És ekkor történt az, hogy Weiss Judit fölállt a helyéről, odalépett Chorin Feri elé, hogy 

félreérthetetlenül tudassa vele és mindnyájunkkal, hogy vegyük tudomásul, ő is mindig 

újra és újra elölről kezdi. Hogy egy életmentő alku…?, ezt ő képtelen elfogadni. 

Elza érezte magát alkalmasnak, hogy húgának az efféle lelki aggályait megértéssel 
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kezelje és föloldani próbálja, ezért bevallotta Juditnak, hogy ő maga is fél, és 

ugyanúgy aggódik, vagyis elhiheti, hogy igazán megérti őt. De most hadd ne mondjon 

többet, mint hogy gondoljon Judit a rokonság megmentendő gyermekeire. 

Ezen az ötleten Chorin is kapva kapott, igen, hogy az ő érdekükben próbálja meg Judit 

eltemetni magában a fenntartásait, és csinálja végig ezt az egészet némán. Tudod, 

Judit, ahol én voltam, lépett most az ablakhoz, hogy kinézzen, már nem gondoltam 

volna, hogy onnan valaha is lesz még nekem kiút. Másképpen beszélnél, ha te is jártál 

volna ott. 

Jártam olyan helyen, Feri, és tudom, miről beszélsz… 

Akkor pedig örülj neki, vágott közbe megemelt hangján Elza, hogy kivételes 

szerencsével módunk nyílik rá…! 

És akinek nincs ilyen szerencséje?, kiáltott föl Judit, mert nincsen rá pénze, hogy 

megvegye az életét…?!, és mivel még sírva is fakadt, ki kellett menekülnie a szobából. 

 

* 

 

Amióta a rokonság sorsa komolyra fordult, s ugyanakkor Mauthner Lexi váratlanul 

felnőtt férfiként kezdett viselkedni, amit senki se hitt volna, úgy alakult, hogy több 

elintéznivalónak is rendszeresen együtt jártunk a végére. Mindketten mint afféle 

egyedülálló függetlenek és – olykor Lexi kölcsönautójának köszönhetően – 

mozgékonyak, akik ráadásul azt hiszik, hogy szabadon mászkálhatnak a városban. 

De ne kerülgessem, mi okozott nekem ebben fejtörést: Hogy mi játszódhatott le vajon 

Lexiben, miközben tökéletesen úgy viselkedett velem, mint egy elragadóan figyelmes, 

érdeklődő és előzékeny lovag, aki az ő Lola sógornőjének minden kívánságát lesi és 

teljesíti, mosolyog, majd bokáját összeütve udvariasan elköszön. Hogy csak énbennem 

fokozódik-e találkozásról találkozásra az iránta való kíváncsiság, és csak én érzem-e, 

hogy valahonnan tartunk valahová – amivel nem állítom, hogy tudom, miről is van 

szó, hiszen lehet, hogy valami érzelmesen mélyülő barátságról, amelynek révén jobban 

megérthetem talán a bátyját, az én Gusztávomat is –, vagy pedig őbenne is kinyílik 

valami kíváncsiság énirántam. 

Mindenesetre egyik meglepetésből estem a másikba, hiszen hogy egészen őszinte 
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legyek, arra készültem, hogyan fogom bájosan és nem elijesztően hárítani Lexi 

behálózó udvarlását, amelyről ő állítólag híres volt. S amelyet tán afféle kötelező 

előzékenységből is szüntelenül gyakorol, ha bármi csekély esélye nyílik is a 

hódításnak. Ám erre egyáltalán nem volt szükség. Mert noha szüntelenül udvarolt, 

mindig egy lépéssel az előtt állt meg, hogy nekem kellett volna megállítanom, nem 

pedig egy lépéssel utána. Hiába is készítettem volna be nem teljesülő – de hátha 

legközelebb majd beteljesíthető – kívánságokat önmagam iránt, Lexi ezeket 

elmulasztotta kitűzni maga elé. Sajnos. Pedig arra szerettem volna számítani, hogy 

erős ellenállásban, vagyis el nem csábulásban próbáljam ki Artúrhoz fűződő 

érzelmeimet. 

De valahogy mégsem sikerült Mauthner Lexinek annyira lovagiasnak lennie irántam, 

hogy csábításának erőnek erejével kelljen ellentartanom. Annyira nem, hogy már-már 

kétségbeestem a vonzerőmet illetően, hiszen azt mégse gondolhattam, hogy Lexi 

engem mint özvegy sógornőjét venne tabuszámba. Mivel pedig az nem látszott 

valószínűnek, hogy jó ideje teljesen kiiktatta életéből a női nemet, arra jutottam – de 

megkérdezni nem mertem –, hogy nyilván valami egyszerű és gyors viszonyra 

szorítkozik, mert a mostani bonyolult fejlemények között jobbra nem futja sem az 

idejéből, sem az energiájából. 

Tény, hogy mindeddig nem szánta rá magát, hogy a csábítómmá próbáljon válni. Nem 

tudom, hogy ez így marad-e, viszont ha igen – hát sajnálja ő. 

 

* 

 

A legutóbbi rokoni kupaktanácson Lexi meg Elza olyan durván célozgattak rá, hogy 

Artúr megcsal engem, ahogyan még soha. Másnap elmeséltem Marianne-nak, hogy ez 

annyira gyalázatos volt, mondom, ha csak rágondolok, dühömben kell bőgnöm. 

Ne törődj vele, Helénkém, és ne sírj, próbált a nővérem tényleg a régi szeretettel 

vigasztalni, a részletekről mégsem akart hallani most sem. Neki mindig úgy a 

kényelmesebb, ha nem is tud semmit, hogy ne kelljen másképp viselkednie, mint 

eddig. Látod, én ezért nem járok el ezekre a gyűlésekre, magyarázta, mert nem akarok 

csalódni a rokonaimban. 
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Persze számíthattam volna rá, hogy Elzáék előbb-utóbb botrányt csinálnak. Voltaképp 

az a csoda, hogy ez a viszony eddig – amilyen régóta tart már – nem bukott ki még 

ilyen szégyenletesen. De azt hiszem, ez most már nem is történhetett másképp egy 

ennyire kiszolgáltatott helyzetben, amilyenben vagyok. 

Merthogy Artúr két vonatkozásban is tűrhetetlenül viselkedik már régóta. Először is 

azért, mert nem elégedett meg az alkalmi hűtlenkedési kilengésekkel, hanem – ahogy 

lassanként kiderült – folyamatossá váló és egyre hosszabban tartó viszonyba 

bonyolódott. Másrészt pedig megalázóan indiszkrét az, ahogy ezt az egész szerető-

ügyét intézi. Oda se figyel, mikor kinek a füle hallatára mit mond, és a pletykaéhes 

rokonság meg a társaság előtt máris ott virít a szégyenletes lelepleződés: Artúr 

megcsalja Helént. Hogy aztán a legtöbben – csupa kihangsúlyozott kíméletből – úgy 

tegyenek a jelenlétemben, mintha soha nem hallottak volna semmit. Na, ez az 

álságosság a legviszolyogtatóbb az egészben. 

Nem akarok kérkedni, de én sose viselkednék így – ahogy szerintem senki sem, aki ad 

a becsületére meg a jóhírére. Mindig tudtam, hol a határ, meddig szabad 

merészkednem, hogy ne ártsak sem magamnak, sem a hozzám tartozóknak, hogy ne 

hozzak megszégyenítő helyzetbe senkit. 

Ezt Weiner Jakab is hamar megértette. Világossá tettem, ne is álmodjon arról, hogy 

engem rábeszélhet bármilyen rendszeresebb találkozgatásra. Szó sem lehet róla. 

Hajlandó vagyok rászánni egy-egy diszkrét alkalmat – az elsőkre még ’41 őszén került 

sor –, ám ezeket nem kötheti össze semminemű kapcsolattartásnak a folyamatos 

vonala, úgyhogy ezek nem lehetnek mások, mint egymástól független s úgyszólván 

véletlenül adódó, egyszeri esetek. 

Jakab eszes ember, úgyhogy azt válaszolta, egyetért, és hogy a szívéből beszélek, 

ugyanezt akarta javasolni. Csupán egy-két találkozást, levélváltást szükség szerint, 

kivételes esetben telefonüzenetet. De azt azért tudjam, hogy titkon távoli rajongómnak 

tekinti magát már kamaszkora óta, és hogy az ő sok jövés-menéssel járó, meg nem 

állapodott életformájában hadd gondoljon úgy rám, mint magányos szíve maradandóan 

ihlető hölgyére. Rajtam áll, hogy hódolatából mit fogadok el, de tudnom kell, hogy 

egy szavamba kerülne, és ő énértem úgyszólván bármit… 

Nem vagyok sajnos már esztelenül lázadó kamasz, úgyhogy megértem én a maga sok 



 210 

kötelmét és tilalmát, drága Helén, és azt is tudom, hogy ha tapintatlanul többet 

akarnék, vagy ha indiszkrét volnék, rögtön elveszíteném magát. Úgyhogy – ha 

egyébként nincs ellenére – fogadja türelemmel érdeklődésemet, én mindenesetre 

némán fogok epekedni tovább. És noha továbbra sem szeretném a nemesi előjogokat 

tisztelni, ha kívánja, szólíthatom mégis a rangja szerint méltóságos bárónőnek, vagy 

ahogy hangzani szokott: méltsásasszonynak. Különösen, ha – bizalmas kettesben – 

bizarr módon még izgatónak is találja, kedves Helén. Hiszen magát is valami furcsa 

vágy kerítette hatalmába, amint ez tényleg megtörtént, vagyis amikor tévedésből 

nagyságának szólítottam, és ettől még zavartabban méltóságosra korrigáltam. 

Miközben maga ragyogott, majd belepirult, és azzal kezdett ugratni, milyen frivol 

dolog ez, hogy én állítólagos kommunista létemre lenagyságázom magát. És ebből a 

mulatságos fölhevülésből bonyolódtunk bele abba az első, félresikerült csókba. 

Nem volt ott akkor még semmiféle csók, kezdtem el rögtön tagadni, mintha nem volna 

mindegy, hogy közeledésünk mely napjait jelöljük meg intim pántlikákkal. Én mégis 

ragaszkodtam hozzá, abból, hogy tegnap történetesen elgyöngültem és engedtem, nem 

következik, hogy ez ma vagy a jövőben bármikor is megismétlődhet. Nincsen folytatás 

– legföljebb újrakezdés, ha mégis. Ezt jegyezze meg. Engem pedig legjobb, ha elfelejt, 

nehogy valakinek – akár csak véletlenül is – megemlítsen. 

 

* 

 

Azon gondolkodik el egyik este Artúr, hogyan vélekedhetnek ezekről a mostanában 

szóban forgó döntenivalókról rokonságunknak azok a tagjai, akik csöndben vannak – 

és mivel senki nem fojtotta beléjük szót, feltehetően önszántukból nem nyilvánítanak 

véleményt. Az idősebbek és passzívabbak nyilván azért, mert elismerik 

tájékozatlanságukat, és ráhagyják a dolgot a hozzáértőkre, elsősorban, ugye, Chorin 

Ferire. 

Viszont léteznek rajtuk kívül olyan aktív családtagok, akik egyebekben markáns 

véleményt szoktak képviselni, vagy egyéni helyzeteik és kötődéseik különutassá teszik 

őket, most azonban mégsem akarják megbontani a formálódó rokonsági egységet. 

Kornfeld Móric sógoromnak a családjainkban betöltött különleges szerepéről és 
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rabságában is megőrzött pozíciójáról beszéltem már. A szerződés megkötésénél pedig 

mint „rangidős árja” került előtérbe Geitler Annie, aki férjének, Weiss Jenőnek a 

letartóztatása miatt ráadásul magára maradt a gyermekeivel. 

Akadnak azonban olyan rokonok, akik, mivel kisebbségben érzik magukat, már a 

dolgok megvitatása elől is meghátrálnak – némi megelőlegezett vagy vélt sérelmektől 

már eleve is megbántva. Utóbbi típus legmarkánsabbjának Weiss Alfonz nejét, Herzog 

Erzsébet pszichoanalitikust látom a maga ki-nem-keresztelkedettségével és 

megvesztegethetetlen intranzigenciájával. Akinek biztosan megvan az aktuális 

kérdésről is a maga különvéleménye, amit mi nyilván nem tennénk ki az ablakba. Ám 

ez csupán sejtés, mert hogy valójában mit gondol, azt nem köti az orrunkra. Hogy 

Erzsébet különállása abból fakad-e, hogy apjának fölbecsülhetetlen értékű 

műgyűjteménye miatt az ő érdekei nehezen egyeztethetők össze a Chorin által 

szorgalmazott tervezettel – avagy csupán a Weissek és kapcsolt részeik Herzogok 

általi lekicsinylésének évtizedes beidegződése érződik ezekben a frekventált napokban 

is, nem tudom. Mindenesetre hálás vagyok – közvetve nyilván az én kedves Ali 

sógoromnak lehetek hálás –, hogy Erzsébet tüntetően távol tartja magát az 

alkufolyamattól, azaz némán asszisztál hozzá. 

Mindez arról jutott eszembe, amit Lola mesélt nekem a minap, hogy Weiss Judit 

találkozott a sógornőjével, Herzog Erzsébettel, és pár perc alatt egymást hergelték az 

egyetértő fölháborodásig, hogy hol itt az igazság. Hogy más, közönséges embereknél a 

bútor, az étkészlet, a nyaklánc meg a jegygyűrű képezi a családi vagyont – hát közülük 

vajon ki tudja ennyiért megváltani a családja életét? 

 

* 

 

Mesélnek – mesélnek!, hát persze, hogy Heltai mesélt róluk is – kikapósabb fajta 

csillagos asszonyokról. Akik mondjuk délután kiöltöztetik, kifestik, kirúzsozzák 

magukat az óvóhely közönsége számára is. Merthogy, azt mondja, van az ő házukban 

is egy-két ilyen jampec asszony. Amelyik azt is gyakorta megteszi, hogy csillag nélkül 

megy el hazulról, betaxizik a városba, és eszpresszóban találkozik az ismerős úrral. 

Szerintem pedig van, amikor bármelyikünk szeretne jampec asszony lenni. 
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* 

 

Gyakran jutnak eszembe az összeomlás előtti utolsó beszélgetéseink Fenyő Miksával 

és Kornfeld Mócival. (Jobb híján titulálom összeomlásnak a megszállást, mert ettől 

fogva kell titkos föld alatti járatokban, vakond módjára élnünk.) 

Valahogy az általános hazai morál színvonalának lezüllésére terelődött a szó. Maxi 

kezdte fejtegetni, hogy amikor mondjuk az fenyeget, hogy a németek az ország 

megszállására készülnek, akkor csak-csak megképződik a magyarságban – na, nem az 

ellenállás, de – valami duzzogó morcoskodás, nem?, értitek, mire gondolok. Viszont 

ahogy a zsidók eltipratásának egy-egy újabb etapjáról értesülnek tisztelt honfitársaink, 

úgy tülekednek egyre nagyobb tömegben, hogy ennek a világnézetnek válhassanak a 

híveivé. 

Móci, aki még mindig az emberiség alapvető jóságába vetett hitét tekintette maga 

számára a legvégső kapaszkodónak – s a keresztényi szeretet és könyörületesség igazi 

erejét is ebben látta –, persze máris megbotránkozott Fenyő Maxi durva 

általánosításán. 

Aki hevesen magyarázta, hogy milyen elismerően csettintenek az ismerősök meg a 

szomszédok az új törvény hallatán, hogy: Na, ez már igen! És mit gondoltok, akinek 

ez ennyire tetszik, az nem a magyarság nagyobb részének a szája íze szerint beszél?, 

kérdezte Maxi. Szerintetek a nagy többség nem tartja méltányosnak azt a rendelkezést, 

amely megkíméli a derék magyar szatócsokat, ügyvédeket, mérnököket vagy 

doktorokat attól, hogy konkurenciaharcba kelljen bonyolódniuk holmi orcátlanul 

rafinált vetélytársakkal? És nem érzik végtelenül fölemelőnek, hogy ilyen nehéz 

időkben, amikor ennyire áruszűkében vagyunk, a zsidó boltok készleteinek 

lefoglalásával gondoskodik róluk a törvény? 

Szegény Móric pironkodva próbált ellentmondani, hogy megérti ő a Maxi maró 

iróniáját, de azért nem kéne azt képzelni, hogy a többség így érezne… 

Fenyőt azonban nem lehetett már megfékezni. Ti nem vettétek észre, hogy ez a remek 

törvény ráadásul megteheti azt, aminek egy úriember még a gondolatától is 

visszahőkölne? Hogy kiemelje, mondjuk, valakinek a zsebéből a pénztárcáját. Hát 
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nem? Gondoljatok csak bele, hogy amikor az efféle rendelkezés egyik percről a 

másikra módot nyújt erre, micsoda gyönyört képes fakasztani, és mennyire magától 

értődő gesztust szabadít föl – miközben erre biztatja még a kollektív erkölcs is! És 

mekkora megkönnyebbülés az, már bocsánat, hogy az ember végre lesöpörheti 

magáról a keresztényi szeretet, a humanizmus meg az összes többi könyörületesnek 

mondott tanítás maszlagját! És ha ezeken túlteszi magát, akkor már nincs akadálya, 

hogy végre kitörjön belőle és napvilágra jusson a rablásvágy, hogy felkorbácsolhassa 

fölszabadító szadizmusát és gyilkolási ösztönének örömét. Hogy közben gondosan 

letaroljon mindent, amit a zsidók tudása, leleményessége, szorgalma megművelt – így 

jutva el végül maguknak a munkálkodóknak a maradéktalan eltakarításáig. 

Szegény Kornfeld Móci valósággal hátrahőkölt Fenyő Maxi kíméletlen 

magyarságvíziója hallatán – de magam is úgy megdermedtem, hogy semmi 

vigasztalóval nem tudtam volna föloldani ezt a rémlátomást. 

 

* 

 

Azt mondják, valahányszor Szolnokot bombázták, ott minden bombázás után a 

zsidókat verték. Na de mit fognak csinálni ezután, hogy Szolnokon nincsen többé 

zsidó? 

Ahogy ma reggel fölriadtam, bele se gondoltam, kitől hallottam ezt. Valahogy 

természetesnek tűnt, hogy a férjemtől, ő szokott efféle harci cselekményeket a rádióból 

megtudni. De aztán rájöttem, hogy Artúrt – azóta, hogy a veszekedésünk után faképnél 

hagytam – már egy hete nem is láttam. És hogy hát igazán ébredhettem volna akár 

tegnap esti látogatóm emlékével is, ha mélyebb nyomot hagyott volna. 

Hogy honnan szerzett tudomást erről a Tímár-féle gondnoklakásról, nem volt hajlandó 

elárulni. Csak hogy rájött, nyilván ezt használjuk bujkálásra, ha nem lakhatunk a 

házunkban. És csak egy darabig kellett figyelnie az ablakokon át a mozgásomat, hogy 

rájöjjön, egyedül vagyok itt. 

Weiner Jakab volt az, és mondhatom, ugyanolyan bizarr módon zajlott le az este, mint 

két és fél évvel ezelőtt, ’41 októberében az ő lakásában. Ahová akkor egyrészt azért 

hívott, hogy átadjon nekem néhány fényképet az édesanyjáról, Lauráról, másrészt 
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hogy megmutasson olyan iratokat és dokumentumokat, amelyeket Judit nővérem 

delegációjával közösen gyűjtöttek Kőrösmezőn és a huszti járásban. 

Emlékszem, milyen szenvedélyes fölindultsággal mesélt az ottani tapasztalataikról, 

ahogy fölolvasott a papírokból – és hogy én egy idő után nem bírtam ezt hallgatni. 

Különösen, amikor saját szégyenükről beszélt, hogy ők megbénultan nézték végig ezt 

a kiutasítást és elűzetést. Meg az undorukról a végrehajtók iránt, akik kéjes örömmel 

vállalkoztak az ilyen feladatra, és még hencegtek is vele. 

Jakab különös eseteket is sorolt, hogy ezen a ’41-es nyáron ki mindenkit rekesztettek 

ki fajrendészetileg a honfitársaink közül. Volt a kitoloncoltak között egy idős 

munkácsi rabbi, akinek már az apja is ugyanott volt rabbi, mégis elkergették. Aztán 

mesélt egy „eleven nyelvnek” titulált illetőről, aki az oroszokhoz járt át határon, hogy 

élete kockáztatásával kémkedjen a magyaroknak – hiába mutogatta hivatalos 

köszönőlevelét, amelyet ezért kapott, nem tudta vele igazolni magát. De a 

legfölháborítóbb esetnek az bizonyult, amikor úgy érkezett Putnokról Kőrösmezőre 

egy csoport, hogy egyiküknél sem volt semmiféle irat. Azokat ugyanis a főszolgabíró 

beszedte tőlük, és amikor már nem volt náluk semmiféle okmány, akkor indította őket 

útnak a következő szállítmánnyal. 

Beszélt Jakab egy olyan családról is, akiknél anyaországbeli vendég gyerekek voltak 

látogatóban, és őket is elhurcolták Galíciába, a szülők pedig soha nem fogják a 

gyerekeiket viszontlátni. Egy csendőr pedig bevitt egy zsidót a borbélyhoz azzal, hogy 

borotváltassa le a szakállát, és szigorúan ráparancsolt, hogy utána jelentkezzék a 

csendőrségen. A halálra rémült zsidóval, aki meg volt róla győződve, hogy most el 

fogják vinni, ott közölték, hogy hazamehet. Ezt Jakab szerint nyilván sikerült tréfának 

tekintették Huszton. 

Aztán elmesélte, hogy Judit nővéremmel meg Szapáry grófnővel együtt fölkerestek ott 

egy Meskó nevű főgazembert, aki a kiutasítási törvényt a helyi igények szerint tovább 

szigorította. És aki nem volt hajlandó semmiféle méltányosságot vagy mentességet 

elismerni, szerinte ugyanis a zsidóknak azért nem voltak okmányaik, mert tudatosan 

szabotáltak. De hát ki hiszi ezt el most, amikor már két zsidótörvényt akasztottak a 

nyakukba, és rögtön életbe lép a harmadik is? Ezt pont maga ne tudná, Meskó úr? De 

neki csak az volt a fontos, hogy minél több zsidót tehessen ki. Meg is mondta, hogy 
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igen kívánatosnak tartja minél erősebb megritkításukat, mert Kárpátalján a zsidók 

mások, mint az anyaországban, tudniillik mindegyik magyarellenes és kommunista. 

Erre pedig azt hozta föl bizonyítékul, hogy a rádión Londont és Moszkvát hallgatják. 

És akkor, kedves Helén, a maga nővére, Judit megkérdezte Meskótól, helyesli-e ezt az 

embertelen bánásmódot. Azt felelte, nagyon is szükségesnek tartja, mert csak így 

biztosítható, hogy senki se bújhasson ki a kiszállítás alól. Eredetileg hat órát akart adni 

a csomagolásra, de kénytelen volt ezt egy órára rövidíteni, mert szerinte úgy sokan 

megszöktek. Ezért is tartja jónak, hogy meglepetésszerű rajtaütéssel, lehetőleg éjjel, 

álmukból felriasztva szedjék össze őket, így legalább biztosan horogra kerül mind. 

Megrémültem Jakabnak ezektől a történeteitől, azt akartam, hagyja abba, mi közöm 

hozzá, nem is vagyok zsidó. Még az is megfordult a fejemben, hogy ez csak 

provokatív okokból gerjesztett túlzás lehet, valami szándékos rémhír. De persze 

fogalmam sem volt, kinek állna érdekében – úgyhogy nem is mertem szóvá tenni ezt a 

gyanúmat. Csak az zakatolt a fejemben, hogy már nem bírom tovább. De mivel 

eközben félreérthetetlenül miattam csillogott a szeme, és arra se volt nehéz rájönnöm, 

miért hívott magához valójában, úgy döntöttem, mégiscsak el fogok csábulni. Pedig 

amikor beléptem ide, az volt még az elhatározásom, hogy ha csak megérint, 

fölpattanok és eljövök. De mivel úgy éreztem, hogy az exodusnak ezeket a históriáit 

most csak ezen a módon lehet megszakítani, váratlanul megcsókoltam Weinert. És így 

abbamaradtak a tűrhetetlen históriák, viszont folytatódtak a cselekvő szerelem tettei. 

Amelyekről megemlékezni csak akkor mernék, ha ezt a mondatot láthatatlan tintával 

írhatnám. 

Ez történt ’41 őszén és azóta még egypárszor. Hogy most akkor, ’44 májusában 

hasonlóan ismétlődjön meg itt, a gondnoklakásban. Azzal a különbséggel, hogy 

Weiner most nem valami Kárpátokon túli, hihetetlennek tűnő üldöztetési históriákkal 

traktált. Hanem azzal, hogy napjainkban ez minden egyes hazai településen így megy 

végbe – nincs kivétel. És ha bármelyikünk is azzal áltatná magát, hogy ez csak rémhír, 

súlyosan téved. Ellenkezőleg, minden borzalmas hír csak alábecsülheti azt, ami 

valójában megtörténik. 

Jakab folytatta volna, hogy beszéljen a vidéki települések gettóiról, ahonnan közvetlen 

hírei érkeztek – ekkor mesélte azt a szolnoki bombázási példát –, de hát mindennek 
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van határa, számomra itt volt. Úgyhogy a csábítás kézenfekvő módján fojtottuk bele 

egymásba most is a szót. És mert amíg a karjában tartott, nem beszélhetett, nem is 

mondhatta el, mi szél hozta hozzám. 

Jó fél óra múlva derült csak ki, hogy menekülési lehetőségekről is kérdezni akart. Na 

de hát – engem? Segítsek neki kapcsolatba lépni azokkal, akik – nyilván nem ingyért – 

kimenekíthetnének innen rászorulókat. Hirtelen megriadtam, hogy vajon a rokonaira 

gondol-e, vagy egyenesen saját magára, mert akkor lehet, hogy közvetlenül tőlem is 

vár valami segítséget. Ha a fülébe jutott – ezek a földalatti bolsevikiek hihetetlen 

híreket képesek megszerezni! –, hogy a mi rokonságunk menekülni készül, ráadásul 

némi holdudvarral együtt… És hogy Kohner Artúr talán még a szeretőjét is fölveteti a 

listára, akkor miért ne tehetné meg ugyanezt a felesége is valami ügyes ürüggyel…? 

Mit felelnék, ha ilyesmik ügyében kezdene tapogatózni? Majd’ elájultam, ahogy ez 

fölrémlett előttem! 

Viszont ha mások érdekében akar közbenjárni, akkor is… hogyan? Ugyan mit 

tehetnék én? De hát úgy megrémültem, hogy nem mertem alaposabban kikérdezni 

sem, mit is akar voltaképpen. Kutatni próbáltam a memóriámban, vajon kitől 

hallottam, hogy jelentős pénzadományokat gyűjtenek egy vonatnyi utas kimenekítése 

fejében, és hogy valami Kasztner nevű ember a szervező. De annyit voltam képes csak 

dadogni, hogy jó, hát megkérdezhetem Judit nővéremet, kihez lehetne vajon tanácsért 

fordulni – talán a vállalatunk ügyvédjéhez?, ő biztosan tudni fog mindent. 
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Lola pár perce rohant el – nem jut eszembe okosabb annál, mint hogy megpróbáljam 

lejegyezni ma délutáni látogatását. 

Őszintén szólva igencsak megéheztem már, mire megérkezett – nem bántam volna, ha 

a szokásos fél 1-nél akár egy órával korábban jön, ehelyett ugyanennyivel később jött 

–, és mert már egy száraz kenyérvégem se volt, amit előételként jobb híján teába 

áztathattam volna, nincs mit szépítenem, igencsak ingerült lettem, mire kifulladtan 

beesett végre az ajtón. De mivel tudtam, hogy ha csak jelentéktelen megjegyzést 

teszek is, abból sértődés támadhat, és minél több a szó, annál később ebédelhetek – 

nem szólva a gyomoridegekről, amelyeket emésztés előtt kímélni kell –, egy rossz szót 

se szóltam. Mosolyogva kíváncsiskodtam az asztalnál az alumínium ételdoboz körül, 

amelyet Lola kiemelt épp a táskájából – csak nem hideg élelmet akar ebből előszedni? 

És hogyhogy nem a többfogásos ételhordóval jött, ahogy szokott? 

Ám akkor titokzatoskodva elővarázsolt még egy hólyagpapírba csomagolt, 

féltenyérnyi szalonnadarabot, levágta és kockákra aprította a felét, majd a kis 

serpenyőben sietve megpirította a tűzhelyen. Akkor kukkantott csak a fémdobozba, de 

vissza is csukta, és annyit mondott, hogy nemrég tanulta Tititől, aki maga is ritkán főz 

ilyet, hát reméli, nem rontotta el. Na de hogy mi ez. Olyasmi, mint a tejbegríz, csak 

nem tejbe, és nem gríz, hanem kukoricadara. Viszont finom tepertővel!, emelte le most 

a doboz fedelét, hogy ráöntse az ételre a serpenyő tartalmát, majd villával igazgatta el, 

hogy a zsiradék átitassa. 

Elbűvölten vettem kanalat a kezembe, magam elé húztam a dobozt – Lola ezen 

elámult, később jöttem csak rá, hogy azért, mert a tányérra való kiszedéstől el is 

tekintettem –, és máris nekiláttam. Egészen gusztusosnak tűnt, és nemcsak azért 

kezdtem el rögtön és jó étvággyal belapátolni, mert ki voltam éhezve, hanem ízlett is, 

nem ettem még hasonlót. 

Remélem, hogy miután megittam két pohár vizet is, nem felejtettem el megköszönni 

legalább az ebédet. De hogy szinte nem is szóltunk eközben egymáshoz, csak akkor 

tűnt föl, amikor kedvesem a fal felé fordult, és megnyitotta a vízcsapot. 

Ülj már le kicsit! Lola, drágám, muszáj rögtön mosogatni? 

Ha beleszárad, nehezebb. 

Olyan jó, hogy végre itt vagy. Annyira vártalak már. 
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Siettem, ahogy tudtam. 

Sorba kellett állni? 

Nem, ma nem voltam a péknél… 

Pedig már a kenyérvéget is be kellett áztatnom… 

Aha… 

Még tegnap, vacsorára. 

De ma főztem magának tepertős prószát. 

Ezt hívják az oláhok puliszkájának? 

Na és? Megette, nem? Megfeküdte tán a gyomrát? 

Nem, csak éppen… 

Magam se tudom, „csak éppen” mit akartam kifogásolni – hogy az elmaradt levest 

reklamáltam volna?, vagy hogy Lola miért nem frissen főzte meg itt ezt a puliszkát? 

És akkor tán nem hűl ki, és nem szárad ki ennyire, még ha a tepertő meleg is volt 

rajta… Bezzeg, amíg éhes voltam, ettem minden kifogás nélkül. Vagy valami egészen 

más hiányzott az ebédből?, valami meghitt asszonyhang inkább, gyengédség, bizalmas 

hangulat…? 

Nekem nem is hagyott, szólalt meg ekkor. 

Te még nem ebédeltél? Lola!, jaj, de hát…! Na, most akkor, dadogtam, kínosan 

toporogva, és közben elöntött a szégyen, hogy megettem az ő adagját is. Jó, hát 

megesett párszor, hogy túl volt már az ebédjén, mire hozzám megjött, és olyankor csak 

nekem terített. De legtöbbször két tányérba merte ki az ételhordó tartalmát – ha nem 

itt, helyben főzött éppen –, és együtt ebédeltünk. Most az ételhordó hiánya zavarhatott 

meg – mint aki személyre szóló sürgős küldeményt kaptam, fogságba életmentő 

csomagot –, hogy ez csak az enyém. Mekkora blamázs!, annyira kínos, ő pedig – látva 

szégyenkezésemet – meg se próbálja föloldani a bűntudatomat. Ellenkezőleg, oda szúr, 

ahová szokott, hogy legalább ilyenkor ehetnék kevésbé mohón, hogy lefogyjak, 

amikor ennyire körülményes az ebédről gondoskodni. 

Én pedig megszégyenülten hajtogatom szét a zsírpapírt, hogy hát hiába van még ez a 

kis szalonna, ha nincs hozzá kenyér. Miközben attól leszek még idegesebb, hogy ha 

egyszer ilyen önző voltam, mért nem tudom elfojtani a következő sérelmemet, a 

vacsorámra vonatkozót. Hogy megint nem lesz mit ennem. Ha csak elő nem szed Lola 
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még valamit a szatyrából – mert nekem itt már csak egy kis lisztem és babom van –, 

hogy nekiálljon főzni. De mint aki meghallotta óhajomat, és máris megtagadja, így 

szól: 

Nem számít, kibírom hazáig. 

Máris menni akarsz?, Lola? De hiszen… 

Úgy éreztem, elönt az indulat, ráadásul kétféle csalódásé csapódik hirtelen egybe. 

Ennyire nem ugyanazon jár az eszünk?, hogyhogy csak én vártam őt szívrepesve, hogy 

mikor láthatom végre? Hát mért nem tudunk egybehangolódni? Meg se fordul a 

fejében, hogy én mikor minek örülnék éppen, hiszen hány nap óta kell hiányolnom őt, 

arról nem szólva, hogy a saját örömkeresése is vezethetné felém, de hát arra már nem 

is tudom, mikor volt példa. És ha nem volna még elég, hát most nemcsak szerelmileg 

vesz engem éppen semmibe, hanem a gondoskodás tekintetében is…! Egyáltalán nem 

számítok neki? De mindebből csak ez bukott ki sértetten belőlem: 

Tudtad, hogy nincs kenyerem. De mért is hagytad ki a péket? 

Mert kitaláltam ezt a jó kis puliszkát, felelte bájos mosollyal, s talán mivel úgy döntött, 

hogy nem az etetésemen fog velem összeveszni, rögtön így folytatta: És inkább 

olvastam helyette… 

Olvastál, az remek, helyeseltem rutinos őszintétlenséggel és elcsodálkozva. 

Mesét, tette hozzá, hogy ezt végképp ne értsem. 

Mesét?, hogyhogy…? 

Vagyis fölolvastam, mindegy… 

Fölolvastál?, kinek? 

Nem érdekes… 

Föl nem tudtam fogni, hogy ha nem érdekes, ha nem akarja megmagyarázni, miért jött 

ma késve, akkor minek keveri ide ezt a meseolvasást. Valami gyerek lehetett rábízva?, 

most, amikor tényleg van pont elég gondja? Vagy ez csak valami rosszul kitalált 

kifogás?, és egészen másfelé jár ő, mint ahogy én gondolom…? De hogy az esze 

máson jár, az biztos, hiszen ide se figyel rám, és nincs is maradása: 

De most már mennék, mert még… 

De Lola…! Na de hát…!, hápogtam csalódottan – belül pedig földúltan és féltékenyen, 

de tudtam, hogy nem zúdíthatom rá sértődésemet, mert ha valamiből, na, abból 
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végképp nem lesz ölelkezés. Megpróbálok gyengéd lenni: Jaj, te Lola, kezdeném, de 

félbeszakít: 

Be kell mennem a kórházba, Juditnak segíteni… 

Pont ma ígérkeztél el?, ezt vagyok képes csak kinyögni, míg az ábrázatomra, tudom, 

az van írva, hogy pont most, amikor én arra számítok, hogy bezuhanhatok végre a 

vágyott combod közé, pont ma?! 

Mire ő azzal a lesújtó női tekintettel válaszol, amelynek az a jelentése, hogy teneked 

csak ezen tud járni az eszed. Mondani pedig azt mondja, hogy nem csak ma van a 

kórházban dolga. Merthogy új osztályt nyitottak, sokkal többen vannak. 

Ekkor taktikát változtattam. Nem kérdezősködtem tovább, pedig lett volna mire 

kíváncsinak lennem, de hát a jelek szerint ilyesmire nincs idő. És megdicsértem a 

segítőkészségét, azt mondtam, hogy most már értem. Azt viszont nem vettem 

készpénznek, hogy annyira sietős volna a dolga, hogy ne maradhatna még egy fél órát. 

Vagy akár egy egészet. Megszelídültem, közelebb húzódtam, rámosolyogtam, és 

megérintettem a kezét. 

Tudod, édes kicsi Lola… annyira vártam már, hogy lepihenjünk… 

Hát persze, ebéd, utána szieszta, bólogatott pikírten, átlátva rajtam, de gondoltam, 

hadd korholjon, ostorozzon kedvére, csak eresszen közben közelebb. 

Úgy vártam, hogy legyen veled egy-két nyugalmas órám, súgtam a fülébe, és átöleltem 

a derekát. 

Artúr, ne!, vonta ki magát, hagyjon inkább, hagyjon! 

De annyira hiányoztál!, tört ki belőlem az ostoba sértettség, amit ő meg is torolt egy 

arculcsapással: 

A koszt-kvártély mellé, bocsánat!, de nem kötelezően jár a… 

Lola, kérlek…!, dadogtam elhűlve. Ki mondta, hogy jár? Mért kell ezt így…?! 

Átvillant az agyamon, hátha sérelmek gyűltek föl benne, hogy ő engem bújtat, és ki 

kell hogy szolgáljon, én pedig mi mindent várok el tőle… Vagy van, amiről úgy érzi, 

kikövetelem, zsarolom…? De nincs idő ezt most tisztázni. Le kell gyorsan higgadnom, 

tényleg nevetséges volna, ha gyerekesen megsértődnék. 

Úgy véltem, Lola is a megnyugvást választja, ezért ül le a dívány másik sarkába, és 

javasolja, hogy meséljek inkább, merre jártam, és mit láttam-hallottam – de tévedtem, 
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és persze megint csak alábecsültem őt. És noha nem állt szándékomban szóba hozni 

délelőtti találkozónkat Chorin Feriékkel, jobb híján magam hozakodom elő vele: 

De hiszen tudod, hogy csak a rokonsági kupaktanács… 

De hiszen tudom, bólintott Lola, és elhallgatott. 

És a Chorin Feri lényegében ugyanazt, amit a múltkor már… 

Maga pedig ugyanazt nem, amit már a múltkor sem… 

Úristen!, villant át az agyamon, ez a „kis özvegy” itt mindent tud, mint aki maga is 

jelen volt. Másrészt kíméletlenül pontos: Teszek két őszintétlenül jelentéktelen 

megjegyzést, ő meg azokat rögtön keresztülszúrja, mint egy bajvívó. Hirtelen nem is 

jut eszembe okosabb az időhúzásnál: Te most miről beszélsz, édes Lolám? 

Erre ő – mint jeladásra – megindul most: Artúr, de tényleg, mert érdekelne. Maga csak 

úgy tesz, mintha? Vagy tényleg meg is süketül olyankor? 

Milyenkor?, kérdem minősíthetetlenül. 

Mikor az én sorsomról van éppen szó. 

Olyan ostobának azért mégsem adhatom ki magam, mint aki azt sem értem, hogy mire 

céloz: Szívecském, mondom tehát, a rokonsági névsor, ha erre gondolsz… 

De hogy még fölszólításra se szóljon az érdekemben egy szót! 

Azt hittem, elsüllyedek. Hát ez most, mondom magamnak, a megszégyenülésem kellős 

közepébe talált. Ezek szerint Weiss Judit mindent szó szerint mesélt el Lolának, 

nyilván pont az előbb. Nekem pedig ezek után csak erre a szóváltásra futotta, melyet – 

bármennyire kínos is – szó szerint igyekszem lejegyezni. Egy szánalmas 

visszakérdezéssel indítok: 

Milyen fölszólításra…? 

Nem emlékszik. És úgy tesz, mintha semmi nem is történt volna! 

De hiszen az még csak most alakul. 

Vagyis? 

Hát hogy még… formálódik… 

Mi formálódik, Artúr? 

Hogy ki hogyan és hová… 

Ennyi? Hát én nem így tudom. Hanem úgy, hogy eldőlt. 

Hirtelen az villan eszembe, amit már napok óta halogatok tisztázni Lolával: Te, csak 
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nem Rajczy Bálint beszélte tele a fejed? 

Mit mond?, nem is értem, miről beszélt volna…? 

Ellenem akar téged fordítani, Lola! De kérlek, nekem higgyél, és én azt akarom, hogy 

te is gyere, mert ez még nem dőlt el… 

Ne nézzen ostobának! Pár nap múlva indulni kéne! És azt akarja velem elhitetni, hogy 

aki utazik, az még nem is tud róla? 

Pedig Becherrel bizony még mindig megy az alkudozás, hogy hány fős lehet a keret. 

Én meg azt látom, hogy nem lesz abból semmi, amiről nemrég ábrándoztunk. Hogy 

odakint saját utat választunk magunknak majd mi ketten… 

Lola most ezzel a legfájdalmasabbat mondta ki, pontosan azt, ami körül egyre csak 

nőtt ez a megoldhatatlan gubanc, és amit nagy ívben kellett kerülgetni az 

elhallgatásokkal. Ezért maradt tisztázatlan, hogy kettőnknek ez a jövője, ez az 

úgynevezett saját útja pusztán afféle képzeletbeli vágyálom, vagy konkrét időben és 

helyen beteljesítendő terv. És erre csak bűntudattal tudok gondolni. Hogy úgy néz ki, 

Lolának nem sikerül a listára följutni, én pedig nemhogy nem próbálom ezt megoldani, 

de még azt se tudom, hogy akarjam-e vajon. És ebből továbbra is csak a gyávaság és a 

hazudozás következik. 

Lola, én ugyanúgy bízom benne… 

Igen, Artúr? Hát én úgy tudom, hogy engem nem akarnak fölvenni ebbe a csónakba. 

Nem tartozom a családhoz. 

Hogy ne tartoznál? 

Hiszen még a tulajdon szeretőm is… 

Meg énhozzám…! 

…nyíltan megtagadott. De nem csodálkoztam – azok után, hogy pár hónapja már 

hangoztatod is, amit addig elsumákoltál… 

Miről beszélsz? 

Hogy ne is merjek gyerekre gondolni. 

Hát nem hittem volna, hogy Lola még ezzel is megtetézze, és éppen most, mintha nem 

volna elég zűrös ez a história enélkül is. Hogy valaha is hangoztattam volna, mire ne 

merjen gondolni, ez persze túlzás – de hogy én nem gondolok már gyerekre, egyszer 

tényleg az értésére adtam. Nem beszéltük meg aztán soha, ám ezt se most kívántam 
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volna pótolni. Megérintettem a vállát, megszólaltam, de magam se tudtam, mit 

mondjak. 

Lola, kedvesem, tudod, hogy én téged mennyire… És itt félbeszakított: 

De hát hogy gondolom én, ugye, hogy a te rokonságodba vér szerint is 

belekeveredjek? 

Miket mondasz? Nem erről van szó! 

Úgyhogy tényleg nem vagyok közétek való. A listáról is ezért húztatok ki. 

Egyáltalán nem – dadogtam, mint akit rajtakaptak, de olyan hazugságon, amely a 

szokottnál mélyebben fekszik, ezért könnyebben is tagadható. Mire Lola még 

világosabban megmagyarázta, ha nem érteném, hogy mit tart a mi rokoni csoportunk 

szem előtt: 

Nehogy egy kis újabb örökös összezavarja majd a dolgokat. 

Szó sincs erről, Lola, és mondom, hogy ez a lista még… 

Az ilyesmit nem lehet fű alatt intézni, ahogyan te szoktad. 

Nem szoktam… 

Csak úgy, ha világosan beszélsz… és elfogadtatod a családoddal, hogy mi 

egybetartozunk. 

Eddig az üres tagadásokat ismételgettem szánalmasan, de most már merészebb kell 

hogy legyek – beismerem a gyávaságomat. Persze nem nyíltan vallottam be, hanem a 

körülmények nehézségeire hárítva. Elsőre sajnos halkra sikerült, másodszor is el 

kellett mondanom, mire megértette: 

Nem állhatok elő éppen most azzal, hogy válni akarok! 

Mért ne jelenthetnéd be most, hogy odakint majd elválsz?, tette föl kerek perec a 

kérdést, és nekem most mindenáron ki kellett bújnom a hurokból. 

Indulás előtt képtelenség is volna lebonyolítani… 

De attól még holnap közölheted a kupaktanáccsal, hogy velem utazol ki! 

Lola, drágám, nyakunkon a szerződéskötés. Ilyen alkudozásokra Helénnel meg 

Feriékkel most már nincs idő… 

Közlöd velük, hogy Lisszabonban összeköltözünk, és ott elindítod a válást. 

Ez mindent összezavarna, ezt majd utána lehetne csak… 

Nem, Artúr, ezt éppen hogy most kell, mielőtt még…! Különben kimaradok az 
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egészből. Vagy ezt akarod? 

Szívem! De hát hogy mondhatsz ilyet…?! Én nem akarlak elveszíteni! 

És Lola most váratlanul arra határozza el magát, hogy egymás kérdéseit és feleleteit, 

egymás óhajtásait ne pusztán szóval, hanem minden más módon is küldjük és 

fogadjuk, hogy a következő percben már ezzel simuljon hozzám: 

Higgyek neked? Azt akarod? 

Igen! Őszintén feleltem, ezt éreznie is kellett, ösztönösen visszahőköltem mégis, 

ahogy behunyt szemembe súgta: 

Akkor azt se tagadhatod meg tőlem, amit minden nő megérdemel… 

De ilyen időkben, Lola? Most…?! 

Most. Ezt felelte eltökélten, noha nem tudom, hogy erre a tavaszra értette, vagy az 

elrohanása előtt mégiscsak kiszakítható fél órára, és elég volt csak megérintenie 

tenyerével a tarkómat, már zuhantunk is az ágyra. És nem tudom, végül is számított-e 

valamit önlefokozó gyávaságom, és Lola egyáltalán meghallotta-e, ahogy azt 

sóhajtom, öreg vagyok én már ehhez… 

 

* 

 

Sokáig alig jutottak haza hírek arról, hogyan alakul Kornfeld báró sorsa 

Mauthausenben. Annyi kiszivárgott – hacsak nem légből kapott legenda az egész –, 

hogy talán volt némi köze Móricnak azokhoz a nagyszabású építkezésekhez, amelyek 

már évek óta folytak a szomszédos Linzben. 

Ifjúkorának városát Hitler ugyanis öregkori lakhelyéül szemelte ki, úgyhogy arra 

készült, hogy Linzet – egy óvárosi mag kivételével – leromboltassa és alapjaitól 

építtesse újjá. Arról már korábban is hallottunk, hogy a linzi várostervezők csapatához 

menet közben csatlakozott Dietrich Krusen is, akinek az öccse, Erich, mint repülőgép-

tervező állt kapcsolatban Valériusz főmérnökkel meg az egész rokonsággal. 

Idetartozik továbbá, hogy a Linzbe megálmodott monstrumok fölépítéséhez a követ az 

alig tizenöt kilométerre fekvő Mauthausenből bányászták ki és szállították oda, ezért 

az építkezés meg a láger között folyamatosan élénk volt a forgalom. Úgyhogy ha nem 

tévedünk, Erich Krusen repülőmérnök már idejében fölhívta bátyjának figyelmét arra, 



 225 

amiről legjobb magyar kapcsolatai révén értesült, hogy egy „különleges geológiai 

szakismeretekkel” bíró fogoly érkezett Mauthausenbe, akit egyébként előbb-utóbb 

haza fognak engedni. Dietrich annak idején személyesen is találkozott vele 

Sassnitzban, biztosan emlékszik rá, Kornfeld Móricnak hívják, és Erich szerint 

alkalmazni lehetne, mondjuk a kitermelt köveknek az építkezésen való minőségi 

ellenőrzésénél. 

Részleteket nem tudunk, de az biztos, hogy Móric báró később családi körben többször 

is emlegette Linzet, meg azt, hogy megfordult ott akkoriban egy régi ismerősük, 

bizonyos Ulla Krusen nevű ifjú hölgy, aki grafikus vagy festő, és aki talán az ott 

dolgozó apját – vagy a nagybátyját? – látogatta meg valami építkezésen, és aki meleg 

szavakkal emlékezett meg rokonságunk némely tagjairól, akikkel a háború előtt 

közösen nyaralt Rügen szigetén. Leginkább szívbéli jó barátnőjét, Valériusz főmérnök 

lányát, Lolát emlegette, akit sajnos már hónapok óta nem tud elérni sem telefonon, 

sem a levelekre nem válaszol. Most azonban – mesélte Ulla tehát valamikor ’44. május 

elején Linzben – nyílik talán valami lehetőség arra, hogy kapcsolatukat fölvegyék. 

Megtudta ugyanis az édesapjától, akit legutóbb a Göring-féle Steyr Művek bécsújhelyi 

gyárába vezényeltek át – és akit ő, Ulla is hamarosan meg fog ott látogatni –, hogy 

megérkezett oda magyar repülőtervező kollégája, Valériusz Ákos is, hogy újra együtt 

dolgozzanak. Némi szépséghibája a történetnek, hogy Valériuszt a megkérdezése 

nélkül hurcolta oda a titkosrendőrség. 

 

* 

 

A főmérnök Budapestről való eltűnését illetően szintén találgatásokra vagyunk utalva, 

konkrét ismereteink sajnos nincsenek. Ami biztos, a titkárnője annyit látott, hogy 

Gestapo-tisztek érkeztek hozzá az irodába, velük ment el, de hogy valamelyik 

üzemcsarnokba, raktárba vagy egyebet intézni – ezt ő persze honnan is tudná. 

Bizonyos mendemondák szerint Valériuszt elrabolták, a németek autóba ültették, és 

egyenesen a Wiener Neustadt-i repülőgépgyárba vitték – amely a Steyr Művek 

társvállalataként a Göring-érdekeltséghez tartozik. Ehhez kapcsolódó további 

szóbeszéd szerint Rajczy Bálint ezredes mint légügyi főnök akkor már személyesen 
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felügyelte sógorának, a repülőmérnöknek a folyamatos figyeltetését a 

titkosrendőrséggel – ez ügyben rendkívül szigorú volt, és a legcsekélyebb lazaságot 

sem nézte el. 

Hogy Valériusz Ákos még az elfogatását megelőzően próbált volna beszélni a 

lányával, vagy azt követően eszközölte ki, hogy telefonálhasson, ezt szintén nem 

tudjuk. Mindenesetre föltárcsázta a Hermina úti házat, ahol azonban csak Titi 

házvezetőnővel tudott beszélni, aki nem túl meggyőzően, de azért csak megnyugtatta 

az apát, hogy a lányára Weiss Judit vigyáz, és hogy minden rendben van vele. 

Valériusz ekkor bizonyos búcsúszavakat és aggódó jótanácsokat próbált meg rábízni 

Titire, aki viszont hiába kérdezett vissza, a főmérnök nem árult el magáról semmit. 

Végül azonban küldött a lányának egy levelet, amelyben virágnyelven volt kénytelen 

tudatni, hogy őt fölfelé a Duna mentén külföldre viszik – ezek szerint cenzor 

felügyelte –, Lola pedig nagyon vigyázzon magára. 

Hetekkel később, Titi és Weiss Judit közvetítésével jutott csak el Lolához – belföldi 

magyar küldeménynek álcázott borítékban – német barátnőjének, Ulla Krusennek a 

levele. Ebben azt tudatja, hogyan találkozott Wiener Neustadtban, az apjánál Lola 

papájával, Valériusz Ákos főmérnökkel is. Aki sokat dolgozik, és nem egészen saját 

elhatározásából, viszont a Steyr Művek vezetősége kifogástalan papírokkal is ellátta a 

fontos munkát végző mérnököt, úgyhogy biztonságban van. És a körülményekhez 

képest jól érzi magát, miként ezt gyorsan lefirkantott és ide mellékelt cetlije is 

bizonyítja. Csak az édes kis Lola vigyázzon magára azon az egyre forrósodó magyar 

földön, ezerszer csókolja Ulla Krusen. 

Azt viszont Krusen kisasszony elhallgatta a barátnője elől, hogy ő az apja bécsújhelyi 

szolgálati lakásában rendszeresen találkozik Valériusz Ákossal – mégpedig 

szenvedélyes pásztorórák lebonyolítása céljából. Ezek a randevúik pedig régi szép 

hagyományra, 1941 májusára és júniusára, a Rügen szigeti közös nyaralás heteire 

tekintenek vissza. Amikor is helyesen szagolta ki Lola, hogy a tengerparton a 

legtitkosabb viszonyt egyáltalán nem Ulla apja szövögeti a kikapósnak látszó Helénnel 

– az csupán valami provokatív évődés lehetett –, hanem az ő saját apja, Ákos csábítja 

el éjszakánként a legnagyobb titokban Ullát. Ám ezt a német lány semmiféle 

faggatásra sem akarta magyar barátnőjének beismerni – pedig Lola korábban őszintén 
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beavatta Ullát az Artúrral Sassnitzban is folytatódó szerelmének történetébe –, s emiatt 

a lányok aztán eléggé el is hidegültek egymástól. 
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Elkövetkezett rokoni csoportunk Becherrel folytatott tárgyalásainak az a szakasza, 

amikor a technikai részleteket, valamint a szerződésbe foglalandó értékeket, 

összegeket és ezek számítási módozatait kellett kialkudni és írásba foglalni. Akik a 

fejleményeket egyáltalán nyomon követtük, voltaképp egyetértettünk abban, hogy 

most már elég volna, ha csak Chorin báró képviselne minket – mint aki e kérdésekben 

jóformán egyedül jártas. 

Feri mégis azt szorgalmazta, hogy legyünk csak ott többen, hiszen üzletkötés közben 

máskor is igaz, hogy több szem többet lát – a számításokat és összegeket pedig 

különösen ellenőrizni kell. Ez az üzletünk viszont kivételesen kényes, úgyhogy az 

elemi biztonság is azt diktálja, legyen ott az ő házi ellenzékének számító sógora, 

Kohner Artúr, másrészt pedig afféle személyi titkárként az ifjú Mauthner Elek. 

Lexi az utóbbi időben a közmegítélés szerint is megszűnt annak a semmirekellő 

ficsúrnak lenni, akinek Kohner – a megérdemeltnél sokkal inkább – mindig is tartotta. 

Artúr persze nem hagyta megjegyzés nélkül a Mauthner fiú buzgólkodását, és 

odamorogta, hogy na persze, Lexinek mindig ott kell lennie, kivált, ha pénzről van szó. 

Hiába próbálta védelmébe venni még Helén is, hogy ugyan mi bajod van neked 

voltaképpen ezzel az igazán rendes fiúval. Elza viszont egyik este, mielőtt 

elköszöntünk volna, mindnyájunk jelenlétében leszögezte: Az én Lexim egyszerűen 

csak jól számol. És kitűnő tanítványa Chorin Ferinek. 

De hogy ki ne felejtsük, a tárgyalásoknak ebben a fázisban elengedhetetlen figurája 

volt konszernünk ügyvédje, Hoff György, akiről azt mondták, még a szabadalmi 

joghoz is ért, noha erre most nemigen volt szükség, viszont imponáló jártassággal, 

folyékonyan képes jogi nyelvre formálni mindazt, amiről szó esett. Arról nem 

beszélve, ugye, hogy az egészet németül és magyarul szimultán kellett 

végigbeszélgetnie, tudott továbbá gyorsírni, és mivel írógépet is hordott magával, 

megbeszéléseinket követően le is gépelt mindent. Egyfajta előzékeny, de zárkózott 

visszafogottság jellemezte, így hát sokat nem tudtunk róla – Weiss Alfonz állt vele 

közelebbi viszonyban, társaságilag pedig Mauthner Lexivel ismerték egymást. Chorin 

Feri bácsi pedig elfogadta, hogy ha őt alkalmazzák családjaink mint ügyvédet, akkor 

jogilag állítsa össze a szerződést ő, hisz a jelek szerint alkalmas erre. 
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Hoff György személye és a családja végül mégsem bizonyult összes családtagunk 

számára elfogadhatónak. Ez már akkor kiderült, amikor Elza bárónő meglehetősen 

pikírten tette szóvá, hogyan is vált lehetségessé, hogy Hoff ügyvéd úr a honoráriumán 

felül még azzal is meg legyen jutalmazva, hogy velünk együtt menekítheti ki saját 

magát és a szüleit is. Holott csak fogorvos az apja, pedig mennyivel jobb lenne, ha 

gyermekorvos volna. Később Artúr is bevallotta nekünk, hogy – noha semmi konkrétat 

mondani nem tud – neki sem rokonszenves Hoff technokrata gondolkodása, 

viselkedése. Például? Például hogy nem lehetett tudni, valójában mi is a véleménye 

mindarról, ami a szeme elé tárul, mert mindez egyformán közömbösen hagyja őt. És 

mintha régebben Kornfeld is hasonlóan vélekedett volna róla – de hát Móci még 

mindig Mauthausenben raboskodik. 

Idetartozhat még az a találgatás is, amely rokoni csoportunkat ekkoriban foglalkoztatta 

– persze nem akartunk egyenesen rákérdezni –, hogy ez a Hoff György egyáltalán 

hogyan is áll zsidó felmenők tekintetében. Nem arról van-e szó, hogy ez a család 

fajüldözésileg egyáltalán nincs is érintve, és nem is volna muszáj menekülniük. 

Közben pedig fölmerült a gyanú, hogy valami oknál fogva talán Chorin Feri 

eszközölte ki – Weiss Ali helyeslésével, viszont Elza és Artúr erős helytelenítése 

dacára –, hogy Hoff ügyvéd és a szülei fölkerüljenek a kiutazók listájára. És igencsak 

meglepődtünk, amikor kiderült, hogy erről szó sincsen. De hát akkor ki intézte nekik 

ezt?, hogy juthattak abba a helyzetbe, ahová bizony nagyon sokan szívesen jutottak 

volna? Míg végül ki nem derült, hogy maga Kurt Becher engedte meg – vagy ő kínálta 

föl? – a vele tárgyaló ügyvédnek és családjának ezt a lehetőséget. De hogyhogy?, és 

vajon miért? Hát úgy, hogy először csak az ügyvéd maga került volna föl a listára, ő 

azonban ezt köszönettel elhárította, mert nem akarta magára hagyni a szüleit. Ez pedig 

annyira meghatotta Bechert, hogy a Hoff szülők kimenekítésébe is beleegyezett. 

 

* 

 

Ha már a fentiekben megpendítettük Hoff kapcsán az üldöztetésben való érintettséget, 

akkor beszéljünk arról a rokonsági vitáról is, amely Valériusz Lola helyzetéről folyt. 

Akinek a kiutaztatásáról vagy itthon hagyásáról rengeteg szó esett – s egyre inkább 
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látszott, hogy Elza egymagában nem fogja tudni keresztülvinni óhaját, úgyhogy Lola 

nyilván itthon marad. 

A rokonság egy része csak ebben a vitában tudta meg, hogy Elza kedvenc menyének, a 

„kis özvegynek” anyai részről kik voltak a felmenői. Azt persze ők is tudták, hogy az 

apjának, Valériusz főmérnöknek az apja világéletében rabbik nevelője volt – de hogy 

az édesanyja egy katolikus dzsentricsalád lányaként született, arról fogalmuk sem volt. 

Mellesleg ez a Ditrói Márta – igen, az, aki sokat betegeskedett és meg is halt szegény – 

annak a Rajczy ezredesnek volt a sógornője, aki újabban sokat kellemetlenkedik a mi 

rokonságunknak, de hát ez mellékes. 

Hát lehet, hogy mellékes, vetették ellene mások, de akkor Lola fordulhatna segítségért 

vagy mentesítésért akár ehhez a Rajczyhoz is, nem?, ha már a nagybátyja. 

Elza ekkor elég indulatos szóváltásba keveredett különféle rokonaival, aztán csöndben 

próbált szövetségeseket szerezni magának, de nemigen járt sikerrel, úgyhogy az utolsó 

napokban többé már nem is esett szó Valériusz Loláról. 

 

* 

 

Chorin báró a rokoni megbeszélésekre hivatkozva elég gyakran kivitette magát német 

őreivel a Mauthner-féle nyaralóba. Mivelhogy – ha már Becher nem engedi, hogy 

találkozhasson a családjával – szívesen időzne rokonságának fiataljaival. Úgy vélte, 

érdeklődésük frissíti a szellemét, mozgékonyságuk pedig az erőnlétét, ezért egyformán 

szeretett velük vitatkozni, majd pedig a teraszon pingpongcsatákat vívni. Ebben 

leggyakrabban sógornőjének a fia, Mauthner Lexi és nővérének a fia, Heinrich Tóni 

voltak a partnerei. Miután pedig már együtt volt a család, Tónihoz szívesen 

csatlakozott Chorinnak a saját lánya, a kis Daisy, valamint Kohnerék fia, Zsiga is – 

mindketten a bátyjukként tekintettek az ifjú Heinrichre. Hogy mely vitakérdésekben ki 

milyen érvekkel mire jutott Chorin Ferivel szemben, ezt nem tudjuk, de hogy a 

pingpongban Chorin mindvégig verhetetlennek bizonyult, ez tény. 

 

* 
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Emlékeink szerint az utolsó érdeminek számító megbeszélést Kurt Becher élénk 

hangulatban, mondhatni, szinte jókedvűen, a sikeres megállapodásban bízva indította. 

Üdvözlő szavait némi szakmai gőg is átfűtötte, mint aki arra utal, hogy az avatottak 

belső körében itt most azok gyűltünk össze végre, akik képesek vagyunk föl is fogni 

ésszel, hogy a vitapartner mit mond. Látszott rajta, mennyire örül, hogy a tárgyalások 

során rá tudott bírni bennünket az együttműködésre, elégedetten konstatálta, hogy a 

két félnek működőképes üzleti formában sikerült kiegyeznie, és büszke volt rá, hogy a 

kidolgozott konstrukciót ő a jelek szerint legfőbb vezéreivel is képes lesz elfogadtatni. 

De miszerintünk két további okból is el volt magától telve. Egyrészt mert úgy érezte, 

remekül sikerült megértenie ezt az ügyletet, amelynek részleteiben ügyvédeink 

megállapodtak – Hoff György kitűnően működött együtt az SS ügyvédjével –, és ezt a 

paktumot ő, Becher most perceken belül úgy fogja itt prezentálni, mint saját 

indítványát. (Nem baj, gondolta Chorin, hadd higgye csak a sajátjának.) Másrészt 

pedig az az öntudat dagasztotta Becher kebelét, hogy igazán jelentős kérdésekben kell 

majd döntéseket hoznia tényleg. Hiszen az volt a helyzet, hogy a konstrukció ugyan 

készen áll, ám a szerződés legfontosabb rubrikái még üresek, a számjegyek helye ki 

van pontozva, az összegeket és a százalékokat ezután kell még kialkudni. 

A Chorin házát bitorló házigazda ezúttal egyáltalán nem nyitotta ki az italszekrényt, 

hogy gyomorerősítőket kínáljon nekünk – ehelyett valami kávét hozatott, amely 

azonban elég pocséknak bizonyult, úgyhogy többen ott is hagyták. 

Nos hát, uraim, hogy a lényegre térjünk, kért magának eközben figyelmet Becher 

alezredes, és hozzálátott, hogy megvilágítsa, milyen formában is lesz ez a tranzakció 

lebonyolítva. Hogy megértsük az első lépést, ehhez először el kellett magyaráznia, 

hogy a budapesti SS-központnak van egy gazdasági cége, amely a helyi szabályozók 

szerint magyar devizabelföldinek számít. Hogy miért számít belföldinek?, mert ő maga 

vezeti, aki – minthogy éppen ide, az Andrássy út 114-be van bejelentve – budapesti 

lakosnak minősül immár. 

Mielőtt erre Chorin báró bármit is mondhatott volna, az ifjú Mauthner széles mosollyal 

fordult oda Becherhez, hogy hát ez remek, Herr Obersturmbannführer, és már 

törzsasztala is van, ugyebár, a Ritzben. Lexi ezt a megjegyzését szerintünk kissé 

túlzott behízelgéssel abszolválta – szerencséjére Kohner Artúr nem volt jelen, hogy 
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bevésse neki érte a rosszpontot –, habár lehet, hogy Becher sem találta őszintének ezt 

az örvendezést: Hogy maga még mindig milyen jól értesült, Herr Mauthner! 

Tehát mi az első lépés?, szólalt meg most Chorin tárgyszerűen, hogy a társalgást 

eredeti medrébe terelje vissza. 

Becher pedig nekiállt elmagyarázni, hogy első lépésként az ő cége megvásárolna 

mitőlünk, a Weiss Manfréd-örökösöktől egy kis vállalatot, amelyet nevezzünk például 

Házértékesítő holdingnak. Pontosabban az örökösök egyik árja tagjától kéne hogy 

megvegye ő ezt a holdingot – és ha javasolhatja, legyen ez a családtag Weiss Jenőné 

született Geitler Anna bárónő –, aki adja el neki a Házértékesítő 5000 darab 

részvényét, mondjuk egyenként 30 pengős áron, összesen 150 ezer pengő értékben. 

Hogy akkor ez eddig rendben van-e Chorin báró szerint. 

De Feri most még csak lazán továbbot intett, úgyhogy Becher máris rátért a második 

lépésre, amely egyszerűen abban áll, hogy ez az általa megvásárolt új holding megköt 

velünk egy másik szerződést, miszerint az aláíró családok összes felsorolandó 

részvényét – vagyis a mi ingatlanainkat – átveszi. Mégpedig úgynevezett „bizalmi 

kezelésre”, éspedig huszonöt évre. 

Chorin még egyszer visszakérdez, hogy akkor ugye leszögezhetjük, hogy nem 

tulajdonbavételről van szó. 

Leszögezhetjük, hogy nem, feleli Becher – ezért sem említ az alezredes úr vételárat, 

szól közbe Mauthner –, így van, hiszen a kikötött idő leteltével a vagyon visszaszáll a 

Weiss-rokonságra. 

Viszont a bizalmi kezelésbe vont cégeink használatáért a német fél nem vételárral, 

hanem más formában fog fizetni, kezdi a dolgot értelmezni Chorin, úgyhogy pontról 

pontra meg kell egyeznünk abban, hogy mit kapunk az átruházandó részvényeink 

fejében. 

Becher szerint másrészt pedig arról kell megegyezni, hogy mit kap a német fél. És 

mindjárt hozzáteszi: Reméli, számunkra világos, hogy az ő igényeik listáján nemcsak a 

repülőgépgyár meg a csepeli fémművek vannak rajta, hanem az összes többi 

birtokaink és ingatlanaink is. 

Hohohó!, várjunk csak, egy pillanat, alezredes úr…!, szól ekkor közbe izgatottan 

Chorin, hiszen hát ez, ugyebár, már nem csak a stratégiai jelentőségű hadiüzemek 
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kategóriája, mondja csodálkozva. Mi pedig nem tudjuk eldönteni, hogy most eljátssza 

csupán megdöbbenését – és hiába nézünk Hoff ügyvédre, az ő hüllőtekintete aztán 

végképp nem igazít el bennünket e tárgyban –, vagy tényleg eszébe se jutott a mi 

Ferinknek eddig, hogy a vagyonátruházási listára ezek a tételek is fölkerülhetnek. 

Becher azt kezdi magyarázni, hogy a földjeinket, kastélyainkat és villáinkat ugyanúgy 

nem tudjuk magunkkal vinni, mint a gyárakat, ami kétségkívül igaz, ez esetben 

viszont, szögezi le Chorin, újra kell gondolnunk az igényeinket. 

Becher zavarában – vagy csak tetteti azt a zavart – krákogni kezd, végül aztán csak 

annyit kér, hogy ne nagyon húzzuk az időt. 

Rendben, nyitja ki Chorin a dosssziéját. Önök tehát, alezredes úr, a szerződés 

aláírásának percétől – szabályos útlevelekkel, vízummal, az utazás és a védelem 

minden feltételét biztosítva – garantálják a Weiss Manfréd-örökösöknek és 

családtagjaiknak, illetve legfontosabb alkalmazottaink családjainak – összeállítandó 

lista szerint mintegy ötven főnek – Portugáliába, illetve Svájcba való… 

Bocsánat, szakítja félbe az iparbárót Becher, én úgy emlékszem, negyven főről volt 

szó. 

Itt némi vitába bonyolódtunk, hogy ki mikor mekkora létszámot említett, és abba mely 

névsorokat értette vagy nem értette bele, végül meglepetésünkre Mauthner Lexi 

mondta ki, hogy ezek szerint a névsoregyeztetés további alku tárgya lesz. Vagyis 

mivel ebben most rögtön úgysem tudnánk megegyezni, térjünk rá a mára kijelölt 

voltaképpeni alkura. 

Ott tartottunk, vette vissza tehát a szót Chorin báró, hogy önök garantálják a mi 

kiutaztatásunkat Portugáliába, illetve részben Svájcba, de itt nem vitte le a hangot, 

ezen felül pedig, Herr Obersturmbannführer, ekkor pedig némi lapozgatással tartott a 

mi Ferink hatásszünetet, az ön holdingja kifizet nekünk 1,2 millió dollárt. 

Ennyire megdöbbenni ezt az SS-tisztet még nem láttuk. Még visszakérdezni sem mert, 

hiszen az összeget félreérthetetlenül, tisztán lehetett hallani, végül nyelt egyet, és azt 

mondta: Báró úr, ez komolytalanul magas összeg. Milliós kategória egyetlen 

kalkulációban sem fordult még elő. Először is kapnak 150 ezer birodalmi márkát, 

amelyet erre a célra különítettünk el… 

Ez nevetséges, fordította el a fejét Chorin. 
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Dollárban pedig 400 ezret. 

Egymilliót. 

Ugyan, ugyan… 

A márkát föl tudom emelni 250 ezerre, mondja Becher. 

A dollárt pedig 800 ezerre, mondja Chorin. 

Szó sem lehet róla, ötszáz. 

Hétszáz. 

Rendben, hatszáz, mondja ki Becher. 

Tehát 600 ezer dollár és 250 ezer márka, fogadja el Chorin. 

Ezzel akkor megvolnánk, mosolyodik el Mauthner, Hoff ügyvéd pedig akkurátusan 

bevési a szerződéstervezet rubrikáiba, és hangosan el is ismétli, hogy hatszáz és 

kétszázötven. És már becsukná éppen a dossziét, amikor összeráncolja homlokát, és 

ezzel hajol oda Chorinhoz: Feri bátyám, kérlek, bocsáss meg, de mielőtt még… Az 

jutott eszembe, hogy ezt a pénzt célszerű volna részösszegekre bontani, és dátum 

szerint napra meghatározni, mikor mennyit tartoznak átnyújtani neked, ugyebár… 

Gyurikám, teneked aztán tényleg vág az eszed!, köszönöm. Igazad van, foglaljuk bele! 

És ide tartozik még, hogy aznap este Weiss Judit éles vitában veszi majd elő Chorint 

és Kohnert. S miután kiszedi belőlük, mennyi pénzt csikartak ki Becherből, a 

szégyentől és a haragtól fulladozó hangon kezdi követelni, hogy a mi rokonságunk 

igenis tartsa kötelességének, hogy ennek a pénznek legalább egy részéből vásárolja 

meg további ártatlan százak vagy ezrek életét. Hiszen hallani arról, hogy bizonyos 

Kasztnerék szervezni akarnak valami menekülővonatot… De hiába, a sógorok csak 

hümmögnek és bólogatnak majd, ráhagynak Juditra mindent, ám ebből a támogatásból 

nem lesz végül semmi. 

Már éppen szedelőzködni kezdtünk, amikor Becher alezredes a homlokára csapott, 

mint akinek tényleg most jutott hirtelen az eszébe: Majd elfelejtettem, uraim!, és 

mosolyogva előhúzott egy gépírásos táviratot, fölmutatta, majd így szólt: Örömmel 

tudatom önökkel, hogy rokonuk, báró Kornfeld Móric tegnap este megérkezett a bécsi 

Metropole szállóba. Erről a portaszolgálat távmondata számol be, tessék, 

elolvashatják! 

De hiszen egy Gestapo-Sturmbannführer az aláíró, csodálkozott el Mauthner Lexi. 
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Akkor stimmel, tudniillik a Metropole a Gestapo bécsi főhadiszállása, magyarázta 

Chorin. Talán szerencsés választásnak bizonyul ez a helyszín abból a szempontból, 

hogy remélem, Móricunk kitűnő szobát kap, míg onnan haza nem hozzák. 

Ebben biztos lehet, Herr Chorin! 

Figyeljetek csak!, derült föl Lexi ábrázata, a távirat utolsó mondata magyarul van: 

„Kedveseim, reményeim beteljesültek, remélem, hogy hamarosan ismét élvezhetem 

Kempis Tamás társaságát. Ölellek benneteket: Móci.” De ki az a Kempis Tamás? 

Lexikém, felelte Chorin, ő egy kitűnő tanú, akinek a neve most éppen híven szavatolja, 

hogy ezt tényleg maga Móci írja, és a róla szóló jó hírek valóban igazak. 

 

* 

 

Már Elza sógornőm Budakeszi úti, vagyis Ferenc-halmi nyaralójában voltunk – előző 

éjszakától ott is aludtunk, Helénnel a kerti melléképületben, a gondnoki lakásban 

kaptunk helyet –, amikor másnap délelőtt megjött Chorin Feri az újabban 

elmaradhatatlan szekundánsával, Mauthner Lexivel. Abból, amit összefecsegtek, 

miközben Elza a fiát csókolgatta, nem volt számomra világos, mit is akarnak. 

Most is azzal a vöröskeresztes autóval jöttél, kisfiam? 

Amióta Judit néni is a Vöröskereszthez szegődött, nem mernék én már azzal furikázni, 

felelte Lexi. 

Mért, annyira összeszidott a húgom?, nevette ki a fiát Elza. Csak mert odahamisítottál 

az ablakba egy vöröskeresztes táblát? 

Nem hamis tábla volt az, Mama! A Nemzetközi Vöröskereszt szolgálati kocsiját 

használtuk egy cimborámmal. Hát most már nem használjuk. 

Pár perc múlva német szolgálati kocsi fékezett le a kapu előtt. Chorin lesietett, hogy 

üdvözölje a vendéget – Becher alezredes volt az. Feljöttek a teraszra, Becher 

összecsapta a bokáját, és kezet csókolt Elza bárónőnek, örvendek a szerencsének, Herr 

Kohner, biccentett felém, az üdvözléseket követően pedig körbekínáltuk egymást 

szivarral, cigarettával. Lexi gyorsan kihozott néhány hamutálcát, mert az anyja ki nem 

állhatta, ha a férfiak összehamuzzák a kövezetet – rákönyököltünk a mellvédre, és 

elnémulva füstöltünk. Becher kedvtelve nézett végig az egzotikusan burjánzó, tágas 
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kerten, meg is dicsérte, mire Chorin fölajánlotta, hogy megmutathatja majd az egész 

villát. 

Uraim, nyomta el gyorsan végigégett cigarettája csikkjét az SS-tiszt, és megfordult, 

hogy belépjen a házba. Mi ketten Ferivel bosszúsan kezdtük elnyomni egy-egy 

hamutartóban a még jókora szivarunkat – Becher ezt végignézte, majd így szólt: 

Nos hát, uraim! Az én Berlinbe küldött emberem ma fog jelentést tenni Himmler 

Reichsführer úrnak a mi közös ügyünkben. Imádkozzanak, hogy az őrnagy úr 

épségben és dolgavégzetten térjen vissza hozzánk Budapestre! 

 

* 

 

Ide kell följegyeznem, hogy negyednapra valóban visszaérkezett Becher berlini 

küldönce Budapestre. De nemcsak hogy épségben és dolgavégzetten, hanem egy füst 

alatt sikerrel hajtott végre egy szabadító missziót is: Útba ejtve Bécset, magával hozta 

a Metropole szállóból a mi Móricunkat. Autójuk ugyanúgy az Andrássy út 114. előtt 

állt meg, mint az, amelyik korábban Chorin Ferit hazahozta. A házban Becher emberei 

várták Móricot, de hamarosan elengedték, hogy a rá várakozó Schaffer elfuvarozhassa 

őt Marianne-hoz. S egyben – nagy örömünkre – körbevigye Kornfeld báró 

kiszabadulásának hírét a rokonságban. 

 

* 

 

Minthogy Artúr a Becherrel való tárgyalásaink miatt tarthatatlanul feszült viszonyba 

került Rajczy Bálinttal – aki ennek ellenére olyan határozottan kérte a férjemet, 

maradjon továbbra is az ő rejteklakásának a vendége, hogy attól Artúr meg is rettent –, 

én azt mondtam, haladéktalanul csomagoljon össze, és úgy jöjjön a következő családi 

megbeszélésünkre, hogy többé már nem tér vissza a Logodi utcába. De kiderült, hogy 

Chorin Feri a rokonság nagyobb részét szintén ki akarja mozdítani addigi 

búvóhelyéről, és meg is mondta, hogy amilyen ütemben előrehaladnak tárgyalásaink, s 

ahogy közeledik indulásunk napja, úgy szeretne minket egyre összébb vonni. Ott volt 

ugyanis a szomszédban, az Árnyas és a Budakeszi út kereszteződésében Elza két 
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lányának, vagyis Borbélyéknak és Margaretháéknak is egy-egy nyári villája, úgyhogy 

aki addig még nem ott tartózkodott, azt is oda várták. Holnap vagy holnapután talán 

már az aláírásra is sor kerülhet, ezt üzente Feri, úgyhogy mindenkinek gyülekezőt 

hirdettek a Mauthner-féle nyaralókba. 

Én már tegnapelőtt óta ott voltam, Elzával és Chorin Ferivel együtt ebédeltünk, aztán 

megkaptam a kerti melléképület szoba-konyháját, amit elég rendesen ki is takarítottak 

– a férjem pedig délután érkezett meg oda. Amikor kiderült, hogy a következő két 

napban még biztosan nem fog történni semmi, hirtelen ránk szakadt a temérdek 

szabadidő. Artúr elővette olvasmányát, én még rendezkedtem egy kicsit, majd főztem 

egy teát, és kiültünk a kertbe. 

Elég rég elszoktam az ilyesfajta édeskettesben való elszállásolástól, amely 

nászutasokhoz illik inkább – pedig ezt mi valamikor mennyire kedveltük, valaha ez 

tényleg milyen jól ment nekünk. Például ha megérkeztünk utunk valamelyik 

állomására, betelepedtünk egy firenzei, zürichi vagy nizzai szállodai szobába, alpesi, 

adriai vagy Garda-tavi fogadóba, és nekiálltunk idevaló új szokásokat találni a 

következő két-három heti közös életünkhöz. Amelynek csak a formáját adta meg az, 

hogy strandolni, műemléket nézni vagy hegyi túrázni járunk délelőttönként, hajóra 

szállunk-e vagy kirándulókocsira, hogy tengerparti homokon, virágos mezőn vagy a 

szobánk ágyán pihenünk-e le, és aztán kettesben vacsorázunk vagy társaságba 

megyünk – a lényegi tartalmát az jelentette, hogy eközben ezerféle élményünk fakadt 

egymásból. Helén most azt szerette volna fölidézni, hogy ennek miféle módjaival is 

próbálkoztak házaséletük során, s aztán hogyan fulladtak mind gyakrabban kudarcba. 

És persze be kéne ismernie, hogy nem is mindig csak Artúr miatt – de hát még 

magának sem vallhatott be mindent. 

Már alkonyodott, amikor Schaffer meghozta Chorin Feri családját. 

Én csak az ebédnél tudtam meg, hogy noha már hetek óta itthon van, Feri mindeddig 

nem találkozhatott velük. Ez a Becher alezredes ugyanis konokul kitartott amellett, 

hogy amíg a szerződést az utolsó részletkérdésig nyélbe nem ütik, addig ő Chorint nem 

engedi szem elől téveszteni – de még egy lopott kis randevúra se hagyott neki 

lehetőséget a Daisyvel. Úgyhogy ő most egész nap izgatottan várta a feleségét meg a 

gyerekeit, folyton leskelődött a teraszról az út felé, és kidugta a fejét, valahányszor 
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autózúgást vagy dudálást hallott. 

Végre bekanyarodott a Ford Sedan a följáróra, kipattant belőle Chorin Ferike, aki 

Schaffer sofőrrel együtt nyitotta ki a kaput, hogy a kocsi behajthasson egészen a hátsó 

bejáratig. Amint észrevette őket, az apa úgy megiramodott, hogy majd a nyakát törte a 

lépcsőn, és olyan kitörő boldogsággal ölelte magához kisfiát, hogy még nekem is 

könnyek szöktek a szemembe. Persze, hát mióta várt a Feri erre, és mi mindenen ment 

keresztül, míg ez tartotta benne nyilván a lelket, hogy végre majdcsak átölelheti a 

szeretteit. Kiszálltak a lányai, Erzsi meg a kis Daisy, akik zavartan észlelték, hogy az 

apjuk elég rossz bőrben van, ő mégis nevetve, tréfálkozva csókolózott velük össze, 

végül pedig az örömében sírva fakadó feleségét ölelte magához hosszan. 

 

* 

 

Helénre aznap este egyik percről a másikra valósággal rázuhant a fölismerés, hogy 

egyszer és mindenkorra véget ért az az életük, amelybe beleszületett, majd a maga 

módján bele is tanult. Amely olyan keretek közé s abba a rendszerbe volt 

belehelyezve, hogy ő még a legutóbbi időkig is azt hihette, hogy kiigazodik benne, 

holott ez talán már évek óta nem is volt így. De ha most már akárhányszor rányitja 

voltaképpeni helyzetére a szemét, valóságos nyílt sebként tátong előtte a botrány, hogy 

ez most egyáltalán nincs így, és hogy bizonyosan és végérvényesen el is veszett már. 

Érdekes, hogy ez a talaj vajon mikor és hogyan csúszhatott ki a lábuk alól. És amíg 

ezen tűnődött, szinte meg is mosolyogta magát, hogyhogy ezen most ennyire 

elcsodálkozik, vagy mért csak ilyen későn. Hogy miért éppen most érzi ennyire 

határozottan és elszomorítóan, mi az a fölismerés, amely ezekben az órákban ilyen 

világosan tárul elébe. 

Úgy tudná talán ezt a legérthetőbben mondani, hogy most már mindig összeszorul a 

szíve, hogyha a fiára, a fia jövőjére gondol. És nem is főként arra, hogy Zsigának már 

biztosan nem fog az ölébe hullani mindaz a vagyon és befolyás, ami az apjának és a 

nagybátyjainak a magától értődő öröksége volt. Hiszen mindezt nyakló nélkül birtokba 

vennie tán nem is volna olyan kívánatos – Artúrt mennyire dühítette például annak 

idején az aranyifjú Mauthner Lexi orcátlanul költekező fennhéjázása. Hanem az az 
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elszomorító fölismerés hatja át Helént, mennyire sajnálja szegény fiút, hogy még csak 

nem is igazán tudhatja a maga valójában, hogy valaha az élet, az ő életük mennyire 

szép is volt. És most felötlenek benne a valaha gyakran olvasott sorok, hát előveszi és 

fölüti hajdani kedvenc kötetét, hogy is van ez?, igen: milyen szép volt, milyen tágas, 

szabad. 

Este pedig, vacsora után Artúrnak is erről beszél aztán, hogy micsoda érzés most az, 

hogy minden elsüllyed, amiben részünk, tevőleges vagy csak élvező részünk volt, a 

gyerekeink pedig – hiába hogy „évezred halt meg” – voltaképpen még csak nem is 

tudhatnak róla. Legföljebb olvashatnak vagy bennünket faggathatnak csak erről, 

milyen keserves erre gondolni. A férjem pedig se nem vitatkozik velem ezen, se 

vigasztalni nem próbál, hanem maga elé fordítja a kinyitott könyvet, és abból olvassa 

föl, hogy csak megvénült könyveinkből lehet, csak őrködő emlékünkből szabad 

kisejteni a volt szebb éveket. 

 

* 

 

És Helénnek eszébe ötlik az a női szavalóköri este, amikor Ady indulni akart, de úgy 

fájt a lába, hogy nekiállt hangosan szidalmazni. A saját lábát. Hogy mindig kocsit kell 

hozatnom, még ha csak a túloldali kocsmába akarok is átmenni, mert te nem végzed a 

dolgodat, átkozott lábam! Neki, a versrajongó kisasszonynak pedig még mindig az a 

költemény járt a fejében, amelyet akkor hallott először, s miközben a költő 

fölkászálódott éppen, hogy kibotorkáljon a konflisához, ő ezt vette maga elé olvasni. 

Amiből mára csak annyi rémlik neki, hogy amikor Jób még átkait szórja az égre, a 

szomszédai meg a gyerekei már indulásra fűtik föl a hajót. Pedig hol volt még Jób 

idejében a fölfűtendő gőzhajó! – lehet, hogy az anakronizmus miatt ragadtak meg ezek 

a sorok a fejében? 

Artúr most abból ismer rá, hogy csak mosolyog az Úr – oda is lapoz, arról szól, hogy 

sírjunk, mert csaltuk magunkat balul, átkozzunk rettenetes jogunkban. Merthogy 

ismeri fajtánkat, amelyik szomorú, de utálatos is, lehetne boldog is, ám egymás ellen 

él – ő, az Úr mégis mosolyog. Ismeri ezt a rossz gyermeket, az ős javíthatatlant, aki 

holnapra mindent elfeled… Szóval hogy röpül, esik, föllendül és zuhan a kezébe tett 
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sorsával az ember – örömben is, vérben-háborúban, de átkaink rohamában is értsük 

meg, ha mosolyog, és csak mosolyog az Úr. 

És az utolsó sorok Helénnek most – biztosan azért, mert éppen útnak indulunk, mondja 

– mégiscsak eszébe jutnak: S ha elmúlnak az elmúlnivalók, holnap, idő, örök élet-

tenger, táncoltasd majd csak tovább a hajót, szegény, csodás, véres élethajód. 

Artúr erre olyasmit morog még, ki tudja viszont azt, kicsi Helén, hogy ez a mi 

élethajónk-e vagy sem. 
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Amikor a rokoni csoport utolsó megbeszélésére összegyűltünk a Budakeszi úton, 

abban a tudatban érkeztünk, hogy másnap már mindnyájan teljes családunkkal és 

poggyászunkkal fogunk itt megjelenni, hogy kivigyenek bennünket Budaörsre a 

repülőgépünkhöz, amelyen el fogjuk hagyni az országot. Tudtuk, hogy ezt megelőzően 

alá kell írnunk a Kurt Becher SS-alezredessel megkötendő szerződést, de hogy erre 

mikor fog sor kerülni, ezt még csak találgatni lehetett. Hisz magunk se jutottunk még 

minden egyes kérdésben dűlőre – ám hogy pontosan miféle teendők vannak még hátra, 

annak egyedül Chorin báró lett volna megmondhatója, de lehet, hogy még ő sem. 

Kérlek szépen benneteket, kocogtatta meg vizespoharát az elnöklő Chorin, 

koncentráljunk a feladatra, amiért összejöttünk, mert rohan az idő. Összeállítottunk 

Hoff ügyvéd úrral egy szerződéstervezetet, ennek afféle preambulumát olvasnám föl 

most nektek – jóváhagyás céljából. A szerződés bevezetéséül, megállapodásunk 

indoklásául olyasmit tervezünk tehát megfogalmazni, hogy családjaink árja és nem 

árja tagjainak, akiket egymáshoz a legszorosabb rokoni és személyi kapcsolatok 

fűznek, a következő meggyőződésünk alakult ki: Hogy részbeni nem-árja 

származásunk miatt… 

Részbeni nem-árja…?, nevetett föl most hangosan Elza bárónő, a „nagy özvegy”, 

merthogy őt ilyen finnyásan befogott orral se zsidózták le még soha. Ha jól 

emlékszünk, ezen egyedül a fia, Lexi kezdett pukkadozni, Kohnerné Helén viszont 

idegesen lepisszegte a nővérét, miközben a testvéreitől távolabbra húzódó Weiss Judit 

mintha éppen elsüllyedni készült volna a szégyentől. 

De Chorin báró ezúttal nem hagyta zavartatni magát, és azzal folytatta fölolvasását, 

hogy a német oldalról velünk szemben szükségképpen megnyilvánuló bizalmatlanság 

következtében mi a legjobb akarat mellett sem leszünk abban a helyzetben, hogy a 

termelési követeléseket kielégítő módon tudjuk teljesíteni. Ide beszúrhatjuk, szakította 

félbe magát, és az ügyvédnek diktálta tollba, hogy különösen azokat nem, amelyek a 

fegyverkezési kapacitás emelésére vonatkoznak. Tehát. Ezért a rokoni csoport saját 

elhatározásából – „saját elhatározásából”!, ismételte gúnyosan Kohner Artúr, mire 

Chorin megrovóan pillantott rá –, tehát Kurt Becher Oberstleutnanthoz, az SS 

budapesti felszerelési törzskarának vezetőjéhez fordult, hogy közvetítse az SS 

Reichsführerhez azon kérésünket… 
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Kihez közvetítse?, kiről beszél?, szólt közbe itt megint csak Elza bárónő, és 

méltatlankodva nézett körül, ti értitek ezt? 

Elzám, hagyjuk a Ferit dolgozni, drágám, vonta ölébe nővérének hadonászó kezét a 

húga, Kornfeldné Marianne. 

A kérdés jogos, szólalt meg Kohner, egyáltalán nem árt, ha világosan értünk 

mindnyájan mindent, sőt! Úgyhogy a válasz, kedves Elza: Heinrich Himmlerről, az SS 

és a rendőrség birodalmi vezetőjéről van szó. Tudod, az a monoklis. 

Nem monoklis, Artúr, hanem cvikkeres, javította ki a sógorát Chorin, de Mauthner 

Lexi is besegített, hogy tudod, Mama, arról a Himmlerről van szó, aki a pecsétet 

rányomja majd a Schutzpassunkra, menlevelünkre, fordította le Marianne. 

Tudom, ki az a Himmler, csak nem értettem, hogy róla van szó, aki rá fogja nyomni, 

dohogta Elza. 

Már rá is nyomta, de ha megengeditek, folytatnám – és Chorin folytatta. Hogy tehát 

közvetítse azon kérésünket, hogy a Reichsführer az úgynevezett Weiss Manfréd 

konszernt vétesse át huszonöt évi bizalmi vagyonkezelésbe… 

Feri, bocsáss meg, de szerintem ezt is meg kell magyarázni, emelte föl a kezét megint 

csak Artúr. Kevesen tudjuk, hogy ez mit jelent. 

Olyan szerződéses viszonyt, amikor a vagyont a tulajdonosa ideiglenesen átruházza a 

bizalmi vagyonkezelőre, mégpedig azzal a céllal, hogy az kezelje, értékét megőrizze és 

gyarapítsa. Így már érthető? 

Valamint hogy a tulajdonos által meghatározott kedvezményezettnek kiadja, fűzte még 

hozzá Kohner. 

Úgy van, hagyta jóvá Chorin, és folytatta: Tehát Himmler birodalmi vezető ezen 

kérésünkről értesült, és elrendelte, hogy a Házértékesítő Rt. Budapest – azaz Becher 

alezredes holdingja – kössön egy erre vonatkozó megállapodást a rokoni csoporttal, 

magyarán mivelünk. Vagyis hogy szíveskedjék átvenni huszonöt évi vagyonkezelésbe 

a Weiss Manfréd konszernt – valamennyi érdekkörébe tartozó gyártóművel, valamint a 

családtagok telek- és háztulajdonával együtt. 

Na és szíveskedett erre hajlandóságot mutatni ez a… hogy hívják?, Reichsführer? 

Szíveskedett, Elzám, máris mondom… 

Feri, várjál, kérlek, ne rohanjunk! Kohner Artúr fölállt közben, és hogy időt nyerjen, 
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szivarra gyújtott, és a kipöfékelt füstfelhőből kérdezte meg: Mit jelent ez a valamennyi 

érdekkörünkbe tartozó gyár, birtok és ház…?! 

De Chorin most nem óhajtott ezzel foglalkozni, föl lesz majd sorolva, mondta, 

nyugalom, haladjunk sorba! 

Kohner még egyszer nekirugaszkodott, hogy a sógora tényleg komolyan gondolja-e, 

hogy családjaik összes birtokát, kastélyát és villáját is… 

Mért, most mit akarsz velük csinálni…?! 

Kohner báró erre a nekiszegezett visszakérdezésre persze semmi okosat nem tudott 

volna hirtelen felelni. Mégis úgy érezte, hogy az azért képtelenség, hogy egy fél 

mondattal legyen elintézve addigi életük összes létező színtere, hogy egy átruházási 

lajstrom függelékeként, mellesleg legyen odavetve, hogy egyébként mindenüket, amit 

felmenőik megteremtettek, és mindazt, amit ők maguk ehhez gyarapítottak – és most 

nem csak a gyárakra gondol –, még a személyesen használt tereiket és tárgyaikat, a 

kastélyparktól a legjelentéktelenebb teáscsészéig, vagyis a saját képükre formált, 

mindaddig komplett életüket is teljes egészében át kelljen adniuk legádázabb 

ellenségeiknek, és ehhez a polgárjogi szerződés meg a kulturált viselkedés törvényei 

szerint még jó képet is kell vágniuk. 

Ha nem bízzuk az ingatlanainkat a németek gondjaira, tárta szét Chorin a kezét, akkor 

a házaink mind föl lesznek dúlva. 

Te ilyen pesszimista vagy, Feri?, kérdezte Elza. 

Hát Artúrhoz képest ez semmi!, szólalt meg Helén, aki férjének csupa baljóslatú 

megjegyzését volt kénytelen végighallgatni az utóbbi napokban. Kohner viszont 

továbbra is a hallgatást választotta inkább, és megpróbálta elképzelni, mekkora rangú 

németekről lehetne szó, és ha ők beköltöznek, vajon mi módon vehetnék a gondjaikba 

mondjuk az ő Bajza utcai házát úgy, hogy ez a ház, amely egyébként nyilván ostrom 

alá fog kerülni, jól járjon, és ne lőjék szét az oroszok, akik ezekre a németekre 

rátámadnak majd. 

Na tehát, vette vissza a szót Chorin báró. Ott tartottunk, hogy Himmler elrendelte, 

hogy Becher holdingja kössön megállapodást a rokoni csoporttal, vagyis mivelünk. 

Kohner Artúrban – a ki nem mondottak miatt is – olyan feszültség támadt, hogy most 

már muszáj volt megszólalnia. De mindegy is, hogy mit mond, gondolta, és egy 
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jegyzetlapját húzta elő találomra, hogy izgatottan odadugja sógorának orra alá: Egy 

pillanatra, Feri! Chorin báró, kérlek! Nézd csak, nekem szemet szúrt ez itt, hogy… 

hogy ők megkapják majd a vállalataink forgalmának nyolc százalékát – de 

voltaképpen milyen címen…?! 

A bizalmi vagyonkezelői tevékenységért. 

Na de nyolc százalék?, Feri! Te jobban tudod énnálam, hogy ez nonszensz!, ez 

lehetetlenség, hát ezt semmiképpen sem szabad hagynunk! 

Ezt akarják a németek, mosolyodott el ekkor Mauthner Lexi. De még nem végleges, 

úgyhogy ne izgasd föl magadat, Artúr bácsi! 

Kohnert majd szétvetette a düh Lexi pimaszkodása miatt, Chorin pedig megnyugtatott 

mindnyájunkat, hogy ezt a nyolcat ő még ma este le fogja alkudni ötre. 

Amivel egyedül csak Kohnert nem tudta megnyugtatni, mert hiába, hát még ilyen 

körülmények között is rögtön eladósodik és tönkremegy a kezükön a cég, vagyis soha 

nem fog visszajutni hozzánk. Na és mi van az osztalékkal?, tette föl végül teátrálisan 

ezt a költői kérdést. 

A felesége, Helén ekkor kurtán fölkuncogott, hogy Artúr, te most ki akarod nevettetni 

magad?, hogy az ő férje tényleg rafináltabb üzleti géniusz akar lenni még Chorin 

Ferinél is?, hát ekkora rokoni körben ugyan ne viselkedjen már ilyen szánalmasan. 

De Chorin báró nem hagyta, hogy erre bárki bármit szóljon, hanem újra csak 

megnyugtatott minket, hogy senki se aggódjon, mert az erre vonatkozó pénzügyi alku 

estig még nyélbe lesz ütve, és ő megígérheti, hogy ki fogja kötni minden évre a 

részünket, emiatt igazán ne fájjon a fejünk. 

Egyikünk se számított rá, hogy Weiss Judit bárónő, aki eddig meg se mukkant, éppen 

most akarjon szóhoz jutni. Fölállt, tett egy-két tétova lépést, ettől mind elhallgattunk, ő 

pedig meglepően halkan így szólt: Tinektek eszetekbe se jut, hogyan fogunk majd 

tükörbe nézni? 

Juditkám, kezdett rögtön és lendületesen válaszolni Chorin, senkin sem segítünk azzal, 

ha mi is itt döglünk meg. Mindenki úgy mentse a saját életét meg a családját, ahogy 

tudja. Itt van egy alkalom – tárta szélesre karját –, nem kérdés, hogy ki kell használni. 

Ám hiába képzelte frappánsnak magát, látszott, hogy Juditnak ez már a könyökén jön 

ki – odafordult a sógorához, de aztán csak legyintett, és megint csak elrohant. 
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Chorin báró nem engedte meg magának az érzékenykedést, és bennünket sem hagyott 

összesúgni a történteken. Rögtön megkocogtatta poharát, hogy adjunk neki még egy 

percet. 

Kérek egy kis figyelmet!, végezetül itt van, ami szerződésünk szempontjából a 

legfontosabb. Hogy amint a még függőben maradt részletekben is – remélhetőleg a 

leggyorsabban – sikerül megállapodnunk Becher alezredes úrral, az ügyvéd úr pedig 

ezeket is átvezeti az összes példányban, akkor ezt a végleges szerződést a mi rokoni 

csoportunk részéről személy szerint kiknek is kell aláírnunk. A miheztartás végett 

hadd soroljam föl! Először is alá kell írnia Weiss Alfonznak és Weiss Jenőnek – a 

feleségekkel, Herzog Erzsébettel, illetve Geitler Annie-val együtt. Beszéltem velük, 

mindnyájan tudják. Aláíró lesz az öt Weiss lány: özvegy Mauthnerné Elza, Kornfeldné 

Marianne, Weiss Judit, Kohnerné Helén és Chorinné Daisy – illetve a férjek: Kornfeld 

Móric – az aláírásra Marianne-nal együtt Móric is megérkezik, egyelőre hadd pihenjen 

még, mit mondjak, ráfér –, továbbá Kohner Artúr és jómagam, Chorin Ferenc. Rajtunk 

kívül aláírók lesznek még felnőtt gyermekeink: Alfonz részéről Weiss Gábor és Márta, 

aztán Elza fiai: Mauthner Ferenc és Elek, vagyis Lexi, valamint Kornfeldék 

gyermekei: Mária (vagyis Puppa), Hanna, Tamás és György a feleségével, Kawalsky 

Elzával. Aztán a mi két lányunk, Erzsébet és Daisy – a fiunk és Kohnerék fia viszont 

még kiskorúak. Végül pedig aláírja még a szerződést Elza két veje, dr. Borbély Ferenc 

és dr. Margaretha Herbert – akiket bizonyos szempontból kiemelten kell kezelnünk, 

lévén, hogy árjának minősülnek, csakúgy, mint Geitler Annie és Kawalsky Elza. Plusz 

aláíró még ifjabb Heinrich Antal kevertfajú. Aki ugyebár ügyvezető igazgatója a 

Weiss Manfréd Műveknek – és a fia idősebb Heinrich Antal sógoromnak, mint 

tudjátok, ám ez mellékes. 

Mi leszünk tehát azok az alulírottak, nézett föl papírjából Chorin Ferenc, akik teljes 

részvénytulajdonunkat huszonöt évi időtartamra visszavonhatatlanul átadjuk a 

Házértékesítő holding, vagyis Becherék kezelésébe. Senkit nem hagytam ki?, fordult 

oda Hoff ügyvédhez, aki nemet intett. Annyi van tehát még hátra, mint erről már 

beszéltünk, ezt is írja még oda, ügyvéd úr!, hogy a holding az átruházott vállalataink 

forgalmából öt százalék részesedést fog kapni – legalábbis ennyire kell lealkudnom. 

Valamint – mert ezt is többen kérdezték: A vállalatok osztalékain a holding és a rokoni 
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csoport 50-50 százalékban fog osztozni – erre egyelőre szóbeli ígéretet kaptam –, azzal 

a megszorítással, hogy mi évente legföljebb 1 millió pengőt kaphatunk. 

És akkor hadd fűzzem hozzá még a következőt: Az is benne lesz a szerződésben, hogy 

a Reischsführernek az az álláspontja… 

A Reischsführernek az az álláspontja?, nevetett föl Kohner báró gúnyosan. Vagy úgy 

vélekedik? Esetleg megkockáztatja, hogy…? Miféle megfogalmazás ez egy 

szerződésben? 

Így formulázták meg Becherék, nem tehetek róla, felelte Chorin gyorsan és szárazon. 

Tehát az az álláspontja, hogy a bizalmi vagyonkezelésre átvett vagyontárgyakat a 

kezelési jogviszony lejárta után, amennyire csak lehetséges, azonos minőségben és 

állapotban fogják visszaadni. Kivéve, ha terrortámadások vagy szabotázsakciók miatt 

ez lehetetlenné válik. És szerepel még egy záradék, hogy a lejárat után a németek 

holdingjának egy évig elővételi joga van a vagyonra. 

Ám ezekre már senki más nem figyelt oda – Kohner pedig ismét visszazuhant 

hallgatagságába. Nem szólt hozzá ahhoz sem, amikor Daisy megmakacsolta magát – 

márpedig ilyesmire soha nem volt eddig példa, hogy ami üzleti ajánlattal az ő 

tévedhetetlen férje előállt, arra ő ne bólintott volna rá rögtön –, de most azt mondta, 

csak akkor írja alá a szerződést, ha az úgynevezett túszokat elengedik, és ők is együtt 

utazhatnak a családdal. Ferinek hosszan kellett győzködnie feleségét, hogy ez Becher 

egyetlen biztonsági feltétele, amelyből úgysem fog engedni, viszont bízni lehet és kell 

is benne, hogy rövidesen mindnyájan megmenekülünk. 

Ahhoz ellenben Becher maga ragaszkodik, avatott be néhányunkat Chorin Feri a 

megbeszélés után, hogy a Weiss-örökösökkel együtt utazzon ki családostul Hoff 

György ügyvéd is, aki a leginkább van beavatva a szerződés részleteibe. Arról van 

ugyanis szó, hogy Becher meg akarja nyugtatni Zabransky nevű bécsi ügyvédjét, aki 

arra gyanakszik, hogy Hofftól kiszivárognak majd a szerződés szigorúan titkos 

részletei, ezért döntöttek úgy, hogy – akarja vagy nem akarja, de – Hoff is hagyja el az 

országot. Valamint hogy tagja legyen az emigrálók társaságának ifjabb Heninrich 

Antal, aki névleg a WM Művek ügyvezető igazgatója – s miután szükség volt az 

aláírására, tud a szerződésről. Na, meglepetésünkre, Heinrich Tóni volt az egyetlen, 

aki emiatt kelt ki magából, merthogy neki esze ágában sincs emigrálni. 
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Az viszont már kibillentette Kohnert a hallgatásából, ami ennek a nagycsaládi 

összejövetelünknek az utolsó meglepő momentuma volt. Az történt, hogy Elza bárónő 

elég harsányan, hogy mindenki hallja, odaszólt neki: Te Artúr! Ne haragudj, de hadd 

kérdezzem meg, mert egyáltalán nem vagyok vele tisztában. Hogy te végül is hajlandó 

vagy aláírni ezt a szerződést, vagy sem? 

Nem akarok a vétómmal az utatokba állni, úgyhogy aláírom, felelte komoran Kohner 

báró. De még egyszer mondom, hogy amit mi most művelünk – az nem más, mint 

kollaborálás a náci Németországgal. 

Chorin szerint erre most már itt semmi szükség, meg is próbálta elterelni erről a 

figyelmet, ám Elza hangosabbnak bizonyult: Jó, de nem erre gondolok, Artúr. Hanem 

tudod, hogy miért kérdem… 

De Kohner ezúttal nem várta meg, míg Helén is észreveszi, hogy ismét vérig 

sértődhetne, hanem leszögezte: Ennek még súlyos következményei lehetnek – ha 

egyáltalán túléljük. 

Elza bosszúsan legyintett, és közölte, hogy őt nem érdekli a politika. 

Úgy emlékszünk, ez volt az a végszó, amelyre Kornfeldék betoppantak – vagy ha nem 

toppantak volna be ekkor, vitánk is tovább folytatódott volna? Habár lehet, hogy a 

hetyke betoppanást emlegetni sem szerencsés arra a kimért lépdelést erőltető 

csoszogásra, ahogyan fölkapaszkodtak a lépcsőn, majd átvonultak a teraszon, be az 

ebédlőasztalig. Marianne-nak minden mozdulata rendíthetetlenséget és méltóságot 

sugárzott, szinte megtámasztotta férjét – de Móric ijesztően lefogyott, és ahogy 

felesége karjába kapaszkodott, látszott, hogy nyilván sajog minden csontja-ízülete 

bármely mozdulatra, a bőre pedig egészen sötétszürkének hatott, s a kezén, a nyakán 

meg az arcán sok helyütt ki volt sebesedve. Úgy nézett ki, mint aki nagyon meg van 

ijedve – egyedül a szemét igyekezett élénken fölcsillantani, hogy lássuk, mennyire 

örül, hogy sorra viszontláthat minket –, de szólni még nem is igen próbált. 

 

* 

 

Egy pihenőt követően Kornfeldék teázni ültek le a szalonban a szűk rokonsággal, és 

akkor Móric azt mondta Chorin Ferinek: 
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Emlékszel, Ferikém, mikor letartóztatásunk első éjszakáján azzal vonultam vissza a 

fogdámba, hogy én egy percig sem maradok tovább köztetek, ezután már csak Kempis 

Tamással akarom megosztani az estémet? Mire te azzal kontráztál rám, hogy ez akkor 

így rendben is volna, mert legalább kialszod magad, amire mióta nem volt már 

alkalmad. Szerencséd van, Feri, hogy elég nehéz elbillenteni a te öntörvényűséged 

szilárd tengelyét, vagy kihozni téged a sodrodból, ez igazán ritka előnye 

természetednek. Szívesen folytattam volna fogságom éjszakáit később is ugyanebben a 

szellemben, legkedvesebb olvasmányaimmal, de hát ez nem mehetett így. Téged 

hazahozattak Oberlanzendorfból, de minket továbbvittek, ugye, Mauthausenbe. Nem 

azt mondom, hogy neked is ugyanezt kívántam volna, mégis hiányoztál. Sokszor 

eszembe jutott, amikor a közös barakkban még együtt olvasgattunk – de hát 

Mauthausen már, hogy úgy mondjam, nem a fölemelő esti olvasások helye volt. 

Chorin ekkor érdekes megfigyelését tette szóvá. Hogy jól látja-e Móric nyakában a 

régi aranykeresztjét, és mennyire örül, hogy sikerült megőriznie. Igen, ez az, képzeld, 

visszakaptam, derült föl Kornfeld báró, és elmesélte, hogy amikor a lágerben közölték 

vele, hogy egy katona kíséretében hazaküldik, és indulhatnak máris az állomásra, ő azt 

mondta: De kérem, önök leltárba vették az én értéktárgyaimat, úgyhogy előbb 

szeretném visszakapni a nyakbavaló keresztemet és az apámtól való arany zsebórámat. 

Na jó, leültettek, hogy várjak, megkeresik. Hát a keresgélés elég sokáig tartott, a 

kísérőm, az a fiatal katona meg is jegyezte, hogy a déli vonatot már lekéstük, mire 

végül előjöttek – de csak az aranykeresztet nyújtották át. No és a zsebóra?, kérdem. 

Hát ahhoz sajnos még további kutatómunkára van szükség – gondolom, mihelyt 

elkobozták tőlem, valaki rögtön magához vette –, de adjam meg a címemet, és majd 

utánam küldik. Megadtam – pedig tudtam, hogy a Lendvay utcai házunkba is németek 

települtek –, na és képzeljétek, mit hozott utánam tegnap az én kísérő katonám? 

Megérkezett postai értéklevélben az aranyórám – tessék, ha nem hiszitek, itt van, húzta 

elő Móci a zsebéből. De aztán ismét Chorinhoz fordulva az olvasásról szóló 

gondolatmenetét folytatta: 

Amióta pedig kiszabadultam, és végre ismét könyvekhez juthatok, leginkább mégis 

csak a Károli Bibliát forgatom – emlékszel, mint a beteg Ady, aki már csak azt olvasta. 

És kikerestem Jeremiás jövendölései közül azt, amelyiket neked szántam, mert neked 
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kellett volna meghallanod, Chorin Feri, hogy okulj. Mivelhogy a te bizodalmad 

marháidban és kincseidben volt, te is bevétetel, és fogságra mégy. A siralmaiban pedig 

azt mondja Jeremiás, hogy nem hitték a föld királyai, sem a föld kerekségének lakói, 

hogy szorongató ellenség tud behatolni Jeruzsálem kapuin. 

És miközben Kornfeld ezt fejből idézte Chorinnak, addig a sógoruk, Kohner Artúr már 

föllapozta, hogy folytathassa. Prófétáink bűnei miatt történt ez, akik az igazaknak vérét 

ontották benne. Hát pusztává lőn Sion hegye, immár rókák futkosnak rajta. 

Weiss Judit pedig – aki mindeddig némán ült köztünk – most azt a passzust olvasta föl, 

amelyben Ezékiel a harag napjáról prófétál. Hogy elérkezett az idő, elközelgett a nap, 

a vevő ne örüljön, az eladó ne szomorkodjék, mert harag jön minden sokaságára, 

gazdagságára. Az eladó nem veheti vissza, amit eladott, még ha élve az élők között 

maradna is, mert a jövendölés az ő egész sokaságára, minden gazdagságra szól, és a 

vétke miatt senki meg nem menekül. Ezüstjük és aranyuk a szemétbe kerül, nem tudja 

megmenteni őket az Úr féktelen haragjától. Díszes ékességgel büszkélkedtetek, sőt 

förtelmes bálványokat csináltatok belőle, ezért tettem azt szemétté. Prédául adtam, 

zsákmányul a föld bűnöseinek, akik gyalázatra használják. 

Találhatnánk-e mai napjainkra igazabb sorokat ezeknél?, lapozza föl Judit ezután a 

próféciákat. Tele van az ország rakva vérnek ítéletivel, és a város rakva álnok 

erőszakkal. És békességet keresnek, de nem lészen. Egy romlás a másikra jő. 

Artúrnak pedig úgy rémlik, hogy épp ez az, amit Ady mottónak írt a verse fölé, 

amelyet úgy folytatott, hogy alázottnál jobban alázva vizsgálom szívem, izmom, 

kedvem: Hol a próféta őrült láza, mely felőrjöng, tombol az égre? Hát már az átkoknak 

is vége? 

 

* 

 

Judit a legutóbbi estén megkérdezte, hogy emlékszem-e, mit mesélt nekem arról az 

újságíróról, akivel annak idején kőrösmezei helyszínelőként ismerkedett meg. Ez a 

Weiner Jakab, aki egyébként azt mondja magáról, hogy kommunista, amit elég furcsa 

elképzelni, nemrég meghívta őt a húgához, Jankához, aki fényképész, és a Fővám 

téren van műterme. És ő most meglátogatta Jankát és Jakabot. 
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Ám ez a különös testvérpár most nem csevegni és barátkozni akart, hanem Jakab 

mindjárt a hajdani kőrösmezei missziójukat emlegette föl neki. Aztán előszedett 

mindenfajta újabban beszerzett tanúvallomásokat, jelentéseket és illegális cikkeket a 

különféle nemzetiségű ellenállók sajtójából. De még fényképek és újságképekről 

készült fotók is voltak köztük, ezeket mind Janka készítette össze. Mindegyik 

dokumentum egy bizonyos Kamenyec-Podolszkról szólt. 

És ahogy ezeket ott végigolvastam, tudod, Lola, mire jöttem rá? Hogy ez mind az én 

három évvel ezelőtti kőrösmezei történeteimnek a rettenetes folytatása és betetőzése. 

Akkor ugye az én édes hazám buzgó hatóságai mind összefogdosták azokat a magyar 

zsidókat, akikről úgy határoztak, hogy megfosztják őket a hazájuktól. A lelkükbe 

pecsételték, a testükre égették, hogy nem vagy magyar honos, és tíz- és tízezrével 

kergették át őket a határon. Úgy hittük, hogy a reménytelenségbe, a semmibe. 

Nem tudtuk, hogy ennél elképzelhetetlenül szörnyűbb jövő várt rájuk. Ezekből a 

papírokból évekkel később, most olvasom csak ki, hogy miután eljöttünk, napokkal, 

hetekkel később mi történt velük. Mert oda, ahová jutottak, mi már nem kísértük el 

őket. Mi visszafordultunk Budapestre, őket pedig Kőrösmezőről a Lengyel 

Főkormányzóság Mikulicsin, Gyelatin, Kolomea és Hodorenka nevű településein 

hajtották keresztül, hogy aztán át legyenek kergetve még egy határon, Galícia ukrán 

felébe, ebbe a bizonyos Kamenyec-Podolszkba. Ott torlódtak össze tízezrével, nem 

volt mit sem enniük, sem inniuk, nem volt hová ledőlniük, senki nem tudott velük 

semmihez se kezdeni. Mígnem a megszállók SS-Sonderkommandója azt a parancsot 

kapta, hogy egy robbanás kráterébe kísérje ezeket a magyar zsidókat sorban. 

Mindnyájukat meztelenre vetkőztetve fektették le az úgynevezett szardíniadobozolás 

módszerét követve úgy, hogy fejük a már meggyilkoltak lába közé kerüljön, s ezután 

lőtték őket fejbe. Huszonnégyezer emberrel végeztek így. 

Nem kért ez a Weiner Jakab tőlem különösebben semmit, hisz ezekért a vértanúkért 

késő volna bárkinél is közbenjárni már, így fejezte be Judit ezt a történetét. 

 

* 

 

Nem tudok mást mondani, egész idő alatt úgy járt-kelt föl-alá az én férjem Elza 
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nyaralójának kertjében, folyosóin és szobáiban, mint egy holdkóros. Kivéve, ha 

valamelyik rokon szóba elegyedett vele, ha társalognia kellett témákról, vagy ha 

megosztották híreiket, ki melyik újsághoz fért hozzá, és abban mit talált. Meg a rádión 

is ott lógtak persze – itt két rádió is volt –, csavargatták, füleltek, aztán megbeszélték, 

ki melyik adón milyen hírt csípett el. Ilyenkor a többiek közt Artúr is úgy nézett ki, 

mint egy normális ember, legalábbis majdnem úgy. Ő viszont soha nem fordult oda 

senkihez, legszívesebben egymaga nézelődött a lugasban a padon, vagy félrehúzódott 

a szalonban, álcázásul újságot vagy könyvet tartott a kezében, de észrevettem, hogy 

legtöbbször csak elnéz a kinyitott oldal felett, és nem olvas, hanem bambul. Ha pedig 

fölkel és elindul – nehogy meg akarja éppen szólítani valaki –, akkor sosincs 

határozott célja, tanácstalanul megtorpan, és forgolódik, maga se tudja, mit is akart, 

vajon hová is menjen. 

A legszomorúbb az volt, rá kellett jöjjek, hogy én vagyok az, aki elől elsősorban kitér 

– ebben olyan gyakorlata volt már, hogy ha közös szobában tartózkodtunk, az sem 

jelentett neki akadályt, kikerült olyankor is. Úgy tett, mintha mi már mindent 

megbeszéltünk volna, úgyhogy velem ugyan miről beszélgessen. Én pedig, jobb híján, 

igyekeztem türelmes lenni vele. Nem vagyok ostoba, sejtettem, miféle gondoktól 

gyötrődik – csak hát azt hinnénk mégis, hogy ötvenéves meglett férfi létére ugyan 

emberelje már meg magát. A homlokráncoló szomorkodásból keljen végre föl, és 

álljon neki intézkedni, ahogy egy családfőhöz illik. 

De ami a leginkább lehangolt, hogy hasonlóan viselkedett a fiával is – szinte nem is 

állt vele szóba, pedig ezt megelőzően majdnem két hónapig nem is látta. De Artúrnak 

régebben, a bujkálása előtt sem volt annyi szabad ideje, mint ezekben a napokban, 

amikor semmiféle munkának nevezhető elfoglaltsága nincs már – noha gyakran 

folyamodik csaláshoz, hogy a könyvébe kutyanyelvet hajtogat bele, és arra ceruzával 

jegyzeteket firkál, mintha isten tudja, milyen tudományos igényű tépelődésben zavarná 

meg az, aki eközben megszólítja. És mégsem szakít időt Zsigára sem, s amit a múlt 

héten még tudott róla, mára azt is elfelejti. 

Ezért nem mondhatom, hogy elcsodálkoztam, amikor a kérdésemre – hogy beszélt-e a 

gyerekkel – üres tekintettel bámult rám, és csak további faggatásra nyögte ki, hogy: A 

Zsigával? 
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Igen, a Zsigával, valóban úgy hívják, és más gyerekünk nincs is. 

Hogy érted ezt, hogy…? 

Szóval nem beszéltél, mondom. De hát… téged nem is érdekel…?! 

Micsoda? 

Fogalmad sincsen, néztem rá lesújtóan. Hogy Zsiga teljesen össze van omolva. 

Ja, a… kislány miatt?, kezdett neki derengeni, jó, értem, jó-jó… 

Nem jó, Artúr, nem jó, a Zsiga nagyon szenved. És nekiálltam elmondani a férjemnek, 

hogy megértse: A fiunk egész héten azt hajtogatja, hogy ő itt marad a Betti miatt, ő 

nem hajlandó velünk jönni, hogy mi ne dirigáljunk neki, mert ez az ő élete. És nem 

érti, hogy a zsidóüldözés miatt életveszélyben van, érted, Artúr?, én nem tudtam 

elmagyarázni neki, ezt te kell hogy megértesd vele. Merthogy ő nem is zsidó, azt 

mondja. És föl nem foghatja, hogy mi mért akarunk ekkora nagy zsidók lenni, hogy ki 

se próbáljuk, mi van akkor, ha ezt megtagadjuk. Ha már állítólag évtizedek óta amúgy 

is katolikusok vagyunk. Vagyis ez az egész a Zsiga szerint amúgy is egy zavaros 

hazudozás. Úgyhogy ő már megbeszélte Heinrich Tónival, aki szintén nem óhajt 

emigrálni, aki nem fogja hagyni, hogy erőszakkal elhurcolják, és már teljesen 

megbolondította a mi Zsigánkat is. Megegyeztek, hogy itt maradnak a villában, majd 

hozatnak maguknak ennivalót a gondnokékkal, és ide fogják majd szöktetni 

mindketten a szerelmüket is. Hiába magyarázom neki, hogy kisfiam, a Tóni ugyan 

nagykorú, de még ő sem teheti azt, amit akar, hiszen felelős a rokonságunk 

megmeneküléséért, mert ő van megnevezve a vállalat igazgatójának, és alá kell írnia a 

szerződést. Rólad pedig nem is beszélve, mondom, aki kiskorú vagy, úgyhogy ez a ti 

ábrándozásotok gyermeteg dolog… De hogy én ne beszéljek vele így, és őt nem 

érdekli, hogy ki mi elől menekül, de ő akkor se hagyja itt a szerelmét, és ez ment 

megállás nélkül… Te meg le sem ülsz a fiaddal! Egy szavad sincs hozzá? Artúr, nem 

tudsz valami okosat vagy vigasztalót mondani neki? Hogy lássa be, hogy nőjön fel, és 

értse meg…! Hogy ne erőszakkal kelljen föltuszkolnunk a repülőre… 

Hát igen… Ennyit dünnyögött csak, és kinézett a kertbe. 

Én meg sürgetni akartam, hogy akkor menjen, és beszéljen Zsigával, mert bármikor 

szólhatnak, hogy indulás, hát egyáltalán nincs már halogatásra idő. De a férjem 

magába süppedt, és csak annyit mondott, szerinte biztos, hogy még várni kell jó 
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néhány órát. Erről meg az jutott eszembe, hogy mivel Artúr tegnapelőtt még a 

poggyásza nélkül érkezett, azóta elhozta-e vajon a sofőr a Logodi utcából a bőröndjeit, 

mert akkor készítse ki, hogy kéznél legyen minden… 

Nincsenek bőröndjeim, azt mondja. 

Hogyhogy? Mért, ki hozza utánad? 

Senki… 

De hát már nem lesz időd visszamenni!, miért nem hoztad magaddal a csomagjaidat? 

Nem lesz szükségem csomagra, azt mondja. 

Te meg vagy bolondulva, Artúr. Üres kézzel akarsz utazni? 

Nem akarok. 

Mit nem akarsz? 

Utazni. 

Nem akarsz utazni…? 

Itt maradok, Helén. Én leszek a másik túsz. 

Mintha fejbe vertek volna, csak hebegni tudtam, hogy megbolondult-e, miket beszél. 

És nem is az volt a legrosszabb ebben, hogy mit mond, hanem hogy én ezt miért nem 

tudtam, hogyhogy nem vettem észre, miért az utolsó pillanatban…?! Elza!, Feri!, 

kezdtem kiabálni, halljátok, mit mond? Artúr, ne csinálj őrültséget! Hagyod, hogy 

kérleljelek, hogy beszéld rá Zsigát – és még erre föl se közlöd, hogy te sem akarsz 

menni?! 

Hát most közlöm. 

Nem is tudom, miért, de nem úgy néztem rá, mint aki egy-két héttel tovább marad itt, 

de majd nemsokára utánunk jön, hanem olyannak láttam, aki engem végleg elhagyni 

készül. Annyit bírtam kinyögni, hogy akkor ő most végül is… le akar-e mondani 

rólam. 

Nem erről van szó, Helén! 

És nemcsak rólam, hanem a… az énrám eső részvényvagyonról? 

Ki beszél itt vagyonról?, kérdi. 

Mondom: Én. Kérdezlek téged erről. 

Ő pedig kezdi üresen szaporítani a szót, hogy az a vagyon különben is fikció – mintha 

én nem tudnám! –, hogy most adjuk át éppen a részvényeinket a németeknek. 
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Én meg azzal csaptam le rá, hogy viszont az útravaló összeg, amit Chorin Feri 

kialkudott, az egyáltalán nem fikció, hanem segíthet nekikezdeni az új életnek. Téged 

az sem érdekel, Artúr? 

Kérlek, ne beszéljünk pénzről! Hát ezt bírta válaszolni ez az anyagi érdekektől mentes, 

nemes érzelmektől vezérelt, tiszta lélek! 

És akkor megkérdeztem tőle, kivel képzeli el magának az új életet, meg hogy miből. 

És hogy tényleg itt akar-e maradni. 

Válasz helyett azt mondta, hogy valakinek muszáj itt maradni túsznak. 

Azt feleltem, hogy Lexi és Judit jelentkeztek már. 

Erre ő, hogy Judit nem maradhat, ezt mindnyájan tudjuk. 

Adod itt az önfeláldozót, mondom. Pedig tudom, hogy csak a „kis özveggyel” akarsz 

maradni… Mert őfelé is eljátszod a megmentő védelmezőt. Meg a hősszerelmest, aki 

nem tud elszakadni…! Ugyan már…! 

Helén, szépen kérlek…! 

Nem szívesen hallgatta, szerette volna, ha abbahagyom, de most már muszáj volt 

elmondanom a véleményemet, hogy nevetséges, ahogy ebben a szerepben erőlködik, 

mikor sose volt jó benne. Még fiatalon se, mondom, nemhogy így, már megroggyanva. 

Meg hogy én most előre megmondom neki, hogy utánunk fog majd kullogni, a nagy 

család, a biztonság után. Meg énutánam, Artúr…! Ám ahogy ezt kimondtam, rám 

nézett, és hirtelen rám zúdult ez az egész gyalázatos szerelmi sérelem, amitől egy 

pillanat alatt összeomlott az a fölény, amelyben igyekeztem tartani magam, és kis híján 

elsírtam magam, amikor ezt az ostobaságot sikerült kérdeznem tőle: Te, csak azt 

mondd meg, hogy ti tényleg a Rügen szigeti tengerparton is…? 

Miről beszélsz?, kezdett volna megcáfolni, mikor ott teveled…! 

Meg vele is ugyanakkor, ugyanott, mondom. 

Nem akkor, és nem ott. 

Hanem másnap egy másik strandkosárban, feleltem már sírva – mire bután hebegő 

tagadása, hogy hát ugyan, dehogyis, Helén, beismeréssel ért föl –, én pedig 

szégyenszemre képtelen voltam tovább tűrtőztetni magam, és már zokogva támadtam 

rá a másik váddal: De a kastélypark platánfája ugyanaz, mondom. Képes voltál 

ugyanarra a földig hajló ágra fölültetni, és hintáztatni őt is? 
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Artúr ekkor sebtében átölelt, a fejem búbjára nyomott egy csókot – szerbusz, kicsi 

Helén, mennem kell, mondta –, és elsietett. 

 

* 

 

Én pedig nem tudtam aludni egész éjjel. Csavargattam a rádiót, és valamikor a 

farkasok óráján sikerült befognom Londont. Valami nagyon ismerős hangú 

jazzénekesnő dalait adták, egymás után többet is. Ki lehet?, talán Gershwin-melódiák 

is vannak benne, olyan nagyon nekem való zene. Mígnem bekonferálják, hogy Marion 

Harris felvételeit halljuk – Marion Harris!, „Songbird of Jazz”, aki úgy énekelte déli 

dialektusban a bluest, hogy színesbőrűnek hitték!, tényleg, hát ezért volt ismerős a 

hangja, hiszen gramofonlemezem van tőle, valaha mennyit hallgattam! Műsorunknak 

szomorú aktualitást ad, jelenti be ekkor a szpíker, hogy a világhírű jazzénekesnő, 

Marion Harris – „The Queen of the Blues” – tegnap éjjel Londonban egy 

szállodatűzben, amelyet ő maga okozott, mert az ágyban dohányzott, és elaludt, 

negyvennyolc évesen életét vesztette. Búcsúzóul lejátsszuk az ő előadásában 

legkedvesebb dalát, amelyet kedvenc zeneszerzője, George Gershwin írt: Somebody 

Loves Me. 

Dőlni kezdtek a könnyek a szememből. Ez nekem is a legkedvesebb dalom. Artúrtól 

kaptam ezt a lemezt legalább tizenöt évvel ezelőtt, amikor Londonban járt üzleti úton, 

onnan hozta nekem. Szerelme zálogául, így mondta, mikor átnyújtotta – akkor is volt 

valami feszültség köztünk, mielőtt elutazott, és ezzel a felvétellel jött haza békülni. 

Aztán kaptam még több Gershwin-dalt, és megvan nekem a Rapsody in Blue is, mégis 

a Somebody Loves Me-t hallgattam meg legtöbbször – Marion Harrisszel. 

És most mindez odavan! Ez a gramofonlemez meg a többi is ott maradt, nem 

hozhattam magammal – nem marad semmim eddigi életemből. 

És ilyen értelmetlenül elpusztulni, mint ez az énekesnő! De hát ez a borzalmas tűzhalál 

most, ’44 áprilisában már-már békebelien banálisnak számít. Azt mondják, londoni 

házukat ’41-ben német bomba döntötte romba, azt sikerült megúsznia, de csak pár év 

haladékot kapott. 

És most véget ért a dal, nincs már többé az sem, hogy somebody loves… hogy valaki 
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szeret engem. Lehet, hogy mint boldogtalan asszonyoknak nem szabad megérnünk a 

negyvennyolc évet? 

Alig bírtam abbahagyni ezt a hajnali sírást. 
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Ha visszagondolunk, bizony sosem lehettünk biztosak benne, hogy vajon az ezerszer 

megerősített ígéretek szerint történik-e minden. Hogy sikerül-e tényleg kialkudni és 

tető alá hozni ezt a szerződést – és ha igen, hajlandó lesz-e rokonságunk összes 

illetékese aláírni azt? Sikerült, és Elza villájában végül hiánytalanul össze is jöttünk, és 

mind alá is írtuk. De még Becher alezredes is időben megérkezett, és ő is aláírta. Sőt, 

hozta magával a tizenkét autót is, ahogy megígérte, amelyek kiszállítanak majd minket 

a budaörsi repülőtérre. 

Nem volt egyszerű művelet abban a fölbolydult méhkasszerű izgalomban 

mindnyájunknak helyet találni valamelyik autóban. És meg kellett nyugtatni a 

nyugtalankodókat, akik nem minden családtagjukkal kerülhettek közös kocsiba, hogy 

nem fogjuk elveszíteni egymást, közben tudatni mindenkivel, hogy mi történik velünk, 

és kinek mi a teendője. 

Végre elindult a konvoj, de azt mondták, Budakeszin át hosszabb és rosszabb is az út a 

budaörsi repülőtérre. Ami nyilván igaz, mi azonban nyugodtabbak lettünk volna 

mégis, ha konvojunkkal nem kell átcsörtetnünk egész Budán – az Olasz fasoron és a 

Széll Kálmán téren át a Budaörsi útra –, és nem kéne attól tartanunk, hogy a mi nagy 

vonulásunkkal fölébresztjük valakinek a gyanakvását. De hál’ istennek nem törődött 

velünk egész úton a kutya sem, gond nélkül jutottunk ki a városból. 

Többen is jól ismertük az utat, különösen, akik nem először repültünk már – beérve 

Budaörsre csak le kell térni balra a Kőérberki útra, és az már mindjárt a repülőtér. A 

sarkában megpillantottuk az új épület körcsarnokát, autóink meglepetésre mégsem 

kanyarodtak be ott a kapun, hanem továbbgurultunk a Repülőtéri úti oldalon. Azt 

hittük, hogy valami oldalkapun fogunk majd bejutni a gépünkhöz, de amikor a konvoj 

lelassított, a kerítésen nem láttunk kaput. És nem is jobbra, hanem az első adandó 

alkalommal balra kanyarodtunk, átgurultunk a Budaörsi árok hídján, és ott rögtön meg 

is álltunk – föltorlódtak a konvoj addig megérkezett kocsijai. 

Becher alezredes kiszállt az első autóból, Chorin Ferenc pedig a másodikból, és 

mindjárt meg is kérdezte, miért nem hajtottunk be a repülőtérre. Hogy talán meg kell-e 

még valakit várnuk, faggatózott a szintén odaérkező Mauthnerné Elza, de hogy akkor 

miért itt, s miért nem odabent a várócsarnokban. 
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Becher türelemre intett mindnyájunkat, és fölhívta a figyelmünket arra, hogy 

messzemenően kerülnünk kell a feltűnést. Mindjárt ideérkezik az összes autó, és akkor 

arra fog bennünket kérni, hogy mindnyájan fáradjunk át a túloldalra… 

Ekkor Kohnerné Helén jött oda aggodalmaskodva, hogy ideért-e már az az autó, 

amelyikben a fia van, Elza pedig már másodszor kérdezte meg, hogy merre van az a 

repülő. Ezt a kérdést aztán Chorin úgy tette föl, hogy indulásra készen áll-e már a 

gépünk. 

Nem egészen, Herr Chorin, felelte némi torokköszörülés után Becher, még tart az 

előkészítése. És kiderült sajnos még egy nehézség, hogy a vízumokra is várni kell. 

Ezért most tessenek átsétálni a túloldali kerítéshez… 

De hát azok ott vasúti sínek…!, ámult el Helén. 

Rendező pályaudvar, mondta Weiss Judit. 

És ha bemennek azon a dróthálós kapun, és megkerülik azt a tehervonatot, ott találnak 

egy első osztályú, Pullman-kocsis vasúti szerelvényt… 

Chorin aztán bevallotta nekünk, hogy amikor Becher azt mondta, fölmerült sajnos 

valami nehézség, ő rögtön arra gondolt, hogy ennek az önkéntes túszhoz, Artúrhoz 

lesz valami köze. Akiben ő eleve sem bízott meg. És aki most vagy óvatlanul 

közlekedett, követték, és így hozott a nyakunkra valami bajt, vagy pedig a szeretője 

érdekében próbált ügyeskedni, megengedhetetlen lépéseket tenni. Feri mindenesetre 

meg volt győződve róla, hogy Artúr gördíthetett valami akadályt az utunkba, ezért 

késlekedünk. 

Alezredes úr!, fordult tehát Chorin Becher felé, és el is állta az útját. 

Ezt a hálókocsis vonatot az önök rendelkezésére bocsátjuk, folytatta Becher, nem 

hagyva zavartatni magát, ahol kényelmesen megvárhatják… 

De Chorin megint a szavába vágott: Kérem, nyugtasson meg! 

Innen ugyanis hamarabb odaérnek a hálókocsikhoz, mintha a vasútállomásnál szálltak 

volna ki a kocsikból, azért érkeztünk ide, és nem is olyan feltűnő… 

Herr Becher, kérem!, emelte meg a hangját Chorin báró. A megállapodásunk ugye 

továbbra is a gentlemen’s agreement normáit követi? 

Tiszti becsületszavamat adom. 

De hát vagonokról nem volt szó!, méltatlankodott hangosan és már elég idegesen Elza. 
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Mi készül itt?, nézett körül riadtan Weiss Judit. Hová akarnak vinni? Hát még a 

gyerekeinket se tudjuk megmenteni?, kiáltott föl, akkor mi értelme volt ennek az egész 

gyalázatnak? Ha becsapnak, és a pusztulásba visznek…?! 

Helén erre megijedt, és kétségbeesetten kezdte szólongatni Zsiga fiát, majd Artúr után 

kiabált, elfeledkezve arról, hogy a férje nincs is itt. A többiekre pillanatok alatt 

átragadt a riadalom, egymást kérdezgették, mi történt, és mitévők legyenek. 

Forgolódni kezdtek, vonatról, vagonokról hallani sem akartak, volt, aki visszaindult az 

autókhoz, mások tőrbecsalást és deportálást emlegettek, sokan már kiabáltak, 

sikoltoztak vagy sírva fakadtak. Mindez akkor erősödött valóságos pánikká, amikor 

megjelent két SS-őrkatona, akik bosszúsan, megemelt hangon próbáltak rendet 

csinálni, és kiáltozva akartak nyugalmat erőltetni az utasokra, ami nem sikerült nekik. 

Végül a társaság egy részét nagy nehezen sikerült útba igazítaniuk, Becher sofőrje, egy 

SS-tizedes pedig még segített is egy-két hölgynek a bőröndjét cipelni. Kitártuk a 

kerítéskaput, hátulról megkerültük az ott veszteglő tehervonatot, és tényleg ott állt a 

hálókocsi-szerelvény. Elég sokáig tartott, míg elcsöndesedtek és elindultak a többiek 

is, habár inkább csak beletörődtek, hogy lesz, ami lesz, de továbbra is minden 

szörnyűséget el tudtak volna képzeni. Az őrséggel kinyittattuk a kocsikat, és 

elfoglaltuk sorban az összes fülkét – még csak nem is kellett összezsúfolódnunk. 

 

* 

 

Aznap is a kórházi gyermekosztályról jöttem haza abba a kölcsönlakásba, amely Weiss 

Judittal közös búvóhelyünk volt, s alighogy lepakoltam, és levettem a kabátomat, 

csöngettek. Megijedtem, hogy ugyan ki lehet – csak nem voltam óvatlan?, netán valaki 

rossz szándékkal lesett rám, hogy akaratlanul vezessem a hatóságot nyomra? 

De Kohner Artúr volt az. Pedig már nem is reméltem, hogy még viszontlátom, hiszen 

úgy tudtam, azokban a napokban már összecsomagolva kell készenlétben állniuk, hogy 

mikor indulhatnak a repülőtérre. Azt pedig végképp nem értettem, hogyan talált rám, 

amikor ezt a címet mi Judittal mindketten a legszigorúbban titokban tartottuk. 

Artúr, maga most követett engem?, kérdeztem, miután belépett. 
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Lola, maga most itt él?, kérdezett ő is, mire annyit akartam csak mondani, hogy 

Judittal szereztük ezt a lakást, de a szavamba vágott: Tényleg? Judittal? 

Igen, mondom, akkor kaptuk, amikor a hamis papírokat is, és talán nem kell 

magyarázni, hogy miért kellett mindezt titokban tartanunk. 

De hogy akkor tényleg tartsam titokban, és különösen arra vigyázzak, nehogy Rajczy 

Bálint megtudja. Mit akar ezzel mondani?, kérdeztem, de csak erősködött, hogy 

óvakodjak Rajczytól, és ne higgyek neki. 

Artúr, maga most minek jött ide?, kérdeztem tőle, de ő most is a saját kérdésével felelt, 

mert azt sem értette, hogy egyáltalán mi szükség volt erre a lakásra. 

Innen közelebb van, kezdtem volna magyarázni, de megint a szavamba vágott: 

Nem, innen messzebb van az én búvóhelyem neked. 

Mintha ő lehetne csak az egyetlen vonatkozási pont, gondoltam, de Juditnak közelebb 

van a szülészeti kórház, ezt feleltem. 

Az meg miért szempont?, értetlenkedett. 

Hát azért, hogy bejusson a pártfogoltjaihoz. 

Judit? Most, amikor éppen emigrációba indul?, csodálkozott el Artúr. 

Erre én: Oda maga indul éppen. 

Erre ő: Én most hozzád jöttem éppen. 

Hozzám?, néztem a szemébe, akit kihagytatok…?, és gyorsan elfordultam. 

Nem, nem, Lola, kezdte magyarázni, hogy ő tényleg mindent megpróbált, de hát akkor 

miért mondja, hogy nem, nem hagytak ki, ha mégiscsak itt vagyok, kihagyva?, hiába is 

próbált ő meg mindent… Mondjuk, kíváncsi volnék, ugyan mi mindent próbált ő meg, 

és hogyan… Úgyhogy nem értettem, miért kutatta ki a lakásunkat, és mért kellett ide 

jönnie… neki, az elutazónak – hozzánk, az itt maradókhoz. De mindezek helyett csak 

a végét mondtam ki: Judit pedig túsznak marad itt. 

Nem, csóválta meg Artúr a fejét, túsznak Lexi marad itt. 

Judit lesz a másik túsz. 

Hát nem ő lesz a másik túsz. Hogyhogy nem ő lesz?, akartam kérdezni, hanem akkor 

ki lesz?, de még szóra se nyithattam a számat, és ezzel csapott le rám: Egyébként Lexi 

merre van? 

Mért kérdezed tőlem?, kezdtem hüledezni. Honnan tudhatnám? 
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Őt nem itt bújtatod? 

Te megőrültél, közöltem vele, mire nekiállt arra célozgatni, hogy vajon mért volt olyan 

könnyű Mauthner Lexit rábeszélni arra, hogy ő maradjon itt túsznak – holott én ott se 

voltam, amikor ezt megtárgyalták, honnan tudhattam volna, hogy Lexi könnyen állt 

erre rá vagy sem, és ha könnyen, akkor önfeláldozásból vagy valami másért. Annyira 

kisstílűnek találtam én ezt most attól a Kohner Artúrtól, akit én nagyformátumú 

férfinak tartottam, és úgy néztem föl rá, úgyhogy ezt vetettem oda neki: 

Te képes voltál azért idejönni, hogy jelenetet rendezz…?! 

Nem azért voltam képes, mondta. 

Akkor mért nem hagysz békén ezzel a vallatással? Idejössz, mint egy titkosrendőr, 

hogy kit hol rejtegetek…?! 

De hogy ő csak érdeklődött, mert az utóbbi időben sokat láttak minket együtt – 

márminthogy engem a Lexivel. Amit nekem eszem ágában sem volt tagadni, sőt még 

az is megfordult a fejemben, hogy ugyanilyen erővel még köszönetet is mondhatna 

minekünk a rokonság. Ezért öntudatosan Artúr szemére vetettem, hogy valakinek 

cselekednie is kellett, muszáj volt mozgékonynak lenni, üzeneteket hozni-vinni, a 

dolgokat intézni. 

Ti, a mozgékonyak intéztétek a dolgokat, mondta elnyújtva a szavakat, és nem tudtam, 

hogy gúnyolódik-e. 

Hogy ti, a rejtőzködők nyélbe üthessétek, vágtam rá, és ő meglepődve ismételte, hogy 

nyélbe…?, hogy legvégül pedig kihagyjatok, mondom. 

Fogalmam sincs, merre cikázó gondolatok nyomán jutott oda, hogy ezt kérdezze: Na 

és ti pedig…? Mire jutottatok Lexivel? 

Ez olyan váratlanul ért, és annyira méltatlannak találtam, hogy eszembe se jutott 

belegondolni és őszintén felelni, hanem rögtön és hangosan rá kellett támadnom: Ne 

merjen vádaskodni nekem! Mikor maga hagyott cserben! 

Nem hagytalak cserben… 

Miközben lohol a családja után?! 

Szerinted én most loholok?, nézett közelről a szemembe, majd tekintete lesiklott a 

számra. 

Mit akarsz, Artúr?, és már nem is igen tudtam, mit mondok. 
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És ha loholok, ki után?, súgta, de már a fülembe, hogy aztán átöleljen és szájon 

csókoljon. 

Lekésed a repülődet, mondtam neki később, ahogy lecsillapodtam. 

Az egyáltalán nem baj, mondja. 

Ne beszélj összevissza!, mondom. 

Mért beszélnék? Itt maradok. 

Hogy érted, hogy…? 

Én leszek a másik túsz. 

Hogy ő lesz a másik túsz, ezt mondja?, amit el sem akarok hinni, hogy akkor itt marad 

velem?, tényleg ezért jelentkezett túsznak, hogy együtt maradhassunk?, ez cikázott a 

fejemben, és örültem, de mindjárt belém hasított a kétség is, hogy ez meddig tart 

vajon?, úgy tudom, a túszokat csak addig tartják vissza, míg minden el nem 

rendeződik az örökösök családjainak kimenekítése és az örökség átjátszása körül, na és 

ha ez németes pedantériával történik, és pár hét alatt cakpakk le is zajlik, akkor mi lesz 

velünk, ha Artúr is útra kelhet?, vajon gondolhatok-e még rá, hogy vele mehetek, vagy 

ezzel az ábránddal végképp le kell számolnom? – ezek ötlöttek föl bennem és 

kavarodtak össze, miközben nyakig belebonyolódtam már egy ölelkezésbe is, anélkül 

szinte, hogy észnél lettem volna, mintha álomban történne, vagy régi emlékek közül 

éledne föl egy valósággal érzékelhető, érzékien is átélhető ölelkezési élmény, mintha 

mégiscsak emlék volna csupán, de olyan erővel tolul föl, hogy vetekszik egy 

valóságosan eleven belegabalyodással, amit az ember saját fölajzott teste képes a 

másikéval művelni, s miközben azon jár az eszem, hogy el lehet-e tényleg valamit 

hinni Artúr visszatéréséből, aközben, most veszem csak észre, milyen eszeveszetten 

kapálódzom hol ezen, hol azon a módon a gyönyör után. 

És akkor fölharsant a csöngetés. Aztán még háromszor. Ijedten próbáltam 

rendbeszedni magam, noha talán mégse kéne ajtót nyitnom, ezen tanakodtunk, de 

minthogy az ajtó függönye mögül ki tudok lesni az egyik ablakszemen, 

odasettenkedtem. 

Mauthner Lexi volt az, rögtön beengedtem, nehogy meglássa valaki a lépcsőházban. 

És csak aztán csodálkoztam el, hogyan került ide, ő pedig elnézést kért a váratlan 

látogatásért. 
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Meghallva beszélgetésünket előjött Artúr, meglátta Lexit, rám nézett, és valóságos 

őrjöngésben tört ki. Hogy ekkora álnokságot, hát ennyi hazudozást ő még életében 

nem látott, nem is tudja, mit mondjon erre – félbeszakítottam, hogy azonnal hagyja 

abba ezt a hisztérikus tombolást, és szedje össze magát –, mire letorkolt, hogy én ne 

csitítgassam, amikor napnál világosabb, hogy lelepleződtem… 

Szerbusz, Artúr bácsi!, köszönt rá ekkor Lexi, ami sajnos csak olaj volt a tűzre, hogy 

még pimaszkodni is merészel vele ez a kölyök, aki viszont nyugodt maradt, és azt 

mondta: 

Nem értelek, de most erre nincs idő. Teérted jöttem. 

Micsoda?!, kérdezte döbbenten Artúr. 

Artúrért jöttél?, csodálkoztam én is. Na és honnan tudtad, hogy itt van? 

Kitaláltam, azt mondja. Hetek óta nyomozok és követek, hát belejöttem. 

Na, elég legyen a pofátlankodásból!, hördült föl erre Artúr. Mit akarsz? 

Mire Lexi a legnagyobb nyugalommal előadta, hogy érkezett egy füles, vagyishogy a 

hadügyből üzentek volna a rokonságnak, de mivel ő vette föl a telefont, neki nem 

árulták el, miről van szó. Egy alezredes telefonált, és téged keresett, de csak annyit 

volt hajlandó elárulni, hogy rendkívül fontos. Hogy én azonnal kerítsem elő Kohner 

bárót, és küldjem be hozzá. Szóval hogy neked személyesen hajlandó lesz elmondani. 

Miről beszélsz? 

Hogy ha most rögtön odamész, akkor közöl veled valamit. 

De kicsoda? 

Hát én is azt kérdeztem. Mondom, ez nekünk kevés, Kohner így nem fog bemenni a 

hadügybe. Ha jól ismerik egymást, árulja el a nevét. Erre megmondta, hogy Flórián 

Imre alezredes, és van egy közös ismerősötök is: Rajczy ezredes. 

Rajczyról akar beszélni velem? 

Lehet. Ja, és jobb, ha mégsem a hadügybe mész, hanem egy óra múlva lemegy a 

Vérmezőre, és ott fog megvárni téged. Vagyis ha most elindulunk… 

Flórián?, őt én is ismerem, szóltam közbe, de biztos, hogy ő volt az tényleg? Hogy 

nézett ki? 

Drágám, telefonon át még a Lexi se láthatta, hogy néz ki, mondta Artúr, de én tovább 

aggodalmaskodtam, nehogy valami csapdát akarjanak neki állítani, mire azt felelte, 



 264 

hogy persze még az sem lehetetlen. És noha én egyáltalán nem Lexire gondoltam, ő az 

unokaöccse grabancát ragadta meg, hogy a képébe mondja: Nem ajánlom, hogy 

átverjél! 

Ne légy nevetséges, Artúr bácsi!, csóválta meg a fejét a fiú. Na, induljunk, van az 

egészre még talán fél óránk! 

Azzal elsiettek. 

 

* 

 

Rokonságunk nagy része már beszállt a hálókocsikba, amikor Elza bárónő észrevette, 

hogy Chorin Ferenc egy raktárépület falának döntve hátát, a bőröndjén kuporog. 

Odament hozzá, hogy ugyan mit csinál itt, meg fog megint fázni, és mért nem ül be a 

kupéba. 

Jó, mindjárt, morogta a sógora, és nem nézett föl a térdén tartott papírból. 

De mit csinálsz itt?, kérdezte Elza. 

A kupéban folyton beszél valaki. Én meg levelet írok, felelte Chorin. 

Levelet? Kinek? 

A kormányzónak. 

Horthynak?, ámult el Mauthnerné bárónő. De minek? 

Chorin báró feltehetőleg a szerződés aláírása után rögtön elkezdte fogalmazni levelét a 

Főméltóságú Kormányzó Úrnak. Szükségét érezte ugyanis, hogy tájékoztassa Horthyt 

– ki a magyar ipar érdekeit, úgymond, mindig annyira a szívén viselte – arról a 

tranzakcióról, melyet a Weiss Manfréd vagyonkomplexumok tekintetében kötöttünk, 

annál is inkább, mert az feltehetőleg ferde megvilágításban kerül Főméltóságod és a 

magyar közvélemény elé. 

Ferde megvilágításban?, ismételte mosolyogva Elza, ahogy Chorin ezt a 

fogalmazványát fölolvasta neki. 

Bizonyára méltóztatik értesülve lenni arról, tért rá a báró a tárgyra, hogy néhány héten 

át különböző helyeken és körülmények között le voltam tartóztatva – csakúgy, mint 

két sógorom, míg a többi családtagok elrejtőztek, írja –, hogy levele következő 

mondatában ebbe a nem akárhogyan összetett (és vesszők nélkül különösen rejtélyes) 
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formulába fusson bele: Ezen idő alatt sajnos bizonyára a helyzet kényszere alapján 

Főméltóságod égisze alatt a zsidókérdést szabályozó törvényes alappal nem bíró 

rendeletek egész sora jelent meg. 

Égisze alatt!, sóhajtott föl itt a bárónő némi gúnnyal. 

Amit mindebből ki kell emelni, folytatódik a levél, hogy egyrészt zárolták a zsidó 

vagyont, ami rettenetes precedens, másrészt azonban – és ezt e percben majdnem 

súlyosabbnak tartom – a zsidók és az ilyennek tekintendők minden gazdasági 

tevékenységét erkölcsileg is, tényleg is lehetetlenné tették. S miközben gazdasági téren 

is a legnagyobb erőfeszítések szükségességét hangoztatják, sajnos azt hiszem, ezek a 

rendelkezések az amúgy is meglévő gazdasági káoszt jóvátehetetlenül ki fogják 

mélyíteni. 

Mint ahogy lehetetlenné tették volna az ő saját további tevékenységét is, folytatja 

Chorin, még akkor is, ha szabadlábra kerül – amire nem volt kilátás. És ugyanez áll a 

Weiss Manfréd család többi zsidónak tekintendő tagjára is. Itt egy kitérő erejéig 

elmagyarázza, hogy a család vagyonának nagyobb része ugyan a vonatkozó rendeletek 

alá nem eső keresztény családtagok tulajdonában van, de szerintük sem működtethető 

a vállalat a zsidó családtagok nélkül. 

Ilyen körülmények között kellett a követendő útról döntenünk. 

Itt tér rá a levélíró fogságának utolsó két hetére, amikor is módja volt néhány emberrel 

érintkezni, és összekerült egy gazdasági csoporttal, amely Himmler Reichsführer 

vezetése alatt áll, s amelynek beállítottságát, gazdasági felfogását olyannak látta, hogy 

tárgyalásokat kezdett velük. Majd leírja, hogyan vállalta ez a csoport a család teljes 

vagyonkomplexumának bizalmi kezelésbe vételét. Ezzel több célt sikerült elérnünk: 

Elsősorban azt, hogy a vagyon a mi kezünkben, tehát magyar kézben marad meg, 

továbbá azt, hogy a vezetés hozzáértőkhöz kerül, akik fenntartják a gyár állagát, és 

fejlődésére is törekedni fognak – félő volt ugyanis, hogy inkompetensek kezén minden 

tönkremegy. 

A németek érdekét a megállapodás azzal szolgálta, és ez vezette őket, hogy ezzel a 

legnagyobb magyar gyári potenciát teljes mértékben a háború szolgálatába tudják 

állítani, fejtegeti Chorin. S úgy folytatja, hogy e megállapodással megmenekültünk 

attól is – és itt nyilván Göring cégbirodalmára utal –, hogy német cégek nyomása 
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alapján egy definitív megoldásra törekvő és a magyar vagyont elvivő ajánlatot legyünk 

kénytelenek elfogadni. Majd leszögezi, hogy a magyar kormánnyal, amely az említett 

rendeleteket hozta, nem tudtunk és nem is óhajtottunk tárgyalni. 

A megállapodás egy gentlemen’s agreement formájában köttetett meg, ennek minden 

kellékével, és meggyőződésem, hogy a lebonyolításával megbízott Becher alezredes 

ilyen szellemben fogja végrehajtani. 

Na, hát én is ezt mondtam!, helyeselt Elza is, hiszen ez a legszebb ebben az üzletben, 

hogy minden olyan gentlemanlike! 

Ha emberismeretem nem csal, írja Chorin bizakodva, megállapodásunk úgy lesz 

végrehajtva, hogy az a legkényesebb kaszinói felfogásnak is meg fog felelni. Még 

egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy nem a kormány intézkedései által okozott 

elkeseredés szülte elhatározásunkat, hanem a helyzet mérlegelése. Nem árultuk el az 

ország érdekeit, ellenkezőleg, s erre nyomatékosan fel kell hívnom a figyelmet, 

minden jövő eshetőségre biztosítottuk a gyár tulajdonát, a munka folyamatosságát s az 

átgondolt vezetést. Meggyőződésem, hogy ha az állam kezébe került volna a vezetés, 

legjobb esetben egy új állami vasgyár alakult volna ki állami adminisztrációval, 

szállítási képtelenségével és egy horribilis deficittel. 

Igaz, hogy mindezekkel szemben családunk egy része visszanyerte szabadságát – de a 

múlt évtizedek alatt végzett munkájával ennyit talán kiérdemelt. 

Szükségesnek tartottam ezeket Főméltóságú Uram magas tudomására hozni. 

Bizonyára lesznek ellenkező vélemények, de meggyőződésem, hogy a jövő igazolni 

fogja eljárásunk helyességét, és a legnagyobb súlyt fektettem arra, hogy intencióimra 

rávilágítsak. Búcsúzom Főméltóságú Uramtól, köszönöm, hogy ha levelemet elolvasta, 

de különösen köszönöm azt a jóindulatot, mellyel húsz éven át az általam képviselt 

magyar ipar törekvéseit kísérte, és azt, melyet velem szemben volt kegyes mindenkor 

tanúsítani, amelyért mindig őszintén hálás voltam és leszek. 

Azzal zárja, hogy örülne, ha sorait Bethlen István gróf is elolvashatná, és elnézést kér, 

amiért nem kézzel írta levelét. Maradtam még egyszer ismételve hálás köszönetemet 

Főméltóságú Uram őszinte tisztelő szolgája Chorin Ferenc. 

Jó lesz ez így, Elzám? 

Feri, nekem jó lesz. 
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* 

 

Budapesttől való búcsúzkodásunknak ez volt az első olyan napja, amikor a tavasz már 

virradattól kezdve verőfénnyel ünnepeltette magát, és a síneket a repülőtértől 

elválasztó dús sövényt alig néhány óra alatt fehér csipkehorgolással hintette be az 

orgonavirágzás. Ennek illata csalta ki a fülledt hálókocsikupékból rokonságunk 

lánykoszorúját napfürdőzni és csevegni, hogy aztán bosszantásukra a fiúknak is épp ott 

támadjon kedve cigarettafüstöt eregetni, és titkokat kihallgatni a bokrok mögül. 

Eközben Chorin báró a hálókocsijában – ahogy Hoff ügyvéd írógépén nekiállt, hogy a 

Horthynak szóló levelét legépelje – egy megjegyzés erejéig mégiscsak visszatért a 

fogalmazványhoz. Hogy amikor Elza olyan lelkesen üdvözölte az egész eljárás 

gentlemanlike mivoltát, akkor alighanem félreértette az ő levélírói szándékát. Mert ő 

nagyon reméli, hogy sorai közül azért kiolvasható a kormány kritikája. Hiszen amikor 

a legszigorúbb kaszinói szabályokat emlegette, akkor meg volt róla győződve, hogy 

aki olvassa majd, érezni fogja ennek a megjegyzésnek a gúnyos voltát. 

Hát nem tudom, Feri, lehetséges, vonta meg a vállát Elza, és bocsáss meg, hogy nem 

vagyok ennyire emelkedett stiliszta, de nekem ez magas. 

 

* 

 

A Vérmezőn bizony hiába kerestük Flórián Imrét, már nem volt ott. Vagy nem is járt 

ott egyáltalán, közbejöhetett neki valami? Ha tényleg Imre volt az, aki telefonált, nem 

hinném, hogy félre akart volna vezetni minket. És ha nem tetszett is neki a mi 

megállapodásunk Becherrel – mert nyilván ő is tud rólunk mindent –, biztos, hogy 

nem akart csapdába csalni. Ellenkezőleg, figyelmeztetni akarhatott – de vajon mire? 

Ezen tanakodtunk Lexivel, és arra jutottunk, hogy legjobb lesz, ha ő megpróbál 

gyorsan kijutni a repülőtérre, hátha ott az utazni készülő rokonságnak tényleg szüksége 

lesz erre a – nem tudjuk, mire vonatkozó – figyelmeztetésre. Ha el nem repültek azóta 

már. Én pedig tovább várok itt, hátha Flórián mégiscsak megjön – esetleg 

megpróbálok telefonálni, vagy a hadügyben a nyomára bukkanni. Estére pedig a 
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szomszédba, a Logodi utcai lakásba beszéltünk meg találkozót Lexivel, hogy 

kicseréljük értesüléseinket. 

Az égvilágon semmire se jutottam egész délután, ezért elmentem Flórián Imre lakására 

– ő sem lakik messze, de persze nem találtam otthon, ezért levelet dobtam be neki: 

Keressen föl engem a Logodi utcában, bármikor jöhet. De nemhogy Flórián, még 

Mauthner Lexi sem érkezett meg, egész éjjel hiába vártam. 

Reggel hét körül csöngetett Flórián Imre, civilben volt, és nagyon sietett, merthogy 

kitört a botrány, a minisztériumban áll a bál: Rajczy ezredes tegnap két katonájával 

együtt merénylet áldozata lett a budaörsi vasútállomás egyik raktárában – a vasutasok 

jelentették a gyilkosságot. Őt, Flóriánt is oda riasztották a helyszínre, ahol azonban a 

hullákon kívül már senkit sem találtak. A repülőgép pedig fölszállt – ennyit sikerült 

megtudnia, és ez a hír nyilván érdekel engem –, úgyhogy a rokonság szerencsésen 

köddé vált. 

Sajnálja, hogy nem tudott megvárni minket a Vérmezőn, de elkésett sajnos ez az egész 

figyelmeztetés, pedig mindenki jobban jár, ha az a gép pár órával hamarabb száll föl. 

Akkor Rajczynak már nem sikerült volna rajtaütnie a távozni készülő rokonságon, és 

nem történik meg ez a fölháborító gyilkosság. Tegnap egyébként azért akart beszélni 

velem, kezdi magyarázni, mert a fülébe jutott, hogy a magyar titkosszolgálat meg 

akarja hiúsítani az SS–WM paktumot – rövidítve már így emlegetik az ügyletünket. 

Hogy Rajczy személyesen akarja letartóztatni Chorinékat, de haladéktalanul, hogy 

megakadályozza a rokonság emigrálását. 

Hogy miután az ezredes kiment oda két katonájával, mi történhetett, most próbálják 

kideríteni. Egyedül egy vasúti pályamunkást találtak, aki a közelben tartózkodott, sőt 

aztán kiderült, hogy még leskelődött is. Ennek alapján próbálta Flórián sebtében 

összefoglalni nekem, amit megtudtak, vagy hát, amit feltételezni lehet. A vasutas az 

ablakon át látta, hogy Rajczy ezredest SS-katonák lőtték le – nyilván Kurt Becher 

parancsára, hiszen azt tudjuk, hogy ő jelen volt, és együtt repült el a rokonsággal. De 

hogy egyébként mi történhetett – nem tudni. 

Flórián Imre távozása után nem sokkal megérkezett Mauthner Lexi – elég zavarosan 

beszélt, és valahogy az sem derült ki a szavaiból, hol töltötte az éjszakát. Neki tegnap a 

legnagyobb fölfordulás kellős közepén sikerült odaérnie a vasútállomásra, amikor 
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Rajczyt és a két katonát az SS-ek már lelőtték, Becher pedig mindenkit fölszólított, 

hogy fáradjanak át a repülőtérre, ahol készen áll már a gépük. A többség gyalog ment, 

az idősebbeket pedig Becher autója szállította át több fordulóban a csomagjaikkal. 

Lexinek már nem sikerült találkoznia Chorin Feri bácsival, mert ő előrement 

Becherrel. Egyedül Heinrich Tónival tudott beszélni azok közül, akik az esetnek 

egyáltalán a tanúi voltak, de ő is csak részben látta, mi történt. 

Miután elbúcsúztam Tónitól – a te Zsiga fiaddal is beszéltem, és Helénnel is –, 

beültem annak a kör alakú épületnek az üres várótermébe, gondoltam, most már 

megvárom, hogy tényleg rendben elröpülnek-e. Egyébként majdnem egy órán át tartott 

az átvonulás a géphez, meg aztán a beszállás, és utána is több mint fél órát várt még a 

gép, mire fölszállt. Gondolom, nem csak én izgultam, nehogy fölfedezzék a raktárban 

a gyilkosságot, és rajtuk üssenek, mielőtt még felröpülhetnének. 

Lexi közben elment, és én most már nem is emlékszem pontosan, mit vallott a 

pályamunkás, mit tudunk Heinrich Tónitól, és mit tett hozzá mindehhez a hírhozó 

Mauthner Lexi. 

Az történhetett, hogy miután Rajczy odaért a vasútállomásra – és nyilván sietnie 

kellett, azért volt vele csak a két saját katonája –, nem akart pánikot kelteni az egész 

rokonság körében, ezért hívatta be abba a raktárépületbe a férfiakat: Chorint, 

Kornfeldet és Weiss Alfonzot. Aki aztán elküldte Heinrich Tónit Hoff ügyvédért, és 

így jutott be végül Tóni is a raktárba. 

Rajczy egyik katonáját az épület bejárata előtt állította őrségbe, a géppisztolyos 

őrvezetőt pedig arra utasította, hogy az odabenti társaságot tartsa sakkban, míg ő maga 

előadja, mit akar. Hogy a törvény nevében önöket őrizetbe veszem, mert a hatóságokat 

megtévesztve próbáltak engedély nélkül külföldre távozni és különösen nagy értékű 

magyar nemzeti vagyont külföldi kézre juttatni. 

Heinrich Tóni úgy emlékszik, hogy Chorin Feri bácsi higgadt próbált maradni, és azt 

mondta, ez rágalom, hiszen törvényes szerződést kötöttünk. De hogy ez Rajczy szerint 

szemenszedett hazugság, hiszen ez egy törvénytelen paktum, amely súlyosan érinti a 

kormány és az ország presztízsét, ezért ők azt ezennel megtámadják és megsemmisítik. 

Merthogy mi egyrészt idegen hatalom kezére játszottuk át vagyonunk árja felét – a 

zsidó fele pedig hiába lett a magyar államé, ha azokkal a részvényekkel is az SS akar 
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rendelkezni, és mi ebben is segítjük őket. 

Chorin továbbra is ragaszkodott hozzá, hogy törvényes és érvényes szerződésünk van, 

semmit meg nem szegtünk. Mire Rajczy kinyitotta mappáját, és fölolvasta a kormány 

rendeletét, miszerint ő a Weiss Manfréd örököseinek tulajdonában álló vagyont 

ezennel a magyar állam nevében lefoglalja, és javára bekebelezi. Továbbá vádat 

emeltet hazaárulás címén Chorin Ferenc és bűntársai ellen… 

Chorin ekkor, ahogy Tóni meséli, föláll a helyéről – miközben a puskás katona útját 

állja –, és úgy tiltakozik. Hogy magának nincs ehhez joga. Rajczy viszont roppant 

eltökélt, közli, hogy minden ellenállás értelmetlen, merthogy a repülőtér körül van 

véve. 

Ez egy vasúti rendezőpályaudvar, ha jól tudom, jegyzi meg szarkasztikusan Chorin. 

Perceken belül itt lesz magukért a titkosrendőrség, mondja Rajczy, a repülőgépüket 

pedig hiába várják. 

És ekkor Heinrich Tóni szerint úgy csaptak le a magyar fegyveresekre Becher SS-

katonái, mintha nem is az ajtón jöttek volna be, hanem egyszer csak benn voltak. 

Ketten egyébként is hátulról érkeztek, és Rajczy géppisztolyosát abban a pillanatban 

lefegyverezték. Az ezredes fölkiáltott, hogy mit merészelnek, meglátta Bechert, s 

állítólag rá akarta fogni a pisztolyát, ám Becher megelőzte, és kiütötte a kezéből. Mire 

két SS-katona leteperte, Becher pedig azt mondta neki, hogy: 

Rajczy, maga okosabb akart lenni az SS-nél? Azt hitte, túljárhat az eszemen? Habár 

bevallom, először még engem is megtévesztett ezzel a magyar államosítási 

fedőtörténettel. 

Rajczy tagadni próbált, hogy ez államunk érdeke volt, nem pedig fedőtörténet, de 

Becher letorkolta: Maga hazudik, kiderült, hogy maga Göringnek dolgozik. 

A tanúk szerint ez Chorint is alaposan meglepte, meg is kérdezte, hogy Becher ebben 

egészen biztos-e. 

Teljesen biztos, felelte Becher. És ebben a kérdésben, sajnálom, nem ismerünk tréfát. 

Azzal lehunyta szemét, mire az SS-katona Rajczy homlokához szorította pisztolyát. 

Aber Herr Obersturmbannführer, szólalt meg ekkor Kornfeld Móric, és önkéntelenül 

előrelépett egyet. 
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Becher bólintott, és a katona elsütötte a pisztolyt. Majd a parancsnokára nézett, aki 

még azt is odamorogta, hogy nem maradhat szemtanú. A katona ekkor egyetlen 

tarkólövéssel kivégezte a magyar őrvezetőt, végül pedig az ajtó előtt lefegyverzett 

tizedest is. 

 

* 

 

A lövöldözés persze a vonaton sem maradhatott észrevétlen. Az SS-őrkatonák 

visszakergették a kupékba a kíváncsiskodókat, de aztán Becher eligazította és 

megbízta őket, hogy alaposan rejtsék el a raktárban, majd gondosan zárják be a 

hullákat. De rokonságunk számára nem volt tanácsos még hangosan érdeklődni sem a 

történtekről, nemhogy a raktár felé leskelődni. 

A nagyfiúk persze kifigyelték, mi történt. Sőt volt, amelyiküknek útbaigazítással, 

üzenetátadással, az őrködő magyar katona figyelmének elterelésével még része is volt 

„az akadékoskodók ártalmatlanításában”, és ezzel még el is dicsekedtek. Igazi nácikat 

nyírtatok ki?, kérdezgették őket a kisebbek, amire viszont nem volt egyszerű 

válaszolni, aztán Heinrich Tóni le is intette őket, mindenki fogja be a száját. 

Innentől fogva ismét peregni kezdett menekülésünk története, s nem is torpant meg 

többé. Odaállt elénk Becher alezredes, és közölte, hogy a repülőgép útra készen áll, 

indulhatunk – akit nem fáraszt a mozgás, sétáljon át a repülőtérre gyalog. 

Chorin báró fölajánlotta Becher autóját a sógornőinek, Mauthnerné Elzának és Weiss 

Juditnak is – Elza elkezdett forgolódni, hogy ezt tudassa Judittal, de nem találta sehol. 

Heléntől akart érdeklődni róla, hiszen Judit vele ült közös kupéban, de Helén nem 

tudott semmit, és teljesen fölbolydult lelkiállapotban volt. Mert ha most tényleg 

lelőtték Rajczy ezredest, akkor ezt az itt maradt Artúron fogják megbosszulni. 

Mielőtt beszálltunk volna a gépbe, Becher mindnyájunkat megkért, hogy mutassuk 

meg neki az iratainkat és úti okmányainkat, és ő mindenkinek mellékeli majd a fogadó 

ország vízumát. Ám ezt voltaképpen azért találta ki, hogy elkobozzon tőlünk minden 

olyan okmányt, amely a megkötött szerződésünkkel állhatott kapcsolatban. Közölte, 

hogy ha útközben akár német, akár más hatóságok netán átkutatnának bennünket, nem 

találhatnak nálunk egy papírfecnit sem, amely erről a paktumról árulkodna. Ekkor jött 
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rá Hoff György ügyvéd, hogy ő is át kell hogy adja Bechernek magukat az aláírt 

szerződéseket, és minden ezzel kapcsolatos gépelt vagy kéziratos papírt. Viszont 

eszébe jutott, hogy a 4. számú titkos szerződésből Becheren kívül egyedül őnála van 

csak érvényes másolat – épp azért, hogy a konkrét összegekről és százalékokról szóló 

információk végképp ne szivároghassanak ki. Ezért Hoff most ezt az összekapcsolt két 

lapot gyorsan összehajtotta, és egy újság lapjai közé rejtve csúsztatta a kabátja belső 

zsebébe. Kiderült aztán, hogy ezzel komoly szolgálatot tett nekünk, mert később 

bizony szükségünk lett erre a dokumentumra. 

Miután beültünk a gépbe, Becher tájékoztatást adott, miszerint először Stuttgartba visz 

minket ez a gép, majd ott a rokoni csoport kettéválik, kilencen Svájcba repülnek, a 

többiek pedig Lisszabonba. 

Te Helén, és hová tűnt Judit?, szólt be ekkor az utastérbe Elza. Sehol se találom… 

Azt hittem, veled van, felelte Helén. Azt mondta, mikor kiment a vonatkupéból, 

hogy… 

Merre lehet? 

Judit!? Juditkám! 

Csak nem szökött mégiscsak haza?, jutott eszébe Elzának, és rádöbbent, hogy ha ez 

így van, akkor már nem jut rá idő, hogy érte menjenek. Ez a gép perceken belül 

fölszáll. 

 

* 

 

Miután beszálltunk a repülőgépbe, Elzának az jutott eszébe, könnyen lehet, hogy 

fölöslegesnek bizonyul majd Feri levelének végén az a szép hosszú búcsúzkodás, hisz 

megeshet, hogy Horthyék is ugyanerre a menekülőútra fognak rátalálni – és igaza lett. 

Tényleg ott kötnek ki majd a kormányzóék – Estorilba kerülnek, s egy jó darabig ott 

fogunk lakni mi is. Egyikünk-másikunk még össze is jár majd velük – Chorin Feri 

pedig, úgy mesélik, titkon még anyagilag is támogatni fogja a kormányzó családjának 

portugáliai megélhetését. 

Sokan értetlenkednek emiatt, hogy: Chorin pénzeli Horthyt? Én pedig nem válaszolok, 

vonja meg Feri a vállát. Ha adok – akkor adok, és kész. Kinek mi köze hozzá. 
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Idetartozik az a családi legenda, fogalmunk sincs, hogy igaz-e, miszerint amikor annak 

idején, a vészkorszak közeledtével támadni kezdték Chorint is, Horthy állítólag úgy 

védte meg, hogy a minisztereinek azt mondta: Csináljatok, amit akartok, de kis 

Chorint ne bántsátok! 

Én pedig, meséli majd Elza, gyakran fogom látogatni az estorili piacokat Horthyné 

társaságában, és még az is megesik majd, hogy közösen főzünk. Amikor azt is 

elmesélem az irigykedő kormányzónénak, hogy mihelyt földet ért a gépünk ’44 

májusában Lisszabonban, majd elhelyezkedtünk a szállodánkban, kitalálja-e a 

főméltóságú asszony, mi volt a legelső dolgunk? Hogy megnézzük az Elfújta a szél 

című filmet – de rögtön egymás után kétszer! Hiszen addig otthon csak a hírét 

hallottuk, de mint amerikai filmnek a bemutatásáról szó sem lehetett. A fiúk pedig 

haladéktalanul fölkutatták a legjobb teniszpályát, hogy nekik is legyen hova járniuk. 

 

* 

 

Továbbra is viszontagságosan alakul majd Mauthner bárónőnek és Kornfeld 

báróéknak a Hoff családhoz fűződő viszonya. Változatlanul ellenérzéssel nézik, hogy 

rokonságunk mentőhajójának a farvizén – ha mondhatjuk így – Hoffék is révbe jutnak, 

miközben másokat a sorsukra kellett hagyni. Egy ízben Elza nem átallja az ügyvédnek 

személyesen is a szemére vetni, hogyan hozhatták magukkal az apját, aki csak 

fogorvos, holott most, hogy megbetegedett az egyik unoka, tényleg a Preisich doktor 

kéne ide. 

Hogy pusztán emiatt, vagy egyéb okok is szerepet játszanak, nem tudjuk, de a 

rokonsági kupaktanács végül is nem szavazza meg Hoffnak az SS-szel kötött 

szerződés fejében megállapítandó honoráriumát. És noha Chorin Ferenc 

nagyvonalúnak mutatkozik, és a megszokott százalékkal kalkuláló tarifával számolna, 

sőt Hoff portugáliai megélhetési költségeit se vonná le a honoráriumából – a rokoni 

kupaktanácsban mégis alulmarad Elza, Móric és Weiss Jenő vétójával szemben. 

Utóbbi úgy érvel, hogy Hoff szolgálatai életmentő akcióval, nem pedig üzleti 

tranzakcióval kapcsolatosak, vagyis nem leszámlázhatók. Végül Chorin bizony maga 

is bebújik a rokoni döntés mögé, és ha jól tudjuk, a saját zsebéből sem honorálja Hoff 
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szolgálatait egyetlen dollárral sem. 

Pedig még azt sem lehet mondani, hogy Hoff ne állna rokonságunk szolgálatára, 

amikor fölmerül a lehetséges vád, hogy mint Weiss Manfréd örökségének német kézre 

juttatói kollaboráltunk volna a nácikkal. Ez nekünk nemcsak erkölcsi okokból 

perdöntő, hanem anyagilag is, hiszen azokat a pénzeinket, amelyeket még a háború 

előtt helyeztünk el amerikai számlákon, elkoboznák, ha háborús bűnöket bizonyítanak 

ránk. Noha ’44 tavaszán Hoff maga is hitetlenkedve nézte, hogy valóban meg fogja-e 

érni Himmleréknek, hogy egy halálra szánt népesség negyvenvalahány családtagját 

kivételesen megmentsék, őket sértetlenül semleges országokba szállítsák, vízummal és 

jelentős összegű apanázzsal ellássák – mégiscsak megérte nekik. De megérte 

rokonságunknak is – ezt hívják kölcsönösen gyümölcsöző megállapodásnak, vagyis 

sikeres kollaborálásnak, magyarázza később Hoff ügyvéd, ezért nem olyan magától 

értődő feladat, hogy az ember ezzel a logikával szemben érveljen, amikor erre kell 

hogy sor kerüljön. Ám amikor mégiscsak erre lesz szükség – a portugál kormánnyal 

kapcsolatban álló üzleti körökben, illetve az USA lisszaboni nagykövetével tárgyalva 

–, az ügyvéd tényleg készen áll a családunk érdekében föllépni, mondván, hogy szó 

sem lehetett kollaborálásról, hiszen nem szabad megfeledkezni a mindvégig fennálló 

életveszélyes fenyegetettségről. De Chorin végül mégsem fog igényt tartani arra, hogy 

ebben az ügyben Hoff is fölemelje mellettünk a szavát. 

 

* 

 

Megszólal, és teljes mellszélességgel kiáll viszont rokonságunk védelmében 

leghűségesebb barátunk, Fenyő Miksa, aki ’45. november végén egy otthoni hírlapi 

vitában vívja meg párbaját Zsolt Bélával – utóbbinak saját, Haladás című lapjában. 

Zsolt Béla Imrédy népbírósági tárgyaláson tett vallomásából kiindulva nem azt hányja 

elsősorban a szemünkre, hogy a ’44-es halálveszedelemben üzleti kapcsolatra léptünk 

a német fasizmussal, hanem hogy már a harmincas években is ezt tettük. És még ’38-

ban se mondtuk föl ezt a viszonyt, amikor a terror még senkit sem terrorizált arra, 

hogy akarata ellenére pengő- és márkamilliókat keressen. És hogy Chorin, az aradi 

főrabbi unokája a zsidótörvények dacára is felsőházi tag maradt, és ünnepélyes 
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alkalmakkor felöltötte a díszmagyart, s nemcsak jogaiban, méltóságában, de mozgási 

szabadságában sem volt korlátozva. Autóján pedig nemcsak Csepel és a Vár között 

közlekedhetett, de még Svájcba is kiköltözhetett volna. De ő még csak személyét sem 

vonta ki a hadiiparból, sőt a növekvő német szükségletek szerint fejlesztette tovább a 

termelést. Fölhánytorgatja Zsolt Béla továbbá azt is, hogy még a nácikat ’930-ban 

talpra segítő Thyssen is képes volt a háború kitörésekor mindent hátrahagyva 

emigrálni – Chorin viszont hatmillió zsidó gyilkosával, Himmlerrel fegyverekről 

üzletel még az utolsó percekben is. Ha tehát Krupp von Bohlen most háborús bűnös, 

akkor az aradi főrabbi unokája is az. És ha talán sokaknak nem is fog tetszeni ez az 

érvelés most, az újra fölszított antiszemitizmus idején, ő akkor is azt mondja: A 

pénznek most már van szaga, és ha vérszaga van, akkor is háborús bűnös vérdíja, ha az 

aradi főrabbi unokájának zsebében csörög. 

Fenyő Miksa erre azt feleli, hogy Imrédy mindvégig hazudott, az igazság az, hogy 

Chorinékat-Weisséket elhurcolták, megkínozták, és csak a csepeli üzemek átadása 

fejében bocsátották őket szabadon. Akinek az élet valamelyes lehetősége és a 

kegyetlen halál közül kell választania, megvádolható-e azért, mert hajlandó volt a 

javait föláldozni? Olyan javakat, amelyekről akkor már nem is rendelkezett, hiszen 

Csepel a valóságban már évek óta a nácik kezén volt. Zsolt Béla fölényesen állapítja 

meg az életükért kétségbeesetten küzdőkről, mirólunk, hogy nem önfeláldozó hősök 

vagyunk, hanem csak átlagpolgárok, fő vádja pedig az, hogy haszonélvezői voltunk a 

német hadigépezetnek, magyarázza Fenyő Maxi. És megpróbálja megértetni 

olvasóival, hogy a háborúban a tulajdonosnak már nem volt rendelkezési joga a gyára 

fölött, ahová be sem tehette a lábát. Amit pedig Zsolt Béla bűnéül ró fel Chorinnak – 

hogy miért nem emigrált még idejében –, azt ő, Fenyő Miksa tiszteletre méltó 

elhatározásnak érzi. Chorint passzivitásba szorították, Csepellel nem törődhetett, abba 

se szólhatott bele, hogy a németek repülőgépgyárat telepítettek ide, annak ő már csak 

az angolok általi lebombázását várta – bár már látnám!, mondogatta nekünk. De igenis 

a kezdetektől fogva törődött ő és egész rokonsága az üldözött zsidókkal, noha ezzel 

soha senkinek nem dicsekedtek. Kruppék bűne pedig nemcsak a nácik pénzelése volt, 

hanem a háború kitervelése és elősegítése is – Chorin viszont kétségbeesett, amikor 

Bárdossyék hadat üzentek, és soha nem kezelte bizniszként a magyarság ügyét. 
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Zsolt Béla tehát helytelen tényállásra építi a maga méltatlan ítéletét – igazságtalanul, 

mondja ki véleményét Fenyő Miksa. 

 

* 

 

Hoff Györgynek ’45 szeptemberében sikerül végül egy Amerikába tartó hajóra 

följutnia, de útközben sokszor eszébe jutnak a konszern hajdani főmérnökének, 

Valériusz Ákosnak a szavai, aki Chorinék életmentő alkuját annak idején kívülről 

figyelhette csak: Gyurikám, én csak azt tudom neked mondani, hogy noha el kell 

végeznünk persze a dolgunkat, nekem is a magamét, teneked is a magadét, de közben 

amennyire csak tudod, mégiscsak tartsd magadat távol ettől a famíliától! 

Érdekes, hogy Chorinék viszont Estorilból még ’46-ban is haza készülnek jönni, 

Budapestre – a várható érvényesülés kedvéért az ifjú Chorin Daisy például oroszul 

tanul, merthogy annak biztosan hasznát veszi majd. De aztán ’47 januárjában 

mégiscsak New Yorkba emigrál a család. 1952-ben megkapják az amerikai 

állampolgárságot, ’53-ban pedig huszonöt évesen váratlanul meghal az ifjú Chorin 

Feri. 

Ne felejtsük el viszont, hogy Becher Obersturmbannführer Nyugat-Németország egyik 

legsikeresebb üzletembere lesz, és dúsgazdagon, aggastyánként fog meghalni 1995-

ben. 
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Csak a csupasz tények jegyzőkönyvi rögzítése végett írom. Képtelen vagyok bármit is 

hozzáfűzni. 

Amikor hazaértem a kórházi szolgálatból – ahová Weiss Judit küldött el, rögtön, ahogy 

visszajött a repülőtérről, azt mondta, neki más elintéznivalója van ezen a délutánon –, 

beléptem az előszobába, s azonnal megpillantottam azt a borítékot a kisasztalon. Az én 

nevem szerepelt rajta – és megismertem, Judit kézírásával. Levelet írt nekem, és 

leragasztott borítékba tette – nem tudtam mire vélni. 

Föltéptem, elolvastam az első bekezdését, és keresztülcikázott rajtam a félelem: 

Drága Lolám! Neked címezem ezt a levelet, de kérlek, ismertesd a tartalmát a 

többiekkel is. Talán megértitek és belenyugszotok, hogy önszántamból elhagylak 

benneteket, hadd szóljak mégis pár búcsúmondatot! 

Eddig jutottam, amikor föltámadt bennem az ijesztő gyanú, és berontottam Judit 

szobájába. Be volt sötétítve, a redőny leeresztve, de megláttam, hogy ott dereng 

hanyatt fekvő alakja az ágyon. Jobb karja furcsán kiforduló mozdulatba merevedett. 

Rémülten fölkiáltottam, odarohantam, rázni kezdtem, hogy feleljen, hallja-e, mit 

mondok, fölgyújtottam a villanyt, meg akartam hánytatni, de élettelen maradt. 

Odahajoltam a szájához, nem lélegzett, megkerestem a pulzusát, nem vert. Akkor 

láttam meg a szőnyegen a két feltört ampullát. 

Odaugrottam a telefonhoz, fülemhez szorítottam a kagylót, de nem búgott – akkor 

eszembe jutott, hogy már napok óta néma, nem él benne a vonal. Fölkaptam a levelet, 

hogy tovább olvassam: 

Bocsássatok meg, hogy nem tarthatok veletek a remélt menekülés útján. A kórházi 

gyermekágyasaimat meg a bújtatottakat másokra bíztam, és elköszöntem tőlük – most 

mégsem szállok föl a repülőgépre. Lola nélkül különösen nem utazhattam volna 

veletek. Nem helytelenítem a ti választásotokat – én azonban nem választhattam 

ugyanezt. Hogy az üzletkötés érvényes legyen, mint az örökösök egyikének nekem is 

alá kellett azt írnom. Ám ennek lelki terhével megbirkózni nem vagyok képes – 

merthogy túl jól ismerem sajnos a másik szerződő felet. 

Három éve tanúja voltam, hazám hatóságai hogyan fogdosták össze azokat a magyar 

zsidókat, akiket „nem magyar honosnak” bélyegeztek meg, majd átkergették őket a 
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határon egy elképzelhetetlenül szörnyű halálba. Ennek látomásától nem tudok 

szabadulni e napokban, amikor az egész országban folyik a deportálás, amikor 

ugyanez megtörténhet, megtörténik. 

Lelkiismereti okokból szántam el magam tehát, hogy menekülés helyett magamhoz 

vegyem Chorin Feri ciánkapszuláit, és meghívjam a halált. Mégsem szeretném, hogy 

titeket bűntudat töltsön el. Más és más a dolgunk a világban. Számomra itt a vég – 

hogy magamhoz hű maradjak, Istenemhez kell megtérnem, máshova nem léphetek 

többé. 

A Mindenható áldjon benneteket! Búcsúzom: Judit 

Észre se vettem, hogy folynak a könnyeim, zsebkendőt kaptam elő, hogy el ne 

áztassam a tintával írt sorokat. 

Most mihez kezdjek, hová fussak? Kicsodám maradt még?, apámat elvitték, Titi még 

vár rám… Artúr és Lexi a Vérmezőre mentek, utána talán a budaörsi repülőtérre, és a 

többiek is mind ott vannak, ha el nem repültek azóta. Oda kéne kijutni hamar, hogy 

tudassam velük… 

Összekaptam magam, kiléptem a lakásból, s éppen bezártam volna az ajtót, amikor 

futólépésben fölért a lépcsőn egy civil ruhás meg egy fegyveres – én pedig elfutni se 

tudtam, de a lakásba zárkózni se volt már időm. 

Maga özvegy Mauthnerné Valériusz Ilona? Nyissa ki az ajtót! 

Kinyitottam, bementünk, és megkérdezték, rejtegetek-e itt valakit. Akkor elmondtam, 

hogy Weiss Judit bárónő lakott még ebben a lakásban, akit éppen most találtam meg 

holtan, megmérgezte magát. 

A titkosrendőr bement, megnézte, és megkérdezte, hagyott-e az elhunyt búcsúlevelet. 

Ezt letagadtam, mert nem akartam, hogy elvegye tőlem, viszont azt mondtam, ott 

vannak a földön a feltört méregampullák. 

Maga most velünk jön!, közölte a nyomozó. 

Én erre azt mondtam, hogy nekem Becher SS-alezredes parancsára azonnal a budaörsi 

repülőtérre kell mennem. 

Én pedig Rajczy ezredes parancsára kiskorú személyek rejtegetéséért letartóztatom, 

felelte ő, és megbilincseltetett a rendőrrel. 
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Elindultunk, a nyomozó bezárta a lakást, és a zsebébe süllyesztette a kulcsot. Odalent 

pedig éppen kiléptünk a kapun, és elindultunk a katonai dzsip felé, amikor Kohner 

Artúr tűnt fel a sarkon. Megpillantott, rögtön a nevemet kiáltotta, és futni kezdett 

felém. 

Álljanak meg!, kiabálta a rendőröknek. Hová viszik? 

A nyomozó, aki közben már beültetett a kocsiba, most egy kicsit tétovázott, hogy 

megvárja és igazoltassa-e Artúrt, aki már kis híján ideért. 

Lola! Lola, kedvesem, hová visznek? 

Artúr! Weiss Judit meghalt, odafönt van a lakásban!, kiáltottam neki, de befogták a 

számat – hát nem tudom, meghallotta-e. Ekkor a nyomozó indulásra adott parancsot, a 

rendőr beletaposott a gázba, és Artúrt otthagytuk. 

Itt valami tévedés van, kiáltozott egy darabig utánunk futva, hová viszik a 

menyasszonyomat? Lola! 

 

* 

 

Kohner Artúr egész délután telefonálni próbált, és járta a várost, hátha megtud valamit 

Loláról. De vagy nem kapcsoltak senkit, vagy akit keresett volna, az már nem ült a 

régi helyén, úgyhogy találomra bement egy-két rendőrörsre, és megpróbálkozott a 

Horthy úti Hadik-laktanyával, vagyis a defenzívnek emlegetett katonai 

titkosszolgálattal, de már a bejárattól elzavarták. A várbéli hadügybe föl tudott ugyan 

menni, ám ott is útját állták a kapuügyeleten, mert épp akkor tetőzött a Rajczy ezredes 

elleni rejtélyes merénylet botránya, és még a lépcsőház is olyan volt, mint egy 

fölbolydult méhkas. S noha vele nem törődtek, és még azt sem voltak hajlandók 

elárulni, hogy Flórián Imre alezredes bent van-e, kisvártatva mégis úgy kezdte érezni 

magát, mintha már nem is ő kutatna valaki után, hanem az ő kézre kerítésére indult 

volna hajtóvadászat, ezért elkotródott. 

Lement a Duna-partra, az Erzsébet hídon átsétált a pesti oldalra, aztán villamosra 

szállt, végül kivitette magát a pesterzsébeti jódos-sós fürdő folyópartjára, a Gubacsi 

hídhoz. Akkor már alkonyodott, Csepel felől sütött a szemébe a lemenő nap, enyhe 

este volt. 
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Kohner hosszan nézte a vizet, és egy idő múlva – nem akart hinni a szemének – 

meglátta benne a valamikori Nagy-Zsidó-szigetet. Holott azt már jó ideje eltüntették, 

elsodortatták talán a folyóval. Most mégis mintha a szeme káprázott volna, úgy tűnt 

elő lassan – előbb csak elmosódott foltjai derengtek föl, aztán közelebbi végének a 

körvonalai is kirajzolódtak a hullámok között. Hanem ahogy lassan, mint amikor 

szemüveglencséket próbálgat az ember, kiélesedett a kép, úgy nézett ki, hogy most 

egyáltalán nem néptelen ez a földnyelv, hanem mintha valami mozgolódás támadna 

rajta, sőt már afféle nyüzsgés, mert egyre többen tűnnek föl a bokrok és a fák közt meg 

a tisztásokon, beszélgető, tanakodó, unatkozó vagy nagyon is izgatottan, fölhevülten 

tettrekész emberek különféle csoportjai, amelyek már-már egyetlen hadonászó, 

lármázó tömeggé sűrűsödnek össze. 

Kohner levetkőzött, a ruháit összehajtva bokor alá rejtette, aztán belegázolt a Dunába – 

már hiába is szólnánk utána. Hidegnek találta, de jólesett neki, ahogy magára 

fröcskölte a vizet, majd belebukott, és kimérten tempózva, föltartott fejjel kezdett 

úszni az utasokkal zsúfolt sziget felé. Egy jó darabig határozottan úgy észlelte, közelít 

a partjaihoz, de aztán – noha ő továbbra is kitartóan úszott – a távolság mintha már 

nem csökkent volna. Ekkor azt hallotta, hogy valami hajókürtféleség szólal meg, 

egymás után háromszor és hosszan elnyújtva, de szokatlanul mély – mintha valami 

rettentő széles csövön át búgó – hangon, miközben a sziget, a fedélzetén 

összeverődött, izgatottan nyüzsgő tömeggel, akárha búcsúzni készülne, szinte 

észrevétlenül elmozdul, és megindul az ár ellenében, fölfelé. Ő pedig egy pillanatra 

sem akarja szem elől téveszteni, ezért fejét a vízből kiemelve figyeli, ahogy a kihajózó 

és párafelhőkön átsikló sziget nagyon lassan elvonul a híd alatt, a város felé, miközben 

ő változatlanul erős, egyenletes karcsapásokkal igyekszik utánaúszni, a lehető 

legtovább a nyomában maradni. 



 281 

MAGVETŐ 

KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 

www.magveto.hu 

www.facebook.com/magveto 

magveto.kiado@lira.hu 

Felelős kiadó Dávid Anna 

 

Ide a nyomda 

 

Felelős szerkesztő Dávid Anna 

Kézirat-előkésztő Schmal Alexandra 

Korrektor 

A könyvet Pintér József tervezte 

Műszaki vezető Takács Klári 

Kiadványszám 9014 

XXX betűtípusból szedve 

ISBN 978 963 14 3855 0  

 

 

../../Downloads/www.magveto.hu
../../Downloads/www.facebook.com/magveto

