
A VIGILIA BESleLGE,TeSE I

E beszé lgetésse l idézzük fel a köz elmúltban
elhunyt í ró n ő fel ejthetetlen a la kj á t.

- Vannak embe re k, akikkel úg y be 
sz é lqe t ű n k , hogy hallga/unk , s még is
úgy állunk föl, min/ha io l kibeszél/ü k
vofna magunka/o Ig y v ag yo k v eled is,
Grác ia . Az éle t ért , a v i fágé r / v aló f e
fel össégröl sze re /né le k fagg at ni , de
inkább id ézl ek:

Az éle ! a k ezünkre biza /o li :
a v i rágo k, barmok és cs i llago k .
Kezünkre bi zato tt az éle t :
a fü v ek , a halak , a fér gek .
Az éle/ b i zut ott k ezünkre:
a re pü lö gé p, meg az ürge.
M iránk , az ember ekre bizat o tt
az ökö rsze m, meg a cic k afaro k .
Az embe re k re bi zat ot t , miránk
az éle / - a vi lág -

Butit, a kit e lv e ttek töl em, mert a zt
mon dták , ócs ka és rongyos. Dörmögöt
nem bi rta m me gszeretn í, é s t izenhét
éves ko rom ig egy szekrény mél yén
lakot t. Erettség i e lö tt néhány héttel
került e l ő , a k ko r e lv ittem a ballagásra ,
az é re tt ség i re. Vel em volt a kollok
v iumoko n is. A kíhallgatásaim k öz ül
a másodikon é s a harmadikon volt
szerepe. mert e löszö r április 5- én hall 
gattak ki a Gestapón, a Melinda-villá
ban: másodszor és harmadszor május
25-en. Akkor a délel ötti kihallgatáson
elvették tölem a mackót, és mikor
délután vísszamentem és még mindig
nem voltam hajlamos vallani vagy
valakit bek öpni, mert erre ment ki a
dolog, akkor azt mondták, hogy nem
adják vissza a mack ómat. : ha nem
~on.dok el szepen mindent. Addig ís
kisianyos hangnemet játszottam, és
eléggé vidám voltam, de akkor aztán

GráciávalKerén yi

. - Ele t. . . vi lág . . . fel el össég . . .
Látod ezek azok a sz avak , amel yeket
csa k vég te le n a láza tta l szabad k im on
dani. A fel el össéget pedig vállalni kell ,
s ne m beszé lni ról a . So ka t gondo lko
zom azon, hogyan lehetne k i i rt a n i az
~Iárendeltség é rzését , azt a mega lázót
es menthetetlent , am i t ő l e lto rzu l az
eg yé niség , azé is , a k i fönt van , és azé
is, ak i lent. Ta lán ezé r t is szeret tem
vo lna jogász le nn i . A k ko ri ban a jo g i
~a rra. nem v e ttek fel "lá nyoka t, pedig
e~ m~g a mini szt erné l is ké rv ényeztem.
Bölcse sz le ttem tehát, de az e g yete me t
hosszú megsza k ítássa l vég ezt em. Jár 
tattam a szá ma t, mint a becsületes
em~rek akkor iban, és a Ges ta po le 
ta rtozta to tt 1943-ban. Levélben kértem
édesan yá mtól, küld je be a mack órnat.
a Barid it . Érdekes. gyere k ko ro m ba n
ne m sze re ttem öt , a heted ik sz ül et és
napomra kaptam. Dö rmögönek hivt ák.
En az elözö ma ckómat szerettem, a
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elkezdtem pityeregni, szintén kicsit
megjátszva mondtam, hogy: haza sze-

,retnék menni az anyukémhoz. és iga
zán megmondanám, ha tudnék valamit.
Erre végül a tiszt, amikor már alá
írtam a jegyzőkönyvet és kérdeztem,
hogy elvihetem-e a mackót, azt mond
ta: persze, persze. Igy kaptam vissza.
'Megmutattam Karády Katalinnak is,
amikor behozták. és összeismerkedtem
vele. Ö a velünk szemben levő cellában
ült, minket költöztettek össze, hogy
kűlön cellába kerüljön. Addig a két
személyes cellában hatan laktunk,
így pedig tizenhárman. Azután mi
Auschwitzba kerültünk, a mackóm
pedig - lehet, hogy csak legenda 
ott egy lengyel kislányhoz. Annus néni
- Knurr Pálné, akinek a hírét talán
ísmered, szociáldemokrata volt és
Auschwitzban halt meg - mondta
nekünk a lágerban, hogy látta egy
rabon született gyerek kezében a mac
kót. Első nap este alágerban közölték
velünk a fürdőben dolgozó lányok,
hogy jobb lesz, ha odaadj uk nekik azt,
amit meg akarunk tartani. Elvesznek
tőlünk mindent másnap, és ök majd a
beöltöztetés, illetve vetkőztetés után
visszaadják. Odaadtam a mackót és
nem adták vissza. Nagyon gyászoltam,
de ha tényleg olyan gyerekhez került,
akinek ez volt az egyetlen szórakozása, .
akkor nagyon jól van így:

"Elvesztettem őt, hogy
másokon segítsen, 
kicsi, szorős játékmackó
áldjon meg az Isten."

Tizennyolc éves' voltam, nagyon
naiv, és egyszerű volt a világ, egyszerű

a hazafiság és az áldozatvállalás, a
zsarnokság és a tiltakozás - vagy ha
úgy jobban tetszik: ellenállás -, mert
fekete volt az ördög, és minden tizen
nyolc éves mögött ott áll "az angyal
a karddal". Ma már azt is tudom, hogy
a felnőttek józanul másként kockáz
tatták az ·életüket másokért, emberek
százait mentve meg, de én akkor még
olyan frázisokat mondtam, hogy: "Ha
azzal használok a hazámnak, azt se
bánom, ha itt gurul el a fejem a köve
zeten ... "

Nem gurult el a fejem, de azt hiszem,
csak erős akaratomnak és kétséget nem
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ismerő hitemnek köszönhetem, hogy
túléltem "életem nagy kalandját".

Minél bőségesebb volt a szenvedés,
annál közelebb a vigasztalás:

"Méri panaszkodjunk,
miért kesereg jünk?

Hiszen Te sokkal szegényebb
vagy nálunk,

elhagytad fényes égi palotádal,
és most Elöl/ed istállóban állunk.

Orök boldogság volt szent égi sorsod,
de Te megszántad a szenvedö embert,
önként vál/altál nehéz földi éltet,
hogy számunkra is megnyissad

a mennyet.

- 'Onként vállaltad .
értünk lettél ember .

Példaképünk vagy, szalmán nyugvó
kisded:

tanuljunk mindent békén elviselni.
és dicsérni a nagyhatalmú Istent."

Irtam Ravensbrückben 1944 karácso
nyán. Nem akarom részletezni a "sza
badegyetememen" tanultakat, de a leg
fontosabbakat mégis megemlitem, pél
dául, hogy nyolcvan embernek lehet
örömöt szerezni az otthoni kalács
néhány morzsájával, hogyaletörölt
könnyekkel egyenértékűek az előhí

vott könnyek, mert hiszen boldogok,
akik sírnak, akik tudnak sirni, sőt

tudnak sírni másokkal és másokért.
1945. augusztus 22-én érkeztem haza.

Gyorsan pótolni szerettem volna a
mackómat is, de sokáig nem lehetett
kapni. Később egy barna mackót kap
tam valakitől, úgy hívják, hogy Fülöp
Ignác Brhadasra, ez szanszkrit név,
azt jelenti: magas ló. Ilyen brummogós
a hangja. Majd új mackót kaptam:
Miskát. Vele aludtam, míg férjhez nem
mentem. '

Most végre aranyszínűmackómvan
megint: a Hansi. New Yorkból jött,
Karády Katalin küldte, Mezei András,
mikor telefonon interjút csinált vele,
megkérdezte tőle, emlékszik-e a szem
bülső cellából, egy "mackós" kisleány
ra a 200-as fogdában. Ezek után kezd
tünk levelezni Katalinnal. aki ezt a
szép vörhenyesen aranyszínű állatkát
küldte nekem. Azért lett Hansi, mert,
mint egy versemben is megírtam, volt



egy ol yan kis öröm a sok között, aki
egy tisztességes osztrák parasztfiú volt,
és teljesen akarata ellenére osztották
be a SS-be. 25 éves volt, és nagyon
akart nekem udvarolni és megkérte a
kezemet. Édesanyám eléggé csodál
kozott, hogy miközben börtönben
ültem, szép rózsás lap jött galambok
'kal - amit valahonnan Hansi küldött
nekem a 'pesti eimemre. mert nem is
álmodta, hogy még börtönben vagyok.
Sőt, anyám még azt is remélte, hogy
számomra jó pont lesz a Gestapónál,
hogy nekem egy ottani katona ír. Utá
namküldte Auschwitzba az egyik, a
frontról írt, hosszú tevelét is. Persze
sohasem kaptam meg.

- Mivel' magyarázod a iátékáltato«
iránti szeretetedet?

- Mert az ilyenfajta játékállatka
kényelmesebb szeretnivaló, mint az
élő állatok, hogy ővelük tényleg a~t

csinálhatom, amit akarok. Valahol az
ember szeretetadási igényében mindig
van annyi önzés, hogy nehéz elviselni,
ha nem csinálhatunk a szerétetünk
tárgyával azt, amit akarunk. Az állatok
néha még jobban ki vannak nekünk
szolgáltatva, mint az emberek, és ~

játékállatoknak legalább nem ártha
tunk. Nálunk természetes volt, hogy
legyen mindig otthon állat. Mikor
egész picík V!Jltunk, volt sündisznó,
aztán teknösbékák, japán táncos ege
rek, kanárik, aranyhalak. A kanárik
hoz különösen ragaszkodtam. Ma már
nem tudnék semmiképp sem rab állatot
tartani. 1953-ban kezdtem gerléket
etetni, a budai lakásom ablakpárkányá
ra jártak: mig ott laktunk, kilenc évig,
ugyanaz a gerlepár járt hozzánk, meg
a gyerekeik. Gerle Gellért, a fele
sége, Gertrúd,. és számos gyerekük
volt, Gerzsontól kezdve Grétin át
egészen Gedeonig. Anyám is és én is
rettentően átéltük azt,' amikor a ger
leszülők kergetni kezdték a kicsiket.
Először megtanitották őket enni, és
amikor a gyerekek már maguktól i§
jöttek hozzánk, elkergették őket, hogy
keressenek más evőhelyet. Egyik
másik kisgerlének már véres volt a
nyaka, mert a szülei folyton tépázták.
Itt Dobogékön a macskáimmal is néha
hasonló a helyzet. Juci cica, ha megnő

nek a-gyerekei, elvárná, hogy máshová

járjanak enni. A tavaly nyári gyerekei
közül egy lánya, a Kormos, máig is ide
jár, de Jud rendszerint elkergeti ai
ételtől, még föl is pofozza alkalom- •.
adtán. Jucíval és Kormossal olyan
függőségben vagyunk, hogy anyám azt
szokta mondani: tévedés, ha azt hisz
szük, hogy ők a mieink, mert mi va
gyunk az övéik, ők dirigálnak, eltartat
ják magukat.

- Paradicsomi állapotokat látok ná
lad: á madarak és a macskák egy tál
ból étkeznek.

- Az ember tudja, hogy csak bizo
nyos fokig szólhat bele a természet
rendjébe, illetve a természet rendje
erősebb, mint mi vagyunk. Viszont a
természetnek az a rendje, hogy az erő

sebb megeszi a gyengébbet. de ezzel
az ember nem ért egyet... A mínap
Grazban jártam, és ott a dómban lát
tam egy nagyon szép követ, ami vas
kereszttel volt pántként átfogva, és a
szöveg hozzá arról szólt, hogya művé

szet annyi, mint természet plusz szel
lem. Ez nagyon megragadott, mert
egyszerű megfogalmaZás, de azt hi
szem, hogy nem sokan mondták ezt
igy ki. Nyilvánvaló, bogy a szellem
nek valamit hozzá kell adni a termé
szethez, meg kell próbálni a dolgokat
egyengetni. Nálam a Juciia pincében.
lakik, és azóta nincs a házban egér. Az
egerek az első 'telken bejártak a hézv
ba: a pincéből följártak a kandalló
járatain át, és. a cseresznyepaprika
füzért, ami ott lóg a kandalló fölött,
leszedték, elvitték a diványra, és a
dívány belsejében, az ágyneműtartóban

fogyasztották a paprikát. Sőt, a gyer
mekeiknek levitték a pincébe. Nem
csak hogy nem tartották csípösnek,
de talán még azt is tudták, hogy az
vitamin.

A cinkeim nem félnek Jucitól, rá
jöttek, hogy nem bántja őket. Ha az
etetőbe szalonnát rakok, egy nap alatt
eltűnik, a mátyásmadarak ellopják,
ezért az erkélyre teszem nekik az
ételt. Már kora reggel kopogtatnak az
üVegen. Idén nyáron is jöttek, aggód
tam is, hogy mikor kikelnek a fészek
ből, azt hiszik, hogy itt terem az étel,
nem kell megdolgozní érté. Juci sztoi
kusan nézi a madarakat. Cinkék jár
.nak ide, meg harkályok, "csúszka,
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szürkebegy, vörösbegy ... hallatlanul
intelligensek, ők a legintelligensebbek
a kosztosaim közül,

- Milyen állatok a kosztosaid itt a
ház körül?

- Most már mindig kirakok minden
ételmaradékot valahova, vagy előre, a
ház elé, vagy mögéje.

- Az az egereké?

- Elvileg az egereké, de valószínű,

hogya pelék is eszik, mert nagyon
sok a pere is. Azt mondják, a keleti
országokban ha ízlik az étel, evés után
böfögni illik. A pelék, ha ízlik nekik
a kaja, akkor ott hagyják a névjegyü
ket még a tejestálban is. Megisszák a
tejet, a peléknek mínden ízlik. Néha
úgy vagyunk, jómagam meg a szom
szedaim is, mint· ahogy régebben a
gyerekek éjszaka meg akarták lesni
a tűndéreket. többször beszéltünk
arról, hogy meg kéne lesni a peléket
egyszer éjszaka. Fantasztikus, hogy
milyen rajcsúrozást visznek véghez,
gurítanak mindenfélét. Azt, hogy a
szerelmi életük olyan, míntha guri
gáznának a háztetőben. már megszok
tam. De a kertbep is, ha éjszaka mula
toznak,' a kerek üvegeket vagy edé
nyeket a kert másik végében találjuk
meg reggel. A peléket nagyon szere
tem. Van bennem olyan elöítélet - ez
talán természetes is -, hogy azért is
jobban szeretem őket anyesteknél,
mert növényi táplálékon élnek. A pe
lék ezen az oldalon szoktak járkálni,
a nyest abban aháztetőrészben. Ha
ragudtam a nyestre, mert vérengző

vadállat és kiköpi reggel a kismadár
tollát, akit megevett. Ezt nem szeretem.
De azt hiszem, hogy a pelék lettek az
erősebbek. Néhány évvel ezelőtt jár
tak kint nálam a környezetvédők, lát
leletet vettek a "névjégyekböl", hogy
melyik nyest és melyik pele, ők álla
pították meg, hogyapelék elkergették'
a nyestet. De aztán visszajött. Evekig
az volt, hogy estefelé kiugrott a ház
tetőből és rohant el. A nyest eléggé
nagyra nőtt. Ebben az évben, azt hi-.
szem, nem járt itt egyetlenegyszer
sem. Onnan tudom megállapítani -w

hisz nem szoktunk személyesen talál
kozni a pelékkel sem -, hogy ugye
a nyest télen-nyáron mozog, a pelék.
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viszont télen alusznak és lehűl a test
hőmérsékletük. Ezért is jobb pelékkel
kezdeni: mert hát, Istenem, rágcsálnak,
de azt szoktam mondaní, hogy ez a ház
13 éve van meg, amennyit ebből el
rágcsáltak, hogy ahhoz képest 260 év
múlva mennyi lesz a házból - az en
gem kevéssé érdekel.

Visegrádon a Csiky-villában az iróké
is volt egy-két szoba, ott laktunk
együtt, Lengyel Jóska bácsi meg én.
Ott' találtunk egy Elza nevű kutyát. Sok
gyereke lehetett szegénynek, eléggé
duzzadt volt a melle is. Csatlakozott
hozzánk. Adtunk neki enni, s minden
hova elkísért bennünket. Az orvos
kijelentette: ezeket a kóbor kutyákat
ki kell irtani, de ha beoltatjuk, ami 30
forintba kerül, akkor. megkegyelmez
nek neki. Végül egy nagymarosi em
bernek adtuk oda a kutyát és a pénzt,
hogy beoltesse. Azt mondta, neki jól
fog jönni a kutya. Két-három hét múl
va eljöttünk onnan. Nem tudtuk, mi
lesz a sorsa azután, azért gondoltuk,
hogy keresünk neki egy gazdát.lIlyen 
esetben persze sose tudni, hogy az
vajon igazi gazda lesz-ej Az volt a
kutyaellenes kampány időszaka Ma
gyarországon, '62-ben. Emlékszem egy
szörnyűségre , egy korai prózámban
írtam erről A baranyai máglya címmel
- nem közölték. Arról szólt, hogy
Baranyában a kutyaellenes hadjárat
során levágott kutyaorrokért fizettek
a gyerekeknek. Mondanom se kell,
hogya gyerekek, akik pénzt kaptak
érte, föltehető, hogy nemcsak a kóbor
kutyáknak az orrát vagdosták le. Mert
nyilván annak a kutyának vágják le,
amelyik odajön és engedi levágni.
Kifizették és tűzre dobták a levágott
kutyaorrokat, talán még füleket is.
Ebben különösen perverz kegyetlen
séget láttam, mert a kutyának az orra,
a szaglószerve a legfontosabb szerve.
Miért hiszik az emberek, hogy ártanak
nekik? Miért akarják annyira az álla
tok ellen kijátszani a hatalmukat?
Végig ez van a háziállatok esetében,
hogy olyan rettenetesen ki vannak
szolgáltatva az embernek. Ez az, ami
míndig fölháborít, az ő kiszolgáltatott
ságukkal való visszaélés ...

- Nemcsak a kiszolgáltatottságuk
kal, hanem a végtelen bizalmukkal is.



Mint ahogy te is írod a versben, hogy
annak ellenére, hogy az a kutya tosz
szat kapott és rosszat tapasztalt, hozzá
tok bizalommal közeledett. Lehet, hogy
ebben a' bizalomban az volt, hogy:
ha te is meqcsalsz, akkor én soha többé
senkiben nem fogok tudni hinni - de
mégis volt benne bizalom, és ez csodá
latos dólog.

- Furcsa, ősi ösztön a kutyában 
éppen a kutyában - a ragaszkodás.
Nem tudom, az ember 'igazában rá
szolgált-e. . . De ez más kérdés, hogy
időnként kicsit emberellenes hangu
latba kerül az ember az állatok kap
csán. Távol álljanak tőlem az általá
nosítások, de gyakran tapasztaltam azt
faluhelyen Magyarországon, hogy a
kutyának meg a macskának nincs
igazán jó dolga, mert megszokták,
hogy csak azt a jószágot, azt az állatot
szeressek. amelyik konkrét hasznot
hajt.

- Picit tér jünk át a macskára, konk
rétabban a Cica-requiemre. - Van egy
nagyon szép cica-versed is, Pilinszky
Jánosnak ajánlva.

- Egy Pilinszky-versből, A francia
fogolyból van a mottója, Hallom a
Jancsi hangján, ahogy ő mondta min
dig ... Gyakran van az, hogy a mottó
gondolati, de néha egy-egy sor rit
musa indítja meg bennem a verset.
Ilyen ritmus volt bennem az, hogy
"Csak azt felednem, azt a franciát",
ennél a versnél, a kiscicékkal kapcso
latban. A Jucika akkor öt cicát szült,
ott ült és örizte öket a pincében, és
nem lehetett tudni, hogy mikor kezdte
őket elköltöztetní - hármat elvitt -,
azért vitt-e el tsak hármat, mert rá
jött, hogy csak hármat tud fölnevelni
- ~litólag ez" igy szokott lenni -,
vagy megzavartam, hogy közben bejöt
tem a garázsba, és azért hagyte ott a
kettőt. Ahányszor Jucika jött, rá akar
tam beszélni, hogy szoptassa meg.
Ezek nyávogtak utána, és Juci csak
fújt rájuk, nem volt hajlandó szóba
állni velük.

Egyre fontosabbnak tartom az élöszó
közvetítésével is átadni, ami t érzünk
és tudunk az életben, az erkölcsben,
az esztétikéban. Tudod, egyre erősebb

az alakítás, az életformálás vágya
behnem. Nagyon, nagyon szeretem a
fiatalokat. Sokan járnak" ide baráti
házamba. Kezdetben külön jöttek, majd
ősszeházasodtak. most már a kisba
báikat is elhozzák, s aház fel van erre
készülve, van itt pelenkáktól kezdve
különböző méretű silécekig minden. De
nemcsak itt vagyok a körükben, sokat
utazom, szívesen tartok beszámolókat
életem élményeiröl. A lengyel fiatalok
között is számtalan barátom van.

'- Ha az első auschwitzi utazásoddal
kezdtük a beszélgetést, nem fejezhet
nénk-e be az 1979-essel?

,- Az nem az én egyéni zarándok
utam volt. Akkor a pápa, Krisztus földi
helytartója zarándokolt, s vele együtt
milhók. Egymillió vagy másfél mi llió
ember emlékezett arra a hajdani há
romszázötvenezerre. "Korunk Golgo
táján" a tizenkét méter magas oltár
kereszten szögesdrótból font a tövis
korona. A kereszt lábánál pedig II.
János Pál a hitről beszél, mely szeréte
tet szül, Isten és felebarátaink szeréte
tét: a szeretet gyözelméről beszél,
Kolbe atya és Benedikta nővér: Edith
Stein gyözelméről. Hogy is mondta:
"Azélt beszélek, mert kötelez az igaz
ság, kötelez, engem és mindnyájatokat
kötelez az emberért érzett aggodalom."

Csodálatos volt érezni a hatalmas
embertömeg mélységes hitét, remény
ségét, szeretetét, jó. volt együtt lenni
velük az örömünnepükön is. úgy érez
tem, amikor földi helytartója négy
millió ember mártiriurna helyén mutat
ja be Krisztus áldozatát, oldódik fel
az átok: ez az emberi arcokból álló,
önkéntesen, vezeklö szándékkal ide
zarándokoló tömeg, ez a szabadon
éneklő és tapsoló, imádkozó és beszél
getö, a" természet és természetfölöfti
élet törvénye szerint ünneplő tömeg
adja vissza számomra .Brezinkát az
életnek és űzi el a rontás t.

Elet ... világ ... felelősség?! ...
Jőjj, Szentlélek Úri-sten - fohász

kodik szentbeszéde végén, pünkösd
vigiliáján II. János Pál -, és újítsd
meg a földet. Ezt a földel.

Dobos Marianne
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