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A szeretet összeköti az embereket

Hogyan találkoztam Veronique Vilevskyvel Tel Avivban? Mielőtt a Szent Földre
utaztam, Szentkuthy Miklós felesége, Dollyka említette, hogy ott lakik unoka
húga, akit a nyilas uralom idején Szabó L6rinc legendás hírű szerelme, Vékesné
Korzáti Erzsébet mentett meg: talán t6le megtudhatok valamit a versbéli hősnő
emberi alakjáról, a szakavatott pszichológus emlékezéséből a sokat szenvedett
asszony életét is jobban megérthetem. Vendéglátóm és barátunk, Itamár [aoz
Keszt, a kitűnő izraeli költő, a magyar költészet héber fordítója kiadójának
szomszédságában, a Dizengoff-Center mellett, a Sapir utcában meg is találtam,
akit keresek. Elbeszélése tragikus múltat idéz, mégis a történet az emberi szere
tet és összetartozás példázata egyben. Irodalomtörténet is? Hiszen a század
nagy költőjeés nagy pr6zaírója is szerepel érintőlegesena történetben. 56t, hadd
írjarn le itt azt is, hogy Szentkuthy Miklós halálba szenderülése délutánján ép
pen Veronika akkor nemrégen meghalt édesanyja emlékezetére gyújtotta meg
azt a gyertyát, amely egy idő után már örunagának az írónak a lelki üdvéért
éghetett tovább. Mégis más ez az emlékidézés. mint egyszerű irodalomtörténeti
érdeklődés. Az emlékezésből egy szenvedő és a szenvedés feloldásán keresz
tényi szeretettel fáradozó asszony alakja emelkedik ki, története magatartásbeli
példaképpé nemesedik az id6ben.

- A husZlJn~todik év tragikus sorsú hősnője. nemcsak engem mentett meg a
biztos haláltól. Ugy emlékszem sérült, visszamaradt gyermekek számára tartott
fenn intézetet. Amikor pedig faji megkülönböztetés miatt, egészséges gyerme
kek kerültek életveszélybe, 6ket fogadta be a háború miatt hazaküldött betegek
helyére. ,

Edesanyárn egyik barátnőjének,Jakab Török Agnesnek volt Erzsike a barát
nője. Jakab Török Agnes és testvére, Jakab Erzsébet együtt határozták el, hogy
emberrnentőmunkát, akár életveszélyt is vállalnak a zsidóságért. Legalább egy
egy családot akartak a pusztulástól megvédeni. Jakab Agnes a mi családunkat
választotta. Megkérte Erzsikét. hogy fogadjon be az otthonba. Pestről át kellett
jutnom hozzá Budára. Mosónőnk kísért el. Tizennégy éves voltam. Egyik nővé

remet már elvitték, másik nővérem a mosónönk meghalt leányának papírjaival
bujkált egy munkáscsaládnál, de nekem nagyon zsidó kinézésem volt.

A Baar-Madas gimnáziumi jelvénnyel, a gimnázium egyensapkájában, nem
mondhatom, hogy büszkén, inkább, hogy félve vágtarn neki az útnak. Elsősor

ban attól tartottam, hogy valamelyik iskolatársnőmmel találkozunk. Találkoz
tunk is. Udvözöltük egymást. Tovább mentem. Rendes volt. Nem jelentett fel.

- Papírjaid, hamis neved nem is volt?
- Nem. Az egyenruhát tartottuk menekülésern biztosítékának, s nevem is az

igazi, Dános Veronika volt. A Vilma királynő útról indultunk. A csillagos ház a
mi családi villánkka1 szemben lévő épület volt. A villában, ami a nagymamérné
volt, az egész család együtt élt még nem is olyan régen. Erzsike otthona nagyon
szerény volt. Kopogásunkra alaposan körülnézett, s mikor meglátott, megnyu-
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godott és ajtót nyitott. Már hat gyerek volt ott együtt. Egy velem egykorú zsidó
leányka - nevére már nem emlékszem - a hat éves kis öccsével, egy tíz év
körüli fiú, és még egy-egy, három év körüli kisfiú és kisleány. Erzsike olyan
kedélyes hangulatot teremtett, mintha ottlétünk a legtermészetesebb lenne, nem
pedig menekülés. Fenyegetettség nélkül éltünk. December volt. Egyetlen útra
valóként nagymamám a legkedvesebb dzsememből egy üveggel a kezembe
nyomott. Ezt átadtam Erzsikének. Megmutatta a szobát, ahol két másik gyer
mekkel fogok aludni. Megismerkedtem társaimmal. A napi beosztásunk azután
úgy alakult, hogy reggelenként Erzsike megetetett bennünket, majd a másik
nagy lánnyal elvittük a kicsiket sétálni. Volt egy rendkívül vérfagyasztó élmé
nyünk is az egyik ilyen levegőzés alkalmával. A másik kislány arra tanította
kisöccsét, hogy ha katonát lát útközben, köszöntse: "Heil Hitler". A gyerek ehe
lyett "Here is England"-ot éltette, persze nagyon rossz kiejtéssel hál' Isten... Igy
vagy nem is értették, vagy csak nem akarták meghallani. Persze ezek után csak
arra bíztattuk a gyerekeket, hogy szépen, csendben levegőzzenek,sétálgassanak
velünk. Ha jó idő volt, délután is kimentünk. Erzsike megmagyarázta, merre
szökjünk, ha valaki bejönne közénk. Jakab Török Agi időnként meglátogatott.
Zsidó létére járt-kelt a városban: menteni. Testvérét kampós orra, fekete haja
egyszer bajba keverte. Elfogták. Bevitték a Gestapóra. Felemelt fejjel, nagy ön
bizalmat mutatva, úgy sétált ki onnan, mintha egyalkalmazottjuk lenne. Lassan
elérkezett a karácsony. Az ostrom is karácsony napján kezdődött.

- Erzsike megünnepelte veletek?
- Természetesen. Igazi, meleg hangulatot igyekezett teremteni. Minden gye-

reknek készített ajándékot, s a terített asztalon pedig töltött káposzta gőzölgött.

A konyhában ültünk, és ettünk. Erzsike nagyon csinos volt ezen az estén, leg
szebb ruhája volt rajta. Egyszer csak arra kért, maradjunk csendben, s mi nagy
lányok biztosítsuk, hogy ne legyen a kicsikkel semmi probléma, amíg ő átmegy
a szobájába. Azt hiszem a vendég, aki ekkor érkezett hozzá, Szabó Lőrinc volt.

Azután fütyültek a srapnelok, gránátok, bombák potyogtak, s mi lementünk
a pincébe. Pinee-életünknek egyik hátborzongató epizódját megint agyerekszáj
okozta. Az egyik kisfiút mamája, platinaszőke árja-külsejű asszony el-e11átoga
tott megnézni. "Az én édesanyám zsidó." - jelentette ki egyszer a csöppség.
- Dehogy is zsidó - mosolygott Erzsike - keresztény ő, csak édesapád zsidó
- válaszolta pillanatnyi habozás nélkül.

Ekkorában már Vékes Endre, a Bandi, akibe a másik nagyleány azonnal be
leszeretett, Erzsike fia is köztünk élt. Franciára fordítva továbbítottam neki a
szerelmes leveleket, melyeket társnöm diktáit. Az életünk nehezedett, enniva
lónk fogytán, s víz sem volt. Sorban álltunk hol messzebb, hol közelebb az utcai
csapoknál. Repkedtek a golyók. Lehajtottuk a fejünket, s vártunk tovább. Azt
hiszem, nem fogtam fel az életveszélyt. Mindig éhesen én egyre jobban vágytam
haza. Behunytam a szemem. A legegyszerubb családi vacsorát álmodoztam vé
gig. Mikor mcsönök dolgoztak nálunk, aznap szárazborsófőzelékvolt virslivel
a menú. Arra vágytam, hogy ismét egy ilyen ebéd mellett üljön együtt a család.
Nem féltem, s nem féltettem konkrét bajoktól az enyéimet, csak nagyon hiá
nyoztak. Azt hiszem ez önvédelmi mechanizmus volt, és segített, hogy életben
maradjak. Erzsike pedig mindig nyugodt és türelmes volt. Egyszer sem hallot
tam kiabálni, veszekedni. A tél rendkívül kemény volt. A víz belefagyott a ved
rekbe, mire hazacipeltük. Egy ideig még tartott a liszt-készletünk. Pogácsákat
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sütött, 3-3 darab jutott naponként mindegyikünknek. Azután mikor már nem
volt mit ennünk, Erzsike azt mondta, tudja, hogy nagynéném és nagybátyám
Budán é!nek, menjek el hozzájuk, s kérjek ennivalót. Tiltakoztam, de ő szigorú
volt: - En sem akarok senkit bajba hoZIÚ, de látod, a gyerekeket nem hagyhat
juk éhezni, Magadra gondolhatsz, de most mindnyájunkról van szö. El is men
tünk a Derék utcába Szentkuthyékhoz. Mindenki a pincében volt ott is. Dollyka
sírva borult a nyakamba, persze olyan sovány voltam, hogy először alig ismert
meg. Egy egész kenyeret adott nekünk, s mi feltűnés nélkül távoztunk. Persze
ez is elfogyott, s ekkor jött a legnehezebb. Most is borzong a hátam. Az utcák
lótetemekkel voltak borítva. Nem tudom lelőtték-eezeket a szerencsétlen párá
kat, mert nem volt mit nekik adni, vagy elestek gránátszilánktól, srapneltől ta
láltan. Ezekből a fagyott dögökből kanyarítottak ki az emberek. Dehát erre al
kalmas erős férfiember nem volt a közelünkben. Az egyetlen komoly vitára
ekkor került sor Erzsike és köztem. Azt mondta, mivel jól beszélek németül,
fiatal kislány vagyok, menjek be a német parancsnokságra, és kérjek segítséget.
Nem tudom a büszkeségem vagy a félelmem volt-e nagyobb. - Szó se lehet
róla! oda én be nem teszem a lábam. Igen, németül valóban jól tudok, hiszen
német nevelőnőkmellett nőttünk fel, s nagymamánk Thomas Mannt olvasott
fel nekünk minden csütörtökön, de én ezen a nyelven nem szólalok most meg,
s nem kérek ezektől semmit.

- Azután ismét gy6wtt KorZJiti Erxsébet.:
- Ahogy mondod. Gyengéden, kedvesen. Belémkarolt. El is kísért most is.

Talán nem bízott abban, hogy bemegyek, ha nem áll a hátam mögött, no meg
bátorításként is. Egy fiatal fiúhoz kerültem. Nagyon kedvesen kezdte a beszél
getést. A borza1makat, szenvedéseit sorolta fel, melyeken a harcokban átesett.
Talán mondhatom, hogy gyerek volt még ő is. Felemelte az ingét, s megmutatta
a hátán a számtalan sebhelyet, forradást. Többször sebesült meg a fronton, de
mondta, tovább harcol. Ellenségem? Azt hittem, barátok vagyunk. Nem tudtam
ellenségemnek érezni, Ma sem megoldott számomra az a paradoxon, mellyel
abban a pillanatban találkoztam először életemben. Az ember egyfajta tragédiá
ja. A félelem és a gyúlölet mellett, vagy inkább helyett szimpátia született két
ember közt, akiket a sors ellenséggé nevezett ki.

- Kaptatok húst is?
- Természetesen, jó sokat. Alig bírtuk hazadpelni. Pár napig ismét volt mit

ennünk. A pincében éltünk, egyszer csak vakarőznikezdtünk. Megtetvesedtünk.
Hogy kitől? Ki tudja? Bár egy keresztény grófnő igen sokat panaszkodott, hogy
mennyire viszket, s hogy kiszáradt a bőre, mióta nincsenek krémei, hogy ápolja.
Szóval a pincében vakaróztunk, mikor egyszer csak megérkeztek az oroszok.
Először csak két katona, fegyveresen. Az egyikük tolmács volt. Már nem em
lékszem magyarra, vagy németre fordította a kérdéseket. Férfiakat, fegyvereket
kerestek. Miután nem találtak, barátságosak lettek, sót jött utánuk a többi. Sok

'katona volt már ekkor a pincében, s már a nőket keresték. Az egyik rögtön
mellém ült. Fejét az ölembe tette. Nem volt agresszív, de nekem így is szörnyen
kellemetlen volt. Erzsike átvette tőlem... Az elsó éjszaka nyugodtan telt el végül
is. Reggel azonban azt mondták, el kell hagynunk a házat, mert a tetőre egy
elhárítót szerelnek. Elindultunk hát. Sok kisebb-nagyobb csomaggal, nem is tu
dom mi volt az a rengeteg holmi, amit magunkkal vittünk. Mentünk, cipeked-
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tünk a nagy hóban. A csomagok nagy részét én és a másik nagylány vittük.
Egyszer csak, ma sem tudom mitól, miért, s miért éppen akkor, én teljesen
összeroppantam. Talán mert itt volt a megszabadulás? Vagy az éhség, fáradtság
~taJmasodottel rajtam, de leültem a hóba. - Van-e miért érdemes még élni?
Ugy látszik vége lesz lassan, de él-e még valaki, akiért még tovább is küszköd
jem? Felmondták az idegeim a szolgálatot. Megpróbáltak a lelkemre beszélni,
én azonban csak er6sködtem. - Hagyjatok itt! Egy tapodtat sem megyek már
tovább. Ekkor ért egy igazi meglepetés. Erzsike hozzám lépett, és pofon ütött.
Mit csinált? Tette, amit a szakmája diktált. Egy hisztériás embernek nem lehet
beszélni. Felocsúdtam a meglepetéstől. Most már kedvesen mosolygott rám.
Elosztotta a rám eső csomagokat, felsegített, s indultunk tovább. Megérkeztünk
egy számomra ismeretlen lakás konyhájába. A továbbiakban ebben a konyhában
laktunk. Ez volt az oroszok konyhája is. Először ennek az előnyös oldalát ta
pasztaltuk meg: jóllakhattunk. Azután jött a krumpli pucolás. Vagyis, bejött a
katona, s magával vitt egy nőt... Természetesen nem burgonyát akart tisztíttatni
vele. Rám is sor került. Nem tudom hova vittek. A szobában az étellel-itallal
gazdagon teritett asztal körül ültek a katonák. A desszerire vártak. Az egyik
katona ekkor a háta mögé bújtatott. Istenem, talán meg akar menteni... Téved
tem. VISZOnt valaki, valahonnan, váratlanul erélyesen rászólt, s menekülhettem.
Rossz tájékoz6dóképességemmel, a sötétben keresgéltem a visszavezető utat.
Ahogy így egyedül tévelygek, megint elkap egy katona. Szinte kisfiú még. Be
húz egy kapualjba, s már a földön fekszem. Nem maradt más számomra, csak
az érzelmes zsarolás.

- Papa, szisztra kaput - sírtam. Ma is fáj, hogy ezeket a szavakat mondtam,
de hatottak. A legény nagyon kedves lett. Segített felállnom, s együtt kerestük
meg azt a bizonyos konyhát. ,

Szerencsére hamarosan megjelent értem Jakab Agnes, hogy elhe1yezzen - az
orosz katonák elől - egy svéd védett házba.

- Mikor i1}dultál el a Vilma királynő út felé ismét?
- Jakab Agi határozta el, hogy megnézzük, van-e még ház, s él-e benne az

enyéimból valaki. Két napig tartott az út. Hogy a Duna jegén keltünk-e át, vagy
egy összetákolt hídon, arra már nem emlékszem. Arra viszont pontosan, hogy
barátainál pihentünk meg, illetve hozzájuk menekültünk azok elől a veszedel
mek elől, melyek két magános nőt az orosz katonák között fenyegettek. Ahogy
közeledtünk hazafelé, egyre jobban összeszorult a szívem. Házunkon piros pos
taláda volt, ezt már a sarokról boldogan pillantottam meg. Tehát az épület meg
van még. Otthon együtt találtam családunk életbenmaradottjait nagymamát,
édesanyát, s a hamis papírokkal bujkált nővéremet.Amikor már kicsit könnyebb
volt a közlekedés, Korzáti Erzsike is eljött meglátogatni. Dícsérte, milyen szép,
karcsú, nagylány lettem - milyen sovány voltam én már akkor is, mikor még
ő rejtegetett. Mondta, hogy el lenne tőlem ragadtatva a fia, s egyáltalán a másik
nem. Természetesen szavai igen jól estek. Nyíladozó női énemet teljesen meg
hatották. Ekkor találkoztunk utoljára. Én elhagytam az országot, de édesanyám
hálás szeretettel továbbra is tartotta a kapcsolatot vele. Tőle hallottam Erzsike
tragikus haláláról. Sokszor elgondolkozom rajta ma is. A boldogság nem jutott
osztályrészül szegénynek. De nem kesergett ezen, hanem felfedezte helyette
mások baját, rászorultságát, s teljes erővel, esetünkben élete veszélyeztetésével
próbált segíteni az embereken. akkoriban én nem tudtam, meg se tudtam álla-
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pítani hány éves. Egyszer azt mondta, valaki lányosnak találta az alakját. Hoz
zátette, hogy sajnos csak hátulról. Valóban az arca kicsit idősebbet mutatott,
fáradtságot. Azt most már gondolom, hogy ezek az ő nehéz szerelmének a jelei
voltak. Amikor nála éltünk, akkor ugyan tudtuk, hogy jár hozzá egy férfi, ka
rácsonyeste is, ahogy kiosont a konyhából, csínosan. várakozásteljesen, értettük
mir6l van szö. csak hát a mi akkori nevelésünk olyan volt, hogy err6l magunk
ban sem vettünk tudomást. Nehéz élete volt a német katonának is, aki sebeit
megmutatta nekem. Szenvedései nem váltak hasznára senkinek és semminek.
Erzsike értelmet adott a magáénak. Másokért élt, küzdött, gyermekeket mentett
meg. Azt hiszem, addig élt, amíg volt kiért, kikért.

PABLO ANTONIO CUADRA

Meditáció egy régi versról

A virág azt kérdezte: Az illat
tűlél engem vajon?

Azt kérdezte a hold: Megmarad
valami a fényből ha meghalok?

Deaz ember azt mondta: Mért halok meg
s miért marad meg köztetek dalom?

Egy politikus hamvvedre

A vezér hallgat
(megraizolom hallgatag arcát).

A vezér hatalmas
(megrajzolom erős kezét).

A vezér parancsol a felfegyverzett embereknek
(megrajzolom a holtak koponyáit).

Tóth Éva fordításai
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