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ELŐSZÓ

Mindig nagyon szeretek olvasóimmal találkozni. Szerintem jobban mesélek, 
mint írok. Gyakran előadom az alábbi felejthetetlen történetet:

Utolsó éveit Torontóban élte le édesanyám, Regina, ebből tizennyolc eszten-
dőt a Baycrest nevű idősek otthonában töltött el. Bármilyen messzire is szólított 
a munkám, a kocsival mindig siettem, hogy odaérjek hozzá vacsoraidőre, hogy 
meg tudjam etetni, láthassam, milyen kedélyállapotban van, beszélhessek neki 
magamról. Útközben igyekeztem a  friss híreket meghallgatni, hogy az azna-
pi találkozást színesítsék, mert ha történetesen ezt elmulasztottam, akár ilyen 
helyzet is előállhatott:

– Tudod, anya, Mexikóban hatalmas földrengés volt, körülbelül négyszáz em-
ber halt meg…!

– Ezt tegnap már elmondtad…
Ebből azonnal látható volt, hogy Regina figyelme épp a megfelelő szinten 

áll. Anyám már jóval túl járt a kilencvenen is, mikor is egy este a vacsorafogá-
sokkal megrakott kiskocsi, mellyel az emeletre hordták az ételt, némiképp ké-
sett. Nyugodtan üldögéltünk egymás mellett, vártunk, bennem pedig hirtelen 
kérdés ötlött fel:

– Anyu! Te emlékszel, milyen keményen vertél engem gyerekkoromban…?!
– Nahát…! Erre nem emlékszem…! – harsant fel válaszul – némi tűnődés 

után – számomra olyannyira ismerős basszushangja.
Csend lett, egy percig is eltarthatott, mire anyám megkérdezte:
– Na és miért is vertelek… téged…?
– Hát hogyhogy „miért”?! Hát azért, mert rossz voltam, rosszul viselkedtem… 

Te nem voltál otthon soha, a munkahelyeden voltál ugyanis… Pakoltad a deszká-
kat a vasúti vagonokba, én meg egész nap a fiúkkal voltam… Későn jártam haza… 
Kerültem az iskolát is… A hét végén a kislányok hozták el neked a tanárnőtől az 
írásos értesítőt, amelyben arról tájékoztatott, hogy egész héten át még csak színem 
se látták az iskolában… Erre persze Te megvertél…

Válaszomon anyám egy darabig eltöprengett, majd a következő kérdést tette fel:
– Na és amikor nem az iskolába mentél, hova is mentél?
– …?? Hát… arra meg én nem emlékszem…!
Pontosan így volt: nem emlékeztem! Hiszen tényleg, lehetséges-e 50 év el-

teltével visszaemlékezni arra, hogy ötödik-hatodik osztályos koromban hova is 
mentem, mikor nem voltam ott az órán…
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Viszont örömöt jelent, hogy akárhányszor ezt elmesélem, hallgatóim köré-
ben tetszést aratok vele.

Édesanyámnak, Reginának az életben nem sok boldogság jutott, mindez-
zel együtt, ahogyan egyre öregszünk, a család valamennyi tagja mind gyakrab-
ban emlegeti „Riza anyót”, bátorságát, eszét, gyors felfogóképességét, azt, hogy 
a végtelenségig képes volt küzdeni a nehézségek ellen, túlélni, szóbeli megnyil-
vánulásaiban pedig a feledhetetlen komikumot, mely abból eredt, hogy majd-
nem fél évszázadon át küszködött a fehérorosz-orosz nyelvvel…

Minél jobban telik az idő, annál büszkébb örömmel tölt el az a tudat, hogy 
a „Madam Rottyiha” sírkövéről készült fénykép minden könyvem első borítóján 
egyformán megtalálható. Gyerekeink és unokáink pedig gyakorta mondogatják: 

„Ha nem lett volna Riza anyó, én se lennék.” Mármint hogy csak ők…?!
Ebből a tudatból származik az az engem mindenkor ösztönző vágy is, amely-

nek ellenállnom lehetetlen: írnom kell, mesélnem, megőriznem a javát mind-
annak, ami abban a „nem emlékezem…”-ben ott van, megóvni azoknak az em-
bereknek az emlékezetét, akiket nem szabad elfelejteni, sőt, ami még ezen is 
túlmegy: akik előtt újra meg újra fejet kell hajtani:

Az ártatlanul elpusztult szülők soha nem múló emlékének, akik abban a re-
ményben távoztak, hogy rendes embereket nevelnek gyermekeikből.

Hétköznapi, egyszerű ember vagyok, nagyra becsülöm és kellemesen érint, 
ha jó szót hallok az olvasóktól. Az ihlet nem olyan dolog, ami velünk született… 
Meg szeretnék tehát osztani most Önökkel egy melegséget sugárzó levelet, me-
lyet Szibériából küldött egy hölgyismerősöm, olvasóm:

Üdvözletem, Vladimir és Iya!
Az éjszaka is elrepült már fölöttem, s én még mindig nem tudtam a második fejezet-

től1 elszakadni: olvastam, újraolvastam, többszörösen újra- meg újraéltem. Ha úgy adódik, 
hogy nekem kellett volna megfogalmaznom a benne leírt eseményeket, írásomat őrült 
harag, gyűlölet, fájdalom, szégyen és könnyek járnák át, mindaz az érzés, amit akkor ta-
pasztaltam meg, amikor ezzel az irdatlan súlyú, érzéketlen államgépezettel kerültem ösz-
szeütközésbe, amikor hirtelen megéreztem, hogy apró porszem, jogokkal nem rendelkező 
lény vagyok, egy olyan anya, akinek gyermekét megalázzák és széjjeltapossák… Önnek 
megadatott viszont, hogy ezeket az eseményeket és érzéseket maradéktalanul valamiféle, 
az egész világon eláradó bölcsességgel, őszinteséggel és megrázó hitelességgel írja meg. 
Az a mondás járja, hogy az írói tehetséget Istentől kapja az ember… Meglehet, hogy tény-
leg így van! Nekem ezzel szemben úgy tűnik, hogy az Ön tehetségét úgymond a gének 
szintjén hagyományozták Önre az ősök, az anyatejjel szívta magába, hogy megmutathassa, 
miképpen nyilatkozik meg a karizmatikus jellem, mely éli a maga érdekes, felejthetetlen 
életét, bánattal, örömmel, találkozásokkal…

Tisztelettel: Taiszja Csernih
Miszovaja állomás,
Szibéria, 2017. október 9.

1 Taiszja Csernih a szibériai Bajkál-tó partján fekvő Miszovaja állomáson gyakorolja könyvtá-
rosi hivatását. E könyvem második fejezetét küldtem el neki, hogy megismerhesse.



11

1. fejezet

A „MÁKOS” MEG A „DIÓS”

Évtizedek óta már, hogy minden évben – vannak olyan évek, amikor több 
alkalommal is –, feleségemmel, Iyával ellátogatunk a szépséges Magyarországra. 
Édesapámnak csak annyit ajándékozott a  sors, hogy három évig nevelhetett, 
édesanyám Regina viszont majdnem száz éves koráig oltogatta belénk, fiaiba azt 
a szeretetet, amely szülőhazájához, Magyarországhoz fűzte. Az Oroszországban 
töltött életünk legszomorúbb óráiban, még ha a mérhetetlen bánat és az erejét 
meghaladó fizikai munka le is taglózta, anyánk akkor is mindig talált önmagá-
ban elég erőt ahhoz, hogy odasúgja: – „Gyerekek, Magyarországon ez nem így 
volt! Ott mi…” Gyermeki fantáziánk erre mindig kiszínezte azt, ami szemünknek 
ismeretlen volt, hozzáillesztett valami majdhogynem valótlant ehhez a csonka 
képhez, ami előttünk bontakozott ki. A szovjet hatóságok nekem csupán 1960-
ban adták ki az engedélyt – ekkor már huszonöt éves fiatal mérnök voltam –, 
hogy először tegyek rövidebb látogatást Magyarországra, s hogy megláthassam 
a Holokausztot túlélt rokonaimat, közöttük a nagyanyámat, Róth Hannát, aki 
csak egy fiát vesztette el, méghozzá apámat, akit a háború után semmisített meg 
Sztálin Kolimán. A többi hat gyerek és nagyanyám maga is a budapesti gettóban 
vészelték át a háborút.

Magyarországon tett látogatásaink közül különösen pontosan emlékeze-
tembe vésődött az, amikor 1986-ban, már a kanadai állampolgárság birtokában, 
Ausztrián keresztül érkeztünk egy bérelt Mitsubishi mikrobusszal, Jolán nagy-
néném pedig – aki Regina anyám húga – beleegyezett, hogy velünk tartson há-
romszáz kilométeres észak-magyarországi utunkon a szlovák határ felé. Mikor 
Novaj község mellett elhaladtunk, Jolán, megmutatva a mikrobusz ablakából, 
egy házra hívta fel figyelmünket; az autópályáról nem a ház frontját, hanem az 
oldalát lehetett látni, emellett hosszú verandaoszlopok sorakoztak, s ezek a ve-
randák rendszerint az udvarra néztek. Jolán néni felvilágosított:

– Ebben a házban lakott Lisszauer Margit nővérem a családjával…
Garadna faluban aztán Jolán néni segített rátalálnunk a Fő utca 6. szám alatt 

mindmáig ott álló házra, ahol még nagyapám Spielberger Hermann tizenhá-
rom gyermeke született. Regina, az édesanyám tizenkettedikként. Ebből a ház-
ból deportálták Spielberger Fanni nagyanyámat és teljes házanépét 1944-ben az 
auschwitzi gázkamrákba…

Megjelenésünk a garadnaiak számára meglepetésként hatott, figyelemmel 
szemlélték a váratlan vendégeket, sok érdekes történetet meséltek el, segítettek 
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felkutatni a közeli erdőben Hermann nagyapám és első felesége, Sára régóta el-
veszettnek hitt sírját…

Garadnára ismét 1987-ben tértünk vissza. Ez alkalommal emlékműa-
vatásra. Építész fiunk, Rott Sándor tervei alapján Kércsi Imre kőfaragó mes-
ter, aki Encsen, a  szomszédos kisvárosban lakik, fehér kőből készítette el 
a Memoriálét Sára, Spielberger Hermann és 322 további családtag emlékére, akik 
a Holokausztban pusztultak el. A gránithoz rögzített két masszív, nemesacélból 
készült táblát, amelyeken magyar és angol felirat olvasható, Torontóban gyártot-
ták le, s a Memoriálé avatására mi hoztuk magunkkal.

2002-ben Kanadából összes gyermekünket és unokánkat elhoztuk ma-
gunkkal, néhány, az USA-ban élő rokonunkkal együtt. Nagy turistabuszra 
volt szükség, hogy mindenki elférjen. A későbbiekben meghívtunk tizennégy 
nyugdíjast Oroszországból, kollégáinkat, akiket a tomszki egyetemista évek-
ből ismertünk, valamint két régi barátunkat is, a Togliatti autógyár munka-
társait…

Most pedig az idei, 2016-os év nyarán lezajlott utazásunkról mesélek. 
Csoportunk létszáma mindössze nyolc fő volt, akik a többiekhez hasonlóan 
első alkalommal látogattak el „a  Duna, a  Csirkepaprikás és a  Csárdás” ha-
zájába. Örömünkre, akárcsak előző vendégeink, ők is kíváncsi, intelligens 
és könnyen összekovácsolódó csoportnak bizonyultak. Katyja Skaburo 
iderepült férje, Valerij kíséretében, ő  az olvasók előtt már ismert Tamara 
Ohlopkovának, fiatalkori közeli barátnőmnek a lánya. Akárcsak Valerij, ő is 
tehetséges, fiatal belorusz mérnök, a pár az utazás során szemlátomást egy-
re inkább elevenebb kedvében volt, napjainkat ezzel igen kellemessé tették. 
Idősebb unokánk, Ada és barátja, Peter számára ajándéknak szántuk ezt az 
utat, hogy a montreali McGill Universityn sikeresen elvégzett doktori tanul-
mányaikat ünnepelhessük.

Lévén különféle járatokkal érkeztünk a budapesti repülőtérre, be kellett vár-
nunk még két embert, aki körutazásunkhoz csatlakozott. A New Yorkból érke-
ző Paul Caputo, a Julliard School3 nyolcvanhat éves professzora volt az egyikük, 
a másik pedig lánya, Suzanne, aki ötvenhárom éves. Az érkezési váróban a bu-
dapesti repülőtéren, meglátván az amerikaiakat, igencsak megijedtem: apát és 
lányát rokkantak számára készült kerekesszéken gurították ki… „Ó, istenem! 
Vajon mit kezdek így velük? Erről egyáltalán nem szóltak…!” Pár perc elteltével 
tisztázódott, hogy nyugtalankodásom hiábavaló volt. Bár Paul már mindkét 
lábára erőteljesen sántít, meg Suzanne is, aki cukorbetegsége folytán javarészt 
a látását is elvesztette, csak bottal közlekedik, de mindkettejük tele van élettel, 

2 Ez a szomorú szám 2012-ben emelkedett 35-re, ekkor tudtam meg, hogy még három kislány, 
húgocskáink is meghaltak Auschvitzban, Klein Zsuzsa – hatévesen, Katalin – négy-, Éva – két-
évesen. (Vladimir Rott „A találkozások öröme”, 5. fejezet „Annus”).
3 Julliard School egy híres magánintézmény, Tánc, Dráma és Zenei Konzervatórium, mely 
a New York-i Lincoln Centerben található.
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a találkozáshoz csak attól való félelmükben rendelték meg a kerekesszékeket, 
hogy „valami történhet” mivel „magyarul nem tudnak…”

Paul felesége, Jutka unokatestvérem ezúttal egészségi állapota okán nem vál-
lalkozhatott már egy ilyen megterhelő útra keresztül az óceánon, így Brooklynban 
maradt, Michael fiuk gondoskodására. Valóban, úgy írtam: „ezúttal már…”, 
noha, legőszintébb sajnálatomra, több mint három évtizeden át ismételt ajánla-
taim, unszolásom és kérésem dacára, hogy látogasson el velünk Magyarországra 
és Garadnára, Jutka a meghívást sosem fogadta el… Emlékezetében elevenen 
élnek az 1944-es év utolsó napjainak Magyarországáról fennmaradt fenyegető, 
borzalmas képek…

Gyerekkoromban anyámtól, Reginától hallottam történeteket Jutkáról és 
családjáról. Később pedig 1978-ban, amikor családunk először járt az Egyesült 
Államokban. Ekkor kerestük fel őket:

„New Yorkban nagy öröm volt találkozni Jutka Caputóval, anyám tizedik test-
vérének, Lisszauer Margitnak a lányával… Ő az a bizonyos Jutka, aki tizennégy 
éves korában került fasiszta koncentrációs táborba, Auschwitzba, és túlélte, noha 
anyja és kistestvére Miklós ott pusztultak. Jutka két gyermeke, férje, a rokonszen-
ves olasz Paul Caputo, a Julliard tanárának brooklyni otthonában meleg és szíves 

Találkozó a budapesti repülőtéren (balról jobbra): Kátya és Valerij Skarubo, Vladimir és Iya 
Rott, Suzanne és Paul Caputo. 2016. augusztus 2., Kércsi Miklós fotója.
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fogadtatásban volt részünk. Paul különösen örült, hogy ilyen távoli és közeli roko-
nok bukkannak fel felesége családjából.4

Ezen első találkozásunk után nem-
csak folyamatosan invitáltam, hogy 
tartson velünk Magyarországra, arra 
is kértem, hogy – ha keveset is – be-
széljen gyermekkoráról, arról, milyen 
volt az élet szülőfalujában, Novajon, 
az auschwitzi deportálásról, majd, 
hogy mi történt vele a  lágerből való 
szabadulás után. Válasz helyett azon-
ban mindig csak mélyen hallgatott… 
Csupán pontosan harminc évvel 
első találkozásunk után sikerült Paul 
Caputónak írásban rögzítenie felesége emlékei közül egy rövid történetet, amit 
örömmel küldött át nekem. Két hónappal ezelőtt pedig, miután Paul és Suzanne 
élményekkel gazdagodva visszatértek Magyarországról, unokatestvérem, 

4 Vladimir Rott A sors ellenében, második kötet: A felfedezések öröme.

Az első találkozás Jutka Caputóval és családjával. New York, 1978.

Jutka és Paul Caputóval New Yorkban, 2009.
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fellelkesedve mindazon, amit meséltek, sok nehézséggel teli életrajza néhány 
szeletével ajándékozott még meg. A dologból ennyi sikeredett:

„Lisszauer (Spielberger) Jutka, (Judith Caputo), Brooklyn, 2006 és 2016:
…A háború előtt egy budapesti iskolában tanultam, és Jolán nénémnél laktam, 

akinek a lakása az iskola közelében volt. A nyilasok 1944-es hatalomra jutásával 
visszamentem Novajra édesanyámhoz.

Az utolsó dolog, amire Novajból visszaemlékezem, az volt, hogy anyánkat, en-
gem és kisöcsémet a helyi csendőrök erőszakkal kihajítottak házunkból, lábukkal 
megtaposták a babákat, amit még halála előtt apukám ajándékba adott nekem, 
valamint, hogy a kiscicám sír…

A többi zsidóval együtt Auschwitzba szállítottak bennünket vasúton, teherva-
gonokban. Minket mind abba a sorba állítottak, amelyik a »zuhanyozóba« ment… 
Ijedten, szótlanul álltunk… Természetesen, nem tudtuk, hogy ez a sor az, amelyik 
a gázkamrába megy…

»Neked nem itt van a helyed… Még kicsi vagy!« – szólt oda az egyik német. 
Így szakítottak el anyámtól és testvéremtől. Nekem annyit mondtak, hogy később 
megint együtt leszünk… Természetesen ez sosem következett be, többé nem láttam 
őket soha… Kiderült, hogy az őrnek van egy kislánya, aki rám hasonlított… Az 
őrt sem láttam többé… Még a nevét sem sikerült megtudnom, az arcára viszont 
mindmáig emlékszem…

Tizennégy évesen így maradtam egymagam egy auschwitzi barakkban renge-
teg, számomra ismeretlen ember között. Itt nagyon rosszul bántak velünk, enni 
alig adtak, néha egyáltalán nem kaptunk… Egyszer csak meglátom Weltman 
Gézát [Joe Weltman édestestvérét — V. R.], neki sikerült körülbelül két héten 
keresztül számomra hozni abból az ételből, amit az őrség számára fenntartott 
konyháról lopott. A lágerben Géza szerencsés helyzetben volt, mert dolgozhatott 
vízvezeték-szerelőként… Sajnos nemsokára átirányították egy másik lágerbe…

1945 áprilisára, amikor a  szovjet csapatok felszabadítottak bennünket, sú-
lyom kevesebb, mint ötven font (22,6 kiló) volt, vesegyulladással küszködtem, 
képtelen voltam enni, nem bírtam járni… Azért, hogy helyreálljon az egészsé-
gem, a Vöröskereszt hadikórházában helyeztek el, Örebróban (Svédországban), 
ahol több mint egy évet töltöttem… Légzési és tüdőproblémáim mindmáig fenn-
állnak…

Etel néni, aki Brooklynban élt, kiállíttatta számomra a szükséges iratokat, így 
1951-ben megérkezhettem Amerikába… Sokáig abban a reményben éltem, hogy 
kiderül, édesanyám és fiútestvérem életben vannak. A múltbéli emlékek rémál-
maimban hosszú évekig üldöztek, még férjhezmenetelem utáni első években sem 
szabadultam tőlük.

Etel nagynéném lakása kicsi volt, elküldtek egy, lányok számára fenntartott 
bentlakásos iskolába. A konzervatóriumi diákok olykor koncertezni jártak az is-
kolánkba… Itt ismerkedtem meg Paullal, magas, szép olasz fiú volt…”
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Most azonban induljunk neki vég-
re magyarországi körutunknak. A ki-
alakult gyakorlat szerint vendégeink-
kel együtt a  budapesti repülőtérről 
nyomban Észak-Magyarország felé 
vettük utunkat, ahol három napot 
töltöttünk Garadnán, Novajidrányon 
és a festői látványt nyújtó környé-
ken. Körutazásunk ezen szakaszá-
nak megszervezésébe az olvasóm ál-
tal kiválóan ismert Pauló Marianna, 
a  fáradhatatlan garadnai polgár-
mester asszony tevékenyen bekap- 
csolódott.

Novaj községben felesége társa-
ságában elsőként üdvözölt, és talál-
kozásunkkor meg is áldott Szanyi 
Bertalan, a  helyi református temp-
lom lelkésze. Mindenkin tökéletesen 

Auschwitz felszabadítása után a tizenhat éves Lisszauer Jutka (középen ül) több mint egy évet 
töltött egy svédországi kórházban. Örebro, 1946.

Paul és Suzanne Caputo Mariannával, 
Garadna polgármesterével.
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úrrá lett az izgalom, mikor Suzanne és Paul Caputo először lépte át annak 
a háznak a küszöbét, ahol Jutka megszületett, és ahonnét a Lisszauer családot 
Auschwitzba deportálták. A ház a Miskolc–Kassa Főút útpadkájánál áll. Mikor 
a háború véget ért, itt kapott helyet a városi könyvtár, ami az épület egyhar-
madát foglalta el. A többi részen a rendőrőrs és a Roma Önkormányzat5 mű-
ködik.

Pauló Marianna előre dolgozott, ennek köszönhetően a házban, a könyv-
tárhelyiségben a városka néhány idős lakója várt már bennünket. Bemutattam 
nekik az Amerikából jött ritka vendégeket, megmutattam Jutka fényképét és 
családfánkat. Váratlan meglepetésként ért, amikor egyszer csak az egyik régi 
lakos, Éva néni (Sproha Ferencné) felidézett néhány epizódot a háború előtti 

5 Magyarországon minden olyan településen, ahol cigány nemzetiségű lakosok jelenté-
keny számban élnek, a 90-es évektől fogva létrehozták számukra a helyi önkormányzatokat. 
Egyébként Garadna falu ötszáz fős lakosából közel húsz ruszin (kárpátaljai ukrán) nemzeti-
ségű él itt, ők helyi, ún. Garadnai Ruszin Önkormányzattal rendelkeznek. A roma szó az iro-
dalmi nyelvben használatos, udvarias megnevezése a magyarországi cigányoknak. Ez ahhoz 
hasonlít, ahogy az USA-ban kerülik a „néger” megnevezés használatát, és helyette az „afro-
amerikai”, t.i. „afrikai származású amerikai”, formát használják.

Suzanne és Paul Caputo először lép be abba a házba, ahonnan 1944-ben Suzan nagyanyját, 
Lisszauer Margitot és gyermekeit Auschwitzba deportálták.
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időkből, melyek kis szomszédasszonyához és barátnőjéhez, Jutkához fűződ-
nek… A volt iskolai tanítónő, jelenleg nyugdíjas, Rétlaki Klárika, aki önkén-
tesen tölti be a polgármester-helyettesi posztját, előadta Novaj falu keletkezé-
sének történetét, a könyvtár egyik dolgozója pedig a falu múltját őrző diákat 
vetített. Csoma Andrásné, a jegyző magával hozta a régi, eredeti anyakönyvet, 
ennek az 1928-as évre vonatkozó lap-
ját mutatta be a  közönségnek, ahol 
szerepel egy Judit nevű kislány szü-
letéséről szóló bejegyzés. Fel van tün-
tetve szülei neve: Lisszauer Margit 
és Miklós, külön rubrikában jelölik, 
hogy zsidók.
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Suzanne és Paul Caputo igen meg volt hatva mindazon, amit tapasztaltak. 
Számukra mindez kellemes volt, és nem számítottak rá. A találkozó után min-
denkit meghívtam, hogy ebédeljenek velünk. Így aztán, a helyi iskola egyko-
ri igazgatóhelyettese, Rétlaki Klárika vendégünk volt az ebéden, a szomszédos 
Pere faluban, az Aranyhordó nevű, csinos építésű étteremben.

Mielőtt a desszertre, vagyis történetem fő témájára áttérnék, szeretném ti-
zenkét napos magyarországi körutunk leglényegesebb mozzanatait elsorolni:

Garadnán az Idősek Otthonának bejárata előtt.

Hermann Spielberger mind a tizenhárom 
gyermeke ebben a házban született.

Hogy eljuthassunk az emlékműhöz a kukorica-
földeken át, traktor vontatta pótkocsira szállunk.
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Hermann Spielberger és a holokausztban meghalt harmincöt családtagjának emlékműve.

Találkozás Barna Ibolya (előtte áll ötéves fia, Mátyás) családjával. Ők az első világháborúban 
elesett Spielberger Géza utódai.
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– Az első három nap folyamán azok-
nak a városoknak az éttermeiben étkez-
tünk, amelyeket az ország északi részén 
kerestünk fel, a garadnai pompás regge-
liket viszont még hosszan fogjuk emle-
getni. Nagy szeretettel minden reggel az 
Idősek Otthona szakácsai készítették ne-
künk.

– Látogatás Garadna faluban és 
Spielberger Hermann családjának em-
lékművénél.

– Író-olvasó találkozó a kultúrház zsú-
folásig megtelt termében Encs városban.

– Bodrogkisfalun tokaji borok kósto-
lása, Hudacskonyi Kati kiváló borszak-
értő pincészetéből, aki maga váltotta 
poharainkat a  bőséges, ízletes, felejthe-
tetlen ebéd alkalmából.

– A régi zsidó temető felkeresése Mis-
kolcon, az Avason.

Találkozás Encs olvasóival.

„Cipők a Duna-parton”.
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– Ezek után átszeljük Magyarországot északi irányból (Garadnától) délnek (a hé-
vízi üdülőközpontig), mialatt a busz útközben váratlanul felmondta a szolgálatot…

– Úszógumis fürdőzés Hévízen a termálvizes tóban.
– Marcipánmúzeum és tortakóstolás Keszthelyen.
– „Welcome to Hungary”– vacsora a margitszigeti Grand Hotelban.
– Naponta túrák: az Állami Operaházban, a  Parlamentben, a  Dohány ut-

cai Nagy Zsinagógában és a Zsidó Múzeumban, a Szent István Bazilikában és 
a Mátyás-templomban.

– A szomorú „cipős emlékmű” („Cipők a Duna-parton”) megtekintése a Duna-
parton (mielőtt végeztek velük, az áldozatokkal levetették cipőiket), melyet a több 
száz, a jeges folyóvízbe lőtt ember emlékének állítottak.

– Budapest éjjeli látképe a Gellért-hegy tetejéről.

Én és Iya nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az utazás napról napra egyre job-
ban elnyeri vendégeink tetszését. Garadnán, Hévízen, a Balatonon vagy éppen 
Budapesten, megszokott Margit-szigeti Termál Szállónkban minden napunk ki-
váló, bőséges svédasztalos reggelivel indult, melynek végeztével gyámolítottja-
ink iparkodtak táskájukat gyümölccsel és szendviccsel megpakolni…

Meglepetésnek szánva, egyetlen szóval sem célozva előzetesen a  dologra, 
csoportunkat egyszer a Boscolo szállóba vittem ebédre, a régimódi, patinás New 
York Kávéházba. Vendégeink az eléjük táruló gyönyörű enteriőr láttán mindun-
talan elragadtatottan sóhajtoztak. A díszes terítés és az ebéd pedig hasonlókép-
pen magas színvonalúnak bizonyult. Az örömtől repeső Suzanne bejelentette:

– Ezt a pompázatos kávéházat New Yorknak nevezik, s minthogy mi apával 
New Yorkból repültünk ide hozzátok, ma mindnyájan a vendégeim vagytok! Az 
ebédet én állom!

Rátérek az „édességre…” Torontóban az üz-
letek pékáruosztályain egész év- ben kapható az 
édes, hosszúkás alakú, má- kos vagy diós töltött 
tekercs. Magyar nevét, a  „mákos” és „diós” 
szavakat gyerekko- rom óta ismerem. Ízre 
persze ezek a  ka- nadai cukrásztermékek 
nyomába sem ér- nek annak, amit bobrujszki 
gyermekkorunkban, még a  nagy szükség és nél-
külözés idején is Regina édesanyánk nem ritkán meg-
annyi gonddal sütött nekem és bátyámnak. Első magyarországi 
látogatásunk során jött el az a pillanat, amikor ráébredtünk, hogy a  magyar 

„mákos” és „diós” ízében csaknem ugyanolyan, mint anyánké, de anyánké fino-
mabb. Egyszóval, szeretjük és gyakorta vásárolunk is belőlük…

Nyomban a New Yorkból történt megérkezésüket követő percekben, még 
a budapesti repülőtéren álltunk, mikor is amerikai rokonaink, Paul és Suzanne 
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Caputo bizalmasan tudatták velem, hogy Jutka szigorúan azt az utasítást adta 
nekik, hogy feltétlen vigyenek neki „valódi, magyar sütésű” „mákost” és „dióst”. 
Rögtön megnyugtattam őket, hogy így is lesz, csak körutazásunk vége előtt köz-
vetlen emlékeztessenek a dologra.

Telt az idő. Az utolsó öt napunkat Budapesten töltöttük, ahol Caputo papa 
lányával együtt kórusban tüstént emlékeztettek, hogy itt az idő, be kell szerez-
nünk a Brooklynba szánt mákos és diós tekercset.

Magyarországi látogatásaink során külön kényelmünkről és kikapcsolódá-
sunkról Orosz Éva, nagyszerű magyar barátnőnk gondoskodik, akivel jóval az-
előtt kötöttünk ismeretséget, hogy a Budapest Bank egyik városi fiókja vezetői 
posztjáról nyugdíjba ment. Éva igyekszik mindig előre megszervezni szabad-
idős programjainkat, színházba, moziba meg is veszi a jegyeket, érdekes kiállí-
tásokra kalauzol. Zenei ízlésével és ismereteivel mindig bámulatba ejt. Éva egy-
úttal megbízható tájékozódási pontot képvisel, ha hazája politikai eseményeiről 
vagy irodalmi életéről van szó.

…Mi sem természetesebb, rá esett a választás az újonnan felmerült gondom 
megoldásában, felhívtam hát barátnőnket:

– Éva! Jutka meghagyta Suzanne-nek és Paulnak, hogy egy-egy friss mákos és 
diós bejglit vigyenek neki… Biztos vagyok benne, hogy te tudod, melyik pékségben 
sütik a legfinomabbat… Kérlek, vedd meg nekünk! Kifizetem. Vegyél még nekem 
is egyet-egyet, akkor meg tudom kínálni este az egész társaságot.

– Vladimir! Ez a feladat szerintem kivitelezhetetlen. …Mákost és dióst csak 
Karácsonyra sütnek! Olyanról nem is hallottam, hogy nyáron kapni lehetne… 
Nem messze a Nagy Zsinagógától (Dohány utca) van egy zsidó pékség. Holnap 
odamegyek hozzájuk… Lehet, hogy náluk lesz…? Kétlem… Nyáron nem sütik!

Alig hittem, hogy Évától ezt kell hallanom… Azonban kicsit inamba szállt 
a bátorságom… Ott ültünk az autóbuszban, én pedig tolmácsoltam Éva kéte-
lyeit… Mire… Az egész társaság szeretetteljes zúgolódásban tört ki, tiltakoztak: 
márpedig hihetetlen, hogy ilyesmi megeshet… Suzanne Caputo nyomban meg 
is jegyezte:

– Minden este beszélek anyuval [Brooklynban hívja fel telefonon Jutkát 
– V.  R.] és elmesélem, mivel telt a  napunk… Anyu olyan boldogan hallgatja… 
Minden alkalommal megkér, hogy köszönjem meg neked, Vladimir és Iyának is, 
hogy utunkon ennyi érdekes programban lehet részünk… És szinte minden alka-
lommal emlegeti, el ne felejtsünk vinni neki mákost és dióst…

A rákövetkező este Orosz Éva eljött hozzánk a szállodába. A zsidó cukrászdá-
ban határozottan elismételték neki, hogy ezeket a tekercseket kizárólag a húsvéti 
és karácsonyi ünnepre szokták sütni. A magyarázat egyszerű: „Elkészítésükhöz 
drága alapanyagra van szükség, a kisült tekercs pedig hamar kiszárad és elveszti 
puhaságát…”

Ezek után Éva a tetszetős papírcsomagolást kibontva, a dobozból egy magas, 
több rétegű tortaszeletet vett ki:
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– Ez a flódni – kezdte magyarázni – 
a cukrászat hagyományos és legkereset-
tebb süteménye. Nekem ízlik. Gyakran 
megyek be hozzájuk, hogy vegyek. Az 
amerikaiak elutazása előtt rendelünk, 
és azt viszik majd a mamának…

Suzanne-nak és Paulnak alapo-
san kedvét szegte, hogy az események 
ilyetén fordulatot vettek, akadályt 
gördítve nagyszerű tervük örömteli 
megvalósulása elé. A flódni persze jól is mutatott, finom is volt. Pontosan a meg-
felelő hozzávalókat tartalmazta: lisztet, almát, diót, mákot, cukrot és lekvárt. 
Csakhogy épp egy dolog hiányzott belőle: „Jutka álma…“

Másnap reggel Suzanne ezzel a hírrel fogadott: A mama nem akarja elhinni 
nekünk, hogy nem lehet mákost és dióst kapni… Az a kérése, hogy keressük ki-
tartóbban vagy kérdezzük meg az öregeket… Hohó, nyomban ráismertem! Ez az 
összetéveszthetetlen Spielberg-vér!

Újabb nap telik el, s miközben teljes valónkkal átadtuk magunkat a budapes-
ti városnézésnek, a minibusz épp a Kodály Zoltán Múzeumba röpített, ahová 
okvetlen el kellett jutnunk (Paul Caputo még Torontóból való elutazásunk előtt 
hozta fel a dolgot), hirtelen a hátsó ülésről Suzanne Caputo megszólalt:

– Vladimir! …Nem tudod véletlenül, merre van az Andrássy sugárút?
– Hát hogyne tudnám?! – A hirtelen jött kérdés zavart össze. – Jelen pillanat-

ban épp a második kilométert tesszük meg ugyanis rajta… Ma már három alka-
lommal is keresztülhajtottunk az Andrássy úton! Miért kérdezed, Suzanne…?

– Ma éjjel Anya lelkemre kötötte: – „Mondd meg Vladimirnak, hogy nem 
messze, a sarkon túl az iskolánknál van egy „Cukrászda”, ahol mindig lehet má-
kos és diós tekercset kapni.

Nos, tessék, kérem! Hát ilyenek vagyunk mi… Szívem elszorult Suzanne sza-
vaira… Szegény, szerencsétlen Jutka…! 1944-ben ment el Budapestről… Soha 
többé Magyarországra vissza se jött… De az eltelt hetvenhárom év sem volt 
képes feledtetni vele a gyerekkor örömteli pillanatait, és azt, merre kell őket fel-
lelni…

Bordás Gábort, régi barátomat és örökös sofőrömet, akit olvasóm jól is-
mer, és akivel szinte egész Magyarországon keresztül-kasul végiggurultunk 
már az elmúlt évtizedek folyamán, érdemeiért a  rendőrségnél előléptették. 
Most a mikrobuszunk volánjánál rokona, Kércsi Miklós ül, mindenhova ő fu-
varoz bennünket, amikor pedig végzünk esténként, hazamegy Budapest egyik 
távoli kerületébe. Miklós is szomorúan konstatálta a tényállást: az, amit mi 
szeretnénk, náluk sem kapható a kerületben, egyetlen boltban sem. Se mákos, 
se diós.
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Körutazásunkból két nap volt már csak hátra. New York-i vendégeink még 
arra sem méltattak, hogy komolyan megfontolják az ajánlatunkat, hogy „álmuk” 
helyett a Budapesten manapság oly közkedvelt flódnit kapják. Talán sosem ju-
tott el a tudatukig, hogy olyan „étel” is van, ami „nem kapható”? Nem állt szán-
dékomban a flódnivásárlás mellett kardoskodni, „egykönnyen” azonban nem 
adtam fel.

Utolsó előtti esténket töltöttük a  szállodai étteremben. Vacsora végezté-
vel épp kifelé mentünk már, s ekkor hirtelen látom a bankett-terem vezetőjét, 
Menyhárt Istvánt, régi ismerősünket. Mosolyogva felénk hajol, hogy elköszön-
jön „Mister Rott és vendégei” társaságától… Mintha csak azt érezném, hogy 
hirtelen hátulról meglöknek, rögtön odaléptem Menyhárt István úrhoz, s be-
lekezdtem:

– Uram! Nagy gondban vagyok, s szeretném, ha Ön megpróbálna segíteni… 
Amerikai vendégeim holnapután reggel hazarepülnek… Tudom, hogy a mi Termál 
Szállónk és a Grand Hotel számára ugyanabban a konyhában főznek, a Grand 
Hotel konyháján. Kérem, keresse meg a főszakácsot, vegye rá, hogy tegyen csodát. 
Kész vagyok bármilyen összeget fizetni. Holnap estére kellene megsütni az ameri-
kaiaknak a két bejglit, egy mákost meg egy dióst. New Yorkban él egy beteg, kicsi 
öregasszony, Magyarországról származott el, annyira kérte, hogy vigyenek neki 
ajándékba…

– Rott úr! Az Ön kérése számunkra több mint kérés…! Igaz, hogy kétlem, hogy 
a szükséges hozzávaló a konyhánkon jelenleg rendelkezésre állna… De, Önnek ter-
mészetesen mindent megteszünk, ami csak lehetséges…

Előleget nem volt hajlandó elfogadni.

Míg Budapesten időztünk, Paul Caputo az utolsó napokban új szokást veze-
tett be: mikor a szállodába visszatértünk, még azelőtt, hogy ki-ki a maga szobájá-
ba ment volna, meghívott bennünket a bárba, ahol húsz percnyi üldögélés során 
egyeztettük a következő napi programokra vonatkozó tervet. Ilyenkor mind-
nyájan vendégei voltunk egy stampedli Slivovicára… Ezen az estén, Menyhárt 
István menedzser ígéretének hallatán, hogy megsütik a bejglit, nemcsak nekem, 
de a többieknek is, mint azelőtt soha, a Slivovica édesnek és ragyogóan finom 
illatúnak tetszett…!

Azonban örömöm korainak bizonyult… Megnézzük Iyával a Híradót, már 
ki is kapcsoljuk a televíziót, erre megszólal a telefon. Megérzésem ezúttal sem 
hagyott cserben. Menyhárt volt az.

– Mister Rott, elnézéskéréssel tartozom… A főszakács azt közölte, hogy nem 
tud az Ön kérésének eleget tenni… Elmagyarázta, hogy a tekercshez nincs meg 
a szükséges hozzávaló, meg egy nap kevés, hogy egy ilyen rendelést teljesíthessen…

Utolsó nap Budapesten. Még ezt-azt vennünk kellett, oda kellett ér-
nünk a  Liszt Ferenc Zeneakadémiára, hogy megtekinthessük az épületet… 
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Kércsi Miklós, aki minden zokszó nélkül, profi módon hatol át a magyar fő-
város bármely számtalan dugóján, már kétszer is finom udvariassággal emlé- 
keztet:

– Vladimir bácsi! Kérem, el ne felejtse, hogy bármennyire is elfoglaltak len-
nénk, de be kell néznünk Ilona nénihez, hogy elbúcsúzzunk tőle… Azt hiszem, főz 
is valamit… Okvetlen oda kell mennünk!

Nem volt betervezve, hogy percre kiszámított utolsó napunkon odamen-
jünk – annál is inkább, mert a várostól eléggé messze van –, s elköszönjünk 
Kércsi Ilonától, drága, sok éve nagy becsben tartott barátunktól, legjobb baráta-
ink, Kércsi Anikó és Ilona édesanyjától, akik mellé „testvérnek” szegődött Gábor 
is. Ám Miklós csendességében valami bizalmas titok lapult. „Odamegyünk! 
Odamegyünk!” – feleltem.

Hosszú ideig eltartott, mire Ilona mama házához eljutottunk. Mikor be-
szélgetéstől zajos csapatunk kezdte lakályos házikóját elözönleni, az idős Paul 
Caputo gyorsan a toalettet kereste, a többiek pedig a frissen főtt étel ínycsiklan-
dó illata irányában kutattak orrukkal… Elállt a szavam! Hiszen pontosan ez az! 
Regina anyám régi bejglijének illata!!!

Kétlem, hogy valaha is találnék ideillő szavakat annak ecsetelésére, ami ezu-
tán következett… A konyhába vezető ajtót takaró függönyt tüstént félrehúztam, 
és az asztalon megpillantottam a konyharuhával betakart tepsit, benne a textil 
alól kikandikáló egészségesre barnult sütemény tésztáját… Iyát kezemmel oda-
húztam, meglátta, és egyszerre mindent megértett… Határtalan boldogságunk-
ban máris visszahúztuk a függönyt… Kivártuk, míg Suzanne kijön a mosdóból, 
és a szó szoros értelmében apát és lányát belöktük az apró konyhába, ahol Ilona 
mama kezében a tepsivel a két bejglit feléjük nyújtotta!

Csak ezután derült ki, hogy Miklós, aki még előző nap tájékozódott a hely-
zetről, nagynénjét, Ilona mamát beavatta a dologba, kérve a segítségét. Ilona 

Ilona mama és a mákos és a diós bejgli az örvendező vendégekkel.
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mama nem tétovázott, Miklós pedig még éjfél előtt valamivel már meg is hozta 
neki a szükséges hozzávalókat a szupermarketből…

Az általános lelkendezésnek se vége, se hossza nem volt. Már csak azért is ör-
vendeztünk, mert a bölcs Ilona nem két, hanem négy bejglit sütött. Egy máko-
sat, egy diósat Jutkának Brooklynba, a másik kettőt pedig az ebédhez… Pompás 
ebédet szolgált fel nekünk, amit nagy adag, édes, még meleg mákos és diós bej-
glivel zárt. Szépen, étvágygerjesztő nagy szeletekre felvágva került az asztalra. 
Élvezettel fogyasztottuk, amerikai vendégeink, Ada és Peter pedig, megfeled-
kezvén, hogy Ilona mama házában vagyunk, nem pedig a svédasztalos szállo-
dai étteremben, nyomban szalvétába csomagoltak két szeletet, majd táskájukba 
tették…

Iya kérésére az óceán túlpartjára küldendő mákost és dióst azzal a tepsivel 
együtt hoztuk el, amiben kisült, hogy aztán Paul Caputo bőröndjében Iya gon-
dos, biztonságos csomagolásának köszönhetően, várták a hosszú repülőutat.

Torontóba való megérkezésünkre egy héttel Suzanne Caputótól kaptunk le-
velet, mely a feledhetetlen utazásra vonatkozó köszönetnyilvánításokon kívül 
tudatta velünk: „Jutka mama mély háláját fejezi ki Önnek mindenért, amit értünk 
tettek. A mákos és a diós immár egy hete érintetlenül vár… Anyu úgy döntött, csak 
akkor vágja fel, ha majd az egész család itt lesz, tehát mikor Miklós bátyám, aki 
Manhattanben lakik, el tud jönni hozzánk Brooklynba…”

A Hősök terén.

Toronto, 2016. október
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2. fejezet

A KÖNYVEK ELREPÜLNEK AZ OLVASÓHOZ

2016. július végén feleségemmel, Iyával Budapestre repültünk, ahol a Pannónia 
Nyomdában ekkorra fejezték be „A találkozások öröme” című új könyvem mun-
kálatait. Az eredmény: háromszáz példány angol, négyszáz orosz és ötszáz ma-
gyar nyelven látott napvilágot. A naptárban erősen közeledett az augusztus 2-i dá-
tum, vendégeink megérkezésének napja, egyben a soron következő, felejthetetlen 
magyarországi körutunk kezdete, melyről az előző fejezetben már beszámoltam. 
A helyzet úgy alakult, hogy egyetlen hét leforgása alatt az új könyv összes példá-
nyát, tehát 1200 példányt teljes egészében szét kellett válogatnunk és elküldeni 
olvasóimnak a szélrózsa minden irányába… E művelet során fiatalkori tapaszta-
lataimat kellett felelevenítenem: a mindenre kiterjedő „tervgazdaság” körülmé-
nyei közepette havi rendszerességgel jelentkező „rohammunkát” (hó végi hajrá).

A „rohammunka” szót az oroszban is a „roham” szóból képezték, ezen azonban 
korántsem valamely, védelem alatt álló terület vagy erődítmény elfoglalására irá-
nyuló harci cselekményt értenek, hanem valami egészen más dolgot. Kezdő mér-
nökként első munkahelyem a Szibelektromotor* (Szibériai Villamos Motorgyár) 
tomszki üzemében volt. Országos viszonylatban is elég nagy üzemnek számított, 
megközelítőleg ötezer munkása havonta mintegy hatvanezer különféle méretű 
és műszaki jellemzőkkel rendelkező villanymotort gyártott le. Ahogyan a szovjet 
termelési rendszerben mindenhol, a késztermék eladásából származó pénzössze-
get maradéktalanul az illetékes minisztérium vételezte be, majd az üzemnek az ál-
lami bank helyi fiókja által kezelt, arra a hónapra megállapított fizetés bértömegét 
kiutalta. Ebben a rendszerben semmiféle érdekeltségi vagy rentabilitási elvet nem 
vettek figyelembe. Amiből is egyesen az következett, hogy az üzem számára kö-
zömbös volt, hogy új termékeket hozzon létre. A minisztérium a vállalat számá-
ra kiadott termelési kontingens tervét darabszámban határozta meg, teljesítését 
ennek megfelelően a korábban megtermelt mennyiség rovására igyekeztek elérni.

A szovjet vállalatvezetőknek sok gondot okozott vállalatuk nyersanyaggal tör-
ténő ellátása, probléma volt az állandó munkaerőhiány is, a munkaerő elvándor-
lása és az alacsony termelékenységi szint. A mi üzemünkben a legnehezebb feladat 
a kellő mennyiségű és megfelelő típusú elektromos tekercselési rézhuzalok és szi-
getelőanyagok biztosítása volt. Ezért aztán rendszeresen Moszkvába utazgattunk, 

* A Sibel Engineering Ltd. elnevezés innen ered, ezt ugyanis Torontóban immár több mint 
negyven éve működő, kis javító-szerelő cégem viseli, ahol az ügyfelek nemritkán Mister 
Sibelnek szólítanak.
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hogy kikönyörögjük a  minisztériumnál és a  gyártóüzemektől megszerezzük… 
A „tervgazdasági rendszer” örökké az alapanyagok legsilányabbját lökte oda.

Gyakorlatilag a következőképp nézett ki a helyzet: Minden hónap elején 
az első öt-hat nap folyamán a futószalagok álltak, a munkások pihentek… Az 
előző havi termelési terv teljesítése érdekében a hónap utolsó pár napján és 
éjszakáján, a  hajrában ledolgozott temérdek munkaórát ilyenkor „lógással” 
kompenzálták. A túlórák kifizetésére pénzügyi fedezetet az üzemek ugyanis 
nem kaptak. Emellett azt is megtanították a népnek: „A tervgazdaságban tú-
lóra nincs…!” Ezt követően pedig a megfelelő típusú csapágyak és más alap-
anyagok hiánya miatt eljött a  termelésleállás többhetes, gyötrelmes idősza-
ka… Hozzáadódtak ehhez olyan további problémák, mint a hőenergia- és az 
áramellátásban beálló fennakadások, az üzemi dolgozók ilyen-olyan mértékű 
átcsoportosítása a lemaradással küszködő mezőgazdaság megsegítésére és így 
tovább. Országszerte hétköznapi jelenségnek számított a vállalatoknál a hó vé-
gén jelentkező rohammunka. A tébolyult, rövid határidős hajsza gyakorta az 
előállított termékek minőségének a rovására ment, a kapkodós rohammunka, 
a terv bármi áron történő teljesítését célzó igyekezet az élet normális meneté-
hez tartozott.

Álljon itt néhány naplóbejegyzés, amelyeket azokban az években vetettem 
papírra:

„December utolsó napjai, év vége (1964). A  villanymotor-összeszerelő 
üzemben megfeszített kapkodás. Sok összeszerelő munkás egyszerre két mű-
szakot lát el. Izvekov, az üzemigazgató kosárkával a kezében ide-oda cikázik 
közöttük, pirogot osztogat: »Tessék… Tessék…«

Kaminszkij, a  készáruraktár vezetője beszalad az üzemigazgatóhoz, fel-
panaszolva, hogy a készáruraktárban nincs már hely, ahová a motorokat el 
lehetne helyezni. Erre Izvekov rászignálja a beadványára: »Szüntessék be az 
átvételt!«

Pár percbe se telik, s máris a motorok befestését végző műhely főnöke szalad 
be az igazgatói irodába beadvánnyal a kezében, miszerint nem tudják a készá-
rut sehová leadni… Izvekov ráírja: »Azonnal hajtsák végre az átvételt!«”

Az ország agyafúrt polgárai gyorsan tudatára ébredtek annak, hogy hűtőgép, 
mosógép, televízió vagy bármely egyéb, a SZU-ban előállított háztartási gép vá-
sárlásakor igen lényeges az adott termék gyártási dátumára rápillantani, mert 
ha a hó végén került le a futószalagról, jobb, ha meg sem veszik, hanem más 
dátumút keresnek helyette…

Nos, 2016 nyarán Budapesten fel kellett elevenítenem korábbi, a „hó végi 
hajráról” szerzett tapasztalatomat, ami a magyarok számára a háborút követő 
időszak „Davaj…! Davaj…!” („Gyerünk…! Gyerünk…!”) szava miatt igen em-
lékezetes maradt. Július utolsó hetében a Pannónia Nyomdában kora reggeltől 
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késő estig a  munka hősei: Iya, Kércsi Miklós és Vladimir (bocsánatot kérek 
szerénytelenségemért) „A  találkozások öröme” című, három nyelven kiadott, 
egyenként 1,2 kg-ot nyomó könyv csomagolási munkálatait végeztük megfe-
szített ütemben.

Iya és Miklós kiszabadították a nyomdai csomagolásból a könyveket, majd 
oszlopokban tették elém. Én a címzettek postai címét kerestem ki, minden egyes 
könyvet barátaink vagy jó ismerőseink valamelyikének dedikáltam, s csoporto-
sítva előkészítettem a postai csomagoláshoz. Miklós hajtogatta a kartondobo-
zokat, majd a könyveket beléjük tette. A kész dobozokat Iya címezte meg, és ki-
töltötte a postai szállítóleveleket. Iya körmei már a második napon letöredeztek, 
mindkét segítőm kezén felrepedezett a bőr.

Igyekeztünk a postaköltségen spórolni, így aztán minden dobozba maximá-
lis mennyiségű könyv került. Egy 20 kilogrammos felső súlyhatárral feladható 
csomagra tizenhét könyv jutott, ilyen címzettünk azonban mindössze három 
adódott (Moszkvában, Tomszkban és Bobrujszkban). A  többi dobozt kisebb 
mennyiségű könyvvel kellett feladni, tizenkét könyv pedig egyenként, személy-
re szólóan ment el, külön az érintetteknek címezve. Minden nap délután négy 
órakor a kocsival a postahivatalba vittük a csomagokat, a sorbanállást követően 
ajánlott küldeményként adtuk fel őket, ezek után a nyomdába visszatérve foly-
tattuk még két-három órán keresztül a csomagolást.

Iya Rott és Kércsi Miklós a könyvek címzettek számára történő válogatása és a csomagok össze-
állítása közben. Budapest, Pannónia Nyomda, 2016. július.
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Néhány adat arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül a  csomagfeladás 
Budapestről a  különféle országokba: az egy könyvet tartalmazó csomag ára 
Oroszország bármely városába 6250 Ft, vagyis 22,3 amerikai dollár, Izraelbe 
vagy az Egyesült Államokba pedig 7005 Ft, tehát 25,6 dollár. A hat könyvet tar-
talmazó doboz Oroszországba 14 305 Ft-ba, Izraelbe 16 445 Ft-ba, az USA-ba 
18 915 Ft-ba került, vagyis egy könyv továbbítása ebben az esetben 8,74; 10,4 
illetőleg 11,5 dollárra jött ki. Egy 14-16 könyvet tartalmazó doboz feladási díja 
Oroszországba 32 885 Ft, Izraelbe 38 190 Ft, vagyis egy könyv elküldése így 7,53 
illetőleg 8,75 dollárt tett ki.

Ma már mosolyogva emlékszem arra a megfeszített hét napra, mindenesetre 
sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk. A Magyar Posta 62 csomagunkat 
vette fel, három nyelven 456 könyvet. Oroszország 17 városába (Szentpétervártól 
Magadanig, sőt még a Magadani körzetben található Uszty-Omcsug kistelepülés-
re is) 27 csomag indult útnak 306 könyvvel. Izraelbe, 10 városba 15 csomag, azaz 
70 könyv. Az USA 10 városába 10 csomag, bennük 15 könyv. Fehéroroszországba 
2 csomagot küldtünk, összesen 32 könyvvel. További csomagokat juttatunk 
el postán Angliába, Kanadába, Németországba, Litvániába, Észtországba, 
Grúziába, Csehországba. A  Magyar Posta szolgáltatásaiért 1 086 215 Ft-ot 

A kész csomagok megérkeznek a Főpostára. Budapest, 2016. július.
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(3980  dollárt) fizettünk. Magyarországi jóakaróimnak és barátaimnak körül-
belül száz könyvet adtam ajándékba. „A Kuehne & Nagel Kft.” vállalkozott arra, 
hogy az angol nyelvű kiadás köteteit, hozzá pedig orosz és magyar nyelvű kö-
tetekből egy kisebb mennyiséget egy konténerben Budapestről, Hamburgon és 
Halifaxon át Torontóba szállítja vízi úton. A magyar nyelvű kiadás köteteinek 
egy részét Mezey Katalinhoz szállították, a „Széphalom Könyvműhelybe”, ahon-
nan az ország különböző könyvüzleteibe szétküldik. A könyveknek majdnem 
egyharmadát bőröndben hoztuk magunkkal Torontóba, ezt gyerekeinknek, 
unokáinknak és barátainknak szántuk ajándékul.

Kedves Olvasó! Nem nehéz elképzelni, hogy Ön igencsak meglepődik azon, 
mekkora pénzösszegeket kell kiadni arra, hogy munkám eljusson azokhoz, 
akiknek írtam… Bizony tekintélyes összegekről van szó. Belegondolni is nehéz… 
És ha tudomására jutna, hogy igazából mekkorák a költségek? Példának okáért, 
azért, hogy a „Радости встреч” átlényegüljön „Joyous encounters”6-szé, vagyis 
a könyv oroszról angolra történő fordítása 14 ezer dollárba került… És a ma-
gyar fordítás, a szerkesztők, a lapok tervezése, a korrektúra, a papír, a nyomta-
tás, a borító, a könyvnek a címzettekhez történő eljuttatása…? Csak legyen az 
embernek ereje, hogy „levegőért kapkodjon…”

Az alacsony példányszám okán a könyv egy példányának kinyomtatása át-
lagosan 75 dolláromba kerül, így kíváncsi hallgatóim számára tarsolyomban 
mindig ott a válasz: „A torontói könyvesboltokban könyveimet 35 dolláros áron 
kínálják, melyből 25-öt adnak nekem. Így aztán »dől a lé«, 200 százalékosan…!”

Honnan erednek a könyveim kiadásához szükséges források? Legelső és leg-
főbb forrásom egy életen át, 56 éve mellettem áll, drága feleségem, Iya. Mindig 
és őszintén támogatja a „jó szándékú projekteket”, bármily kevés pénzünk is le-
gyen… Mindkettőnk kanadai nyugdíja elég tisztességes, azonfelül én továbbra is 
egyfolytában dolgozom… A sors megajándékozott Mezey Katalinnal, kiadómmal, 
Magyarország nagy tehetségű, kiváló költőjével, egy nagy család édesanyjával, az 
őszinte baráttal, akinek nagy szíve van, és aki minden alkalommal a legnagyobb 
gondot fordítja arra, hogy megtalálja a módját, hogy a könyv olcsóbb és jobb 
lehessen… Százszámra támogatnak bennünket a  legjobb akaratú szponzorok, 
kezdve torontói Zsidó Hitközösségünk tagjain és gyerekeinkkel bezárólag. Ők va-
lamennyien a Burját-Mongóliában lakó öregek segítésére létrehozott, általunk irá-
nyított Alapítvány felől érkező kérésekre reagálnak, sokuk ezen túlmenően értően 
és támogatóan szemléli minden új könyvem jelentőségét… Ebben a helyzetben 
a szükséges anyagi eszközök gyűjtése nemcsak azon múlik, jószívű-e vajon az en-
gem meghallgató ember, hanem attól is, „mennyire vagyok meggyőző” én… Hogy 
egyéb példát ne is említsek, hogy is feledkezhetnék meg kedves tomszki barátaim 
gyerekeiről, akik „A találkozások öröme” költségeire 1000 eurót küldtek nekem!

6 A könyv orosz, ill. angol nyelvű címe. [A ford.]
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Könyveimet három nyelven megjelentetni nem egyszerű dolog, ez termé-
szetes, de vajon melyiket is tudnám kihagyni a három közül…? Boldoggá tesz 
a vágy, hogy írni akarok. Hogy is tehetnék másként, mikor szemem előtt egy 
évtizede ott állnak annak a  mottónak a  szavai, amely minden könyvem ele-
jén szerepel. Nekik, az ő emlékükre, ezeknek a millióknak az emlékére, „az ár-
tatlanul elpusztult szülők…” emlékére mindent a legmagasabb színvonalon kell 
megteremtenünk! Milyen minőségű borítót választhatnék könyveimhez, mikor 
mindegyiken ott van, és mindig is ott lesz az Édesanyám, Regina, családunk 
hőse sírkövéről készült fénykép! Könyveim döntő többségét barátaimnak, to-
vábbá a  Yad Vashemnek, torontói, New York-i, szentpétervári, togliatti, Tel-
Aviv-i, magadani, bobrujszki, berlini és más egyéb városokban működő, több 
tucat könyvtárnak dedikáltam és ajándékoztam. Az eddig felsoroltak jelentik 
a könyveim létrehozásához szükséges spirituális és materiális forrásokat.

Hamarosan érkezni kezdtek az üzenetek azoktól, akik megkapták a könyvet. 
Először Moszkvából, volt vezetőmtől, a Volgai Autógyár (LADA) főmérnökétől, 
Jevgenyij Artyomovics Basindzsagjantól és feleségétől, Valerija Szergejevnától 
érkezett a hír, hogy a könyv célba ért. Két nap múltán az öt könyvből álló csomag 
átvételéről számolt be levelében Észtországból Marija Platunova, Iya unkatestvé-
re, aki Kohtla-Jarve városban él. Nem várt örömet okozott az a Magadanból érke-
ző levél, amelyben tudatták: a Rajzman család és a Városi Puskin Könyvtár már 
a feladástól számított tizedik napon megkapta a 10 könyvből álló küldeményt.

Végül az összes könyv annak rendje-módja szerint elért a  címzettekhez, 
azonban néhányuk esetében nem akármilyen, szomorú eseménnyel voltunk 
kénytelenek számolni. Sajnos valamennyi a beláthatatlan területű, sokat szen-
vedett Oroszországunkban és szülőhazámban, Fehéroroszországban esett meg: 
utóbbi, egyelőre leválván a „nagy testvérről”, vámilletéki úrbér kivetése révén 
kísérletezik azzal, hogy költségvetését „Európai módon” erősítse…

Egyébiránt Lukasenko Atya szolgálata számára már adódott alkalom, hogy 
Putyin rendszere feletti „eszmei felsőbbrendűségét” demonstrálja. Fehér-
oroszországba, Bobrujszkba két, egyenként 16 könyvet tartalmazó küldeményt 
adtunk fel. Az egyikük Natasa Javorovics, a másik pedig Dmitrij Verbickij nevére 
szólt. A köztársasági postaszolgálat, miután a vámhatóság rápirított, visszatartot-
ta a küldeményeket a fővárosban, Minszkben. A könyv szerzőjéről vagy tartal-
máról egyetlen kérdést sem intéztek a címzettekhez, ehelyett mindegyikükhöz 
udvarias levelet juttattak el Bobrujszkba, melyben a következő ajánlat állt:

„Az Ön nevére szóló csomagküldemény a megengedett súlyhatárt, a  tar-
talmazott egyforma tételek lehetséges mennyiségét és azok teljes értékét meg-
haladja… A nálunk érvényes szabályok értelmében a küldemény súlya nem 
haladhatja meg a 10 kg-t, és nem tartalmazhat több mint 3 azonos tételt… 
Kérjük, írásban tudassa velünk, hajlandó-e a küldeményre kirótt vámilletéket 
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kiegyenlíteni, aminek megfizetését követően a küldeményt elindítjuk az Ön cí-
mére. Amennyiben viszont nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a külde-
ményt a feladónak visszairányítjuk…”
Natasa és Dmitrij Minszkbe küldött leveleikben igen pozitívan ecsetelték 

mind az országba érkezett könyvet, mind annak szerzőjét… Kérték, hogy to-
vábbítsák számukra többletdíj megfizetése nélkül a csomagokat. Kedves bará-
taimnak olyan fontos volt, hogy kézhez vehessék a  könyveimet, hogy mikor 
a postahivatalba elmentek a csomagért, ami a „kirótt díj megfizetése ellenében” 
jelzéssel jött meg, mindketten ellenvetés nélkül megfizették a 975 000 belorusz 
rubelre rúgó összeget. Eképpen Fehéroroszország költségvetése 100 amerikai 
dollárral gyarapodott… „A találkozások öröme”-inek szétküldött példányait egy 
hét alatt mindenki kézhez kapta, akinek csak dedikáltam.

Novoszibirszk városban a 8 könyvet tartalmazó csomagot Anatolij Lokotko ne-
vére adtam fel, aki az egyetemista évek óta barátunk, a műszaki tudományok dok-
tora, a Tudományos Akadémia helyi tagozatának munkatársa. Novoszibirszkbe 
csak ez az egy küldemény ment. Mindegyik könyvet egy-egy régi tomszki kollé-
gának dedikáltam, akiknek úgy volt, hogy majd Anatolij – mint korábban meg-
jelent munkáim esetében is – adja át ajándékomat, vagy pedig személyesen el is 
viszi azoknak, akik járni már nem tudnak… A könyv egyik példányát, ahogyan 
régebben is, Vera Mihajlovna Jacenkónak ajánlottam, aki mára már igen idős, 90 
éves asszony. Orosz irodalmat tanított a középiskolában, Anatolij Lokotko is vala-
ha a tanítványa volt. Ma Anatolij a következőket hozta tudomásomra:

– Vagyim! A tőled érkezett csomagot addig nem voltak hajlandók kiadni ne-
kem, míg egy terjedelmes feljegyzésben írásba nem adtam, hogy kezeskedem azért, 
hogy a szerzőt jól ismerem, hogy a szerző külföldön is ismert mérnök és író, és 
hogy könyve Oroszország társadalmi-politikai biztonsága számára nem jelenthet 
kárt… Tekintettel arra, hogy a vámhivatal makacsul kitartott amellett, hogy a fel-
jegyzés tartalmát kívánságuk szerint módosítsam, ezt három ízben meg is tettem…
Valentyin Trofimov, régi jó barátunk, aki sok éve gondoskodik már arról, 

hogy könyveim Moszkván keresztül akadálytalanul célba érjenek, az ezúttal 
közvetlenül az orosz fővárosban élő barátok címére feladott három csomag egyi-
kének sorsáról a következő beszámolót küldte:

– A vámhatóságtól kapott értesítésben az állt, hogy a Nemzetközi Postahivatal 
szortírozó osztályára megérkezett a nevemre szóló csomag, amely vámvizsgálat le-
folytatását és vámnyilatkozat kiállítását teszi szükségessé. Ilyen és ilyen okból meg 
kell jelenjek a Varsavszkoje úton… Az épület hatalmas, s egy nagy teremben ren-
geteg ember vár valamire… Kérdezősködöm… Lassanként kiokosítottak, hogy ez 
bizony nem egy rövid procedúra. Jobb, úgymond ügyvédet fogadni… Valamikor 
aztán rám került a sor. A tiszt ül az asztalnál, beszél, miközben fel sem néz rám… 
Mindent elmondtam… Így felelt: „Várj…!” Röviddel ezután, kezében könyved 
egy példányával, visszatért. Mondom neki, a szerző még Tomszkból jó barátom, 
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mérnök, apja 1931-ben jött a  SZU-
ba, magyar… Mire azonmód dühöd-
ten kiigazított: „Nem magyar, zsidó…” 
Mindent írásban kellett előadnom. 
Elolvasta, majd ráütötte a  végzést: 
„Kiadható”. Jelenlétemben a tiszt több 
lapot kifénymásolt a könyvből… Egy 
másik teremben kitoltak elém egy 
kiskocsit. Rajta a  doboz a  könyvek-
kel, amelyből… nem csöpögött, ha-
nem folyt a gépolaj… Viszem, tiszta 
kosz a kezem. Féltem, csupa folt lesz 
a kocsiülés, bedobtam hát a dobozt 
a  csomagtartóba… A  dácsán vol-
tunk már, mire ismét hozzájutottam, 
ide pár nappal később mentünk ki 
Zsannával. A  csomagtartó minde-
nütt olajos… Felnyitottuk a dobozt… 
Nekiláttunk kirámolni, letörölgetni… 
Jó, hogy a  borítója tükörsima, egy-
szerűbb volt letörölgetni az olajat… 
Letörölgettük, és minden könyvet kü-
lön megszárítottunk.
A vámtiszt leteremtette Valentyint, amiért „nem az igazat” mondta, miután 

Valentyin afelől biztosította, hogy „minden könyv dedikált”. Ez tényleg így is 
volt, hiszen a felül lévő könyvekre csupán sárga színű tapadós címkéket ragasz-
tottam, mindegyikre rávezettem a „T. V. T” monogramot („Trofimov Valentyin 
Trifonovics részére”). A könyvekből folyó olaj miatt senki sem szánta rá magát, 
hogy mélyebbre ásson a dobozban, ahol a dedikációval ellátott könyvek voltak: V. 
Trofimovnak, G. Tretyakovnak, V. Danyicsevnek, B. Belenkinnek, a Memoriálé 
Társaság könyvtárának szánt orosz és angol nyelvű példányok, Nyikolaj és Jelena 
Gladkihnak… A többi könyvet szokás szerint Valentyin Trifonovics maga „de-
dikálja”: „A szerző kérésére…” szöveg kíséretében.

Burját-Mongóliából némileg más hírek érkeztek. Az ideküldött nagy cso-
magok mindegyikében 14-16 könyv volt. Minden dobozba tettem öt-hat dedi-
kálatlan könyvet, hogy társaink, akik a jó ügyben mindig mellettünk küzdenek, 
Taiszja Csernih, Luiza Malceva, Vera Gordienko, a könyveket saját belátásuk 
szerint könyvtáraknak, múzeumoknak és értő olvasóknak adományozzák to-
vább, saját maguk dedikálják, „a  szerző kérésére…” megjegyzéssel ellátva… 
Babuskin városban (Miszovaja állomás) a három csomagból kettő gond nélkül 
célba ért, a harmadikat azonban visszatartották… Taiszja Csernih így beszélte 
el az esetet:

Valentyin Trofimov az olajjal szennyezett do-
bozt, mutatja,  melyben „A találkozások örö-
me” példányait tartalmazó küldeményt átad-

ták. neki Moszkvába.
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A harmadik nem érkezett meg… Augusztus 17-én kaptam egy levelet Ulan-
Udéból, miszerint nevemre csomag érkezett, ennek átvételére meg kell jelennem 
a Köztársasági Vámhatóságon, az Ulan-Ude, Lenin utca 61. szám alatt, és elvá-
moltatási engedélyt kell kérnem… Telefonon panaszt tettem, hogy többletköltsé-
get okoz a 180 km-nyi távolságot megtennem odáig… Azt válaszolták, hogy írjak 
kérvényt az Ulan-Ude-i Vámparancsnokság igazgatója, A. Ju. Molcsanov nevére.

Kérvényemben a következőket adtam elő: „…a kérdéses csomag Vladimir 
Rott »A találkozások öröme« című könyvének 16 példányát tartalmazza, mely 
nemrég jelent meg három nyelven (oroszul, magyarul és angolul) az egyik buda-
pesti (magyarországi) kiadó gondozásában. A szerző hálája jeléül küldte a köny-
veket mindazoknak, akik segítettek a Miszovaja állomás alapítói, a Nagy Tea-út 
első utazói, a Transzszibériai vasútvonal megépítői tiszteletére emelt Memoriálé 
létrejöttében. A Memoriálé Miszovaja állomás (Babuskin város) régi zsidó teme-
tőjében létesült, felavatására 2014. június 17-én került sor. A csomagban a szerző 
által a következő személyek számára dedikált könyvek találhatók:

– én és a férjem,
– fiunk családja (felesége és 2 gyermeke),
– L. V. Szelivesztrov, Burját Köztársaság Népi Huráljának7 képviselője,
– Szokolnyikov, a Kabanszki területi közigazgatás vezetője,
– A. A. Zsilin, a Kabanszki területi Városi Közigazgatás kormányzó testüle-

tének korábbi vezetője,
– V. A. Larjuskin, a Babuskini Helyi Municipiális jogú Önkormányzat köz-

igazgatási vezetője,
– N. V. Gavrikova, a Babuskini Helyi Municipiális jogú Önkormányzat köz-

igazgatási vezetőhelyettese,
– A. I. Rajbcsun, a Pszichoneurológiai Intézet igazgatóhelyettese,
– A Burjátia című lap újságírónője, D. E. Celovalnyikova,
– A Kabanszki Területi Könyvtár,
– N. V. és Sz. I. Kaszimov, N. V. Moroz, valamint további babuskini lakosok.
Vladimir Rott a Magyar Írószövetség tagja, a Sibel Engineering Ltd. (Toronto, 

Kanada) vállalat elnöke. Felesége, Iya Rott a  Torontói Egyetem professzora, 
Ulan-Ude-i születésű.

Vladimir Rott első két könyve – A »Szenvedésből vigasz« és a »Felfedezés örö-
me« című kötetek – sok oroszországi könyvtár állományának részét képezi, egye-
bek mellett a Burját Köztársaság Nemzeti Könyvtárában is fellelhető, ahol nem 
is egy ízben olvasói összejövetelek és író-olvasó találkozó került megrendezésre 
a szerző személyes részvétele mellett.

Nekem, aki korábban könyvtáros voltam, s jelenleg nyugdíjban vagyok, sem 
anyagi, sem fizikai erőm nem teszi lehetővé, hogy átvegyem és Babuskin városba 
szállítsam a közel 20 kilogrammos csomagot.”

7 Burjátország parlamentjének elnevezése. [A ford.]
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 Erre a kérvényre a következő választ kaptam: „A V. Rott 16 könyvét tartalma-
zó csomagot vámárunyilatkozat-tétel terheli.” Meg is jelölték a könyvek elvámolá-
sában illetékes vámügyi osztályvezető címét és telefonszámát… Arra az elhatáro-
zásra jutottam, felhívom telefonon Anton Gordienkót, aki Ulan-Udéban lakik, és 
megkérdezem, tud-e esetleg valamiképp segíteni…? Kiderült, hogy ők is ugyanazzal 
a gonddal találták magukat szembe: Az Ulan-Udéba küldött két csomagot ugyan 
megkapták a címzettek, a harmadikat viszont a Vámhivatal visszatartotta, Anton 
így aztán már harmadik napja egyik hatóságtól a másikig futkos a csomag után, 
igyekszik kijárni, hogy átvehesse. Beleegyezett, hogy a mi csomagunknak a gond-
ját is nyakába veszi, ehhez viszont az én csomagom átvételére jogosító meghatal-
mazással és az elvámoltatás lefolytatásához adott nyilatkozattal kell rendelkeznie.

Két napra rá az Ulan-Ude és Babuskin között közlekedő iránytaxi sofőrje 
idehozta nekem a Meghatalmazás és a 2700 rubel megfizetésére8 szóló Fizetési 
megbízás űrlapokat, kitöltetlenül. A  Meghatalmazás űrlapért az Ulan-Ude-i 
Vámhatóságnál Antonnak 200 rubelt (3,4 dollárt) kellett fizetnie, nekem pedig 
a SBER Bank Miszovaja állomáson működő fiókján keresztül 2871 rubelt (49,5 
dollárt). Mindkét irat az iránytaxi kézbesítésével jutott vissza Antonhoz. Az irány-
taxik sofőrjeinek szolgáltatásaira Anton pénzt nem fogadott el tőlem, ő fizette. 
Szeptember 15-én az ő jóvoltából a nekünk szóló könyvcsomagot is meghozták… 
A könyvek úsztak a gépolajban. A padlón rakosgattuk szét, egyenként megtörölgettük, 
zsírtalanítottuk, papírral, itatóspapírral tisztogattuk le. Erre ment el egy egész hét…

Most pedig halljuk, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül Anton 
Gordienko barátunk. Összességében oly szomorú és abszurd történet, hogy 
amellett döntöttem, hogy olvasóim számára a szó szerinti szöveget illesztem be 
ide, melyet akkor vettem magnóra, miközben Anton telefonált:

– Otthoni címemre jött az értesítés, hogy a csomag megérkezett. Bemegyek 
a települési postahivatalba: – „Parancsoljon, az értesítés. Hol van a csomag?” 

– „Nem nálunk van, a Főpostán… Oda tessék menni átvenni.” Odamegyek: 
„Hölgyeim, ez meg ez van, a csomag Önöknél van…” „Rögtön utánanézünk…” 
Az egyik hátrament… Visszajön: „Igen, jóllehet az Önnek szóló csomag itt van, 
de kiadni nem tudjuk Önnek…” „Hogy-hogy nem tudják…?” „A repülőtérre 
kell mennie (kb. 15 km), megkeresni a Repülőtéri Vámügyi Kirendeltség veze-
tőjét, és vele kell az ügyben egyeztetnie.”

Kimegyek a repülőtérre, ahol épp csak az imént szállt le a kínai nemzetközi já-
rat… Mindenki ezzel volt elfoglalva, teremtett lélek nem érhető el. Két órát ültem 
ott… Megjöttek… Megyek be a kirendeltség vezetőjéhez: „Jó napot! Ebben meg eb-
ben az ügyben jövök. Csomagom jött…” „Mi azt jól tudjuk…!” „Szeretném átven-
ni…” „Azt mi csak úgy nem adhatjuk oda magának…” „Miért ne adhatnák…?” 

„Tudja, kutyaszakértő kell és kutyák… Úgy, hogy Ön is jelen van… Akkor fogjuk 

8 2700 rubel Taiszja havi nyugdíjának egynegyede.



AZ ÉLET MEGY TOVÁBB, 2. FEJEZET

38

felnyitni… Átvizsgálni, mi van benne, hogy is van…” Kérdez. Magyarázatot vár… 
Én azt felelem, hogy könyv van benne… méghozzá ilyen meg ilyen könyv… 16 
darab… „Jó. Na és ki van megjelölve címzettként?” „Nekem címezték, az én ne-
vemre érkezett mind…” „És az összes könyv az Ön számára…?” „Hát, bizonyos 
része a számomra, a másik anyám számára. Ajándékba küldték.” „Nos, rend-
ben… De csak úgy nem adhatjuk ki. A csomagot át kell vizsgálni…” „Én kész 
vagyok, odamegyek… Csak nézzék meg – így mondtam – az isten szerelmére…”

Persze, hogy aznap már semmire se jutottunk… Másnap megyek újból 
a repülőtérre… Elfoglaltak. Hát, úgy egy nap, talán kettő múlva… Felfogtam, 
hogy a helyzetem egykettőre nem fog megváltozni. Elkéredzkedtem a munka-
helyemről… Abban a hiszemben, hogy most majd csak kiadják, én pedig elho-
zom. Fogad az illető vámtiszt… A szobában kutyák… Kutyavezetők… Külön 
szobájuk van rá. Behozzák a csomagot… Kérdezem: „A kutya nem harap meg?” 

„Nem… – közlik –, csak a csomagot vizsgáltatják meg vele…” Kinyitják a zsákot. 
A csomagot ugyanis átcsomagolták egy külön zsákba. Rajta a moszkvai vámpe-
csét… Kivették a dobozt. A kutya odamegy, körülszagolja. Nem tudom, mit szólt 
hozzá. Magam nyitottam ki a csomagot, kiszedegettem a könyveket… Semmi 
különös, olyanok, mint bármely más könyv… Egyforma egytől egyig… A képek 
szintén egyformák… Folyamatosan jegyzőkönyvet vezettek ugyanis mindenről… 
A  fényképeket összehasonlítgatták… Aztán összehasonlítgatták a  szövegeket…

A dedikációoldalt minden könyvből aprólékosan kimásolgatták… Mindez va-
lami két órán át tartott… Minden elkészült papírt aláírtam. Azt hittem, most 
már vége… Magamhoz veszem, aztán el innen… Ők azonban ismét csak kezdik 
visszapakolni a zsákba… Erre megszólalok: „Várjanak! És a csomaggal mi lesz…?” 
„Nem tudjuk Önnek kiadni…” „Akkor minek nyitották ki…?” „Hogy-hogy mi-
nek…? Meg kell bizonyosodnunk afelől, hogy semmiféle… illegális dolog nincs 
benne…” „Akkor ugyan mondja már meg – kérdezem –, most mit csináljak?” 

„Hát semmit… – válaszolja. – Önnek úgy a legjobb, ha visszaküldjük… És kész!” 
„És ki fogja mindezt kifizetni?” – kérdezem. „Fizetni Magyarország fog… Az, aki 
feladta… Egy hónap múlva… Pontosan egy hónap múlva, ugyanis a csomag még 
ma visszaküldésre kerül…!” Mondom nekik: „Az, aki feladta, Magyarországról 
már rég eltávozott… Ki fogja így átvenni a könyveket…? Hol fognak vesztegelni? 
Hiszen ezzel semmit nem oldanak meg… Valaki feladta… Miközben azt remélte, 
hogy… Találjanak ki valamit…” „Hát, nem is tudom… Nem tudom…”

A csomagot lepecsételték, a zsákot leplombálták. Elvitték…Rajtam kívül so-
kan álltak még ott. Nem vesztegettem tehát a szót. Odahajolok az eggyel arrébb 
lévő vámoshoz, egy fiatal sráchoz, alig hallhatóan kérdezem: „Figyelj, mondd 
már el nekem szépen oroszul, mit lehet csinálni? Mi van ilyenkor? Meg kell kap-
nom a könyveket… A könyvtárban mindjárt itt van a könyvbemutató… Ez így 
nincs rendjén… Az emberek várják… Mit mondok nekik? Azért nincs itt, mert 
nem tudtam a postáról elhozni?” Erre elkezdi nekem… Rang nélküli, egyszerű 
buzgó szolgája a hazának… odasúgta, ha törvényes úton… törvényes úton jár 
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az ember, akkor ki kell töltenie egy nyilatkozatot, miszerint „a könyvmennyiség és 
a tételek egyezősége, sajátos jellege kellőképpen indokolja, hogy a nemzetközi pos-
tai küldeményben az ön címére érkezett áru rendeltetésére nézvést nem szemé-
lyes használatra szól, abban az esetben következésképpen a Vámunió Vámügyi 
Törvénykönyv vonatkozó cikkelye alatt rögzített nyilatkozattétel hatálya alá 
esik…” Megkérdeztem, ezt mennyi idő alatt lehet elintézni, és mibe fog kerülni. 
Azt felelte, olyan tizennyolcezer rubel (tehát 310 dollár). „Akkor jó – mondtam –, 
mondd meg, ezután kihez kell fordulnom…?” „Most semmit sem tudok mondani. 
Nincs nálam se a jegyzetfüzetem, se a telefonszámok…” „Akkor mit csináljak?” 
„Gyere inkább máskor… Leülünk, mindent elmondok. Ma már nem megy, a mun-
kaidőnek mindjárt vége… Menj haza, jó pihenést…” Megfordult és elhajtott…

  Másnap kimentem ismét a  repülőtérre, ismét valami zűr van náluk… 
Valami egészségügyi bizottság érkezett… Egész nap őket vizsgálják… Mit volt 
mit tenni, hazamentem… Másnap ismét megyek… Korán reggel, hogy időben 
elcsípjem őket: „Nos, uraim, ma felvilágosítotok végre, mi a teendő, hogy a köny-
veket elvihessem? Ha nincs más megoldás, segítetek megírni a nyilatkozatot…?” 
Kijött a srác három címmel… Úgy áll a helyzet, hogy a vámbiznisz köré aprócska 
irodák települtek, melyek a teheráruról szóló vámáru-nyilatkozatok kiállítására 
specializálódtak. Vagyis ők teljes egészében elkészítik a nyilatkozatot, amit te 
magánszemélyként sosem lennél képes megcsinálni: kiállítják az összes szükséges 
okmányt, ezek alapján fizet az ember, majd mehet átvenni az árut, ezek az esetek 
viszont mások, a tét ezeknél több tonna, hatalmas ládák…

Más választásom nem volt. Három címet adott. Odamegyek az egyikre, kö-
zel Szonja nagyanyánk egykori házához. Időben odaérek, négy óra már elmúlt… 
Belépek, beszélek az úriemberrel, mondom neki, ez meg ez a gond… Erre ezt 
mondja: „Nahát, ez aztán már tényleg abszurd…!” Hogy egy könyvvel megpa-
kolt doboz miatt vámáru-nyilatkozatot kelljen kitölteni, hozzá még ennyi pénzt 
is kifizetni…! Tiszta őrület…! Ne szaladgálj annyit össze-vissza, menj el Talciba 
(10 km-re) az Ulan-Ude-i vámiroda vezetőjéhez, Molcsanov őrnagyhoz. Péntek 
van, lehet, hogy nem éred már el… Azért megpróbálni meg lehet. Ha nem talá-
lod benn, akkor meg a hétfői viszontlátásra…”

Odarohanok, még ott van, mire odaérek. Belépek az irodájába, becsukom 
magam mögött az ajtót… „Őrnagy elvtárs! – mondom – így és így áll a hely-
zet, kérem, segítsen, hogy tisztán lássak a dologban… Nem lehet hogy az ember 
a végtelenségig szaladgáljon… Egy hete összejártam már minden létező hiva-
talt… Képtelen vagyok hozzájutni a  tizenhat könyvhöz…” Az őrnagy az asz-
talfiókba nyúl, előveszi és mutatja nekem Taiszja levelét: „Tessék, elolvashatja… 
Ha kell, emlékbe magának is adom…” Taiszja a levélben részletesen elsorolta az 
őrnagynak, ki mindenki van a könyvek leendő tulajdonosai között. Nyomban 
nekikezdek, hogy megértessem az őrnaggyal, hogy a  címzettek kivétel nélkül 
szűkebb környezetemhez tartoznak: anyám…, Kátyja, szeretteim… Taiszja 
viszont úgy írta: „A körzet közigazgatási vezetője… a Hurál képviselője… stb.” 
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Molcsanov őrnagy erre ezt mondja: „A levél hivatalos úton jött, tehát válaszol-
nom kell rá… így nincs meg a jogom, hogy egyszerűen odaadjam neked a cso-
magot… Én semmit nem akarok tőled… Odaadnám én akár most is, de nem 
tehetem… Indoklásra van szükség, hogy kiadhassam…”

„Őrnagy elvtárs! – mondom – értek én mindent, de hát gondolja csak meg… 
Ennyi pénzt kifizetni!!! Tizenhat könyvért… Ebben nincs semmi logika…” 
Odadugom az orra alá a  csomagszállítót, hogy mennyibe került Budapesten 
a feladása… Megkérdezem: „Nincs más mód a dolog rendezésére?”

Az őrnagy megadott nekem egy címet, ahol szintén teheráru elvámoltatásá-
val foglalkoznak. Nyomban ott, előttem telefonált is nekik: „Segíts már, kérlek 
szépen – mondja –, ezt meg ezt kellene tenni a könyvek ügyében…” A vonal túl-
só végéről hallom is a feleletet: „Jöjjön ide, mi elrendezzük a dolgot…” Így aztán 
hétfő reggel fél tízkor odamentem… Az irodájuk egészen kicsi… Két helyiség az 
egész… Körös-körül raktárak… Két fiatal kislány és két fiatal srác ül az irodá-
ban… a fiúk testvérek… Mindent sorjában elmondtam, hogy volt, mint van… 

„Na jó, megpróbálunk valamit csinálni…”
Moszkvával egyeztetve elkezdték megírni a papírokat…, hogy „kiadható le-

gyen… kérvény alapján…” Ameddig ez ment, addig mindent jóvá is hagytak… 
Úgy két hétbe telt… Aztán adtak egy csekket. Be kell fizetni… Mihelyst meg-
tudták, hogy ki lehet nekem adni a csomagot egy közönséges kérvény alapján 
is, vámáru-nyilatkozat megtétele nélkül, jelezték, hogy fizessek… A nekem szó-
ló csomagért a bankon keresztül a 2700 rubelt megfizettem… Egyébként a fel-
nyitással, a kutyás emberekkel és a kutyussal ugyanazt a tortúrát végig kellett 
csinálni ismételten a Taiszjának szóló küldeménynél is, erről majd később… Az 
irodában azt mondták: „Először azon dolgozunk, hogy a te csomagod ügyének 
a végére kitegyük a pontot. Ha minden simán lement, akkor már kitaposott úton 
járunk, könnyen kiadatjuk a másikat is… Az viszont fontos, hogy Taiszja ide-
jöjjön, hogy személyesen írja alá a kérvényt.” „Ugyan már, hogy lehetne azt, gye-
rekek! – mondom nekik – több száz kilométert utazzon az az asszony egyetlen 
firkantás miatt… Akkor inkább… adjátok ide azt a kérvényt, az utolsó olda-
lát… Iránytaxival elvitetem neki, aláírja és visszaküldi… Megfelel?” Belementek.

Fogtam a lapot, megküldtem Taiszjának. Ő nem tudja visszaküldeni nekem… 
Kiderül ugyanis, hogy ezenfelül a csomag átvételéhez a kezemben kell lennie egy 
meghatalmazásnak is Taiszjától… Babuskin városba (Miszovajába) viszont csak 
hetente egyszer jár ki a jegyző… Így aztán vártuk a jegyzőt, hogy a meghatal-
mazást hitelesítse… Beletelt egy újabb hétbe, mire Taiszja az ottani bankon ke-
resztül a maga nevén a 2700 rubelét is megfizette… Ott a bankkal is szoktak 
gondok lenni… Nem akarták átvenni a pénzt… Legalább „ötszázszor” kellett 
hívnom, mindent lediktáltam… A bank sehogyan sem bírt ráakadni a megfele-
lő kódszámokra… A babuskini banknak egy teljes álló napba telt, hogy átutalja 
a pénzt… Valamit nem tudtak megnyitni… Valaki nem engedélyezte… Eközben 
a bankban szép nagy sorban állás kerekedett, már az utcán is álltak… Taiszja így 
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tudósított a dologról: „Már röstellem… Az emberek már rossz szemmel méreget-
nek… A 2700 rubelt pedig sehogy sem sikerül saját nevemen átutalni…”

Végül mindent kifizetett, az összes papírt átadta az iránytaxisnak, aki hozta… 
Ott vártam már, mikor megjött… Egyébként minden alkalommal az iratok célba 
juttatásáért 200 rubelt kellett fizetni az iránytaxisnak… Taiszja könyvcsomagját 
pedig 300-ért vitték el.

A vámirodában így fogadtak: „Szerencséd volt! A kérvények alapján sikerült 
a csomagokat kiadatni. Ha vámáru-nyilatkozat megtétele mellett kellett volna en-
gedélyeztetni, minden csomagért több mint húszezer rubelt még külön felszámítot-
tak volna!” Jó szándékúak, tisztességesek voltak ezek a fiatalok, akárcsak Molcsanov 
őrnagy. Ügyesek! Nagy dolgot vittek véghez. Ott van még a két kedves lány is, 
sokat segítettek, gépelték… Két nappal később vittem nekik egy üveg Martinit…

„Így aztán láthatod, Vladimir bácsi, egy hónapom ment rá, viszont »profi-
vá« edződtem. »Csak a személyes használatra szánt dolgot tartalmazó csomagot, 
csak a személyeset adják ki! Úgy nem megy, ha valaki másnak tovább adom!« 
Az Eurázsiai Gazdasági Társulás Vámügyi Bizottsága 2010. május 20-án kelt 
határozata »mely nem jogosult postai küldemény átvételére, amennyiben annak 
tartalma a rendeltetése nem a személyes használat«. Vagyis, amennyiben »har-
madik személyeknek való átadás céljából küldik«, akkor csakis vámáru-nyilat-
kozat kitöltése és megfelelő illeték megfizetése mellett lehet átvenni!

Még ennél is fontosabb: Ha nem időben jutok el ide… Ha nem jut tudomá-
somra, hogy a küldemény megérkezett, esetleg késve megyek érte… Mindez »teljes 
mértében jogalapot« képez, hogy a csomagot pontosan egy hónap múlva vissza-
fordítsák Budapestre… meghozza a felmerült költség megfizetéséről szóló felszólí-
tással egyetemben: ez alatt értendő a szolgáltatás, a visszaküldés valamint a táro-
lás díja (a végösszeg kiszámításánál csak ez naponta 300 rubelt tesz ki). Minthogy 
azonban megkerestem őket, ki kellett nyitniuk a csomagot… Kutyavezetők, ku-
tyák… Olyan költségek merültek fel, amit saját zsebből fizettettek meg velem…

Szeretném, ha tudnád, hogy már a repülőtéren tüstént felfogtam, hogy ezek az 
emberek hallani sem akarnak arról, hogy a világon mindenütt úgy van, hogy a cso-
magnak van címzettje és van feladója. Nekik tökéletesen közömbös, megkapom vagy 
nem kapom meg… kell-e vagy nem kell… Jött egy papír, hogy ne adják ki, erre nem ad-
ják ki. Egyetlen ember sem figyel a dolgokra… Ül az ember, hadd üljön az ostobája…”

Ilyesféle csetepaté zajlott a könyvek miatt Togliattiban is. Három csomagot 
indítottam útnak három különböző címzettnek, eközben azonban szörnyű csa-
pás ért bennünket. Súlyos betegség után meghalt Liljasa Kondratyeva, drága, 
hűséges barátnőnk, a moszkvai Sztroganov Művészeti Intézet egykori hallgató-
nője, Oroszország Nemzeti Művésze. Neve gyakorta felbukkan könyvem lapja-
in. Hogy további gonddal ne terheljük a fájdalomtól megtört férjet, Vlagyiszlav 
Paskót, az utolsó pillanatban a Liljának szánt csomagon a címzést kicseréltük, 
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így került fel Valentyina Grojszman címe, aki másik csodálatos barátnőnk. 
Olvasóim előtt az ő neve is ismerős. Valentyina címére így két csomag is érke-
zett. Előbb azonban, a togliatti városi vámügy sajnos rátette a kezét.

Valentyinának aztán kijutott… Minden a  már ismert módon kezdődött: 
„Minek ez magának…? Mondjon le róla… Írja csak alá, mi meg visszaküldjük…” 
Ezután jött csak a  java: néhány alkalommal ide-oda hurcolászták a csomago-
kat, hol a postára, majd vissza a vámhivatalba, hol a szomszédos épületbe, hol 
a raktárba… Mindehhez a vámhivatal dolgozóinak elmondása szerint nemhogy 
valamiféle kezdetleges kiskocsi nem állt rendelkezésre a két könyvcsomagot tar-
talmazó zsák mozgatására, még munkaerő sem egy egyszerű alkalmazott sze-
mélyében, aki segítene emelgetni és vinni a zsákot. Valenytina erején is kifogott, 
hol férjét Vitalij Grojszmant, hol személyes sofőrjét, Anatolijt kellett segítsé-
gül hívnia. Lezajlott a dobozok „tűzszerészi bombabiztos” felnyitása a kutyák 
és vámtisztek jelenlétében, közben persze jegyzőkönyveztek mindent, alapo-
san megvizsgáltak minden könyvet, felvették a  címzetteket egy listára, kezd-
ve Liljasa Kondratyevával a Volga Autógyár könyvtáráig bezárólag… A hajlott 
korú Valentyinának, akinek a lábai már nem a régiek, nem volt könnyű dolga, 
több ízben el kellett zarándokolnia a  vámirodára, végigülni a  sorát, megten-
ni többször az utat a földszint és a második emelet között, miközben a forma-
nyomtatványokat töltögette egyre, várva a csinovnyikok határozataira és aláírá-
saira… Le is jegyeztem egy s mást abból, amit Valentyina mondott:

– Tudod, Vagyik, a vámon rokonszenves fiatal nők dolgoznak. Mindenben azon 
voltak, hogy segítsenek nekem. Érdeklődve figyelték, amikor a könyv szerzőjéről, 
a családotokról meséltem… Ma ezt mondtam nekik: „Tegnap jött a telefonhívás 
Torontóból… Rott ezt javasolta nekem: »Valentyina, kérlek, hagyj ott egy könyvet 
a vámhivatalban, hadd olvassák… Lehet, hogy jobbak lesznek tőle…«”

– Drága Valentyina Mihajlovna és Vitalij Alekszandrovics! Igen nagy köszönet 
illeti meg Önöket tehetségükért, jóságukért, kiapadhatatlan energiájukért és azért 
a végtelen szeretetért, amivel a Föld számos pontján emlegetik Önöket!

A legvégén sikerült elérniük kitartó, erélyes barátaimnak, hogy átvehessék a két 
könyvcsomagot, melyek tartalmát a címzetteknek el is juttatták. A „fejfájás”, a köny-
vekért vívott csetepaté 23 napon át folyt… Az Orosz Vámhatóság számára (23 000 
/azaz huszonháromezer/ rubel értékű) „bírságot” kellett leróniuk… Az adott pilla-
natban az összeg 397 amerikai dollárral ért fel… Nyomban közöltem Valentyinával, 
hogy veszteségüket kárpótolandó, elküldöm nekik a pénzt, azonban alaposan rám 
pirított, hogy miket forgatok a fejemben… Különben a Magyar Posta már felszá-
molt nekem 349 dollárt a két csomag szállításáért. Nos, ezek a „nyalánkságok…”

Az természetes, hogy a vámhatóság bármely államban a gazdaság fontos se-
gítője. Úgy látszik, hogy Putyin államában, ahol a rablás és lopás a társadalom 
összes rétegére kiterjedt, a  vámhatóság, akárcsak példának okáért a  közleke-
désrendészet, nem „maradhat közömbös…” A kizárólag ismerősök, barátok és 
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könyvtárak részére ajándékba szánt könyvek megérkeznek, a „segítőtől” pedig 
máris hallani a számukra megszokottá vált, gyalázatos kérdést:

– Nem akar fizetni? Utasítsa vissza… Írja alá… Máris visszaküldjük…
Íme, milyen partnerre tett szert a Postai Világszövetség…! Az ilyen partner 

nem óhajtja megérteni az óriási példányszámban kiadott könyvekhez, a bestsel-
lerekhez kapcsolódó nagy volumenű nyomdai tevékenység és azon kevés pél-
dányban megjelent könyvek közötti különbséget, amelyeket a szerző közeli jó 
barátaival akart megosztani, és ezért elküldte nekik, mint például én A találkozá-
sok örömét. Azoknak az embereknek, akik többségükben maguk is a könyv hősei.

Regina anyám sokszor tanította: „Minél nagyobb a tolvaj, annál több lakattal 
őrzi az ajtaját.”

Kedves olvasóim, könyveim kedves hősei! Az öregkor évei észrevétlenül be-
lopóztak az én életembe is, én viszont egyáltalán nem érzem magam öregem-
bernek. Éppen ellenkezőleg, egyre nagyobb kíváncsisággal szemlélődöm a kö-
rülöttem zajló világban, kutatom és minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy 
minél pontosabban meglássam az öröm és jóság csíráit, és türelmetlenül sietek 
mindezt minél előbb Önökkel is megosztani.

Soha ennyire szilárd nem volt a meggyőződésem, mint most, hogy az öröm 
érzése igenis a legkitűnőbb orvosság, amely megőrzi az egészséget, hosszú élet-
hez segít, és ahhoz, hogy napjaidat boldogságban töltsd el. Feláldozván sok tíz 
oldalt, hogy lefessem azt a szégyenletes megaláztatást, amit hat könyvcsomag – 
hál’ istennek, a hatvankettőből csak hat! – volt kénytelen elszenvedni, most arra 
invitálom a kedves olvasót, hogy örvendezzünk együtt az első termésen, amit 

„A találkozások öröme” hozott.

Naplóbejegyzés:
„Budapest, 2016. július 27. A  burjátországi A.  V.  Tyivanyenko profesz-

szor már két hónapja vendégeskedik Magyarországon a  MVSZ (Magyarok 
Világszövetsége) elnökének, Patrubány Miklósnak a meghívására. A vendéget 
Fuksz Sándor elnökhelyettes mindenben istápolja és kísérgeti. Két hete érteke-
zünk telefonon arról, hogy budapesti tartózkodásom idején mikor lesz alkal-
munk a találkozásra, hogy átvehessék »A találkozások örömét«. Ma napköz-
ben mindkettejüket vendégül láttam ebédre a Grand Hotelban, ezután pedig 
szállodai szobámban. Egy-egy példányt ajándékoztam nekik a könyvből.”

„Budapest, július 30. Ma reggel váratlanul telefonon keresett Fuksz:
– Rott úr, szeretném átadni a telefont Alekszej Tyivanyenkónak, aki máso-

dik napja sír az Ön könyve olvastán…!
 Tyivanyenko nyomban méltatni kezdte a könyvet: Egyre csak ülök és sírok… 

Mennyire pontosan, mesterien írsz! A Magyar Tudományos Akadémia és a kor-
mány aztán igencsak megkapta tőled a magáét…” „Nos, ez az, ami a »cenzúra« 
után maradt…” – magyaráztam. Elragadtatottan sóhajtozott, dicsérte és köszönte.”
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Taiszja Csernih (Miszovaja állomás], 2016. augusztus 9. 4:39:20 AM EDT
Kedves Vladimir és Iya! Bekövetkezett!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma megyek ügyeket intéz-

ni, benézek a postahivatalba, hogy a csomagok felől érdeklődjem, mire az alkal-
mazottak közlik: „Ma érkeztek!!!” Nyomban hívtam telefonon Petyát és Natasa 
Kaszimovát, át is vettük mindkét, a mi címünkre és Natalja címére elpostázott 
csomagot! Háromszoros hurrá! Nemrég nyitottuk ki, ellenőriztük. Az egyik-
ben nyolc, a másikban tizenhat könyv van!!! Mind szerencsésen megérkezett! 
Gratulálunk Önnek ehhez az újabb, már-már hihetetlen győzelméhez, ami arról 
győz meg bennünket, hogy az Ön számára semmi sem lehetetlen, semmi sem el-
érhetetlen!!! Tisztelettel, Taiszja Csernih

Grigorij Raszin, Szentpétervár, 2016. augusztus 10. 12:59:35 PM EDT
Kedves Vagyim és Iya! Tudatom, hogy az összes kötetet személyesen adtam 

át a megbízatásnak megfelelően. Mindnyájuk nevében tolmácsolom, hogy rop-
pantul köszönik és kiváló egészséget kívánnak.

Az ONK 2016. augusztus 6-i levelét ide mellékelem:
Tisztelt Vladimir Francevics! Az Orosz Nemzeti Könyvtár hálás köszönet-

tel ezúton jelzi, hogy az alábbi: Ротт В ,Ф. „Радости Встреч”. Будапешт. 
2016. című kiadványt állományába bevételezte.

A Gyűjteményi Osztály vezetője, T. V. Petrjuszenko

Kurt Rothschild, Jeruzsálem, 2016. augusztus 10.
Kedves Vladimir és Iya! Lányom, Naomi és én ma kaptuk meg az Ön, A ta-

lálkozások öröme című ragyogó könyvét. Társunk a zsinagógából, az ismert 
szakember és mester sok érdekes, komoly és magával ragadó könyv szerzőjévé 
vált, akire immár felfigyelt a világ. Kellemes utazást kívánok Önöknek! Kérem, 
hívjanak fel, mikor visszaérkeznek Torontóba. Ha Izraelben megfordulnak, ta-
lálkozzunk. Telefonszámom…

…Büszkék vagyunk Önökre. Legjobb kívánságokkal,
Kurt és Edith Rothschild

Leonyid Pahuta, Szentpétervár, 2016. augusztus 9.
Igen tisztelt Író Úr! Kedves Vladimir Francevics! Két órája vettem kézhez az Ön 

legfrissebb könyvének, A találkozások örömének két példányát kedves Grigorijunk 
jóvoltából. És már nyakig belemerültem, teljes szívemmel ott vagyok, vagyis a sze-
mélyek, események, tények és TALÁLKOZÁSOK kiterjedt körében. Olvasom, be-
le-belenézek, mindig felismerek valamit, izgulok, átélőként olvasom, és öröm fog 
el, ha az ÖN ÉLETÉRE, TEVÉKENYKEDÉSÉRE ÉS HELYZETÉRE gondolok!!!

Óvja Önöket a Jóakaratú Ég, a királyian bölcs Iyát, az Önök Egész jóaka-
ratú Mispocháját!!!9 Az újabb örömteli talákozásaikig!!!

Tisztelettel: Leonyid Pahuta

9 Rokonság (héber). [A ford.]
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Szvetlána és Anton Gordienko, Ulan-Ude
Üdvözöljük Önöket, Vagyim és Iya! Megkaptuk a  könyveket, fogadják 

érte igen-igen hálás köszönetünket. Megnézegettük, és mintha csak ismét 
mindent újra átéltük volna, Önökkel is, gyermekeikkel is együtt örülünk. 
A legeslegjobbakat kívánjuk! Anton folyton olvassa, képtelen vagyok ráven-
ni, hogy elszakadjon tőle, s ha mégis, odaadja nekem, és én olvasom fel neki, 
mindent megvitatunk, ismerősként cseng minden egyes részlete. Olyan fer-
geteges, hogy az Ön igencsak érdekes élete egy darabkájának mi részesei le-
hettünk! Ennek betudhatóan időbeosztásunkba (ami különben soha semmire 
nem elég) egy órányi olvasás is beépült, ennek pedig, higgye el, az ára nem 
csekély!

Bizonyítékul itt küldöm a fényképet: megterítettem vacsorához – hát nem 
annak van itt az ideje, most olvasni kell! Íme, néhány a Memoriálé felavatásá-
nak évfordulójáról készített fénykép. Szvetlána Gordienko.

Jurij Zsukov, Tomszk
Szervusz, Vagyim! Elolvastam A  találkozások öröme című könyvedet, 

nagy élményt jelentett számomra. Az ötfokozatú osztályozási skálán: jeles. 
Megjegyzésem, kritikai észrevételem nincsen, minden pontos, világos, ért-
hető, érdekes. „Ifjonti amatőr fényképészi” minőségemben lelkes öröm fog el 
a képek bősége és minősége kapcsán, ideértve a  régi fekete-fehéreket is (lát-
ható, kiváló munkát végeztek a helyreállításuk érdekében). A könyv kivitele 
nagyszerű, micsoda remek emberek ezek a magyarok! Mindhárom könyvedet, 
a  trilógiát, múlna csak az én akaratomon, Nobel-díjra jelölném (viccen kí-
vül). Megérdemlik. Szerzőjük Remek Ember. Nehogy abbahagyd az írást! Szia! 
Iyának üdvözletem. Tisztelettel.

Goldsmidt, Tomszk
Kedves Iya és Vagyim! Nagyon köszönöm A  találkozások öröme című 

könyvet, melyben, mint mindig is, nagy szeretettel, meghatóan, tapintattal 
és tanulságosan bontod ki az eseményeket és az emberi sorsokat. Kívánunk 
Nektek és szeretteiteknek egészséget, sikereket, még egy kicsivel többet a talál-
kozásokból és örömökből! Reméljük, Vagyim, még nem egyszer megörvendez-
teted az olvasóidat. Ölel: Galja és Marat Goldsmidt.

Ilona Posner, Berlin, augusztus 8.
Üdv Berlinből, örömmel jelentem: Berlini Küldetés Végrehajtva.
A Joyous Encounters című Vladimir Rott-könyv kézbesítve a  Berlini 

Állami Könyvtárnak, augusztus 8., 14.56-kor. Minden jól megy!
Ölellek és csókollak, Ilona
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Mattstedt, Jörg <Joerg.Mattstedt@sbb.spk-berlin.de> Berlin.
To: Vladimir Rott viarott@sympatico.ca 15 August 2016.
Confirmation

 
Berlin State Library – Prussian Cultural Heritage

We acknowledge most gratefully the receipt of:
Rott,V.: Joyous encounters. …Budapest, 2016. ISBN 978-963-9903…
Yours most sincerely Jörg Mattstedt. 

Igen nagy hálával tudatjuk, hogy könyvtárunknál átvételre került a Rott,V.: 
Joyous encounters. …Budapest, 2016. ISBN 978-963-9903… című könyv

Igen őszinte híve,
 Mattstedt Jörg  

Lena Szarnya, Magyarország, Gyöngyös.
…Miközben az éjszakába burkolózott Budapesten át hazafelé tartottam, 

azokban a  túlcsorduló érzésekben fürödtem, melyeket Iya és Vladimir Rott 
társaságának köszönhetek.

A 15-20 percre tervezett találkozóból mindnyájunk számára másfél óra lett, 
és bizton tovább is tart, ha nem éjfél felé jár az idő, és a Rott-házaspárt nem 
szólítja el a repülőtérre való kora reggeli indulás kötelezettsége, ahol az érke-
ző delegációt kellett fogadniuk, meg az előttük álló, hosszúnak ígérkező nap…

Azon töprengtem egész úton, vajon hogy lehet az ember 82 évesen ennyire 
„fiatal, ruganyos, telve energiával”? Mi a titka?

Egész úton, a válasz után kutatva a gondolatok e kérdés körül forogtak-ka-
varogtak a fejemben…

A TALÁLKOZÁSOK ÖRÖME! S EGYSZERRE MINDENT MEGÉRTETTEM
A találkozások öröméből, a  jó emberekkel való érintkezésből töltekezik 

Vladimir Francevics ilyen roppant mértékben!
Kedves Vladimir Francevics! Teljes szívemből kívánok Önöknek jó egészsé-

get, hogy „Belső vulkánja” soha ki ne hunyjon, és ajándékozzon meg mindnyá-
junkat az Önnel való találkozások örömével

Igen nagy tisztelettel és hálával,  Lena Szarnya 
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Fanja Novemejszkaja, Izrael
Kedves Vladimir és Iya! Zója és lánya épp most hozták A TALÁLKOZÁSOK 

ÖRÖMÉT. Anzsela családját holnap estére idevárjuk, át fogom adni a neve-
tekben is a nekik szánt példányt. Ti ragyogó emberek vagytok, nemcsak kiváló 
utódokat hagytok hátra, hanem a könyvekkel érdekfeszítően, kitűnő nyelvezet-
tel megírt remek visszaemlékezést az életről. Legyetek egészségesek és járjatok 
mindig szerencsével, Csókolunk: Szemjon és Fanja (Novomejszkaja)

Bod Katalin, Magyarország. (Mielőtt a repülőtérre elindultunk, felhívtam 
Katalint és a könyv egy magyar nyelvű példányát a Margit-szigeten lévő szállo-
dánk recepcióján hagytam.)

Kedves Vladimir! Most jöttem meg a Szigetről, és lapozgatom a könyvedet. 
Szép lett külsőleg is, a fotók is nagyon jók, öröm nézegetni. De az igazi öröm 
az írásaid, a találkozások elolvasása, mert felelevenít sok eseményt, ami idő-
ben már messze van tőlünk, történelem, kimosódik az emlékezetünkből, ezért 
is jó, hogy olvashatunk róla. Meg az emberséges cselekedetekről, ami reményt 
is ad, főleg a mai viszonyok között, hogy nem veszett még ki a jó sok emberből. 
Köszönöm, kedves Vladimir!

Szeretettel ölellek benneteket: Kati

Rina Benykovics, Togliatti
A könyvet elolvastam, nem adta magát egykönnyen, ami nem is csoda, hi-

szen történelmünk sok tragikus eseményét írja le. Azonban, akár a gyógyír 
a léleknek, úgy hat az, mikor az Oroszország legbelső rejtekében, „megbúvó” 
szegleteiben felbukkanó remek embert pillantja meg az olvasó. Az oroszországi 
propaganda az „agyunkra megy”, de aztán a nyugati sem marad alul. Az állás 
szerintem „fifti-fifti”. A kérdés viszont: Milyen is az emberi sors? Milyen is az 
az életteli, nem kitalált történet, milyen is a sors a maga kacskaringós útjaival… 
Mindez nem egyéb, mint élő-eleven dokumentarizmus.

Valóban, Vladimir Francevics, Ön és Iya igazi bajnokok, kutatók. Igazából 
tehetséges emberek, akik csodálatra méltó módon intézték életüket, amitől ér-
dekes, meglepetésekkel teli és váratlan találkozásokat, barátságokat, utazáso-
kat tartogat… Mi csupán egy helyben ülünk, ahonnan félünk még kimoccanni 
is, maguknak ez a legcsekélyebb félsz nélkül megadatik. Lehet, hogy ez azért 
van így, mert az a támasz, amit ketten egymásnak nyújtanak, olyan roppant 
erejű… Gratulálok Önöknek ehhez a könyvhöz, s bízom abban, hogy mások 
sem éreznek majd puszta közönyt, mikor a végére érnek.

Köszönet a fényképekért, immár tulajdon szememmel megpillanthattam az 
események néhány szereplőjét, akikről könyvében beszél. Hallottam korábban 
a magyar nemzeti költőről, na de hogy ilyen „földrajzos történelem” kerekedjék 
ki, méghozzá ilyen tudományos ferdítésekkel az agyafúrt fordulatokkal meg-
írt detektívregények stílusában! Szerfelett érdekes persze, hogy a dolog hogyan 
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bonyolódik tovább, milyen egyéb fejleményei lesznek, remélem, hogy a magyar 
közvéleményt megmozgatják majd!

Egyszerűen lesújtó volt tapasztalnom, milyen nyakatekert utat kellett az 
Ön könyveinek Oroszországban végigjárniuk, míg az olvasókhoz eljuthattak. 
Számomra csak azzal a  bürokrata préssel magyarázható az eset, ami már 
a szétesés felé tart.

Remélem, megtalálják a kiutat ebből a szituációból is.
Öleljük, Fruminék, Togliatti

„Toronto, 2016. október 15. Ma a zsinagógában a reggeli szertartás után oda-
jött hozzám Joseph Minkowitz doktor, akihez tegnap elvittem napközben A ta-
lálkozások öröméből egy angol nyelvű példányt (Dr. Minkowicz egy ezerágyas 
torontói kórház főorvosa).

Csendben megállt mellettem, kivárva, míg végére érnek a Tóra soron következő 
szakasza felolvasásának, odahajolt, vállamat átkarolta, majd megszólalt:

– Minden nemzedéknek az Isten 36 candikot*10 teremt. A mi nemzedékünk 
sorában te vagy az egyik…! Nem tudtam letenni, éjjel 3-ig olvastam a könyve-
det! Nagyszerű…! Ahogy Iya rokonát temettétek…! Ilyenről még senki sem hallott. 
Roppant érdekes könyv!”

Noemi Belenkaja, Izrael
Kedves Vagyim! Ma végre eljutottam a  postára, hogy elhozzam a  köny-

vet. Nem találok szavakat, hogy kifejezzem, mennyire hálás vagyok Önnek. 
Elképesztő!! Ekkora hatalmas munka, ennyi anyag, fénykép, ilyen történetek 
és találkozások…

A könyv küllemre is igényes! Nem álltam meg, rögtön lapozni kezdtem. 
Volt már, amivel tisztában voltam, olvastam, de hát… Micsoda teljesítmény, 
Vagyim! Micsoda munka! Már előre élvezem, olyan tehetséggel, jól ír.

Csak megismételhetem, amit évekkel ezelőtt mondtam: Az Ön szülei igen 
nagy büszkeséggel tekintenének Önre azért az emlékműért, amit Ön állított fel, 
remek könyveiért, benne a kezdetektől mindmáig lejegyzett családtörténettel. 
Az ember torka változatlanul elszorul, mikor „Riza anyó” utolsó éveiben ké-
szült felvételeire pillant! Micsoda elképesztő tekintet!!!

Bravó!!! Gratulálok újabb győzelméhez, kívánok Önnek és Iyinkának még 
sok-sok évnyi egészségben boldogságban töltött életet és az új találkozások örömét.

Köszönöm, köszönöm, köszönöm!!! Mindkettejüket öleli:  Noemi 

Anatolij Bucher, Németország
Tisztelt Vladimir és Iya! Ma kaptam meg a könyvet. Először is szeretnék kö-

szönetet mondani azért, hogy megemlékeztek rólam, amit nagyon jó tudni. Rövid 

10 Bölcs ember (héber).
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találkozónk Olomucban, az Önről és az Ön családjáról az Ön által írott könyvek-
ből származó és a Gomerov-ügy óta eltelt időben tudomásomra jutott tények egy-
formán arra késztetnek, hogy ne pusztán az energikus, élet- és emberszerető embert 
csodáljam lelkesen önökben, hanem az igen bölcs, mélységesen tisztességes embert 
is… A mi időnkben eléggé ritka tulajdonságoknak számít mindez… Személyes 
életükben a legnagyobb dolog az az egyedi, családi tandem, mely a szellemi egy-
ségből és a kölcsönös megértésből nyeri erejét. Személyes érintkezésünkkor ez szá-
momra határozottan érzékelhető volt (2011 szeptembere), és pontosan nyomon 
követhető számos esemény példáján, melyek az Önök családjában megtörténtek.

Teljes lelkemből még igen sok évnyi, érdekességeket tartogató életet kívánok 
Önöknek, teles-tele lehetőséggel, hogy sokoldalú tehetségüket és hajlamaikat 
megvalósíthassák… és, természetesen, jó egészséget!

A legjobbakat kívánva: Anatolij 
U. i.: Lehet, hogy némileg „újságízű” a levelem, azonban ezek a valós érzel-

meim, melyek akkor jönnek elő, ha Önökre gondolok…

Inna Gribanova, Uszty-Omcsug, Magadan.
Üdvözlet a  kedves Kanadaiaknak! Drága Iya és Vladimir! Tegnap kap-

tam meg a  könyveket, ma pedig el is juttattam a  címzetteknek. Hálásan kö-
szönöm a könyveket és az irányunkban megnyilvánuló jó szót. Végigolvastam 
a Magadánról szóló fejezetet. Nem állom meg, hogy neheztelésemnek hangot ne 
adjak. Ön könyvemből idéz részleteket. A 371. oldalon található idézet ugyanis 
nem tőlem származik, sőt alapjában véve a tartalmával sem tudok egyetérteni! 

„… ennek11 egyetlen olyan szervezete sem volt, amely érdekelt lett volna az álta-
luk elkövetett erőszak mértékét regisztrálni.” De még mennyire, hogy mindent 
pontosan, számszerűen nyilvántartottak. Mennyi jött be, ment el, mennyi halt 
meg, szökött meg stb. Mindre ráütötték a „Titkos”-bélyegzőt. Azokban az években 
egyáltalában nem is számoltak azzal, hogy valaha is feloldják majd a titkosítást 
és nyilvánosságra hozzák a tényeket. Tehát, ha milliós nagyságrendet nem is ért 
el Kolimán a fogvatartottak száma, ez cseppet se kicsinyíti a több százezer ember 
tragédiáját, csupán az igazság a fontos. „A munkabrigádok személyi összetétele 
az egyes időszakokra nézvést teljesen kicserélődött, a bebörtönzötteknek ugyanis 
csupán csekély hányada maradt életben.”12 Ez sem igaz. Azokat, akik legyengül-
tek, nem egyszer átmenetileg könnyebb munkára vezényelték, majd ismét vissza-
rendelték a vájárbrigádokba (ha olyan helyen voltak, ahol a munka tárnákban, 
vágatokban folyt). Való igaz, ide-oda rángatták őket, mert első a terv teljesítése 
volt, ehhez pedig munkaképes emberre volt szükség. Azt hiszem, hogy a beil-
lesztett idézet nem szakember kutatásaiból való, hanem valakinek a szabadjára 
eresztett következtetéseiből. Annyi viszont biztos, hogy nem tőlem.

11 Ti. a Gulag-rendszernek (ld. a mű magyar kiadása, 362. o.). [A ford.]
12 A találkozások öröme, magyar nyelvű kiadás, 362. o. [A ford.]
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Mindenesetre köszönet illeti a munkájáért, még akkor is, ha nem is szereti a mi 
Putyinunkat, rólunk pedig úgy tartja, hogy teljes mértékben a hazug propaganda 
befolyása alatt állunk. Ne aggódjék miattunk, nem veszünk el.

Ölelem! Olvasom a könyvet a legelejétől. KÖSZÖNÖM!

Valentyin Trofimov, Moszkva
Üdvözlet, kedves Rotték!

Íme, a Nemzetközi Memoriálé könyvtárának katalógusából:
Ротт В. Наперекор судьбе. Книга 1. Радости печалей. 2008.
Ротт В. Наперекор судьбе. Книга 2. Радости открытий. 2010.
Ma pedig a Memoriáléhoz átvittem a harmadik kötetet, és ugyanúgy Borisz 

Iszajevics Belenkinnek adtam át, mint a korábbiakat. Telefonja: (495)…
B. Belenkin igen fellelkesülten fogadta az ajándékkötetet, köszönete és örö-

me kifogyhatatlan kinyilvánításai közepette. Tehát a katalógusban hamarosan 
megjelenik az Ön harmadik könyve is.

A dedikáltan megküldött példányokért még senki sem jelentkezett. 
Kinek kell elküldenem azokat, amelyekben nincs dedikáció? Danyicsevnek, 
Nasztaszjának (G. Tretyakovnak) stb.? Öleli, Valentyin

Orosz Éva, Magyarország, 2016. szeptember 18.
Drága Vladimir!
Én is szívből gratulálok!
Elolvastam már a könyvet én is – nagyon-nagyon tetszett! Nagyon jó a stí-

lus, a képek összhangja a tartalommal. Ezt már egy valódi író írta!
Nagyon jó, hogy van benne történelmi visszatekintés is, fantasztikus sor-

sok, életek története! Nagyon olvasmányos, érdekes a könyv, valóban alig lehet 
letenni – fejezetek közben semmiképp! Szóval örülök, hogy megírtad, aki el-
olvassa megrendülten és meghatódva fog rá mindig emlékezni! (Nekem külön 
öröm, hogy az utazásunkat is megörökítetted, boldogan lapozgatom mindig 
ezeket a fejezeteket külön is!)

Mennyi magyar nevet láttam ebben a levélben, amit küldtél! Minden héten 
így írásban is gratulálnak a családi eseményekhez, fontosabb történésekhez? Ez 
nagyon szép! Ölellek, Iyát külön is nagy szeretettel:  Éva. 

Oktjabrina Prohorova, Krasznojarszk
Gratulálok, és büszke vagyok, hogy Tomszkban együtt tanulhattam azzal 

a leendő mérnökkel, aki rendkívüli, ráadásul igen jó író. Köszönöm, Vagyim, 
azt az élvezetet, amit könyved olvasása nyújt. Szeretettel Oktjabrina

Anatolij Lokotko, Novoszibirszk
Kedves Vagyim! Olvasom remek könyvedet, és hála tölt el irántad orszá-

gunk lakói és Burjátország iránti tiszteletteljes viszonyulásodért. A Kjahtáról 
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szóló rész igen érdekfeszítő. Köszönet érte! Mindez a Nyugaton keltett oroszel-
lenes hisztériával a háttérben! Ölellek, Anatolij

Galina Plotnyikova, újságírónő, Togliatti
Kedves Rotték! Jó napot!
Kissé megkéstem a könyvről szóló élménybeszámolóval, a könyvet viszont 

rég elolvastam. Rám tört a betegeskedés, infúziók és egyéb kényelmetlen dol-
gok. A könyvet azonban gyorsan elolvastam, közben egyre ezen gondolkoztam: 
Miért van az, hogy mint más könyvei után is, az emberben egyfajta fényesség 
érzete árad el? Az ön könyveiben, Vladimir Francevics, nincsen semmi gonosz, 
sem sértő. Habár nem kevés az olyan tény, amitől természetesen az ember fel-
dühödik. Ön azonban a maga útját járja, ennek az útnak a lényege pedig a jó 
viszonyulás mindenhez, amivel csak szembetalálkozik. Amit Miszovaján vit-
tek végbe, végső soron polgári hőstett. És milyen ragyogó barátai vannak, akik 
ennek a sokrétű tervnek a megvalósításában, a temető helyreállításában segít-
ségükre voltak! Nos, alapvetően úgy tűnik, mintha az írása a hétköznapi lét 
dolgairól szólna (hogyan gyűjtötték a pénzt, hogyan mozgósítottak mindenkit 
az ügy érdekében), az olvasó mégsem tudja letenni.

A taxisról megrajzolt portré, aki ki tudja miért, de gyűlöli Amerikát, világo-
san megmutatja, mi is zajlik sok honfitársam agyában. Ők félelmetes propagan-
da áldozatai. Itt a városban is sok ilyen van: minden romokban, munkanélküliség, 
szegénység. Na és mindebben ki a bűnös? Természetesen, az Egyesült Államok.

Iya Boriszovna, Vladimir Francevics, adjon Önöknek az Isten egészséget, 
optimizmust. Az olyan embereknek, mint Önök, hosszú és boldog életet kell 
élnie. Kiváló tisztelettel: Galina Plotnyikova

Natalja Artyomcsik, a Bobrujszki Városi Múzeum igazgatónője, Fehéroszország
Jó napot, kedves Vladimir és Iya! Nagyon hálásan köszönöm a múzeum szá-

mára küldött köteteket. Végig igen figyelmesen olvastam A találkozások örömét. 
Sok dolog felfedezésként hatott számomra. Nagyon örülök, hogy a sors megad-
ta nekem, hogy megismerhettem Önöket, akik ennyire nyitott, lelki emberek, és 
életüket mély értelemmel és igazi értékekkel töltik meg. Nem csoda, hogy a meg-
felelő pillanatban Önökkel azonos hullámhosszon lévő emberek bukkannak fel 
az Önök közvetlen közelében, feltárulkoznak azok a  szimbólumok és tények, 
amik csak az Önök számára érthetők. Mindennek magasabb filozófiai értelme 
van. A legfontosabb viszont az, hogy mindezt másokkal bőkezűen megosztják. 
Bátorkodom megjegyezni, kedves Vladimir, hogy könyvei egyre inkább az ava-
tott író keze nyomát viselik, ragyogó stílus, megkapó természetes humorérzék 
jellemzi – még ott is, ahol, úgy tűnhet, nincsen helye –, s markáns igazságér-
zet. Nagy érdeklődéssel olvastam édesapja, Ferenc leveleit. Az ő csodálatraméltó 
adottsága él tovább Önben, ahogyan egy-egy pillanatra képes megállni, hogy 
eseményeket és érzéseket fogalmazzon meg, az a  szüntelen belső igény, hogy 
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felfedezéseit kedves emberekkel ossza meg, s a szeretet képessége. Milyen jó, hogy 
apja tovább él Önben és tetteiben. Egy ember mindig addig él, míg emléke él.

Itt küldöm a  pillanatfelvételt, ami az Ön barátjáról készült, miközben 
a könyvet múzeumunknak adja át.

Adjon az Isten Önnek egészséget sok-sok évre. Vigyázzon Iyára, ő a maga 
sellője. Csókolom, Natasa.

Jevgenyij Artyomovics Basindzsagjan, az Oroszország AVTOPROM autó-
ipari tanácsadója, a VAZ (LADA) Volgai Autógyár egykori főmérnöke, aki en-
gem 1966-ban munkára felvett oda. Kilencvenkét éves. Örmény. Tbilisziben 
született, ezért különös tisztelettel viseltet Manána iránt. (Részletek a 2016. ok-
tóber 17-i telefonbeszélgetésünkből: )

–  Nem vagyok sem a  túlzások, sem az ömlengő elragadtatottság híve… 
Mindazonáltal el kell neked mondanom, hogy annak idején megláttam benned 
a nem mindennapi, ismétlem, nem mindennapi irodalmi tehetséget… Emellett, 
jelen esetben nem csupán az a kérdés, hogy leírásaidban átélt események fo-
galmazódnak meg… A kérdés valójában az, hogy HOGYAN írod le a megélt 
dolgot, az, hogy HOGYAN! Ahogyan olyan mélyre hatolsz… Mennyi mélysé-
ges részvét van abban! Nos, noha irodalomtudós nem vagyok, csupán egyszerű, 
száraz műszaki ember, az én elképzelésem szerint mindez együttesen képezi az 
irodalmi tehetség legfőbb alkotóelemeit.

Miután ezt a könyvet elolvastam (végignéztem először, amit minden vas-
tagabb könyvnél megteszek, mérlegelem, melyek azok a szakaszok, ahol figyel-
mesebben kell időznöm, csak ezután látok neki az olvasásnak), s nem titkolom, 
elég hosszan olvastam, korábbi könyveidet is újra kellett olvasnom… Egyiküket 
egyszerűen elejétől végéig újraolvastam, s  tudod, Vladimir, lelkem mélyéig 
meghatott benne az, ahogyan a lelki betegek számára fenntartott intézetben 
tett látogatást írod le, ahol Iya távoli rokona él, akinek beszédbeli és egyéb fo-
gyatékosságai vannak… Olyan mesteri ez a leírás, olyan mély az együttérzés, 
hogy meghatódtam, mellesleg ez kétszer is megesett… Őszintén szólva, ha nem 
elsőrangú műszaki lennél (kiváló mérnökként tartalak számon), jó regényíró, 
nem novella-!, hanem regényíró vált volna belőled!

(Ezen a ponton közbeszóltam, kifejezendő hálám ezért a nagyrabecsülé-
sért, Jevgenyij Artyomovicsot azonban nem lehetett visszatartani.)

– Várj! Várj! Mindez hosszú ideje gyülemlett fel bennem, most muszáj el-
mondanom neked… Tudod, az írásmódodban az a legfontosabb, hogy olyan 
mélyen hatolsz lelkiekben a  lényegig… még ennek a  szerencsétlen embernek 
a lélektanában rejlő lényegig is! Ez annyira sok volt, hogy bűnös módon az ju-
tott eszembe, hogy az én koromban már az embernek nem szabadna ilyen és 
hasonló olvasmányokra rászánnia magát… Elbizonytalanítanak, lehangolóak…

Van még egy mozzanat, amit el akarok mondani, persze csak neked… meg-
súgom… Tudod, hirtelen megéreztem, hogy néhány nemzet, több ezer éves 
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megpróbáltatások, tragédiák és katasztrófák ellenére hogyan maradt meg annak, 
ami, és megfontoltságból, körültekintésből, éleselméjűségből és mélységes em-
berszeretetből adnak példát. Megértettem, hogy most miért épp a zsidók… az 
összes nép és nemzetiség értékelésében, miért épp Izrael az elképzelésem szerint 
az az ország, amely ideálisnak tűnik. Az ilyenek, mint Te, Vladimir, emlékmű-
vet hoztak létre, nemzeti emlékművet, amire joggal lehet és kell büszkének lenni.

Könyveidet óvni kell. Könyveid karátban mérve a legbecsesebb ingatlant 
jelentik.

Anatolij Savrin, író, újságíró, Togliatti, 2016. szeptember 2. (Rögzített Skype-
beszélgetés alapján)

…Nagyszerű a könyv. Mint a konyak, az évek múlásával éri el szerintem 
majd igazi állagát, ahogy az is áll, jobb, erősebb, meggyőzőbb lesz. Már akkor 
is így van, ha az ember néhány napra félreteszi, majd újra belelapoz… Eszerint 
kortyolgatom, válogatom, s bejelölgetem Valja (a felesége – V  .R.) számára, 
hogy mire figyeljen… Igencsak gondolatébresztő. Nem kertelek, ez már tényleg 
igazi írói teljesítmény, az első és második könyvvel egybevetve, a harmadik et-
től hat jobban az emberre, itt érezni az írót… Vagy a tapasztalatot hozta meg 
az idő, vagy egyfajta roppant bölcsesség ez… Ön egyre többet ért meg minden 
egyes könyvvel… Olyannyira meg van írva…! Stílusában is megfoghatatlan. 
Mert sem nem emlékirat, sem pedig nem levelezéskötet, ami manapság nép-
szerű, dokumentarista dolog. Viszont elképesztően sok gondolatot hoz felszín-
re az olvasóban…! Ha ellátogat hozzánk (szeretném hinni, hogy Togliattira 
még nem úgy tekint, ahogy a távolba kiházasított gyerekekre szokás) szívesen 
odaültetem Önt könyvével együtt azok elé a fiúk elé, akiket a belorusz KGB-
nél látott, és majd ezt mondom: „Most olvassanak bele, kérem, hogy én mit is 
láttam… Megajándékozott azzal a tudattal, hogy a legigazibb csoda is meg-
fogható… Tökéletesen őszintén beszélek… Szolzsenyicin régóta nem hat már 
rám… aminek számos oka van. Az Ön könyve… különösen a harmadik. Be 
kell ismernem, többet jelent számomra, mint A Gulag-szigetcsoport…

Vladimir Francevics! Hiszen a  szó szoros értelmében, minden lapja… 
A Dása-történet is… a húsz dollár… Minden vonakodás nélkül bevallom, hogy 
szememből kibuggyant a könny… S még hányszor, miközben a találkozások 
történeteit olvastam… Azért fog el a megdöbbenés, hogy sikerült Önnek… mi-
közben szemernyi irodalmiaskodás nincs benne, s mégis ilyen mély… Szíven 
találja az embert! Profi módon van megcsinálva. Az első és második könyvben 
előjöttek olyan részek, ahol egy vékony ceruzával megjelöltem, megjegyzése-
ket írtam: „Itt én így csináltam volna… amott viszont…” A harmadik könyv 
esetében viszont semmi ilyesmi… Szó szerint, mindössze két-három elgépelés-
re akadtam rá… Kihagyott betűk… Egészében gyakorlati kérdések… Persze, 
hogy kijavítottam… Itt viszont részemről nincsen kérdőjel, csak a felkiáltóje-
leim sorjáznak!
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Príma! Príma! És megint csak Príma! Csak ez jön elő belőlem… Nem is 
álltam meg, ma reggel kétszer is próbáltam elérni telefonon… Most itt ülök, 
magával szemben fogsor nélkül… El kellett mondanom mindezt Önről, ha 
nem, hát képes, és megint elmegy csavarogni Zeelandba vagy Burjátoszágba… 
Aztán keresheti az ember a nagyvilágban…

A fényképek nagyszerűek! A képi megjelenítés belső rendje olyannyira vilá-
gosan épül fel. Eláll a szavam… Egyenesen emlékművet hagy magáról!… Nem 
tudni, mi lesz Miszovajával, a temetővel néhány év múlva… Adja isten, hogy 
ne borítsa el a gaz és a sár. Alig van út is arrafelé… Sok könyvet elolvastam. Ez 
az egész történet… Páratlan…

Az egész történet… Ha valaki ma megkísértené, hogy mindezt regénybe, 
elbeszélésbe, novellába ültesse át… Nem menne semmire! Meghökkentő a hi-
telesség, egészében dokumentatív, nem pusztán a fényképeknek köszönhetően…

Meg aztán ott van a Csernih család! Meg Jura! Meg Misa… Megdöbbentő… 
Szóhoz nem jut az ember… Egyfelől az Isten több generáción keresztül büntette ezt 
a családot… Halálraítéltek… Ha a történetet nekem kellett volna írnom Juráról és 
Misáról, visszafogottabban fogalmaztam volna, eltértem volna egy s más dolog-
ban… Önnél mindez azonban annyira prímára sikeredett… A történet a cukorká-
ról…, „Vigyetek el Kanadába!” A legtragikusabb történet, ám mélységesen emberi…

–  Drága Anatolij! –  szakítottam félbe –, sírok… Gyakran mondogatom, 
hogy verhet akárki, én sokat kibírok, de szóljon csak hozzám valaki egyetlen jó 
szót, rögtön sírva fakadok…

– Azt elhiszem…! – mondta. Gigantikus köszönet illeti meg! Emléket állított 
magáról az utókornak… Nem is tudom, hogy tér majd magához a mai napon…? 
Az ördög vigye el, túlteszi magát az összes vámoson… az időhúzó gazembe-
reken… A könyvei pedig célba jutnak az olvasóhoz! Ezek csupán apró-csep-
rő gondok… Három hónap se kell hozzá, és összeszedi újra a gondolatait…

Toronto, 2017 augusztusa

Anatolij és Valentina Savrin, Togliatti város.
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3. fejezet

ULAN-UDE-I HAJNALPÍR

A Mindenható életem során a megannyi ajándék között megadta nekem az 
egyik számomra legbecsesebbet, drága feleségemet, Iyát. Szép és okos, három 
ragyogó gyermekünk édesanyja, három egyetem professzora hosszú évekig, áll-
hatatos, megfontolt barát, aki „küzdelmes hétköznapjaink” legkritikusabb pilla-
nataiban sokszor tanúsított ragyogó helytállást.

Álljon itt egy részlet az 1974-es év eseményeinek krónikájából, ami a mából 
egy pillanatra a távoli múltba röpít:

„Az unokatestvérem, Joe Weltman által Kanadából elküldött meghívólevélben 
szerepelt Gunilla unokahúgom esküvőjének a dátuma is, július 3-a. Azonnal föl-
hívtam őt Torontóban, és megkértem, hogy tegyék át az esküvőt augusztus 25-iké-
re, mert „több időt igényel”, hogy az egész családnak, beleértve Regina mamát is, 
elkészüljenek az úthoz szükséges papírjai. Két nap múlva Joe táviratban jelezte az 
új időpontot.

Augusztus 10-én, miután visszatértünk az abháziai nyaralásból, párszor te-
lefonáltam a  vízumosztályra, de azt válaszolták, még semmit sem tudnak az 
ügyünkről.

Végtelennek éreztem a bizonytalansággal és várakozással teli napokat. Végre 
a  negyvenötödik napon, augusztus 19-én, azt válaszolták: „Elutasították!” 
Gyakorlatilag pontosan erre számítottunk, mégis megrázott minket az eluta-
sítás. Nagyon megdühödtem. Azonnal leültem, és levelet írtam személyesen 
Brezsnyevnek, amelyben a családom és az anyám nevében lemondtam a szov-
jet állampolgárságomat, mert nem annak születtem, és törvénytelenül akasz-
tották a  családom nyakába. Írtam apám tragikus sorsáról, aki naivan hitt 
a szovjet hatalomban. Elmondtam, hogy becsületesen dolgoztunk az országért. 
Tiltakoztam, amiért a szovjet rendszer megtagadja az emberektől azt az elemi 
jogot, hogy magánutat engedélyezzen nekik a rokonaikhoz, miközben álszent 
kijelentéseket tesz emberiességről és testvériségről. Még aznap elküldtem a táv-
iratot Torontóba. „Nem utazunk. Nem engedtek. Ünnepeljétek meg az esküvőt 
nélkülünk.”

Azon az éjszakán Iyával nem tudtunk aludni. Szenvedtünk, elemeztük a hely-
zetet, keseregtünk, a kilátástalan jövőt tárgyaltuk. Lassan, fokozatosan jutottunk 
el az elkeseredett döntésig: SZÉTSZAKÍTJUK A CSALÁDOT. Nem tudtuk, meny-
nyi időre fog szólni, az is lehet, hogy örökre.
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Az aznap éjjeli gondolataink:
A Szovjetunióban az egyszerű embernek egy perspektívája volt: hogy tocsog-

jon a dágványban, és elkezdje szomorú útját a  sír felé. Bárkivel beszéltünk is, 
minden barátunk, az egyszerű ismerősök is elkeseredettek voltak: nem volt előt-
tük semmi, csak az üresség. Merre induljanak? Mire törekedjenek? Csak az „ideo-
lógiai nevelők” erősködtek, hogy tudják a választ. Egyetlen meggyőző megoldás 
van – hogy kitépjük magunkat innen. Ha kell, akár gyalog is. Iyával tizenhá-
rom éve voltunk házasok. Sokat megéltünk együtt. Ha szükség volna rá, ebben 
a szent pillanatban véget vetnénk az életünknek. De a gyerekeinknek jövőre van 
szükségük. Nem szabad a szovjet valóság zsákutcájában hagynunk őket. Itt tö-
kéletesen hiányzik a fény, és ez megöli az embert, a környezet pedig teljesen kö-
zömbös. Senkinek nem kell semmi. A gyerekeket meg kell menteni. Bármi úton, 
de megszökünk innen. A gyerekeinknek jobb életet akarunk, mint a mienk volt. 
Ez kötelességünk.

Iya bátran vállalta, hogy ottmarad a gyerekekkel a Szovjetunióban. Megesketett: 
„Vagyja, nehogy visszajöjj ide! Akkor se gyere vissza, ha öt évig nem engednek ki 
minket. Kibírjuk! Itt már semmit sem várhatunk. Addig kell próbálkozni, amíg Joe 
Weltman él, és kész segíteni. Adjon isten neki jó egészséget, és áldja meg a jóságáért. 
Már azért is, amit eddig tett értünk.”13

Hát ilyen az én Iyám!
Iyával együtt költözött be az életembe, és 57 éves együttélésünk során olyan 

közel került hozzám, mintha csak szülőföldem lenne, az a Bajkál-tótól kelet-
re elterülő, csodás ország, melyet Burját-Mongol Köztársaságnak hívnak, kü-
lönös népével, gazdag történelmi múltjával, kezdve Dzsingisz kántól, neves 
operaházán át egészen a szovjet korszakban létrejött helikoptergyáráig, végte-
len rónaságáig, és a romantikus, évszázadokon át békességben élő fővárosáig, 
Ulan-Udéig.

Jó néhány éven át a Tomszki Műegyetem hallgatóiként annak idején egy-
más mellett foglaltunk helyet Iyával a hegedűsök között, egy diákokból álló Big 
Bandben. A  megfeszített tanuláson és a  műszaki tárgyak anyagának elsajátí-
tásán túl nekünk, mintegy harminc-negyven diáktársunkkal együtt némiképp 
második életünket jelentette a pódium, az egyetem Esztrád együttesében folyó 
öntevékeny munka. Heti három próba esténként, melyek nem ritkán elhúzód-
tak éjfél utánig is, nevetés és mókázás, dalaink és diákhumorunk rabul ejtő al-
kotó-teremtő ereje, a számtalan koncert és turné, aminek feltételéül megszab-
ták, hogy művészeink egytől egyig megszerezzék gyakorlati jegyeiket és letegyék 
vizsgáikat. Mindez kedélyes, jól összekovácsolódott családdá érlelte a zenekar 
tagjait, akik gyengéd ragaszkodással viseltettek egymás iránt. Ifjonti hevületünk 
és dalaink belopták magukat a közönség szívébe.

13 Vladimir Rott: „A Sors ellenében 1”, „Szenvedésből vigasz”, 472 oldal.
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Az eső súgta az ablakban, 14

Hogy kicsit szeretem titokban,
Azt a merengő szürke szempárt…
De titkom a világon
Senkinek, senkinek el nem árulom…

Valamiért szomorú egyedül.
Mindenki tudja, hogy miért van így
De titkom a világon
Senkinek, senkinek el nem árulom,
Senkinek, senkinek el nem árulom.

Pilládon pihen egy hópehely,
Szemed melege olvasztja fel,
Dallá lennék, s lennék az a hópehely,
Csak egyszer melletted lehetnék.

Hogy elmondjam, szomorú egyedül,
Mindenki tudja, miért van így,
De titkom a világon
Senkinek, senkinek el nem árulom,
Senkinek, senkinek el nem árulom.

Most tavaszra jár, és lombban áll
Minden fa már az ablaknál,
Estefelé te lépsz elém,
Valahol az utunk összeér.

S elmondom hát, szomorú egyedül,
Mindenki tudja, miért van így.
S titkom a világon
Neked, csak neked elárulom.
Neked, csak neked én elárulom.

Mindez olyannyira lekötötte figyelmünket, hogy a bennünk lévő érzésekre, 
költészetre, a szerelemre nem jutott időnk gondolni sem.

A „messzeségbe vesző, bajkálontúli vidékre” vonatkozó első komoly meg-
érzéseimet édesanyjának, Rahel Szolomonovnának köszönhetem, akivel 1961 
áprilisában találkoztam először, mikor is Tomszkba érkezett az esküvőnkre… 
Az ötvenkét éves, deres hajú asszony jóval idősebbnek tetszett koránál. Csendes 
hangja, kifogástalan, világos, szabatos és erélyes beszéde, jóindulata révén 
nyomban megnyert mindenkit, a  tartalmas beszélgetések és bölcs tanácsok 
a vele született tehetségből táplálkoztak, nem pedig a korából adódó és bátran 
megharcolt élettapasztalatból.

14 „Az eső azt súgta az ablakban” Valentyin Susarin egykori egyetemi hallgató szerzeménye, 
szövegét Valentyin Susarin és Jurij Zsukov írta (1958).
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Már elejétől fogva csodálatot ébresztett bennem az a  tisztelet és büszke-
ség, ahogyan a szülőhazájáról, Burjátországról, Ulan-Ude városáról mesélt, az 
a nagyrabecsüléssel teli, melegszívű hang, ahogy munkatársairól vagy épp di-
ákjairól szólt.

Kérem olvasómat, nézze el, hogy szerénytelen vagyok: Miközben ezen a fe-
jezeten dolgoztam, első könyvem Iya Jaroszlavszkaja (Guterman) fejezetébe 
pillantottam bele, magam is meglepődve, milyen sokféle érdekes dolgot sike-
rült beleszőnöm. A jelenben aligha tudom jobban megfogalmazni, milyen ér-
zésekkel kötődöm „keletről kapott kincseimhez”, így hát ismét felidézek né-
hány szakaszt:

1961. július 23. A Tomszk–Moszkva közti vonaton…
Hivatalos Komszomol-kiküldetésre megyünk Magyarországra az én Iya 

Boriszovnámmal. [Iyának eredetileg Bazirovna lett volna az apai neve. Ezt oro-
szosították később Boriszovnára. Erre több okuk volt: először is könnyebb volt 
kiejteni. De komolyabb ok is volt rá: amikor Iya megszületett, semmiképpen 
sem volt szabad kitudódnia, hogy Bazir Vampilov az apja, hisz ez veszélyt je-
lenthetett a családra. Közvetlenül a megszületése után kitaláltak egy nevet az 
apjának, így lett egy ideig Iya Afanaszjevna – V. R.] A csoportba bejutás olyan 

„könnyen” sikerült, hogy írni sem akarok róla. Sokat idegeskedtünk, de köszönet 

Csak nem sokkal az esküvőnk előtt nyílt fel a szemem, miután átéreztem, hogy a zenekarban 
a közvetlen közelemben nem csupán a rokonszenves „burját lány” ül, hanem Valaki…! Ez aztán 

végérvényesen eldöntötte, istennek hála, a sorsunkat. Tomszk, 1961.
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ismételten Pjotr Szlezkónak. Nagyon szeretném bemutatni Iyát Hany nagymamá-
nak és a rokonoknak.

Július elején vezető tervezőmérnöknek neveztek ki 125 rubeles fizetéssel, ami-
re 15 százalék jön, ha a tervezőcsoport teljesíti a havi tervet, tehát 143 rubel ha-
vonta. Miután leszámítják belőle a jövedelemadót és a gyermektelenségi járulékot, 
körülbelül 100 rubelt kapok kézhez. A kormány ebben az évben állította be az új 
rubelt, az átváltási arány egy a tízhez, ezért látszik úgy, mintha a fizetésem tízszer 
kevesebb volna.

Iyinkával majdnem egy hónapig tataroztuk a lakásunkat. Leírhatatlanul meg-
szenvedtük, alapjában véve azért, mert tapasztalatlanok vagyunk, de nem sike-
rült rosszul. Én azzal járultam hozzá a tatarozáshoz, hogy festéket és kenőtapaszt 
szereztem, mert boltban nem kapható. Ja, és kétszer lefestettem a fürdőszobát egy 
nagyon erős szagú, nitrátot tartalmazó festékkel, utána Iya és anyu hurcolt ki on-
nan, mert elaludtam a belélegzett veszélyes gáztól. Iya meg hősiesen kimeszelt min-
den falat és mennyezetet, kijavította és befestette a padlót. [Még az is lehet, hogy 
Sándor ezért kapott kedvet a műépítéshez – V. R.]

Iyinkának először nehezen ment, de az utóbbi időben már sokkal jobban si-
kerül, hogy közelebb kerüljön „Rottyihá”-hoz, de anyu pszichikai állapota napról 
napra romlik.

Utálom leírni, de muszáj, hogy az elutazás előtt volt egy „vendégem”, akit ak-
kor láttam először. Az államvédelem tomszki részlegének munkatársa volt, aki 
kitartóan követelte, hogy Magyarországon titokban figyeljem meg az ifjúsági tu-
ristacsoport tagjait.

Ez a Komszomol-kiküldetés lényegesen különbözött attól az úttól, amelyet 
egy évvel korábban tettem meg. Autóbusz helyett a csoport villamost és városi 
autóbuszt használt a közlekedéshez, egyetemi kollégiumban laktunk, de legin-
kább sátorban. A menzán ettünk. Már az első állomáson, Debrecenben elámult 
és megörült az egész csoport annak, milyen mesésen szép és mennyire fásított 

Esküvőnk. Tomszk, 1961. április 8. Balról jobbra: Marija Szolomonovna Guterman, Regina édes-
anyám, Rahel Szolomonovna Jaroszlavszkaja, majd rokonai, Marija és Venjamin Szafro.
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a város, az egyetem. De különösen elámultunk a magyar fiatalok tudásán, bá-
torságán és merészségén, amivel a modern táncokat ropták.

Iyát már az első este, amikor vacsora után sétálni mentünk örökre meghódí-
totta Magyarország. Egy kis élelmiszerboltban ugyanis megszámolta, és húszféle 
kolbászt látott.

A budapesti pályaudvaron Jutka, Laci, Ilonka, Miska, Jolán, Feri és Lolo várt 
minket. Leírhatatlanul örültünk a  találkozásnak. Mindenki Iyát ölelgette, ta-
pogatta. Láttam, tetszik nekik a „Dzsingisz kán ivadékom”. A csoportunknak 
megvolt a maga útiterve, mi pedig Budapesten maradtunk, a rokonoknál. Laci 
azonnal el is vitt minket az öregek otthonába, ahol Hany nagymama már várta, 
hogy megismerjen bennünket. Úgy láttam, a nagymama nem nagyon érti, kik 
is vagyunk, de az általános örömöt megérezte és átvette. Lelkesen nézegette Iyát, 
és megérintette a hasát, amely már eléggé kidudorodott. Iya is gyengéden bánt 
Róth nagymamával.

Másnap a Budapest melletti (Római parti) nyaralóban gyűlt össze az egész 
nagy család. „Nézzétek csak ezt a mongolt! – ujjongott hangosan Lolo néni –, 
tényleg megeszi a nyers uborkát.” Iya odasúgta nekem, hogy kérjem meg Ilonka 
nénit, adjon neki a  tálból egy olyan uborkát, amit még nem tisztított meg. 
Mindenki a vendég körül állt, és nem hittek a szemüknek, hogy képes valaki 
megenni csak úgy, minden nélkül a friss uborkát. Az sem váltott ki kisebb cso-
dálkozást, amikor Iya fölfedezte, hogy életében először lát cseresznyét és ősziba-
rackot fán. Szakított is belőlük, és azonnal meg is ette őket.

A tomszki életünkről, Regináról, az idegi állapotáról is beszéltünk. Úgy lát-
tam, mindenki elégedett az ajándékkal, amit hoztunk neki. A különféle sem-
miségek mellett öt kiló babkávét vittünk, ami akkor fényűzésnek számított 
Magyarországon.

A naplóm lapjai mesélnek a  végtelenbe nyúló budapesti kirándulások-
ról. A kirándulások mellett ruhát és cipőt kerestünk és vásároltunk Iyának és 
a Tomszkban maradt többi családtagnak. Az elegáns kabátban és az új frizurá-
jával (Iya beleegyezett, hogy a fodrász levágja hosszú hajfonatát) gyönyörű fele-
ségem olyan lett, mint egy baba. Egy életre emlékezni fogunk a vad rohanásokra 
Budapesten, Iyának ugyanis szinte folyamatosan hányingere volt. Laci és Jutka 
megértően megállította az autót, és segítettek, hogy megtaláljuk a legközelebbi 
szemetes kosarat.

Valószínűtlenül hangzik, de Iya hasában épp ezekben a napokban mozdult 
meg először a gyerek. Jutka különösen föllelkesült ettől, és folyton Iya hasához 
szorította a fülét. Nekik nem lett gyermekük. Az elutazásunk előtti estén, mivel 
már volt tapasztalatom, elmagyaráztam a feleségemnek a rokonaink viselkedé-
sét, amit addig még sehol sem tapasztaltunk. Hogy sorban átadják Lacinak azt 
az összeget, ami őket terheli a nekünk vásárolt holmikért.

Nagyon jól sikerült a magyarországi út, és szívet melengető volt rokonaink 
szeretete, a föltétlen elfogadás és bőkezűség.
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Jutka egyszer elmondta nekem, hogy: „Amikor Feri börtönben volt, írt 
anyámnak (Ilonkának), és megkérte, hogy próbáljon meg segíteni a családján, de 
akkor semmit sem tehettünk. Most viszont Ilonka – a család legidősebb tagja – az 
egész nagycsaládot emlékeztette, hogy életük végéig kötelesek segíteni Feri család-
ját.” Különösen az szerzett nekik örömöt, hogy Iya kedvükre való volt, s hogy az 
ő révén hamarosan gyarapodni fog a Róth nagycsalád.

Magyarországról hazatérőben még megálltunk két éjszakára, és végigjár-
tuk Lvovot, Kijevet és Minszket. Bobrujszkba is elmentünk, ahol megmuto-
gattam Iyának, hol mindenhol laktam és jártam gyermekkoromban, és be-
mutattam volt szomszédjainknak és barátaimnak. Büszke voltam ám, hiszen 
Szikorszkajának, Gercovicsnak, a  Malisevszkij házaspárnak, Kaplanéknak 
mind-mind nagyon rokonszenves volt „Vagyimka felesége”. Nemcsak Iya, én 
magam is rácsodálkoztam arra a tényre, hogy milyen nyomorúságos és elma-
radott körülmények közt sikerült a mi drága anyukánknak, Reginának, embert 
faragni a két fiából.

Augusztus 17-én az egyik moszkvai pályaudvaron még egy fontos ajándékot 
kaptunk: Iya édesanyja, Rahel Szolomonovna várt minket, aki maradt, amíg 
megérkezünk. Két héttel azelőtt tért vissza baltikumi turistaútjáról. Életében ez 
volt az első ilyen út, amit akkor már anyagilag megengedhetett magának. Rahel 
csodálkozott, és nagyon megörült, hogy nagyanya lesz.

Rahel Szolomonovna diákjai körében.
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Azonnal a Jaroszlavszkij pályaudvarra rohantam, ahol több mint három órát 
álltam sorban, lökdösődtem a jegyekért. Nagyon szerettem volna a három je-
gyet ugyanabba a kupéba megvenni, mert így még négy napig együtt lehettünk 
volna.

Érdekes volt az a három nap is, amit még Moszkvában töltöttünk. Sétáltunk 
a belvárosban, elmentünk az éppen akkoriban megnyílt szélesvásznú Rosszija 
moziba, megnéztük a Moszkvában megrendezett francia nemzeti kiállítást, és 
ott voltunk a világhírű Marcel Marceau felejthetetlen előadásán.

Emlékezetem örökre megőrizte az epizódot, amely a GUM hanglemez osz-
tályán zajlott le. A hatalmas tömeg feje fölött a Napsütötte völgy szerenádja című 
film zenéje harsogott. Ezt a filmet nemrégiben mutatták be a Szovjetunióban. 
Válogatást adtak két, Angliában készített mikrobarázdás lemez anyagából is, 
amelyre Glenn Miller zenekarának csodálatos dallamait vették föl a  filmből. 
Sokáig álltam, gyönyörködtem a játékban, és a végén rászántam magam, hogy 

„elherdáljam” a pénzt, megvegyem az egyik lemezt. Négy rubelt fizettem a pénz-
tárnál, és szinte ragyogtam az örömtől, amikor kezemben tartottam zsákmányo-
mat. Hirtelen Rahel Szolomonovna szólalt meg a hátam mögött: „Vagyinyka, ne 
sajnáld magadtól, vedd meg a másik lemezt is!” Valamit megváltoztatott bennem 
az, amit mondott. Valami lelki elmozdulást éreztem: emberi méltóság és büszke-
ség ébredt bennem attól, amit Iya édesanyja mondott, és ez örökre velem maradt. 
Nagy büszkén azonnal meg is vettem Glenn Miller másik lemezét is.

De térjünk vissza a Moszkva–Vlagyivosztok közt közlekedő vonathoz! Egyik 
kupéjában mi ültünk Iyával, Rahel Szolomonovna társaságában (a negyedik 
utas személye kétszer is változott), és nagyon jól töltöttük a gyorsan elfutó négy 
napot. Utána Iya anyja még három éjszakát töltött ugyanabban a kupéban, amíg 
valahogy odaért Ulan-Udéba, de legalább érezte, hogy a gyerekei vele voltak, 
amíg a Tajga állomáson le nem szálltak.

„Felejthetetlen esemény volt családunk életében, amikor hűtőt vásároltunk. Ez 
is hiánycikk volt, megfizethetetlen. Iya még Sándort várta, amikor végigjárt min-
den üzletet, hogy feliratkozzon a listára.

Azok a városlakók, akik hűtőt akartak vásárolni, önkéntesen alakították ki 
a városi várakozólistát. Minden hónap utolsó csütörtökjén el kellett menni a váro-
si áruház udvarára, ahol egy üres, felfordított ládán állva a „várakozási lista elnö-
ke”, akit körülvett a leendő vásárlók tömött sora, egy félig takart füzetből felolvas-
va kiabálta a soron lévő számot. Amikor valaki meghallotta a számát, válaszként 
hangosan meg kellett mondani a vezetéknevét. Ha minden egyezett, folytatódott 
a következő számmal. Ha egy szám után nem hangzott el a vezetéknév, a hiány-
zót azonnal törölték a listáról, és mindenki más módosította a saját számát, nagy 
örömmel persze, hogy előbbre jutott a sorban.

Végre telefonáltak az áruházból, és közölték velünk, hogy ránk került 
a sor. A picinyke konyhánkban megjelent a hatalmas, hófehér szépség, a ZIL, 



ULAN-UDE-I HAJNALPÍR

63

amelyben nemcsak a Sándorkának szánt tejet tartottuk, hanem a szomszédok 
élelmiszerét is. Többek között például E. M. Guszelnyikov, a műszaki tudomá-
nyok leendő doktora, A. M. Kutyeljov, a katonai célú elektromos gépeket gyártó 
tomszki gyár főmérnöke és J. J. Kovaljov, a mai orosz föderáció tanácsának le-
endő tagja (szenátora) és a Európai Parlament küldötte is haszonélvezői voltak 
a hűtőnknek.”

„1962. július 24. Ulan-Ude
Tegnap este érkeztünk vendégségbe Rahel Szolomonovnához. Sándorkának ez 

volt az első, szüleivel megtett útja. Három napig utaztunk egy külön, kétszemélyes 
kupéban a Moszkva–Peking közti nemzetközi járaton. A gyerek kiválóan visel-
kedett, ahogy megszoktuk tőle. Egész úton elfogadta a „kínálatunkat”, így aztán 
a pelenkája száraz maradt.

Melegen fogadtak minket, az örvendő nagymama, Ronja (Rahel) és a testvé-
rei majd elszállnak a boldogságtól, s azt sem tudják, hogy keressék a kedvünket. 
A nagymama átengedte nekünk a saját ágyát, ő maga a kinyitható ágyon alszik, 
Sándorka meg a saját babakocsijában. A nagymama lakása az egyik rozoga faház 
emeletén van: egyetlen hatalmas, háromablakos szoba. Az emelettől eltekintve az 
egész nagyon emlékeztet a mi földszintes bobrujszki barakkunkra. A vizet a szom-
széd utcában lévő nyomókútról hordják. Az udvaron sorban állnak az egyes lakók 
tulajdonát képező, megroggyant pajták, ezekben őrzik a fát, amivel a kemencét 
fűtik főzéskor meg télen, a hideg ellen. A közös, három személyes budi hatalmas 
gödre a pajták mögött van, a háztól vagy negyven méterre. Nem mindig egysze-
rű a használata, ráadásul Burját-Mongóliában a tél kétszer olyan kemény, mint 
Belorusszijában. De most nyár van, és csak a körülöttem repkedő hatalmas legyek 
ijesztgetnek.

Amikor elmentem a városi fürdőbe, zavarba jöttem a rengeteg csupasz férfitól, 
a hosszú padokon kis lavórok álltak, abból mosakodtak, általában az arcukat és 
a feneküket mosták meg.

Másfajta emberek közé kerültem. 
Nagyon szokatlanok voltak számom-
ra ezek a  ragyogó, széles, egyértelmű-
en ázsiai arcok, csodálatos bőrükkel 
és ferde, szűk résű szemükkel. Erős, 
sűrű fekete hajuk van. Folyton a  női 
arcokban gyönyörködtem, Iya és 
a  Gutermanok pedig kinevettek, ami-
kor látták, milyen izgatott vagyok. Iya 
elmagyarázta, hogy a  mongolok sze-
me és beesett arca az alkalmazkodás 
eredménye, ez a természetes védekezés 
a  mongol félsivatag folytonos homok-
vihara ellen.”

Örömünket magunkkal vittük Ulan-Udéba. 
Rahel Szolomonovna kedves vendéget fogad: 

első fiúunokáját, Sándort és szüleit.
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Rahel Jaroszlavszkaja akkoriban a köztársaság érdemes pedagógusa volt, ta-
nár a pedagógusképző egyetemen és a tanítóképzőben A fizetése nagyon sze-
rény volt, szegénységben élt, még függöny sem volt az ablakán, de a bőkezű-
sége határtalan volt. Folyton jöttek a  mihaszna csavargók: „Hol lakik itt az 
a zsidó asszonyka, aki mindenkinek pénzt ad?” „Valószínűleg én vagyok az – fe-
lelte mosolyogva –, mit tudsz felajánlani?” „Mire van szüksége?” „Na, hozz egy 
vödör vizet, vagy vágj fát!” Az illető felvágott egy öl fát, és biztos, hogy meg-
kapta a maga rubeljét. Amellett lehet, hogy Rahelnek akkor éppen csak öt ru-
belje volt.

Mindig arra tanította Iyát: „Ha valaki segítségért fordul hozzád, mindenkép-
pen segítsd valamivel. Soha ne fukarkodj a dicsérettel, légy kedves. És soha ne ta-
karékoskodj a borravalóval.”

A szegénység makacsul ragaszkodott Rahelhez, aki mindig mindent meg 
akart adni a lányának. A háború idején Rahel egyszer elájult az éhségtől az ut-
cán, úgy vitték haza, és ebből megértette, hogy Iya anya nélkül marad, ha tovább 
éhezik. Iya hétéves volt, amikor Rahel Szolomonovna az egyik általa tartott elő-
adáson hirtelen megvakult. Egy egész évet vett igénybe a gyógyulása, de azután 
is már csak a fél szemével látott. Iya hétéves korától volt az anyja szeme világa, 
ő gondozta édesanyja ruháit, varrt, harisnyát stoppolt, és tizenegy éves korától 
szabni-varrni is megtanult.

A háború alatti lakásínség miatt Rahel Szolomonovna elvállalta a városi óvo-
da vezetését, mert így engedélyt kapott rá, hogy egy ottani kis szobában lakjon. 
A fagyok beköszöntével beütött a baj: az óvoda pincéjében megfagyott a télire 
beszerzett krumpli. Az óvoda vezetőjét bíróság elé állították, már az a veszély 
fenyegette, hogy tíz év börtönt kap. Bátyja és a három nővére azonban összeadta 
a pénzt, arany cigarettatárcát vettek, amit teleraktak pénzzel és cigarettával, és 
a tettre kész Marija Szolomonovna elvitte „ajándékba” az ügyésznek. A börtön-
től így megmentették Rahelt, de a munkáját és a lakását elveszítette.

Iya meséli, hogy az édesanyja pszichológiát és logikát tanított az egyetemen, 
s mindig a melléhez szorította az aktatáskáját. Így takarta el tizenhét éve viselt 
kabátján a lyukat.

A jövőbeli nagy zenebolond…
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A „happy end” 1948-ban következett be: egyik volt hallgatója, akinek a fér-
je a Vörös Hadsereg őrnagya volt, egy vagonra való zsákmánnyal tért vissza 
Németországból. Az asszony meg akarta köszönni Rahel Szolomonovnának, 
hogy hét éven át segítette, miközben a férje a hadseregben szolgált. Pompás vid-
ranyest bundát adott neki ajándékba. A mi Rahelünk egy nap alatt „királynő” lett.

Amikor Iya édesanyjának társaságában róttam a várost, már az is csodálko-
zásba ejtett, hogy minden szembejövővel üdvözlik egymást, hát még az, hogy 
tisztában lévén mindegyikük kereszt- és apai nevével, így is szólítja őket. Először 
történt meg velem, hogy ráébredtem az eleven emberi kapcsolatnak a mérhetet-
len jelentőségére, arra, hogy ez mindkét fél számára erőforrást jelent.

A félelem, a Bobrujszkban megtapasztalt antiszemitizmus és barakkunk nyo-
morúságos kultúrája ivódott belém. Hiszen gyerekkoromtól fogva mindig majd 
a föld alá süllyedtem édesanyám, Regina miatt érzett szégyenemben, valahány-
szor szörnyű akcentusával bármely orosz szót kellett kiejtenie, mindenki nyíltan 
a szemünkbe nevetett. Egyszer csak itt terem mellettem Rahel Szolomonovna 
az Ulan-Ude-i utcán, aki néhány szembejövőhöz minden további nélkül, nyíl-
tan jiddisül szól, ők pedig válaszolnak, így folyik köztük a társalgás. Kezdetben 
a dolog úgy hatott rám, mint derült égből a villámcsapás… Néhány nap eltel-
tével aztán megismertem annak a végtelen tiszteletnek az érzését, ami az em-
ber származásához fűződő, természetes büszkeségét jelenti. Anyósom mindig 
is a Rahel Szolomonovna nevet viselte, egy olyan korban, amikor szovjet zsidók 
ezerszámra orosz névvel vértezték fel magukat, mert nemzeti hovatartozásukat 
szégyellték és félelemben éltek miatta. Innen van az, hogy zsidók között találunk 
Raiszát, aki eredetileg a Rahel nevet kapta; Szergej és Sztyepan nevűek közt akad 
olyan, akiket szüleik Szolomonnak hívtak, Alekszandrokat, akik gyerekkoruk-
ban a Háim nevet viselték.

Iya és édesanyja végigkalauzolt szeretett Ulan-Udéjukon. Ezt a várost hatal-
mas hegyhátak övezik, és két szibériai folyó, az Ude és Szelenga találkozásánál 
fekszik, melyek hideg vize a legendás tengerszembe, a Bajkálba ömlik. A világ 
legmélyebb tavába, amely a földkerekség édesvízkészletének húsz százalékát őrzi.

Iya legfőképpen kedves dal- és táncszínházára, a helyi operaházra büszke, 
amelynek építéséhez annak idején több száz japán hadifoglyot fogtak munkára. 
Iya folyton fel-felidézi az elcsigázott japánokat, akik az építkezésre nap mint nap 
lassú oszlopokban meneteltek végig az egész városon a metsző szibériai hideg-
ben. Lábukat-kezüket megkísérelték óvni a fagytól, körbetekerték papírral és 
rongyokkal. Kevesen élték túl közülük a teleket, kevesen térhettek haza.

Iya megmutatta nekem a városi filmszínházat is, és a szülőotthont, a könyv-
üzletet és egykori zeneiskoláját. Telente, ha az órára szaladt, a plédbe csavart 
hegedűt (tokja nem volt) óvatosan két karjában tartotta, és útközben kétszer is 
kénytelen volt megállni, hogy ismerősöknél átmelegedhessen kicsit.
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Iya többször is elmesélte, hogy gyermekkorában az operaszínház vezető 
karmestere, Tyimofejev (aki a háború előtt az odesszai operettszínház veze-
tő karmestere volt), a városi zeneiskola szimfonikus zenekarának karmesteri 
posztját is betöltötte. Ebben a zenekarban játszott Iya is a hegedűsök között. 
A  háborút követő éhínség és fűtetlenség közepette a  karmester képes volt 
megállapodást kieszközölni az operaház vezetőségénél, hogy a  zeneiskolai 
növendékek egy jegy felmutatása mellett hármasával látogathassák az előa-
dásokat (így olcsóbb volt számukra, mint egy mozijegy). Ennek köszönhető-
en iskolásként hét éven át minden vasárnap operába járhatott, és mindmá-
ig operaértő és operaszerető ember. „Ezek az én operáim!” – ez a mondása 
körülbelül arra a tíz operára értendő, amelyeket legalább harminc alkalom-
mal hallgatott végig, s  amelyek dallamát az első hangtól az utolsóig fejből  
ismeri.

Szülőföldjén tett első közös látogatásunk emlékezetemben örökké eleven 
marad. Közelebb kerültem Rahel Szolomonovnához és rokonaihoz, Ulan-
Udéhoz és Burját-Mongóliához, és ez gyarapodásomra szolgált. Örökké hálás 
leszek Ronya anyónak azért, hogy ilyen bámulatosan élte le életét, és drága fele-
ségemért, Iya Jaroszlavszkajáért (Gutermanért).

Az 1946-ban épült Ulan-Ude-i Operaház.
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Rahel Szolomonovna 1908-ban született a Bajkál-tó keleti partján találha-
tó Miszovszk (Miszovaja állomás) városában. Haszid család szülötteként a tíz 
gyerek közül ő volt a kilencedik. Nagyapja, Slomo (Szolomon) Háim Guterman 
1896-ban a lengyelországi pogromok elől menekült a Bajkál-vidékre feleségével 
és két gyerekével. Itt éppen vége felé jártak a Transzszibériai Vasútvonal építé-
si munkálatai, az építőknek még néhány évre volt szükségük a vonal legnehe-
zebb szakaszának befejezéséhez, mely mára széles ívként húzódik a tó déli partja 
mentén. Ezért aztán Miszovszk település 5000 fős lakosságának, melyből a zsi-
dó családok 1600 főt tettek ki, zömében az volt a foglalkozása ekkortájt, hogy 
megfeszített munkával a tó negyven kilométeres szélességű szakaszánál nyáron 
vízi úton, télidőben pedig a jégen szállították át azt a temérdek tonna faanyagot, 
amely a vasút továbbépítésének igényeit szolgálta. Slomo Háim bádogosmeste-
ri tudománya is igen kelendőnek bizonyult, ennek köszönhetően fordult jóra 
a család élete is. Olyan történeteket is hallottam, hogy a forradalom előtt vala-
mivel még arra is volt módja, hogy a gyerekeit elvigye Japánba…

Rahel Szolomonovna elmondása szerint hatéves korában íratták be 
Miszovszk egyetlen, felekezeti iskolájába, ahol hittanból ő volt a  legkiválóbb. 
Slomo Háimnak egyszer csak feltűnt, hogy amikor a család az ebéd utáni ál-
dásmondás és imák végére ér, a kis Rahel az ajtó mögé bújik, és keresztet vet…

Másnap az iskolában a pap így szólt: „Ronyecska, neked nem muszáj járnod 
az órámra…”

A középiskolát tizenhat éves korában, 1925-ben, elvégezvén, Ronyát, az ifjú 
komszomolista lányt azzal a küldetéssel bízták meg, hogy egy olyan faluban 
dolgozzon az írástudatlanság felszámolásán, ahol ortodox óhitű oroszok éltek 
a XVIII. század óta, mióta Szibériába száműzték őket. A fiatal tanítónőnek arra 
is alkalmasnak kellett lennie, hogy bármilyen kérdésre választ találjon vagy épp 
szülést vezessen le…

Tizenhét évesen ugyanitt, Kunalej faluban találkozott össze egy magas ter-
metű, orosz daliával, Venjamin Jaroszlavszkijjal, akit a Volga-vidékről vezényel-
tek ide. Hozzáment feleségül, anélkül, hogy a szüleivel tudatta volna a hírt… 
1931-ben Rahelt a Moszkvai Egyetemre irányították tanulni. Pedagógusi diplo-
mája megszerzése után, öt évvel később tért vissza Ulan-Udéba, ahol fény derült 
férje hűtlenségére, akivel ezután soha többet nem találkozott.

A Szibériára is átterjedt polgárháború, valamint a szovjethatalom sok szeren-
csétlenséggel sújtotta Slomo Háim Guterman családját. A  letartóztatások kor-
szaka következett, több ezernyi ártatlan áldozat megkínzásának és kivégzésének 
rettenetét hozó idők. Itának, az idősebb lánynak a férje – aki vallásos családból 
származott, és felesége három gyermeket hozott a világra – egyszer csak lóra pat-
tant és a Vörös Hadsereg egy osztagával ellovagolt… Családjához sosem tért visz-
sza… A kisebbik lány, Esztiri férjét, Pjotr Sztojanovot, aki a bolgár Tabakexport 
cég szibériai képviseletében működött, letartóztatták és agyonlőtték 1938-ban… 
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Marija Szolomonovna férje, Naum Szafro bankigazgató volt Groznij városában, 
letartóztatás és agyonlövetés lett a sorsa… Slomo Háim fia, Iszaak Szolomonovics 
Guterman, a  Magnyitogorszki Bank igazgatója épp dolgozószobájában ült. 
Mellette állt felesége és tizenkét éves fia, Marx. Hirtelen kopogtatás hangzott fel 
a belülről elreteszelt ajtón. Az NKVD emberei álltak az ajtó mögött, és követel-
ték, hogy nyissák ki… Iszaak Guterman az íróasztal fiókjából előhúzta pisztolyát, 
majd felesége és fia szeme láttára lőtte magát halántékon… Harmincöt éves volt.

Az öreg Slomo Háim Gutermannak sokat kellett kilincselnie az NKVD-nél, 
hogy engedélyt szerezzen, hogy tachrichimjába (halotti lepel) burkolhassa fia 
holttestét. Az NKVD nagy nehezen azt a következtetést vonta le, hogy jobb, ha 
az öregnek kiadja halott fiát, mintsem hogy az elmaradt letartóztatásról kelljen 
számot adnia. Így hát az előbbi mellett döntött. A fiút az apa Irkutszk város zsidó 
temetőjében helyezte örök nyugalomra…

Rahel Szolomonovna 1938 májusában szülte meg lányát, Iya Jaroszlavszkaját. 
Irkutszki burját ember volt az apa, aki lánya születésekor már rég nyomtalanul 
eltűnt, odahagyta családját. Rahel azt remélte, fia születik, és majd szörnyű ha-
lált halt bátyja, Iszaak nevét adhatja neki, azonban kislány jött a világra… Innen 
származik az Iszja név, édesanyja mindig csakis így hívta egyetlen leányát. Iya, 
ez az orosz vagy grúz eredetű név, kizárólag az Anyakönyvi kivonatban szerepel.

Slomo Háim Guterman ekkorra már özvegyember volt, nem sokkal ezután 
végelgyengülésben elhunyt. Számára a „burját-mongol” leányunoka megszüle-
tése a tengernyi keserűség közepette az utolsó cseppet jelentette. Megtagadta 
lányát, kedvencét, az okos Ronyecskát, s a gyász jeléül Shiva15-t ült…

És erre mit hoz az élet? Rott Iya, Slomo Háim tíz unokája közül egyetlenként, 
negyven év elteltével, miután elkerül a kanadai Torontóba, és ortodox zsidóvá 
lesz, minden ünnepen, amikor csak az Iszkor16-t olvassák a zsinagógában, emlé-
kező imát mond Guterman nagyapáért és családja valamennyi tagjáért…

Ulan-Udéból a háborút követő évek során kezdtek eltünedezni a zsidó ha-
gyományok. Mindössze egy Berlovics nevű öregember maradt, aki képes volt 
és elég bátor is ahhoz, hogy a  temetéseken a  gyászkaddist elmondja, Rahel 
Szolomonovna pedig, ha hozzá közelállót temettek, a minjánról (tíz imádkozó 
férfi jelenlétéről) gondoskodott. Amikor egyszer egyéb megoldás nem akadt, 
hogy a minjánhoz összeálljon a tíz férfi, Rahel két nővérének, Mirjam-Bászinak 
és Esztirinek férjeit kérte fel, Dmitrij Andrejevics Oszokint és Vaszilij Kuzmics 
Muszlihint, akik pedig oroszok voltak.

A temetés után az öreg zsidók minden alkalommal pénzt adtak össze, öt ru-
belt, hogy ezzel segítsék Iszaj Tyihomirovot, a város egyetlen gyengeelméjű zsi-
dóját, Iya unokaöccsét, Slomo Háim Guterman unokáját.

15 Shiva, süva a ’zsidó gyász’ megülése. [A ford.]
16 Yzkor, Yizkor, ima, a megemlékezés az elhunyt szülőkért a zsinagógákban negyedévenként 
hangzik el. [A ford.]
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Rahel bölcs és jóságos asszony volt, „szoknyás rebe”, tanácsáért, együttér-
zésért, jó szóért sokan keresték fel. A bajban lévő számára mindennél többet 
ért, ha Rahel vigaszszavát hallhatta, hiszen a vezeklés, együttérzés és az emberi 
kölcsönös segítségnyújtás évszázados hagyományait a szovjetrendszer szétzúzta.

Rahel Szolomonovna ahhoz a tipikus művelt szovjet értelmiséghez tartozott, 
akit megtévesztett a bolsevik ideológia és a látszatmorál. Nemcsak, hogy orto-
dox sokgyermekes családjuk zsidó múltjáról nem mesélt soha, de még csak cél-
zást sem tett lányának – akivel tizenhét évet éltek le egy fedél alatt – arra, hogy 
a Szibériában a szovjet hatalomátvétel bekövetkezte előtt az Ulan-Ude-i zsidó 
elemi iskola éppen házuk tőszomszédságában volt. A mindmáig fennmaradt 
százéves kerítés kapuoszlopain, amelyek valaha épp ehhez az iskolához tartoz-
tak, a kapuoszlop elülső részét ékítő hatágú gyertyatartó (menóra) körvonalait 
egészen váratlanul fedeztük fel Iyával, mindössze három évvel ezelőtt.

Ugyanígy nem Rahel mamától, hanem egyik Ulan-Ude-i tartózkodásunk al-
kalmával jutott tudomásunkra (ez idő tájt már Kanadából jártunk vissza), hogy 
az a kétemeletes épület, amelyre lakásuk ablakából rálátni, Ulan-Ude valahai 
korális zsinagógája, melyet még az akkoriban Verhnyeudinszknak nevezett vá-
rosban, 1882-ben építettek. A szovjethatalom először is a zsinagógát megkoro-
názó fenséges kupolát taszította le helyéről, belül pedig a városiak lakhatását 
megoldandó belső válaszfalakat létesített, később viszont a téglaépületet a helyi 
Műszaki Egyetem egyik tömbjévé alakította át, ahol építőanyagok szilárdságtani 
mérésére szolgáló laboratóriumokat szereltek fel.

Így nézett ki a Verhnyeudinszkban (Ulan-Udéban) 1882-ben épült zsinagóga. A szovjethatalom 
idején az épületet lakóhelyiségek létesítése céljából átalakították, jelenleg egyetemi laboratóriu-

mok működnek benne.

1965 szeptemberében Tomszkból Ulan-Udéba repültünk, hogy eltemessük 
Rahel Szolomonovnát. A fedetlen koporsót, benne a holttesttel egy virágokkal 
tele teherautó billenőplatóján vittük végig a város utcáin. Mi Iyával egy-egy szé-
ken ültünk a  koporsó azon részénél, ahol a  megboldogult feje volt. A  teher-
autó szegélydeszkái három oldalt le voltak eresztve. Az út mentén ezerszám 
álltak a  gyászolók, akik szomorúan vetettek utolsó pillantást a  halott arcára, 
leróva kegyeletüket. Anyósom élete végéig tanított Ulan-Ude város Tanárképző 
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A Rahel Szolomonovna képviselte hagyomány, miszerint nélkülözésben élő 
rokonainkat támogatjuk – különösen érvényes ez Tyihomirovék sérült családja 
esetére –, családunkban is meghonosodott. Rendszeresen küldtünk neki cso-
magot, pénzt Tomszkból és Togliattiból, még inkább Torontóból. Kérésünkre 
ismerősünk, a jóságos Misa Rabinovics, Lina Gercovics bátyja is a bútorait és 
egyéb holmiját ideszállíttatta Tyihomirovék számára Munkácsról, mikor onnan 
Kanadába vándorolt ki.

Ulan-Udéban maradt rokonaink sorából csupán az értelmileg sérült 
Tyihomirov család tett kellő bátorságról tanúbizonyságot még a szovjet korszak 

Történetünk hősének, Rahel Szolomonovnának a sors nem kedvezett, nem volt alkalma, hogy 
megláthassa azt az idillikus jövőt, ami lányára, Iyára várt. Sőt, még arra sem hagyott neki időt, 

hogy ilyesmit akárcsak el is képzelhessen… 1969, Togliatti város.

Egyetemén és Tanárképző Főiskoláján, életét a köztársaság sok száz leendő is-
kola előtti nevelésre kiképzett tanítója oktatásának szentelte, a Burját-Mongólia 
Érdemes Tanárnője címet ezzel érdemelte ki.

Jóllehet Rahel Szolomonovnát tíz éven keresztül sztenokardiával kezelték, 
halálát az őt már hosszú évek óta gyötrő vesekő okozta, amit nem vettek észre… 
Teste fiatal volt még, arcát viszont mély ráncok szántották. Ronya nagymama öt-
venhat éves korában hagyott el bennünket. Nyughelye a városi zsidó temető női 
parcellájában van. De Ulan-Udéban ez a besorolás, valamint a temetők felekezet 
szerinti elválasztása már a múlté, eltörölték és feledésbe merült…



ULAN-UDE-I HAJNALPÍR

71

idején is: levelezést egyedül ők tartottak fenn velünk. Rebeka mindig válaszolt 
Kanadából érkező leveleinkre, és egyikben sem feledkezett meg arról, hogy ér-
deklődjék Regina nagymama és Józsi bátyám hogylétéről. Sosem mulasztotta el, 
hogy meg ne kérje Iszajt, írjon nekünk ő is valamit, ennél fogva a tőlük érke-
ző levelek elejére nem ritkán egy macskakaparással írott sor került, ezt követte 
a „fordítás” Rebekától: „Iszaj az erkélyen ül, a vonatokat nézi. Azt várja, hogy 
Iya megérkezzen.”

Kedves Olvasóm! Ebben a fejezetben, melyet Burját-Mongóliát felmagaszta-
ló himnusznak szánok, hálából mindazért a jóért, amit az életben kaptam tőle, 
immár elérkeztünk történetem újabb szakaszához. Korántsem „az Emberiség 
életébe beköszöntött új korszak”-ot értem ezen, hanem egy olyan nagy esemény 
beteljesülését, mely mérföldkő családunk életében. Amikor ugyanis ez történt, 
tizennyolc évnyi Kanadában leélt időszakkal a hátunk mögött, még annak a leg-
csekélyebb gondolata sem vetődött fel bennünk, hogy valaha is, ha csak egyszer 
is, ismét ellátogassunk a Szovjetunióba.

Fellapoztam A felfedezések öröme 9. fejezetét.17 El sem hittem, hogy én ír-
tam… Hihetetlen, hogy ezeknek az eseményeknek már huszonöt éve:

„1992 tavaszán folytatódott a Szovjetunióban az összevisszaság, a széthullás. 
Akkorára nőtt az abszurd hazugságtömeg, hogy elkerülhetetlen lett a katasztró-
fa. Az országban általános volt a rablás és nagyságrendű a lopás. Ma az orosz 
Internet ezt közli: „Moszkvában 47 milliárdos van. Ott meg [vagyis nyugaton 

– V. R.] valami Gaits és pár nagy orrú [vagyis zsidó – V. R.] bolond”. Az ország 
sorsával a titkosszolgálatok agyonrémült, később az ijedtségből felocsúdott ve-
zetői, a párt és a Komszomol soraiból kikerült volt karrieristák rendelkeznek. 
Nézzük csak meg a mai, „merész” és „új” „oligarchák” múltját! Sokéves edzés 
van a hátuk mögött, amelyet azzal töltöttek, hogy embertelenül széttaposták és 
elnyomták a többieket.

Tévedés azt hinni, hogy Gorbacsov verte szét a Szovjetuniót. Nem, ehhez 
nem volt elég ereje. Pusztán arról van szó, hogy abban a pillanatban éppen ő állt 
a végképp elakadt kormánykeréknél. Gorbacsov mindösszesen arra volt képes, 
hogy ragaszkodjon a posztjához, és eltaposson minden apró reményt, köztük 
Oroszország legnagyobb reménységét, Andrej Szaharov akadémikust is. A főtit-
kárnak a szeme sem rebbent, amikor ezt a nagy embert halálba hajszolta.

Utána a szverdlovszki alkoholista, Jelcin került hatalomra, de semmit sem 
tudott adni az országnak, maradt a pártdemagógia és a szakadatlan ígérgetés, 
hogy „kiválaszt”, „kinevez”, „személyesen ellenőriz”. Szomorúan kell bevallani, 
hogy az emberek többségének ennyi is elég volt.

17 Vladimir Rott A sors ellenében. II. kötet: A felfedezések öröme, 9. fejezet, Az első oroszországi 
látogatás.
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Dzerzsinszkij18 emlékművének lebontása az utolsó reménysugarat jelentet-
te arra nézvést, hogy az országnak egyszer még sikerül „kimosakodnia” a KGB 
mocskos bűntetteiből, és hogy a tengernyi „erős ember” közt mégis van egy kis 
csoportnyi méltó ember, akik a lelkiismeretükre támaszkodva és a lehetőségeket 
mozgósítva, képesek fönntartani a rendet és a törvényességet, és abban a kriti-
kus pillanatban segíteni tudnak Oroszországon.

1917-ben, miután a bolsevikok hatalomra kerültek, nem volt egyszerű el-
pusztítani a gazdag és az országról gondoskodó „családfő”-t, és az országban 
szabadjára engedni az útonállók rablóhadjáratát. Az is igaz viszont, hogy az em-
beriség még sosem próbálta ki ennek a fordítottját: hogy visszavegye az útonál-
lóktól, amit elraboltak, s értelmes gazdát találjon neki, aki a munkájával és becsü-
letességével megsokszorozza az ország gazdagságát. Sajnos, a sokat szenvedett, és 
balszerencsés Oroszországnak ezúttal sem volt szerencséje. Kevesen voltak, akik 
képesek lettek volna új életre kelteni Oroszországot, azoknak is betömték a szá-
ját, és pimaszul eltüntették őket. Nem sikerült felébreszteni a nép öntudatát. Mit 
mondhatnánk arról az országról, amely óriási természeti erőforrásokkal rendel-
kezik, ha közveszélyes senkik játszanak a sorsával, akik hatalomra törnek, de 
akikről bármely normális ember azonnal látja, hogy a vezető szerepre tökélete-
sen alkalmatlanok. Elég azt megnézni, hogyan viszonyulnak az idősebb nemze-
dékhez, akik egész életüket az országért áldozták! „Na, mindent megcsináltatok? 
Akkor haljatok meg nyugodtan! És minél hamarább!” Ezek az emberek a legszé-
gyenletesebb, legalantasabb érzésekre játszanak rá, hogy megerősítsék a hatal-
mukat: az őrjöngő nacionalizmusra és a külső és belső ellenség kergetésére.

A szerencsétlen Oroszországnak kevés volt az egy szál Raszputyin, akinek 
a cselszövései nyomán bolondul szétzúzták az ország egyetlen reménységét, az 
Első Alkotmányozó Nemzetgyűlést. Az ország visszasüllyedt a középkorba. Ma 
ismét eltitkolják az igazságot az ország elől, hogy tudniillik egy ember csak rab-
lóbandát irányíthat, az országot viszont válogatott főknek, a jók közül is a leg-
jobbaknak kell irányítaniuk. Csak a szabadon jelölt, és nyilvánosan megválasz-
tott okos vezetők képesek helyesen megtervezni, hogyan gyógyítsák meg az 
országot pusztító, immár komolyra fordult, sok évtizedes betegséget.

Adja isten, hogy Oroszország mihamarább megértse, nem a bármit szívesen 
megígérő szónokok és demagógok alkotják meg a jövőt, hanem a jók közül is 
a legjobbak, akiknek azonnal meg kell adni a lehetőséget, hogy átgondoltan és 
óvatosan építeni kezdjék a jövőbe vezető utat.

Másfél évtized múlt el a  Szovjetunió széthullása óta. És Oroszországban 
még mindig nincsen szabadon választott parlament, nincs a végrehajtó hata-
lomtól független bíróság és teljesen független Legfelső Bíróság. Nem arról van 

18 Feliksz Dzerzsinszkij volt a létrehozója 1918-ban a Csekának (Csrezvicsajnaja Komisszija – 
Rendkívüli Bizottság), amely többek között a KGB jogelődje volt.
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szó, hogy másolni kellene a haladó nyugati országok politikai berendezkedését. 
Viszont harmincnégy évet töltöttem a szabad világban, és meggyőződtem arról, 
hogy az emberiség ennél jobbat még nem talált ki. Ez működőképes, s ebben 
a rendszerben törekszik, próbál helyet találni mindenki, aki bízik a maga tehet-
ségében, hogy le tudja küzdeni a nehézségeket, és kész megharcolni a családja 
jobb jövőjéért. Ahogy a LADA Autógyár felépítése hihetetlen lehetőséget adott 
a volt Szovjetuniónak, hogy előretörhet az autógyártásban, úgy a szocializmus 
rendszerének összeomlása is felbecsülhetetlen alkalmat teremtett arra, hogy az 
emberiség legújabb vívmányait alapul véve valami lényegesen jobbat építsen 
föl. Nem kell itt vitatkozni, elég megnézni, hogy a számtalan szovjet emigráns 
mennyi és micsoda eredményt ért el a nyugati országokban.

A naplómban leírt rövid bejegyzések a tanúi annak, hogy őszintén aggód-
tam volt hazám sorsáért, ahol az események gyorsan főcímmé lettek, majd 
ugyanolyan gyorsan elfelejtették őket. Naivan azt képzeltem, hogy a tehetséges 
Oroszország azok eszére, tapasztalatára és tudására támaszkodva, akik őszin-
tén jót akarnak neki, képes előrelépni a gazdasági életben és a társadalmi be-
rendezkedésben. Ám az első megrendülés után, amelyet a „védelmi pénzek”-kel 
kapcsolatos zsarolás, és a üzletfelek, valamint másként gondolkodók hidegvé-
rű meggyilkoltatása okozott, az egész világ elszörnyedt ettől a fékevesztett bo-
szorkánytánctól. Az emberiség kezdte fölfogni, milyen hihetetlen mértékű ez 
a szörnyűség.

Még mindig féltem a haldokló Szovjetunió „büntető kezétől”, és a határa kö-
zelében óvatos maradtam. Ám 1992 májusának elején szokatlan dokumentum 
érkezett Moszkvából a  címemre, amelyet a  „Komszomolszkaja Pravda” című 
újság fejléces papírjára írtak:

MEGHÍVÓ
„Igen tisztelt V. F. Rott úr!
Tisztelettel meghívjuk, hogy 1992. május 22–25-e között vegyen részt az 

orosz szakemberek találkozóján. Vannak köztük, akik itthon élnek, és van-
nak, akik az emigráció első-második hullámában, más-más években emigrál-
tak. A meghívást már elfogadta Sz. Mamontov és két fia, Sz. és A. Mamontov, 
K. Geringer Argentínából, V. Morozov, J. Akszjonov, G. Pokrovszkij Japánból, 
A. Scserbatov az Egyesült Államokból, Ny. Aprelkov, Sz. Ivanov Brazíliából, P. 
Golicin Luxemburgból, Ny. Iljin, a Lufthansa tanácsosa Németországból, és más 
honfitársaink is, akik Angliában, Svájcban, Spanyolországban, Venezuelában, 
Paraguayban, Uruguayban élnek. Elfogadták a  meghívást uráli, szibériai, tá-
vol-keleti vállalkozók is. A résztvevők közt vannak az Orosz Bankszövetség jelen-
tős bankjainak vezetői.

A konferenciát a nem kormányzati Nemzeti Egyetértés nevű nemzetközi szer-
vezet szervezi és bonyolítja le, mellette pedig a legnagyobb példányszámú orosz 
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újság, a Komszomolszkaja Pravda és az Orosz Tőke nevű részvénytársaság. A ha-
táron túli szervezőbizottság tagjai: Oroszország nagykövete Nagy-Britanniában 
és Luxemburgban, Borisz Pankin és Csingiz Ajtmatov; vállalkozók: Szergej 
Mamontov – Latin-Amerikában és Jurij Trubnyikov Franciaországban.

A konferencia napirendjén egy sor konkrét terv megvitatása szerepel, szerző-
déskötés (ingatlan, építőanyag, az utak hosszú távú bérbeadása, régiségek, áru-
szállítás katalógusból stb.). Jelentős politikusok, kormánytagok is részt vesznek 
a konferencián, s ami különösen fontos, a privatizációval és az oroszországi re-
form sajátosságaival és fájdalmas pontjaival foglalkozó szakemberek is.

A klub egyik alapvető célkitűzése az Egyesített Orosz Társaság létrehozása, 
amely a hazai tőkét képviseli, ennek érdekeit védi mind Oroszországban, mind 
a határokon túl.

Az Oroszországban élő vállalkozók maguk fizetnek a konferencián való rész-
vételért. Külföldön élő honfitársaink kiadásait (az útiköltséget leszámítva) teljes 
egészében a szervezőbizottság fedezi.

Az esemény színhelye: Moszkva, Vernadszkij sugárút 84., Orosz Vezetőképző 
Akadémia.

Mély tisztelettel: [aláírás – V. R.] főszerkesztő, az Orosz Tőke Részvénytársaság 
elnöke, a »Nemzeti Egyetértés bizottságának« moszkvai igazgatója.”

Pár nappal azelőtt, hogy megkaptuk volna ezt a  meghívót, Gennagyij 
Kraszkov hívott fel minket Moszkvából, és arról beszélt, hogy talán lesz egy 
konferencia. De nem nagyon értettem a lényegét annak, amit elmondott. Egy 
időben Kraszkov is tagja volt tomszki egyetemi esztrád-együttesünknek. Ám ez 
idő tájt már Moszkvában lakott, és valamilyen módon benne volt e konferencia 
megszervezésében. Ő javasolta, hogy Iyával vegyenek föl minket a meghívan-
dók listájára. Nemsokára azonos tartalmú meghívót kapott I. B. Rott asszony is.

Iyával zavarba jöttünk. Tizennyolc év telt el azóta, hogy nem tértem vissza 
a Szovjetunióba, és álmomban sem fordult meg a fejemben, hogy még egyszer 
odautazzak. Később telefonon beszéltünk Gennagyijjal is, aki biztosított, hogy 
a meghívás komoly, és hogy sosem merne kitenni minket bármiféle kockázatnak.

A családi tanács döntésére bíztuk magunkat. Ilona és Sándor egyértelműen 
ellenezte, cselvetéstől féltek. De Iyával megkapott minket az ötlet, hogy újra lás-
suk a mi drága Oroszországunkat. Úgy döntöttünk, kockáztatunk. Edvin min-
ket támogatott.

Az Amszterdamból induló repülőgépről izgatottan és nem kevés félelem-
mel léptem ismét moszkvai földre. Persze, hogy szerettem volna egy kis időt 
Oroszországban tölteni, látni a változásokat, érezni, hogy javul a helyzet. Az 
első hideg zuhanyt az útlevél-ellenőrzés ablakai előtt álló hosszú és rendetlen 
sorok jelentették. Egy hosszú, alig megvilágított folyosón ácsorogtunk, aminek 
mennyezetét vastag réteg pókhálóval és porral borított, régen elkorhadt fakörök 
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díszítették. A fiatal határőrök tisztelettel vették el kanadai útlevelünket, emiatt 
tehát kár volt izgulnom.

„1992. május 22. Moszkva. Három nappal korábban érkeztünk meg Moszkvába, 
hogy a konferencia előtt legyen időnk körülnézni, és hozzászokni ahhoz, amit félig 
már elfelejtettünk. Tervezzük, hogy megfordulunk egy csomó városban, és sok régi 
jó barátunkkal találkozunk. Mindenkinek kijár valami ajándék, ezért az 5 hatal-
mas bőröndből álló poggyászunk 95 kiló. És se szeri, se száma kézicsomagjaink-
nak: Edvintől kölcsönkértünk egy aktatáskát, Sándor fényképezőgépe mellett, van 
benne 12 tekercs film is és egy rövidhullámú rádió, egy kis japán magnetofon, amit 
Gena Kraszkovnak hoztunk. A kezemben bádogtokban egy »Hitachi« márkájú 
videokamera van, mert azt tervezem, hogy folyamatosan fölveszem, ami történik. 
Nem működött, amikor Harvey Weltman nekem ajándékozta, ám a cég toron-
tói képviseletén 185 dollárért sietve rendbe hozták. Úgy tervezem, a látogatásunk 
végén Kraszkovnál hagyom a videokamerát, aki a Moszfilm környékén próbál 
pénzt keresni. Iyánál egy nagyjából 80 centi hosszú, kétkazettás rádiós-magneto-
fon van. Ezt Vologya Javorovicsnak hoztuk ajándékba, akinek Torontóból adtam 
meg Kraszkov telefonszámát. A vállamon hatalmas fekete táska lóg, amelyben 
benne van a talesz, a tefillim, a Tóra, az imakönyv, pár ajándék, s a holland re-
pülőgépen kapott étel maradéka. Amszterdamban a  vámszabad boltban össze-
vásároltam még egy táskára valót: két üveg Johny Walker viszkit, egy-egy karton 
Camelt és Marlborót és egy doboz vajat.

A vámos fiatal volt és udvarias. A legjobban Iya gyűrűje és lánca érdekelte: 
»Talán szovjet gyártmányú?«

A repülőtérről befelé vezető úton Moszkvának alaposan »a körmére néztünk«. 
A benyomásunk rosszabb volt a vártnál. Tönkrement utak, piszok, kezdetleges hir-
detőtáblák, rajtuk csak bankok nevei. A tömegközlekedés megállóiban rosszul öl-
tözött tömeg. Az autók régiek, koszosak. A gyepet, a fákat sehol sem gondozzák.

Három éjszakát Gennagyijnál töltöttünk. Agglegény, szegényesen lakik, de 
nagyon készült a  látogatásunkra, még borscsot19 is főzött. Dicsértük a  levest, 
Gennagyij meg szabadkozott: »Tudjátok, mindent megkaptam, ami a borscshoz 
kell, csak tudjátok, éppen a cékla! Öt boltot jártam végig, voltam két piacon, még 
a szomszédokat is felhívtam, de sehogy sem bírtam szerezni.«

„1992. május 24. Moszkva. Istenem, hála neked mindenért! Reggel 7 óra van. 
Ma vagyok ötvenhét éves. Harmadik napja vagyunk Moszkvában, Kraszkovnál la-
kunk. Tegnap kora reggel berobbant Bobrujszkból az én drága Vologya Javorovics 
barátom, hogy találkozzon velünk. »Vagyim, csak két hetet tudok veletek tölteni!« 
Megható volt elnézni, milyen szeretettel kezdi kirakosgatni a táskájából a nekünk 
hozott ajándékokat: két üveg vodka – »Jegyre adják!« –, egy pár kolbász, négy 

19 Orosz céklaleves hússal.
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kemény tojás, egy darab uborka, egy fekete, belorusz kenyércipó, három halkonzerv 
és egy darab szalonna. Elérzékenyültem, megöleltem Vologyát. Udvariasságból el-
fogadtam tőle egy üveg vodkát, a másikat visszatettem a táskájába. Persze, elkese-
redett, amikor elmondtam neki, hogy egy óránk van a találkozóra, utána Kraszkov 
kiviszi őt a metróhoz. Közben odakint Muszja Platunova, Iya unokatestvére meg 
a fia már várta, hogy találkozzon velünk. Észtországból érkeztek. Ott volt Vologya 
Szemjonov, Iya Moszkvában lakó unokatestvérének a férje is.”

„Május 25. Moszkva. Tegnap Kraszkovval együtt Iya unokatestvérénél, Ljuba 
Szemjonova pszichiáternél és a családjánál voltunk vendégségben. Élvezetes és fe-
ledhetetlen volt, hogy a három unokatestvér találkozott: Iya, Muszja Platunova 
(Eszfir Szolomonovna Guterman lánya) és Tánya Dvorkin (Ita Szolomonovna lá-
nya). Pohárköszöntőt mondtak a születésnapomra. Vegyes érzésekkel nézegettük 
Muszja és fia, Szása új útleveleit, akik Kóhtla-Járvéban laknak, és a már független 
Észtország polgáraiként érkeztek Moszkvába.”

Gennagyij Kraszkov azt ajánlotta a konferencia szervezőinek, hogy rajtunk 
kívül még Brazíliában élő távoli rokonait is vegyék föl a meghívottak listájára. 
Ezért amikor hazaérkeztünk a Szemjonov családnál töltött este után érdekes 
házaspárba botlottunk a kapunál: a bejáratnál álló két padon feküdt Feodoszij 
Ivanovics Fefelov és hitvese, Alekszandra Lavrentyeva.

Ők voltak a meghívott brazilok. Ők is a meglehetősen nagy létszámú orosz 
óhitűek táborához tartoztak, akik a  forradalom után Kínába költöztek, majd 
Mao Ce-Tung hatalomra kerülése után kivándoroltak Brazília déli, erdős részé-
re. Pár évvel korábban Gennagyij Kraszkov felkutatta őket, és elment hozzájuk 
vendégségbe. Be kell vallani, hogy a kezdő moszkvai filmesnek egyáltalán nem 
tetszett az orosz óhitűek sajátos, patriarkális életvitele. Már tizennégy éves kor-
ban férjhez adják a lányokat, ezért aztán Gennagyijnak különösen emlékezetes 
maradt, hogy az ottani iskola épülete előtt kisgyerekek játszottak a homokozó-
ban, s mellettük az ugróasztalon ott ugráltak az „anyukák” is.

Feodoszij Ivanovicson akkor is igazi, színes, fonott övvel összefogott orosz 
ing volt, és hosszú szakálla láttán biztos lehetett benne az ember, hogy soha életé-
ben nem borotválkozott. Alekszandra Lavrentyeván hosszú, színes szarafán20 volt, 
sűrű, szőke haját befonva kontyba kötötte. Rio de Janeiróból majdnem egy napig 
tartott az útjuk. Rettenetesen elfáradtak, amire elvergődtek Gennagyij lakásáig, 
mi épp nem voltunk otthon. A szomszédoknál hagyták a holmijukat, vártak egy 
ideig a padon, aztán elmentek a kenyérboltba meg a henteshez, hogy vegyenek 
valami ennivalót. Utána izgatottan elmesélték, hogy Nyikolaj Ivanovics, az udva-
rias hentes csak egyfajta kolbászt tudott adni, és hogy Marlya Vasziljevna nem 
teljesen átsütött kenyeret sózott rájuk. Gennagyij ámultan felkiáltott: „Hat éve 
járok ezekbe a boltokba, de mégsem tudtam, hogy hívják az árusokat!”

20 Az orosz nők ujjatlan felsőruhája.
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A „brazilok” miközben minket vártak, pár órát a padon töltöttek, a szomszéd 
asszonyok pedig összecsődültek körülöttük, ám Alekszandra Lavrentyevna ha-
marosan kiosztotta nekik a kutyaporciót:

– Hát hogy éltek ti? Mintha mindenki idegen volna. Udvariatlanok vagytok. 
Mi van veletek, asszonyok? Hogy tudtok üldögélni, napraforgó magot rágcsálni, 
fecsegni? Inkább kézimunkáznátok vagy virágot ültetnétek. Mindenütt csak a csu-
pasz, poros föld!

A felajánlott étellel is óvatosan bántak. Hoztak magukkal egy kis teáskannát, 
két csészét meg egy serpenyőt. Nagyon elégedettek voltak, amikor Iya zabkását 
ajánlott fel nekik a magunkkal hozott készletből.

„Május 26. Tegnap reggel a taxi száz rubelért elvitt minket Kraszkov lakásá-
tól a találkozó résztvevőinek kiválasztott sokemeletes szállodába, a Jugo-Zapadba, 
amely a Vernadszkij sugárúton van. A közelmúltig a Szovjet Kommunista Párt 
Központi Bizottsága alá rendelt elit Társadalomtudományi Akadémia tulajdona 
volt. Két hatalmas szobát kaptunk konyhával, a fürdőszobában bidé volt, beépített 
szekrények, tévé, minden szobában telefon.”

Délelőtt tizenegykor nyitották meg „Az orosz szakemberek találkozója” 
nevű konferenciát. Amikor bejelentkeztünk, megkaptuk a találkozó program-
ját, s a tömörre fogott tájékoztatást minden résztvevőről. Mai napig megőriztem 
minden iratot és feljegyzést, s miután végignéztem az általam készített videókat, 
újra emlékezetembe idéződött azoknak a napoknak a hangulata.

Borisz Jelcin, az Orosz Föderáció elnöke nem üdvözölte a  jelenlévőket, 
ahogy a program ígérte, viszont érdekes beszéddel nyitotta meg a konferenciát 
A. Vlagyiszlavlev, az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szövetségének elnök-
helyettese. Lényegében a következőt mondta:

„…Mindaz, amit ma hallottam a nyugati partnereinktől, gyakorlatilag a ter-
mészeti tartalékok adásáról-vételéről és ilyesmiről szól. De értsék meg, hogy 
a  továbbiakban nem adhatjuk el természeti tartalékainkat. Az elmúlt hetven 
évben megloptuk az utánunk következő nemzedékeket, és nemcsak az unokáin-
kat és a dédunokáinkat, de még azoknak a dédunokáit is. Az egyetlen lehetősé-
günk, hogy a természeti tartalékaink, infrastruktúránk, munkaerőnk és a nyu-
gati technológiák, azon belül először is a management segítségével valódi tőkét 
hozzunk létre gazdasági életünk strukturális átalakítására, a gazdasági válság-
ból való kilábalás érdekében, ami jelentős beruházási programok végrehajtását 
jelenti, hogy ezek újraformálják, rekonstruálják, helyenként pedig teljesen át-
alakítsák a termelést. Itt kezdődik a munka. Sőt, többet mondok: ebből a szem-
pontból ma egyedülálló lehetőségünk van erre, bár a pénzügyi stabilizáció kö-
rülményei közt nem annyira vonzó a  légkör a beruházások számára (nem is 
lehet másként, hiszen a gazdaság objektív logikája ezt diktálja). A különböző 
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országokban fölvett hiteleink felhígulnak. Lehetséges, hogy már júniusban meg-
oldódik a gondunk a Nemzetközi Valutaalappal. Erőteljes beruházási tervekre 
van szükségünk, amelyek képesek a magasba lendíteni és újjáalkotni a hazai 
ipart, és minőségi szintre emelni azt. Sajnos, önállóan erre képtelenek vagyunk. 
Nincsen tapasztalatunk, hogyan kell kidolgozni ilyenfajta nagyszabású beruhá-
zási terveket. Nem, nincs!

Ezért van mindenképpen szükségünk a külföldi szakemberek magas fokú és 
kompetens tudására, akik velünk együtt, alkalmazkodva a kétfajta gazdasági kul-
túrához, képesek kidolgozni ezeket a beruházási programokat.

Sok a  gond. De bármilyen bonyolult ma a  munkavégzés, bármekkora gon-
dok tornyosulnak is előttünk, biztos vagyok abban, hogy senkinek nem hagyjuk 
meggátolni, ha két vállalkozó – az egyik a mienk, a hazai, a másik nyugati – leül 
a tárgyalóasztalhoz, és türelmesen, kölcsönös jóakarattal érdekes és konkrét ter-
vet dolgoznak ki. Az ügy lényegét illetően már most is minden előfeltétel adott egy 
ilyenfajta, hatékony együttműködéshez. Hát akkor használjuk ki ezeket a lehető-
ségeket, és közösen tegyünk hatalmas lépést Oroszország újjászületése, a gazdasági 
életünk újjászületése érdekében.”

Alább néhány lényegi megállapítás következik Szergej Mamontovnak (Argen-
tína), a híres orosz Mamontov vállalkozói dinasztia utódjának beszédéből:

„Oroszországnak nem az a baja, hogy hetven évig helytelen úton jártunk, ha-
nem az, hogy hetven évre kizárták a normális információszerzésből.”

„Nem először látogatok el Oroszországba, és mindinkább meggyőződöm arról, 
hogy ez a nép nem ismeri a saját történelmét.”

„A fő feladat: hogy a növekvő vállalkozói kedvet egyesítsük a világ tapasztala-
tával.”

„Hiányzik a törvények betartásának kultúrája. Az országban mindenképpen 
működnie kell a törvénynek!”

„A vállalkozónak gazdának kell lennie, a gazda pedig természetesen tulajdo-
nos is egyúttal.”

Szergej Pavlovics Zaligin (hetvenkilenc éves) ezt mondta:
„Az elhangzottakból a felszólalók számára világos, hogy a külföldön élők sokkal 

inkább oroszok, mint mi, akiken annyi éven át képtelen kísérleteket hajtottak végre.”
A Franciaországból érkezett idős vendég, Ivan Alekszandrovics Gucskov 

mindenki figyelmét fölkeltette az általa föltett pontos és gondosan megfogal-
mazott kérdéseivel. Ámulatba estünk, mennyire ismeri Oroszország történel-
mét, és milyen őszintén érdeklődik gondjai és sorsa iránt.

A Svájcból érkezett jóképű Mihail Orlov beszédét, aki a híres Orlov-grófok 
leszármazottja (egyébként pedig beruházási szakember), a többieknél gyakrab-
ban szakította meg a taps. A következőt mondta:

„…Svájcban élek. A  nagyapám, az apám és én csak három embert jelent, 
ami kevés, de már három nemzedékünk harcolt Lenin és eszméi ellen. Most 
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önök is elkezdik a  harcot ezek ellen az eszmék ellen. De ma valami egészen 
más, közös dolgunk van, hogy együtt harcoljunk Oroszország jövőjéért. Mert 
egy Oroszország van.”

„Önök ma nagyon rosszul élnek, szegények. De látom a jó kezdeményezéseket is. 
Nézzék csak meg, a templomok zsúfolásig vannak. És az is tény, hogy mindnyájan, 
akik a »nép ellenségei« voltunk, ma itt vagyunk Oroszországban, a hazánkban. 
Már maga a tény is haladás, hogy ma erről beszélünk, és nyíltan beszélünk róla. 
Hiszem, hogy az orosz értelmiség képes létrehozni a jobb jövőt.”

„Az ország vállalataitól sok ember jött el hozzám, hogy működjünk együtt. De 
mindegyik azt mondta: Az enyém! De hát honnan van bármije, amikor az ország-
nak nincsen tulajdonjogi törvénye?”

„És még valami: ne csapjanak be minket! Mert ha csak egyszer is becsapnak 
minket, vége mindennek.”

„Egy Oroszországot segítő szervezetnél dolgozom. Segítsenek nekünk, hogy ké-
pesek legyünk segíteni önöknek!”

A konferencia érdekes és gondolatébresztő volt. Megmutatta, hogy az újjá-
születő Oroszország előtt még hosszú és nehéz út áll, hogy életképessé tegye 
gazdasági életét.

Az egyik régi uráli fegyvergyár képviselője, egy velem folytatott rövid be-
szélgetés után megsértődött. Felajánlotta ugyanis, hogy vásároljam meg, vagy 
fektessek be pénzt a  létesítményük birtokában lévő szabad gyárhelyiségekbe 
és üres épületekbe. „Ki kezeskedik érte, hogy eladhatják?” – kérdeztem. „Én ke-
zeskedem érte” – mondta magabiztosan. Nem kezdtem boncolgatni az ügylet 
részleteit, hanem azt mondtam neki: „Jól van, akkor adja ide az ajánlatát, hogy 
megmutassam a lawyeremnek.” „Hogy kinek?” – kérdezett vissza értetlenül. „Az 
ügyvédemnek.” „De hát miért volna szükségünk rá?” – kérdezte sértetten az illető, 
felállt és elment.

A százöt emberből, akiket a listán felsoroltak, hatvanöt egy-egy orosz vállalat 
képviselője volt. Gondterheltségük és feszült figyelmük arról tanúskodott, hogy 
komolyan érdekeltek abban, hogy kiutat találjanak abból a zűrzavarból és szét-
esésből, amely az országot sújtotta. Mindnyájan arra panaszkodtak, hogy túlsá-
gosan sokat fizettek azért, hogy részt vehessenek a konferencián. Persze, kemény 
dolog lehetett ennyire kifosztani őket azért, hogy ingyen szállást, étkezést biz-
tosítsanak a külföldi vendégeknek, ráadásul még jegyet is kaptunk a Jevgenyij 
Anyeginre a Nagyszínházba.

A konferencia szervezői el sem tudták volna titkolni, hogy a múltban bizo-
nyos intézményekhez tartoztak, ott tanultak, erőszakkal haladtak útjukon, és 
minden teketória nélkül másokra erőltették a véleményüket, eltaposva mindent 
és mindenkit. Különösen nyilvánvaló lett ez akkor, amikor már a konferencia 
első napjának végén örömmel közölték, hogy Szergej Mamontov azzal a kéréssel 
fordult az orosz kormányhoz, adja meg neki az állampolgárságot. Utána pedig 
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sietve nekifogtak a legfontosabb céljuk, az Egyesített Orosz Klub sietős létreho-
zásának. A második nap végén eltökélten kijelentették: „Tegnap tanácskoztunk, 
és úgy döntöttünk, hogy a klub minden tagjának a belépési díja 500 dollár lesz, 
amennyiben Oroszországban lakik, és 12 000 (!), amennyiben külföldön.” És ami-
kor az egész hallgatóság hangosan ámult ezen, a szónok azonnal csökkentette az 
árat: „Akkor mondhatjuk azt is, hogy 6000-et szedünk be a külföldiektől.”

Kétségtelen, hogy senki sem rohant befizetni ezt a pénzt vagy megírni a csek-
ket. Az én véleményem e kezdeményezés szervezőit illetően akkor alakult ki 
véglegesen, amikor két hónapra rá egy másik, szeptemberben megtartandó kon-
ferenciára szóló meghívót kaptam tőlük, amely akkor éppen a megalakítandó 
Orosz Vállalkozás Házát tűzte ki célként. Ez alkalommal részletesen felsorolták 
a résztvevők előrelátható kiadásait, s e felsorolás után következett a kérés, hogy 
sürgősen küldjem el a pénzt bármelyik bankba a hat közül, amelyeket a meg-
hívó felsorolt. Csak mellesleg: ezek közül egyetlen bank sem Oroszországban 
működött.

„1992. május 28. Moszkva. Reggeli után, amikor befejeződött az orosz szak-
emberek találkozója, nyitott vodkásüveg állt minden asztalkán, ahogy az elmúlt 
napokban is. Elbúcsúztunk egymástól, címet cseréltünk.

»A Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának szállodáját« teljes mér-
tékben uralta a valamikor ott működő KGB árnyéka, amelynek a szokásait na-
gyon is észre lehetett venni a személyzet viselkedésén, a bóbiskoló hivatalnokoktól 
kezdve az emeleten dolgozó szobalányokig. Egy őrzött átjáró közvetítésével lehetett 
bejutni az intézmény belsejébe, ahol ellenőrizték az iratokat. Az őrök hidegvérűek 
és képzettek voltak, de fölengedtek, amikor megtudták, hogy kanadaiak vagyunk, 
és kíváncsian kérdezgetni kezdtek, hogy élünk nyugaton, ahogy ők fogalmaztak, 
»a dombon túl«.”

„1992. május 29., este nyolc. Éppen most szálltunk fel a repülőre, amely a do-
mogyedovói reptérről Ulan-Udéba tart. Az iratainkban az oroszországi tartózko-
dás alatt Moszkva szerepelt, de Iyával úgy döntöttünk, kockázatot vállalunk, és 
elrepülünk Ulan-Udéba, hogy meglátogassuk Rahel mama sírját.

Nagyszerűen töltöttük a mai napot Moszkvában. Gennagyij Kraszkov a ba-
rátjával, Szása Minajevvel, akinek van gépkocsija, körbevitt minket a főváros leg-
szebb részein. Szásáról kiderült, hogy hivatásos operatőr, épp ezért a moszkvai 
sétánkról videokameránkkal készített felvételei, amelyeket aztán hazavittünk ma-
gunkkal Torontóba, jelentősen különböznek az én felvételeim minőségétől, és ér-
dekesen dokumentálják azt, milyen is volt Moszkva 1992 nyarán. Jártunk a Vörös 
téren, éppen őrségváltás volt a Lenin Mauzóleumnál. Megnéztük Moszkva látké-
pét a Veréb-hegyről. A Puskin téren is érdekesen telt az idő, a parkban üldögélő és 
sétálgató moszkvaiak között őt. A Gorkij utca túloldalán a Rosszija mozival szem-
közt szokatlan látványt nyújtott a Moszkvában elsőként megnyitott McDonald’s 
étterem cégére.
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A »Moszkovszkije Novosztyi«21 épületének falán elhelyezték a »The New York 
Times« lapjait – orosz fordításban –, amelyek előtt érdeklődve megálltak a járó-
kelők. Mellettük kis csoportokban gyűltek az emberek, és hangosan vitatták az ak-
tuális kérdéseket. Odamentünk néhányukhoz, belehallgattunk a beszélgetésbe, és 
iparkodtunk felfogni a vita lényegét.

Az oroszországi magánvállalkozás kezdetének jelképét számomra egy tizen-
négy év körüli fiú jelentette, aki egy kicsit félszegen üveges limonádét árult a já-
rókelőknek. Felvidítottam őt egy kis pénzzel, és ezek után bizalmasan bevallotta, 
hogy a tanév kezdetre gyűjti a pénzt.

Sok váratlan jelenséget láttunk a Kazánszki pályaudvaron: a toalett haszná-
latáért 2 rubelt, a híres fánkért 5 rubelt, a mézeskalácsért 7 rubelt kellett fizetni. 
A nem létező jegy érdekében be kellett lépni a pályaudvar területére, ami 4 rubelt 
kóstált, gyermekeknek és rokkantaknak 2 rubelt. A banán kilója 240 rubel, a vi-
rág 100, az alma 100 rubel volt. A füstölt kolbász kilójáért 260–300 rubelt kértek.

Iya érdekeset mondott: „Ez a város még gyerek. Bárhol álltunk is meg, Szása 
Minajev mindenhol könnyedén talált parkolóhelyet.”

Nem sikerült elbóbiskolnom a  Moszkva–Ulan-Ude közti több órás re-
pülőúton. Az sem segítette elő a  pihenést, hogy gyötrelmes megállónk volt 
Omszkban a  repülő tankolása miatt. Iyával előre nyugtalanított minket, mi-
lyen gondok várhatnak ránk. Szinte rögtönzésszerűen repültünk el, még abban 
sem voltunk biztosak, kinél tudunk megszállni arra a pár napra. Elkápráztatott 
minket, milyen gyorsasággal változott meg minden az országban a Szovjetunió 
összeomlása óta, s már-már reménykedtünk, hogy az Ulan-Ude-i szálloda is 
előzetes moszkvai helyfoglalás és a helyi hatóságokkal történő egyeztetés nél-
kül tud szobát adni nekünk, hiszen külföldiek vagyunk. Ám először meg akar-
tunk próbálkozni azzal, hogy Tyihomirovéknál vagy Csernovéknál kérjünk 
szállást, hiszen Mánya néni (Marija Szolomonovna) halála óta csak rájuk szá-
míthattunk.

Iyához közel álltak az egykori szomszédok, Csernovék. 1945 áprilisának 
végén Grisa Csernov bácsi, aki gyerekkori barátja volt Iya édesanyjának, arra 
kérte Rahelt, engedje meg, hogy nála tartsa meg a lagziját, s utána ideiglene-
sen nála szálljon meg. Rahel ugyanis annak előtte megvakult, majd részlege-
sen visszanyerte a látását, s ennek „köszönhetően” végre kapott egy kétszobás 
lakást. Így költözött be 1945. május 9-én a kisebbik szobába Grisa bácsi, és 
Szonya, az újdonsült feleség, s örökre ott is maradtak. Egy év múlva kislányuk 
született, Vera Csernova, akinek az a  szerencse jutott, hogy hosszabb ideig 
lakhatott Rahel mama fedele alatt, és élvezhette szeretetét, mint maga Iya. Iya 
tizenhét éves korában utazott el Tomszkba tanulni. Így került „rokonságba” 
a két család.

21 Szovjet, később orosz sajtóügynökség.
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Grisa Csernov bácsi szinte egész életében sofőr volt a  burját-mongóliai 
Minisztertanács garázsában, ugyanakkor ő volt a garázs pártszervezetének a tit-
kára is. Igaz, hogy a hetenként megtartott politikai foglalkozásokra minden be-
szédét Szolomon Grigorjevics, az előző házasságából született fia írta helyette, 
aki pedagógiai főiskolát végzett, és iskolaigazgató volt. Grisa a Minisztertanács 
kantinjában ismerte meg a második feleségét, amelynek az asszony volt a veze-
tője.

Iya hétéves kora óta ismerte Szonya nénit, szerette, és mindig leveleztek is. 
Torontóból is rendszeresen mentek a levelek Csernovéknak, ők viszont röviden 
és csak nagyon ritkán válaszoltak.

Hát, ez a két lehetőségünk volt, hogy szálláshoz jussunk Iya szülővárosában. 
Moszkvából előre telefonáltunk nekik, és kértük, hogy fogadjanak minket.

Most térjünk vissza a megérkezésünkhöz. Nehéz érzékeltetni, milyen izga-
tottan és örömmel lépett le Iya tizennyolc évnyi távollét után Ulan-Ude repülő-
terére, ahol a „testvére”, Vera Csernova ölelése várt minket, aki férjével, Szlávával 
és a kisebbik fiával Antonnal jött ki elénk, két kocsival. Anton a nagyapja, Grisa 
bácsi nyomdokába lépett, hivatásos sofőr és tehetséges szerelő lett. Tizenhat 

Ulan-Ude, 1963 nyara. Csernovék, kedves lakásszomszédaink is roppantul örültek, mikor Ulan-
Udéba először eljött Iya családja. Baloldalon Szonja néni. Sándort Grisa bácsi tartja a karjá-
ban. Jobboldalt a szélen Vera, Csernovék lánya, aki hosszabb időt töltött egy lakásban Rahel 

Szolomonovnával, mint az édeslánya…
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éves volt csak, jogosítványt még nem kapott, de magabiztosan ült a volán mö-
gött. A saját Zsiguliján, a reggeli nap éles fényében azonnal körbevitt minket 
a nekünk oly régóta kedves város gondozott, tiszta utcáin. Ott egy kicsit jobb 
volt a helyzet, mint Moszkvában, de hát minket már elkényeztetett a nyugat. 
Értetlenkedtünk, amiért nem voltak sehol utcanév táblák.

Akkor álltunk meg először, amikor Anton egy emlékműhöz ért, amelyet már 
a városban tett utolsó, 1974-es látogatásunk után emeltek. Egy alacsony posz-
tamensen ott volt előttünk egy hatalmas, fekete gránitból faragott Lenin-fej. 
Akkora volt, hogy a kormány épületének második emeletéig ért, amely ennek 
az egyedi valaminek a hátterében állt. Abszurd érzés volt műalkotásnak látni 
egy lefejezést.

Ulan-Ude város központi tere, 1992.

Azonnal indulni akartunk a  temetőbe, Rahel Szolomonovna sírjához, de 
előbb el kellett mennünk Tyihomirovékhoz, hogy magunkkal vigyük Revekkát 
is, aki segít majd megkeresni a sírt. Vagy öt percig kopogtattunk az ajtajukon, 
amire végül az álmos és csodálkozó Revekka ajtót nyitott. Bevittem neki a szá-
mukra vásárolt kétbőröndnyi ajándékot. Szomorú képet mutatott a félhomályos 
lakás. Délre járt az idő, de Iszajt, Jurát és Vovát a mi érkezésünk ébresztette föl, 
akkor kezdtek feltápászkodni az ágyból. A szívünk is megállt attól, amit láttunk. 
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A fiúk szobájában három ágy fakerete állt, amelyeknek a sodronya annyira ki-
öblösödött, mint egy függőágyé, s a padlót érte. A sodronyokon egy-egy rég 
miszlikbe szakadt matracból származó vattahulladék. A fiúk tehát gyakorlatilag 
a földön feküdtek. Pokróca mindegyiknek volt. De párnája, lepedője nem.

Revekka elmondta a fiúknak Iya utasítását, hogy ne nyúljanak az általunk 
vitt csomagokhoz, azzal velünk együtt elindult a temetőbe. Gyorsan megtalálta 
a sírt. Az egész temető borzaszó állapotban volt. 1974-ben, amikor utoljára jár-
tunk ott, még állt a magas palánk, amely elválasztotta a temető zsidó részét, ahol 
még azt is megpróbálták figyelembe venni, hogy legyen női és férfi sor. Akkor, 
tizennyolc év elteltével már egyáltalán nem volt kerítés. Össze-vissza temették 
a burjátokat, oroszokat, az egyes zsidó sírok pedig, amelyeket különféle színű 
kerítés fogott közre, egymás hegyén-hátán álltak. Nemhogy átmenni, átfura-
kodni sem lehetett az egyes sírok közt. Valaki nemrégiben felgyújtotta a füvet, 
vélhetően lusta volt lekaszálni. A fű fekete volt, a tűz belekapott sok fa fejfába, 
amelyek úgy meredeztek, mint az elszenesedett oszlopok.

A fekete gránit sírkő, amit valamikor Moszkvából vittem oda, és Rahel 
Szolomonovna sírján állítottunk fel, jó állapotban volt. Ám a porcelán rózsát, 
amit Magyarországról hoztunk, és amit proxyd ragasztóval erősítettünk föl, már 
letörték.

Mitya bácsi (Dmitrij Andrejevics Oszokin, Mariya Szolomonovna második 
férje) 1976-ban halt meg. Mánya néni akkor felhívott minket Torontóban, és 
engedélyt kért Iyától, hogy a férjét az anyja, Rahel mellé temesse. Iya nem mert 
ellenkezni, mert Mitya bácsi mindig úgy viselkedett vele, mintha az édeslánya 
volna. Nekem pedig azt jelentette, hogy Rahel így fizette vissza orosz sógora 
jóságát. Mitya bácsi ugyanis számtalanszor, szeretettel vett részt zsidó temeté-
seken, amikor Rahel megkérte rá, hogy kilegyen a minjón, a tíz férfi, amennyi 
a hagyomány szerint a temetési ima elmondásához kell. Ott láttuk sorban egy-
más mellett a három sírt: Rahel Szolomonovnáétól balra Dmitrij Andrejevics 
Oszokiné, jobbra Marlya Szolomonovna Gutermané.

Persze Szonya néni (Szofja Makszimovna Csernova) azon erősködött, hogy 
szálljunk meg nála. Mindenkinek nagyon hiányzott Grisa bácsi, aki nemrégi-
ben halt meg. Nagyon meghatott minket, hogy Anton, az unokája, aki örökölte 
nagyapjától az autók iránti szenvedélyt, és örökölte Grisa bácsi autóját is, min-
den alkalommal dudálással jelzi halott nagyapjának, hogy emlékszik rá és sze-
reti, valahányszor elhajt a temető mellett. Pontosan ezt tette a bátyja, Szerjozsa 
is, aki vadászpilóta lett.

Mai napig könnybe lábad a szemem, ha az általam videóval felvett jelene-
tet látom, amikor Iya találkozott azzal az emberrel, aki a legközelebb állt hozzá, 
Szonya nénivel, akihez a temetői látogatás után vittek el minket.

Este átmentünk Tyihomirovékhoz, hogy átadjuk az ajándékokat. Revekka 
asztalt terített. Május 30-a volt, és emlékezett, hogy aznap van Iya születésnapja. 
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Ezüst karkötőt ajándékozott a feleségemnek. Kivétel nélkül mindenkinek egyenlő 
arányban töltött vodkát, koccintottunk. Szinte sokkolt minket a pohárköszöntő, 
amit Jura, Revekka magas, jóképű, húszéves fia mondott. Szépen és tartalmasan 
beszélt ennek a nincstelen, nyomorgó családnak a tagja. Nyilvánvaló lett, hogy 
normális családban egészen más jövője lehetne ennek a fiúnak. Aztán eljött a pil-
lanat, amikor átadtuk az ajándékokat. Iya osztotta szét, kinek mi jár. Iszaj kap-
ta a legtöbb ajándékot, Revekka meg ideges lett, és kiabálni kezdett. „Hát min-
dent a te Iszajod kap? Mindent Iszajecskának?” Különösen a Jurának és Iszajnak 
vitt edzőcipőre volt nagy szükség, akiknek negyvenötös és negyvennégyes lábuk 
volt. Iszaj örömében táncra perdült. Akkoriban nem lehetett ilyen nagy edzőcipőt 
kapni Ulan-Udéban. Vovának viszont nem vittünk cipőt, amin nagyon megsér-
tődött. Vova általában megült a sarokban, és folyton maga elé morgott valamit, 
de ekkor hirtelen megnémult. Annyira elszégyelltük magunkat, hogy másnap 
Antonnak az volt az első dolga, hogy elvigyen minket a városi piacra, ahol ugyan 
csak papucsot találtunk Vovának, de ő azzal is nagyon elégedett volt.

Iya, akárcsak gyerekkorukban, felajánlotta Iszajnak, hogy levágja a körmét. 
Iszaj hagyta. Látni kellett, hogy mind a ketten örülnek: a ragyogó arcú, ötven-
négy éves Iya néni, és a boldog ötvenhat éves unokatestvére Iszaj, aki nagy bi-
zalommal nyújtotta oda a feleségemnek puha, gyermeki kezét a hosszúra nőtt, 
koszos körmével.

Szállásunk felé menet alig tudtam megnyugtatni Iyát, akit mélyen fölhá-
borított ez a  nincstelenség. Torontóból mindig egyenlő arányban küldtünk 
pénzt Tyihomirovéknak Ulan-Udéba, és Muszjának, Eszfir Szolomonovna lá-
nyának, Iya unokatestvérének Észtországba. Muszja családja kihasználta az 
akkori eszelős átváltási tarifát, és vettek rajta egy fél tanyaházat, meg egy új 

„Moszkvicsot”. Revekkának viszont csak egy új tévére futotta, s ott voltak azok 
a használt bútorok, amelyeket Misa küldött nekik Munkácsról.

A maradék két nap Anton szállított minket boltról boltra, hogy ágyat talál-
junk Tyihomirovéknak és matracot, párnát, ágyneműt. A boltok üresek voltak. 
Sikerült valami kartonfélét venni, amiből Szonya néni a szomszédasszonnyal 
párnahajat és lepedőt varrt. Szerencsére Iya megtalálta régi iskoláskori barát-
nőjét, Fira Knyizsinát, aki értelmes és energikus asszony volt. Firának sikerült 
rábeszélnie egy ismerősét, egy kapitányt, aki aztán három régi ágyat „szerzett” 
a kaszárnyában a hozzájuk tartozó matracokkal, és eladta nekünk.

Mielőtt elutaztunk volna Ulan-Udéból, az utolsó órákat Tyihomirovéknál töl-
töttük. Iszaj, Jura és Vova lelkesen próbálták belecsavarozni az általunk vásárolt 
ülőkékbe a lábat. Én sem adtam föl, megpróbáltam két különálló ággyá varázsol-
ni az emeletes katonai ágyat. A sokéves illeszkedés már elrozsdásodott, de végül 
is, mindnyájunk örömére, én győztem, bár emiatt majdnem lekéstük a repülőt.

Hihetetlen kép volt! Én izzadtan és makacsul kopogtattam egy kis kalapács-
csal az illeszkedőt, amely nem akarta megadni magát, mellettem ott állt Iszaj, 
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szájához szorítva az ágytámla hajlított felső csövét, és Iya énekére A kék Duna 
keringőt „trombitálta”. Viszont három, rendesen megvetett, tiszta ágy maradt 
a távozásunk után Tyihomirovék hálószobájában.

Előreszaladva el kell mondanom, hogy találkozásunk után néhány évvel Iszaj 
és Vova meghalt. Általában az ilyen fogyatékos emberek nem hajlamosak más 
betegségre, ám Revekkának egyszer a piacon vodka helyett valami olyasmit ad-
tak el, amitől a két fiú rettenetesen legyöngült, és szörnyen felfúvódott a hasuk. 
Revekka elkeseredésében kihívta a mentőket, de a kiérkező orvostól csak ennyit 
hallott: „Minek gyógyítani őket, amikor úgyis elmebetegek.” Iszajnak „szerencséje” 
volt, mert még aznap este meghalt, de Vova egy teljes hónapig szenvedett.

Szonya néninél első éjszaka nem sikerült aludnunk. Arra ébredtem, hogy 
élénken suttognak, és fojtottan vihorásznak a konyhában. Kipattantam az ágy-
ból, felkaptam a videokamerát, és kimentem a konyhába. Ott találtam Iyát és 
Szonya nénit hálóingben, összeborulva a nagy örömtől. Szonya néni mindig is 
nagy mesélő volt, jól fejlett humorérzékkel (a házban lakók mindig úgy emle-
gették, hogy mestere a „finom” káromkodásnak), és éppen Iya kérdéseire vála-
szolgatott. [A szöveget a videó alapján írtam le – V. R.]

– Ó, gyerekek, hogy vártalak titeket! Te meg kinek telefonáltál, Iya? Hogy meg-
szállhattok-e nálunk? Hát kell ezt megkérdezni? Hát persze, hogy nálam maradtok.

– Tudod, Szonya néni – mondta Iya –, régóta nem válaszoltál a leveleinkre. 
Semmit sem tudtunk rólatok.

– Á! Szóval a levelek! A tieteket megkaptam. Amikor Grisa [a férje – V. R.] 
behozta a postát, rögtön észrevette: „Ó, szóval megint külföldről! Már megint írtál 
nekik? Minek irkálsz nekik” „Hagyd abba! – mondtam erre –, maradj békén, ülj 
le a fenekedre!” Azzal zsebre tettem a levelet, mert még elolvasni is tilos volt, ami-
kor itthon volt. Este aztán átjött Vera, együtt elolvastuk. Én persze azonnal elsír-
tam magam. És csak sírtam, sírtam. Aztán visszatettem a borítékba, és bedugtam 
a sublótfiókba. Ott persze már nem találta meg. Mert ne adja isten! Ráadásul még 
a „nép ellensége” is voltam, egy kuláktalanított családból. Szóval, szomorú volt ez 
nekem! Jobb volt, ha hallgattam.

– Szonya néni kuláklány – magyarázta Iya –, meséld csak el, néni!
– Öten voltunk lányok, volt egy bátyánk. Az apánk kovács volt. Volt egy vetőgé-

pünk, magunk szántottunk, jó nagy volt a házunk, lábasjószágunk is volt. Tudod 
Vagyja, mind dolgoztunk. De még mennyit! Aztán megjöttek azok. Elhajtották 
minden állatunkat, mindenünket elrabolták. Még hogy kulákok! Hogy lehet ilyet 
mondani? Apámat bebörtönözték. Négy bátyja volt, a négy hatalmas ház ott állt 
egymás mellett. Mind a négyet leültették. Anyám azonnal belehalt. Ott maradt 
utána a két hónapos kis húgom, Duszja. Senki sem segített a szomszédok közül. 
Pavel, a tizenhat éves bátyám etetett minket. A kicsit is ő etette, megrágott egy 
falat kenyeret, belecsavarta egy rongyba, vízbe mártotta, úgy adta oda a kicsinek 
szopni.
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Engem meg negyvenegyben fölvettek a hadseregbe. Az elhárításhoz kerültem, 
Csitába.

– Hát ott mit csináltál? Titkos iratokat iktattál?
– Ugyan, dehogy! Padlót mostam, főztem, kiszolgáltam. Jött valami tábornok, 

hogy ellenőrizzen, s az egyik őrnagy megmondta, hogy: „Ez itt egy kulák lánya!” 
Gondolj csak bele! Tizenkét éves voltam, amikor kuláktalanítottak minket, mifé-
le kártevő lehettem volna? De bizony megcsíptek, és kihajítottak a hadseregből. 
Hazamentem, a bátyám meg feltátotta ellenem a száját: „A kurva anyádat te, hát 
nem eljárt a szád, hogy kulák lánya vagy. Hová tetted az eszedet! Most mind bör-
tönbe kerülünk…”

Aztán itt is, ez a vénember [Grisa, a férje – V. R.] kommunista. Egy szót se szól-
hattam, mert rögtön megkaptam tőle, hogy a „nép ellensége vagyok!”

– Hogy ismerkedtél meg vele?
– Tudod, a Minisztertanács kantinjában dolgoztam, ő meg odalent a garázs-

ban, aztán megismerkedtünk. Kedves volt, jószívű. És nagyon belém szeretett. 
Aztán feleségül vett. Mert kinek kellettem volna kuláklány létemre? Mindenkinek 
szálka voltam a szemében. Pedig egyáltalán nem voltam csúnya. Fiatal voltam, 
szépen öltözködtem. De Grisa persze tudta, hogy kuláklány vagyok. Ez a billog 
fojtogatott minket.

– Anya [Rahel – V. R.] tudta ezt – mondta Iya –, de hallgatott róla. Ismerte 
apádat, és nagyon tisztelte, szánta is. Hiszen dolgozott falun, a  családok közt. 
[Orosz óhitűekről van szó, akiket a 17. században száműztek a mongol puszták-
ra. – V. R.]

Szonya néni (Csernova Szofija Makszimovna) dédunokáival. 
Ulan-Ude, 2006.
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– Ronyka [Rahel] mondta is egyszer: „Még jó, hogy kuláktalanítottak bennete-
ket. Különben már nem is élnétek. Kiküldtek volna benneteket robotolni a puszta 
földre, hogy úgy keressétek meg a betevőt.” „Na persze! – mondtam neki erre –, ak-
kor ugyanolyan legényekhez mentünk volna férjhez, dolgos legényekhez, és szépen 
éltünk volna!”

– De hát Grisa bácsi szeretett téged. És hogy kért meg, hogy éljetek együtt?
– Na igen! Összeköltöztünk. Nagyon betették a bogarat a fülébe ezzel a „párt-

tal…” Úgy felhígították az agyát, hogy fanatikus lett. Istenre esküszöm! Ha ve-
szekedtünk valamin, egyből a képembe vágta: „Tudod, hogy csak egy szót kell 
szólnom. Egyetlen szót! És téged úgy kivágnak innen, mint a rongyot… Egyetlen 
nap alatt.” „Menj a kurva anyádba! – mondtam neki ilyenkor. Unom már az os-
tobaságodat! Mit akarsz? Kicsi vagy te ahhoz, ráadásul büdös is!” [Grisa bácsi 
sokkal alacsonyabb volt Szonya néninél – V. R.] „Amennyivel nagyobb vagy, 
annyival vagy ostobább.” „Nem vagyok ostobább nálad.” – Rendszerint így vég-
ződött.

– Arra is emlékszem, Szonya néni – mondta Iya –, hogy Grisa bácsi a lakodal-
matokon a húgod, Duszja színes kiskabátját viselte.

– Igen – mondta nevetve Szonya néni -, és hozzá az én csizmámat. Grisa 
családja Mongóliából jött haza, ahol Grisa két évig dolgozott, és két teherautónyi 
holmit hoztak magukkal, de minden szarrá lett a kezükben. Sem Szofja Iljinyicsna, 
sem Idocska [Grisa anyja és húga – V. R.] nem dolgozott. Folyton a Krímbe jár-
tak, egyik üdülőből a másikba. Ha mosni kellett felfogadtak valakit, ha takarítani, 
akkor is. Már hogy néz ki ez? Aztán jöttem én, én aztán, a „kuláklány” dolgozhat-
tam rogyásig, ahogy mondani szokás: „Ha kuláklány, b…ni rogyásig.” [Egy orosz 
szólás így tartja – V. R.]

Először még úgy volt, hogy mindig bedudált, amikor elment a ház előtt.
Én meg kinéztem az ablakon, megkérdeztem. „Mit akarsz, Grisa?” „Főzd azt 

az ebédet, hallod-e?” „Ó, baszd meg! Mit főzzek? Egy falás kenyér van itthon, de 
só ahhoz sincs. Mit beszélsz itt össze?” Nagyon szegények voltunk, ez meg folyton 
zabálni akart.

– Később már jobban éltek – magyarázta Iya. – Grisa bácsi éjszakánként sok-
szor megéhezett. Szonya néni ilyenkor fölkelt, befűtött a kemencébe, sütni kezdte 
a fasírtot. Évekig így volt.

– A  fasírtról jut eszembe! Ezt hallgasd meg! Egyszer csak vártam, vártam, 
hogy megjöjjön. A főnökét szállította valahová. És várni kellett rá. Én meg csak 
melengettem gyújtóssal a  fasírtot. Az meg a végén, a  francba, megsavanyodott.

Megható volt, amikor Szonya néni kíséretében ellátogattunk a Kirov utca 
15-ös számú házba, amelyben Iya felnőtt. Szinte szúrta a  szemünket, hogy 
az eltelt hosszú évek alatt a  világon semmit sem javítottak meg a  házban 
és a  házon. Az udvaron a  budi meg az egyes pajták még szánalmasabb ál-
lapotban voltak, pedig időközben féltucatnyi új pajtát is építettek. A  lakók 
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előmerészkedtek, és Szonya néni el-
magyarázta nekik, hogy „kanadai 
vendégek, Iya – Rahel Szolomonovna 
Jaroszlavszkajának a  lánya, aki vala-
mikor itt lakott.” A lakók nagyot mo-
solyogtak rá. Iya is kezdte fölismerni 
őket, néhányukra meg én ismertem 
rá. Nagy volt a  lelkesedés az ölelke-
zés, csókolózás, az örömkönnyek, én 
meg folyamatosan vettem a videóval, 
ami történt.

Iya húzódozott, de én azon vol-
tam, hogy látogasson el a  régi isko-
lájába is. A 3. számú középiskolában 
persze senki sem ismert rá a volt ta-
nítványra, aki harminchét évvel ko-
rábban végzett ott. Az iskolaigazgató 
elcsodálkozott, hogy ilyen tiszteletre-
méltó vendége akadt Kanadából, és 
szívélyesen bevitt minket az egyik osztályterembe, ahol éppen a tanárok ér-
tekezlete folyt. Nagyon idegesnek láttuk őket. Egy kicsit lehiggadtak, amikor 
meglátták az igazgatót meg a vendégeket. Mi is leültünk a padokba, és a taná-
rok is elmosolyodtak, amikor megtudták miféle vendégeik vannak. Ráadásul 
kiderült, hogy abban az iskolában néhány tárgyat angolul tanítanak, és a taná-
rok közül tizennyolc tud angolul. Beszéltünk magunkról, válaszoltunk a kér-
désekre. Nagyon érdekes találkozás volt.

A beszélgetés végén a tanárok azt is elmondták, miért láttuk idegesnek őket, 
amikor beléptünk. Kiderült, hogy nem ez az első hónap, amikor az iskolának 
nincs pénze a fizetésekre. Akkor éppen a nyári szünet előtt jártak, és a fizetés-
nek csak igen kis részét kapták meg, ráadásul nem is mindenki. A fennmaradó 
tartozásra az iskola „csekket” adott nekik. Azonnal kiderült, hogy ez egyfajta 
igazolást jelent, azzal az ígérettel, hogy az első adandó alkalommal kifizetik 
a hátralékot.

„Ulan-Ude, 1992. június 1. Korán reggel Szása Kocseljov elvitt a reptérre, hogy 
megvegyem a jegyeket. Az ő tekintélyére és ügyességére számítva nem is vittem 
magammal a  meghívót, ami Oroszországba szólított. (Kocseljovra Vologya 
Szemjonov Moszkvában hívta föl a  figyelmemet, hogy esetleg tud segíteni 
a repülőjegyek dolgában.) A pénztáros egy burját nő volt, aki megnézte kana-
dai útleveleinket, és kijelentette, hogy csak kemény valutáért, dollárért tud jegyet 
adni nekünk. Szása viszont rábeszélte az ellenkezőjére, így aztán adott jegyet az 

A Kirov utca 15. számú ház. Itt nőtt fel Iya, 
aki 1955-ben jött el Tomszkba.
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Ulan-Ude–Tomszk járatra 1040 rubelért. A reptéren az egyik mongol örömmel 
vett tőlem száz amerikai dollárt az általa ajánlott átváltás szerint – egy dollár 
140 rubel –, így aztán a két jegy körülbelül nyolc amerikai dollárunkba került. 
A pénztárosnő nem is annyira Kocseljov kérlelésének meg az ajándéknak – két 
rúzs – engedett, hanem meghatotta a hír, hogy a kanadai Iya Rott az ő szülőváro-
sában, Ulan-Udéban született.

Rövid látogatásunk az Ulan-Ude-i operában azzal kezdődött, hogy talál-
koztunk a  színház volt balerináival, akikből balettkarrierjük után ugyanab-
ban a  színházban jegyszedő lett. Iya bemutatkozott nekik, és egy keveset me-
sélt magáról, a gyerekkoráról, s arról, milyen szerepet játszott abban a színház. 
Megvendégeltük őket a helyi büfében vásárolt csokoládébonbonnal, ami akkori-
ban hiánycikknek számított a városban, meg túl drága is volt ahhoz, hogy a he-
lyiek megvegyék. Mindenki csodálkozására Iya emlékezett néhány jelenlévő ne-
vére, ami nagyon meghatotta őket. Kedvesen beültettek a kormányzati páholyba, 
amely mellett még külön toalett is volt. Teljesen lenyűgözött minket, amit a szín-
padon láttunk: a nyugat-szibériai városok gyermekegyütteseinek társasági tánc-
versenye folyt. A videóm folyamatosan vette a nyolc és tizenöt év közötti gyerekek 
elbűvölő és egészen profi csacsacsáját, dzsajváját, foxtrottját, szambáját, bécsi 
keringőjét.”

Ulan-Ude-i látogatásunk történetét a „Panorama Burjatyii” című tévéműsor 
1992. júniusi adásának részleteivel zárom, amelynek másolatát nem sokkal az után, 
hogy elutaztunk a köztársaságból, megküldték nekünk. Ez a részlet érzékelteti, 
milyen gondokkal és keservekkel küszködött az ország azokban a napokban.

Műsorvezető: „Jó estét, tisztelt nézők! Egy éve, 1991 júniusában megválasztották 
Oroszország első elnökét. Annak az Oroszországnak az elnökét, amely a független, 
demokratikus államiság útját választotta, amely megszabadul a korábbi ideológi-
ától, a korábbi életformától. Azt a napot az orosz függetlenség napjának nyilvání-
tották, ami még nem állami ünnep, egyelőre csak pihenőnap.

Nehéz összegezni, mit hozott a megújult Oroszországnak ez az első év. Amíg az 
elmúlt évet viharos politikai szenvedélyek, népgyűlések, a politikai és a gazdasági 
élet fejlődési lehetőségeinek keresése, addig az idei év első öt hónapját mindnyá-
junk számára a kiút keresés, a sztrájkok, a nemzetiségi konfliktusok érzékeny ese-
ményei jellemezték. [A műsorvezető mögött a szovjet Takarékbank helyi fiókjá-
nak ajtaja előtt álló, utca hosszat elnyúló sor látszik. – V. R.] Egy éve biztosítottak 
bennünket, hogy »nem lesz áremelés, nem lesz drágább a megélhetés, mert az 
emberek még nem készültek föl erre.« Aztán elkezdtek fölkészíteni ennek az el-
lenkezőjére: »Áremelés nélkül nem bírjuk ki. Csak így szabadulhatunk meg sok 
gondtól. Kilépünk a szabad piacra.«

Az év első öt hónapjában a végtelen és gyorsan növekvő árak nem hozták meg 
a várt hatást, és még egy vár ránk, mondván »ez az utolsó áremelés, utána stabi-
lizálódik a helyzet, és az árak esni kezdenek.«”
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Közbevetve, hallgassunk meg egy részletet Jelcin elnök beszédéből, amelyet két 
hete mondott, amikor nálunk időzött, Burjátiában [a háttérben tömeg, amely 
körülveszi az elnök kíséretét, és Jelcin hangja hallatszik. – V. R.]: „Először körül-
nézek, ma és holnap. Azután holnap találkozunk a vezetőséggel, és megbeszéljük 
a gondokat. Persze, megpróbálok valahogy segíteni, ez kétségtelen. Nem csak utaz-
gatok, ez nem kirándulás. Köszönöm! Támogatják a reformot?”

„Igen, támogatjuk” – [bizonytalan hangok a tömegből – V. R.].
„Ezt köszönöm! Nehéz, nagyon nehéz. Az a legfontosabb, hogy túléljük ezt az 

évet. Az év végére mindenképpen bekövetkezik a stabilizáció. Egyszóval, elkezdő-
dik az árcsökkenés, az életszínvonal javulása. Biztos vagyok benne, igen, biztos.”

A fentiekről egy nem is olyan régi szovjet vicc jutott eszembe. Mao Ce-tung 
ott áll az emelvényen: „Értem én, szegény kínai népem, kegyetlen tél van, éheztek 
és fagyoskodtok. De biztosítlak benneteket, hogy hamarosan itt a nyár, s akkor 
kétszer jobban fogtok élni.”

Alla Aganyeszova, a „Panorama Burjatyii” műsorvezetője így mutatott be 
minket, amikor megjelentünk a tévéadásban:

„Nemcsak mi nyugtalankodunk hazánk helyzete miatt, hanem a világközösség 
is. Hiszen hasznosabb, ha napjainkban az üzleti partner erős, jómódban él, nin-
csenek konfliktusai, mintha lerongyolódott, dühös, s ráadásul még mindig erősen 
fölfegyverzett. Az oroszországi helyzet más érzéseket vált ki volt honfitársainkból. 
Az általános nyugtalanság mellett a szeretet, a hazafiság, a történelmi hazához 
való kötődés érzése is társul hozzá.

A napokban orosz szakemberek világtalálkozója zajlott Moszkvában, s ezen 
a mi földink is részt vett, Iya Boriszovna (pontosabban: Bazirovna) Rott szemé-
lyében, aki jelenleg a torontói egyetem professzora. A férjével, Vladimir Francevics 
Rott üzletemberrel érkezett, aki úgyszintén honfitársunk.

Amikor Iya Bazirovna Oroszországba érkezett, úgy gondolta, mindenkép-
pen el kell látogatnia a  szülővárosába, Ulan-Udéba, ahol édesanyját, Rahel 
Szolomonovna Jaroszlavszkaját, a köztársaság érdemes pedagógusát eltemették. 
Apja, Bazir Nyikolajevics Vampilov is itt született, aki az egyik neves résztvevője 
volt annak, hogy ezen a tájon létrejött a szovjethatalom.”

Idézek néhány részletet a terjedelmes interjúból, amelyet mi adtunk az Ulan-
Ude-i tévének, és amelyet az opera előtt vettek föl 1992. június 2-án.

A műsorvezető kérdése Iyához: Sok évig nem itt élt, Burjátiában, hiszen már 
kanadai állampolgár. Mi hozta vissza a hazájába oly sok év után?

Iya: Ulan-Udéban születtem, itt nőttem föl, itt végeztem a 3. számú középis-
kolában, 1955-ben, akkor elutaztam, hogy továbbtanuljak. Ennyi emlékem van 
Ulan-Udéról. Itt temették el az anyámat, itt dolgozott apám 1937-ben pártmun-
kásként. Tehát ez a hazám, a szülőföldem, s talán utoljára látogattam el ide, hogy 
megnézzem…
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– Nem, nem! – vágtam Iya szavába. Nem utoljára!!
– A férjem azt mondja, nem utoljára – folytatta Iya. Azt mondja, még eljö-

vök ide. Igen, lehet, hogy még eljövök, s elhozom a gyerekeimet is, hogy megmu-
tassam nekik az én Ulan-Udémat. De a legfontosabb, amiért idejöttünk, hogy 
lássuk az anyám sírját, és hogy lássuk a gyökereimet. És kiderült, hogy ezek na-
gyon szépek.

Vladimir: Most először járunk a  Szovjetunióban, miután tizennyolc évig 
Kanadában éltünk. Meghívtak minket Moszkvába az orosz üzletemberek talál-
kozójára, az orosz piacgazdaság újraélesztése érdekében. A találkozón körülbelül 
hatvan, külföldi országokban élő, külföldi állampolgárságú, de oroszul beszélő ven-
dég vett részt. Egyúttal igazi orosz hazafiakként érkeztek ide. És ahogy az ismerke-
dés során kiderült, egyik sem azért jött, hogy pénzt keressen. Mindannyian azért 
tértünk vissza múltunk gyökereihez, hogy felajánljuk a tehetségünket, a lehetősé-
geinket és pénzünket, amit pedig nem könnyen, de nehéz munkával kerestünk meg 
nyugaton a tehetségünkkel és a tudásunkkal.

Műsorvezető: Mondjon magáról néhány szót! Mivel foglalkozik?
Iya: Amikor megérkeztünk Kanadába, gyorsított tempóban kezdtünk el an-

golul tanulni. Ma pedig már tizenegy éve a  torontói egyetem professzora va-
gyok, és minden mérnökszakosnak ábrázoló geometriát és mérnöki tervezést  
tanítok.

Műsorvezető: És ön mivel foglalkozik Kanadában, Vladimir Francevics?
Vladimir: Én is úgy érkeztem meg Kanadába, hogy nem tudtam angolul, bár 

elég nagy mérnöki tapasztalatom volt, hiszen többek között Togliattiban, a Volgai 
Autógyár szerelő- és javítórészlegének vezetője voltam. Kanadában azonnal vet-
tem egy kis szerszámosládát, és a városi buszon és villamoson utazgattam, hogy 
mindenféle háztartási és ipari technikai berendezést megjavítsak, miközben 
a nyelvet tanultam. Szerencsémre beszélek magyarul és egy kicsit olaszul is, és ez 
is a segítségemre volt. Most pedig egy mérnökcég tulajdonosa vagyok, amit Sibel 
Engineering Ltd.-nek neveztem el. Sokan azt hiszik, hogy én vagyok Mr. Sibel, 
bár Mr. Rott vagyok. A cégem nevében a Sibel a „szibirszkij elektrik”22 rövidíté-
se. Iyával megkaptuk a kanadai diplománkat és a hivatásos mérnökök pecsétjét. 
Alapvető munkám a felszerelések javítása és összeállítása, ami nem mindig mér-
nöki munka, ám a rendelés nagyságától függően kisegítő munkásokat szoktam 
alkalmazni. Nincs mire panaszkodnunk. Nem vagyunk nagyon gazdagok és hí-
resek, normálisan élünk. Normális, dolgozó kanadaiak vagyunk, akik sosem kér-
tünk munkanélküli vagy szociális segélyt. Mindig normális, adófizető kanadaiak 
voltunk és vagyunk.

Iya hozzátette: És reméljük, sosem kell segélyt kérnünk, bár a jövőjét senki sem 
ismerheti.

22 Orosz, jelentése szibériai villamosmérnök.
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Vladimir folytatja: Persze, a világgazdasági helyzet igen feszült, és az is nagyon 
sok, hogy Rott professzor a fizetése 40%-át adóra fizeti ki. Nagyon nemszeretem 
dolog az ilyesmi. De büszkék vagyunk arra, hogy ki tudjuk fizetni, s hogy ebből 
a pénzből jut valami a szegényeknek és a segélyből élőknek.

Műsorvezető: Milyen benyomást tette önökre ez az oroszországi találkozó? Mi 
volt benne a legszebb és a legszomorúbb?

Iya: A  legszomorúbb Moszkva volt. Nem vártuk, hogy ilyen lepusztult, gon-
dozatlan, szegény lesz. A  metróban a  zsúfolt kocsikban nagyon barátságtalan, 
szomorú, gondterhelt az utasok arca. Tudom, hogy az emberek nehezen élnek, 
mindenki a túlélésért harcol, de fájdalom látni a  főváros utcáit, amelyek zsúfo-
lásig vannak szánalmas kis pultokkal, bőröndökkel. Mindenki eladni akar. A do-
mogyedovói reptér épülete körül szorosan egymás mellett ülnek a földön az árusok. 
Gyanúsak az általuk kínált italok és ennivalók, hiszen az ember nem lehet biztos 
abban, ehetőek-e.

A legszebb az utunk során Ulan-Ude volt. Higgye el, nem szépítek, tiszta szí-
vemből beszélek, hogy egyszerűen megrendültem attól, milyen szép itt minden, 
milyen kedves. Tegnap este végigmentünk a Lenin utcán, a postahivataltól a temp-
lomig, ahol mintha a Pionyerszkij szkvernyik23 lett volna. Elcsodálkoztam, hogy 
milyen szép a városuk. És hogy milyen tiszta!

Vladimir: Nálunk két tévécsatorna egész nap csak híreket mond, és mostaná-
ban lényegében teli vannak a Szovjetunióból érkező hírekkel. Figyelmesen követ-
jük ezeket a híreket. Moszkvába érkeztünk repülőn, és a Seremetyevóról bevezető 
úton megdöbbentett minket a rossz út, a sár, az elhanyagoltság. Este nem kap-
csolják be az autók fényszóróit, így spórolnak az üzemanyaggal. Lent a metróban 
lehetetlen fényképezni, olyan sötét van, csak pár lámpa ég. Mikor volt utoljára 
ilyen a helyzet?

Aztán megérkeztünk Ulan-Udéba. Először is kiváló út hoz be a városba önök-
nél, amelyet sávonként betonfal választ el. Pontosan olyan, mintha az ember 
Detroitba vagy New-Yorkba érkezne, vagy azokba az országokba, amelyekben 
évenként a szabadságunkat töltjük. Szinte érezzük a város ritmusát, Ulan-Ude 
bizony élni akar. Kimentünk a piacra is, fölvettem, micsoda bőséges a kínálat, és 
mindenki megijedt tőlem, mert azt hitték, spekulánsokat videózok. Pedig nem, 
magamnak készítettem a felvételt, emlékbe, hogy Torontóban megmutassam a ba-
rátaimnak és a gyerekeimnek. Nagyon örülök, hogy az önök Burját-Mongóliája 
nagyon iparkodik, hogy egyedi, önálló és jobb legyen, ahogy azelőtt is.

Másodszor pedig mindig nagyon tetszettek a burját arcok.
Műsorvezető: Nagyon örülök, hogy a beszélgetésünk vidámabb témákra váltott. 

Sajnos, köztársaságunkra rossz idők járnak. Milyen benyomást szereztek a moszk-
vai találkozón, a burjátiai látogatásukon, utazgatás közben? Képesek leszünk új-
jászületni?

23 Úttörőpark.
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Vladimir: Teljes mértékben! Egy csomó tetterős fiatalemberrel találkoztam. Az 
egyik a városgazdálkodás kertészetében dolgozik, a másik építész, és önállóan 
akar építkezni Ulan-Udéban. Ismerjük az ilyesmit, tudjuk, milyen az önálló vál-
lalkozás, amitől aludni sem tud az ember, és mindig többet kéne végezni. És 
egyáltalán nem a  pénzről van szó, hiszen a  befektetett eszközök és tőke után 
megkeresett tíz százalékos nyereség alapvető a fejlődés, a növekedés érdekében, 
enélkül az üzlet élni sem tud. Meggyőződtünk róla, hogy itt normális növekedési 
folyamat zajlik.

Műsorvezető: Mit tudnak mondani a  Moszkvába érkezett volt honfitársaink 
alaphangulatáról? Segítőkészek, vagy inkább elkeseredettek?

Vladimir: Higgyen nekünk, elképzelni sem tudja, olyan lelkesedést és hazafisá-
got tapasztaltunk, amire nem is számítottunk.

Torontóban, az ukránok és az újonnan bevándorolt zsidók mellett nagyjából 
három-ötezer orosz él, akiknek még pár aranyozott kupolájú pravoszláv templo-
muk is van. Ott élünk közöttük, ám a kommunizmus annyira megmérgezte a gon-
dolkodásukat, hogy szinte nyomát sem találjuk bennük a hazafiságnak.

Moszkvában viszont a volt orosz vállalkozók új nemzedékével találkoztunk, 
akik képzettek, tetterősek és készek hazájuk újjászületésének áldozni a tehetségü-
ket. A legfontosabb, hogy jelenleg segítségre és nyugalomra van szükség. Az élet 
majd előrelökdösi azokat, akik haladni akarnak, és hanyatt löki azokat, akik meg-
kötik magukat. Mindig is így ment ez.

Műsorvezető: Rövid beszélgetésünk befejezéseként kérem, mondják el, milyen 
érzésekkel hagyják itt az országot.

Iya: Azt hiszem, újra visszajövök. Nagyon jól érzem itt magam. És mindenkép-
pen meg kell mutatnom a gyerekeimnek a hazámat, különösen Ulan-Udét.

Műsorvezető: Tehát ugyanúgy szereti a volt hazáját?
Iya: Igen, ugyanúgy szeretem. Tőlem annak hívnak minket, aminek akar-

nak, kivándorlónak, ellenségnek, nincstelen fehérgárdistának, ahogy még nem-
régen is…

Vladimir: Attól függ persze, ki mondja ezt. Mert minél kevesebbet tud, annál 
hangosabb. Minél többet tud egy ember, annál ritkábban nyitja ki a száját fölös-
legesen.

Iya: Anyám nevelt föl. Apám nem volt. 1938-ban születtem, apám pedig még 
1937-ben eltűnt. Anyám úgy nevelt, hogy elmondhatom, ez a hazám! És senki 
sem tudja elvenni tőlem, mert az enyém.

Vladimir: Azt kívánjuk a  köztársaságnak, ennek a  munkaszerető, életigen-
lő Burját-Mongóliának, hogy gyűjtse össze a tehetséges embereit, mert nagyon 
nagy szüksége van rájuk. Az ország minden ereje az értelmiségben, a becsüle-
tes munkásokban, a tehetséges, nem közömbös emberekben van, akik dolgozni 
akarnak. És kívánjuk, hogy mindenki szedje össze az erejét, mert sok minden-
nek meg kell felelniük, hogy aztán közösen megforduljanak, és együtt menjenek 
végig az úton.



ULAN-UDE-I HAJNALPÍR

95

Múltak az évek, rokonainkkal és barátainkkal megtett közös utunk sikerén 
felbuzdulván, 2003-ban úgy határoztunk Iyával, hogy kísérletet teszünk, hogy 
aktuálisan dédelgetett álmunkat, a „Tour–2004”-et valóra váltsuk.24 Kanadába 
érkezésem harmincadik évfordulójának méltó megünneplésére tudniillik az öt-
lött fel bennünk, hogy mindazokat a helyeket, ahol születtünk és éltünk, meg-
mutatjuk gyermekeinknek és unokáinknak, ellátogatunk Fehéroroszországba, 
Oroszországba, Burját-Mongóliába, szemügyre vesszük Bobrujszkot, Ulan-
Udét, Tomszkot és Togliattit. Ez a terv grandiózus voltából fakadóan némi óva-
tosságra intett, viszont egyébre sem volt szükség, mintsem elképzelni, mennyi 
örömben és élményben lesz részünk az út során, máris maradéktalan volt a lel-
kesedésünk.

Egy évvel a tervezett út előtt Iyával Moszkvába mentünk, hogy számos kér-
désről döntsünk, kivédendő a kockázattal járó helyzeteket, bonyodalmakat, me-
lyek egy ilyen körutazás során felmerülhetnek. Ezek után én Fehéroroszországba 
indultam, Iya pedig Burját-Mongóliába, ahonnan örömteli, emlékezetes beszá-
molóval tért haza.

Iya mesélt Ulan-Ude-i útjáról. Megnézte a város szállodáit. Szonya Csernova 
néninél lakott. Vera és Anton kísérte el mindenhová. Voltak a Bajkál-tónál, egy 
magánszanatóriumban éjszakáztak. A városban Iya sok régi ismerőssel találko-
zott. Az egyik, Szonya Vinyevics elmesélte, hogy a JOINT segítségével megala-
kult a városban a Zsidó Közösségi Központ, ahová minden péntek este eljárnak 
az emberek a Sabbath fogadására. Iya nagyon csodálkozott ezen és megörült 
neki, s azt kérte Verától, menjenek el másnap erre a találkozóra. Ez csütörtökön 
történt. Másnap vettek két doboz csokoládét, és elmentek a Központba, amely 
a régi, fából épült sportiskola két szobájából és konyhájából állt. Mintegy har-
minc ember gyűlt össze, többnyire idősek. Jelena Uvarovszkaja, a Központ ve-
zetője mindenkit asztalhoz invitált, meggyújtották a gyertyákat. A serleg borra 
egy fiatalember mondott áldást, felvágták a chálát, és mindenki kapott valami 
könnyű harapnivalót.

A két újan jöttet, Iyát és Verát megkérték, hogy mutatkozzanak be. 
Mindenki elcsodálkozott azon, hogy a Kanadából érkezett zsidó vendég Ulan-
Udéban született. Kiderült, hogy sokan emlékeznek Rahel Szolomonovnára, 
Iya édesanyjára és a testvéreire. Volt egy öregember is a vendégek közt, aki azt 
mondta Iyának, hogy emlékszik rá, és meg tudja mutatni neki a városi piacon 
azt a helyet, ahol valamikor Guterman nagyapa bódéműhelye állt, aki abban 
foltozta a városlakóknak a rézüstöket, serpenyőket és javította a petróleum-
főzőket.

A hosszú beszélgetésből kiderült, hogy a  szegény zsidó családok minden 
hónapban kapnak egy kis élelmiszercsomagot a JOINT-tól, s egy asszony, aki 

24 Vladimir Rott A sors ellenében. II. kötet: A felfedezések öröme, 9. fejezet, Az első oroszországi 
látogatás, 16. fejezet, Utazás a múltba (2004).
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Vlagyivosztokból költözött Ulan-Udéba, saját pénzéből segít az öregeknek meg-
venni a gyógyszert. Iya megkérdezte, hogy mostanában mi okozza nekik a leg-
nagyobb nehézséget, és az öregek többsége azt mondta, hogy a  Szovjetunió 
1992-es széthullása óta, vagyis már tíz éve, szinte egyiküknek sincs annyi pénze, 
hogy fogorvoshoz járjon.

Iya azon az éjszakán felhívott Bobrujszkban, és izgatottan a hozzájáruláso-
mat kérte, hogy otthagyhasson valamennyi pénzt a fogorvosi kezelésre szoru-
lóknak. Ljudmila Kovalcsukot, a Zsidó Központ könyvelőjét egészen megha-
totta a kanadai vendég bőkezűsége. Hétfőn vitte el Iyát a bankba, s azt mondta 
a pénztárosnőnek: „Ez az asszony Kanadából érkezett, és ezer dollárt ajándé-
koz a  Zsidó Központunknak, számlát akar nyitni, hogy segítsen az öregeken.” 
A pénztárosnő erre elsírta magát, és ámultan azt mondta: „Hát még van ilyen 
ember?”

Így született meg a Rahel Jaroszlavszkaja-Guterman Alapítvány, amely orvo-
si segítséget nyújt a Burját-Mongólia-i szegény zsidóknak. Ulan-Udéban Vera 
Gordienko (Csernova) nyugdíjas fogorvos vezeti az alapítványt, az alapítvány 
támogatója pedig az egész családunk, s a Torontóban élő jószívű zsidók, akiket 
Iyával minden évben fölkeresünk.

Most pedig idézzük fel családunk Ulan-Ude-i látogatását (2004).
„A hatórás repülőutat alvással töltöttük el, csak engem költöttek fel folyton 

az unokák, mert egymás után hozták az albumjukat, hogy nézzem meg, mit vá-
laszoltak a kérdésekre.

Az Ulan-Ude-i reptér várótermébe a mi társaságunk lépett be utolsóként, 
nem azért, mintha olyan nagy lett volna a csoport, és csomagunk sem volt ren-
geteg. Viszont a  csomagszállítási ellenőr, egy idős burját asszony addig nem 
engedett el minket, amíg mind a tizenöt bőrönd számát össze nem hasonlította 
a számlán lévő számmal. Próbáltam meggyőzni, hogy hiszen mindegyik csoma-
gon ugyanaz a vezetéknév áll. Hiába!

A reptér kihalt várótermében sóbálvánnyá váltunk a hihetetlen meglepetés-
től. Tarka csoport várt minket: három asszony állt elöl, más-más nemzeti vise-
letben. Egy középkorú asszony, aki a burját-mongóliai orosz óhitű közösséget 
képviselte, óriási, hagyományos formájú cipót fogott, amelyre sótartót állított. 
A zsidó közösséget képviselő fiatal lányon kék-fehér ruha volt, amelyek Izrael 
színei. A köztársaság bennszülött lakosságát képviselő asszonyon gazdag hím-
zésű mongol köntös és magas tetejű sapka volt. Az óhitű asszony hangosan éne-
kelni kezdett: „Ó, drága vendégeink! Ó, hogy örülünk, hogy itt vagytok!” A bur-
ját lány pialát [porcelán kistányérforma csésze – V. R.] hozott oda kumisszal, 
amelyet jelképesen minden vendég megkóstolt. A ránk várakozók közt ott volt 
Jelena Uvarovszkaja, a Zsidó Központ igazgatója, és Vera Gordienko, aki az ala-
pítványunkat kezelte. A buddhista hagyomány szerint minden érkezőnek kék 
selyemsálat tettek a nyakába, a tisztelet és a béke jelképét.
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Pár percre betértünk a  szállodába, hogy rendbe tegyük magunkat, az-
tán már vittek is minket buszon a Bajkál-tóhoz. Egy pillanat alatt megtettük 
a százötven kilométert, és szemünk elé tárult a végtelen jégtükör. Hát így ta-
lálkoztunk az áprilisi mínusz 22 fokban a híres Bajkál-tóval, amelyben a világ 
édesvízkészletének húsz százaléka található, s amelynek a térfogata nagyobb, 
mint az észak-amerikai Öt-tó25. A kis helyi vendéglőben ínyenc halételek gaz-
dag választékával vártak minket. Iya nagyon örült a  marénából készült kü-
lönféle fogásoknak, amelyeknek ízét szinte már elfelejtette. Unokáink semmit 
sem mertek megkóstolni, mert az asztal közepén állt egy tál, azon meg egy 
hatalmas rántott hal, amely óriási szemével őket bámulta. Mind a mai napig 
nem felejtették el ezt a félelmet.

A körúthoz kapott albumban, a  Bajkál–Ulan-Ude fejezetben a  következő 
kérdésekre kellett felelniük: „Milyen hosszú és milyen széles a Bajkál-tó?” (638, 
illetve 48 km); „Hány méter mély a Bajkál-tó (az Ontario-tó?) legmélyebb pont-
ja?” (1637 méter, 244 méter); „Hány folyó ömlik a Bajkál-tóba?” (336); „Hány 
folyó ered a Bajkál-tóból?” (csak egy, az Angara, amely a Jenyiszej nevű szibé-
riai folyó legfontosabb mellékfolyója); „Mi a neve a Bajkál-tóban lakó állatnak?” 
(Bajkáli fóka); „Hány fős Ulan-Ude lakossága?” (400 000 fő); „Hány gyerek volt 
Slomo Guterman családjában? Hányadik gyerek volt ebben a családban Ronya 
(Rahel) nagymama?” (10 gyerek, a 9.); „Milyen hangszeren tanult játszani Iya 
nagymama a zeneiskolában?” (hegedűn); „Hány éves volt Iya nagymama, amikor 
elutazott Ulan-Udéból?” (tizenhét éves); „Mi a Rahel Jaroszlavszkaja-Guterman 
Alapítvány?” (a torontói zsidók segítik általa az Ulan-Ude-i szegény zsidó csa-
ládokat); „Hány óra van Torontóban, amikor Ulan-Udéban dél van?” (előző nap, 
este 11).

25 Az USA és Kanada területén található Öt-tó a Felső-tó, a Michigan-tó, a Huron-tó, az Erie-
tó és az Ontario-tó.

A kanadai Rott család szeretetteljes fogadtatása Burját-Mongólia repülőterén. Ulan-Ude, 2004.
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Miután visszatértünk a  Bajkál-tótól, egy kis időre megálltunk az opera- 
és balettszínháznál, ahol a tisztviselők és jegyszedők nagyon elcsodálkoztak, 
hogy Iya milyen jól emlékszik rájuk, és mindegyiküket felismeri. Megkínáltuk 
őket csokoládéval, ők meg kinyitották nekünk a  nézőteret, hogy megnéz-
hessük.

Végre visszaérkeztünk a szállodába. A „Burjátyiya” szálló volt a város legjobb 
hotelje. Viszont sok mindent szokatlannak találtunk benne. Az előcsarnokban 
fel-alá járkáltak a kövér férfiak, akik mintha a szálloda alkalmazottai lettek vol-
na, s akik jól megnéztek minket, de látszott rajtuk, hogy eszük ágában sincs se-
gíteni, hogy fölvigyék nehéz csomagjainkat a második emeletre. Ahhoz viszont 
volt merszük, hogy odasúgják nekünk: „Vigyen el Kanadába! Mindent megteszek 
Önnek, amit csak kíván.” Lift nem volt a szállodában, így aztán Sándor, Paul és 
Edvin vitte föl a csomagokat.

Alighogy elfoglaltuk a szobáinkat, megkezdődött a telefonálgatás. Egy lágy 
női hang megkérdezte: „Intim szolgáltatást kívánnak?” Sokáig nevettünk raj-
ta, amikor Manana elmesélte, hogy az ő szobájukat is felhívták ilyen értelmű 
szöveggel. Sándor vette föl a kagylót, nemigen értette, miről van szó, ezért ud-
variasan csak annyit mondott: „Köszönöm, nem. Mindenünk megvan.” Manana 
megkérdezte: „Ki telefonált? Mit akart?” „Nem nagyon értettem” – felelte az uta-
zástól elfáradt Sándor.

Mindnyájan Veránál vacsoráztunk, aki szívélyesen fogadott minket. Az 
egész családja ott volt. Szonya néni gyöngéden megölelte és megcsókolta „az 
ő kis Iykájának” minden unokáját. Ám az örömteli találkozást kissé beárnyékol-
ta, hogy aznap volt negyven napja26, hogy Vera férje, Szláva Gordienko hirtelen 
meghalt.

Vacsora közben fölálltam, és ezt mondtam: „Drága Családom! Véssétek emlé-
kezetetekbe ezt a napot! A soros csoda napja ez! Ötven évvel ezelőtt ebből a város-
ból, az anyai házból utazott el a tizenhét éves Iya, ma pedig visszahozta ide egész 
boldog családját, hogy megismerjék Ulan-Udét, ami oly messze van Kanadától, 
és hogy meglátogassák Ronya nagymamának a  sírját. Gratulálok, Iya mama! 
Mindegyikőtöknek gratulálok! Nektek pedig, Vera és Szonya néni, nagyon köszö-
nöm, hogy mindig szerettek és vártok minket.”

Másnap reggel felejthetetlen találkozásra került sor a  Zsidó Közösségi 
Központban. Minden munkatársuk, fiatal és öreg eljött, hogy üdvözöljön min-
ket. Az első, ami meghatott bennünket, hogy a falon ott függött a „Fogorvosi 
Alapítvány” színes plakátja, rajta Iya édesanyjának hatalmas fényképe, az-
tán egy kép a mi családunkról, némi ismertetés az alapítványról, és válogatás 

26 A pravoszlávoknál a halál utáni negyvenedik napon gyászistentiszteletet tartanak a halott 
emlékére.
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a köszönőlevelekből, amelyeket azok küldtek, akiken segített az alapítványunk. 
Néhány öreg ott helyben köszönte meg a segítséget, még megreparált fogukat 
is megmutatták.

Valentyina Alekszejeva üdvözölt minket, aki a nemzetiségi kérdésekkel fog-
lalkozó bizottság elnöke volt Burját-Mongóliában. Köszönetet mondott a segít-
ségért, azért, hogy odautaztunk, és kérte, hogy látogassuk meg őket gyakrabban. 
Mind a négy családot megajándékozta egy albummal, amelyben a köztársaság-
ról és a Bajkál-tóról készült képek voltak.

A Központ vezetősége a  saját munkájáról beszélt. A  köztársaságban élő 
mintegy kétezer zsidóból körülbelül háromszáz ember veszi igénybe a Központ 
szolgáltatásait. Erről Alekszandr Marsalik angolul beszélt nekünk, aki a JOINT 
koordinátora volt, és Krasznojarszkból csak azért utazott Ulan-Udéba, hogy ta-
lálkozzon velünk.

Aztán ellátogattunk a temetőbe. A Paul által fölvett felbecsülhetetlen video-
képek rögzítették a mesés epizódot, amikor a büszke Iya belépett a fémkerítés-
sel körbevett sír mellé, körülvette öt kisgyerek, a hirtelen igen elkomolyodott 
unokák, és könnyes szemmel megtörülgette a sötétszürke labradorit táblát, hogy 
jobban látsszék a belevésett felirat: „Jaroszlavszkaja, Rahel Szolomonovna, ér-
demes tanárnő”. Odakint meg, a kerítésen kívül ott állt családunk többi tagja, 
és Vera Csernova rokonai. Csend volt. Nagyon izgultam, amikor belekezdtem 
a Kaddisba.

Szonja Csernova néni családja. Mellette középen Sándor és Iya Rot állnak.
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A tablófal, amely a burját-mongóliai zsidók megsegítésére létrehozott alapítványunkat  
mutatja be.

Látogatás a Zsidó Hitközségi Központban. Családunkat Valentyina Alekszejeva köszönti, 
Burját-Mongólia Nemzetiségügyi Bizottságának elnöke.
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Vidám társaságunk akkor is elcsöndesült, amikor az autóbusz megállt velünk, 
és beléptünk a Kirov utca 15. számú ház udvarára. Ebben a fából épült emeletes 
házban nőtt fel Iya. A ház borzalmas állapotban volt: omlott róla a külső vako-
lat, a korlátok megdőltek vagy hiányoztak, az ablakok kitörve, a festés lekopott. 
A háznak két lakója volt, egy férfi és egy asszony, akik ismerték Iyát, s mosolyog-
va elénk szaladtak, hogy üdvözöljenek minket: felül nem volt foguk. Szeretettel 
megölelték a nap hősnőjét, s ez földerítette a hangulatot. Iya bemutatta őket: „Ők 
Kolja és Ljuda Nyikityin. Kolja idősebb nálam, és ő volt anyám legjobb barátja.”

Bár Kolja némileg értelmi fogyatékos volt, annak idején mégis besorozták 
a Vörös Hadsereg munkazászlóaljába, és csak három év múlva szerelték le alkal-
matlanság okán. Gyakran írt Rahel Szolomonovnának, de minden levele egyfor-
ma volt: „Neked jó, Rahira. Sok kenyered van, nekem meg kevés.” „Rahira” pedig 
rendszeresen válaszolt neki, és betett egy rubelt a borítékba. Miután leszerelték, 
Kolja elhozta „Rahirának” az okmányt, amely összefoglalta, miért tartotta alkal-
matlannak a Vörös Hadsereg: „Nyikolaj Nyikityin furcsán viselkedett. A helyőr-
ség területén összeszedte az üres üvegeket, visszaváltotta őket, mézeskalácsot vett 
az árukból, leült egy sarokba, és az egészet megette.” Mindenesetre sajátságosan 
működött a fantáziája: amikor fölvették dolgozni a városi csatornázási művek-
hez (népiesen „szarmeregetésnek” hívták ezt az állást), a merítőedény segítségé-
vel megtöltötte ugyan a hordót, aztán megbiztatta a lovakat, hogy iparkodjanak, 
de kihúzta a hordó dugóját, hogy hamarább végezzen a piszok elszállításával – 
így a város utcáit szépen végigöntözte a hordó tartalmával…

(Kellemesen meglepődtünk Iyával a rákövetkező Ulan-Ude-i látogatásunk 
során. A Kirov utca 15. szám alatti házat addigra bevakolták és kimeszelték kí-
vülről (nyilvánvaló, hogy ezt a házat „látogatták a leggyakrabban külföldiek…”).

Csodálatos meglepetés volt az egész családnak, amikor ellátogattunk az 
Ivolginszkij Dacanba (buddhista kolostor), ahol kedvesen fogadott minket 
Dagba Ocsirov guncsen láma. Kiderült, hogy Iya „régi ismerőse”. Egy évvel 
korábban, amikor Iya Burját-Mongóliában járt, hogy előkészítse családunk 
útját, visszafelé a  lámával egymás mellett ültek a Moszkvába tartó repülőn. 
Bemutatkoztak egymásnak. A  beszélgetésből kiviláglott, hogy a  férfi a  val-
lási vezetők közé tartozik. Kiderült, hogy ő a guncsen láma az Ivolginszkij 
Dacanban, amelyben 150 láma (szerzetes) él. Egyúttal ő  a  rektora a  kolos-
torhoz rendelt buddhista egyetemnek, amely 2003-ban először bocsátott ki 
25 felsőfokú képzettséggel rendelkező lámát. A  guncsen láma egy számító-
gép-szemináriumra utazott Moszkvába. Érdekes, hogy Iya, amikor elindult 
Torontóból arra az útra, magával vitte a  „National Geographic” legfrissebb 
példányát, amelynek előfizetője volt. Ebben a számban egy hosszú cikk volt 
a dalai lámáról. Iya tehát elővette táskájából a folyóiratot, amelynek borítóján 
a dalai láma arcképe volt, és megmutatta a guncsen lámának. Kiderült, hogy 
ismeri a dalai lámát, már találkozott vele. Iya nekiajándékozta a folyóiratot, 
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s amikor visszatért Torontóba, ajándék gyanánt egy évre előfizetett a folyóirat-
ra, megadva az Ivolginszkij Dacan címét.

A guncsen láma az egyik angolul jól beszélő szerzetest bízta meg azzal, hogy 
körbevezessen minket. A szerzetes körbevitt minket a kolostor templomaiban 
és a buddhizmusról beszélt.

A „Tour–2004” során, teljes családunk, gyerekek és unokák közös orosz-
országi útján Ulan-Udéban tett látogatásunk fénypontját a  Zsidó Hitközségi 
Központban elköltött vacsora jelentette. A vacsorán nagyjából hetven ember 
gyűlt össze: a Központ vezetősége és munkatársai, Iya volt osztálytársai, ma már 
nagymamák, s annak az iskolának az igazgatója, amelyben annak idején tanul-
tak. Megható volt elnézni, amint családunk asszonyai meggyújtják a szombati 
gyertyákat. A vacsoravendégek sok kedves szót váltottak egymással.

Ma 2017 decemberét írjuk. Miközben ezen a fejezeten dolgozom, csodál-
kozással tapasztalom, milyen egyszerű és könnyű volt megírnom az előző be-
kezdésben a burját-mongol főváros Zsidó Hitközségi Központban a szombat 
várást, amelyen családom részt vett. Örvendj együtt velem, olvasóm! Hiszen 
a bekezdés minden szava mögött életünk egy újabb igazi csodája rejlik! Elég 
belegondolni: Ki honnan jött?! Hol vagyunk most?! Milyen estét ülünk éppen?!

Háttérben az ivolginszki Buddhista Kolostor egyik temploma, Burját-Mongólia, 2004.
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…A bajkálontúli vidéken az első letelepülők a XIX. század közepén tűntek 
fel. Kényszermunkára száműzöttek, hadifoglyok valamint ún. „kantonista kato-
nák”27 voltak, akik leszolgálták a cári hadseregben a huszonöt évet… 1882-ben 
Verhnyeudinszkban (Ulan-Udéban) megépül a korális zsinagóga… 1909-ben 
a városlakók 20%-a volt zsidó… A kereskedőréteg 38%-át, a gazdag földbirto-
kosok 43%-át tették ki… A szovjet hatalomátvétel azt jelentette, hogy 1923-ban 
a Verhnyeudinszki Zsidó Hitközségnek az előírásoknak megfelelően be kellett 
jegyeztetnie magát… Azonban hamarosan elkövetkezett a harcos ateizmus kor-
szaka, amikor is Burjátország valamennyi zsinagógáját bezárták, akárcsak a da-
canokat28 és ortodox templomokat is, mindenféle vallási szertartás ezután ke-
mény tilalom alá esett.

Sztálin alatt Burját-Mongólia lakosai közül mintegy 20 000-en szenvedték 
meg a politikai üldöztetéseket. Csak 1937–1938 folyamán 6838 személyt tar-
tóztattak le, közülük 2483-ra golyó általi halál várt… A II. világháború (az ún. 
Nagy Honvédő Háború) évei során a Burját Köztársaságból körülbelül 120 000 
polgárt hívtak be hadi szolgálatra, közülük 42 500 esett el. A politikai üldözöttek 
és a fronton elesettek között jelentős számú zsidó áldozat volt…

A kilencvenes évek elején, a  „Peresztrojka hullámverésén…”, akárcsak 
Oroszország-szerte mindenfelé, a zsidó élet kezdett újjászületni Ulan-Udéban 
is. Előző könyvemben részletesen szóltam Kabanszk városának egyik fontos 
nevezetességeként számon tartott körzeti helytörténeti múzeumban tett láto-
gatásunkról. Ez a múzeum a valahai Eidelman kereskedő házában működik. 
A dédunokája, Pavel Jakovlevics Eidelman, aki most Izraelben él, és korábban 
a Köztársaság Kulturális Minisztériumának történeti műemlékvédelmi osztá-
lyának volt a munkatársa, az 1990-es évek elején megerősítette az utódok egy-
hangú nyilatkozatát, miszerint lemondanak a villa tulajdonjogáról Kabanszk vá-
ros helyhatóságának javára.
27 Az ún. „kantonista katonák” kifejezés I. Miklós uralkodásával kezd meghonosodni. 
Gyerekként kényszerverbuvált, szinte kizárólag nemzetiségi, gyakran zsidó származású ka-
tonák voltak. Lévén kiváló harcosok, némelyikük a kapitányi rangig is eljutott. Kötelező szol-
gálatukat a cári hadseregben mintegy huszonöt évben szabták meg, s kívánatosnak tartották, 
hogy áttérítsék őket a pravoszláv vallásra. Ennek ellenére még az áttértek körében is sokan 
változatlanul zsidó hitük szerint imádkoztak, tartották az ünnepeket. A zsidó kantonisták ne-
véhez fűződik egy Tomszkban létrehívott önálló hitközség, melynek négy kupolával pompázó, 
faszerkezetű zsinagógáját is ők építették, ezt gyakran Szoldatszkaja (katonai) jelzővel emleget-
ték. A szovjet korszak vallásromboló politikájának következtében az épület városi használat-
ba került, a zsidó közösségnek való visszaszolgáltatására, majd újraszentelésére csupán 2017 
januárjában kerülhetett sor. [A ford.]
28 Buddhista, az ún. gelug buddhista iskolához tartozó, tibeti rendszerű ’egyetemi kolostor’ 
mongol eredetű megnevezése a  szibériai, tibeti és mongóliai kolostorokra vonatkoztatva. 
Oroszországban ezeket hivatalosan is elismerték, az 1700-as évek közepe táján kezdtek ter-
jedni, az elsőt Szentpéntervárott nyitották meg. Hagyományosan filozófiai és orvostani fakul-
tással működtek. A burját buddhista hagyományban a dacan és kolostor szavak egymással 
felcserélhetőek, azonos jelentést hordoznak. [A ford.]
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Számunkra csak az maradt, hogy 
nevessünk az élet visszásságain. 
A  burját-mongóliai zsidóság újjáéle-
désének történetei sorában először is 
Ada Boriszovna Ivanováról (leányko-
ri nevén Eidelman), Eidelman keres-
kedő leánydédunokájáról, ezen ese-
mények tevőleges résztvevőjéről lesz 
szó. 1996-tól 2000-ig Ada Boriszovna 
a  Szochnut az Oroszországi Zsidó 
ügynökség vezető koordinátora volt. 
Ada férje, Ivan Ivanovics Ivanov fele-
sége mellett ül, és időről időre bólogatva ad nyomatékot azon történések je-
lentőségének, amelyekről Ada beszél és amelyek több mint negyven éve tartó 
közös életük részét képezték. A feleség vegyészmérnök. Az Irkutszki Műszaki 
Főiskolán végzett.

Tisztelgünk emléke előtt: Agyin papa, vagyis Borisz Matvejevics Eidelman, a ki-
váló matematikatanár, aki Iyát az Ulan-Ude városi 3. sz. középiskolában tanította.

Mostantól azonban a szó már Ada Ivanovát illeti meg:
„A ’90-es évek kezdetén a Szochnut29-30 útnak indította megbízottját Szibériába, 

Aser Rozenthalt – egy energikus, brazíliai születésű izraelit, aki azzal a feladattal 
érkezett, hogy a nagyvárosokban a zsidó gyermekek számára vasárnapi iskolákat 
létesítsen, hogy megismerkedhessenek a nemzeti hagyományokkal és ivritül tanul-
hassanak. Ennek érdekében először is szükség volt a Szochnut egyes helyi koordi-
nátorainak kiválogatására és képzésére, valamint hasonlóképpen a nyelvtanárok 
felkészítésére.

A.  Rozenthal 1992-ben érkezett Ulan-Udéba. Anatolij Ivanovics Gerstejn, 
a Köztársaság Kulturális Miniszter-helyettese fogadta, aki a jelzett programpon-
tok megvalósításában tevőlegesen segítségére is volt. Az izraeli vendég nem szál-
lodában kapott helyet, hanem egy házaspárnál, Jozsef és Evelina Jarnyevszkieknél, 
A.  M.  Gerstejn korábbi kollégáinál, akikkel még a  Kulturális Intézetben taní-
tott együtt. 1993 júliusában került bejegyzésre a  Burjátországi Zsidó Nemzeti 
Kulturális Központ, melynek nevét néhány év múltán Zsidó Hitközségi Központ 
(EOC)-ra változtatták. Alapfeladatai közé tartozott a zsidó kultúra és hagyomány 
felélesztése, valamint a nélkülözők jótékony alapon történő segélyezése. Egészen 
1998-ig, Izraelbe történt távoztáig a Központ Elnöke megszakítás nélkül Evelina 
Jarnyevszkaja volt. Őt követően ezen a  fontos és szakadatlan munkát igénylő 

29 A szervezet nevének alternatív magyar helyesírása Szohnut. [A ford.]
30 Az Izraeli Zsidó ügynökség, a Szochnut egy nemzetközi cionista szervezet, mely az Izraelbe 
történő újrahonosítás és a repatriálni kívánók segítésének kérdéseivel foglalkozik.

Ada és Ivan Ivanov.
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poszton Jelena Uvarovszkaja, Nagyezsda Szkarbovszkaja ért el elismerésre méltó 
érdemeket… Ezen asszonyok mindegyike a könyvtárosi hivatást cserélte fel, mine-
kutána a programok között elsőbbséget élveztek az oktatási és kulturális jellegűek.

Folyt a  zsidó élet újjászületésének érdekében végzett sok vesződséggel járó 
munka, amely azzal kezdődött, hogy a köztársaságban élő zsidókról információt 
gyűjtöttek (ezt telefonkönyvek, felmérések és személyes ismeretségek útján végez-
ték), és a nagy kulturális és jótékonysági események szervezésével végződött. Ilyen 
programok voltak a gyermekek számára a „Lépésekkel közelebb” elnevezésű (va-
sárnapi iskola, bábszínház, tánccsoport, ivrit nyelvtanulás, nyári és téli táboroz-
tatás), a felnőtteknek pedig: a Családi Klub, az Önkéntes klub, a Nitzanim éneke-
gyüttes, az ivrit nyelv tanulása, Idősek klubja, mely a »Szépkor« elnevezést kapta. 
Élelmiszercsomagokhoz és anyagi juttatáshoz is hozzásegítették az érintetteket.

Az első pászkaszédert az Úttörőházban, a  Lenin utcában tartottuk meg… 
Számomra különösen emlékezetes az 1997-es széder. Egy étteremben béreltünk 
helyiséget. Szétküldtük a  meghívókat, mindenkinek volt helye. Négyszázhúsz 
ember gyűlt össze… A széder megülésének felügyelésére Zvalun Rabbi érkezett 
Jeruzsálemből.

…Egyik reggel megkértek, menjek érte a szállodába, hogy a központba kísér-
jem. Belépek a szobájába, s látom, hogy a padlón dollár bankjegyek hevernek… 
Lehajolok, hogy összeszedjem őket… A rabbi karomnál fogva megragadott: »Ilyet 
ne is merj! Szombat van! Zsidó asszony vagy! Neked tilos…!« A szobában ször-
nyű hőség, alig kapni levegőt…! A rabbi izgatottan a kezével a tűzvörösre hevült 
villanymelegítő spiráljára mutat… Nyomban ki akartam húzni a zsinórt… »Ne! 
Ne! Zsidó vagy! Ma zsidó ember nem tehet ilyet…! Majd a portáról valaki…« 
Szaladok lefelé, a recepción megkérek egy fiatal nőt, hogy jöjjön velem a szobába, 
és kapcsolja ki a hősugárzót…

Az összes zsidó ünnepre ezután tömegével jöttek az emberek. A hitközség tag-
jai megmozdultak, és elkezdték rendszeresen látogatni az olyan városi és orszá-
gos rendezvényeket, mint például »A szívek szövetsége«, »A barátság karavánjai«, 
a  »Verhnyeudinszki vásárok«. A  városi könyvtárakban zsidó könyvfesztiválok 
szervezésébe fogtak.

A tehetséges és energikus Olga Ruszinovának, aki a  Kulturális Intézet ta-
nára, s akinek egy rokona már Izraelben élt, Joszif Jernyerszky, egyik kollégája 
a  tanszékről, még 1992-ben azt tanácsolta, hogy próbáljon meg megtanulni iv-
ritül. Ruszinova ráállt, a  Szochnut pedig szíves-örömest elfogadta a  jelentkezé-
sét. Irkutszkban, majd később Krasznojarszkban kijárta a tanfolyamokat, ezután 
ment izraeli képzésre. Épp ez idő tájt történt, hogy egy fiatal burját ráébredt arra 
a tényre, hogy valójában milyen érdeklődés él benne a zsidó kultúra és annak nyel-
ve iránt. Ez a fiatalember is hasonlóképp kijárta a három iskolát, és szerte Burját-
Mongóliában nemsokára Olga Ruszinova és Vlagyimir Petuskejev számítottak 
a legjobb ivrittanároknak a kivándorolni készülők körében. Az izraeli visszaho-
nosítást nyert emberek százai mind a mai napig hálával gondolnak vissza rájuk.
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A Szochnut tervszerűen válogatta meg a megfelelő munkatársakat az egyes 
helyeken, a teljes jogkörrel felruházott koordinátorok kinevezésük előtt képzésen 
estek át, az ő feladatuk lett a zsidó ünnepek lebonyolítása, az egyéni izraeli vissza-
honosítások előkészítése, az ivrit-tanfolyamok szervezése, az Izrael állam képvi-
selőinek részvétele mellett folyó találkozók megrendezése, és így tovább. Ezt a sok-
rétű kötelezettségekkel járó megbízatást a Köztársaságban Olga Gerstejn, Irina 
Vorobjova, Mása Eidelman egymást váltva látta el. Ejdelman nekem 1996-ban 
adta át tisztjét. Segítőm Faina Oller lett.

A városi zsidó hitközség sokoldalú tevékenysége a teljes kibontakozás felé ha-
ladt. Egyebek mellett a Pészah, a zsidó Újév, a Hanuka a legkülönfélébb korosz-
tályokhoz tartozó tömegeket összefogó érdekes és vidám hangulatban zajló ün-
nepségei révén a városban élő zsidóknak sikerült visszaadni a származásukhoz 
fűződő büszkeség érzését. Nem érezték többé feszélyezve magukat, ha őseikről esett 
szó, bátran beszéltek, átadták gyermekeiknek a magabiztosság, a tisztelet és az 
emberek nemzetek felett átívelő egyenlőségének érzéseit. Elkövetkezett az a kor-
szak, mikor a híres tanárnő, Marija Iszakovna Szuzdalnyickaja mondását kezdték 
lépten-nyomon hangoztatni: »Nem kevés évvel a hátam mögött elmondhatom, 
hogy életem javát Ulan-Udéban éltem le, mindazonáltal nyugdíjba vonuláso-
mat megelőzően még csak nem is gyanítottam, hogy mennyi igaz szívű zsidó 
van a helyi oroszok és óhitűek körében, akik a közeli jövőben Izraelbe szándé-
koznak emigrálni!«

Burjátországból Izraelbe mintegy 1,5 ezer ember repatriált. Elsőként 1996-
ban indultak útnak 52-en, közülük 13 gyerek tanulási célból. Oroszországban 
a Szochnut a 15. évüket betöltött gyerekeknek különféle izraeli oktatási intézmé-
nyekben történő továbbtanuláshoz, egyebek mellett a 10–12. osztály elvégzését 
vagy a felsőoktatási felvételit célzó programokat kínált. 1999-ben 660 ember távo-
zott Izraelbe, köztük 18 tanulmányaik végzésére. Karmiel, Ashdod, Bat Yam iz-
raeli városok fogadták be a legtöbb kivándorlót Burjátországból.

[Ide kívánkozik az a megjegyzés, hogy feleségem földijei, az Ulan-Ude-iek, 
valahányszor Izraelben jártunkkor látogatóba megyünk hozzájuk, mosolyogva 
azt suttogják, hogy Bat-Yam-ot lassan helyénvalóbb Ulan-Yam-ként emlegetni, 
a Burjátországból jött családok ifjú csemetéiket pedig „evrej” helyett büszkén 
a „bu-rej” fordulattal tisztelik meg. – V. R.]

2007-ben a Joint krasznojarszki képviselete határozott arról, hogy a szibériai 
és távol-keleti hitközségekhez tartozó nagyszámú gyerek részére a »Bar és Bat-
Mitzvah«-ot kizárólagosan Ulan-Udéban fogják megtartani. Július 16. és 21. kö-
zött a gyerekeket Verhnyaja Berjozovkában helyezték el a profilaktóriumban… 
A szertartás elvégzéséhez két fiatal rabbi Amerikából hozott valódi Tóratekercset 
erre az alkalomra. Maga az ünnep a Filharmónia termében zajlott le, a felké-
szítő foglalkozásoknak és beszélgetéseknek pedig a  Hitközségi Központ adott 
otthont. Az esemény valamennyi résztvevőjének roppant felemelő élményekben  
volt része.
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Miután a koordinátori tisztségem letelt, munkámat több éven át a ZsHK31-ban 
folytattam a Nőklub valamint azon Támogató Szolgálat vezetőjeként, ahol öt tá-
mogató nővér dolgozott, akik valamennyien Krasznojarszkban kaptak kiképzést. 
Feladatuk az volt, hogy 28 magatehetetlen gondozottat istápoljanak otthonukban 
felkeresve őket, nyújtsanak nekik segítséget: fürdetni, orvoshoz kellett vinni őket, la-
kást takarítani, beszerezni a szükséges élelmi cikkeket, kiváltani a gyógyszereket…”

Hát ő a mi Ada Ivanovánk, aki olyan történéseknek lett tanúja és részese, 
amik Ulan-Ude város életét a XX. század végén meghatározták.

A kiváló Olga Ruszinováról is meg kell emlékeznünk. Rokonszenves, barát-
ságos asszony, ezen túl pedig az általa tanított tantárgyat mélységében ismeri, 
hallgatóit pedig őszintén szereti. Már negyedszázada Ulan-Ude város „rabbiját” 
egyes egymaga testesíti meg, zökkenőmentesen végzi feladatát. A soron követ-
kező zsidó ünnepre vonatkozó történettel mindig jó előre elkészül. A szomba-
ti gyertyagyújtásra a hitközség terített asztalához járuló polgárok pedig szinte 
minden péntek este hálásan hallgatják Olga Ruszinova elbeszélésében a Tóra 
azon heti szakaszának tartalmát, ami majd a rákövetkező reggelen a világ vala-
mennyi zsinagógájában felolvasásra kerül.

Azok az érzések, amelyekkel Burját-Mongóliához kötődöm, a könyveimet 
olvasók körében heves reakciókra találtak. Írás közben, míg végiggondolom 
a dolgokat és az új felfedezések megosztásának szándéka ösztönöz, szívemet 
öröm fogja el, a Mindenható és minden egyes jó ember iránti hálaérzet: a hála, 
mindazért, amit az életben kaptam. Abban a szerencsében lehetett részem, hogy 
megírhattam egy több évtizedes történetet, erre visszatekintve az ember kezdi 
felfogni, hogy életünk fokozatosan annyira felgyorsul, hogy… a  meteorit se-
bességéhez közelít. Elképesztő sebesség! Mi mindenre kell időt szakítanunk! 
Az emberben annyi a jó utáni vágy! Az eredmény: ha az ember rendesen akar 
élni, éljen, igyekezzék, járjon a  jó úton, tanuljon a  legjobbaktól, és alkosson. 
Kétségtelen persze, hogy mindehhez némi szerencse is szükséges. Könyveim 
sorsát Burját-Mongóliában is a szerencse kísérte. Igazi barátokra leltek, amilye-
nek Taiszja Csernih, Vera Gordienko, Luiza Malceva és sokan mások.

Az utóbbi másfél évtized során Burját-Mongóliában töltött tartózko-
dásaimba mindig színt visz, valahányszor családunk jó barátjával, Luiza 
Alekszandrovna Malcevával találkozunk. Lelkesedése csupán nagy mérték-
kel mérhető, ízig-vérig ismeretterjesztésre termett, roppant olvasott, igen 
kifinomult irodalmár, a  Köztársaság számos könyvtárának és iskolájának, 
klubjának fáradhatatlan meghívottja, aki változatlan gördülékenységgel tart-
ja hallgatóinak történelmi és irodalmi előadásait. Közös barátaim helyeslő 

31 Zsidó Hitközségi Központ. [A ford.]
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mosoly kíséretében nyugtázzák, valahányszor ezt a tősgyökeres orosz asszonyt 
a „Burját-Mongólia kétszeres zsidója” titulussal süvegelem meg… A kívülálló 
fülének meglehet, hogy a  dolgok természetéből fakadóan ennek némiképp 
váratlan csengése van… Azok viszont, akik ebbe a közegbe tartoznak, és így 
tisztában vannak vele, mennyi önfeláldozást követelő energiát és lelkesedést 
fektet Luiza Alekszandrovna Malceva abba, hogy szervezőtevékenységével 
a  város Zsidó hitközségének javára tegyen, mindig támogatásuknak adnak 
hangot, hogy elnyerje akár a Köztársaság Hőse címet.

Az alábbiakban számos, Luiza Malcevától származó levelet közlök, melyek 
ékesen példázzák a burját-mongóliai kulturális életben vitt szerepét. Tükrei an-
nak a korszaknak, amely a Miszovaja állomáson található az elhagyott temetőt 
ékesítő Shalom Memoriálé felállításával indult, s mindmáig tart.

„Luiza Malceva, Ulan-Ude, 2014. február 5.
Jó reggelt, Vladimir és Iya! Ma fogadtuk a tizenegy főt számláló vendégse-

reget (ideértve Antont, a tolmácsot is). Az USA-ból, Angliából, Egyiptomból 
és más egyéb helyekről jöttek. Negyvenöt perces késést szenvedtek, így aztán 
mindössze egy óra állt rendelkezésre. Izraeli vezetőjük Jicach (Odesszából szár-
mazik). Különféle korúak, igen kellemes emberek. Sajnos jelentékenyen meg 

Luiza Malceva.
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kellett kurtítani a burjátországi zsidó történelmet taglaló előadásomat, átug-
rani azokon a könyveken, amik szándékom szerint a beszélgetés mellé illuszt-
rációképpen szolgáltak volna, picit érinthettem csupán a Klub tevékenységét, 
kevéssel több jutott az Önök Alapítványára, szerencsére a jelenlévők a Rahel 
Gutermanról szóló fotófallal szemben foglaltak helyet. Két kérdést tettek fel 
(Hogyan sikerült az embereknek megtartani a zsidó hagyományokat a szovjet 
korszakban? Kinek van gyermeke, unokája Izraelben?), közösen elénekeltek két 
dalt (a Tumbalalajkát jiddisül32 és az Ose Shalomot33). Én a Miszovaja állomás 
című kötet angol nyelvű fordításával ajándékoztam meg őket valamint a színes 
flyerrel, egyúttal meghívtam őket az Önök nevében a június 17-i avatóünnep-
ségre. Kiemelkedett Mirra Kudrja előadása, amelyben arról számolt be, hogyan 
maradhattak fenn a hagyományok az egyes családoknál. Ezzel zárom is mon-
dandómat. Kissé persze csalódottak vagyunk, arra számítottunk, hogy több idő 
jut majd beszélgetésre, meg aztán bele is fáradtunk a várakozásba a mi kis szűk 
„kalitkánkban”. Később a vendégek szétváltak, hogy útnak indulhassanak a se-
gítőszolgálat gyámolítottjainak és a gyerekeknek meglátogatására.

Tisztelettel, Luiza Malceva.”

„Luiza Malceva, Ulan-Ude, 2014. április 23. Kedves Vladimir és Iya! 
Röviden számolok be a  Memoriáléval kapcsolatban megtett lépésekről. Én 
és Anna Anatoljevna rész vettünk a Kultúrák dialógusa elnevezésű szibériai 
fórumon, mely A. K. Tulohonov, Oroszország Elnökének a  szibériai föderá-
lis körzetben teljes jogkörrel felruházott képviselője kezdeményezésére és irá-
nyítása mellett zajlott le. A Fórum megnyitóján a résztvevőket V. Nagovicin 
(Burjátország elnöke) és M. Gersevics (a Népi Hurál elnöke) köszöntötte. Én 
A kulturális intézmények szerepe a társadalmi tolerancia alakításában elne-
vezésű vitaszekcióban szerepeltem, A Shalom Memoriálé felavatásának jelen-
tősége a nemzetek közötti kapcsolatok és a turizmus fejlődésében témában 
tartottam előadást. Szekciónk moderátora Timur Cibikov volt.

A városi Veterántanács kibővített plénumának tagjait tájékoztattam 
a Memoriálé avatásáról, és a június 20-án 15 órakor Vladimir Rott író részvéte-
lével tartandó író-olvasó találkozóra invitáltam őket a Nemzeti Könyvtárba (az 
időpont egyeztetése megtörtént, Zsanna Iljina könyvtárigazgató asszony aláír-
ta az aktuális utasítást). A találkozó házigazdája Natal Sztyefani lesz, akinek 
máris rengeteg ötlete van, alig várja, hogy Önt személyesen is megismerhesse, 
s beszélgethessenek (a Facebookon Vologya Zsarov barátjaként van jelölve), az 
avatóünnepségre is eljön.

32 A Tumbalalajka feltehetően askenázi eredetű, szerelmi tárgyú orosz zsidó népdal, eredetileg 
is jiddisül énekelték. 1940-es amerikai kiadását követően igen népszerű. [A ford.]
33 Hagyományos, szertartásokon alkalmazott ősi héber szöveg, amelynek modern zenére kom-
ponált változata Debbie Friedman nevéhez, újabban John Leavitt nevéhez fűződik. [A ford.] 
Az ószövetségi szöveg: Jób, 25, 2.
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Ma a klubban Lena Uvarovszkaját emlegettük, most töltené be a hatvan-
ötöt. Harminc ember volt jelen, sok jót mondtak róla. Ott volt Ruszinova is. 
Vasárnap az összes kérdést végigvesszük a Népek Barátsága Házában.

Anna javaslata alapján a vasárnapi iskolásokat Verhnyeudinszki zsidók 
címmel városnéző sétára viszem, kezdve az egykori zsinagóga épületénél végig 
a Lenin utcán, május 25-ére pedig beszélgetést szervezünk A Sors ellenében 
címmel (Vladimir Rott családja és irodalmi tevékenysége témával).

Jó egészséget kívánok! Ölelem, Luiza.”

„2014. május 19. Kedves Vladimir és Iya! Május 14-én adtam át Olga 
Ruszinovának a Memoriálé felavatása utánra tervezett városlátogatások prog-
ramját. Miután áttanulmányozta, jelezte, hogy Kjahta kivételével mindenütt 
ott tud lenni. Ahogyan engem is, őt is nyugtalanítja a dolog pénzügyi olda-
la (vagyunk olyan helyzetben ugyanis, hogy fedezzük a ránk eső költségeket), 
Önnek úgyis hatalmas összegeket tesznek ki a kiadásai. Én úgy gondolom, ez 
megoldható. Arra kérem önt, hogy ajánlja fel neki, hogy ő tartsa a felavatá-
si ünnepséget. Aligha találhatnánk nála alkalmasabb jelöltet. Ulan-Udéban 
a városnéző sétán én leszek a vezetőjük, majd Kabanszkban csatlakozom, és 
a Nemzeti Könyvtárban én leszek a beszélgetés házigazdája. A Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottságánál azt az ígéretet kaptam, hogy az egy autóbuszra 
eső költséget fedezik, Miszovajába és vissza. A Turisztikai Szövetség vezetője 

Olga Ruszinova hivatalosan felavatottnak nyilvánítja a «Shalom» Memoriálét. Miszovaja állo-
más (Babuskin város) zsidó temetője. 2014. június 17.
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megígérte, hogy támogatnak bennünket mindenben, ellátott számos értékes 
ötlettel, azonban pénzbeli hozzájárulást nem tudnak biztosítani. Jövő héten 
találkozom az Ulan-Ude Város Kulturális bizottsága és Ipari, fogyasztói piaci 
és turizmus bizottsága vezetőivel (pillanatnyilag mindketten hivatalos ügyben 
vannak távol). Ölelem, Luiza”

Azok az olvasók, akik ismerik korábbi könyvem aktuális fejezetét, ahol 
a Shalom Memoriálé megépítésének és felavatásának történetét írom meg, fel-
idézhetik azt az érdekes és sokrétű eseménysort, amelyek sorába illeszkedett 
a burját városokban tett körutazásunk. Mindezt kigondolni lehetetlenség lett 
volna, ha nincsenek ott jóakaróim, akik tanácsaikkal segítettek. Köztük volt 
Luiza is. Néhány ezzel kapcsolatos idézet leveleiből:

„2014. június 6. Tisztelt Vladimir és Iya! Tervük legutóbbi változatához 
itt küldök néhány kiegészítést és a megvalósítás kereteire vonatkozó adatokat. 
A gyalogos városnézés a már elsoroltakon túl kibővül a Linhovoin utcán talál-
ható A politikai üldöztetések áldozatainak állított emlékmű felkeresésével (a 
Népek barátsága háza közvetlen közelében van), a Népek Barátsága Házban 
megtekintjük a zsidó, lengyel, tatár autonómiákat felvonultató termeket, meg-
ismerkedünk Szazsida Rasztamonovna Batalovával, a  Nemzeti Autonóm 
Köztársaságok Elnökével. A várostörténeti múzeumban nem időzünk sokáig, 
maga a városnézés elegendő képet nyújt majd e tekintetben, viszont a múze-
um igazgatója ingyenes belépést biztosít, lehet majd fényképezkedni nemzeti 
viseletekben, és még akkor is hajlandók bevárni, ha esetleg zárásig nem ér-
nénk oda. A vacsora rendben. A Szimhat Haim mellett közvetlenül két ven-
déglő is van…

A találkozó után a Nemzeti Könyvtár, az operaház (megtekintése) után 
marad-e vajon kellő erőnk, hogy a Burját Színházat is megtekintsük? A vacso-
rát ettől függően intézzük.

A Dekabrista Múzeum Novoszeleginszkben, Ulan-Udétól 130 kilométerre 
található, az út jól járható. Beszéltem az igazgatóval, szívesen látja Önöket. 
A dekabristák egyedi bútorzatát és személyes tárgyaikat bemutató kétszintes fa-
épület vezetővel történő megtekintésén túl kivisznek a kilátóteraszra, a látvány 
lenyűgöző, felkeressük Torszon dekabrista sírját, lesz még „Teán Sztarcevnél” 
program is (ilyenkor szertartásosan begyújtanak a szamovár alá, elkészítik az 
esszenciát, a teát pedig palacsinta kíséretében szervírozzák). Árak: fejenként 50 
rubel a belépő + a teraszra a kirándulás 50 rubel, a vezetés 150 rubel a teljes 
csoport számára, végül a teázás fejenként 100 rubelbe kerül [akkoriban 1 USA 
dollár 38 rubelt ért – V. R.].

Atsagat Ulan-Udétól 60 km-re fekszik, az útviszonyok jók. Itt: Hugan 
Bordzsijev emlékház felkeresése, ismerkedés a burját népszokásokkal és nép-
hagyománnyal, ugyanitt ebéd a „Sztyeppei nomád” vendéglőben (burját kony-
ha, kumiszmentes, szórakoztató program, időben 9 és 16 óra között, viszont 
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mivel hátravan még egy találkozó a városi vezetőtestülettel, kértük, hogy ezt 
hozzák előbbre és rövidebb legyen). A busz kicsi, a költség fedezésére ígéretet 
tett a Fogyasztói piaci, ipari és turizmus ügyi bizottság.

A június 22-i (Az emlékezet és gyász napja) rendezvényeink tervét 
a Vezetőtestület még nem hozta nyilvánosságra. A városi Veterántanács el-
nöke, Viktor Guszin azt szeretné, ha a mi delegációnk is jelen lenne. Egyelőre 
(2,5 órás) autóbuszos városnézés marad. Minden jót! Jó egészséget! Ölelem, 
Luiza.”

„2014. december 11. Kedves Vladimir és Iya! A »Szépkor« elnevezésű klu-
bunk mai találkozója a  Barátság háza dísztermében került megrendezésre. 
A bevezetőben előadást tartottam az Önök magadani útjáról. Ezt filmbemu-
tató követte, amit a klubtagok széles kivetítőn élvezhettek. Sokakban váltott 
ki rokonszenvet. Azok, akik jelen voltak a Memoriálé felavatásán, elmondták, 
hogy a film megtekintése után újabb spirituális ébredést éltek át. Rajongással 
szemlélik az Önök tehetségét és kreativitását. Ölelem, Luiza.”

„2016. szeptember 30. Kedves Vladimir és Iya! Épp csak most értem haza 
A találkozások öröme című könyvének mai bemutatójáról, mely a Nemzeti 
Könyvtárban zajlott. Később részletesen megírom, kik szólaltak meg és miről 
is beszéltek, most viszont legelőbb is a fényképeket küldöm, mielőtt a fiam el-
utazna, aki pár hétig távol lesz.”

A „Szenvedésből vigasz” című könyv bemutatója után Ulan-Ude 19. sz. középiskolájában, 
2015. április 25.
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„A találkozások öröme” című könyv bemutatója. Burját-Mongólia Nemzeti Könyvtára, Ulan-
Ude, 2016. szeptember 30.



ULAN-UDE-I HAJNALPÍR

115

A könyvbemutató programja (Az est házigazdái én és Taiszja voltunk.)
1.  V. Rott életrajza (életútjának és alkotói pályájának főbb állomásai)
2.  Az irodalmi tehetség (idézet a  könyvből, 341–342. l.), az Apám leve-

lei (2007), a  Szenvedésből vigasz (2008), A  felfedezések öröme (2010), 
a Miszovaja állomás (2012), A találkozások öröme (2016).

3.  Milyen szerepet tölt be a könyv életünkben? (A Rott házaspár találko-
zója az olvasókkal Burjátország Központi Könyvtárában és Nemzeti 
Könyvtárában, négy könyvbemutató a könyvtárosok szemináriumán.)

4.  T. A. Csernih története: miképp ismerkedett meg a könyvvel és szerzőjé-
vel, hogyan születhetett meg közös munkájuk révén a Shalom Memoriálé. 
О фильме В. Ротта – „Памяти кладбища в Сибири”.

5.  Az „Apám levelei tovább élnek” – Larisza Parkina, a Politikai üldözteté-
sek áldozatai szövetsége tagjának előadásában kitért arra, hogy az isko-
lásoknak rendezett találkozókon az Apám levelei mindig „a fegyvertárba 
tartozik”.

6.  Iya Rott – egy találkozás története (felolvasásomban hangzottak el rész-
letek a Szenvedésből vigasz című könyvből), a feleség szerepe Vladimir 
életében, az önálló szakmai karrier (torontói egyetemi tanári működése). 
Irina Pahaszojeva szintén megosztotta emlékeit a jelenlévőkkel.

7.  A Barguzin. Könnyes krónika című fejezet kapcsán professor A.  Tyiva-
nyenko beszélt.

8.  A Rott család szponzori tevékenysége Vera Gordienko ismertetésében.
9.  „A mikrofon mindenkié.” Felszólaltak: Albert Malih, Jevgenyij Kozulin, 

Irina Krismar, Jevgenyija Molcsanova, Nelli Malceva.

„Az előzetesen megszabott egyórás találkozó 1,5 órásra sikeredett, meleg és 
oldott hangulatban telt körülbelül 60 fős közönség előtt, és a benyomásom az, 
hogy mindazon jótettek fénye, ami a könyv szerzőjének érdeme, valamennyi-
üket megérintette. Kár, hogy Vlagyimir Zsarov nem tudott jelen lenni, hogy 
videóra vegye (a »Risz«34 nevű kutató mentőcsapatot kellett kísérnie, Hanhil-
Gol vidékén lesz október 4-ig), viszont sok fénykép készült (azokat, amiket én 
megküldtem, Marina Kibanova készítette, aki a  rendezvényt megszervezte). 
Később kibogarászom az egyes felszólalásokról szóló jegyzeteimet, és megírom 
Önnek. Ölelem, Luiza”

Nelli Ivanovna Malceva felszólalása „A találkozások öröme” című könyv 
kapcsán:

„Előttünk Vladimir Rott könyvei. Egyedülállóak, súlyos mondanivalót hor-
doznak, jelentékenyek mind terjedelmüket, mind tartalmukat tekintve. Ez 
a  könyve pedig őszi virágcsokor gyanánt repült napfényben úszó hazánkba, 

34 ’Hiúz’ or. [A ford.]
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Burjátországba. Megannyi lapja és fényképei a bajkálontúli tájat mutatják be, 
de az egész földgolyót is, mely helyszíne mindazon találkozásoknak, melyeket 
szerző és hitvese barátai és szerettei körében élt át.

A találkozások öröme cím, melyet a harmadik kötet visel, már önmagában 
is mágneses vonzóerővel hat. Napsugárként ragyogó fényét a különféle embe-
rek, különféle nemzetiségek legkülönfélébb körülmények közepette létrejött 
találkozói táplálják. A világ népei közti barátság! A világ szemünk láttára kel 
életre a bolygóról szóló híradással. A szülők iránti nagyfokú tisztelet, páro-
sulva az eltávozottaknak lerótt hálával, emberek, sorsok emlékezetét állítja 
helyre…

A viszontagságos életsors arra ösztönzi a szerzőt, hogy beutazza a világot, 
felfedezéseket tegyen, amiért hálás az embereknek, és könyveiben megaján-
dékoz bennünket ezekkel a felfedezésekkel, örömökkel, találkozásokkal. Már 
kisfiúként, Fehéroroszországban, átvészelvén a »német uralmat«, a »Gondold 
meg és dönts!« alapállására helyezkedik. A Szibériába deportált apa levelei 
szíve ajtaján zörgetnek! »Hol van nekem az apám? Hol van Ferenc?« Ez az 
érzés űzi Magadanba. Ugyanezek a gondolatok vezetik el felesége szülőföld-
jére, Miszovaja állomásra, a Bajkálhoz, mindebből sarjadt az emberi hőstett, 
aminek eleven ténye az egykori zsidó temetőben álló Shalom Memoriálé. 

Larisza Parkina, a Politikai üldöztetések áldozatai szövetségének tagja személyes hangú meg-
szólalásában hangsúlyozta, hogy az iskolásoknak rendezett találkozókon az Apám levelei mindig 

„a fegyvertárba tartozik”.



ULAN-UDE-I HAJNALPÍR

117

Értsük meg jól, korántsem holmi fantaszta, hanem kortársunk, egy nagyon 
is valós személy és hitvese lelkük aktuális sugallatának engedelmesked-
ve Barguzinba indulnak, ahol a  magyar nép nagy költője élt, és ahol el is  
temették…

Kedves Rott család! Köszönet jár Önöknek emberszeretetükért, az ember 
iránt érzett tiszteletükért, és azért, hogy emlékezetükben tartanak! Köszönjük 
a találkozások örömét!

Nelli Ivanovna Malceva”
(Személyes hangvételű előadása végén Nelli tisztelettel hajolt meg Taiszja 

felé…)

Jevgenyij Kozulin felszólalása A találkozások öröme című könyv bemutatóján a Nemzeti 
Könyvtárban. Ulan-Ude, 2016. szeptember 30.

Jevgenyij Kozulin felszólalása „A találkozások öröme” című könyv kapcsán
„Két éve már, hogy az Inform-polisz című újságban elolvastam egy cikket 

a Miszovaja állomás környékén felállításra került Shalom Memoriálé avatójáról, 
melyet Vladimir Rott, Kanadában élő torontói vállalkozó, szponzor segítségével 
és közreműködésével emeltek.

A cikk érdeklődéssel töltött el. Hiszen nem közönséges esemény ez ha-
zánk, Burjátország szemszögéből, jelentős és méltó arra, hogy odafigyeljünk 
rá. Kérdések gyűltek fel bennem. Nekiláttam hát, hogy megleljem a válaszokat.
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És erre, nem is olyan rég Budapestről ajándékot kapok, méghozzá Vladimir 
Rott A találkozások öröme című könyvét, ráadásul a szerző ajánlásával. Nem 
postán jött, hanem a »személyi posta« révén jutott el hozzám, ahogyan a régen 
volt időkben emlegették!35

Esténként olvasom. Pár fejezet van hátra. A könyv mágnesként tart fogva. 
Könnyű olvasni, ami annak a biztos jele, hogy a szerzőnek nem kevés jutott az 
elbeszélői tehetség adományából.

A téma, az időszak, a hősök egyformán közel állnak hozzám. Ismerős nevek-
kel találkozom, ismerős arcok pillantanak rám a fényképekről. A könyv mágiája 
a szerző személyében keresendő. Minthogy szíve-lelke tüze hevíti minden sorát. 
Ez az az összefüggés, ami ugyan a szem számára rejtve marad, csak más módon 
érzékelhető, de létezik… A Shalom Memoriálé történetét illetően elmondható, 
hogy épp ebben a könyvében aprólékosan, részleteiben tárja fel a dolgot, a kez-
detektől indítva egészen egy folyamat kibontakozásáig.

A szerző nem közönséges szponzor, tettet visz véghez, tevékenyen vesz részt 
az építés minden szakaszában, ő a szervező. Az ősök felé leróni a kijáró tiszte-
letet, halhatatlanná tenni emléküket… Szent ügy. A megvalósítás csak magas-
rendű spiritualitást és kristálytiszta erkölcsiséget hordozó embernek adatik meg.

Köztársaságunk nincs híján tehetős embereknek. Vajon alkotott-e bármelyi-
kük ehhez hasonlatosat? Em lékezetem ilyesmit nem őriz.

Gaaz doktor, a  két évszázada élt humanista mondása: »A legfontosabb, 
hogy életünkben megadatik nekünk, hogy jó dolgokat cselekedhessünk meg. 
A  legeslegfontosabb pedig az, hogy utánunk fennmarad a  jó dolgok emléke.«

Visszatérek A  találkozások öröme című könyvhöz. Számomra a  babuski-
ni Ideg- és Elmegyógyintézetben tett látogatás leírása volt a  legmegindítóbb. 
Mennyi repeső szeretettel vette gondjaiba ebben a szomorúságos otthonban újra 
megtalált rokonait a Rott család! Vladimir Francevics Rott műveit egyre inkább 
élénkülő figyelem övezi. Olvasói tábora világszerte gyarapszik. Íme, nálunk, 
Ulan-Udéban is mennyi barátja van! A mi kötelességünk itt Burjátországban 
az, hogy a dokumentarista, ismereteket terjesztő, jótékony szerző műveit nép-
szerűsítsük.

Jevgenyij Kozulin, 2016. 10. 14., Ulan-Ude város”

Jevgenyija Molcsanova észrevételei „A találkozások öröme” című könyvről:
„A Rott családhoz személyes szálak kötnek (hét évig voltam osztálytár-

sa Iyának). Sok egyéb dolog is ismert előttem, amiről Vladimir ír. Kiválóan 

35 Az orosz kifejezés (с оказией) ’élve az adandó alkalommal’ gyakorlatilag a történelem fo-
lyamán mindig is szervezett orosz titkosrendőrségi kijátszására céloz: A levéltitok megőrzését 
célzó óvintézkedés értelmében megbízható rokon vagy ismerős kezére bízták a bizalmas infor-
mációt, a postát kikerülve. Ez volt a módja a konspiratív szervezetek, száműzöttek, politikailag 

„megbízhatatlanok”, gyanúba keveredett családtagok, belső emigránsok közötti kapcsolattar-
tásnak, s már a dekabrista felkelés utáni időkben igen elterjedt volt. [A ford.]
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emlékszem édesanyjára, Rahel Szolomonovnára is. Mennyi őszinte vágy van ab-
ban, ahogyan Vagyim belefog rokonai élettörténetének megírásába! Közeli hoz-
zátartozóinak, Misának, Jurának, Rebekkának, a nagyapának és más rokonai-
nak sorsa különösen megindító. Mennyi tisztelet van benne, ahogyan Miszovaja 
állomás lakosait festi le. Mennyi hála nyilvánul meg azok felé, akik rokonainak 
megadták, amit meg kellett.

És a  tömérdek jó szó, ami a  könyvből azok felé árad, akik felállították 
a Shalom Memoriálét a zsidó temetőben.

Az ember, miközben ezt a könyvet olvassa, ismerősökkel találkozik, mintha 
valóban velük együtt élné át a család életében végbemenő történéseket.

S ahogyan a családja belső viszonyait festi le! Édesanyjára, a nép ellenségé-
nek feleségére nehéz élet várt. Számos rokona jutott nehéz sorsra, a feszültsé-
gekkel teli élet ezekben az emberekben mindazonáltal nem a haragot táplálta.

Köszönöm a sorsnak, hogy Önökkel összehozott. Hálás vagyok Önöknek, 
mindazért, amit értem tettek. Az ön könyvének érdeme, hogy a világban a mi 
hétköznapi életünkről is tudomást szerezhetnek.

Kívánok Önnek és egész családjának jó egészséget, derűlátást, még sok élet-
ben-alkotásban eltöltött évet!”

(Jevgenyija Jakovlevna hozzászólására nem maradt idő, de a kéziratos szöveget 
helyben átadta nekem. Igazítás és javítás nélkül gépeltem be. Luiza)

Iya Rott egykori osztálytársai (1955-ös végzősök) A találkozások öröme című könyv bemutatója 
után a Nemzeti Könyvtárban. Ulan-Ude, 2016. szeptember 30.
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„Luiza Malceva, 2016. október 20.
Kedves Vladimir! Itt küldöm Önnek 

»Szépkor« klubunk rendszeres látogató-
jának, Albert Malihnak (78 éves, foglal-
kozása építőmunkás, verseket ír) az Ön 
A találkozások öröme című könyvéről 
szóló észrevételeit.”

„Elolvastam Vladimir Rott A talál-
kozások öröme című könyvét. Az igaz-
ságot írja meg, akkor sem kerüli meg, 
ha érdes felületekbe ütközik, mindent 
nevén nevez.

Roppant munka van a  könyvben, 
szerintem ez már titáni erőt kíván 
meg. Tevékenyen él, másokat is meg-
érint. Gratulálok Önnek, Vladimir 
Rott!

Számomra ebben a könyvben a fe-
leség iránti tisztelet, az iránta megnyil-
vánuló büszkeség a leginkább meglepő, 
ahogyan a szerző meghitten »szépségemnek« nevezi. Vladimir Rott apránként 
egybegyűjti másod- és harmadági rokonait, szeretettel viseltetik irántuk, fenn-
tartja velük a kapcsolatokat. Eléri, hogy a jó barátságot egymás közt is ápolják. 
Mindeközben bennünket tanít arra, hogy szükségünk van a kölcsönös szere-
tetre, tiszteletre, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot, törekedjünk egymás felé…

Műve nem kis részét Petőfinek szenteli, a  legendás költőnek. Csak a vo-
natkozó fejezet végigolvastán merült fel bennem kétely, hogy valóban az 
ő földi maradványait hantolták-e el. Végső soron anyjától DNS-t nem vettek. 
Továbbá, hogy lehet az, hogy ha egyszer ez az ügy ekkora állami jelentőséggel 
bír, hogy csak egy lelkes embernek vált teljes életét betöltő ügyévé? Huszonöt 
évnyi kínlódás után ki kellett volna tenni a pontot ennek az ügynek végére, 
s ez meg is történt. Ez a pont azonban vesszőre sikeredett, és igencsak úgy 
néz ki, hogy az igazság egyszer és mindenkorra megfoghatatlan távolságba 
kerül tőlünk…”

Itt következik Albert Konsztantyinovics Malih verse:

Sors

Egy vagonba mindenkit, hisz ugyanoda vet a sors,
Gazdagot, szegényt, miképp a toprongyost,
Arany se, ima se, nem vált ki semmi se…
Vágtat a kereke, végtelen éjjelbe.
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Élünk, míg a lelkünkbe rejtett remény sovány,
Mindünket külön bejáratú végállomás vár,
Vonatunk vágtat, évekkel mind sebesebb csupán.
Ajtótól távol ülj! Ím az aranyszabály!
A sötétbe présel ez a szűk sarok. Én még élni akarok.
Azt az állomást tán átugrom, úgy lehet,
Utaznék picit még tovább, szép’ veszteg.
S felhangzik a kalauz kérlelhetetlen szava:
Önnek nemsoká’ le kell szállnia. 

Albert Malih (2016)

„Luiza Malceva, 2016. október 29. Kedves Iya és Vladimir! Tegnap a  Kis-
települések Központi Könyvtárában az ivolginszki körzeti iskola tizedikeseivel volt 
találkozó, Ulan-Udétól nem messze. A  könyvtárat igen tetszetősen alakították 
ki, érdeklődő arcok, eleven tekintetek. Az Ön könyvei kivétel nélkül megvannak 
a könyvtárban (a legfrissebbet a Nemzeti Könyvtárban tartott bemutatón szerze-
ményezték). A könyvtár igazgatója és munkatársai arra kérnek, adjam át Önnek 
igen hálás köszönetüket, s kívánnak további alkotói sikereket! Kitűnő hangulatban 
távoztam. Ölelem”.

Találkozó gimnazistákkal az Ulan-Ude városi főkönyvtárban, 2016. október 12.
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Találkozó az ivolginszki 
iskola tizedik osztályos 

tanulóival. 2016. október 28.

„Tisztelt Barátaim! Ma lezajlott a Költői szalon elnevezésű rendezvény, melynek 
alkalmával huszonegy ember vallott szerelmet városunknak. A díszvendég ünne-
pélyes keretek közt vehette át azt a könyvet, melyet igen kiváló méltatásban része-
sített. Ulan-Ude város, 2016. november 22.”
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„2017. október 13. Kedves Iya és Vladimir! Végre összeszedtem magam, hogy 
beszámolhassak Önöknek a legfrissebb eseményekről azon rendezvények kapcsán, 
melyeket a  politikai üldöztetések áldozatai tiszteletére tartottak meg. Larisza 
Parkina, aki a Politikai üldöztetések áldozatai szövetségének aktív tagja, továbbá 
a Szépkor klub nem kevésbé aktív résztvevője engem is bevont a diákok és iskolá-
sok részvételével zajló könyvtári és iskolai találkozókba.

A rendezvény elnevezésétől függetlenül (»A nyolcvan évig tartó nagy terror, 
Emlékezzünk a múltra, hogy meg ne ismételjük a jövőben« stb.) az én témám 
változatlan, tudniillik az üldözöttek családtagjainak sorsa V. Rott könyvei és Olga 
Gromova »A cukor gyermek« című könyve példáin bemutatva. A fő cél az, hogy 
az üldözött szülők fiának és lányának emlékiratait alapul véve közvetíteni lehessen 
azt az üzenetet, hogy még a legkegyetlenebb körülmények közepette is elengedhe-
tetlen tisztességes embernek megmaradnunk, és hogy közvetlen környezetünkben 
mindig megtalálni azokat az embereket, akik készek segíteni, támogatni.

Négy találkozó már lezajlott, a hó végéig további öt van tervbe véve. Itt küldök 
néhány felvételt, ezeket saját fényképezőgépemmel készítettem.

…Megragadom az alkalmat, hogy ismételten köszönetemet fejezzem ki a felejt-
hetetlen izraeli utazásért. Jó egészséget kívánok! Ölelem Önöket, Luiza.

Ui.: Nem szeretnék elkeserítő hírt közölni, az egészségem olyan állapotban van, 
hogy ennél rosszabb nem lehet. Erőt kell vennem magamon.”

„2017. november 24. Kedves Vladimir és Iya! Itt küldöm Ulan-Ude város 
Veterántanácsának készített beszámolóm példányát és az Ön könyveinek bemu-
tatóján készült fényképeket, mely a Bizalom Otthonban zajlott november 22-én. 

Találkozó az ipari-tanárképző college diákjaival. Ulan-Ude, 2016. november 26.
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Jevgenyij Kozulin üdvözli (a trilógia harmadik kötete eljutott hozzá az Ön dedi-
kációjával). Ölelem Önöket, Luiza.

Beszámoló:
Október-november hónapok folyamán a „Nagy terror”, a tolerancia napja 

továbbá a népek barátsága tiszteletére szervezett rendezvénysorozat keretében 
több, általános iskolás tanulóknak és diákoknak tartott találkozón vettem részt:

 1.  Videokonferencia A  cukor gyermek című könyv szerzőjével, Olga 
Gromovával a Központi Városi Könyvtárban.

 2.  „Emlékezzünk a múltra, hogy meg ne ismételjük a jövőben” (2017. ok-
tóber 9.).

 3.  A 49. sz. iskola a 24. sz. könyvtárban „Tudd, hogy emlékezz” (október 
10-én).

 4.  Ugyanaz a téma a 9. osztállyal (október 24-én).
 5.  Az 55. sz. iskolában a könyvtárral együttműködve két órát tartottam a 8., 

ill. a 9. osztályosoknak (október 30.).
 6.  Építési és kommunális rendszerek technikuma: 2 csoport, leendő szani-

tertechnikusok és közműszolgáltatói munkások (október 31.).
 7.  Vosztocsnij települési könyvtár: találkozás a repülési és légi közlekedé-

si technikum diákjaival (leendő elektronikai szerelők) Tolerancia vagy 
a népek barátsága? témában (november 16.).

 8.  Tárlatvezetés a 6. osztály számára a Népek Barátsága Házában, itt a ta-
tárokat, zsidókat, üzbégeket, kínaiakat, koreaiakat bemutató kiállítási 
tárgyakkal ismertettem meg a tanulókat (november 22.).

 9.  A Bizalom Otthonban Jevgenyij Kozulinnal (az otthonban állandó jelleg-
gel bennlakó író, az Írószövetség tagja) együtt bonyolítottuk le Vladimir 
Rott A sors ellenében című trilógiájának bemutatóját (november 22.).

10.  November 9-én a Szépkor klub rendezvényén köszönetnyilvánításban 
részesültem a Burját Köztársaságban működő Politikai üldöztetések ál-
dozatai szövetsége részéről.

Könyvtári találkozó a 49. sz. iskola tanulóival. 2017. október 24.



ULAN-UDE-I HAJNALPÍR

125

„2017. november 26. Tisztelt Vladimir! Ön arra kért, hogy írjak magamról pár 
sort. Azt ugyan kétlem, hogy leendő olvasói erre lennének kíváncsiak, számom-
ra viszont igen fontosnak és jelentőségteljesnek bizonyult a burjátországi Zsidó 
Hitközségi Központban végzett tevékenységem.

2004-ben vonultam nyugdíjba (az ezt megelőző tizenkét év során a  városi 
Vezetőtestületben a közélettel és a tömegkommunikáció intézményeivel fenntartott 
kapcsolatok referenseként működtem). A ZsHK-ot akkoriban Jelena Uvarovszkaja 
vezette, a  hitközségi könyvtárat Nagyezsda Szkarbovszkaja gondozta. Ők még 
a  hetvenes-nyolcvanas évekből voltak kollégáim a  köztársasági Szakszervezeti 
Tanács könyvtárhálózatában végzett munkánkból kifolyólag. Barátaim meghívá-
sára rendszeresen részt vettem nemzeti ünnepeken, érdeklődéssel fordultam a szá-
momra új hagyományok felé, az egymástól olyannyira különböző és ugyanakkor 
lelki rokonságban álló emberek közötti érintkezés légköre önmagában vonzó volt 
számomra.

Sajnos, súlyos betegsége miatt Jelena Uvarovszkaja Izraelbe távozott gyógy-
kezelés céljából, ekkor Nagyezsda Szkarbovszkaja vette át a hitközségi szervezet 
vezetését.

Ő kért fel arra 2005 elején, hogy a  hitközségi könyvtárat gondozzam, 
s  a  »Szépkor« idős klubban összejöveteleket tartsak. Én pedig, orosz ember lé-
temre, érdeklődéssel vetettem magam a nagy nép történelmének, kultúrájának és 
nemzeti hagyományainak tanulmányozásába. Sokat olvastam, sok tudást önál-
lóan szereztem meg azon igyekezetemben, hogy ezeket az ismereteket átadjam 
a hitközség tagjainak a vasárnapi iskola, a klubok, a szombat esték összejövetelein 
és alkalmain. Nagya azt javasolta nekem, hogy vezessek nyilvántartást az összes, 
a hitközségben folyó vagy a várossal közösen tartott rendezvényről. Itt is van előt-
tem ez a vaskos nyilvántartókönyv, mely az „Ulan-Ude város Zsidó Hitközségi 
Központ Krónikája 2005. március 1-től kezdődően” címet viseli. Lapozgatom, 

Találkozó az 55. sz. iskola 8. és 9. osztályának tanulóival, Zabajkalszkij körzet,  
2017. október 30.
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megelevenednek az emlékeim, milyen színes, értékes élet is folyt a hitközségben. 
Minden hónapra négy-négy összejövetel esett a »Szépkor« és a »Gesher»36 klubok-
ban, a szombat esték, a vasárnapi iskola, tehát mindösszesen havi tizenhat-har-
minc rendezvény!

Nagya Szkarbovszkaja, Olga Ruszinova és én a  tolerancia, a népek közötti 
barátság valamint a burjátországi zsidók történetének témájában megrendezés-
re került konferenciákon vettünk részt rendszeresen, ehhez sajtó- és könyvanya-
gokat vontunk be. Az 1990-es évek folyamán kezdtek el megjelenni az Orosz 
Tudományos Akadémia Szibéria Tagozata tudósainak, Leonyid Kurlasznak és 
Ligyia Kalminának tollából származó könyvek, melyek a szibériai zsidók történe-
tét tárgyalják. Ekkor adták ki a »Joint« által lebonyolított regionális konferenciá-
kon elhangzott előadások téziseit, 2008-ban Mojszej Krol »Lapok életem könyvé-
ből« című visszaemlékezéseit (a Narodnaja Volja szervezetnek egykori tagjaként 
a bajkálontúli területen töltötte száműzetését, aki a burjátok hagyományait és 
kultúráját tanulmányozta, közeli kapcsolatokat ápolt Verhnyeudinszk zsidó lakos-
ságával)37. A városi Veterántanács hazafias nevelésügyi bizottságának tagjaként, 
amikor csak könyvtárakban, iskolákban, technikumokban tartok előadást, az Ön 
könyveiből is okvetlen felidézek példákat. Ezek a könyvek számomra kézikönyvek-
ké minősültek át.

Tehát, október 30-án emlékeztünk meg a Politikai üldöztetések áldozatainak 
emléknapjáról. A küszöbön álló gyászos jubileum alkalmából (a politikai terror 
1937-ben tetőzött), »A Politikai üldöztetések áldozatainak burjátoszági szövet-
sége« nevű regionális társadalmi szervezet (Larisza Parkina, a Szövetség elnökhe-
lyettese, a »Szépkor« klub tagja) kidolgozta az »Emlékezzünk a múltra, hogy meg 
ne ismételjük a jövőben« programot, teljes egészében az ifjúság körében végzett 
munka érdekeit tartva szem előtt. Együttműködésem a szövetséggel sok évre tekint 
vissza, ennek során tanulók számára négy találkozót vezettem le, tervbe van véve 
további három. Igen meleg hangú köszönőlevelet kaptam tőlük.

Továbbra is tevékenyen alakítjuk a »Szépkor« klubban az összejöveteleket, nép-
rajzi fesztiválokra látogatunk el, a Népek Barátsága Házában, mely Ulan-Udéban 
hat éve nyitotta meg kapuit, különtermet biztosítottak nekünk, kapcsolatban 
állunk más, szórványban élő nemzetiségiekkel, megtartjuk a  zsidó ünnepeket. 

36 A Gesher egy izraeli politikai párt, s egyúttal egy kibuc, valamint egy ifjúcionista szervezet 
elnevezése is. A nemzetközi szóhasználatban a zsidó-keresztény párbeszéd elvét is megteste-
síti. [A ford.]
37 Moiszej Aronovics Krol (1862–1942) zsidó származású orosz néprajzkutató és jogász, akit 
a Narodnaja Volja (’Népi akarat/Népi szabadság’) radikális terrorszervezethez fűződő kap-
csolatai miatt száműztek. Ekkor a  szeleginszki és Ulan-Ude-i terület burját néprajzának, 
kultúrájának kutatója lett. Innen visszatérve statisztikai, vasútügyi tárgykörökben publikált 
monográfiákat és cikkeket. A forradalom után egy ideig a távol-keleti Harbin irodalmi életé-
ben tevékenykedett, majd 1925-ben Sanghajon keresztül Párizsba emigrált, Nizzában halt meg. 
A fent jelzett memoárjait 1944-ben az USA-ban jelentette meg az Orosz zsidók szövetségének 
könyvkiadója New Yorkban. [A ford.]
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Mellettem állnak a hitközség azon tagjai, akik mindez idő során barátaimmá, ba-
rátnőimmé lettek, Irina Pohoszojeva, Jevgenyija Molcsanova, s a Nagy Honvédő 
Háború veteránja, Borisz Hajkelevics Berlovics, Vera Gordienko, aki a  Rahel 
Jaroszlavszkaja Alapítványt vezeti, a ZsHK egykori, hosszú éveken át itt működő 
munkatársai, Nyina Gityelman, Nagyezsda Moszkvityina, Mirra Kudrja, mára 
nagymamák, akiknek unokái a  hitközségben nőttek fel, némelyikük Izraelbe 
ment, Galina Dvojnyisnyikova, Valentyina Szamszonovics, továbbá az aktivisták, 
Albina Anciferova, Irina Kozsevnyikova, Tamara Maszlova, Szvetlana Leontyeva, 
Liya Sztahova, Agnyia Radovszkaja, Szofja Bazikina.

Végezetül hangsúlyozni kívánom, hogy mindez a  könyvvel indult. Ha 
a »Szenvedésből vigasz« című kötet nem jelenik meg, nem mesélhettem volna róla 
a Köztársasági könyvtáros szemináriumán a Nemzeti Könyvtárban, s Babuskin 
város műszaki könyvtárának könyvtárosa, Taiszja Csernih sosem olvasta volna, 
s nem fordult volna levélben a szerzőhöz, végül nem lett volna Shalom Memoriálé 
sem, melynek történetét cizellált stílusban örökíti meg »A találkozások öröme« 
című kötet.

Megvallom, talán önmagamhoz való viszonyom nem kellőképp kritikus, az 
ifjúság számára rendezett találkozók, beszélgetések nekem cseppet sem a terhes 
kötelezettséget jelentik, sokkal inkább pozitív érzelmet és örömöt. Könyvekből (el-
sősorban az Ön könyveiből) választott példák és a személyes megtapasztalás útján 
igyekszem megértetni velük, hogy környezetünkben a jó emberek vannak többség-
ben, hogy még a legkegyetlenebb körülmények közepette is tisztességes, gondolko-
dó mivoltunkat kell megőriznünk, hogy az embereket ne bőrük színe vagy vágott 
szemük szerint, hanem cselekedeteik morális értékét alapul véve ítéljük meg, s azt, 
hogy munkálkodjunk, hogy méltóképp élhessünk és így tovább. A kisfiúk és kislá-
nyok okos, érdeklődő tekintete láttán pedig szeretném hinni, hogy a szó nem süket 
fülekre talál. Sok-sok évvel ezelőtti a szép könyvtárosi pálya mellett szóló dönté-
sem igazolódik be.”

Kedves Olvasóm! Ilyen hősökkel áldott meg hát ez a távoli, olyannyira kö-
zel került, dicsőséges ország, Burját-Mongólia! Luiza Malceva az egyik ilyen 
hős. Szinte lehetetlen szavakat találni, hogy méltóképpen megköszönjem en-
nek a fáradhatatlan, tehetséges asszonynak mindazt a sok éve tartó, önzetlen, 
önfeláldozó kulturális-ismeretterjesztő tevékenységét, a köztársaság ifjúságának 
tudatában a jóság magvaiból sarjadó kerteket, melyek mindnyájan az ő vetését 
dicsérik! Drága Luiza, köszönöm!

A Szovjetunió egyik napról a  másikra omlott össze, ami a  végtelen 
Oroszország valamennyi vidékének elmondhatatlan nehézségeket és a  lehető 
legsúlyosabb megpróbáltatásokat hozta, ám szülőhazánk, Burját-Mongólia az 
országban ismét jó példával jár elöl végtelen kitartása, önuralma, irigylésre mél-
tó munkaszeretete valamint az ésszerű megoldások, a helyes fejlődési irányok 
keresésében megnyilvánuló makacs kitartása révén. Állandó látogatói vagyunk 
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ennek az országnak, telefonon tartjuk a kapcsolatot, burját barátaink történeteit 
hallgatjuk, a világról szóló híradások között vehemensen kutatjuk a bajkálon-
túli táj növekedéséről beszámoló legapróbb hírt is, és azt látjuk, hogy Burját-
Mongólia élni akar. Élni, méghozzá az ember legjobb jelenkori vívmányaival 
egyenértékű színvonalon. Mennyi mélységes, szívből jövő fájdalommal visel-
tetnek az itteniek a sztálini üldöztetések ártatlan áldozatainak emléke iránt…

Az utcák meghökkentik az embert tisztaságukkal és gondozottságukkal, s fi-
gyelemmel az iparvállalatok túlélésre irányuló megfeszített igyekezetére, az új 
építésű házakra, oktatási intézményekre, a különféle művészeti ágak tehetségei-
nek sikerére, a sajtóban folyó merész, építő társadalmi vitákra, mindeközben ér-
zékeljük a köztársaság polgárainak tartását, kedvességét, jóindulatát, s mindezt 
joggal tekinthetjük az optimizmus forrásának. A kölcsönös tisztelet, a toleran-
cia, a népek közötti barátság, mely a köztársaság népei életének jellemzője, mesz-
szemenőkig dicséretre méltó és példaképként szolgálhat más országok számára.

Toronto, 2018. január
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4. fejezet

VIETNÁM HŐSE

A mai Oroszország polgárainak ifjú nemzedéke, akárcsak a Szabad Világ or-
szágainak lakossága többségében hitetlenkedve hallgatja az idősek elbeszéléseit, 
miszerint nem is oly régen egy tucatnyi európai és ázsiai országot kebelezett be 
a „Szocialista Tábor”, amelyben a Szovjetunió őrületes állami diktatúrája dü-
höngött. Kíséreljük meg magunk elé képzelni a „szinte hihetetlent”. Azt ugyanis, 
hogy az őrkíséret felügyelete alatt utazó diplomaták és sportolók elenyésző szá-
mú kivételével ezen országok állampolgárai engedélyt csak korlátozott módon 
kaptak arra, hogy – akárcsak csekély időre is – egy másik országba utazhassanak, 
még ha az történetesen épp „szocialista” volt is… Aki számára ez „hihetetlen”, 
tekintsen csak bele a szemtanúk és szenvedők visszaemlékezéseibe, az itt követ-
kező történet azonban nem erről fog szólni.

Mindazok után, hogy családunk – másnak nem, csakis a Mindenható aka-
ratának köszönhetően – Kanadába kerülhetett, s elsajátítottuk az angol nyelvet, 
mérnöki képzettségünket elismertettük, én egy kis javító-szerelő céget nyitot-
tam, Iya pedig elérte a professzori rangot a Torontói Egyetemen, aztán gyere-
keink, Sándor, Ilona és Edvin, szép sorban mind egyetemet végeztek, csalá-
dunkban pedig egy új hagyomány honosodott meg. Nehogy a múlt valahogy 
feledésbe merüljön, kétévente egyszer, vagy akár minden évben is, elutazunk, 
hogy világot lássunk, megismerjük különféle országok fejlődését, szokásrend-
jét és életét. Az erre szánt költségek nem csekély hányadára (jóllehet, így is csak 
a kisebbikre) Iya professzori fizetése volt a fedezet, a többit a család közösen 
spórolta össze. Gyerekeink az első húsz alkalommal velünk tartottak, azonban 
egy-kettőre felnőttek, s ízlésünk is más lett… Iya és az én esetemben az utazási 
kedv nemhogy megcsappant volna, ellenkezőleg: éppen fokozódott.

Most is, miközben ehhez a fejezethez hozzáfogtam, épp repülünk az Északi 
Sarkkör felé egy számunkra új légitársaság gépének fedélzetén. Iya egy darab 
papíron számolgatja, hány országban jártunk már… Az eredmény hetven felé 
tart… Az összes európai országot bejártuk, és csak az Antarktiszon nem voltunk 
még. A Húsvét-sziget rajongásig menő bámulatba ejtett, a Galápagos-szigetvilág 
máig emlékezetünkbe idézi az ottani „vizes leszállásokat…”

Eszét vesztett világunkban a turista manapság egyre kevesebb helyen érezhe-
ti magát biztonságban. Itt is, ott is háború lobban fel, s állig felfegyverzett fiatal 
férfiak portyáznak, akik még látni sem láttak iskolát, arra viszont készek, hogy 
akárkit megöljenek, akire csak rámutat nekik valaki. Ebben a tekintetben Iyának 
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és nekem egyelőre szerencsénk volt. 1995 februárjában kevéssel azután léptünk 
át az épp csak átadott Allenby-hídon38 Izraelből Jordániába, hogy a két ország 
között helyreállt a békés viszony. 1997 tavaszán a mesés Dél-Afrikában tett há-
romhetes utunk a fehéruralom végnapjaival esett egybe, amikor az az idő tájt 
nagy reményeket keltő Nelson Mandelának adták át a hatalmat…

Annyi év utazgatásai során leginkább a kanadai Vancouverben önálló irodát 
fenntartó amerikai „Collette” utazási iroda szolgáltatásait kedveltük meg. Hosszú 
ideje már Lisa Elliott intézi ügyeinket ennél az irodánál, egy okos, nagy tudású és 
igen tisztességes asszony, akivel ugyan még nem adatott meg, hogy személyesen is 
találkozhassunk, irántunk tanúsított figyelmével és törődésével viszont mindunta-
lan elkápráztat. Bármely országból is hívjuk fel, bármi ügyről is legyen szó, nyomban 
segít. Számomra külön nagy öröm, hogy Lisa valamennyi könyvemet el is olvasta…

Tehát feleségemmel, Iyával 2017 februárjában egy tizenkilenc napos dél-ázsi-
ai körútra vállalkoztunk (Vietnám, Laosz, Kambodzsa). A világon mindössze 
három-négy olyan ország van, amelyet nem kívánunk látni… (Ha valaki rá talál 
kérdezni, mindig egyképpen felelünk: „Mi bobrujszkiak vagyunk…”) Ázsia ezen 
térségében más-más alkalommal ellátogattunk már Bali szigetére, Szingapúrba, 
Hong-Kongba, Thaiföldre… Pár éve még Vietnámot nem jelöltük volna ki úti 
célunkul. Ennek oka nem is annyira a vietnámi háború álságos, az emlékezetben 
örökre kitörölhetetlenül fennmaradó eseményeiben rejtőzik, inkább az 1979–
1980 folyamán százszámra Torontóba érkező menekülőtől hallott félelmetes 
történetekben keresendő. Ők kapták a „boat people” (csónakos emberek) nevet, 
az a több ezer ember, akik családjaiktól elszakadva, a kommunista megszállás 
elől menekültek el Dél-Vietnámból, csónakokkal vágva neki a nyílt óceánnak. 
Sorsuk azoknak a szabad országokból való hajóskapitányoknak a jóindulatától 
függött, akik hajóikkal elhaladtak mellettük.

Akkoriban lettem egy „Ferrum Metal Mfg. Co.” nevű kis cég egyik társtulajdo-
nosa, mely fémtermékei skáláját különféle típusú ajtók beszereléséhez szükséges 
cikkekkel bővítette ki. A cégnél egyszer egy hölgy bukkant fel, a „csónakos” mene-
kültek támogatására létrehozott segélyszervezet torontói vezetője, s arra kért, hogy 
vegyek fel munkára akár csak két embert is. Igent mondtam, ő pedig másnap egy 
már nem is fiatal vietnámi férfi, Ken Van és egy rokonszenves, fiatalos laoszi asz-
szony, Amfon társaságában jött vissza. Ken, akinek egyetlen foga sem volt, egykori 
vietnámi hivatalnok nővérével és unokaöccsével jött Kanadába, nővére a tengeren 
vesztette el férjét és két gyermekét… Amfonról kiderült, hogy két kisfiú édesany-
ja. Férje sorsáról, akit egy ausztrál hadihajó vett fel a nyílt tengeren, Amfon sem-
mit sem tudott… A két emberből sugárzó varázserő, fegyelmezettség és munka-
vágy egy-kettőre meggyőzött arról, hogy ismét felhívjam a hölgyet a „csónakos 

38 A Jordán folyón átívelő híd, a palesztinok által is használatos átkelési pont, ivritül Gesher 
Allenby, arabul Husszejn király-híd a neve, melynek Jerikó városánál van egyik hídfője. [A 
ford.]
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emberek” támogatására létrejött segélyszervezettől, így cégünk létszáma további öt 
fő vietnámival, közöttük két hegesztővel bővült. Nemsokára tulajdonosváltás volt 
a cégnél, de sok éven át visszajártam hozzájuk üzleti ügyekben. Ilyenkor mindig 
jóleső volt a viszontlátás „tengerentúli” gyámolítottaimmal. Minden alkalommal 
megosztották velem, hogy mi újság a családdal, ki mire jutott. Mindnyájan a cég-
nél dolgoztak, s tiszteletre méltó kort éltek meg, mielőtt nyugdíjba vonultak volna.

Térjünk vissza repülőutunkhoz. Vietnám, Laosz és Kambodzsa irányába tar-
tunk, hogy megláthassuk, milyenek ma ezek az országok. A televíziós beszámo-
lók képsorozatain vonzónak tűnnek, a lakosság életszínvonala mintha javulóban 
lenne. A célunk ezen túl, hogy beteljesüljön Iya régóta dédelgetett álma, hogy 
két értékes fényképpel ajándékozhassa meg a Hanoi Történeti Múzeumot, me-
lyeket az édesapjától kapott réges-régen, aki tevékeny részt vállalt a múzeum 
megalapításában. Mindezek előtt azonban tekintetünket vessük a távoli múltra.

A harmincas években Bazir Nyikolajevics Vampilov, Iya édesapja és édesanyja, 
Rachel Szolomonovna a Moszkvai Egyetem hallgatói voltak. Édesapja két diplo-
ma megszerzésével zárta tanulmányait: történész lett, másrészt jeles szakember-
ként a burját-, a vietnámi és az egyik kínainyelv-szakot is elvégezte. Tanulmányai 
után Burját-Mongóliába küldték a (B)KP KB (a „bolsevikok” Kommunista Pártja 
Központi Bizottsága) teljes jogkörrel meghatalmazott főképviselői minőségében. 
1938 elején, amikor a  sztálini üldöztetések hullámában mindenfelé az ország-
ban tömegével tartóztatták le az ártatlan áldozatokat, a fiatal pár épp gyermekét 
várta. Egy nap Vampilov személyi sofőrje elsuttogta Rachel Szolomonovnának, 
hogy az NKVD még azon az estén felkeresi őket, hogy a férjét letartóztassák… 
Este, a munkája végeztével hazatérő, alighogy az ajtóhoz érkező férjének Rachel 
Szolomonovna egy aprócska, hirtelenjében összepakolt bőröndöt nyomott a ke-
zébe, és ragaszkodott ahhoz, hogy tüstént meneküljön el valahová…

(Ez a történet némi adalékot kíván, melyet Olvasóm tudomására kell hoznom. 
2017. május 10-én G. Baskujev újságíró közölt cikket a Burját Ifjúság hetilapban 
Éjféli expressz címmel. Ebben pontosan tisztázta, hogy az írása címében megneve-
zett nyelvi fordulat nemcsak a börtönnyelvben volt használatos, itt tudniillik a bör-
tönből történő éjszakai szökést takarta, jelentésére további példát is felemlített:

„…Az 1937-es pokoli esztendőben, amikor az üldöztetések hullámai során 
a Burját-Mongol Kormány lefejezését véghezvitték, »éjféli expresszen« mindössze 
egyetlen politikus menekülhetett meg, ez pedig B. Ny. Vampilov volt. Csak sok év 
elteltével, az 1970-es években tárta fel Bazir Nyikolajevics, hogy őt és A. J. Grosszt, 
a Köztársaság ügyészét a  (B)KP KB soraiból a Párt TB Irodájának ülésén kizár-
ták „a nép ellenségével”, M. N. Jerbanovval fenntartott kapcsolatuk miatt. [Mihej 
Nyikolajevics Jerbanov 1929 óta töltötte be a  Kommunista Párt Burjátországi 
Területi Bizottsága Első Titkári posztját. Letartóztatására 1937-ben került sor. – V. R.]

Az NKVD munkatársai köréből valaki előre figyelmeztette Vampilovot, ő pedig 
a politikai iroda ülése végeztével nyomban az Ulan-Udén át közlekedő vonatra 
szállt, s meg sem állt Moszkváig…
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Vampilov azt mesélte: »Grossznak tudomása volt a küszöbön álló letartóztatás-
ról, családja miatt viszont nem állt rá, hogy velem együtt vonattal elmeneküljön, 
így hamarosan le is tartóztatták.«)

Bazir Nyikolajevics, az apró bőrönddel a kezében eljutott Moszkvába, ezután 
a háború kitöréséig a Moszkva környéki területeken bujkált, Emeljan Jarosz-
lavszkij fogadta be, így menekülhetett meg a börtöntől. A háború alatt a tüzér-
ség kötelékében harcolt, kitüntetésben részesült, több alkalommal megsebesült… 
A  háború után az OSzSzSzK Kulturális Minisztériumában kezdett dolgozni, 
amelynek a vezetését éppen Emeljan Jaroszlavszkij látta el. Bazir Nyikolajevics 
itt kapott miniszterhelyettesi kinevezést.

A hatvanas évek végén Bazir Nyikolajevicset Vietnámba vezényelték egy tel-
jes évre, ahol is Hanoiban részt vállalt az ország első Történeti Múzeumának lét-
rehozásában. Ezért utóbb a  Vietnám 
Hőse kitüntetést adományozták neki.

Iya apja távollétében született és 
nőtt fel. Amikor Bazir Nyikolajevics 
Moszkvában találkozott lányával, Iyával, 
ajándékba adott neki két nagy fényké-
pet, melyeknek kicsinyített mását itt lát-
hatják. Az első a múzeumi megnyitó ün-
nepség pillanataiban készült. A Hanoi 
Történeti  Múzeumban „Ho apó” mond 
beszédet, vagyis Ho Si Minh elnök, az 

Iya egyetemi hallgatóként először talál-
kozik apjával, Bazir Nyikolajeviccsel. 

Moszkva, 1960.

Ho Si Minh elnök beszéde a Vietnámi Történeti Múzeum megnyitó ünnepségén. Tőle balra áll B. 
Ny. Vampilov, az Orosz Szövetségi Köztársaság Kulturális Minisztériumának miniszterhelyettese 
(Iya Rott édesapja). Hanoi, 1960. (Iyának a fényképet édesapja 1960 augusztusában ajándékozta.)
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ország vezetője. B. Ny. Vampilov közvetlen mellette áll. A második fénykép a múze-
um megtekintését örökíti meg. Jobbról balra: Fan Van Dong vietnámi miniszterel-
nök, középen Hong Ming Zang kulturális miniszter, jobb felől pedig B. Ny. Vampilov.

Nos hát, repülünk Vietnámba. Miután kiterveltem ezt a hosszú utat, úgy dön-
töttem, közbeiktatunk még egy kitérőt. Régóta dédelgetett álmom volt, hogy el-
jussunk Tajvan szigetére, hogy megnézzük, mit voltak képesek alkotni azok a kí-
naiak, akiknek az élete nem a szocializmus kártékonyan ható árnyékában telt… 
Mindenki kiválóan emlékezhet még, hogy nem is olyan régen az egész világ 
a „Made in Taiwan” jelzéssel ellátott fogyasztási cikkeket vásárolta… Még az én kis 
torontói műhelyemben is ott áll egy tajvani gyártmányú esztergagép és egy koordi-
nátafúró maróspad. Mindkettő hosszú évek múltán is kiváló minőségben üzemel.

Sándor elutazásunk előtt azt tanácsolta, hogy válasszuk az „EVA Air” tajvani 
légitársaságot. Immár kilenc éve annak, hogy fiunk havonta több alkalommal is 
megteszi a Toronto és San Francisco közötti repülőutat. Egy hatalmas objektum-
nak az ő cége által előkészített építési kivitelezési munkálataira kapott ugyanis meg-
bízást, ezért a kérdéses útvonalon már kétmillió kilométert repült. Ennek során 
szerzett személyes tapasztalatai alapján javasolta az „EVA Airt”, s ez utazásunkhoz 
ragyogó indításnak bizonyult. Már a torontói repülőtéren, beszállókártyánk átvé-
tele után a rokonszenves és végtelenül udvarias kínai hölgyek korunkra való tekin-
tettel kényelmesebb helyekre ültettek át a másodosztályon. Első pillantásra a gép 

A Vietnámi Történeti Múzeum kiállítási tárgyainak megtekin-
tése. Balról jobbra: Fan Van Dong, Vietnám kulturális minisz-
tere és Bazir Vampilov, az Orosz Szövetségi Köztársaság kultu-

rális miniszter-helyettese. Hanoi, 1960.
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közönséges „BOEING–777”-nek tűnt, az üléssorok elrendezése azonban lényege-
sen levegősebb az „AIR CANADA” vagy az európai légitársaságok járatain meg-
szokottnál, s jogos is, hogy ilyen hosszú repüléshez igazodva a lábak megfelelő ké-
nyelmes helyzetét elsődleges szempontként kezelik. Szószaporításnak helye nincs, 
a mindig mosolygó stewardessek figyelmes és előzékeny magatartását, a finom és 
változatos menüt, az utastérben fenntartott tisztaságot, valamint a minden utasnak 
kijáró, majdhogynem személyes figyelmet csak egy szóval tudom értékelni: Klassz!

Teljes útvonaltervünk színes térképe Vlagyiszlav Pasko, a LADA személy-
gépkocsik egykori látványtervezője keze munkáját dicséri.

Délkelet-ázsiai körutunk útvonala. 2017 február.

Az is kiderült, hogy a Torontótól messze nyugatra fekvő pontra a földrajzi 
távolság lerövidül, ha az Északi sarkon át közelítjük meg, ezért a repülőút során 
különös érzést jelentett számunkra, hogy Kamcsatka és Japán alattunk bal kézre 
terül el. A valamivel több mint tizenkétezer kilométeres út tizenhat órába telt. 
Tajvanon reggel öt órakor értünk földet. Rögtön feltűnt nekünk, hogy a tajpeji 
repülőtér hatalmas csarnokaiban teremtett lélek is alig volt. Bár tévednék, de 
láthatóan úgy áll a helyzet, hogy miután Nagy Kínában Mao elnök eltávozott az 
élők sorából, sok ország szemszögéből Tajvan azon szerepe, melyet a légi köz-
lekedésben a nagy távolságú repülőjáratok átszállási pontja gyanánt betöltött, 
jelentékeny mértékben indokolatlanná vált.
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Tajpejben, Tajvan fővárosában három napot töltöttünk. A  város lakos-
sága 7 millió körülire tehető, miközben a  teljes országban 25 millió ember él. 
Tapasztalatunk minden várakozást felülmúlt: modern építészet, ragyogóan szer-
vezett a közlekedés, hívogató üzletek szokatlanul nagyszámú eladószemélyzettel, 
szervezettség, tisztaság és rend… Másfelől viszont a tajvaniak csak elenyésző há-
nyada beszél angolul, a cégtáblák és tájékoztató feliratok zömében kínai nyelvűek.

A mandzsúriai vereség következményeképp 1855-től egészen 1945-ig Tajvan 
(Formosa) szigete japán felségterület volt, ez az oka annak, hogy sok helyütt a japán 
építészet uralja a városképet. 1949-ben viszont, amikor Mao Ce-tung, Moszkva 
által hadifelszereléssel ellátott, hadserege Nagy Kínában magához ragadta a hatal-
mat, a korábban uralmon lévő Kuomintang párt Csang Kaj-sek Generalisszimusz 
vezetésével ide, Tajvanra menekült, s vele együtt mintegy kétmillió kínai került 
át. Így jött létre a Kínai Köztársaság. Tajvant egy megközelítőleg 130 kilométer 
szélességű tengerszoros választja el a  szárazföldtől. A  tengerszoros túlpartján 
a Kínai Népköztársaság áll, immár 70 éve fenyegetve Tajvan függetlenségét, és 
minden eszközzel azon van, hogy az országot kezébe kaparinthassa… Tajpejben, 
jártunkban-keltünkben valahányszor angolul értő helyiekkel sikerült szóba ele-
gyednünk, beszélgetőtársaink szinte kivétel nélkül hazájuk iránti irigylésre méltó 
tiszteletről és a  jövőre nézvést szilárd optimizmusukról tettek tanúbizonyságot.

„A munkanap kezdete.” Ez a látvány tárult elénk az első reggelen a szálloda ablakából. Tajpej, 2017.
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Tajpej központjában.

Csang Kaj-sek Generalisszimusz mauzóleuma. A mauzóleum belülről.
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Tajpej látképe arról a dombról, melyen Csang Kaj-sek generalisszimusz mauzóleuma áll: balol-
dalt az Állami Koncertterem, jobbról a Nemzeti Operaház.

Az elesett katonák emlékére emelt Panteon. Tajpej.



AZ ÉLET MEGY TOVÁBB, 4. FEJEZET

138

Őrségváltás.
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Tajvani család. Tajpej, 2017 február.

Egy apró buddhista szentély. Az emberek papírlapocskákon hozzák ide Buddhához szóló kérése-
iket. A lapokat kötegekbe gyűjtve nyomban egy kályhában el is égetik. A levegőszennyezést meg-

előzendő a templom mellett korszerű füstszűrő berendezés létesült…
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Ahogyan elterveztük, a  második napon rövid utazásra indultunk a  tajva-
ni gyorsvasúton, mely japán technológia alapján épült. Amerikában ugyan-
ez még csak a kivitelezés stádiumában tart. Ennek a tervnek képezi részét az 
a San Francisco-i föld alá telepített vasútállomás, melynek munkálataiban fiunk, 
Sándor is érintett. Erre az állomásra Los Angelesből fognak érkezni a nagy se-
bességű vonatok… Tajvanon ez egy önálló, 335 kilométer hosszúságú gyorsvas-
úti pályaszakasz formájában már működik Tajpejtől egészen Gaoszünig, a sziget 
nyugati partvidékén. A pályán a vonatok óránkénti 300 kilométeres sebességgel 
közlekednek. Helyünket elfoglalván a szerelvény tizenkét kocsijának egyikében, 
a magával ragadó húszperces „repülés” során tulajdon szemünkkel győződhet-
tünk meg arról, hogy a „forró” napokon a pályán a vonatsűrűség akár a napi 
140-es szerelvényszámot is elérheti!

Jegyárusító csarnok a tajpeji pályaudvaron. Az utasperonokat az épület alá tervezték. A hagyo-
mányos vonatok mellett innen indulnak a nap huszonnégy órájában a „Goljó”-k, a tajvani gyors-
vasút szerelvényei (sebességük 300 km/h).
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A kétszintes állomáson végeláthatatlanul sorjáznak az élelmiszerárudák: gyorséttermek, pékségek, 
gyümölcs- és zöldségüzletek, cukrászdák. A munkanap végeztével a fővárosba ingázó dolgozók in-
nen viszik haza a kész vacsorát.

Tajvanon megtudakolni, hol is van épp a keresett étterem, cseppet sem egyszerű dolog, viszont 
ha történetesen egy járókelő a kézmozdulatokból olvas, rögtön megmutatja azt az éttermet, ahol 
az ember ebédjét saját maga főzheti meg… Itt már egyébre sincs szükség, csak ujjunkkal rá kell 
mutatni a megfelelő hozzávalókra…
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A tajpeji városnézés végén az idegenvezető elvitt bennünket a Tajvani Nemzeti 
Múzeumba és végigkalauzolt a termeken. Minthogy ez éppen a kínai újév idején 
szokásos munkaszüneti napokra esett, a kiállítótermeket zsúfolásig megtöltöt-
ték a tanár kíséretében érkezett iskoláscsoportok és teljes családok. Mindenfelől, 
a különféle országokból idelátogató turistacsoportok idegenvezetőinek ismerte-
tőit lehetett hallani. A többemeletes múzeumban megtekinthetők azok a párat-
lan kiállítási tárgyak, melyeket az 1949-ben Csang Kaj-sekkel idetelepült tajva-
ni kínaiak hoztak magukkal. Mikor meglepődésünknek adtunk hangot, vajon 
hogyan is lehet az, hogy ilyen gazdag állományt mondhat magáénak a múze-
um, s mégsem szednek belépődíjat, idegenvezetőnk azt is tudomásunkra hozta, 
hogy a Tajvani Nemzeti Egyetemen a hallgatók tandíjmentesek. A mi kedvükért 
még hozzáfűzte, hogy burját-mongóliai fiatalok is vannak a hallgatók között…

„Tajpej, 2017. február 3. A tajpeji repülőtéren ülünk, várjuk, hogy megkez-
dődjék a Ho Si Minh városba tartó járatra a beszállás. A közelben egy idős 
kínai asszony, a takarítónő válogatja a szemetesek tartalmát: hosszú csipesz-
szel külön rakosgatja az üvegeket, a kávéspoharakat, az üdítős fémflakonokat. 
Ezután a  szeméttartókba friss nejlonzacskó kerül… Munkája végeztével to-
vábbhalad a folyosón.

Váratlanul, egyszer csak lassan-komótosan megindul vissza, felénk, majd 
nekem és Iyának ajándékot nyújt át: egy-egy kekszet, egy csokoládédarabkát 
papírcsomagolásban… Ránk mosolyog… Azonnal megköszönjük… Elmegy.

Egy pillanat sem telik bele, s máris futok utána… Utolérem. Odanyújtok 
neki egy piros színű Kanada-feliratos tollat… Meglepődik… Megörül. Isten 
veled, TAJVAN…!”

Beszálltunk a gépbe. A kellemes modorú légikisasszonyok végigjárták a so-
rokat a biztonsági öveket ellenőrizendő. Iya szokása szerint a kedvére való filmek 
közül válogat, az ehhez elengedhetetlen műveletek végénél tart már, kezd bele-
jönni az előtte lévő beépített képernyő láthatatlan nyomógombjainak kezelésébe. 
Én gondolataimba merülök, hogy egy csokorba gyűjtsem ismeretfoszlányaimat 
Vietnámról, mielőtt átélem a közvetlen találkozást ezzel a sokat szenvedett or-
szággal.

Az egykori Szovjetunió kétszázmilliós lakossága után a  második helyen 
Vietnám csaknem százmilliós népe áll a  legkegyetlenebb megpróbáltatásokat 
és veszteségeket elszenvedő országok sorában, itt az áldozatok száma több mil-
lió volt. Mindezt a világra az őrült sztálini kommunizmus szabadította rá, mely 
csaknem egy teljes évszázadon át arcátlanságában a hamis, kábítószer módjá-
ra bódító csalétek jelszó mögé lapult: „El kell venni a gazdagoktól, s szétosztani 
a szegények közt”. Példának okáért, figyeljék csak meg azt, ahogyan a jelenben 
a kommunisták utódjai minden eszközt bevetnek, hogy megakadályozzák azt, 
hogy napvilágra kerülhessen az igazság arról, mi is volt az Afganisztánban, meg 
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persze a sokat szenvedett Közel-Keleten folyó háborúk oka? Hogyan is robban-
tak ki, vagy éppen azt, hogy ki is juttatta az afrikai országokat a káosz és kihalás 
szélére?

Vietnám dolgában a közfelfogás hasonlóképpen tévhitben él. Az ország há-
rom évezredes történelmének legiszonyatosabb eseményét Ho Si Minh és Mao 
Ce-tung ideológiai bűnbandáinak Szovjetunióban történt felkészítésének kez-
dődátuma, 1930 jelentette. A kiképzettek első csapatát a sztálini diktatúragépe-
zet Indokínában vetette be, a másodikat pedig Csang Kaj-sek hadseregébe építik 
be, hogy azok a Csang Kaj-sek iránti lojalitás látszatát keltsék… Vietnámban Ho 
Si Minh már 1940 végén létrehozta a Viet Minh-et, ezt a katonai szervezetként 
működő, földalatti kommunista hálózatot, melynek elnevezését aztán a rákövet-
kező években több ízben megváltoztatták. Ám ekkor dőlt el, hogy az eljövendő 
40 év során Ho Si Minh kommunistái lesznek az ágyútölteléknek használt kato-
nák szállítói. Az ország birtokbavétele, a magántulajdon felszámolása és a szoci-
alista elvek megszilárdítása érdekében milliószámra áldozták fel az ideológiailag 
megmételyezett harcosokat, csakúgy, ahogyan a távoli jövőben, a Szovjetunió 
összeomlását követően az agonizáló szovjet vállalatoknál vietnámi munkások 
ezreit használják ki majd „az – olcsó és engedelmes – idénymunkások által nyúj-
tott fontos testvéri segítség” szerepére…

Azzal, hogy Hruscsov leleplezte a  Sztálin-kultusz bűntetteit, a  szovjet–kí-
nai kapcsolatokban az éles szembenállás korszaka következett el. A  szovjet ta-
nácsadókkal elárasztott Vietnám hű maradt Moszkvához. A megdühödött Kína 
többszöri, a Damanszkij sziget39 visszacsatolását célzó erőfitogtatási kísérletének 
kudarca után „kinyilvánította fennhatóságát” Laosz és Kambodzsa felett. Ezzel 
a lépéssel katasztrofális genocídium vette kezdetét milliók kárára a Pol Pot-rezsim 
során… A szovjet tanácsadók „adták a tanácsot”, mire vietnámi „barátaik” 1978 
decemberében csapást mértek az ellenfélre, felszabadítván Kambodzsát, válaszul 
Nagy Kína nem egészen sikeres ellentámadásba fogott. A Szovjetunió diplomá-
ciai közbelépése késztette arra Kínát, hogy elálljon a Vietnám elleni további had-
műveletek folytatásától. Kínát ekkortól azonban egy súlyosabb probléma sikeres 
megoldása kötötte le, merthogy tervbe vették a szocialista gazdaság tökéletesítését.

A vonatkozó közkeletű szakirodalomból még néhány tényt idézek fel itt.
„A Dél-Vietnám oldalán harcoló franciák és Ho Si Minh hadserege egy-

más ellen folytatott háborús cselekményei (1948–1950) közötti fegyvernyug-
vás idején az Észak-Vietnám ellenőrzése alatt álló területeken megkezdték 
a francia »gyarmatosítók« és a vietnámi »árulók« földjeinek elkobzását. Az 
ország ásványkincseinek, öntözési hálózatainak, erdőbirtokainak és közleke-
dési hálózatainak államosítása szintén megindult.”

39 Az ún. tengermelléki határterületen 1967 során kirobbant határincidensről van szó, a vitás 
kérdések rendezése a két ország között 2004-ig váratott magára. [A ford.]
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„A Szovjetuniótól egyebek mellett a tankokból és légvédelmi tüzérségi fegy-
verzetből álló szállítmányok formájában érkező, tetemes mértékű támogatás 
révén az észak-vietnámi partizánok délen kifejtett harci tevékenysége roppant 
látványos veszteségekkel járt az amerikai oldalon, ez aztán kikényszerítette 
Washingtontól, hogy a párizsi békeszerződést aláírja. Ennek értelmében az 
amerikai csapatokat kivonták Vietnámból, ahol pedig épp általános válasz-
tásokat írtak ki. Amerikai támogatás híján az észak-vietnámi csapatok 1975. 
április 30-án történt beözönlése hatására a dél-vietnámi erők feladták Saigont.”

„Észak-Vietnám első lépése ezután az volt, hogy a déli területen 150 »át-
nevelőtábort« állított fel, ezekben a nyomozás lefolytatását és a bírósági íté-
let meghozatalát mellőzve körülbelül egymillió embert tartottak elzárva. 
Valamennyi művészt, színészt tanárt, újságírót és szerzetest egymás után le-
tartóztattak… A táborokban 165 000 ember lelte halálát (bestiális kínzások, 
éhezés és betegségek következtében). Irattárat nem tartottak fenn, feljegy-
zéseket nem készítettek. Dél-Vietnámban minden harmadik családnak volt 
olyan tagja, akit ilyen »átnevelőtábor»-ba hurcoltak. A fogva tartás időtar-
tama ezekben a  táborokban 3 és 5 év között váltakozott, egyetemi hallga-
tók esetében ez 7 évet jelentett; több mint 100-ra tehető azoknak a száma, 
akiket 17 éves időre zártak be ezekbe a táborokba. A humanitárius szerve-
zetek kérdéseire a vietnámi kormányzati tisztségviselők megtagadták a vá-
laszadást, jóllehet kiadtak egy a táborokra vonatkozó kommünikét, mely így 
szólt: „Dél-Vietnám felszabadítása után azokat a személyeket, akik a korábbi 
kormányzásban tevékenyen részt vettek, az új kormány elé idézték. A vietná-
mi állam humánus, könyörületes és a nemzeti megbékélést szem előtt tartó po-
litikájának köszönhető az, hogy ezekre az emberekre büntetést nem róttak ki. 
Közülük néhányat a múlt hibái ismételt elkövetését kiküszöbölendő átnevelőin-
tézményekben helyeztek el, hogy a társadalom teljes értékű tagjaivá lehessenek”.

„1976. július 2-án Észak- és Dél-Vietnámot egybeolvasztották Vietnámi 
Szocialista Köztársaság néven, új alkotmányt fogadtak el, Saigont átkeresz-
telték Ho Si Minh városra.”

„Az 1955–1975 során zajló háborús időszakban a katonák és civilek kö-
rében mért veszteség, beleértve Vietnám mindkét felét, 3,4 millió ember-
re rúgott, a háború Kambodzsában körülbelül 260 000 áldozatot, Laoszban 
mintegy 45 000 emberéletet követelt. Az adattárakban külön feltüntetik a ka-
tonai állományban bekövetkezett veszteségeket is: Dél-Vietnám: 254 258 fő, 
USA: 53 318, Dél-Korea: 5 099, Ausztrália: 426, Thaiföld 351, Új-Zéland: 37, 
Tajvan: 25, Fülöp-szigetek 9 fő.”

„A Szovjetunió és Vietnám közötti, számos szférára, így a mezőgazdaságra, kő-
olaj-kitermelésre, építőiparra és tudományra, nem beszélve a haditechnika terüle-
tére kiterjedő szoros együttműködés a múlté. Mára számos projektet felszámoltak.”

„Vietnámban a  szovjet típusú népgazdasági minta szolgai másolása sú-
lyos gazdasági válságba torkollott. A vietnámi vezetés a Szovjetunióban folyó 
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peresztrojka és a  Koreai Népköztársaság reformjai nyomán hirdette meg 
a »megújulási politikát».”

„Vietnám gazdasági növekedését tartósan visszaszorította az amerikai »em-
bargó« és a  szovjet állam túlzott mértékű atyáskodása, ennek megfelelően 
a külföldi tőke nem számított szívesen látott vendégnek. A vietnámi kormány 
1988 decemberében fogadta el azt a külföldi befektetéseket szabályozó törvényt, 
mely teljes körű biztosítékot nyújt, hogy a külföldi vállalatok vagyona és nyere-
sége nem képezheti államosítás tárgyát. Ennek hatására kezdetben az ázsiai és 
csendes-óceáni régió országaiban működő vállalatok indultak meg, elsők kö-
zött dél-koreai és ausztrál cégek, majd ezeket követték továbbiak. Az 1997-es 
parlamenti döntés pedig lehetővé tette valamennyi vietnámi tartomány és vidé-
ki község számára, hogy önálló külkereskedelmi tevékenységet folytathasson”.

„Egészen 1959-ig, mikor is a  Vietnámi Kommunista Párt betiltotta, 
a többnejűség hosszú évszázadok óta elterjedt gyakorlat volt Vietnámban. 
Minthogy azonban a vietnámi háború (1957–1975) tömeges férfiáldozatot 
követelt, ennek következtében a nemek arányában eltolódás állt be, ebből 
adódik, hogy a háború után az országban ismét elterjedt jelenségnek számí-
tott az illegális többnejűség”.

„2004. augusztus 31-én történt, hogy az Észak-Koreai Külügyi Hivatal be-
jelentette vietnámi nagykövetének hazarendelését annak apropóján, hogy 
»Vietnám részt vett abban az összeesküvésben«, melynek révén 2004 júliusában 
460 fő észak-koreai menekültet juttattak át Dél-Korea területére. Észak-Korea 
követelésében Vietnámot hivatalos bocsánatkérésre szólította fel, s azzal fenye-
getőzött, hogy vietnámi diplomáciai kirendeltsége valamennyi munkatársát ki-
vonja az országból, amennyiben a vietnámi hatóságok nem kezeskednek arról, 
hogy ilyen és ehhez hasonló incidensek megismétlődését a jövőben kizárják.”

A „Kávétermelő Országok Szövetsége” közleményében tudatta, hogy 
a  dél-ázsiai ország 13%-kal maga mögött hagyta Brazíliát a  2012 első felé-
ben betakarított kávébabtermésével, ezzel pedig a történelem során először 
Vietnám került a sorban a leghatalmasabb kávéimportőrt megillető első helyre.”

Az „EVA–Air” repülőjáratán, melyen Tajpejből az egykori vietnámi főváros-
ba, Saigonba tartottunk, valamennyi férőhely elkelt. A 2400 km-es távolságot 
három óra alatt tettük meg. Bár a valahai Saigon ma „Ho Si Minh” nevét viseli, 
azonban a repülőjegyeken változatlanul az eredeti nevet tüntetik fel, a lakosság 
is így emlegeti, sőt a „Saigon Times”, a város egyik legrégebbi napilapjának cí-
mében is tovább él. A „Collette” helyi képviselője üdvözölt bennünket a repülő-
téren, majd a „New World Saigon Hotelbe” kísért.

„Saigon, február 3. Huszonhat fokos meleg van. Az álmosság elűzése érdeké-
ben a »környék« felfedezésére indulunk. Betérünk egy hatalmas bazárba, végelát-
hatatlan sorok fogadnak, valóságos »hangyabolyként« nyüzsög minden. Saigon 
tízmillió lakossal rendelkezik. S valószínűleg egyúttal ugyanannyi segédmotoros 
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kerékpárral, amelyek mindenfelől suhannak el az ember mellett, s mindegyikü-
kön két-három ember is ül… Két kínai fiatalember, akik Szingapúrból érkeztek 
látogatóba, velünk együtt várták ki, hogy elérkezzék az átkelésre alkalmas pillanat, 
s udvariasságtól vezéreltetve az idős házaspár segítségére siettek, hogy átjussanak 
a nagy forgalmat bonyolító sugárút túloldalára, ám mi Iyával, némi pironkodás 
után elhárítottuk a lovagias segítséget, azonban ennek híján nem boldogultunk… 
Az egyik szingapúri fiatalember válaszul a »milliószámra száguldozó mopedre« 
tett megjegyzésemre még tódított is: »A második milliót majd az üzletekben fog-
ják megpillantani, rakásszámra áll ott a motor… Olcsó, kínai gyártmány, csupán 
500 dollárért adják…«

Jóllehet szállodánk a nagy szállodanegyedben áll, sehol egy közlekedési lámpa. 
A szingapúri turisták egészen a szállodáig kísértek. Búcsúzóul lelkünkre kötötték: 
„Ha át kívánnak kelni, a legelső teendő, hogy szemkontaktust létesítsenek a jár-
mű vezetőjével, ő erre átengedi az embert, s aztán mehetnek.”

„Saigon, 2017. február 4. Napunkat teljes egészében saigoni városnézés töltötte 
ki. A csoportunkhoz egész napra kirendelt fiatal idegenvezető dél-vietnámi szár-
mazású volt, valamennyi történetéből rejtett mondanivalóként kihallik a  saját 
»félországa« iránt érzett sajnálat és büszkeség. Szakmája kiváló ismerője, min-
den igyekezetét arra összpontosítja, hogy a lehető legteljesebb körű információval 

Ho Si Minh látképe szállodánk lépcsőjéről. 2017. február 3.
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szolgáljon csoportunknak. A legnagyobb készséggel válaszol minden kérdésünkre, 
lett légyen az politikai szempontból »kihegyezett« is. Az első, számomra örökre 
emlékezetes mondata így hangzott: »1945. augusztus 28-án a franciák kivonul-
tak Észak-Vietnámból, erre szeptember 2-án Ho Si Minh hadat üzent a fran-
ciáknak…«

A városnézés a hajdani dél-vietnámi elnöki palota megtekintésével vette kez-
detét. Az épület pompáját hatalmas tágas arányai, a pazar belsőépítészeti mester-
munka, a palotát övező parkban álló csodaszép szökőkút határozza meg. Senkinek 
sem lehetett kétsége, hogy Francia Indokína fővárosa Saigon volt, ezt sejttették az 
európai formákat idéző széles körutak, a »Saigoni Párizsi Notre-Dame templom«, 
az Operaház és a Főposta a maga grandiózus kialakítású épületével.

A Hadtörténeti Múzeum gazdag anyagának egyes darabjai fakóvá silányul-
nak a magyarázatul szolgáló feliratok miatt, a látogató ezeken az egykor mindent 
elnyomó szovjet propaganda rég idejétmúlt közhelyeivel találja magát szemben. 
Egyebek közt ilyenekkel: »a békeharc során…« vagy a »jenki háború és agresszo-
rok ellen…« A javarészt iskoláscsoportokból álló múzeumlátogatók megnyilvánu-
lásaiból érezhető, hogy számukra mindez a lejárt dajkamesék világához tartozik, 
a hozzánk hasonló turisták, mint például a csoportunkban lévő kanadai és ame-
rikai nyugdíjasok, megértő módon mosolyognak és továbblépnek…”

Az egykori dél-vietnámi elnöki palota. Saigon, 2017 február.
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A Notre-Dame Katedrális, Saigon, 2017. február.

Főposta, Saigon, 2017. február.
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Az amerikaiktól zsákmányolt haditechnika a Hadtörténeti Múzeum udvarán, Saigon.

Buddhista templom. Február 1. Újév, a Kakas éve. A holtak neveit tartalmazó csiga alakú felfüg-
gesztett füstölők napokon át aromás illatot árasztanak…
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Autóbuszos-hajós körutazás Saigonból a Mekong-folyó deltájába
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Visszatérésünkkor, a Mekong-folyó 
deltavidékén töltött nap, eseménydús 
körtúránk végeztével fogalmazódik 
meg bennünk a felismerés: a természet 
itt tapasztalható páratlan szépségén és 
ennek a  növésre alacsony, ám váll-
ra igen széles népnek lépten-nyomon 
bárkit bámulatba ejtő üzleti tevékeny-
kedésén is túltesz lebírhatatlan mun-
kaszeretete, eltökélt életigenlése, mely 
lenyűgözött bennünket. Valóságos 
hangyaboly, mindenkit leköt a  saját 
feladata. Akár az út, akár a folyó men-
tén, ott ül minden egyes kunyhó vagy 
házikó előtt vagy a gazdasszony, vagy 
a hozzá közelállók valamelyike, s vár, 
türelemmel, amíg csak a  szívesen lá-
tott vendég fel nem bukkan, s  fizet 
a háromlábú üstben épp rotyogó ételért. Jellemzően ez valamely közkedvelt le-
ves, amibe a lehető legváltozatosabb helyi zöldségekből bőséges mennyiség jut.

Turistacsoportunkkal a fedélzeten a hajó a Mekong-folyó kiszélesedő szaka-
szán szeli a vizet, a motor egyenletes dohogása közben egy gondolat tart fogva: 

„A szibériai hatalmas folyók mentén pontosan ezt kellene megvalósítani, hogy fel-
lendülhessen az üzleti tevékenység…!”

A történelmet és tarkaságot bőséggel kínáló Saigont magunk mögött hagyva, 
a modern Da Nang városba repültünk tovább. Ezt körbejárva, Hoi An ősi kikö-
tőjébe érkeztünk, ahol megcsodálhattuk a középkori kereskedőhajók számára 
készült, mindmáig fennmaradt hajóállásokat.

 Saigon, 2017 február.

Da Nang város látképe a Sárkány-híddal.
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Hoi An város.

Ott van a mi Amerikánk, a láthatáron túl.

„Hué város, 2017. február 8. Egész napunkat be-
töltötte ez a  rendkívüli város. Egykor itt volt a  csá-
szárkori Vietnám ősi fővárosa, a Nguyen-dinasztia 
innen kormányozta az országot 1802-től kezdődően 
egészen 1945-ig. A város éke az a hatalmas, egykor 
a  Tiltott Bíbor Város nevet viselő erődítmény, me-
lyet vaskos téglafal övez. A falon belül kétszáznál is 
több gyönyörű építmény emelkedik: paloták, mauzó-
leumok, emlékművek. Többségükben fennmaradtak, 
a  kommunista állam évtizedeiben viszont nem vi-
seltek rájuk gondot, elhanyagolták az egész épülete-
gyüttest… Mára azonban szemmel láthatóak a  res-
taurálási munkálatok. A  paloták termeit betöltik 
a látogatók.
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Estére egy helyi étterembe invitálták a csoportunkat vacsorára, itt a vietná-
mi nemzeti konyha fogásaival ismerkedhettünk meg. A  lakomázás hagyomá-
nyos népdal és néptánc kíséretében folyt. A  vendégekre egytől egyig csodásan 
ékített, a császári időket megidéző viselet került, engem és Iyát pedig kineveztek 
az est »királyának és király-
nőjének«.

Holnap ebéd után Huét 
magunk mögött hagyjuk, 
és repülünk a  fővárosba, 
Hanoiba.”

A Tiltott Bíbor Város, a régi vietnámi főváros, Hué, 2017.

„A király és a királynő 
két manitobai hercegnő 
kíséretében” a vietnámi 

nemzeti ételkóstoló estéjén.  
2017. február.
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„Hanoi. 2017. február 10. Hanoiba tegnap este érkeztünk meg. Ma az egész 
nap a várossal való ismerkedés jegyében telt. Az estét a helyi bábszínházban mű-
soron lévő előadás zárta, itt a színpadot egy vízzel teli medence alkotja… A bábok 
különféle vízimadarakat formáznak, a bábművészek pedig a színpadot megtöltő 
vízben állnak.

Az előadás végén a Hanoi Bábszínházban.

Az új, luxuskivitelű Mövenpick Hotelben 
lakunk. Tágas szoba, tetszetős berende-
zés, megütközésünkre azonban a  szobát és 
a  mosdóhelyiséget átlátszó üvegfal választ-
ja el, hozzá leereszthető függöny… Különös, 
az embert valahogy éjjel nem viszi rá a  lé-
lek, hogy villanyt gyújtson… Reggelinél pa-
zar választék.
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Jellegzetes sokemeletes házakból álló utca 
Hanoiban. Nemcsak a fővárosban akad meg 
az ember szeme ezeken a különösen keskeny, 
mindössze három-négy méteres homlokzatú 
házakon, ahogy az út mentén szikáran 
ágaskodnak, hanem egy-egy kisebb  
vietnámi városon keresztül haladtában is.  
Az is kiderült, hogy építkezéshez  
nem alapterületre adják ki az  
engedélyt, hanem a homlokzat  
szélessége szerint számolnak.

Hanoi nevezetessége egy ősi, lótuszvirág formá-
jú fából épített pagoda. Egyetlen, a tó fenekén 
rögzített kőpilléren áll.
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Két óránk múzeumlátogatással telt – a hírhedt hanoi börtönben, a Hoa Lo-
ban jártunk. A számtalan fénykép mellett ráadásképp egy valódi guillotine is lát-
ható itt, mely a francia gyarmati uralom korában volt használatos. Sok fényképen 
a legutolsó háború történéseit mutatják be, ekkor az épületben hadifogságba esett 
amerikai pilóták is raboskodtak…

Nagy meglepetést tartogatott a konfuciánus tanítások szellemében létesített 
Irodalmi Szentélybe tett látogatás, ez az intézmény képezte az 1076-ban meg-

alakult első Vietnámi Egyetem fundamentumát. 
A  szentély ma zöld környezetben álló pagoda-
együttes, téglafal veszi körbe. A  főrendi nemes-
ember már az idő tájt is csak abban az esetben 
viselhetett fontos állami hivatalt, csak úgy tartha-
tott igényt az uralkodó közelébe eső helyre az ud-
vari fogadásokon, ha előbb sikeres nyilvános dok-
tori vizsgát tett filozófiából és nyelvtudományból, 
s amennyiben tudásáról megfelelőképpen számot 
adott, Mandarin rangra emelték. A vizsga a kö-
vetkezőképp épült fel: elsőként a  király szólt, rö-
vid beszéde általában verses formában hangzott 
el, ezek után a  vizsgázó feladata az volt, hogy 

A Hoa Lo nevet viselő, egykori börtönépület, Hanoi.
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Riksa-vágta Hanoiban. 2017. február
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Váratlan viszontlátás! Hiszen ezek a minden szovjet állampolgár emlékezetében ott élő Pobeda és 
ZISZ személyautók! Az ötvenes évek modelljei, a Gorkij Autóüzemből és a Sztálinról elnevezett 

moszkvai autógyárból kerültek ki. A szovjet kormány ajándéka Ho Si Minh-nek.

Hanoi központjában egy tavacska mélyén ma is ott hever annak a B–52-es amerikai stratégiai 
bombázónak a törzséből egy roncsdarab, amit még a háború idején lőttek ki, miközben a város 

felett repült. A tó mögött bal kézre a közkedvelt „B–52”-es bár cégtáblája piroslik.

a király szavainak »értelmét mondja el«. Ebből adódóan a Szentélyben látható tár-
gyak közül az emlékezet számára legbecsesebb darabokat nyolcvankét kőtábla ké-
pezi. Ezeket teknősbékát40 formázó szobrok tartják a hátukon, s rajtuk a több száz 
év során bevésett nevek azok névsorát hirdetik, akik a vizsgán igencsak jeleskedtek.
40 A mitológiai hagyományban istenként is tisztelt teknősbéka, a sárkány és az unikornis után 
a harmadik leglényegesebb szimbólumként a vietnámi hitvilágban a hosszú életet és az erőt 
jelenti, a szilárdság és kitartás erényét is megtestesíti. A teknősbéka szobrok templomok, ká-
polnák és pagodák ornamentikájában kapnak helyet. [A ford.]
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A mai kor emberének felejthetetlen élményt kínál a »riksás városnézés«. Ennek 
során csoportunk tagjait külön-külön, ezekkel az apró hintókkal nagy ritkán állva 
csak meg, sebes vágtában, végig kerekeztették Hanoi ősrégi kereskedősorain, me-
lyek a város harminc negyedében találhatóak.

Az utcákat nyüzsgő tömeg lepi 
el, elektromos rollerek, pompáza-
tos, áruktól roskadozó kirakatok… 
Kellemetlen szagnak nyoma sincs, 
a  hús, a  hal, a  zöldség elsőrendű-
en friss. Ott helyben párolják, sütik, 
a  tésztaféle is ott készül. A  vásárolt 
árut csinos csomagolásban nyújtja át 
az eladó.

Hanoi, 2017. február 12. Tegnap 
reggel egynapos, éjszakázással egybe-
kötött kirándulásra indultunk a  Ha 
Long-öbölbe. Természeti csoda, egyedi 
jelenség a  tengeröböl vizéből merede-
ken az ég felé törő hegycsoport, mely 
újabb kori geológiai képződmény. 

Az Irodalmi Szentély kapuzata.

A XI. század óta folyamatosan keletkezett sztélék. 
Ezekre a sikeres vizsgázók, a mandarin rangra ju-
tottak neveit vésték fel. Irodalmi Szentély, Hanoi.
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A hegyek gyomrában szinte egytől egyig barlangok bújnak meg. A háromemeletes, 
utasfedélzettel rendelkező kis dízelhajó kabinjaiban volt a  szállásunk. Nyomban 
megközelítettük az egyik hegyet a belsejében található barlang megtekintésére ké-
szülve. A »Meglepetés« nevet viseli. Számunkra igazából a barlanghoz vezető több 
száz lépcsős kaptató jelentette az »első meglepetést«. Száz lépcső után Iya fulladni 
kezdett. Nem volt hajlandó tovább jönni, így visszament a bejárathoz… Én mind 
a hétszáz lépcsőfokot leküzdöttem… A látvány hihetetlen, de az ára sem csekély…

A másnapi reggeli előtt szintén volt egy kirándulás. Csónakon ülve szemléltük 
a felkelő napot, majd továbbhaladva, a közelben álló hegyek üregein át siklottunk 

Ha Long-öböl. Vietnám, 2018. február 12.
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a vízen. A motoros hajónkon elfogyasztott késői reggeli végeztével délután 4 órára 
értünk vissza Hanoiba.

Másnap reggel már készültünk repülőgéppel továbbindulni Laoszba, így aztán 
a szállodai szobában Iya kisebb mosást rendezett. Eközben ocsúdtam fel, hogy ná-
lunk vannak a Vampilov-fényképek. Szaladtam a földszintre, s a szálloda informá-
ciós pultjánál igyekeztem kideríteni, hol is van az a bizonyos Vietnámi Történeti 
Múzeum, hogyan is lehet odajutni. A pultnál álló alkalmazott úgy felelt, hogy ilyen 
nevű múzeumot ő nem ismer, a városnak egyetlen múzeuma van, viszont több ne-
gyeden kell áthajtani, míg az ember odajut… Kedves volt, tüstént odatelefonált, s kö-
zölte, hogy a múzeum nyitva van, ám vasárnap lévén látogatókat tizenöt perc múlva 
már nem fogad. Kérésemre taxit hívott, én pedig rohantam Iyáért a szobába…

A taxisofőr tudomásul vette úti célunkat, kellő sebességre kapcsolt, s  közvetle-
nül a múzeum bezárt kapuja előtt állt meg. A kapun túl mindössze egy őr álldogált. 
Mindketten egyetlen pillanat alatt felfogták, hogy »Ho Si Minh fényképeinek« ügye a tét, 
ahhoz kell a segítségük. A sofőrt megkértem, várjon meg minket. Az őr átengedett a ka-
pun, s a múzeum főbejáratához kísért bennünket. A bejárati ajtót már lezárták. Az őr 
ekkor közelebb lépett, s kopogtatni kezdett. Mi Iyával elkeseredetten a bejárat építésze-
ti kialakításának szemlélésébe temetkeztünk. Távolról sem fedeztünk fel hasonlóságot 
a látottak és a fénykép között… Zavarodottan álltunk ott, gyötrelmes érzések közepet-
te: »Hogy is tehettünk ilyet…!« Hiszen holnap reggel már nem leszünk Hanoiban… 
Nyolc nap, míg ismét Vietnámba érünk, s akkor is Saigonba, onnan pedig Tajvanon 
át már Torontóba visz az utunk…! Kire bízzuk a képeket…? Mi itt a megoldás…?

Az őr hosszas kopogtatását siker koronázta. Az ajtó feltárult, azonban eszük 
ágában sem volt bárkit is bebocsájtani. Az ajtónyíláson keresztül az őr kitartóan 
ecsetelte valaki számára a helyzet súlyát. Szava megértésre talált, az ajtó újból 
bezárult, ő pedig elégedetten megindult felénk… Két-három perc telhetett el, az 
ajtón kilépett egy fiatal hölgy, a múzeum egyik munkatársa. Mi Iyával több ízben 
kifejeztük elnézéskéréseinket, amiért nem voltunk illendő módon tekintettel arra, 
hogy a munkaidőnek vége… Odamutattuk a  fényképeket, jelezve, hogy csügge-
désünk határtalan, minthogy a rajtuk látható bejárat cseppet sem hasonlít arra, 
amit itt látunk… Ekkor ő figyelmesebben pillantott a képekre, töprengett egy da-
rabig, végül összeállt minden: »Igazuk van! Nem is hasonlíthat. Hiszen a kép az 
oldalbejárat felől készült, pontosan ahol az a bizonyos ünnepség zajlott, ami 
rajta látható…« Mindezek után az oldal felőli bejárathoz vezetett bennünket, mi 
pedig nem győztünk örvendezni: a  falon ugyanaz a két ismerős lámpa függött, 
amit családunk annyiszor nézegetett Tomszkban, Togliattiban és Torontóban is!

Megkértem őket, ha már ennyit fáradoztak, írják bele saját kezűleg nevüket 
a noteszembe. A múzeum munkatársát Bui Tujennek hívják, az úr pedig, a biz-
tonsági őr a Ngujen Ba Quang nevet írta be. A két fényképet a hölgy gondjaira 
bíztuk, mellé ajándékba egy torontói családi fénykép került, én pedig átnyújtottam 
névjegykártyámat. Búcsúzóul az őr hármunkról készített egy fényképet, amint 
a múzeum bejáratánál állunk.”
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„Hanoi Repülőtér. A felszállásra várakozunk a Laoszba (Luang Prabangba) tar-
tó járatra. 2017. február 13. Az imént kellemetlenség ért. A szállodai étteremben 
7 órakor a reggelinél ült már az egész csoportunk, épp készültünk Luang Prabangba 
utazni. A londinerek már egy órával azelőtt levitték a bőröndöket az emeletekről. 
Hamarjában csipegettünk valamit, visszaszaladtunk a szobánkba, gyors fogmosás 
után felkaptuk a kézipoggyászt és futva tettük meg az utat a ránk várakozó buszig. 
A hosszú sort türelemmel végig álltuk, hogy a laoszi vízumot kifizessük, majd az 
útlevél-ellenőrzésen túlesve, elhelyezkedtünk, s vártuk a beszállást.”

Ezen a ponton, mielőtt rátérnék történetemre, kénytelen vagyok némi kité-
rőt tenni. Feleségem nem szereti a női táskát, sose hord magánál. Torontóban 
közepes méretű, vállra akasztható táskával oldja meg a kérdést, ebbe pakolja 
hitelkártyáit, a kocsi- és házkulcsokat, a vezetői engedélyt… Ha éppen utazunk 
valahová, kettőnk útlevelei, az úti okmányok, a naplóm, a repülőjegyek, a tele-
fonszámok és a címek jegyzékét tartalmazó könyvecske és a célországba váltott 
valuta az én válltáskámban szokott lenni. Iya a maga részéről beéri egy apró, szí-
jon függő ridiküllel, vállán átvetve hordja. Ezt folyton magánál tartja. Ebben van 
szemüvege, fésűje, gyógyszere, a „befújós” spray, arra az esetre, ha rátörne egy 
asztmás roham, valamint az összes pénzünk az útra amerikai dollárban.

Feleségem ezenkívül ünnepi alkalmakra szeret ékszert ölteni, ezért aztán át-
látszó celofánzacskót hord magánál, benne teljes „ékszervagyona”, mely két, szí-
vének kedves darabból áll: egy „Panthera” briliáns berakással ékített aranybross-
ból (Cartier-utánzat), és egy nyakékből, mely egyetlen gyöngysora. A „Panterát” 
Iyának egyik jamaicai utunkon vettük, a láncot negyven évvel ezelőtt kapta aján-
dékba unokatestvéremtől, Joe Weltmantól, mikor mindnyájunk szívét eltöltöt-
te a nagy boldogság, hogy Iya a gyerekekkel Kanadába jöhetett. Joe valamelyik 

A Hanoi Történeti Múzeum örömmel fogadja  
Iya ajándékát, a fényképek azt a feljárót  

örökítik meg, ahol valaha B. N. Vampilov állt. 
Hanoi, 2017. február 12.
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árverésen vásárolta. Akkor el sem tudtuk volna képzelni, hogy valamilyen oknál 
fogva a nyaklánc kimondottan értékes lehet. Valahányszor fontos eseményre 
kerül sor, Iya mindig szereti felvenni, s ha üzletben fordulunk meg, az eladók 
szakértő szemmel méregetik a nyakláncot.

Tíz évvel ezelőtt Iya utánajárt, hogy „igen jó minőségű tenyésztett gyöngy”. 
Japánban Kokicsi Mikimoto szerzett először 1896-ban szabadalmat a beülteté-
ses módszerrel történő mesterséges gyöngytenyésztésre. Ennél a módszernél 
gyöngyházmagot használt, melyet édesvízi puhatestűek külső, kemény héjából 
nyert. Erre a kemény golyócskára, miután élő puhatestűbe ültették bele több hó-
napnyi időre, a gyöngy anyaga, tehát a gyöngyház rárétegződött.

Történt egyszer ugyanis, hogy a gyöngysor elszakadt. Iya egy gyöngyökre 
szakosodott ékszerészhez fordult, hogy a régi zsinórt cserélje ki, s egészítse ki 
a gyöngysort további négy gyönggyel, hogy ne kelljen a gyöngysort ki-be kap-
csolni, valahányszor fel-, illetőleg leveszi. Meglepően hosszúra nyúlt a várako-
zás, míg az ékszerész az „azonos minőségű” gyöngyszemeket végre megszerezte. 
Gyöngysorunkat két és félezer dollárra becsülte…

A felszállásig egy óra volt hátra. Én is, Iya is a magunk dolgára figyeltünk. Én 
a naplómat néztem át, be-bejelöltem ezt-azt, Iya szokása szerint körútra indult, 
hogy szemrevételezze a repülőtéri üzletek kínálatát, abban a reményben, hogy 
valami újdonságra bukkan rá, ami csak helyben kapható. Az utasok között volt, 
aki szendergett, mások épp a fényképezőgépből törölgették a felesleges fotókat.

Hirtelen Iya futva érkezik, izgalmában nehezen veszi a levegőt.
– Vágya! Elvesztettem a ridikülömet…! Nem emlékszem, talán az autóbuszban 

hagytam… Lehet, hogy a szállodában maradt…? A Duty Free-ben az eladónő épp egy 
olcsó gyöngysort kínált nekem… Azonnal elmagyaráztam neki, hogy gyöngysorom 
már van, s ha még tudná, milyen értékes… Abban a pillanatban éppen egy ridikült 
szedett elő a kirakatból… És én csak akkor döbbenek rá, vajon az enyém hol is van…?

Mindketten idegesek lettünk, az elmúlt órák történéseit kezdtük részletesen 
elemezgetni. A ridikült Iya a széktámlára akasztotta a szállodában, mikor oda-
került a kabátkája is. Még jó, hogy két nappal előtte az összes benne lévő pénzt 
nekem adta. Hebehurgyaságomban rögtön az jutott eszembe, hogy taxit kellene 
fogni, s nyomban visszamenni a szállodába… Futok is Johnhoz, az idegenveze-
tőnkhöz, elmondom neki, mi történt… Nyomban átérezte tehetetlen kétség-
beesésünket. Rövid időre félrevonult, megkezdődött a  telefonálgatás. Minket 
Iyával az az érzés kerített hatalmába, hogy megállt az idő… Végre John hozzánk 
lépett, s hangjában magabiztos diadallal így szólt:

–  A szállodaigazgató közölte, hogy a  ridikülre az egyik takarítónő rátalált 
a  szobában… Az Önök instrukcióit várják… Készen állnak, hogy megküldjék 
a táskát az Önök számára Torontóba…

A hír hallatán örvendeztünk, belül mégis ott volt az aggodalom… „Csakugyan 
ennyire egyszerű lenne az egész…?” Fejtegetni kezdtem Johnnak, hogy Hanoiba 
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a  ridikülért már nem lesz lehetőségünk bemenni. Hét nap múlva azonban 
Kambodzsából visszatértünkkor ugyanabban a saigoni szállodában fogunk egy 
éjszakát tölteni, ahol körutunk elején is megszálltunk… Jeleztem, hogy minden 
felmerülő költséget én állok, mindössze annyi a kérésem, hogy hét napon belül 
okvetlen juttassák postán oda, vagy kocsival vigyék el Iya ridiküljét Hanoiból 
a New World Saigon Hotelbe. John ismét félrevonult, s telefonált. Körülbelül tíz 
perc telhetett el, mikor visszajött és megnyugtatóan közölte:

– Beszéltem a „Mövenpick” Szállóból irodánk vietnámi képviselőjével. Ígérete 
szerint, mire visszajönnek, a  ridikül már Saigoni szállodájukban fogja várni 
Önöket! Tehát a  továbbiakban aggodalomra semmi okuk… A  kérdést megol-
dottuk!

Az idegenvezető megnyugtató szavai jótékony hatással voltak további utun-
kon, megcsodálhattuk Laoszt és Kambodzsát, ezt a két gyönyörű országot.

A Wat XiengThong buddhista templom és kolostor egyik 1560-ban emelt épülete.  
Laosz, Luang Prabang.
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A Kuang Si vízesésnél, Luang Prabang.

A Mekong laoszi szakasza.
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Rizsföldek. Jellegzetes indokínai táj.

„Luang Prabang. 2012. február 16. Reggel 5 óra 30 perckor idegenvezetőink, 
Anu és John társaságában csoportunk autóbusszal a város egyik utcájához ért, itt 
már a számunkra előkészített zsámolyok vártak. Elhelyezkedtünk, nyakunkba szí-
nes sál került, ezután pedig apró, bambuszlevélből font kosárkát adtak mindegyi-
künk kezébe – kerek alakúak, fedéllel zárhatóak –, benne még forrón párolgó főtt 
rizs. Ezenfelül műanyag tányérkákon édességet is kaptunk mindnyájan…

Az utca vége felől kisvártatva előbukkant a reggeli szürkeségből a szerzete-
sekből álló oszlop. Fejük borotvált, narancsszínű hosszú köpeny fedi testüket, 
mezítlábasan, vállukon szövött általvetővel jönnek felénk, kezükben bambusz-
kosárka, aminek vasból készült a fedele. Minden szerzetes kosárkájába teszünk 
egy maréknyit a még mindig párolgó rizsből, a kamaszfiúknak pedig, mert igen 
fiatalok még, az általvetőjükbe még egy csomag nápolyit vagy néhány cukorkát 
ráadásképpen.

Ahogy megtudtuk, Kambodzsában rendületlenül tartja magát ugyanis a ha-
gyomány, miszerint a  fiatal férfinak bizonyos időre kolostorba kell elvonulnia. 
Erre a lépésre a helyi hatóságok jóváhagyásával kerülhet sor, azt azonban, hogy 
ki és mikor látja elérkezettnek az időt a visszatérésre, mindegyiküknek magának 
kell eldöntenie. Ennek a hagyománynak alapvetően az a célja, hogy a fiatalember 
próbára tehesse önmagát, kifejlődhessék benne az állhatatosság és türelem erénye, 
tudatosuljanak benne az erkölcs szabta határok valamint a vallási tanításokban 
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rejlő bölcsesség, s végül, hogy megtanulja, hogy a legszűkösebb feltételek közepette 
is képes legyen az önálló életben maradásra.

Mindnyájunk számára roppant tanulságos volt azt látni, hogy az ország népe 
szigorúan eleget tesz annak a hagyománynak, miszerint a szerzeteseknek minden 
nap ételt-segítséget kell juttatni.”

„Siem Reap. Kambodzsa, 2017. február 19. Reggel tízkor az autóbuszt várjuk. 
Háromnapos itteni tartózkodásunk véget ért, búcsúzkodunk ettől a különleges or-
szágtól. Elmondhatatlan élményt nyújtottak a IX–XI. századból származó ősi temp-
lomromok roppant épületei a maguk felségességével. A helyiek körében legkedveltebb 
jármű, a »tuk-tuk« – afféle motoros kiskocsi, ellenzővel ellátva az utasok számára – 
olcsó és kiváló szolgálatot tesz. Lépten-nyomon kereskednek-vendéglátnak, ez látha-
tó és tapasztalható, s mindenhová jut is vendég, hiszen a turisták hada egyre csak 
özönlik mindenfelől: sokuk európai, ám a kínai arcok vannak többségben.

Pen Kong – így hívták kambodzsai idegenvezetőnket – a Pol Pot-rezsim sokmil-
liós áldozataira vonatkozó kérdésünkre beavatott megrázó gyermekkorába, ami-
kor apjával, aki egykor rendőr volt, a »vörös khmerek« a szeme láttára, édesanyja 
jelenlétében végeztek, őt magát pedig – csupán hároméves volt ekkor – táborba 
zárták »átnevelés« céljából… Édesanyjának évi egyszeri láthatást engedélyeztek 
csupán… Indokína történelmének ezen fájdalmas korszakáról a helyi idegenveze-
tők nem szívesen beszélnek…
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Emlékezetemben jár az 1978-as év, bennem maradt, amikor Kanadában pénz-
gyűjtést indítottak tízmillió számra a kambodzsai földeken hátrahagyott aknák 
hatástalanítására…

A világon bármerre is jártam, ha egy-egy országban utcai zenészek játékát 
meghallottam, mindig igyekeztem közelebb menni, odabólintottam köszönés-
képpen, gondolatban ilyenkor mindig ezt mondtam »Én mellettetek vagyok…! 
Köszönöm, hogy Ti nélkülem is megvagytok…«, és adok nekik valamennyit… 
Azt azonban, amit Kambodzsában éltem meg, elfelejteni soha nem lehet, nem 
tudom. Rendszerint a turisták által látogatott helyszínek környékén nagy a soka-
dalom, utcai zenészek játékára gyakorta figyelhet fel az ember, ezeknek a »zene-
karoknak« a száma itt több tízszeres nagyságrendet ér el. A nagy tömegtől elkü-
lönülten, leginkább egy-egy fa árnyékában játszanak. Primitív hangzás, zömében 
ütősök… mindenféle kisebb méretű dob… Némelyikük az éneklést is megkockáz-
tatja… Tüzetesebb szemlélődést nem feltételez a következtetés: »Nem a zenészek 
tömeges munkavesztése áll a dolog mögött…« Közelebb lépek, s elszorul a szívem: 
rokkantak egytől egyig, súlyos rokkantak… Egyikük szemürege tátong, arcát régen 
szerzett sebesülés ékteleníti… A másiknak egyetlen ujja sem maradt, sőt kézfeje 
sem… A dobot hóna alá szorítja, kézcsonkjával üti… A zenészek hálásan mind 
rám mosolyognak… A »tízmillió akna« keserves emléket hagyott…, túlélte…

Egy érdekes halászfalu, »Kompong Phluk« volt az első napon a  célpont. 
A Mekong-folyó a Himalájában ered. Van olyan év, hogy a tavasz viharokkal kö-
szönt be, a hó hirtelen megolvad, és a Mekong roppant víztömeget szállít. Az ide-
genvezető elmondása szerint ilyenkor az ár a Mekong egyes kambodzsai szakasza-
inál akár a tízméteres magasságot is elérheti…

A „tuk-tuk”.
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A település látványa a lakosok ezzel kapcsolatos, az évszázadok során felhal-
mozott tapasztalatát tükrözi. Cölöpökön, magas cölöpökön áll az összes építmény. 
Pillantsunk a felvételekre. Az étteremhez, ahol ebédeltünk, meredek grádicsokon 
lehet feljutni, nem is kevésen… Még a vécé is a »csúcson« van…

Pen Kong, kambodzsai idegenvezetőnk. Jóvoltából láthattuk az „úszó fa-
lut”, mely a Mekong legmegveszekedettebb áradásaikor sem hagyja vesz-

ni a halászembert. Kambodzsa, 2017. február.
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Kambodzsai idegenvezetőnk, Pen Kong csa-
ládi körben. A  kép egy héttel később, már 
Torontóban ért utol bennünket. Ékesebb bi-
zonyíték ennél nem is lehet, hogy indokínai 
körutunk mindkét fél számára kellemes és  

hasznos volt.

Kambodzsában a  legnagyobb vonzerővel a  rejtélyes szépségű »Angkor Wat« 
templom-együttes hat a  látogatókra, mely Angkor tartományban, Siem Reap vi-
dékén található. 160 hektárnyi területével a  legnagyobb vallási célokat szolgá-
ló létesítménynek számít. A szentélyek építése a X. század közepére nyúlik vissza. 
Virágkorában ez a vallási központ hozzávetőlegesen egymillió ember otthonául szol-
gált. A XV. század derekán a Khmer Birodalom megszűnt. A templomok ezután 
elhagyatottan álltak, nem viselte gondjukat egy teremtett lélek sem, elnyelte őket 
a dzsungel burjánja.
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Bemondták a  járatunkra történő beszállás megkezdését. Jó hangulatban in-
dulunk Saigonba, Ho Si Minhbe. Lenyűgöző tajvani és indokínai utunk lassan 
végéhez közelgett.

Annyi fény és soha nem látott szín vett körül bennünket ebben a négy ország-
ban, hogy mindazért, amit lehetőségünk nyílt meglátni, nemcsak lelkesültség és 
hálaérzet hat át, egy bocsánatkéréssel is adósuk maradtunk, amiért is merészsé-
günkben ennyi szépség megszemlélését rövidre kimért utazásunk alatt lehetőnek 
hittük. Köszönettel tartozunk a szívélyes vendéglátásért, az őszinte szóért, amiért 
tudatták, mire képesek, s hogy élni és teremteni akarnak.”

Naplóíráshoz körutunk vége felé aligha juthattam. Az előttünk álló hosz-
szadalmas út körül forgott minden gondolatunk: holnap reggel indulunk 
Torontóba, haza! Alighogy bonyodalom nélkül elfoglaltuk a szobánkat a „New 
World Saigon Hotelben”, hamarjában érdeklődtünk, hogy a Hanoiból a nevünk-
re érkezett csomagot hol is vehetjük át. A szállodai adminisztráción erre azon-
ban mindenki értetlenül, csupán a két kezét tárta szét többször is. Írásos ma-
gyarázatot követeltem, kit terhel a felelősség, amiért megtörténhetett, hogy hét 
nap sem volt elég ahhoz, hogy a  csomag eljusson ide. Idegenvezetőnk, John 
megsemmisülten hallgatott… Mélységes elkeseredésemben és indulatomban 
azt sem tudtam, hova kapjak… John hamarosan megjelent szobánkban, s be-
számolt a fejleményekről. A „Collette” hanoi képviselője, aki megígérte, hogy ide-
küldi a szállodába a ridikült, ígéretéről megfeledkezett…

Mire én így feleltem:
– 40 év alatt szerte a világban rengeteg országot megjártam, ilyen azonban még 

nem történt velem… Előre megígértem, hogy bármely költséget megtérítek, s en-
nek dacára sem voltak képesek, hogy egy és ugyanazon országon belül hét nap le-
forgása alatt a feleségem ridiküljét, amit ráadásul még meg is találtak a szállodai 
szobában, ideküldjék… Ez égbekiáltó gondatlanság! Íme a boríték, benne bizonyos 
összeggel. Ezt mi Önnek szántuk, a csoportunk idegenvezetőjének, borravaló, mi-
vel különleges igyekezete körutazásunk sikere érdekében végig egyértelmű volt. De 
nem most fogom átadni, postán küldöm el Torontóból, de csak majd miután mi 
megkapjuk Öntől azt, ami elveszett…!

John magyarázkodni próbált, én azonban dühös voltam és hajthatatlan. 
Távozott, de kisvártatva visszajött, s kitartó könyörgésbe fogott:

– Rott úr! Kérem, adja ide a borítékot…! Megígérem Önnek, hogy három na-
pon belül az Önök címére feladom a csomagot…

Iya érzése azt súgta, túlzott ridegségemmel semmire sem megyünk, ő is kér-
lelésre fogta a dolgot, ugyan adjam már oda azt a borítékot. Oda is adtam… Élt 
bennem a remény, hát odaadtam…

Ezek után „hivatalos és tartalmas” levelezés vette kezdetét. Hazatértünkre 
egy héttel meg is kaptuk az első levelet:
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Viszontlátásra, New World Saigon Hotel! Az „EVA Air” pilótái, készen a Saigonból To-
rontóba történő induláshoz. 2017. február 19.

„Cuong Nguyen Manh (a »Diethelm»41 vietnámi igazgatója). Hanoi, 2017. 02. 25.
Tisztelt Rott Asszony! üdvözöljük a  »Diethelm« Vietnám nevében! 

A »Colette« cégtől nemrégiben kaptuk meg az Ön címét, és azon célból kíván-
juk Önnel felvenni a kapcsolatot, hogy az Ön tulajdonát képező ridikült felad-
hassuk. Kézhez vettük a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal megkeresésünkre 
küldött válaszát azon kérdést illetően, hogy mely tárgyakat áll módunkban 
Önnek elpostázni. A két mellékelt fényképfelvételen láthatóak azon tárgyak, 
melyeket a hanoi Mövenpick Hoteltől átvettünk. Két csomagot is láthat:

A – Engedélyezett (felső kép): vagyis azon tár-
gyak, melyeket módunkban áll Önnek elküldeni.

B – Nem engedélyezett (alsó kép): vagyis azok, 
melyeknek a  vámrendelkezések értelmében postai 
úton történő továbbítása tilos.

Kérem, szíveskedjék ezeket megtekinteni, és tu-
dassa velünk, hogy beleegyezik-e abba, hogy továb-
bításuk az Ön címére mi-
előbb megtörténhessék.

Várjuk mielőbbi vá-
laszát. A  legjobbakat kí-
vánva,

Cuong Nguyen Manh, 
országos igazgató”

Ez aztán a hír! Az élet új „békát” tálalt elibénk, amit hirtelenjében le kell 
nyelnünk… Gondoljanak csak bele! A  vendégszerető vietnámi fél kedvessé-
gében az üres ridikülön túlmenően készséggel hajlandó visszaszolgáltatni egy 
szemüveget tokostul, a fésűt, egy tollat, egy ceruzát, s hozzá egy kendőcskét is… 

41 Nemzetközi utazási iroda, mely Indokínában több fiókirodát működtet.
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Ami viszont a lenti fényképet illeti, amelyiken a tökéletesen közönséges zacskó-
ban a gyöngysor és az aranybross látható, melyekhez odacsapták ráadásképp az 
orrspray-t valamint a váratlan asztmaroham elleni „befúvót”, arra nézvést szóba 
sem állnak velünk… Akkor pedig maradunk a „segíts magadon”-elv mellett: Mi 
ugyanis bobrujszkiak vagyunk…!

Iya már küldi is a válaszlevelet:

„Tisztelt Cuong Nguyen Manh Úr!
Köszönöm, hogy az Önnél lévő ridikülömnek gondját viseli. Igen szeren-

csétlenül jártam, hogy az Önök szállodájában szálltam meg.
Bárhogyan is nyilatkozzék országuk Vámügyi Hivatala, nem áll szándé-

komban, továbbá nem is vagyok hajlandó megengedni azt, hogy a  magán-
tulajdonomat képező tárgyak bármiféle bürokratikus előírás okán az önök 
országában maradjanak. Amennyiben a  ridikülöm tartalmát képező vala-
mennyi tárgyat maradéktalanul el nem postázzák nekem, leghatározottabb 
kérésem, hogy azokat megőrzésre haladéktalanul szolgáltassák be a Kanadai 
Nagykövetség munkatársainak, amíg ott módot nem találnak, hogy nekem biz-
tonságban eljuttassák azokat Kanadába.

NEM HATALMAZOM FEL Önt, hogy a feladásra váró ridikülöm tartal-
mát »engedélyezett« és »nem engedélyezett« alapon két részre válassza szét. Az 
Önök vámügyi szerveinek nincsen birtokában tőlem származó meghatalma-
zás, hogy személyes tulajdonomban lévő bármely dolgot visszatartsanak.

Kérem, mielőbb válaszoljon, s jelezze, milyen cselekvési tervvel rendelkezik 
a tulajdonomat képező tárgyak visszajuttatására.

Üdvözlettel,
Iya Rott professzor, Toronto, 2017. február 25.”

A következő napon a „Mövenpick” Szálló igazgatójától érkezett egy hozzám 
intézett levél:

„Tisztelt Rott Úr!
Remélem, levelem jó egészségben találja. Igen röviden szeretném kifejezni 

köszönetemet, amiért időt szánt rá, hogy tájékozódjék szállodánkról, és ami-
ért nálunk szállt meg. Örülök, hogy jól érezte magát nálunk. Tudomásomra ju-
tott, hogy gondok merültek fel a felesége által a szállodai szobában hagyott ri-
diküllel kapcsolatosan, örülök, hogy az megkerült, ugyanakkor meglepő, hogy 
a »Diethelm Travel« cég ígéretével ellentétben annak visszajuttatását elmulasz-
totta. Munkatársaink ki fogják vizsgálni, mi volt a késedelem oka. Örülünk, hogy 
vendégül láthattuk Önöket szállodánkban, és visszavárjuk Önöket Hanoiba.

A legjobbakat kívánva,
Nicholas Jocey igazgató, »Mövenpick« Hotel. 2017. 02. 26.”
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Még aznap bementem Marco Mendicino úr irodájába, ő képviseli Toronto 
részéről a mi kerületünket a Kanadai Parlamentben, majd elkértem az engem 
fogadó munkatársnőjétől Kanada Vietnami Nagykövetségének koordinátáit.

Másnap reggel máris telefonáltam Hanoiba a Kanadai Nagykövetségre, ahol 
a konzulátusi tisztviselőnő, Miss Lan Phan türelemmel végighallgatta ügyemet. 
Majd továbbítottam számára Liza Elliottnak, a „Collette” utazási iroda képvise-
lőjének alábbi levelét:

„Üdvözlöm!
Lisa Elliott a nevem. Az értékesítési osztály vezetője vagyok a Collette uta-

zási iroda Vancouverben székelő kanadai képviseletén. A  Rott család nevé-
ben járok el Önöknél, akik a szállodai szobájukban felejtettek egy ridikült egy, 
a Collette cég által szervezett társasutazás folyamán. Hanoi munkatársunk, 
akinél a ridikül jelenleg van, arról tájékoztatott, hogy annak tartalma nem ad-
ható fel teljes egészében postai úton Vietnámban, egészen pontosan a gyöngy-
sor nem. Nem tudna esetleg a kérdésben segítségünkre lenni, minthogy nem 
vagyunk tisztában az egyes tárgyak Vietnámból más országba történő postai 
továbbítására jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozásokkal? Megtenné 
kérem, hogy segítséget nyújt abban, hogy Rott asszony visszakaphassa azt, ami 
az övé? A mellékelt fényképeken láthatja, melyek azok a dolgok, amelyek fel-
adása nem engedélyezett. A gyógyszerek eldobhatók, szükségtelen Kanadáig 
utaztatni, Rott asszony számára ugyanis már gondoskodtak azok pótlásáról.

Kérem, megtenné, hogy segít a Rott családnak? Hanoi képviselőnk kéri, ad-
ják meg neki a konzulátus valamelyik tisztviselőjének nevét, akinek átadhatja 
a ridikült.

Igen szívélyes üdvözlettel, Liza Elliott, 2017. február 28.”

Keserű rágódások közepette, hogy micsoda helyzetbe cseppentünk, egyik 
nap, miután sikerült telefonon kapcsolatba lépnem Cuong Nguyen Manh úrral, 
hozzávetőlegesen az alábbiakat hoztam tudomására:

– Kérem, nézze el nekem, Manh úr, hogy részletesebben fel kell tárnom ön előtt, 
hogy ki is valójában az én feleségem? Iya Rott nem pusztán egyetemi tanár, hanem 
Vietnam Hősének a leánya… Vietnám első Történeti Múzeuma feleségem édesap-
jának köszönheti létrejöttét, aki annak megszervezője volt.

Holnap elküldöm önnek azt a három fényképet, melyen feleségem édesapja, 
Bazir Vampilov közvetlenül Ho Si Minh mellett áll a hanoi múzeum megnyitóján…

Ennek nyomán Iya a következő levelet küldte el neki:

„Kedves Manh Úr!
Itt küldöm azt a három fényképfelvételt, melyekről férjem említést tett az 

Önnel folytatott telefonbeszélgetés során.
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Remélem, hogy az Ön segítsége révén szerencsésen visszajut hozzám az ál-
talam február 13-án véletlenségből a »Mövenpick« Szállodában felejtett ridi-
külöm. Még ugyanazon a napon turistacsoportunk vezetője biztosítékot kapott 
arra nézvést, hogy az elveszett tárgy megkerült, valamint, hogy gondoskodnak 
annak haladéktalan eljuttatásáról a New World Saigon Hotel címére, ahová 
csoportunkkal február 19-én visszatértünk. Továbbítását azonban elmulasz-
tották. Kérem, tudassa velem azon munkatársak nevét, akik részéről bármely 
kifogás felmerül azzal kapcsolatban, hogy saját tulajdonomat számomra eljut-
tassák, ezek közé értendő a már harminc éve tulajdonomban lévő gyöngysor és 
a »Pantera« aranybross is.

Figyelméért köszönettel,
Iya Rott, Okleveles mérnök,
a Torontói Egyetem professzora,
Vietnám Hősének, Bazir Vampilovnak a lánya,
világutazó, immár 20 éve a »Collette Tours« ügyfele«”

A csatolt fényképeken pedig (ahogyan Olvasóm már szemrevételezte őket en-
nek a fejezetnek az elején):

1.  A Vietnámi Történeti Múzeum ünnepélyes megnyitója. Ho Si Minh elnök 
tart éppen beszédet. Tőle balra áll B. Ny. Vampilov, az Orosz Föderáció 
Kulturális Minisztériumának miniszterhelyettese (édesapám). Hanoi, 1960.

2.  A Vietnámi Történeti Múzeum kiállítási tárgyainak megtekintése közben. 
Balról jobbra: Fan Van Dong, a Vietnámi Demokratikus Népköztársaság 
miniszterelnöke, Hong Mingh Zangh, Vietnám Minisztériumának minisz-
terhelyettese. Hanoi, 1960. Kulturális minisztere és Bazir Vampilov, az 
Orosz Föderáció Kulturális minisztere.

3.  Találkozásom édesapámmal, Bazir Vampilovval. Moszkva, 1960.

A másnapi, Manh úrtól jött levélben ez állt:

Tisztelt Rott Asszony! Köszönöm a levelét. Kérem, tegye lehetővé, hogy is-
mételten kikérjem az itteni illetékesek véleményét a kérdésről, ezután szolgál-
hatunk Önnek részletes tájékoztatással. (2017. március 3.)
Március 6-án a Hanoiba akkreditált Kanadai Nagykövetség tisztségviselőjé-

től, Miss Lan Phantól érkezett válasz. A levelet három címzett részére küldték: 
nekünk, Lisa Elliottnak valamint Manh úrnak. Íme a szövege:

„Jó reggelt kívánok Hanoiból!
Bocsánatot kérek a késedelmes válasz miatt! Kérem, hozzák a megkerült 

tárgyakat a  Követségre! Megpróbálunk módot találni, hogy visszajuttassuk 
őket Rott asszony számára, Kanadába.

Tiszteletteljes üdvözlettel, Lan Phan, Nagykövetségi tisztviselő”
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Mi Iyával változatlanul izgalmak közepette éltünk. Az Olvasó képzelheti, 
mennyi türelemmel és reménykedéssel vártuk a pillanatot, hogy egyszer csak 
a postás mégis kopogtatni talál az ajtón… Közben teltek-múltak a hetek, egyik 
a másik után… A várakozást egyre terhesebbnek éreztük… Reménykedésünk 
lassanként halványodott, s cseppet sem alaptalanul… Március 27-én érkezett 
egy levél Hanoiból, a Kanadai Nagykövetségről:

„Jó napot kívánok Hanoiból!
A követség vezetésével és a vámügyi hatósággal folytatott egyeztetés után 

azt a választ kaptuk, hogy a ridikült a kizárólag diplomáciai iratok szállításá-
ra szolgáló futárcsomagban nem áll módunkban továbbítani. Elnézésüket kell 
kérnünk, azonban az szintén tilos, hogy bármelyik munkatársunk személyesen 
magával vihesse a ridikült.

Így a ridikül Hanoiban, a nagykövetségi páncélszekrényben került elzárásra.
Kérem, tudassák, mit kívánnak a jelen helyzetben tenni.
Legjobb kívánságokkal,
Lan Phan, a Kanadai követség tisztviselője”

Mi kínok közepette „lenyeltük ezt a békát is”… Ugyanazon a napon, március 
27-én rászántam magam, hogy felhívjam nagyszerű barátnőnket, a legjobb em-
bert, Magyarország torontói főkonzulját, Szabó Stefániát, hogy kikérjem a ta-
nácsát az ügyben…

Március 29-én reggel 8 óra 30 perckor éppen reggeliztünk, amikor telefonált Stefi:
– Vladimir! A problémát megoldottam! Két nap leforgása alatt egy bizonyos Michael, 

Kanada Hanoi Nagykövetségének a munkatársa elhozza a ridikült Magyarország 
Hanoi Nagykövetségére, Károlyi Márton úrnak, akit én jól ismerek, nagyon rendes 
ember. Ő  júniusban érkezik Magyarországra szabadságra és hazahozza magával.

Én pedig júliusban leszek szabadságon Magyarországon, ott átveszem, azután 
viszem is nektek a ridikült Kanadába…

Erre a nem várt fordulatra Iyával a szavunk is elakadt… Pillanatnyi hallgatás, 
majd – miután semmi jobbat nem tudtam kiötleni – ez tört fel belőlem:

– Mihelyt átveszed, nyomban viselheted is Budapesten!
Iya sokkal messzebb is elment, miután kezemből kitépte a telefonkagylót:

– Stefi! Megígérem neked, hogy beleírom a végrendeletembe: „Halálom után 
a gyöngysor és a Pantera bross Szabó Stefániát illeti meg!”

Milyen okosan is van megalkotva az ember! Annyi szörnyű izgalom, szeszé-
lyes fordulat után a megnyugvás időszaka következik el. Mi is Iyával úgy éreztük, 
mintha a szó szoros értelmében kicseréltek volna minket. Ez az ügy kellemetlen 
ugyan, de nem okozott volna jelentékeny anyagi veszteséget, mégis fontos, hogy 
megkerültek a családunk számára oly becses értéket képviselő ékszerek.



AZ ÉLET MEGY TOVÁBB, 4. FEJEZET

178

Július 7-én Budapestről váratlanul megérkezik a hír:
„Kedves Vladimir! Iya ridikülje nálam van! Viszem nektek, mihelyst indulok 

vissza Torontóba! Szeretettel! Stefi”.
„Kedves Stefi! – írtuk a válaszlevélben. – Ez Csoda! Az orosz közmondás így szól: 

»Száz rubelnél többre mész száz jó baráttal!« Isten áldjon meg téged és egész csalá-
dodat! A lehető legeslegnagyobb tisztelettel, odaadással és szeretettel mindörökre! 
Iya és Vladimir, Jó egészséget mindnyájatoknak! Kellemes nyaralást! BRAVÓ!”

„Ez nem csoda – jött Stefi válasza. – Csupán annyi történt, hogy jó emberek 
egymásra találtak. Szeretettel, Stefi”

2017. július 31. Este 7 óra 10 perckor valaki kopogtat a bejárati ajtónál. Mi 
Iyával éppen egyik napi rituálénk végére értünk, mindig meghallgatjuk ugyanis 
az NBC esti híreit. Átfutott rajtam, hogy nyilván valamelyik szokásos kéregető, 
a szegények sorsának enyhítésére pénzt gyűjtő ember. Felkeltem a fotelből, s men-
tem, hogy ajtót nyissak. És erre ki áll ott? A mosolygós Stefi, kezében egy csomag:

– Hurrá!!! Köszönjük, Stefi!!! Hát ezt is megéltük! A következő csodát!

Másnap reggel megkaptuk az első gratulációt. Berlinből jött, ahol Ilona nyári 
kurzust tartott az egyetemen:

„Gratulálok, hogy ismét megvalósítottátok a megvalósíthatatlant!
Mindnyájatokat ölellek, Ilona, Berlin, 2017. augusztus 1.” [a leányunk].

Toronto, 2018. március 28.

VIETNÁM HŐSE!
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5. fejezet

„TÖREDELMES BOCSÁNATKÉRÉSSEL 
TARTOZOM…”

Állandóan különös, váratlan, tanulságos tapasztalások érik az embert, mi-
közben a világot járja… Felejthetetlen számomra azonban az a történet, amiről 
most készülök beszámolni.

Miközben Laoszban tartózkodtunk, a híres Kuang Si vízesés és az azt öve-
ző trópusi erdő körül található látványosságok megtekintésére indultunk egyik 
nap. A vízesés zuhatagai viszonylag nem is bizonyultak olyan nagynak, fényké-
pezőgépek és okos telefonok csattogásai hallatszottak, mohó igyekezettől égett 
mindenki, hogy mindezt az előttünk feltárulkozó szépséget elhozhassuk ma-
gunkkal.

A vízesést magunk mögött hagyva, immár erdei ösvényen lépkedve tettünk 
meg egy kilométernyi utat, mire az elefántháznál találtuk magunkat. A dzsungel 
egy tágas festői darabját e célra tartják fent. Az elefántház ápolói, mintegy tíz 
fiatalember, a turisták részére elefántháton történő lovaglást vagy épp elefánte-
tetést kínálnak szolgáltatásként. Csak a nőstény elefántokat és a kis elefántokat 
tartják itt, az apukájuk megközelítése ugyanis a turisták számára nem ajánlatos, 
így tilos is, mivel lobbanékony az állat természete…
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Csoportunkból néhányan az ápolók segítségével nyomban fel is kapaszkod-
tak az elefántokra, készen az „elefántogolásra”. Mi Iyával, a többiekhez csatla-
kozva a kerítésoszlopokhoz mentünk, amin túl az elefántok sétálgattak.

Erre az ápolók nyomban nekiláttak, hogy közelebb vezessék az állatokat, te-
kintélyes bozótvágóikkal pedig cukornádszárat vagdostak szét, majd ezt a láto-
gatók kezébe adták, hogy a négylábú óriásokat mi magunk etethessük. A még 
hároméves „csecsemő elefántok” termetükre nézvést alig ütöttek el a mamájuk-
tól… Ez a szokatlan szórakoztató tevékenység elbűvölő hatással volt csoportunk 
valamennyi tagjára.

Az én roppant nőstény „elefántom” jó étvággyal ragadta ki kezeimből a felé 
kínált csemegét, megrágta picit, majd eltüntette a torkában. Különösebben nem 
teketóriázott, máris az újabb falatért nyúlt… Ebben a pillanatban az iPodot tartó 
Iyát pillantottam meg, aki épp az egyik csoporttag lefényképezésén buzgólkodott.

– Iya! – kiáltottam felé – fényképezz le!
Iya erre rám és az elefántra irányította a kamerát, az elefánt pedig már az or-

mányát kezdte az édes cukornádbélre csavarni, amikor észrevettem, hogy Iya is-
mét elmulasztotta, hogy 
megörökítse a  pillana-
tot. Anélkül, hogy szán-
dékomban állt volna vagy 
a  legcsekélyebb mérték-
ben is elméláztam volna, 
a  kezem visszahúztam az 
édes cukornád eleséggel 
az elefánt ormányától… 
Az elefánt előrelendítette 
ormányát és a kezem felé 
nyújtotta. Én viszont, lát-
va, hogy Iyánál valamiféle 
újabb akadály merült fel, 
ismét visszahúztam a  ke-
zem… Az elefánt asszony-
ság ormányát visszahúzta 
a  kerítésoszlop mögé és 
kissé oldalra fordult.

Egy pillanat műve 
volt, feleségem már ké-
szen várta, hogy lefény-
képezhessen bennünket… 
Mellkasommal tehát ne-
kifeküdtem a  kerítésosz-
lopnak azon igyekezve, 



„TÖREDELMES BOCSÁNATKÉRÉSSEL TARTOZOM…”

181

hogy gigantikus hősnőm ormányához közelebb férkőzzek, és odadughassam 
az édes falatot. Az elefántnak azonban esze ágában sem volt elfogadni „ajándé-
komat…” Ezt nyomban megéreztem. Ismételt próbálkozásaimnak ugyanaz lett 
a vége. A nőstény elefánt megsértődött…

Az ápoló, aki szemtanúja volt kudarcomnak, azon nyomban a segítségemre 
sietett… Mindkét kezével azon erőlködött, hogy a gondjaira bízott elefánt fejét 
odafordítsa és hoppon maradt ajándékom felé tolja, ám a nőstény elefánt egyet-
len erőteljes mozdulattal ormányát kirántotta az ápoló kezéből, és az elefántház 
távoli, belső része felé vette az irányt… Az ápoló tehetetlenül széttárta karjait…

Miközben egy bankjegyet nyújtottam borravalóul az ápoló felé, némán kér-
tem bocsánatot… Igencsak szégyelltem magam a nőstény elefánt előtt…
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6. fejezet

„KÖSZÖNJÜK!”

A Shalom Memoriálé avatóünnepségére Miszovaja állomáson 2014 júniusá-
ban került sor.42 A valaha romosan álló zsidó temetőben, ahol épségben egyet-
len sírkő sem maradt meg a sírokon, immár felséges építészeti remek nőtt ki 
a földből.

42 Vladimir Rott: A találkozások öröme, 2016, 17. fejezet A Shalom Memoriálé.
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Az emlékműre gravírozott felirat:

A burját-mongóliai barátaim életéről és nagyszerű cselekedeteiről szóló tu-
dósítások számomra már nem jelentenek újdonságot. Az olvasót ez alkalommal 
olyan örvendetes történésekbe kívánom beavatni, melyek folytán hőseinket egy 
emlékezetes izraeli utazás élménye a melegség érzetével hatotta át.

A Memoriálé létrehozása érdekében folytatott megfeszített munka két 
évet igényelt, ebbe beletartozott a  temető telekhatárának pontos megállapítá-
sa, a  tajga ritkítása annak kerületén, hogy a gyalogosan közlekedők számára 
kényelmes fasort lehessen telepíteni, továbbá magának a Memoriálénak a fel-
állítása. A hat főt számláló Csernih család teljes létszámában lett projektünk 
kizárólagos építőcsapata. A  szponzoroktól befolyt adomány, a  tervezés és az 
építkezés valamennyi részletének kidolgozott terve mindig Torontóból ért el 

A Memoriálé építői – Csernih család és Vladimir Rott. Miszovaja. 2014. június.
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hozzájuk. Több országban is, a sajtónak köszönhetően, ismertetésre került pro-
jektünk célja. Ennek köszönhető, hogy a temetőben elhantolt 400 személyből 
összesen 59 nevét sikerült rekonstruálnunk, melyeket rávésethettünk a gránit-
lapokra. A Shalom Memoriálé felszentelését a tomszki és irkutszki rabbi végez-
te. A Memoriálé azóta hírnévre tett szert, ma a Burját-Mongóliába látogatók 
körében keresett célpontnak számít. Mostanra további, a temetőben nyugvó 19 
személy nevét sikerült kideríteni.

A Memoriálé felállítása egyszerre vált csodává és valósággá. A magyar Kércsi 
Ilona meghívottként volt jelen az avatásán. Később így írt róla:

„Budapest, 2016. november 6. Drága Vladimir és Iya! Mostanában elég sok 
a munkám (A Budapesten rendezendő 2017-es vizes világbajnokságra ké-
szülő egyik helyszín építésének irányítása…), kevés időm van olvasásra, de 
a végére jutottam a könyvnek. Nagyon lebilincselő!

Többször átolvastam a közös élményünk fejezetét a »Shalom Memoriál»-t. 
Egyszerűen fantasztikus volt újra átélni az együtt töltött csodás időszakot egy 
olyan helyen, ami ámulatba ejtett szépségével. Örökké hálás leszek, hogy meg-
mutatták nekem azt a helyet, ahol Iya született és megismerhettem az ott élő 
embereket, és szeretettel gondolok rájuk.

A Bajkál-tó pedig egyik életre szóló élményem kezdve attól, hogy először 
megláttam. Szerintem ez már ott is látható volt rajtam, ahogy állok mozdu-
latlanul a partján és csak nézem szépségét. Hálás köszönettel! Szeretettel: Ilcsi.”

A YouTube-on látható az Ön orosz nyelvű (angol feliratos) VLADIMIR ROTT: 
EGY SZIBÉRIAI TEMETŐ EMLÉKÉRE című filmje, melynek révén a Memoriálé 
létrehozásának több hihetetlennek tetsző fázisát követhetjük nyomon.

A családunk gondnoksága mellett működő Jarovszlavszkaja–Guterman 
Alapítvány, torontói szponzorok, valamint Mister Kurt Rothschild úrnak, 
a  „MIZRAHI” Világszervezet Elnökének segítsége révén a  kiváló munkáért, 
a zsidó nép szibériai élettörténetének fennmaradásáért hosszú időn át végzett 
roppant hozzájárulásukért úgy döntött, hogy a  Memoriálé megalkotásában 
legtevékenyebben részt vállalókat méltóképpen megajándékozzuk, vagyis egy 
Izrael földjén tett kéthetes utazással jutalmazzuk.

A „Rott-misszió” – ezen a néven emlegettek bennünket később Izraelben – 
létszámát tekintve tizenegy főből állt. A sors rendelte úgy, hogy logikus és szim-
bolikus módon két zsidót, vagyis engem és feleségem leszámítva, a csoport többi 
tagja orosz volt. Jellemzően az a törekvés szokott vezérelni, hogy ha valamely 
komoly, nem hétköznapi dolog forog kockán, még be nem következett esemény-
ről ki ne adjak semmiféle információt, amíg csak lehet. Csoportunk a „start”-ról 
csupán akkor értesült, amikor egyenként megkértem őket, hogy útlevelük má-
solatát küldjék meg nekem külföldi utazás céljából. Ami Rothschild urat illeti, 
mint minden más alkalommal is, valamennyi előzetes részletet és lehetőséget 
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Elka Peltz-cel szokásom egyeztetni. Magántitkárként már körülbelül negyven 
éve dolgozik Torontóban Mr. Rothschildnál ez az idős, mindenre kiterjedő át-
látóképességgel és kiváló tudással megáldott asszony. Az ő szerepe jelen esetben 
annál is fontosabb, minthogy a kilencvennyolc éves Kurt Rothschild néhány 
évvel ezelőtt Jeruzsálembe költözött, s a kanadai utazás egyre több nehézséggel 
jár számára; ennek ellenére ők ketten folyamatos telefonkapcsolatban állnak az 
egész nap folyamán. Rothschild úr réges-régen olyan kivételes tekintélynek ör-
vend, hogy nincs olyan tehetős ember, aki képes lenne ellentmondani neki, ha 
Izrael szükségletei céljából vagy a szegények javára indított projektek érdekében 
többezres nagyságrendű gyűjtés kerül is szóba.

Elsőként mindig Peltz asszony terjeszti főnöke elé rövid és pontos formá-
ban a felmerült témákat és problémákat. Esetünkben is ez történt. Mrs. Peltz-
cel többször végigtárgyaltam az utazásra vonatkozó lehetséges terveket, milyen 
helyeket keresünk fel, hol, melyik szálloda olcsóbb valamelyest stb. Már a kész 
tervem alapján a városok és szállodák ügyében előzetes döntés született, vagyis 
a terv jóváhagyásra került.

Csak ezután jött el az a pillanat, hogy Elka asszony minderről beszámoljon 
Rothschild úrnak. A tömör összefoglaló végeztével nyújtotta oda nekem a kagy-
lót. Én nagy vonalakban elismételtem, hogy ezt az ajándékot Memoriálénk hős 
építői kiérdemelték, hogy Rothschild úr részéről pénzügyi segítségre nem szá-
mítok, hacsaknem arra, hogy esetleg némi árkedvezményt szerezhet nekünk 
ebben vagy abban a szállodában, s hogy szeretném megmutatni vendégeinknek 
a területeken az egyik települést. Még jobb lenne az, ha velünk tarthatna az úton 
egy darabon, s maga mutatná meg munkájának eredményét, s végezetül: szeret-
nénk találkozni vele Jeruzsálemben, ha pedig az ország valamely tisztségviselője 
köszönthetné vendégeinket, az lenne látogatásunk csúcspontja…

– Hány fős is lesz a missziójuk? – kérdezte tőlem Rothschild úr. – És hova 
valók?

– Tizenegy – mondtam ki, kissé elodázva a választ, érezve, hogy számára ez 
„hatalmas” szám… –, mindnyájuk Burját-Mongóliából – tettem hozzá sietve –, 
Miszovajából és Ulan-Udéból. Lelkes emberek, ők építették a Shalom Memoriálét!

– Köztük hányan vannak… zsidók? – kérdezte, abban a hiszemben, hogy vá-
laszom talán megnyugtatóan hat.

– Egy sem! Mind oroszok! – feleltem élesen, a telefonban ezután a hosszúra 
nyúló hallgatást egyenletesen búgó hangjelzés váltotta fel.

Sohasem felejtem el a  következő napot. Délután megszólal a  telefon, 
Rothschild úr hívott. Kíváncsian tapasztottam fülem a kagylóhoz.

– Mister Rott! Tisztában van maga azzal, mit csinál?! – első mondatától meg-
dermedtem, vajon mi következik ezután.

– Hogy érti? – kérdeztem vissza bátortalanul.
– Nahát, ez hihetetlen…!!! Maga nagyszerű dolgot talált ki! Idehozni az oro-

szokat Izraelbe és megmutatni nekik az országot…! Ezt nevezem!
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„2017. március 26. Kurt Rothschild Elka Peltz titkárnőjének.
A Vladimir Rott-tal folytatott telefonbeszélgetésből, amire akkor került sor, 

amikor Önnél volt az irodámban, a jegyzeteimre hagyatkozva, valamint az 
Öntől érkező (elektronikus) levelekből érkező információkat alapul véve, úgy 
értesültem, miszerint:
1.  9 fő (azaz 7 felnőtt és 2 gyermek) nagy munkát fektetett a temető helyrehozá-

sába. Kérem, ismételten nevezze meg a személyeket és a helységet, ahol a te-
mető található, ám ezt úgy tegye, hogy ne derüljön ki, hogy én nem tudom. 
Másképpen ostobának tűnhetnék, hiszen Vladimir több ízben beszélt nekem 
erről az ügyről, s ezek az adatok ráadásul a könyvében is megtalálhatóak.

2.  Jelezze nekem, mindenütt pontos dátumokkal ellátva, hány éjszakát fognak 
Jeruzsálemben, Tel-Avivban, illetőleg Élatban43 tölteni. Május hónapban 
a  szállodák Izraelben zsúfolásig megtelnek, következésképp nem lesz egy-
könnyű kedvezményt szerezni. Mihelyst Öntől választ kapok, igyekszem el-
fogadható áron szállást találni, ha sikerült, erről nyomban tájékoztatom Önt.

3.  Kérem, egy oldal terjedelemben foglalja össze számomra, konkrétan mit is tet-
tek ezek az emberek a temető helyreállítása és fennmaradása érdekében, ugyan-
is az a szándékom, hogy Julius Edelsteinhez,44 az egykori szovjet „kitaszított-
hoz” fordulok, aki jelenleg az Izraeli Knesszet (Parlament) elnöke, arra nézvést, 
hogy jeruzsálemi tartózkodásuk 
egyik napján találkozzék a  cso-
porttal, és átnyújtson nekik né-
mely, az alkalomhoz illő szuvenírt.

4.  Az ötlet remek, ám tartok tőle, hogy, 
amikor összeadjuk a repülőjegyek, 
szállodák, az étkezés és egyéb ki-
adások részösszegeit, igen költsé-
ges vállalkozásnak bizonyul majd. 
Kurt”

„2017, március 30. Vladimir! 
Ma elvittem Julius Edelsteinnek 
a Találkozások öröme című könyv 
egy angol nyelvű példányát és az ál-
talatok rendbe tett zsidó temetőről 
készült színes fotókat.

43 Az Alkabai-öböl északi csúcsánál fekvő 
város nevének további átírásai: Eilat, Elát. [A 
ford.]
44 A politikus nevét még Juli-Yoel Edelstein 
formában is szokás átírni. [A ford.]

 Kurt Rothschild, a Mizrahi Világszervezet 
sok éve hivatalban lévő elnöke.
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Nagy lelkesedéssel tölt el az általatok kivitelezett munka volumene az uta-
zás programjának összeállítása és a szállodai elhelyezés tekintetében is. Sajnos 
a jeruzsálemi Gold Szállóval nincsen kapcsolatom. A misszió költségeinek tá-
mogatására megkérem Elkát, hogy állítson ki egy 500 dolláros csekket. Kérlek, 
jelezd neki előre, kinek a nevére legyen kiállítva. A jeruzsálemi viszontlátásig!

Üdvözöllek Téged és Rott Asszonyt, Kurt.”

„2017. április 6. Vladimir! Ma kora reggel Ju. Edelstein irodájából telefonon 
azt a tájékoztatást kaptam, hogy a vele esedékes találkozó helye és időpontja 
a Knesszet, május 9., 14 óra.

Küldjétek meg sürgősen a találkozó valamennyi résztvevőjének a nevét és 
útlevélszámát tartalmazó listát. Ne feledkezettek meg arról, hogy engem is fel-
tüntessetek rajta.

Ju. Edelstein azon kérését is tolmácsolták felém, hogy a misszió május 9-én 
nem később mint 13.30-ra a Knesszet bejáratához kell hogy érjen, hogy találkoz-
hassanak Edelsteinnel 13.50-kor. Neki, mint a Knesszet szóvivőjének (elnökének) 
igen feszített a napi munkarendje, tehát pontosan kell megjelennünk. A látogató-
kapuknál lévő munkatársak megmutatják majd az autóbusz-vezetőtöknek, hogy 
hol várakozzék, miközben ti benn tartózkodtok az épületben a fogadáson. Kurt”

„2017. április 24. Vladimir! Minthogy a csoportotok, melyet magatokkal 
hoztok, mindahányan Izrael igazi, őszinte barátai, akik a zsidók szibériai sír-
jainak gondozásában segítenek, igen fontos tehát, hogy Julius Edelsteinnel ki-
eszközöljük számukra a május 9-i találkozót.

Érdemes kivinni őket pár órára Chalutzába, és főleg Bnei Netzarimba azok-
nak a napoknak a programja keretében, amelyeket Jeruzsálem és az Óváros 
megtekintésével tölt majd a csoport. Oda, ahol a puszta sivatagból kisváros 
emelkedett, s ahol változatlanul épülnek a családi házak; szép a zsinagógájuk, 
van egy oktatási központjuk is, gyermekjátszóterük, nagyarányú zöldségter-
mesztéssel foglalkoznak. Mindegyik úti célra két-két órát kell szánni majd, to-
vábbi két óra Chalutzában, így hat órára jön ki, reggel 10 és délután 4 között.

Rendelkezésünkre áll idegenvezető és autóbusz. Vajon Jeruzsálembe visz-
szajövet nem lenne-e érdemes időzni egy keveset Szderotban, a Gázai szektor 
határán fekvő nevezetes városban? Ez a kirándulás május 10-én lesz.

A Chalutzába és a Negevbe45 tervezett egynapos útra elkísérlek benneteket. 
A missziótok várja a buszunkat a  jeruzsálemi »Gold« Szállónál (Yafo utca 
234.), odamegyünk reggel tíz órára.

Az idegenvezetőnek én 440 amerikai dollárt fizetek vagy csekkel, vagy kész-
pénzben, benneteket pedig arra kérlek, hogy ezenfelül adjatok neki még 300 
amerikai dollárt. Ha még ezenfelül bármi költség merül fel, azt én állom. Kurt.”

45 A Negev-sivatag (más néven Negeb), Izrael területének mintegy 60%-át alkotja.
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Kérésemre Rothschild úr az alábbi meghívót küldte Taiszja Csernihnek, 
hogy a látogatásuk legalábbis valamiféle, némileg hivatalos formát öltsön:

2017. február 20.
Taiszja Csernih asszony,
a Zsidó Temető Memoriálé Jótékonysági Egyesület Elnöke részére
Miszovaja állomás,
Burját Köztársaság

Tisztelt Csernih asszony!
Sokéves, a zsidóság történelméhez fűződő és a bajkálontúli vidéken ta-

lálható zsidó temető helyreállítására létrehívott projekttel kapcsolatos te-
vékenységüknek elismerése jeléül, a  Mizrahi Világszervezet és én, Kurt 
Rothschild, a Mizrahi Világszervezet Elnöke, megtisztelőnek érezzük, hogy 
meghívhatjuk Önt és az Önök szervezetének tevékeny tagjait egy izraeli, ti-
zenkét napos utazásra.

További meghívott személyek:
Anton Gordienko
Szvetlána Gordienko
Pjotr Csernih
Valentyin Csernih
Szvetlána Csernih
Vlagyiszlav Csernih
Vagyim Csernih
Luiza Malceva

Az Önöket fogadó fél a kanadai, torontói illetőségű Iya Rott professzor 
és férje Vladimir Rott mérnök. Az Önök utazásának és itt-tartózkodásának 
költségeit a torontói Torasz Emesz Hitközség donációs hozzájárulásai fedezik.
Legjobb kívánságaimat küldöm Önnek és a misszióban részt vevő társainak,

Kurt Rothschild
Elnök
Mizrahi Világszervezet

A rokonszenves ifjú hölgy, a pótolhatatlan Anna Berezin, a tudományok dok-
tora személyében egy másik értékes segítőtársra is leltünk, aki lelkesedésével izra-
eli utunk sikeréhez, annak minden mozzanatára kiterjedő előkészítő munkájával, 
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majd a  megvalósítással járult hozzá. Anna Berezin a  „Jeruzsálemi Egyetem 
Zsidó Művészeti Központjának” (Center for Jewish Art, Hebrew University of 
Jerusalem) a munkatársa, ismeretségünk két évvel ezelőttről ered, mikor is 2015 
augusztusában az egyéb tudományos feldolgozómunkák mellett a Központban 
egy szerfelett érdekes expedíció szervezésébe fogtak. Szibériai és távol-keleti 
városokba utaztak, azon célból, hogy a hajdani és jelenleg is működő zsinagó-
gák épületeinek és a zsidó temetőknek a dokumentálását elvégezzék, a sírkövek 
feliratait megfejtsék, továbbá a helyi múzeumok raktáraiban fellelhető, a judai-
ka körébe tartozó gyűjteményeket lajstromba vehessék. Az expedíció bejárta 
Tomszkot, Mariinszkot, Acsinszkot, Kanszkot, Nyizsnye-Udinszkot, Irkutszkot, 
Ulan-Udét, Babuskint, Kabanszkot, Barguzint, Petrovszk-Zabajkalszkijt, Csitát, 
Habarovszkot, Birobidzsant és Vlagyivosztokot. Ezzel az expedícióval tar-
tott a mi Anna Berezinünk is, akit a sors ekkor összehozott a zsidó élet irán-
ti lelkesedéstől fűtött barátainkkal, Taiszja Csernihhel, Luiza Malcevával, Vera 
Gordienkóval, Anna Amagzajevával és másokkal is.

„Anna Berezin. Jeruzsálem, 2015. augusztus 4. Üdvözlöm, Vladimir!
Köszönöm villámgyors válaszát, expedíciónknak szóló támogató szava-

it. Sajnos, még néhány kollégám sincsen tökéletesen tisztában azzal, minek is 
ilyen távoli helyekre utazgatni, ahol „néhány romon kívül semmi egyéb nem 
maradt fenn”, Ön viszont képes arra, hogy feladatainkat könnyedén szavakba 
öntse. Mikor ma reggel az Önnek küldendő levelet fogalmazgattam, még nem 
is lehettem teljesen biztos abban, hogy válaszol-e vajon majd nekem. És erre 
megjött a válasz, méghozzá igen szívélyes.

Az Ön filmjét nézem, s eközben nehezemre esik szavakat találni, hogy el-
mondhassam, mennyire kivételes dolgot tudott Ön sikerre vinni. Csupán re-
mélem, hogy a mi munkánk is valamilyen úton-módon hozzájárulhat majd 
ahhoz, amit a temető fennmaradása ügyében már Önök eddig elértek.

Ráadásul épp az imént jött meg Taiszja Csernih levele, okvetlen hívni fo-
gom őt telefonon. Magától értetődően mindig is szívesen látjuk Önöket a Zsidó 
Művészeti Központban a Scopus-hegyen, Jeruzsálemben.

Tisztelettel és köszönettel. Anna”

„2015. augusztus 7. Kedves Ánya!
Úgy értesültem, hogy jól alakul a  kapcsolatfelvétel Taiszja Csernihhel. 

Taiszja mindent átlát, és megbízható. Kívánom, hogy expedíciójuk minden 
szempontból sikerrel járjon! Jó értelemben vett irigykedéssel szemlélem mind-
azt, amit maguk elé kitűztek. Örömömre szolgálna, ha a tudomására jutott 
dolgokat megosztaná velem. Kérem, írjon!

Ánya, ottani gyámolítottjainkat baj érte. Folyvást fáradozunk azon, hogy 
Oroszországban bármely zsidó közösségről vagy egyénről is legyen szó, életük-
höz támogatást nyújtsunk, igyekezzünk megszépíteni azt. Ez volt az egyik oka 
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annak, hogy létrehoztuk az Iya édesanyjának, Rachel Gutermannak a nevét 
viselő, burjátországi alapítványt, amely idős és beteg zsidóknak nyújt segít-
séget. Az alapítványról a hitközségben hallhat az ottaniaktól (Gordienkótól, 
Amagzajevától, Malcevától). Találkozzék velük! Szánjon, akárcsak pár percet 
is a  velük való találkozásra, beszélgessen el velük! Sok jót tesznek az Ulan-
Udéban élő zsidók érdekében.

Most pedig rátérek arra, hogy mi történt (darabokra tépnek, ha megtud-
ják, hogy elmeséltem Önnek…), ilyen dolog ugyanis soha nem esett meg még. 
Augusztus 5-én Ulan-Udéban egy tizenhárom fős, hetven-nyolcvan éves öreg-
emberekből álló izraeli turistacsoport bukkant fel izraeli idegenvezetőjük kí-
séretében. A hitközségnél telefonon megkeresték Amagzajevát, és arra kérték, 
hogy fogadják őket, meséljenek a helyi zsidó életről, és így tovább. A fentneve-
zett aktivista hölgyek tüstént rohantak, hogy a vendégek fogadására gyümöl-
csöt, süteményt, italokat szerezzenek be… A csoport, egytől egyig idős embe-
rek, megfáradtan oda is értek, s alighogy sikerrel helyet foglaltak az asztalnál, 
máris hozzáláttak az alma és a sütemény elfogyasztásához, de egyetlen árva 
kérdést sem tettek fel, máris bejelentették, hogy a vacsorájuk időpontjához ké-
pest késésben vannak és távoztak… Sajnálom, hogy nem voltam ott!!! Az én 
hősnőim igen elkámpicsorodva tértek meg otthonaikba. Nem szabad, hogy iz-
raeliek »adják meg a kegyelemdöfést« testvéreik »szellemének«. Nem szorul 
magyarázatra, hogy a mi népünk némiképp »keménynyakú»46, azonban ha 
csöppnyi érzés sem maradt a szívükben, hogy Oroszországban élő testvéreik 
felé jó szóval vagy kedveskedéssel forduljanak, ne menjenek oda! Elnézését ké-
rem, de ebben a pillanatban Önön és munkatársain kívül jobbat nem találok, 
akinek bánatom-haragom kiönthetném.

Anyecska! Szerencsés utat kívánok Önöknek Szibériába! Vigyenek maguk-
kal sok ajándékot, ne drágát, a legolcsóbbat, de izraeli legyen, hogy az embe-
reknek legyen magukról emléke a későbbiekben… Vladimir Rott”

„Anna Berezin. Jeruzsálem, 2015. augusztus 7.
Beszéltem Taiszjával, megállapodtunk a találkozás időpontjáról. Az Ön le-

vele pont a legjobb pillanatban érkezett. Mindig úgy szokott történni, hogy az 
embert valami felkavarja, a körülötte lévő világ pedig ezekre a hullámokra re-
agál. Néhány város esetében a helyi múzeummal állapodtam meg, minthogy 
a hitközségekre vonatkozó adatokat ezeknél egyáltalán nem találtam, a helyi 
múzeummal állapodtam meg. Erre viszont a múzeumok révén kezdtek felém 
áramlani a levelek az adott városokban élő zsidóktól, akik kérik, hogy találkoz-
hassanak expedíciónk tagjaival. Időnként egy-egy szomszédos városból is jön 
levél, hitközségek kívánnak megismerkedni velünk, elbeszélgetni. Számukra 

46 Az Úr Mózeshez intézett szavában szól így a zsidókhoz a Kivonulás után. Mózes II. könyve, 
Kivonulás, 32, 9. [A ford.]
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az, hogy odalátogatunk, valamiképpen fontos. Az utóbbi napokban egyre 
arra gondolok, hogy milyen szörnyű lenne, ha csalódást okoznánk nekik. Ma 
Taiszjával beszélgettem, ő olyan nagylelkű, hogy erősen aggódom, vajon méltó-
ak vagyunk-e mi az ő figyelmességére? Utazásunk szép lassan túlmutat a tudo-
mányos expedíció keretein, átalakul az emberi értékek vizsgájává, valami nagy 
dologgá, ez pedig félelmetessé teszi. Sikerül-e letennünk ezt a vizsgát?

Jeruzsálemi ajándékokból tetemes készletet halmoztunk fel, de újabban 
rám tört az aggodalom, mi lesz, ha nem lesz elég. Így aztán megduplázzuk.

Anna Berezin.”

Ennek folytán izraeli utunk előtt két évvel Ánya Berezin személyében ragyo-
gó segítőtársra, megbízható barátra tettünk szert. Íme csupán néhány példa arra, 
ahogyan Ánya Berezin ötleteivel és gondosságából fakadó korrekcióival izrae-
li utazásunk általam kidolgozott tervét tökéletesítgette. Egy-kettőre szívünkbe 
zártuk. A „napóleoni tervre”, más szóval: a „mindenhova elmenni és mindent 
megmutatni” – elvet érvényesítő programvázlataimra ezt az udvarias választ 
kaptuk tőle:

„Vladimir! Azt gondolom, a hajsza nem lenne szerencsés. Csak kellemetlen 
élmény marad belőle. Olyan, mintha az ember csak elrohanna a dolgok mellett, 
amelyeket megszemlélni nincsen módja. A turisták legtöbbször épp erre szok-
tak panaszkodni, én pedig értem őket.

Szerintem Keszáriára legkevesebb két óra és Hajfára ugyanannyi szükséges. 
Ne feledje, a »városnézés« mellett egyik helyről a másikra vagy gyalog, vagy 
épp járművel el is kell ám jutni, hovatovább a »folyó ügyekre« is idő kell. Még 
Pétervárott szerzett tapasztalom súgja, hogy egy hamarjában megejtett falato-
zás híján kudarcra van ítélve az egész. Szüneteket kell tartani, egyébként nehéz 
a sok információt befogadni.

A kérdésben csakis Ön dönt, aszerint, hogy mit lát jónak, jóllehet nekem 
inkább az a szimpatikus, ha egy adott nap hosszabbra van tervezve, vagy pedig 
csak egy dologra összpontosul. Ánya.”

Példának okáért, május 6-i programunk igen megfeszítettre sikeredett, 
a tel-avivi szállodából ugyanis reggel 8-kor távoztunk, és 18.30-ra Tibériásba47 
kellett érnünk, hogy az ottani hotelben elfoglalhassuk szobáinkat. Mindeközben 

– a tervben ez állt – meg kellett tekintenünk Keszáriát, Hajfát, eljutnunk Shear 
Yishuvba és legkevesebb két órát töltenünk a mosávban rokonaimnál, akik me-
leg szívvel és felhevített sütővel bőséges barbecue-ebédre vártak bennünket. 

„Fantáziálásom” végigolvasása után Ánya levelében szerényen, de táblázatot is 
mellékelve tudatta, hogy mit szabnak meg lehetőségeink:

47 Tverya, Tiberias magyar átírása. [A ford.]
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„2017. április 19. Vladimir! Ha Keszáriát is beiktatjuk a május 6-i program-
ba, igen nehéz dolgunk lesz. Persze, mindez csak hozzávetőleges.
 8.00– 9.00 Tel-Aviv–Keszária, 1 óra utazás (1.0 óra) (1.0)  8.00– 9.00
 9.00–11.15 Keszária (2.25) (2.0)  9.00–11.00
11.15–11.45 Keszária–Haifa (0.5) (0.5). 11.00–11.30
11.45–12.30 Könnyű étkezés (0.45) (0.0) Étkezés nincs
12.30–14.30 Haifában városnézés A. Zójával (2.0 ) (2.0) 11.30–13.30
14.30–16.00. Haifa–Shear Yishuv (1.5 (1.5). 12.30–15.00
16.00–17.30. Találkozó Shear Yissuvban (1.5) (2.5) 15.00–17.30
17.30–18.30. Shear Yishuv–Tibériás (1.0). (1.0). 17.30–18.30
Erről mit gondol? Ánya”

Válaszomban a tőle kapott táblázathoz jobb oldalra két további oszlopot il-
lesztettem be, ha lehet, még az addiginál is „sűrűbb” időbeosztással (az általam 
javasolt időtartamokat piros színnel jelzem, az újonnan keletkezett bal oldali 
oszlopban pedig aláhúzással), majd visszaküldtem egy lehető még udvariasabb 
kísérőlevéllel együtt:

„Kedves Ánya! Most nálatok késő éjszakára jár, minél szebb álmokat kí-
vánok neked! Áttérek az általad felvázolt tervre. Roppant elmés! Éppen ez az, 
amire tőled mindig is számítok. Mindennel egyetértek, csupán egy-két aprósá-
got írtam bele… Tisztában vagyok vele, hogy engem az »izgő-mozgó« Rottként 
tart számon a világ, létezik-e azonban épeszű ember, aki egy ilyen Tour kifun-
dálására adná a  fejét…?! Van egy álmom. Eszerint te vagy a megfelelő em-
ber, aki képes arra, hogy segít, hogy mindez az én tempómban véghezvihető 
is legyen. Vedd a kezedbe az irányítást, hogy minél több dolgot lehessen bele-
préselni. Képzeld csak, ha mindössze 75%-át meg tudnánk nézni mindannak, 
amit az egyes napokra elterveztünk! A könnyű étkezés nélkül is jól megleszünk. 
A kisgyereknek a mamája készít majd szendvicset, a többieket pedig a rokonsá-
gom várja barbecue-ra Shear Yishuvban.

Jószerencse legyen mindnyájunkkal! Köszönettel, Vladimir.”
„2017. április 3. Üdvözlöm, Vladimir! Beszéltem Zójával (Arsavszkij), ő az 

építészünk. Taiszja Csernih bizonyára emlékszik rá. Ő mesélte, hogy a családja 
taskenti, Zója pedig jelenleg Hajfában él. Úgy nyilatkozott, hogy örül, ha végig-
vezetheti Önöket Hajfán és környékén, ha Önök úgy kívánják. Csak a pontos dá-
tumot kell előre megadni neki, hogy aznapra elkéredzkedhessék a munkahelyéről.

Beszéltem a Yad Vasem Múzeum könyvtárának igazgatójával. Hivatalos 
rész nem lesz, a könyvtárigazgató viszont jelen lesz majd, hogy szólhasson né-
hány kedves szót. Az a kérésük, hogy pár nappal a látogatást megelőzően em-
lékeztessük őket. Kérték azt is, hogy lehetőség szerint a »Miszovaja állomás« 
című könyvecskéből hozzanak magukkal, ha maradt volna még példány.

Ánya.”
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Újdonsült izraeli barátaink, Ánya Berezin és Ira Letam.

„2017. április 5. Szeretnék még pár szót ejteni az útvonalról is. Úgy vélem, 
nem ártana arra is gondolnunk, hogy a városok közötti utazás során »szép« 
tájak mellett haladjanak el.

Például
–  észak felé Tel-Aviv és Tibériás között meg is lehetne állni útközben. 

Megnézni Keszáriát, Hajfát, akár Názáretet.
Az átutazásra Tibériásból Jeruzsálem felé ugyanaz az ötletem vonatkozik 

(meg lehetne például állni Bét-Sheánban. Ókori város, ékessége az amfiteát-
rum és az oszlopsor).

A Jeruzsálem és Eilat közti átutazásra ugyanez a javaslatom. Például kora 
reggel indulás Jeruzsálemből, útközben felmenni a Maszadára, ebéd a Holt-
tenger mellett, fürdés, azután továbbutazás.

Jeruzsálemben, magától értetődik, a (zsidó és keresztény) Óvárosra rá kell 
szánni egy teljes napot. Magától értetődik az is, hogy valamelyik napon el kell 
a Yad Vasembe is látogatni, egy másik nap pedig az Izrael Múzeumba (a belépő 
ára harminc sékel, ez a szokásoshoz képest harminc százalékos kedvezményt 
jelent). Csodás lehetne, ha eljuthatnánk a piacra is, aligha hangzik ugyan tú-
lontúl megkapónak, viszont a piac egy közel-keleti város esetében mindig meg-
adja azt a bizonyos jellegzetes színt. Édesség is van, a gyümölcs hegyekben áll, 
az árusok hangosan kiáltoznak, egyszóval maga az egzotikum.

Mihelyst pontosabb információk állnak rendelkezésemre, s Ön épp szabad, 
mindent napra-órára pontosan beosztunk.

Természetes, hogy mindez részemről javaslat csupán, semmihez nem ra-
gaszkodom. Ánya.”
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„2017. április 9. Vladimir! Május 10-én reggel 8.30-ra foglaltam időpontot 
a Siratófal alatti alagút idegenvezetővel történő megtekintésére. Teljes ára 510 
sékel.

Hitelesítés céljából felírták a hitelkártyám számát, fizetni azonban majd 
csak a bejáratnál kell május 10-én.

Önök Torontóban kapták azt a tanácsot, hogy a »Dávid-ásatások«-at ke-
ressék fel. Dávid városát én is igen szeretem, külön oda szervezett túrát csupán 
azért nem javasoltam, mert javarészt föld alatt vezetne az út. Tapasztalatom 
azt súgja, hogy választani kell: vagy a Siratófal alagútja, vagy Dávid városa, 
különben túl sok időt kell tölteni a föld alatt, de ebben, persze, Ön dönt, tetszé-
sének megfelelően. Ánya.”

Hát imigyen született meg, Kedves Olvasóm, a következő oldalon látható 
részletes, napi programpontokra lebontott terv, az aprólékos csiszolgatás gyü-
mölcseként, mely Izraelben, ebben a hősies kis országban tett felejthetetlen uta-
zásunkat készítette elő.

Bajkálontúli vendégeink szemében utunk során az ország minden előzetes 
várakozásukat felülmúlta.

A következő rövid levelezésből kiragadott részletekből látható, hogy a szi-
bériaiakból álló missziót az izraeliek milyen fogadtatásban részesítették saját 
hazájukban:

„T. c. Bronja Raichman részére
»HAVAYA IZRAELIT« utazási iroda
az orosz nyelvű izraeli utazások
szervezéséért felelős részleg vezetője
2017. április 7.
Tisztelt Bronja!
Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy meg tudnának-e vajon szervezni 11 

fős csoportunk számára egy körutazást a Golán-fennsíkra.
Az időpont: május 7-e, vasárnap, reggel 8.00 órai indulás lenne alkalmas 

számunkra. Tibériásban kellene felvenniük bennünket a »Salamon Király« szál-
lodából (Hashomer utca 7. szám), s a kirándulás végeztével ugyanott tenni le.

Mennyibe kerülne a körutazás és milyen időtartammal számolhatunk??
A Jeruzsálemből (Názáretbe és egyéb helyekre) tervezett kirándulást az-

után tudom majd Önökkel egyeztetni, miután pontosításra kerül csoportunk-
nak a Knesszetben és Yad Vasemben történő fogadása.

Kérem, ne haragudjék azért, hogy még ennyi minden bizonytalan. Úgy tűnik, 
utazásunk komplikált és költséges. A legfontosabb azonban az, hogy ezeknek az 
orosz embereknek a szibériai zsidó temetők iránt tanúsított tiszteletét és az ezzel 
kapcsolatos tevőleges, gondos munkájukat hálás megbecsülésünkkel értékeljük.

Köszönettel, Vladimir Rott.”
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A SHALOM Memoriálé létrehozói 
(Miszovaja állomás, Ulan-Ude, Bajkál-tó, Burját Köztársaság) 

számára tervezett izraeli utazás programja
2017. május 4–16.

Város, 
szálloda

Dátum     Program

TEL-AVIV

RAMAT GAN

Rimonim 
Tower

május 3. 17.05 Vladimir és Iya Rott érkezése Torontóból
május 4. 05.30 Felszállás Irkutszkban

Látogatás Faina Novomejszkajánál és Zoja Afrimzonnál
Venni 10 pld.-t a Heti hírek c. újságból (Bella Kerdman cikke: Vendégeink a 
Bajkálontúlról)
Ben-Gurion reptér 17.05 (SU 508) A Moszkva felől a menetrend szerinti járattal 
érkező „Burját-Mongolok” fogadása
Vonattal tovább a Ben-Gurionról Ramat Ganba

Könyvek, vasúti 
menetjegyek, 
virágok

május 5. 9.00 Tel-Aviv, városnézés
17.00 Összejövetel a Rott-házaspár szobájában

Túravezető Irina 
Berger

check out

TIBÉRIÁS

Salamon  
Király

május 6. 8.00 Tel-Aviv – Herzlija (Theodor Herzl) – Keszária
Keszária – Zihron Jakov – Hajfa
Shear Yishuv (Golán-fennsík) (14.00 Látogatás a Rott-rokonoknál)
Shear Yishuv – Tibériás (Kineret) 17.30

Túravezető Zója 
Arsavszki

május 7. GALILEA: Tibériás – Kfar-Nahum (Kapernaum) – Péter–Magdaléna (Mária Magdolna)-
templom (pravoszláv és katolikus) Jordán-völgy
Názáret (Szűz Mária-kút, Gábriel-templom, a Zsinagóga-Templom, a Mennyei 
üdvözlet temploma, József-templom, a szent család lakhelye, Kafr Kanna,48 Jézus első 
csodatételének helye, itt változtatta a vizet borrá
17.00 Fogadás KIRJAT-JAM polgármesterénél
18.00-20.00 Író-olvasó találkozó

Túravezető Irina 
Berger

május 8. 8.30 Körutazás a Golán-fennsíkon Túravezető Rita 
Cvetkova

check out

JERUZSÁLEM

Gold 
Jerusalem

check out

május 9. 8.00 Tibériás – Yardenit – BÉT SHEÁN
Qvsr El Yahud (pravoszláv zarándokok) a Szent Geraszimosz monostor
JERUZSÁLEM (13.30)
Látogatás a Knesszetben, találkozó Julij Edelstein házelnökkel, aki korábban megkapta 
A találkozások öröme c. könyvet, mely a Shalom Memoriálé építésének történetét 
tartalmazza.

Öltözet, 
okmányok, 
minimális 
személyes holmi
Fényképészek: 
Zója és Venjamin 
Arsavszkij

máj. 10. 07.30 SIRATÓFAL
08.30 A földalatti alagút megtekintése a Templom falai mentén
10.00 A 97 éves Kurt Rotschild csatlakozik a NEGEV úti céllal folytatandó utazáshoz
NEGEV Chalutz megtekintése, Bnej Nitzarim, Szderot város

Túravezető: Anna 
Berezin

május 11. A Templom-hegy, ill. Olajfák hegye
YAD VASEM „A találkozások öröme” c. könyv bemutatója,. a Múzeum megtekintése
Vacsora a Machane Yechuda piacon

Túravezető: Anna 
Berezin

május 12. A Museon Israel
Ejn Karem vagyis az Óváros
18.00 Búcsúvacsora Jeruzsálemben, a Polgármester és az Idegenforgalmi Miniszter 
okleveleinek átvétele

Túravezető: Anna 
Berezin

május 13. 07.30 Jeruzsálem MASZADA (másfél óra)
MASZADA
Holt-tenger – Élat (3 óra)

Túravezető: Anna 
Berezin

ÉLAT

La Play-Plus

május 14. VÖRÖS-TENGER
TENGERI AKVÁRIUM

május 15. Látogatás egy mezőgazdasági-ipari kibucon
(virágmagvak holland kivitelre), tejtermelés (napi 39, 5 liter)

május 16. 07.56 (09.25) Repülés Élatból a Ben-Gurionra (10.15)
18.40 (SU 509) Ben-Gurion – Moszkva (22.46)
01.10 (SU 1562) Moszkva – Irkutszk) (11.50)
20.25 ELAL Tel-Aviv – Budapest (22.50)

48 A Bibliában: Kána (A ford.)
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„2017. április 9. 
Tisztelt Vladimir Rott! 
Örömmel tölt el, ha 
kérésükre a  Golán-
fennsíkon a kirándulást 
lebonyolíthatjuk május 
8-án, hétfőn. Az Önök 
részéről fizetendő ösz-
szegen csak a  szállítás 
és az idegenvezető net-
tó költsége értendő. Az 
Önök által megrendelt  
kirándulás szervezésé-
ért a  csoport tagjai ál-
tal véghezvitt nemes ügy 
iránt érzett hálánk jelé-
ül, részlegünk Önöktől 
anyagi ellentételezést 
nem fogad el.

Tisztelettel, Bronja”

„2017. április 9.
Kedves Bronja! Néhány nap múlva egyeztetjük a többi kirándulást. Őszinte 
hála tölt el, tapasztalva az Öntől és irodájuktól kapott jókívánságokat és nagy-
szerű gesztusaikat, valamint a Golánra szervezett kirándulás létrejöttében való 
segítségüket.

Megható dolog, s a csoportunkkal utazó emberek értékéhez méltó. Néhány 
nap múlva küldök Önnek némi tájékoztatást magunkról. Más izraeliekkel való, 
előttem álló találkozók során minden egyes alkalommal meg fogok emlékezni 
az Önök ajándékáról. El kell mondanom, hogy Ön is velünk együtt örülhessen 
ennek, Izraelben nem Ön az egyetlen, akinek jóvoltából utazásunk felejthetet-
len lesz.

Ha nincs túl messze az Ön számára, kérem, jöjjön el a Kirjat-Yam Érdekes 
találkozások klubjába, a május 7-én este 6-kor esedékes könyvbemutatóra.

Tisztelettel, Vladimir.”

Íme, csoportunk névsora, melyet az Izraeli Parlament Útlevél-ellenőrzési 
Szolgálatához nyújtottunk be, hogy a belépési engedélyt megkaphassuk.
 
 

Bronja Raichman társaságában 2018 május.
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DELEGATION visit to ISRAEL 
 (for visit to Knesset) 

 
 Builders of the SHALOM MEMORIAL 

 at the Jewish cemetery in Mysovaya Station. 
 (Russia, Siberia, Lake Baikal.)

Gordienko Vera, 1946, Ulan-Ude, Russia. Since 2003 – Director of the RACHEL 
GUTERMAN – YAROSLAVSKAYA BURYAT – MONGOLIAN JEWRY FUND. 

(Due health problem she not able to travel.)

 1.  Mr. Kurt Rothschild, President of World Mizrachi.
 2.  Gordienko Anton, 1976. Ulan-Ude, Russia, (Passport – 75 0774ххх). 

Deputy Director for distribution of the FUND.
 3.  Gordienko Svetlana, 1980. (75 0774ххх) Assistant to Director of the FUND.
 4.  Chernykh Petr, 1953. Mysovaya Station. Russia. (64№7682ххх) 

Construction Supervisor of the SHALOM MEMORIAL.
 5.  Chernykh Taisia, 1957, Mysovaya Station. (73 3243ххх) Chairperson 

of the charitable organization “Jewish Cemetery Memorial”. Historian, 
Researcher of Jewish Life in the Lake Baikal Region.

 6.  Chernykh Valentin, 1976, Irkutsk, Russia. (75 4451ххх) Construction en-
gineer of Project.

 7.  Chernykh Svetlana, 1978, Irkutsk, (75 4451ххх) Project construction wor-
ker.

 8.  Chernykh Vladislav, 2001, Irkutsk (75 4452ххх) Project construction wor-
ker.

 9.  Chernykh Vadim, 2010, Irkutsk (75 4419ххх) Important help at construc-
tion.

10.  Maltceva Luiza, 1943, Ulan-Ude, (72 0897ххх) Writer, historian, well 
known lecturer about Jewish life in Buryat – Mongolia.

11.  Rott Vladimir, 1935, Toronto, Canada. (GK632ххх) Professional Engineer, 
Writer, designer and organizer of SHALOM MEMORIAL project.

12.  Rott Iya, 1938, Toronto, Canada. (GK632ххх) Professional Engineer, 
Professor at the University of Toronto, Project design consultant.

13.  Dr. Anna Berezin (ןיזרב הנא) (Teudat Zeut number – 33779хххх) Post-doc 
student, Center for Jewish Art. Hebrew University of Jerusalem. Guide in 
Israel.

Vladimir and Iya Rott – founders (2003), Sponsors and fundraisers 
of RACHEL GUTERMAN – YAROSLAVSKAYA FUND for medical ser-
vices assistance for elderly Buryat-Mongolian Jewry.

April 2017.
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A lista élén áll Vera Gordienko neve, aki megannyi éve jótékonysági alapít-
ványunk, a Rachel Szolomonovna Guterman–Jaroszlavszkaja Alapítvány bur-
ját-mongóliai igazgatója. Mindnyájunk egyöntetű, roppant sajnálatára egészségi 
állapotára való tekintettel Vera Grigorjevna úgy ítélte meg, nem vállalkozhat kö-
zös utunkra… Ám megbízható segítőtársait, Anton és Szvetlána Gordienkót az 
izraeli út fellelkesítette, s friss energiákkal töltekeztek, hogy folytathassák a köz-
társaságban végzett tevékeny jótékonysági munkájukat.

Itt kell beszámolnom azokról az izgalmakról, amelyeket Luiza Malceva kap-
csán éltünk meg, akinek a neve a listán az utolsók között szerepel. Amikor Iyával 
hozzáláttunk az utazás előkészítéséhez, én Malceva előtt egyértelművé tettem, 
hogy őszintén remélem, hogy azon lesz, hogy terveink ne dőljenek dugába 
egészségi állapota okán, sőt bizalmasan tudattam vele, hogy abban az esetben, 
ha nem tudta velünk tartani, az utazásból nem lesz semmi! Luiza szárnyakat 
kapott, akár a többiek, a készülőben lévő esemény hatására, reménykedett, igye-
kezett és ígért…

Hitelesebben beszélnek erről levelei. A  tőle érkező hírek megnyugtatóak 
ugyan nem voltak, sehogy sem volt ínyemre azonban, hogy feladjam a dolgot…

„Luiza Malceva, 2017. január 15. Kedves Vladimir és Iya! Mélységes bocsá-
natkérések közepette kénytelen vagyok közös terveinkről lemondani. Nagyon 
heves ízületi fájdalmakkal küzdök derekamtól egészen a térdemig. Egy rövid 
ideig (másfél hétig), míg kaptam a fájdalomcsillapító injekciókat, a fájdalom 
megszűnt, én pedig úgy képzeltem, hogy véglegesen. Megerőltető felkelnem, arc-
kifejezésem ilyenkor teljesen eltorzul, a nyögdécselést magamba fojtom. A ke-
zelést persze folytatólagosan kapom, de nem tudni, mikor lesz ennek már vége. 
Meg az ízületeim is cserbenhagynak.

Kedves jó barátaim! Továbbra is barátok maradunk, a  távolból tartjuk 
majd a  kapcsolatot, a  modern technika vívmányai révén ez ma lehetséges.

Köszönök mindent nektek! A közeljövőre beterveztem »A találkozások örö-
me« című könyv bemutatóját a mezőgazdasági és a műszaki egyetemen.

Öleléssel, Luiza.”

Ránk köszöntött az a nap is, mikor örömmel közölhettem:

„2017. március 26. Kedves Harcostársaink, a »MÁSODIK MEMORIÁLÉ« 
résztvevői! (Azt, amit kiötlöttünk, más névvel aligha lehet illetni…)

Végre megvettük az összes retúrjegyet az izraeli repülőútra. Adja is-
ten, hogy minden, ami még hátra van, sikerüljön. Reménykedünk, fárado-
zunk érte.

Mindenkinek szívből gratulálunk. Külön köszönet jár Irina Rizvanovának!
Tudatosan készüljenek az útra! Mindenekelőtt készítsék a jó egészségüket 

és ragyogó kedélyüket. Kérem, a fürdőruhát semmiképp ne felejtsék otthon! 
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Több alkalom is lesz, amikor szükség lesz rá. Utazásunk kezdetén két napot 
Tel-Avivban töltünk majd. Ezenfelül, ha bárkinek bármilyen egyéni kíván-
sága lenne (valahová el szeretne jutni, valakivel találkozni akar stb.), kérem, 
mielőbb tudassa velünk, hogy a program véglegesítése előtt ezt még be tud-
juk kalkulálni.

Öleljük mindnyájukat, Vladimir és Iya Rott.”

Kattintsanak e levél mellékletére, majd nyissák meg. Ez az a névsor, melyet 
Izraelbe elküldtem, hogy megismerhessék csoportunkat.”

„Luiza Malceva. 2017. április 3. Tisztelt Vladimir! Minden fájlt megkap-
tam és megnyitottam az Ön útmutatásai szerint. Megnéztem az Izraelről szó-
ló fényképsorozatot, s alig hiszem, hogy tulajdon két szememmel ebből sokat 
megláthatok.

Hogyan is fejezhetném ki a »Második Memoriálé« felett érzett hálámat! 
Hiszen szavakat sem találok, csupán az érzelmeimmel küzdök. Öleli. Luiza.”

„2017. Április 17. Vladimir, sajnos a telefont nem tudtam felvenni (a für-
dőszobában voltam). Éjjel lévén pedig nem kezdtem bele, hogy felmenjek az 
internetre.

Jelenleg a legintenzívebben kezeltetem magamat, hogy az Ön által elgondolt 
grandiózus vállalkozás során ne okozzak útitársainknak csalódást. Pusztán 
a Golán-fennsíkra tervezett kirándulás megszervezését érintő levelezés elegen-
dő ahhoz, hogy az ember átlássa, mibe is kerül ez Önnek.

Szörnyen kínosan érzem magam, s  szégyellem, reménykedve azonban, 
hogyha a költségek csekély hányadát is, de meg tudom Önnek téríteni találko-
zásunk alkalmával.

Sok sikert és jó egészséget a családnak! Luiza.”

A várva várt napon Miszovaja állomáson és Ulan-Udéban barátaink a követ-
kező levelet vehették kézhez:

EMLÉKEZTETŐ (Kelt: 2017. április 20.)

Barátaink! Ilyen pillanatokban sok olyan dolog jön felszínre, amire elkerül-
hetetlen emlékeztetnem Önöket, illetőleg megtennem javaslataimat.

1. Nem lehet elégszer végiggondolniuk, hogy gondoskodjanak lakásuk 
megfelelő biztonságáról és felügyeletéről távollétük ideje alatt. Szükséges, 
hogy legyen Önöknél sapka és fényvédő krém is, amelyet naponta hasz-
nálnunk kell majd!

2. Minden családnál mindig kell hogy legyen egy üveg víz. Izraelben ezt 
maid megkapják.
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3. Május 2-a után Vladimirral az 1-416-720…, Iyával pedig az 1-647-680-
…-as telefonszámon tudnak kapcsolatba lépni. A szám előtt természetes, 
hogy a nemzetközi hívószámot kell tárcsázni. Izraelben, ahova mi Iyával 
a tervnek megfelelően egy nappal korábban megérkezünk, a Ben-Gurion 
repülőtéren fogjuk várni Önöket. Ha ekkor bármely késlekedés merülne 
fel beléptetésükkel kapcsolatban, kérjenek meg a repülőtéren valakit (a 
személyzet többségében beszél oroszul), hogy telefonon értesítsenek ben-
nünket, hogy mikor fogadhatjuk Önöket a kijáratnál. Bármely eshetőség-
re, amennyiben Iyával mi éppen lefedetlen zónában lennénk, van még egy 
izraeli szám: Zoja Afrimzoné: 545-589… Izrael hívószáma: 972. Ha őket 
hívnák Izrael területén belül, akkor még egy 0 (nullát) is kell tárcsázniuk.

4. Lesznek olyan helyek, ahová rövidnadrágban vagy hosszú ujjú felsőruha 
nélkül nem szokás belépni… Mindennap a kirándulásokra való indulás 
előtt tájékozódjanak, s legyen Önöknél megfelelő holmi a kézitáskában, 
hogy amennyiben szükséges, azt átvehessék.

5. Taiszja, téged arra kérlek, két példány is legyen nálad a meghívólevélből, 
nem kizárt ugyanis, hogy az útlevélvizsgálatnál kérik majd. Egyszerre, 
ugyanannál a tisztnél menjetek át rajta.

6. Mielőtt Irkutszkban felveszik a bőröndöket közvetlen Tel-Avivig, gondo-
san le kell zárni, avagy szorosan beburkolni fóliával. Pénzt, iratot szigo-
rúan magánál tartson mindenki! A bőröndökre és táskákra csatolni kell 
egy kis táblácskát, amelyen rajta van a tulajdonos neve és közelítőlegesen 
pontos címe.

7. Izraeli sékelt apróbb kiadásokra ne váltsanak otthon, majd helyben vál-
tunk.

8. A fent elmondottak kiegészítéseképp: hozzátartozóik számára adják meg 
az izraeli szállásaink telefonszámait, hogy vészhelyzetben elérhessék 
Önöket: (jelezni oroszul)
május 4–5-i (két éjszaka) Tel-Avivban (972) 3-675-4444
(Izraelben a helyi idő egy órával kevesebb, mint Moszkvában)
május 6–8-i (két éjszaka) Kinneretben (972) 4-670-0500
május 9–12-i (három éjszaka) Jeruzsálemben (972) 2-501-3333
május 13–15-i (három éjszaka) Élatban (972) 8-651-6000

Az a fő, hogy nyugodtan készüljenek fel az útra. Hátrány, hogy nagyon ko-
rán kell felszállniuk Irkutszkból… Valamiképp ügyeskedjék ki, hogy pár órát 
indulás előtt tudjanak aludni… Hiszen Moszkvában hosszú lesz a várakozás… 
Viszont ott sokan lesznek együtt, egyikük így ébren őrködhet, a többieknek vi-
szont kímélniük kell az erejüket.

Kellemes utat mindnyájunknak!
Öleléssel! Vladimir és Iya Rott, Toronto
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A szibériai vendégek fogadása a tel-avivi repülőtéren. 2017. május 4.

Ismerkedünk Tel-Avivval.
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Szervusz, Földközi-tenger!

A Habima színház épülete előtt, Tel-Aviv.
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Az izraeliek számára a május még nem számít fürdőzési szezonnak. Nekik ilyenkor „még tél” 
van. Tel-Aviv, 2017 májusa.

Jaffa, Tel-Aviv.
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Keszária. E helyen állt egykor Heródes király palotája.

Keszária. Az oszmán korszak városképe.
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Keszária. Római kori amfiteátrum.

Haifa, a Bahái kertek legfelső terasza felőli látkép.
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A Bahái kertek egyik terasza.

Báb sírszentélye előtt. Zója Arsavszkij (a sorban baloldalt) kalauzol bennünket  
Keszária romjainak és Haifa szépségeinek megtekintésekor
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Szíveslátás barbecue-ebéden. Vladimir unokanővérénél, Mirjam Nyemsic (Roth) otthonában, 
Shear-Yishuv, Golán-fennsík, 2017 május.
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Az Angyali üdvözlet temploma, Názáret.

A Jordán-folyó. Ezen a helyen szokás a keresztény zarándokokat megkeresztelni.
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Bét-Seán város romjai.

Keszária. Az akvadukt.
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Itt következik az a  hirdetmény, 
amelyben Kirjat-Yam városa tudatta 
az olvasókkal a  Szibériából érkezett 
vendégek részvételével szervezendő 
találkozót. A  találkozó előtt fogadott 
bennünket David Even Zur, a  város 
polgármestere. Beszédében említést 
tett a  város életében tevékeny részt 
vállaló, jelentékeny oroszajkú közös-
ségről, majd emléktárgyakkal ajándé-
kozta meg csoportunk tagjait. A  hir-
detmény fordítása:

Kedves Barátaink! Újra vendégünk-
ként köszönthetjük Vladimir Rottot, a  köz-
életi szereplőt, írót és mérnököt. Az elmúlt 
évek során Kirjat-Yam városban a  Bet-
Ole „Tsafonon” és a Városi Könyvtárban az 
Érdekes találkozások programsorozata ke-
retében zajlott le – Izraelben első alkalom-
mal – Vladimir Rott „Szenvedésből vigasz” 
(2008) és „A felfedezések öröme” (2010) című, 
azóta bestsellerré előlépett könyveinek bemutatója.

2017. május 7-én 18 órai kezdettel a Yad Lebanimnál (Moshe Sharet utca 12. szám) 
kerül sor az író újabb könyvének, „A  találkozások örömének” bemutatójára. Könyvének 
számos oldalát a szerző azoknak az oroszországi önkénteseknek szenteli, akik a messzi 
Szibériában zsidó történelmi emlékek újjászületésénél működtek közre. Ezek az önkénte-
sek, a könyv hősei, jelenleg Izrael vendégei, és jelenlétükkel megtisztelik bemutatónkat.

Vendégeinket az Ihlet zenei stúdió köszönti Jelizaveta Potolszkaja vezetésével.
A házigazda Akiva Seinenski, a neveléstudományok doktora.

Az Izraeli Knesszet (Parlament) épülete előtt. A fogadás előtti várakozás pillanatai…
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Ezen a ponton szeretném az olva-
sók emlékezetébe idézni, hogy néhány 
hét múltán a világot bejárta az Izraeli 
Hírügynökség közleménye:

Knesset Speaker Edelstein Gives 
Speech at Russian Parliament 33 Years 
After Release From Soviet Prison.49

49 „JNS.org” от 28 июня 2017 г.

Jeruzsálem, 2017. május 9. A Burját-Mongóliából érkezett csoport találkozója Julij Edelsteinnel,  
az Izraeli Parlament Elnökével. Mellette Kurt Rotschild áll, a Mizrahi Világszervezet elnöke.

(A Knesszet Szóvivője, Edelstein beszédet 
tart az orosz parlamentben 33 évvel a szov-

jet börtönből történt kiszabadulása után)

Vologya Maron bobrujszki osztálytársam, és 
felesége, Szvetlána, megmutatták Názáretet.
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JNS.org 
– Az Izraeli Knesszet szóvivője Julius Edelstein történelmi jelentőségű be-

szédet tartott a Föderációs Tanácsban,50 Moszkvában, az Orosz Felsőházban, 
ahol egykor a  cionista tevékenysége miatt rá kiszabott börtönbüntetést 
 leülte.

Miután szólásra emelkedett, Edelstein beszédét ivritül kezdte: „Harminc
három éve annak, hogy ebben a városban, Moszkvában a Szovjetunió hatóságai 
azért zártak börtönbe, mert ivrit nyelvet tanítottam.”

„Ma úgy állok itt Önök előtt, mint az Izraeli Knesszet Elnöke, s ugyanazon 
a nyelven, melynek tanításáért egykor börtönbe zártak, most áldást mondok 
Önökre az ősi zsidó áldás szavaival: »Shalom aleiche«, amely annyit jelent: 
»Béke legyen Önökkel«.

Edelstein így 
folytatta: »Leg es
legszebb álmaim
ban sem hittem vol
na, hogy ez a pillanat 
életemben egyszer 
még elkövetkezik«”.

Az a  kiváltság, 
hogy az Orosz Föde rá-
lis Tanács előtt valaki 
felszólalhasson, ren-
des esetben csupán ál-
lamfőket illet meg. Edelstein a Tanács 
Elnökének, Valentyina Matvijenko 
asszonynak a  felkérésére beszélt, vi-
szonzásképp Matvijenkónak az Izraeli 
Knesszethez tavaly intézett köszöntő 
szavaira. Matvijenko látogatása ide-
jén a Knesszet és a Föderációs Tanács 
együttműködési megállapodást írt alá.

Oroszországi tartózkodása során 
Edelstein felkeresett személyes emlé-
keit idéző helyszíneket, mint amilyenek 
a moszkvai korális zsinagóga, letartóz-
tatásának színhelye, a bírósági épület, 
amelyben pere lefolyt, valamint azt 
a börtönt is, ahol fogva tar tották.

50  Izraeli híradó, „JNS.org”, 2017. június 28.



„KÖSZÖNJüK!”

213

Az Izraeli Parlament megtekintése
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Izraeli körutazásunk második napján kaptam Rothschild úrtól azt a levelet, 
melyben Julij Edelstein személyi segítőinek kérdését továbbította, nevezetesen, 
hogy szándékában áll-e missziónknak saját hivatásos fényképész kíséretében 
megjelenni a találkozón. Amennyiben igen, arra kérnek, hogy késedelem nélkül 
jelentsük be a Knesszet biztonsági őrszolgálatának az illető nevét, valamint az út-
levelében szereplő adatokat. Ennek köszönhetően jó barátaink, Zója és Venjamin 
Arsavskij kiváló minőségű fényképeken örökítették meg a Knesszetbe tett láto-
gatásunkat.

A Siratófal férfiaknak fenntartott szakasza. 
A szibériai látogatókat a judaizmus 

hagyományaiba vezetem be.

A Siratófal nőknek fenntartott szakasza.

Városnézőben Jeruzsálemben
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Városnézőben Jeruzsálemben

A Siratófal föld alatti részénél végighúzódó alagút és a Második Templom alapkö-
veiből fennmaradt emlékek megtekintése.
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Látogatás a Szent-Sír bazilikában
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Látogatás a Szent-Sír bazilikában
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Látogatás a negevi Halutza és Bnej-Nitzarim újonnan létesült településein. 
Az Új Zsinagóga és a hitközségi központ.

Az ókori Jeruzsálem makettje.
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A Gázai szektor közvetlen közelében. A sokat szenvedett Szderoth városa, ahol a Jesiva új épüle-
tének tetején ismerteti Kurt Rotschild a közelmúlt történéseit. A Jesiva olvasóterme felülnézetből. 
A menóra, mely a Jesiva tetején kapott helyett és Hanuka ünnepén gyújtják meg, azokból a re-

peszgránátokból készült, amelyekkel Szderotot Gázából lőtték.
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Feljutottunk a hegyen magasló, ókori Maszada 
erőd romjaihoz.

A Heródes-korabeli Maszada építészetéről 
szóló ismertető hallgatása közben.

A Holt-tenger látványa. Fürdés a Holt-tengerben.

A tengeri akvárium megtekintése, Élat. A Vörös-tengerben, Élat.
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Felejthetetlen kirándulás Élat közelében a mezőgazdasági-ipari kibucba, ahol Hollandia számá-
ra termelnek virágmagot, a tehenek pedig 39,5 liternyi napi tejhozamot képesek elérni.

A Yad Vashem Múzeumban tartott beszámolónk a „Salom” Memoriálé létrehozásáról.
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Vége felé járok színes, hovatovább „képes” beszámolómnak erről a ragyogó 
eseménysorozatról, a szibériai barátainknak szóló KÖSZÖNET-ről. Munkájukért, 
jó szívükért, végtelen tisztességükért, a burját-mongóliai zsidó kultúra fennma-
radása érdekében folytatott áldozatos tevékenységükért köszönet illeti meg őket. 
Valaki megkérdezhetné, ugyan hol is marad az izraeli körutazás eseményeinek és 
a vendégeinket ért benyomásoknak a leírása?

Tehetségem kevés ahhoz, hogy méltó módon lefessem útitársaink örömeit és 
elragadtatását. Nekünk pedig Iyával tucatnyi alkalmunk adódott, hogy a tehet-
ségek, földművesek és harcosok országát, Izraelt megláthassuk.

MINDEN OLVASÓMNAK LELKEM MÉLYÉBŐL KÍVÁNOM, HOGY 
AZ ÉLETBEN AKÁRCSAK EGYSZER IS ELJUSSON A  SZENTFÖLDRE, 
MEGLÁSSA IZRAELT!

MEKKÁT MILLIÓK KERESIK FEL… ŐSZINTÉN BIZTOSÍTHATOM 
OLVASÓMAT, HOGY JERUZSÁLEM HANGULATÁVAL KIAPADHATATLAN 
ENERGIAFORRÁS GYANÁNT HAT AZ EMBERRE, DERŰLÁTÁSRA, 
REMÉNYRE ÉS LÉTüNK LÉNYEGÉNEK JOBB MEGÉRTÉSÉRE TESZüNK 
SZERT ÁLTALA.

ÓVAKODOM ATTÓL, HOGY OROSZORSZÁG LEGSZEGÉNYEBBJEINEK 
ÉRZÉSÉT MEGSÉRTSEM, SZÁMUKRA EZEN TANÁCSOM MEGALÁZÓNAK 
TŰNHET. MEKKORA ÖRÖMBEN VAN RÉSZE VISZONT AZ OLYAN 
EMBERNEK, AKIT ÁTSEGÍTHETEK A DÖNTŐ LÉPÉSEN, VAGY SIKERüLT 
MEGGYŐZNÖM A TÖBBÉ-KEVÉSBÉ TEHETŐSEKET, HOGY MAGUKÉRT 
VAGY ÉPPEN EGY SZEGÉNY JÓ ISMERŐSüK HELYETT IS KERESSÉK 

A búcsúesten az izraeli turizmus képviselője, Elena Potapi mindnyájunk számára átnyújtotta 
az Izrael Állam Jószolgálati Nagykövete kitüntető oklevelet.
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FEL IZRAELT, MEGLEPVE AZ UTÓBBIT EGY APRÓCSKA, IZRAELBŐL 
HOZOTT „VÁSÁRFIÁVAL”.

MINDEN EMBER, HACSAK ÁLMAIBAN IS, TÖREKEDJÉK REJTŐZŐ 
ÉS POTENCIÁLIS LEHETŐSÉGEIT EGYBEVETNI, HOGY MEGLÁTHASSA 
IZRAELT, TÖLTSÖN OTT LEGALÁBB CSEKÉLYKE TÍZ NAPOT.

ADJA ISTEN, HOGY MINDENKINEK SIKERÜLJÖN!

Mialatt már távozóban voltunk Izrael földjéről, Élatból telefonon arra kér-
tem Rothschild úr titkárnőjét, hogy velem együtt missziónk valamennyi tag-
ja nevében tolmácsolja búcsúzóul Rothschild úrnak köszönetünket mindazért 
a  roppant segítségért, melyet felejthetetlen körutazásunk megszervezéséhez 
nyújtott. A válasz nem sokat váratott magára:

„Vladimir! Köszönöm, hogy újra felhívtál, mielőtt elmentetek Izraelből. 
Örülök, hogy a rendezvények a Knessetben, Chalutzaban és Sderotban olyan 
jól alakultak mindenki számára – azoknak is, akiket meglátogattunk, és orosz 
vendégeidnek is, akik igazán megérdemelték ezt az utat.

Tegnap délután meglátogattam Leibush és Bluma Adlert, hogy átadjam nekik 
a június 6-i Eitz Chaim eseményre szóló meghívót. Leibush az egyik díjazott, és 
nagyon boldoggá tette. Sok kedves emléket őriz az Eitz Chaimban töltött éveiből. 
Bluma megmutatta azt a Templom-hegyről készült ragyogó rajzot, amit a te fiad, 
Sándor, az iskola tanulója, Adlernek ajándékozott, mielőtt áttelepült Izraelbe.

Elfelejtettem, hogy a Torat Emet zsinagógában Neil Adler mellett te közel 
ültél, és hogy te és a fiaid jó barátságban voltatok vele.

Legközelebbi izraeli utazásodra, kérlek, hozz magaddal egyet a könyveid 
közül, nekem örömöt okoz majd, ha a te és Mrs. Rott társaságában kereshetem 
majd fel Adlerékat. Ők igencsak örülni fognak a viszontlátásnak.

Szívélyes üdvözlettel: Kurt”

„Kurt Rothschild úrnak
A Mizrahi Világszervezet Elnökének
Izrael, Jeruzsálem
2017. június 19.

Tisztelt Kurt Rothschild Úr!
A messzi Szibériából, a Bajkál-tó partjairól, Miszovaja állomásról és Ulan-

Ude városból küldjük Önnek szívből jövő köszöntésünket a Shalom Memoriálé 
létrejöttének harmadik évfordulója alkalmából.

Egyúttal, kérem, fogadja mélységes köszönetünket, amiért lehetőség nyílha-
tott a Knesszet felkeresésére, J. Edelstein Úrral való találkozóra, a felejthetetlen 
kirándulásért a Negevbe, ahol módunk volt meglátni Chalutza, Bnei Netzarim 
és Szderot mesés városait.
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Kérem, engedje meg, hogy kifejezzem burját-mongóliai csoportunk valameny-
nyi tagjának köszönetét, amiért időt szentelt ránk, valamint titáni és önzetlen 
munkájáért, amit Izrael javára végez.

Izraelben, az Önök vendégszerető országában tett tizenkét napos körutazásun-
kat missziónk valamennyi tagja mindig is emlékezetében fogja őrizni.

Hosszú életet kívánunk Önnek!
Tisztelettel,
Taiszja Csernih
A Zsidó Temető Memoriálé
Jótékonysági Egyesület Elnöke”

Taiszja Csernih a „Shalom” Memoriálé hároméves jubileuma tiszteletére ír 
gratulálólevelet Kurt Rothschildnak, ma már azonban, mikor ezt a fejezetet fo-
galmazom, 2018 augusztusa van, vagyis négy év is eltelt azóta! Milyen feltartóz-
tathatatlanul repül az idő!

Az emberi kötelességérzet, a szív parancsa vezérelt bennünket a Memoriálé 
létrehozásakor, az, hogy valamely jelentékeny, erejével hatni képes dolgot vi-
gyünk végbe, ami lelkesedéssel tölti el az embereket, hogy büszkék lehes-
sünk emberi mivoltunkra. Mindazonáltal a velünk egy időben élő jó emberek 

K. Rotschild álma megvalósul: egy évre rá Iyával ismét felbukkantunk Izraelben „A felfedezések 
öröme” című könyv példányával, Kurt Rotschild pedig elvitt bennünket Adlerékhoz (a fényképen 

jobb felől állnak). Jeruzsálem, 2018. április 12.
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utólagos értékítélete túltesz mindazon, amit csak elképzelhettünk. Nap mint 
nap hallgatjuk és tanulunk. A Memoriálé él. Az emberek felkeresik, s látogatá-
suk végeztével az emberi szellem jóságától és erejétől megvilágosodva távoznak. 
Hiszen nem parancsra, még csak nem is felkérésre tettük, amit tettünk!

Büszkeségünk áll. S állni fog!

„Taiszja Csernih, Miszovaja állomás. Üdvözlöm Önöket, Vladimir és Iya!
Itt küldöm Önöknek annak a képnek a fotóját, amit a nyolcvannégy éves 

Doba Iljinyicsna Szincsenkótól kaptam ajándékba. Ez a tiszteletreméltó asszony 
annak a David Mojszejevics Zsurnyisztnak a leányunokája, akinek a neve fel-
került a Shalom Memoriálé egyik gránitlapjára. Ön »A találkozások öröme« 
című könyvében a 244–246. oldalakon ír erről az emberről. (Emlékezzék csak 
vissza az olvasó: a nőrokon ellenkezése…, Ochs rabbi a kánonjog megtartá-
sa mellett volt…, Rothschild úr erre azt javasolja, hogy a név csak az óhéber 
ábécé betűivel kerüljön a táblára… Az elhunyt jó hírnevének aláásását elke-
rülendő én Ruzsin néven emlegetem mindenütt. – V. R.).

Doba Iljinyicsna a Tomszki területhez tartozó Szeverszk városban lakik, 
s abba a zsinagógába jár, melyet Levi Kamenitzky rabbi működtet. Miután 
az asszony hírét vette a Miszovaja állomáson emelt Shalom Memoriálénak, 
felhívott telefonon, hogy megossza velem az 1914-ben Miszovajában elhunyt 
nagyapja történetét, s  elképedéssel vette tudomásul, hogy rekonstruáltuk 
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a  nagyapa nevét, majd a  gránit-
táblára vésettük, még ha a  szüle-
tési és elhalálozási év nem is került 
oda. Igen hálás nekünk és minden-
kinek, aki csak részese a  Shalom 
megépítésének. A  Zsurnyiszt csa-
ládról fényképeket küldött nekem, 
ezek még a  1900-as évek elején 
Miszovajában készültek. A minap 
pedig ezt a  saját kezűleg hímzett 
képet juttatta el hozzám… A posta működésében nálunk sajnos olyan nagy 
hanyagság tapasztalható, hogy a továbbítás során a keret megsérült, az üveg 
is eltört. Új keretüvegezést rendeltünk, míg azt nem kézbesítik, a képet nem 
akasztjuk fel a falra…

Tisztelettel, Taiszja Csernih”

Mára már világos, hogy az izraeli utazás nem pusztán a jótett fizetsége volt, 
hanem – éppen úgy, ahogy szerettem volna – általa valamennyi útitársunknak 
szélesebb lett a látóköre, közelebb jutottak ahhoz a következtetéshez, hogy az 
élet csodálatos!

Erről leghitelesebben Luiza Malceva sorai tanúskodnak:

„2017. május 24. Kedves Vladimir! Fogadja szívből jövő köszöntésemet szü-
letésnapja alkalmából! Kívánom, hogy sok-sok évig folytatódjék az a ragyogó 
életút, amit magáénak tudhat. Az Ön családja követendő példát jelent bárki 
számára. Kevés Önhöz fogható ember van a világon. Ismételten meggyőződ-
hettem erről, miközben az Ön és Iya társaságában lehettem.

Lenyűgöző számomra az Ön lelkiereje, szenvedélyes és érdekfeszítő előadá-
sai, melyek során megmutatkoznak kiváló képességei közönsége figyelmének 
megragadására.

Köszönöm Önnek és Iyának, hogy megadatott az az öröm, hogy beszélget-
hessünk, s az a lehetőség, hogy egy új világot láthassak meg! Ma a »Szépkor« 
klubban tartottam beszámolót az útról, később majd küldök is erről fényképet.

Ölelem, Tisztelettel, Luiza”

„2017. május 30. Kedves, drága Iya! Fogadja szívből jövő jókívánságaimat 
születésnapja alkalmából. Jó egészségben, egészségben és ismét csak egészség-
ben éljen még sokáig, élje tovább roppant érdekes és nyughatatlan életét!

Kívánok boldogságot és sikert az Ön nagyszerű családjának és a családfő-
nek, Vladimirnak! Bizony az utazás, amelyet ajándékba kaptam Önöktől, fe-
lejthetetlen! Fáradhatatlanul egyre csak erről regélek valamennyi barátomnak 
és ismerősömnek, segédletül nálam van Izrael óriási térképe és a körutazás 
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Vladimir által megszerkesztett programja. Kizárólag azt fájlalom, hogy sza-
badidő szűkében oly kevés alkalom adódott az Önnel való beszélgetésre. Ezért 
viszont részben kárpótoltak az Ön roppant érdekfeszítő elbeszélései, amelyek 
utunkat színesítették, ha idegenvezető épp nem volt velünk.

Milyen szerencsésnek is mondhatom magam! Hiszen ott van az életemben 
a Rott család és a barátaik!

Köszönöm! Ölelem, Luiza”

Ira Litam, a Yad Vashem Memoriálé51 Orosz Gyűjteményének vezetője, Izrael

„Tisztelt Vladimir Francevics!
Engedje meg, hogy a Yad Vashem Könyvtár köszönetét fejezze ki, amiért 

Ön A találkozások öröme című könyvét nekünk adományozta, annak orosz, 
továbbá egy angol nyelvű példányát is.

Az olyan anyagok, mint amilyen az Ön könyve, jelentős értékként állnak 
az eljövendő nemzedékek előtt, mindnyájunk előtt és természetesen a  Yad 
Vashem Memoriálé előtt.

Az ilyen könyvek segítséget nyújtanak, hogy közös történelmünket egészé-
ben átérezhessük. A könyv lapjain végigvonuló egyes emberek sorsa mind ko-
rokat, nemzedékeket és eseményeket köt egybe.

Az egyes emberi sorsok nyomon követése lehetővé teszi, hogy megértsük, 
hogy pontosan hol és hogyan húzódik meg ez a bizonyos vonal egyéni és egye-
temes között, az apró részletek és azok jelentősége között.

A történelem színe előtt a múltra, a jelenre és a jövőre vetett pillantás egy-
képpen fontos. A valós események és az egyéni szemszög, az egyéni felfogás az, 
mely ennek a könyvnek érdekességét és fontosságát megadja.

Erre a könyvre a Yad Vashem könyvtár a közöshöz való felbecsülhetetlen 
értékű hozzájárulásképpen tekint. Valamennyi hozzánk látogató olvasónak 
rendelkezésére fog állni.

Végtelenül örülünk az Önnel és feleségével, valamint az Önnek, az Ön ado-
mányának és igyekezetének köszönhetően Izraelbe vendégül érkezett kiváló 
emberekkel történt találkozásunknak. Ragyogó arcuk, szerénységük, komoly-
ságuk, örömük, melynek igazi ízt az Ön csodálatraméltó lelkesedése adott, ki-
törölhetetlen, emlékezetes benyomásban részeltetett bennünket. Nagyszerű, 
hogy a földön az igazán nemes és jó szándékú emberek nem fogynak el. Az 

51 A Yad Vashem Memoriálé Központ, a  magyar hivatalos fordítás szerint a  Holokauszt 
Áldozatainak és Hőseinek Emlékhatósága létesítésének gondolata először 1942-ben merült 
fel a II. világháborús zsidó áldozatai emlékezetének megőrzésére és ápolására. A Yad Vashem 
a zsidó nemzeti Holokauszt-emlékezet izraeli központja. Az 1952-ben megalakult, a jeruzsá-
lemi Emlékezés hegyén található Emlékhatóság adományozza a  Világ Igaza címet is, a  ki-
tüntettek között számos magyar is van. Az emlékkomplexumon belül levéltár és könyvtár is 
működik. [A ford.]



„KÖSZÖNJüK!”

229

Ön történelmi felelősségtudata nem elméleti gyökerű. Ön a világot alakítja át, 
elérve azt, hogy tudatosabb, tisztességesebb legyen, és nagyobb felelősséget táp-
láljon az eljövendő nemzedékek iránt.

A Yad Vashem Könyvtár háláját fejezi ki Önnek értékes ajándékáért.
Isten éltesse sokáig, hogy tevékenységét minden területen sikerrel folytat-

hassa!
Várjuk új könyveit és új terveit!
Kiváló tisztelettel,
Ira Litam
az Orosz Gyűjtemény vezetője”

2018. augusztus 12.
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Garadnán – abban a magyar faluban, ahol édesanyám, Regina 1900-ban 
a Spielberger család tizenhárom gyermeke közül tizenkettedikként meglátta 
a napvilágot – zsidó temető nem volt… A faluban élő öt zsidó család hosszú 
éveken keresztül a körülbelül három 
kilométernyi távolságra eső szom-
széd faluban, Hernádvécsén műkö-
dő zsinagógába és mikvébe (rituális 
fürdő, melynek célja a megtisztulás) 
járt el. A  legközelebbi zsidó temető 
ugyanitt volt…

A vasút kiépülése előtt, az 
Osztrák–Magyar Monarchia korá-
ban, az egymástól mintegy száz ki-
lométer távolságra fekvő Miskolc és 
Kassa városai közötti, nagy utasforga-
lom mellett zajló közlekedés igényeit 
postakocsik szolgálták ki, melyeknek 
útjuk során lovakat kellett váltaniuk. 
A váltó lovakat és gondozásukat (pat-
kolás, abrakolás stb.) a  XIX. század 
hetvenes éveitől kezdve nagyapánk, 
Spielberger Hermann biztosította. 
A biznisz hasznot hozott, nagyapám-
nak ebből tellett arra is, hogy földet 
vásároljon a faluban.

Hermann első felesége, Sára, 1889-ben eltávozott az élők sorából. Ekkor 
határozta el a  jövőbe tekintő Hermann, hogy Garadnán zsidó temetőt alapít. 
Elsőként Sárát hantolták el, másodikként Hermann követte őt ebben a  teme-
tőben. 1910-ben, ötvenkilenc évesen halt meg, és tizenhárom gyermek maradt 
utána. A sors úgy intézte, hogy Hermann terebélyes családjából csak ők ketten 
lelhettek a garadnai temetőben örök nyugalomra. A család leszármazottainak 
nagy része Amerikában halt meg, 35-en pedig – köztük Spielberger nagyapa 
harmadik felesége, Fanni is – 1944-ben az auschwitzi koncentrációs tábor gáz-
kamráiban végezték be az életüket.

Nagyapám, Hermann Spielberger 
(1851–1910).
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Spielberger Hermann holokauszt során elpusztult utódainak névsora:
 1. Spielberger Hermann-né, Fanny – (в возрасте 70 лет)
 2. Landsman Éliásné, Giza (64)
 3. Landsman Dezső (42)
 4. Landsman Sándor (41)
 5. Landsman Gyula (40)
 6. Klein Zoltánné, Annus (42)
 7. Klein Zsuzsa (6)
 8. Klein Katalin (4)
 9. Klein Éva (2)
10. Weisz Béla
11. Weltman Móricné, Szerén (63)
12. Rotstein Hermann-né, Sári (40)
13. Rotstein Márton (17)
14. Rotstein Edith
15. Rotstein Heinel
16. Rotstein Israel-Haim
17. Rotstein Moshe
18. Spielberger Géza (31)
19. Weltman Árpád (33)
20. Weltman Árpádné, Szerén
21. Weltman Imre (3)
22. Weltman Lászlóné, Elvira (29)
23. Weltman Éva (6)
24. Druker Miklósné, Malvin (29)
25. Druker (leányka) (7)
26. Druker Bernard (6)
27. Weltman Sándor (24)
28. Lisszauer Miklósné, Margit (46)
29. Lisszauer Miklós (12)
30. Róth (Rott) Ferenc (52)
31. Spielberger Vilmos (45)
32. Spielberger Vilmosné, Éva
33. Spielberger Géza (14)
34. Spielberger Egon (8)
35 Német Egon (39)

Jolán, Hermann legkisebb lányaként, a budapesti gettóban vészelte át a tra-
gikus eseményeket. A háború végeztével sehogy sem vitte rá a lélek, hogy arra 
a Garadnára visszatérjen, ahonnan édesanyját, bátyját, nővéreit és azok gyer-
mekeit deportálták… Jolán a Spielberger-házat 1945-ben az első, őt levélben 
megkereső vevőnek eladta.
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A Róth családra szomorú sors szakadt a Szovjetunióban, ahová édesapám 
édesanyámat és kétéves bátyámat kivitte, naivságában csupán azzal számolva, 
hogy egy egyszerű, hétéves munkaszerződésről van szó. Amikor a szerződésben 
kikötött idő már a vége felé járt – ekkor voltam én hároméves – 1938-ban, apán-
kat a tébolyult sztálini diktatúra elszakította a családjától, letartóztatták, csalá-
dunkat pedig kihajították a szolgálati lakásból, és megfosztottak bennünket attól 
a  lehetőségtől, hogy Magyarországra valaha is visszatelepülhessünk. Apánkat 
többé nem láttuk. Kilenc év telt el, s azt sem engedték meg neki, hogy magyarul 
írjon levelet a családjának, ezt csakis oroszul tehette, amit viszont édesanyánk 
nem tudott elolvasni. A megfélemlített szomszédok óvakodtak attól, hogy kö-
zelebbi érintkezésbe bonyolódjanak velünk, a „nép ellenségének” családjával, 
így aztán a levelek tartalmát csak József bátyám tudta anyánknak tolmácsolni, 
aki nálam hat évvel idősebb lévén már elemi iskolában tanult. Apám leveleiben 
szüntelenül azzal a reménnyel nyugtatgatott bennünket, hogy „hamarosan vis�-
s�atér… majd csak ráébrednek, hogy ő nem bűnös…”, tizenkét évnyi láger után 
azonban Kolimán pusztult el.

édesanyánk csak nehéz fizikai munkát végezhetett: deszkalapokat kellett 
a puszta két kezével, vasúti tehervagonokba rakodnia, és ez így ment tizen négy 
éven át. Egy bobrujszki rozoga barakkban, a lakhelyünkül szolgáló szobácská-
ban kilátástalanságában végigsírt sok éjszaka ellenére, dacára minden bánat-
nak és bajnak, anyánk eltökélt akarata az volt, hogy bátyám és én megőrizzük 
a magyar nyelvet. édesanyánk naphosszat munkában volt, bátyám iskolában, 
én pedig egymagam otthon, a szomszéd gyerekekkel szaladgáltam a barakk sö-
tét folyosóján… édesanyánk viszont ilyen körülmények közepette is igyekezett 
néhány pillanatot szakítani arra, hogy valamicskét fel-felolvasson nekem ma-
gyarul.

Kedves olvasóm, el sem fogja hinni, milyen szerencsés ember vagyok! 
(Gyakran az jut eszembe, hogy a Mindenható engem szüleim szenvedéseiért 
kárpótol…) Már a nyolcvanon is túl vagyok… Az unokáink is rendre végeztek 
az egyetemen…, de lett légyen az akár Bobrujszk, akár Tomszk, akár Toronto, 
előttem ma is, változatlanul itt van az asztalomon az a két, szívemnek oly ked-
ves könyv, amiket akkorról sikerült megmentenem. Az egyik, melyen nem sze-
repel a kiadás éve, az ÖTVEN MESE, összegyűjtötte Z. TÁBORI PIROSKA, 
harmadik kiadás, Dante Könyvkiadó, Budapest. Ezt a könyvet még kétéves 
bátyám számára hozták magukkal a szüleim 1931-ben a Szovjetunióba. Bele-
belelapozgatva, emlékeimben kutatva, most fogom fel csupán, hogy az ottani 
éveink során anyámnak csupán az első öt mese felolvasására futotta az idejéből…

A másik könyv A  legújabb HÁZI CZUKRÁSZAT kézikönyve. Írta 
HEGYESI JÓZSEF, Negyedik javított és bővített kiadás. Budapest, 1893. 
A Szerző saját kiadása, Czettel és Deutsch, Budapest. Ennek számos olyan 
oldala van, amelyeken a konyhagépeket, különböző eszközöket és szerkezete-
ket ábrázoló képeket előszeretettel és hosszasan nézegettem, leginkább azonban 
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három színes oldala csábított, telis-tele a legváltozatosabb tortákról és sütemé-
nyekről készített rajzokkal. Ezek a könyvek órákon át, megszakítás nélkül le tud-
ták kötni a figyelmemet, ez jelentette nekem a játékot!

édesanyánk, Regina a Szovjetunióban töltött éveink során legtöbbször a szü-
lőfalujáról, Garadnáról, a családjáról és a gyermekkoráról mesélt nekünk, per-
sze magyarul. A „vízöblítéses vécéről”, az egyes gyümölcsök, például a geszte-
nye ízéről nehéz volt elképzelést kialakítanunk, viszont a SZU-ba magunkkal 
vitt áttört csipke, a szőnyegek, amelyeket Regina még fiatalkorában maga hor-
golt-szőtt – annak ellenére, hogy kisfiúk lévén nem ez volt a mi érdeklődési kö-
rünk –, tagadhatatlanul szépek voltak.

Csak 1960-ban jutottam el először Magyarországra huszonöt éves, nőtlen 
fiatalemberként. Mivel már kopaszodtam, nagymamám, Róth Hani a Feri fiá-
nak nézett, vagyis apámmal, egyetlen fiával tévesztett össze, akit Sztálin vett el 
tőle… Ezt az első látogatásomat követően, Tomszkban, később Togliattiban töl-
tött éveink alatt néhány alkalommal Iyával, Sándorral és Ilonával a nyári szabad-
ságot az öreg Róthéknál töltöttük. Ilyenkor azonban két vékonypénzű, szovjet 
mérnök érkezett családostul Budapestre, akik irigykedve fixírozták a számuk-
ra elérhetetlen magyar üzletek kirakatait. A bennünket vendégül látó nagybá-
tyám és nagynéném, apám fivérei és nővérei alaposan megterhelték a pénztár-
cájukat, hogy nyugdíjukból közösen összeadják a pénzt, és valami csekélyke 

Gyerekkoromban a S�ovjetunióban csupán e� a két könyv jelentette nekem a magyar betűt.
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ajándékkal tudjanak kedveskedni az unokaöcs gyerekeinek. Szeretettel fogadtak. 
Budapesten lakhattunk, és ha a Csepeli Szerszámgépgyár-beli kollégáimnak épp 
alkalmas volt, két-három alkalommal kölcsönadták nekünk balatoni víkendhá-
zukat is egy-egy hétre.

Budapesten legtöbbször villamossal és autóbusszal közlekedtünk, jólle-
het, elő-előfordult, hogy „burzsuj nap” köszöntött ránk, ilyenkor Dobos Laci 
nagybátyám fuvarozott bennünket fényűző, fekete „volkswagen bogárhátúján”. 
Ám ennél is nagyobb örömöt okozott, ha a mérnök Szabó József erős, igencsak 
hangos „Trabantjában” feszíthettünk. Azokban az években még csak a gondo-
lata sem merült fel annak, hogy egyszer megláthatjuk Garadnát vagy legalább 
Miskolcot…

Azonban változnak az idők. Az élet megy tovább, s előre tart. Isten átsegített 
bennünket Kanadába, hogy itt éljük le az életünket. Ekkor közölte a feleségem-
mel a szovjet KGB: „Mondja meg Rottnak, hogy lehet bármelyik ors�ágban is, mi 
elkapjuk…! Csak hogy ne legyen kétsége…”

Kétség persze fel sem merült bennem. Miután új életet kezdtünk Torontóban, 
az első tíz évben sorra hívtuk meg a magyarországi nagybácsikat és nagynéniket, 
hogy lássák, választásunk megér bármilyen veszteséget és izgalmat… Néhányuk 
sajnos, különösen apám számomra oly kedves nővérei, hajlott koruknál fogva 
már nem tudtak vállalkozni a tengerentúli repülésre. Pedig, de szerettem volna 
legalább még egyszer az életben látni őket!

A szovjet csapatok javában Magyarországon állomásoztak még, amikor 
1986-ban úgy határoztam, kockáztatok, s családommal együtt a rokonokat és 
a barátainkat egytől egyig felkeressük.

Még egy kívánság járult ehhez a tervhez, amely régóta érlelődött bennem: 
„Amíg Jolán, a� anyám testvére él, meg kéne kérni, hogy legalább egys�er uta��unk 
el Magyarors�ág és�aki vidékére, ha lehet, Garadnára, amiről annyit hallottam 
életemben. Talán megmaradt ott valami? Talán Jolán még emléks�ik valamire, és 
megmutatja. Mert ha Jolán meghal, e� a� egés� legenda semmivé fos�lik.” Ezért 
van ez a rövid bejegyzés a naplómban:

„1986. június 1. Ma, amikor elmentem Regina mamáho� a Baycrestben, hogy 
megvacsorá�tassam, megkérde�tem tőle:

– Anyu, hol laktatok Miskolcon, mielőtt eluta�tatok volna a S�ovjetunióba? 
Nem is nagyon vártam rá válas�t, mégis hamar megkaptam:

– A Soltés�-Nagy Kálmán utca kettőben. A piac mellett…
Ilyen a� én anyám, 86 éves korában!”

Joe Weltmant is akkor először kérdeztem ki a részletekről: hogyan kell eljutni 
Garadnára? Hol van a szülőfaluja, Bakta? Örömmel válaszolt a konkrét kérdé-
sekre, s máris készíteni kezdte a földiknek szánt ajándékokat.

Családunknak ezen első, Kanadából Magyarországra tett, felejthetetlen és 
igen eseménydús útjának részleteiről már beszámoltam „A fölfede�ések öröme” 
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című könyvemben,52 ezért jelen fejezet bevezető részében a történetből csupán 
pár részletet idézek fel:

„1986. augus�tus 7. Puchberg. …Tegnap Iya és Sándor agyoni�gulta ma-
gát, mikö�ben a hátam mögött ültek a »Mitsubishi« minibus�ban, amit a bé-
csi reptéren béreltem ki. Nekem a s�emem sem rebbent, mikö�ben megtettem 
a nyolcvan kilométert Puchbergig. Sándornak iga�a volt, amikor a�t mondta, 
hogy a motornak gyanús a hangja, de nekem nem volt ho��á fülem. Bátran 
elő�ött a többi kocsi, én meg iparkodtam, hogy ne maradjak le tőlük nagyon, 
ne tartsam fel a forgalmat. Csak Puchbergben fede�tem föl, hogy a� egés� utat 
úgy tettem meg, hogy a sebváltó hármas foko�atban volt. (Munkahelyi segí-
tőm, Ruben pár órát adott nekem autóvezetésből, hogy a hagyományos, nem 
automata kocsikkal elboldoguljak, 
ami viszont nyilvánvalóan nem bi-
zonyult elégségesnek…)

Puchbergben örömmel talál-
ko�tunk Edvinnel, s  mellette ott 
állt a meglepetés, Jó�si bácsi, vagy-
is S�abó Jó�sef, aki a bátyjáho� ér-
ke�ett, hogy találko��on velünk, és 
elkísérjen minket Budapestre. Edvin 
derék gyerek: egy nappal korábban 
érke�ett Pári�sból, Bécsben átment 
egyik pályaudvarról a  másikra, és 
egyedül tette meg a� utat vonaton 
Puchbergig. S�abó Karcsi nem volt 
otthon, és a s�állodájában sem volt 
hely. Edvin a  s�oms�édos s�állodá-
ban vett ki egy s�obát 150 schillin-
gért (ti�enöt dollár). Karcsi s�állo-
dájában 170 schilling egy éjs�aka 
reggelivel, de tőlünk nem fogadott 
el pén�t. A� elmúlt éjs�akát Sándor 
és Edvin a  hetes s�obában töltötte, 
mi Iyával Karcsi lakásán aludtunk.”

„Augus�tus 8. Vettünk Karcsitól 
néhány dobo� csokoládét és marcipánt, hogy elvigyük ajándékba Budapestre. 
Ilonka néninek vis�ont a 89. s�ületésnapjára Karcsi maga kés�ített egy gyönyö-
rű tortát, és semmit nem fogadott el érte. A� egés� társaságnak is maga fő�ött 
mára ebédet. Valami savanykás levest és s�arvassültet kaptunk. Sándor két 

52 v. Rott A sors ellenében II. rész, A fölfede�ések öröme, 6. feje�et.

A S�abó-fivérek, Jó�sef és Károly (Karcsi). 
Puchberg, Aus�tria, 1980.
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kanadai �ás�lót raj�olt, amiket kitettünk a� autóbus� ablakaiba. Napkö�ben 
a fiaimmal föls�ereltünk egy rácsot a cukrás�műhely ablakaira. Este Karcsi 
tortával és marcipánnal traktált minket.”

„1986. augus�tus 9. Budapest. Korán, reggeli után indultunk Puchergből. 
Jó�si bácsi előttünk járt a maga kétcilinderes francia »dobo�á«-ban, elkísért 
minket Budapestig. Reggel kilenckor minden i�galom nélkül átléptük a határt. 
Jelentős esemény volt! 1960-ban léptem át elős�ör Magyarors�ág határát: ke-
letről, vonattal érke�tem, egyedül. Hus�onhat év elteltével tegnap újra megér-
ke�tem, de nyugatról, a feleségemmel és két felnőtt fiammal, magam ve�etve 
a 9 s�emélyes »Mitsubishit«, amelynek ablakaira, elől-hátul kanadai �ás�lót 
ragas�tottunk.

A határ menti Sopronban Jutka és Laci várt minket a ben�inkútnál, ők is 
velünk tartottak. Ekkor már bátrabban ve�ettem a� autót. Különösen a� a pár 
tanóra vált has�nomra, amelyben S�abó Jó�sef rés�esített még Puchbergben. 
Laci csak akkor vette át tőlem a ve�etést, mielőtt beértünk volna Budapestre. 
Megérke�tünk Jutkáék Raktár utcai lakásába, leraktuk a csomagokat, ettünk 
valamit a kö�eli vendéglőben, és már rohantunk is a reptérre Ilona és Paul elé, 
akik a� ams�terdami járattal érke�tek. A reptéren, virággal a ke�ében már ott 
volt Sasa.”

„Augus�tus 10. Budapest. Reggeli után elős�ör is meglátogattuk Jolánt. 
Külsőleg és a jellemében is nagyon hasonlít a testvérére, Reginára: ugyanolyan 
makacs és akaratos. Paul egés�ségi s�empontból semmi bajt nem talált nála, 
pedig folyton panas�kodik, és a  lakása teli van gyógys�errel. Rávette Pault, 
hogy a�onnal tanítsa meg neki, hogy mérheti meg önállóan a vérnyomását. 
Regina mama s�erényebb és kitartóbb a testvérénél. Jolán egy s�ép e�üstdobo�t 
és öte�er forintot ajándéko�ott Ilonának.

A�tán átmentünk Lolóho�, aki ugyanabban a lépcsőhá�ban lakik. Lolo há�-
felügyelő, s�inte gondnok, nagyon benne van a há� minden ügyében. Lolónál 
egés�en másként ére�tük magunkat. Ő mindig jó hangulatban van, ragas�ko-
dik ho��ánk, és ős�intén örül nekünk. Gyakran jár s�ínhá�ba, s�ereti a klass�i-
kus �enét. Kicsi a lakása, de teli van élettel. Büs�ke voltam rá, hogy apámnak 
ilyen a testvére.

A legfontosabb pedig a�, hogy ma van a  mi kedves Ilonka néninknek 
a 89. s�ületésnapja. Ebédre mentünk ho��á a Római parton lévő nyaralóba. 
Nagyon s�ép rés�e e� Budapestnek, de még ennél is s�ebb volt Ilonka néni! 
Nagyon okos, és csodálatosan jós�ívű. Feledhetetlen napot töltöttünk nála. 
Hatunk mellett ott volt a� ebéden Lolo, Sasa Ágival, Jutka és Laci. A kivá-
ló ebédet maga Ilonka néni fő�te. A Puchbergből ho�ott torta, rajta Ilonka 
néni neve és a 89-es s�ám, nemcsak gyönyörű volt, hanem nagyon finom 
is. A Róth család s�eretetben, a� emlékeken könnye�ve és mégis vidáman 
töltötte e�t a napot. A pesti Róth családoknak csak egyetlen gyereke maradt 

– Jutka…”
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„Augus�tus 12. Miután egés� nap sokfelé jártunk, Laci elvitt minket vacso-
rá�ni a »Siposba«, amelynek tipikus magyar konyhája és külön légköre van. 
Jutka és Lolo, Sasa és Ági már ott várt ránk. A vacsora nagyon jó, a bor kelle-
mes, a cigány�enekar kiváló volt. Ám a vacsora alatt hirtelen kialudt a villany, 
és a�onnal nagy lett a meleg, a fülledtség, a� sem segített, hogy kitártak min-
den ablakot és ajtót. A hőségtől függetlenül nagyon örültünk, hogy ilyen kedves 
társaságban töltöttük a� időt. A vacsora végén Paul kijelentette, hogy ő fi�eti 
a s�ámlát. Mindnyájan örültünk, és Iyával büs�kék is voltunk arra, hogy ilyen 
vejünk van.”

„Augus�tus 16., s�ombat. Ma iga�i Sabbath volt. Sok mindenen elgondol-
ko�tam, ahogy a nap történéseit vettem sorra. Valaha is el tudtam volna-e 
kép�elni ilyesmit? Mit mondott volna erre a� apám? Reggel Laci jött értünk, és 
tí�re átvitt minket Pestre, a »Dohány utcába«, a �sinagógába. Nagyon s�épen 
megépített, hatalmas épület, láts�ik rajta, hogy a vég�etes háborús események 
előtt itt �ajlott a� élet. Micsoda erő kellett ahho�, hogy felépüljön a legnagyobb 
európai �sinagóga! Most éppen a tetőt javítják, és a� épület állapota els�omo-
rító, egy kicsit lepus�tult.

A reggeli istentis�telet előtt tí� perccel érke�tünk, már sokan voltak. 
Magammal vittem a  nagy tales�omat. A  temploms�olga és�revette a� új 

A Roth-família idősebbik nem�edéke: Ferenc fivérei és nővérei, Sasa, Lola, Artúr, Jutka és 
Ilonka. Budapest, 1986.
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arcokat, és odajött ho��ánk, fölajánlotta, hogy kis�ólítanak a Tóra felolvasá-
sáho�. Én habo�tam, de Sándor nagyon rajta volt, hogy menjek csak. A temp-
loms�olga a�t ajánlotta Edvinnek és Sándornak, hogy a  felolvasás után ők 
csavarják öss�e a Tóra-tekercset. Elég sokan gyűltek öss�e a� istentis�teletre, 
többnyire Budapesti turisták voltak.

A� a�on a  héten felolvasandó rés� a  Tórából a  »Va’eschanan« volt. 
Hatodiknak léptem a bimára, és előttem ke�dték olvasni a Tórából a� én ré-
s�emet: »Sma, Jis�róél!53« Libabőrös lettem. Megrá�ó volt, hihetetlen! Hol is 
vagyok?

A felolvasásomat követő imában Regina mama, Iya és a gyerekek, Paul, 
a teremben ülő Laci, a Róth család és a Spielberger család nevét mondtam el. 
Sándor és Edvin, e� a két jóképű fiú, felléptek a bimára, és s�abályosan, ho�-
�áértően öltö�tették föl a Tórát. Iya a nők kö�ött ült, és sírt boldogságában. 
A mellette ülő Jutka tágra nyílt s�emmel csodálta a történteket.”

Jolánt pár nap alatt sikerült rábeszélni, hogy jöjjön el velünk Garadnára és 
környékére. Erre augusztus 21-én került sor. A nagynéném és Szabó József ba-
rátom tömegközlekedéssel már kora reggel eljöttek a Raktár utcába, hogy ne 
kelljen fölösen bizonyítanom, el tudom vezetni a minibuszt a szűk budapesti 
utcákon. Szabó lett a navigátor, az irányító. volánhoz ültem, és hatfős csapatunk 
elindult északkeletre.

Három óra múlva nagy izgalommal érkeztünk meg Miskolcra. Bár nem volt 
sok időnk, megálltam, hogy először is megkeressük azt a házat, amelyben Józsi, 
a  bátyám született, és ahonnan a  szüleim elindultak a  Szovjetunióba. Szabó 
megkérdezett pár járókelőt, akik megpróbáltak visszaemlékezni a keresett ut-
canévre. Kiderült, hogy a szocialista Magyarországon a Soltész-Nagy Kálmán 
utcát Kun Béla nevére keresztelték át. Elindultunk rajta a piac felé, oda is értünk 
egy szögletes, szép külsejű, kétemeletes házhoz. Jolán nem emlékezett a lakás 
számára, és mindhiába kérdeztük volna meg azt a fiatalasszonyt is, aki az egyik 
lakásból kilépett. Ámulatba ejtett, milyen gazdag a felhozatal a piacon, és milyen 
zsúfolt. Mindenhol sült a friss palacsinta, gesztenye, sütemény, kolbász, csak úgy 
kínálgatták őket.

Továbbindultunk Kassa felé. Jó minőségű aszfaltút volt, mindkét oldalán to-
ronymagas jegenyékkel. Ötven perc múlva megláttuk a „S�iks�ó” feliratú táblát. 
Azonnal bejelentettem, hogy itt nőtt fel Weltman Edit, néhány perc múlva pedig 
már láttuk az újabb táblát „Novajidrány” felirattal. Jolán az út mellett álló hatosz-
lopos házra mutatott izgatottan: „E� a� én Margit testvérem há�a. Innen vitték el 
a két gyerekével Auschwit�ba…” – tette hozzá szomorúan.

Tíz perc múlva megláttuk az újabb táblát „Bakta” felirattal. Ez hát az a  falu, 
amelyben a  mi Joe Weltmanunk felnőtt. Lefordultunk az útról, még tizenkét 

53 Halljad, Izráel!
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kilométer volt hátra a faluig. Joe még Torontóban azt javasolta, hajtsak egyenesen 
a községi tanács elé Marihoz, ahol már kávéval, üdítővel vártak minket. Egy pilla-
nat alatt ott termett a háznál Mari, Joe ismerőse, aki a tanácsnál dolgozott. Kiderült, 
hogy nagyon intelligens asszony: felhangolt zongora, tányérok és régi tárgyak gyűj-
teménye, a könyvtárban az enciklopédiától a Tóráig minden megtalálható volt.

Mari vezetett el minket Joe apjának sírjához. Át kellett vágnunk egy szán-
tóföldön, felmászni egy kis dombra, ott volt a falu régi zsidó temetője, amelyet 
magasra nőtt bokrok fogtak közre. A füvet frissen kaszálták, mert vártak minket, 
de a sírok rettenetes állapotban voltak. Minden sírkő megfeketedett, sok a föl-
dön hevert vagy megdőlt. Látszott, hogy senki sem jár oda, a halottak rokonsága 
vagy a holokausztban pusztult el, vagy nem képesek odautazni, hogy a sírokat 
gondozzák. Csak Weltman Móricnak, Joe apjának sírján volt egy nagy beton-
tömb, rajta kis tábla fekete márványból.

Baktából kijutottunk az országútra. Pár perc múlva feltűnt a felirat, amire 
már úgy vártunk, és amely oly drága volt nekünk – „Garadna”. Mindnyájan ki-
ugrottunk a kocsiból, és a táblával a háttérben fényképeket készítettünk. Aztán 
újra beültünk és lassan hajtottunk tovább az országúton, amely egyben a falu 
főutcája is volt. Az utca néptelen volt. Csak az egyik kapuban ácsorgott egy ősz 
öregember. Szemközt velünk balról egy öregasszony jött biciklin, hosszú, rakott 
szoknyás népviseletben volt, a bicikli hátuljára kosár erősítve. A távolban lát-
szott a templomtorony.

Ebben a miskolci há�ban laktak s�üleim, mielőtt 1931-ben elindultak a S�ovjetunióba.
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„A mi há�unk ott van rögtön a híd után” – szólalt meg a nagy csendben Jolán. 
Mindnyájan feszülten vártuk, hogy elérjük a hidat. Meg is pillantottuk, kicsi 
híd volt. „Itt a há�!” – kiáltott fel győzelemittasan Regina mama testvére, és egy 
meglehetősen nagy, vaskerítés mögött álló házra mutatott. Istenem, ezt is meg-
értük!

Egy pillanat alatt kiszálltunk, odamentünk a kerítéshez. Iya mindnyájunk-
nak gratulált, először nekem, aztán Jolánnak is. A kapu zárva volt. Az ablakban 
tábla, hogy a ház eladó. Bekopogtam, de nem kaptam választ. Mindenhol csend 
uralkodott.

A szomszéd ház udvarán észrevettem egy középkorú asszonyt, átszóltam 
neki a kerítésen, elmondtam, kik vagyunk, és mit keresünk. Abban a házban la-
kott a Pauló család, Erzsi és Zoltán. Az asszony behívott és gyorsan tájékoztatott 
minket. A családjuk nemrégiben megvásárolta a „mi házunk”, a Spielberger-ház 
mostani tulajdonosától a telek egy részét, azon épült föl az ő házuk. Ezért van, 
hogy a mi házunk a 6-os számot viseli, a Paulóéké pedig 6/a. A házunkat már 
néhány éve árulják, 18 ezer dollárt kérnek érte, de eddig még nem jelentkezett 
vevő. Zoltán elmondta, hogy a ház kulcsa a tulajdonosnál van, aki a lányánál, 
Miskolcon lakik. Paulóék házának tornácáról láttuk, hogy a házunk rossz álla-
potban van, megroggyant, a falán repedések vannak…

A szomszédos házakból gyülekezni kezdtek a falusiak. Az egyik öregasszony, 
Kristóf Margit odarohant Jolánhoz, átölelte. Kiderült, hogy 1910-ben együtt 

„Na, e� a� a Há�!” – tört fel i�gatott Jolán nénémből. Garadna, 1986. augus�tus 21.
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jártak első osztályba. Sietve felírtam az emberek nevét, hogy Torontóban me-
sélhessek róluk Regina mamának, hátha emlékszik valamelyikükre.

A kérésemre Zoltán mindnyájunkat elvezetett a telke végébe, és ott a lyukas 
kerítésen átmentünk a Spielberger-ház udvarára. A földjén jártunk. Izgatottak 
voltunk, örültünk. Benéztünk az ablakokon és az üres tyúkólba. Odamentünk 
a kúthoz, a hengerre tekert kötélen vödör lógott. Regina mama erről a kútról 
mesélt gyerekkoromban, és most mindnyájan megérinthettük. Edvin azon-
nal leengedte a vödröt. Nagyon örültünk, amikor még éretlen szilvát láttunk 
a fán. A másik fán dió érett. Anyu gyakran mondta, hogy nagyon jóízű gyü-
mölcs termett az udvarukon, és elérkezett a pillanat, hogy mi is megkóstoljuk. 
Leszedtem vagy két tucat éretlen szilvát, és a  táskámba raktam, a Pauló csa-
ládtól pedig ajándékba kaptunk egy zacskó idei diót. (Látni kellett volna az 
ámulatot és a mosolyt Regina, Józsi, Joe, Jaffa, Gunilla és más rokonok arcán, 
amikor egy hétre rá Torontóban egy-egy szem szilvát és diót adtam nekik „a mi 
garadnai kertünkből!”.)

vagy húsz percet töltöttünk a  telken, aztán készülni kezdtünk a  további 
útra, visszamentünk az autóbuszhoz. De hirtelen mintha belém szúrtak volna: 
„Istenem! De hol a nagyapám? A sírja?”

Regina mama gyakran mesélte, hogy Spielberger nagyapát „a saját telkén, 
a há�a mögött” temették el. De semmiféle sírt nem láttunk, amikor elhagytuk 
a telket. Megijedtem, odarohantam Jolánhoz, és kértem, mutassa meg, hol az 
apja sírja. A nagynéném igazi hisztérikus rohamot kapott, kiabált, hogy már el-
fáradt, nem akarja. Nem emlékszik, nem találja meg. Próbáltam megnyugtatni, 
kértem, mondja el, mi a baj. Kiderült, igaz, hogy „a saját telkén, a há�a mögött” 
van a sír, ám Spielberger nagyapa idején a telek sokkal nagyobb volt, s akkor már 
szántóföldnek számított az a hely, ahol a sír volt. Zavarba jöttem, mégis a meg-
oldáson törtem a fejem: „Hogy is mehetnénk el innen, ha nem voltunk a nagy-
apám sírjánál?”

Anyu gyakran mesélt a szemközt lakó jegyzőről, akit Ucekáj Miskának hív-
tak. Egy órával korábban beszéltem is idős fiával, a két botra támaszkodó Ucekáj 
Gyulával, aki bemutatta a feleségét, és elmondta, hogy az apját a háború alatt 
a kútba fojtották. Már mindenki az autóbuszban ült, amikor újra odamentem 
Ucekáj Gyulához, aki a kapuja melletti padon üldögélt, és megkértem, megmu-
tatná-e, hol található Spielberger nagyapám sírja? Gyula azt felelte, tudja, hol 
van, de a beteg lába miatt nem bír eljutni oda.

Odavittem a kis buszt a pad elé, Szabó hátraült, kinyitottam a jobb oldali 
ajtót, felkaroltam Gyulát, és beültettem magam mellé. Mutatni kezdte, merre 
menjünk. A templomtorony mellett befordultunk egy kis utcába, elhaladtunk 
pár ház mellett, és máris ott voltunk egy tarlónál. Gyula a tarló túlsó végén egy 
kis dombra mutatott, amit fák és bokrok borítottak. Óvatosan átvágtunk a gö-
röngyök közt a tarlón. A dombnál Gyula arra kért, hajtsak lassabban, aztán azt 
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mondta, álljak meg. Tudta, hogy a sír ott van valahol a közelben, de valakinek 
át kellett bújnia a bokrok közt, amelyek eltakarták. Sándor és Edvin félrehajtotta 
az ágakat, és eltűntek a zöldben. Hallottuk a hangjukat. Utánuk indultunk, meg-
próbáltunk átvergődni a növények közt.

Rátaláltuk Spielberg nagyapa és első felesége sírjára.

A kis dombon, úgy ötméternyire az erdő szélétől két hosszúkás árkot láttunk. 
Ez volt a két sír, amelyek kissé már besüppedtek. A balon egy sírkő széttört da-
rabkái hányódtak. A szívem csak úgy kalapált az izgalomtól. Gyula elmondta, 
hogy az egyik sírkövet a parasztok évekig nehezéknek használták a boronához, 
és talán még ott hányódik valahol a közelben. A gyerekekkel szétszóródtunk, vé-
gigkutattuk a környéket, de nem találtunk semmit. Sándor és Edvin kissé meg-
tisztogatták a portól, és összeillesztgették a síron talált kődarabokat, amelyek 
közül sok hiányzott már. Ám a felirat egy része megvolt. Ez aztán a csoda! Igaza 
volt Joe Weltmannak, hogy Torontóban zsidó iskolába íratta a gyerekeinket. Az 
alig látható ivrit betűkből ezt olvastuk ki: S�ara bat Gimpl… Ő volt Spielberger 
Hermann-nak, a nagyapánknak az első felesége.

„Megtaláltuk a nagyapa sírját! 1910-ben temették el. E�előtt hetvenhat évvel.” 
Csak álltunk és hallgattunk. Átöleltem Jolánt. Szabó a fejét csóválta. A gyerekek 
gondosan kavicsokat raktak a sírra. Az egész társaság úgy érezte, hogy teljesítet-
tük a kötelességünket, amikor elhagytuk az újra megtalált kegyhelyet.

Már az autóbusz mellett álltunk, amikor mind egyszerre kezdtünk beszélni 
arról, milyen furcsa, amit az imént láttunk: itt ez a tarló, amelyen a sírok vannak, 
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szorosan körülveszik a fák és a magas bokrok. De miért ilyen tiszta? Mintha 
gondoznák. Sehol semmi avar, letört ág. De hát ki is juthatna be oda a bozóton 
át? Egyikünk azt mondta, a nyulaknak és vaddisznóknak nagyon nyugalmas 
hely lehet. De állatnyomokat sem láttunk. Egyetértettünk Ilonával, hogy a nö-
vényzet sűrű gyűrűje és a napsütés sajátos mikroklímát varázsolt arra helyre.

A következő évben csodálatos magyarázatot kaptunk erre a  talányra. Ám 
addig is, induljunk tovább.

Amikor elindultunk Garadnáról, hallottam, hogy Iya, aki hátul, a harmadik 
sorban ült, megszólal: „Vagya! E�t nem hagyhatjuk! Tennünk kell valamit!” Így 
született meg az ötlet, hogy a garadnai sírra emlékművet emelünk Spielberger 
nagyapának, és a család minden tagjának, akiket Auschwitzban pusztítottak el.

Joe Weltman útmutatása alapján még három nagyobb falut látogattunk meg, 
amelyekben a temető zsidó részében olyan Spielbergerek temetkezhettek, akik-
nek a nyomát elveszítettük. Magyarországnak azon a részén gyakorlatilag nem 
maradtak zsidó családok, ezért a temetők zsidó része teljesen elgazosodott, és 
tökéletesen elhagyatott volt. volt, akit már nagyon nehéz volt megtalálni.

Az egyik temetőben találkoztunk egy rokonszenves fiatalemberrel, akit 
Kércsi Imrének hívtak, ő  segített megkeresni a  zsidó sírokat. Szerencsére ki-
derült, hogy Imre a  legközelebbi, Encs nevű kisvárosban lakik, és kőfaragó 

Sándor és Edvin a sírkő fennmaradt töredékeinek öss�eilles�tése révén ki tudták olvasni a rajta 
álló nevet…
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a szakmája. Sírkövek készítésével foglalkozik. Azonnal megkérdeztem tőle, tud-
na-e sírkövet készíteni a garadnai sírokra. Imre azt felelte, hogy tudna. Szabó 
vállalta, hogy alkalom adtán elmegy Encsre, és átadja Imrének a  sírkövek ál-
talunk elkészített tervét. Azt javasoltam, hogy a következő évben fejezzük be 
a munkát, amikor majd külön jövünk azért, hogy felavassuk az emlékművet.

„A� encsi restiben ülünk, Jolán, S�abó, Iya, Sándor, Edvin és én. A cigány-
�enés�ek csak nekünk játs�anak. A� ablak előtt robog el a Miskolc–Kassa út-
vonalon haladó vonat. „A� apád, Feri minden s�abadnapján e��el a vonattal 
jött el ho��ánk Garadnára – mutatta Jolán néni. Hát, régen volt.”
Jolán jól érezte magát ezen az úton, mindenből kivette a részét, örült. A sze-

retetünk és figyelmünk volt a legjobb gyógyszer neki. Miközben visszatértünk 
Budapestre, egész úton az emlékmű felállításának új ötlete foglalkoztatott min-
ket. 525 kilométert tettünk meg azon a feledhetetlen napon.

Amint visszatértünk Torontóba, a sok minden más mellett kezdtük előké-
szíteni a garadnai tervünk megvalósítását. 1987. június 28-án, déli tizenkettőre 
tűztük ki az emlékmű felavatásának időpontját, és úgy gondoltuk, van időnk 
a határidőig. Részletes levélben tájékoztattuk erről mindazokat a Spielberger-
utódokat, akiket addigra megtaláltunk, mindenkit, akinek a  címét már meg-
szereztük. Pepi Dunay (Spielberger) a kevesek egyike volt, aki rögtön pénzt is 
felajánlott a tervhez.

Sándor, az építész elképzelése szerint az emlékmű alapja egy sötét beton-
lap lesz, amelyen a megtalált sírok felett két fehér sírkő lesz, amelyen két fekvő, 
de éppen fölemelkedő, felülni készülő figura helyezkedik el. Közéjük a betonba 
beágyazzák annak a százéves feliratnak a maradványait, amelyeket Spielberger 
nagyapa első feleségének sírján találtunk.

Szabó József márciusban megkapta tőlünk az emlékmű Sándor által elkészí-
tett tervét, és elvitte Kércsi Imrének Encsre. Tipikus volt, ahogyan Joe Weltman 
reagált az általunk tervezett létesítményre: „Mire jó e� a firlefánc? Vegyél négy 
des�kát, üsd öss�e a ládát, öntsd ki betonnal, ahogy én csináltam Baktán, a� apám 
sírjánál. A�t a�tán senki nem tudja megrongálni.” Mi mégis valami nemesebbet 
szerettünk volna létrehozni, ezért azonnal eldöntöttem, hogy Joe-t csak az em-
lékmű építésének legutolsó szakaszába vonom be, vagyis meghívom a felava-
tásra.

Szimha Fordsam segített grafikailag megtervezni a  leendő sírkövek felira-
tát, s egy különleges torontói cégnél mélymaratással átvitték a feliratot vastag, 
rozsdamentes fémlapokra. Hermann sírfelirata magyar nyelvű, de a feleségéé 
angol volt.

Beköszöntött 1987 nyara… Magyarországra a  már jól ismert Toronto–
Puchberg–Budapest útvonalon jutottunk el. Ez alkalommal sötétzöld 

„Mitsubishi” buszt kaptunk. Ez alkalommal Budapestig és a városban autózva 
is elég jól boldogultam a kézi sebváltóval, nagy segítségemre volt a két fiam 
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kiváló navigálási képessége, akik gyorsan elraktározták fejükben a kétmilliós 
város térképét.

Emelkedett hangulatban értünk ki a római-parti nyaralóba, ahol már várt 
minket Ilonka, Sasa, Ági, Jutka és Laci. Jó volt látni a rokonokat, ahogy fénylik 
a szemük az örömtől, hogy újra látják a fiatalabb Rott-nemzedéket, akik már ka-
nadaiak. és szomorúan emlegettük föl a mi drága Lolónkat, aki annak az évnek 
a januárjában halt meg.

Hogy meglegyen a minjon (a tíz zsidó férfi) az emlékmű felavatásához, Sasa 
és Laci megígérte, hogy vasárnap déli tizenkettőre ott lesznek Garadnán.

Joe Weltman is megjelent Budapesten, és azonnal meghívott bennünket 
ebédre a „Hanna” nevű étterembe. Itt – nem is olyan magabiztosan – kijelentet-
tem neki, hogy minden úgy fog történni, ahogy elterveztük. Joe már tudta, hogy 
csak az emlékmű felavatásának napján számítunk rá Garadnán, és Budapesten 
maradt, számtalan ismerősét látogatta végig, és a telefonomat várta.

Június 23-án, kedden, katonai pontossággal nyolc óra nulla-nullakor, Jolán 
néni megjelent Ilonka néni Raktár utcai téli lakásának ajtajában – nála száll-
tunk meg –, és vele volt Szabó József és a felesége, Magda is. Behívtam őket, arra 
számítva, netán valami baj van a nagynéném egészségi állapotával vagy idege-
ivel, hiszen ez alkalommal hat napra akartuk magunkkal vinni. Minden külö-
nösebb nehézség nélkül kijutottam a Budapest–Miskolc országútra. Miskolcon 
meg sem álltunk, hanem egyenesen Encsre, Kércsi Imréhez mentünk, aki a sír-
köveket faragta.

Amikor beléptünk a műhelybe, majdnem elájultam. Márciusban Imre biz-
tosított minket, hogy júniusi érkezésünkre az emlékmű minden fontos része 
elkészül, méghozzá Sándor tervének megfelelően. De semmi sem volt készen, 
és amit Imre meg a többi mester az érkezésünk tiszteletére befejezett, az is „va-
lami volt”, ahogy a magyarok mondják, „de nem a� iga�i”. Nem fogadtam el 
semmit abból, ami elkészült, és nagyon bosszankodtam: „Micsoda s�égyen e� 
s�ámunkra!” Imre elvörösödött, bocsánatot kért, azt mondta, nem tud segíteni, 
az asztalost hibáztatta, aki felültette őt a zsaluzattal. Sándor mutogatni kezdte, 
mi sikerült félre.

Úgy döntöttem, nem adom fel. Összeszedtem magam, és kerestem, mi mó-
don önthetek lelket Imrébe: megmutattam neki a Spielberger családfát, láttam, 
csodálkozik, milyen nagyok és szépek a magammal hozott feliratok a rozsda-
mentes fémlapokon, lefilmeztem a  műhelyét, megígértem, hogy a  velünk ér-
kező férfiak bármilyen fizikai munkát elvégeznek, elmondtam, hogy a  va-
sárnapi avatásra eljönnek a  rokonok, akiket még márciusban hívtam meg.

Imre megnyugodott egy kicsit, beismerte, hogy a kudarc oka az, hogy nem 
ismerték ki magukat a tervrajzon. Sándor egy furnérdarabra lerajzolta a már-
ványtörmelékes cementforma modelljét.

Imre végre megértette, kijelentette, hogy vasárnapra a munka kész lesz, min-
dent megtesznek, ha kell, éjjel-nappal dolgoznak. A jelenlegi helyzet szerint úgy 
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alakult, hogy Encs után a  lényegi munkát Garadnán szombaton kell elvégez-
nünk… „A  nagyapám emlékére, a� ő  sírján, s�ombaton!” Nagyon sajnáltam, 
hogy nincs más megoldás. Bele kellett törődnöm.

Sok sikert kívántam Imrének, és siettünk Garadnára. Ott is kudarc várt min-
ket. Az előző évtől eltérően a sírokat belepte a gaz és a magas fű. Abban a re-
ményben, hogy a nagyapám sírkövét megtaláljuk, még egyszer végigkutattuk 
az aljnövényzetet, aztán zsákba gyűjtöttük Szárá sírkövének minden darabkáját.

Akkor jött egy nagy felhőszakadás. Megtettünk hatvan kilométert Miskolc-
tapolcáig, ahol a  „Juno” Szállodában szálltunk meg. A  kanadai „kapitalista – 
bur�suj” életében először vett ki szállodában négy szobát, amelyekért összesen 
30 180 forintot fizetett öt napra. Bobrujszki és mongol edzettségünknek hála 
Iyával egyáltalán nem zavartattuk magunkat, kihúztunk a szobánkban egy kö-
telet, amit minden utunkra magunkkal viszünk, s a professzor asszony kimosta 
a fehérneműnket, majd szépen fölteregette, hogy megszáradjon.

Nehezen telt az éjszaka, csak reggel felé tudtam elaludni, gondolkodtam, 
mérlegeltem a történteket, terveztem: „Lehet, hogy hamvába hal egés� magyar-
ors�ági utunk. S�égyellem magam Joe előtt, hogy ilyen naiv voltam. S�ombaton 
fogunk dolgo�ni a síron? Ott kell lennem folyamatosan Imre sarkában, és segíte-
nem, ahogy csak tudok.”

„Június 24. s�erda, Miskolc. Reggeli után elős�ör Sasát hívtam fel, hogy jöj-
jenek ide vasárnap Lacival. Joe Weltmant is felhívtam, érintőlegesen célo�tam 
rá, hogy komoly nehé�ségeim akadtak, amire pers�e a�onnal kioktatott: „Fogd 
azt a négy deszkát, valaki majd kiönti betonnal, hidd el, elég erős lesz…” 
Félbes�akítottam, és elmondtam neki, hogy: „Már minden kész volt, de rossz 
lett, ezért szétszedettem.” Joe erre még egy feladatot adott: „Pénteken érke-
zem Miskolcra, ti is gyertek oda. Szombaton elmegyünk a zsinagógába, utá-
na meg eljöttök velem ebédelni egy kóser étterembe.” Iga�án, más gondom 
nem is akadt s�ombatra.

S�abó Magda Jolánnal maradt, mi négyen meg, beleértve S�abó Jó�sefet 
is, elindultunk Encsre. Reménykeltő látvány fogadott minket. A  mesterek 
egés� éjs�aka dolgo�tak, és majdnem kés� volt a� öntőforma a beton s�ámá-
ra. Pontosítottunk pár rés�letet, lefilme�tem a történtekből néhány eseményt. 
Iya és Edvin fémkefével letis�togatták a  s�ennye�ődéseket S�árá sírkövéről. 
Félrehívtam Imrét, és megkértem, tegye lehetővé, hogy a� alapo�ási munkát 
Garadnán pénteken, ne pedig s�ombaton vége��ük el. Imre nyugodt maradt, 
ami reményt keltett bennem. Viss�autasította a segítségemet.

Elvitt magukho�, bemutatta a családját. Ilonát, a kedves feleségét eláras�-
tottuk bókjainkkal: a há� csillogóan tis�ta volt, és mindenhol tökéletes rend 
uralkodott.

Siettünk Garadnára, elős�ör megálltunk Paulóéknál, kas�át, fűrés�t, sarlót, 
csákányt, fejs�ét kértünk kölcsön, és kimentünk a s�ántóföldre, a dombra, hogy 
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megtis�títsuk a terepet. Kö�ben Pauló Er�si rábes�élte a férjét és a fiát, Lajost, 
aki s�intén rendőr volt, hogy segítsenek nekünk. Paulóék vállalták, hogy pén-
tekre lekas�álják a füvet, és teljesen megtis�títják a környéket.

A követke�ő néhány órám a��al telt el, hogy lóhalálában találko�tam a fa-
lubeliekkel, mert a� ő segítségükkel akartam megtalálni Miskolcon Rabacki 
Andrásnét, akinek Jolán 1945-ben eladta a Spielberger-há�at. S�abó Jó�sef is 
segített, sikerrel jártunk. A� ass�ony bemutatta a lányát és a� unokáját, majd 
odaadta a kulcsot, és megengedte, hogy vasárnap megné��ük a há�at.”

„Június 26., péntek. Garadna–Tapolca. Iyát Tapolcán hagytam Jolánnal és 
Magdával, és délelőtt tí�re Encsen voltunk Imrénél. A síremlék egyik hajlított 
fémlapját már felcsis�olták. Mellette ott hevert a lap két alapja. A�onnal ho�-
�áfogtunk a beton fúrásáho�, hogy föltegyük rá a Torontóból ho�ott feliratokat. 
Elős�ör S�árá nagymama tábláját kés�ítettük el. A beton még elég nyirkos volt, 
bár két napja öntötték ki. Hamarosan elkés�ült a második tábla is.

Imrének nem volt semmilyen emelős�erke�ete, csak a saját meg a munkásai 
ke�e, pedig egy-egy lap 300 kilót nyomott. Bár nagyon ügyesek voltak, a lát-
ványt els�omorítónak találtam. Teherautója is kicsi volt, egytonnás, így elég 
nehe�en mo�gott a s�ántón. Imre reggel, mielőtt megérke�tünk volna, már járt 
Garadnán, átvitt egy rakomány kavicsot.

Déli egykor mindnyájan átmentünk Garadnára. Imre a  munkásokkal 
együtt lerakodta a  cementet, vi�et, s�ers�ámokat a  teherautóról, meg a két 
alapot, és viss�ament Encsre a lapokért. Pauló Lajos és a� apja s�épen meg-
tis�tították a� egés� telket, és kategorikusan viss�autasították a fi�etséget érte.

Megke�dődött a »nagy építke�és». Elős�ör is a fákon kijelöltem a sírok vo-
nalát, hogy a� alap elkés�ülése után a sírkövek pontosan a sírokra kerüljenek. 
Elegyengettük a földet. Elke�dtük a� alap kiöntését. A betont a domb aljánál 
kevertük, a�tán fémtalicskán toltuk fel a dombra, ott ké��el fölemeltük a fém-
talicskát, és beöntöttük a betont a �salu�atba. E� nagyon nehé� fi�ikai munka, 
de mind a� öt munkás némán, fes�ülten és gyorsan dolgo�ott. Fémdróttal erő-
sítettük meg a betont, hogy elég s�ilárd legyen a� alapo�ás.

Imre iga�i mester, ho��áértő főnök, a brigádjának minden tagja pontosan 
tudja, mi a dolga és kötelessége. Nem volt s�üksége a segítségünkre, és csak 
néhány alapvető döntés kapcsán kérde�ett meg engem. A Spielberger-há� mel-
letti boltban mindenkinek vettem enni- és innivalót, kö�te egy láda sört. A� 
építke�és egyes s�akas�ait 8 mm-es filmre vettem föl. Két csodas�ép, tí�éves 
ikerlány is velünk töltötte a napot. Ilonkának és Anikónak hívták őket, Imre 
lányai voltak.

Napkö�ben, a s�ántón át odabicegett ho��ánk a� első látogató, a 78 éves 
Zádori András. Tőle kaptam válas�t arra a  kérdésre, amely már egy éve 
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foglalko�tatott minket, hogy miért láttuk tavaly a Spielberger-sírt gondo�ott-
nak. Kiderült, hogy a� európai egyhá�ak elő�ő évben megemléke�tek arról 
a kolerajárványról, amely kéts�á� éve söpört végig a kontinensen, és sok em-
beréletet követelt. Ugyanakkor Magyarors�ágon a� egyhá� helyi ke�deménye-
�ésére megünnepelték a negyvenedik évfordulóját annak, hogy a családok kö-
vetelésére öss�eállították a sok s�á�e�er magyar katonának a névsorát, akik 
a Don-kanyarban és másutt estek el vagy kerültek s�ovjet hadifogságba, és 
soha nem tértek viss�a onnan.
Akkoriban történt, hogy nem sokkal a� érke�ésünk előtt a  garadnai temp-

lom papja, dr. S�arka János a gyüleke�etéhe� fordult: »Az elesettek emlékére 
általában rendbe hozzák a sírjaikat, de a mi falunkban nincs emlékműve sem 
a kolerában elhunytaknak, sem az elesett katonáknak. viszont van nálunk két 
zsidó sír, rendbe rakhatnánk őket. Hiszen azokról már senki sem gondosko-
dik.» A hívek elindultak fel a dombra, a� erdőcskébe, és rendbe s�edték a sírjaink 
környékét.

és jöttünk mi! Ez a rejtvény megfejtésének kulcsa…
Kércsi Imre jól haladt a munkával. Rövid időn belül ke�dett megkötni a be-

ton. Elke�dték fölállítani a lapok alapját. A� építke�és hihetetlen pillanata volt, 
amikor Imre öt munkásával lassan, pus�ta ké��el leemelte a teherautó plató-
járól a 300 kilós síremléket, felcipelték a dombra, és óvatosan ráfektették a� 
alapra, amely már a betonon volt. Elős�ör S�árá nagymama lapját helye�ték 
el, a�után Hermann nagyapáét. Sándor a két lap kö�é elrende�te a régi sírkő 
megmaradt darabkáit, és egy kalapács fanyelével gyengéden beleütögette őket 
a még friss betonba. Ott álltunk körben, Imre vi�es ké��el még utoljára a� il-
les�kedésnél elsimítgatta a nyers betont.

A még nem teljesen kemény betonba Sándor beleírta a dátumot: 1987. VI. 
28., és halkan a�t mondta nekem. »Ez az első igazi munkám.» A� utolsó lapát-
ot is feldobták a teherautóra. Mindenki kocsiba ült. Beindítottam a� autóbus� 
motorját, s ebben a pillanatban a s�emembe tű�tek a lenyugvó nap utolsó su-
garai. Még sosem ére�tem ennyire fenségesnek a bekös�öntő s�ombatot.”

Eljött a garadnai emlékmű felavatásának régen várt napja, vagyis június 28-a, 
vasárnap. Reggeli után kifizettem Tapolcán a négy szobát, beraktuk a holminkat 
a kis autóbuszba, és elindultunk a miskolci pályaudvarra, ahol a társaságunk-
hoz, vagyis Iyához, Sándorhoz, Edvinhez, Jolánhoz, Szabóhoz és hozzám Sasa 
és Laci csatlakozott, akik reggel kilencre érkeztek meg vonaton Budapestről. 
Elmentünk a miskolci zsinagógába, ahol Joe Weltman várt minket a régi bará-
taival, akik közül egyet fölvettünk a buszba, Joe meg három öreggel beült egy kis 

„Trabantba”, és elindult utánunk Garadnára.
Elhagytuk a falut, kiértünk a szántóra. Pénteken, amikor az emlékmű építé-

sét elkezdtük, a dombot a szántótól elválasztó bokrok egy részét ki kellett vág-
ni, ezért már messziről látni lehetett a titokzatos létesítmény fehér márványát 
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az erdő szélén. Szabó a  két fiammal előresietett, hogy egy Miskolcon vásá-
rolt fehér lepedővel beburkolják a követ. Jolán és Sasa a buszban maradt, én 
meg újra bementem a faluba, ahol fölvettem a rám várakozó Ucekáj Gyulát 
és Pauló Erzsit.

Csodálatos nyári nap volt, ragyogóan sütött a  nap. A  szántón át minden 
irányból közeledtek a garadnai lakosok, akiknek a száma az avatás végére elérte 
az ötven főt. Joe Weltman és miskolci barátai türelmetlenek voltak, nem várták 
meg a delet, imádkozni kezdtek. Ucekáj Gyula felesége odalépett hozzám, és 
elmondta, hogy a reggeli misén Szarka János bejelentette a híveknek, milyen 
esemény lesz ma a faluban. Azt javasolta, menjenek el rá, és ezért korábban is 
fejezte be a misét. Ucekáj Ilonka azzal magyarázta, hogy a pap maga nincs ott, 
hogy a körzetének egyik távoli falujában sürgősen meg kellett látogatnia egy 
súlyos beteget.

Lerántottuk a fehér lepedőt, és a körben állók szeme elé tárult a rozsdamen-
tes fémen a ragyogó felirat:

Spielberger Hermann
1856–1910

1944-ben elpusztított családtagjai emlékének
Állították a Kanadában, Izraelben és az

Egyesült Államokban élő gyermekei, unokái és dédunokái

A Hermann Spielberg és Auschwit�ban elpus�tult 35 családtagja tis�teletére emelt emlékmű építé-
si munkálatai véget értek. Garadna, 1987. június 26.



74 év

251

Először Joe Weltman szólt érzelmektől fűtötten az összegyűltekhez. Az alap-
gondolata ez volt: „Sokan gondolták, hogy itt nyugvó őseink Auschwit�ból viss�a 
sosem tért gyermekei és unokái kö�ül már senki sincs életben. De tévedtek, akik 
így gondolták. Né��étek, mennyien vagyunk! És még hányan vagyunk, s�erte a vi-
lágon.”

én szóltam másodiknak: „Kedves Jolán néni! Kös�önöm, hogy megérted e�t 
a napot, és elho�tál minket Garadnára. Drága Jóska (Joe)! Kös�önöm, hogy min-
den nehé�séggel megkü�döttél a� életben, és eljutottál Amerikába, hogy a�tán 
mi is elmehessünk oda. Drága Iya! Kös�önöm, hogy eljöttél a távoli Mongóliából 
a még távolibb Kanadába, hogy három nagys�erű gyereket s�ültél, akikkel mára 
felépítettük e�t a� emlékművet. Drága Sasa, Laci, miskolci barátaink, kös�önöm, 
hogy ma velünk vagytok, segítettetek, hogy meglegyen a minjón. Drága S�abó 
Jóska! Kös�önöm a sok, barátságban töltött évet. Kedves Ucekáj Gyula! Kös�önöm, 
hogy segítettél megtalálni e�eket a s�ámunkra drága sírokat. Pauló család! Tudjuk, 
hogy a� emlékművünk most már bi�tonságban van. Kös�önöm! Garadna lakói! 
Kös�önjük, hogy megőri�tétek a családunk emlékét, s hogy ma eljöttetek. Nem 
a gyás� és s�omorúság napja a mai, hanem a� örömé! A Spielberger család utódai 
mindig el fognak járni ehhe� a� emlékműhö�.”

Az összegyűltek meghallgatták a  zsidóknál hagyományos káddist, utána 
ránk telepedett a csönd. Aztán lassan oszolni kezdtek.

Edvin, Sándor, Vladimir, Jolán, Joe Weltman, Iya.
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A következő esemény is szíven ütött mindannyiunkat. Ahogy végigmentünk 
a falun, megálltunk a Spielberger-háznál, és meghívtam őket, hogy velem együtt 
lépjenek be oda. Izgatottan vettem elő a zsebemből a kulcsot, és nyitottam ki 
a kaput. Könnyen felnyílt a ház ajtaja is. Jolán nem akart belépni. Elsőként Joe 
ment be. Aztán a többiek is követték a félig sötét kis szobába. Sasa diadalittasan 
felkiáltott, mert a vendégszobában felismerte a hatalmas tálalószekrényt. Joe is 
helyeselt neki. „A nagymama itt hagyta nekem a tejet – mondta Sasa, és kinyitot-
ta a tálaló bal oldali, szépen hajlított ajtaját. Amikor kisfiú voltam, párs�or jártam 
nála vendégségben, a falusi gyerekekkel játs�ottam, és mindig e�en a polcon várt 
rám a korsó tej meg egy darab sütemény.”

A rákövetkező napon, Budapesten, mialatt Szabó József csepeli mérnök 
családjánál vendégeskedtünk, első dolgom az volt, hogy megkértem feleségét, 
Magdát, hogy nevemben írjon köszönőlevelet Dr. Szarka János lelkésznek, aki-
től kisvártatva, bár már Torontóban, meg is kaptam a választ, melyben jókíván-
ságait fejezte ki.

Garadna lakói a� emlékmű avatása után.

A Spielberger-há�ban. Sasa bácsi felismerte a� ebédlőben a�t a tálalós�ekrényt, amelyet gyer-
mekkorában látott.
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Jerome Spielberger Ármin bácsinak, Regina édesanyám harmadik bátyjá-
nak volt a fia. Jerome, a roppantul segítőkész Joe Weltman mellett egyedüli fiú 
unokatestvérem volt, aki készült rá, hogy velünk tart, eljön Magyarországra az 
emlékmű felavatására, azonban a könyörtelen betegség meggátolta ebben. Az 
Amerikai Katonai Légierő ezredesét, Jerome Spielbergert 1987. július 27-én te-
mették Washingtonban az Arlingtoni Nemzeti Temetőben, vagyis az Arlingtoni 
Katonai Kegyhelyen.54 Temetésére számos rokon utazott oda, közöttük a mi csa-
ládunk is Kanadából.

54 Az amerikai polgárháború éveiben létesült temetőben 1862-től több mint ötezer katonaál-
dozat került örök nyugalomra, egyebek közt a magyar Asbóth Sándor dandártábornok. Ez az 
Egyesült Államok legismertebb katonai nyughelye, egyforma fehér sírkövekkel, több nemzeti 
katasztrófa emlékezetét őrző alkotással. Itt kapott sírhelyet a Kennnedy család több tagja. [A 
ford.]

Jerome Spielberger, a� Egyesült Államok Katonai Légierő e�redesének temetése,  
Arlingtoni Katonai Temető, Washington, 1987. július 24.
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Az ünnepélyes temetési szertartás után a barátok és rokonok a szálloda ban-
kett termében gyűltek össze a  torra. Nagyon helyénvalónak látszott, hogy az 
ebéd végén levetítsem a magammal hozott filmet. A szalagot és a vetítőt is el-
hoztam Washingtonba. Az utolsó pillanatban azonban kiderült, hogy a vetítés-
hez szükséges üres tekercset Torontóban hagytam. Kisegített egy kartondoboz, 
amelyben a vetítőből jövő szalag vége összegyűlt. Hang nem volt, én mondtam 
el, mi zajlik a felvételen. Az összegyűltek melegen megköszönték, hogy elhoz-
tam, és megmutattam nekik Washingtonban, hogyan épült fel a  Spielberger-
emlékmű Garadnán.

Ekképpen történhetett tehát, hogy a magyar falunak egyszer csak lett egy te-
kintélyes „Memoriáléja”, mely a terebélyes Spielberger családnak, a falu egyko-
ri lakosainak emlékét őrzi, akik közül 35-еn pusztultak el Auschwitzban. Ettől 
a pillanattól fogva családunk kanadai ága legalább kétévente egyszer rendsze-
resen idejön, magunkkal hozzuk barátainkat és rokonainkat, hogy közösen él-
jük meg a múltunkat. A köztes időszakokban úgy alakult, hogy az emlékműnek 
őszinte odaadással és tisztelettel a Pauló család viseli gondját, az ő családjuk-
ban minden férfi hivatásos rendőr, egyúttal ragyogóan ért a gazdálkodáshoz is. 
Amikor egy idő után az apa, Zoltán meghalt, harmadik fia, a jóindulatú, helyes 
Tibor és fáradhatatlan felesége, Marianna vették magukra az emlékmű gondját.

Az emlékmű felállításának huszadik évfordulójára még egy rozsdamentes 
fémből készült lapot hoztam magammal Torontóból, amelyet szintén fölerősí-
tettünk a betonalapra. Ez a felirat áll rajta. „Építette: Kércsi Imre, Encs, 1987. 
Tervezte: Sándor Rott, Toronto.”
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Bocsánatkéréssel tartozom, amennyiben valamelyik olvasómnak az lenne 
a benyomása, hogy túlontúl terjedelmesen elismétlem a már ismert tényeket. 
De szerettem volna újra megidézni az Emlékmű születésének megható részleteit, 
ezzel teremtve lehetőséget olvasóimnak, hogy arra a roppant örömre felkészül-
jenek, amit tartogatok számukra, s amit most szándékozom megosztani velük.

Emlékművünk harmincegy éve áll. Rendszeresen odarepülünk, hogy felke-
ressük, magunkkal hozzuk a rokonokat és barátokat, megírjuk, meséljük az egy-
re kiterjedtebb olvasótábornak, Tiborral és Mariannával terveket kovácsolunk 
a jövőre… Eleinte az a gondolat munkált bennem, hogy ezt az új könyvet egy 
Isten veled, Garadna! című fejezettel kell majd zárnom, melyben arra teszek kí-
sérletet, hogy a falu múltját megírjam. A téma hozta, hogy mi Iyával az idén, 
2018 áprilisának közepén Garadnára utazzunk. Minden a terv szerint alakult, 
amikor is egyik este Tibor egyszer csak a következő, kissé homályos mondan-
dóval állt elő:

– A s�oms�édom akar neked valamit mutatni… Arra gondolt, hogy téged bi�-
tosan érdekelni fog a dolog…

Ekkor épp elkalandozott a figyelmem… Április 25-ét írtunk, a nap már vége 
felé járt. Mi Iyával épp csak megjöttünk Kassáról, ahová Pauló Tibor vitt el ben-
nünket nagyobbik lányával, Nikolettel, aki navigátori minőségben tartott ve-
lünk, hogy meglátogathassuk régi jó barátainkat, Mark és Nyina Gamerovot. 
velük azóta osztozunk az élet örömeiben, mióta csak réges-rég Togliattiba te-
lepültünk. A  találkozást a  nyájas fogadtatáson és a  Nyina által készített gaz-
dag lakomán túl az az öröm is emlékezetessé teszi, hogy Gamerovék és Paulóék 
azonnal kölcsönös rokonszenvvel fordultak egymás felé… Kis idő múltán Tibor 
elismételte azt, amit a szomszéddal kapcsolatban említett. Ez már megütötte 
a fülem…

Tibor és Marianna a Fő utca 97-es 
szám alatt laknak. Az említett szom-
széd, aki innentől fejezetünk második 
részének hősévé lép elő, a 95-ös szám 
alatti házban és a  birtokhoz tartozó 
telken gazdálkodik. Javasoltam, hogy 
menjünk haladéktalanul át hozzá.

Kinyitván a  nem mindennapi 
kertkaput, tüstént merész libák és 
kiscicák hada közepette találtuk ma-
gunkat. A gazda máris felénk tartott. 
Szerényen bemutatkozott: „Ács Lás�ló.” 
Üdvözöltük egymást. Az öt lépésnyire 
eső szomszéd ház falához vezetett ben-
nünket, amelynek támasztva egy fehér, 
sima kőlap állt a földön. Közelebbről 
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szemügyre véve bárkinek világossá válhatott: Hiszen ez egy márványból készült 
sírkő! és rajta egyértelműen kisilabizálhatóak az óhéber ábécé betűi…

– Arra gondoltam, érdekes lehet e� maguknak… – fogott mondókájába László, 
hangjában halvány mentegetőzés volt érezhető. Régóta már, hogy el akarom ol-
vasni a feliratot, de…

Sok-sok megélt évem sem bizonyult elegendőnek arra, hogy megtanuljak iv-
ritül olvasni, rátekintve azonban a sírkőre, az elhunyt mindössze két betűből álló 
nevének láttán egy pillanatra töprengésbe estem, és majdhogynem sóbálvánnyá 
dermedtem: a betűk a „TSvI” nevet adták ki. én minden Iszkor55 idején anyá-
mért, Regináért szóló imámban a zsinagógában kimondom a nevét: „Rachel bat 
Tsvi”, vagyis „Regina, Tsvi leánya”. „Óh, Istenem! Akkor e� Hermann nagyapám 
�sidó neve!! Tényleg e� lenne a� a bi�onyos elves�ettnek hitt sírkő?! Hát tényleg?!”

Izgatottan belefogtam, hogy betűről-betűre kisilabizáljam a következő két sor 
tartalmát: „… b–e–n G–e–r–s–o–n S–p–i–l–b–e–r–g–e–r”, azaz „Tsvi, Gerson 
Spilberger fia…” Ez csoda! Hihetetlen! „TEHÁT EZ BIZONY NAGYAPÁNK, 
HERMANN ELvESZETTNEK véLT SÍRKÖvE!” Mindnyájunkra dermedt 
csend telepedett…

55 Iszkor – az elhunyt rokonokról megemlékező ima, melyet a zsinagógában minden évben 
négyszer mondanak.



74 év

257

– Lás�ló! Honnan van e� neked? – kérdeztem halkan, ajkaim alig voltak ké-
pesek szavakat formálni. – Honnan vetted…? Mikor…? A márvány csaknem sér-
tetlen! A betűk ví��el megtis�togatva! Fénylenek…!

– 1944-ben – kezdett a  felfoghatatlan történet elbeszélésébe Ács László – 
Garadnán, éppen úgy, mint másutt is Magyarors�ágon, akadtak olyan s�emélyek, 
akik ke�ükben fegyverrel a �sidókat a vasútállomásra terelték, s olyan vasúti va-
gonokba tas�igálták be őket, melyek Auschwit�ba tartottak… A�tán e�ek, akiket 
embernek mondani nem lehet, nekiláttak, hogy elpus�títsanak mindent, ami bár-
kit is a �sidókra emléke�tethetett volna…

E�t a há�at édesapám 1975-ben a népes Lipus� családtól vásárolta meg, ők 
laktak itt előtte hoss�ú évekig… Réges-régóta itt állt a� udvaron e� a kút, mely a� 
évek során mind erősebben belesüllyedt a lágy talajba. Apám döntött, hogy a fel-
ső betonkávát ki kell emelni, hogy a talajt alatta megerősítsék. Kisfiú voltam még, 
de édesapámnak mindig s�orgalmasan segítgettem. Egys�er csak a� ásó valami 
kemény dolognak ütkö�ött… egy fehér kő volt a�… Kiástuk. Látjuk, egy sírkő… 
Kiemeltük, téglákra állítottuk…

Kiderült, hogy a  Lipusz család, miután a  sírkövet elülső oldalánál fogva 
a  földre fektette, járófelületként használta, ezen a  „lépcsőn” lehetett fellépni 
a kúthoz… Mikor kirángatták, több veder vízzel lelocsolták, a körülötte lévő 

„TEHÁT EZ BIZONY NAGYAPÁNK, HERMANN ELVESZETTNEK VÉLT SÍRKÖVE!”
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földre is jutott víz. A kő, mely maga is mindig át volt ázva, az így keletkezett 
ragadós sárban lassanként eltűnt… Rátettek néhány téglát, azok is hamarosan 
belesüllyedtek a talajba…

– A sírkő nekem is tets�ik… – folytatta László a történetet –, vigyá�ok rá… 
A�óta is itt áll, vás�onnal s�oktam letakarni. Gyakran leves�em a  vás�nat… 
Lemosom a márvány elülső oldalát… Anyai ágon nagyapám �sidó volt… Grós� 
Sándor, budapesti lakos, 1983-ban halt meg. Édesanyám többs�ör mesélte, hogy 
nagyapja, Grós� Albert Hermann Spielbergerrel egyidős volt, jól ismerték egy-
mást…

Sok éven át ott volt bennem, hogy valahogy csak kisilabi�álom a  feliratot… 
Tavaly a könyvtárból ho�tak is nekem egy óhéber ábécét egy papírlapra kinyom-
tatva… Minden betű mellett fel volt tüntetve magyarul a kiejtése is… Így jutottam 
el odáig, hogy ki tudtam olvasni a „Spielberger” s�ót… Ugyane� a ve�etéknév áll 
a�on a� emlékművön is, amelyet Önök állítottak a� erdő s�élén…

Iya, László és Tibor egy szót sem szóltak, úgy álltak mellettem. A sírkő előke-
rülése számomra mellbevágó volt… éreztem, hogy legszívesebben elvonulnék 
valahová, hogy magamban lehessek… Este feküdtem az ágyban, s egyre csak 
akörül forogtak a gondolataim: „Most hogyan tovább? His�en holnap reggel fel-
s�áll velünk a repülő, Kassáról Velencébe, onnan pedig továbbmegyünk egy hor-
vátors�ági kiruccanásra. De nem s�abad csak úgy itt hagynunk a sírkövet, ahogy 
most ott áll a fal mellett…”

Másnap közvetlenül a  reggeli végeztével Tibort megkértem, menjünk át 
Lászlóhoz, akinek elkezdtem magyarázni, hogy a  sírkövet át akarom vinni 
Tiborhoz a garázsba, ott jobb körülmények között várja ki az időt, amíg újból 
alkalmam lesz ideutazni… László, miközben szavaimra figyelt, töprengve pil-
lantott a kőre. Látszott, hogy soha azelőtt fel sem ötlött benne, hogy eljöhet a pil-
lanat, amikor meg kell válnia a „gyerekétől”, szemébe máris apró könnycseppek 
gyűltek… Bennünket is átjárt ugyanaz az érzés. A feszült pillanatot Iya szavai 
oldották fel: „Lás�ló s�ámára különleges ajándékot tartogatok!” – ezzel beszaladt 
Tiborék házába, ahol a bőröndünk volt.

Ez alkalommal ugyanis Jeruzsálemet útba ejtve érkeztünk Magyarországra, 
ahol hat napot töltöttünk véget érni nem tudó jövés-menés közepette, és min-
den lehetőt megtettünk, hogy illő módon kifejezésre juttassuk hálánkat lelkes 
segítőinknek, akik burját-mongóliai vendégeink tavalyi látogatásának sikeres 
lebonyolításában közreműködtek. Kirjat-Yam városban Akiva Szejnenszkij, 
a  neveléstudományok doktora, aki egy évvel azelőtt „A  találko�ások öröme” 
című könyvem bemutatóját vezette, szép ajándékkal lepett meg bennünket: 
a kézfejeket ábrázoló, híres, ezüstből formázott szoborral. A kézfejek ezüst gló-
buszt tartanak, amelyen Jeruzsálem épületeinek jól felismerhető sziluettje tű-
nik elő.

Iya máris visszatért hozzánk a dobozzal, benne a  jeles ajándék, és átnyúj-
totta Ács Lászlónak… Ketten egyszerre láttak neki, hogy óvatosan kibontsák 
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a  csomagolást… A  férfi arcán felcsil-
lanó őszinte mosoly örökre emlékeze-
tünkbe vésődött.

végül is maga László állt be harma-
diknak közénk, így bírtuk csak átcipel-
ni megőrzésre a Pauló család garázsá-
ba a sírkövet.

Ezen a  ponton magától kínálko-
zik a  megfelelő pillanat, hogy részle-
tesebben szóljak a negyvennyolc éves 
Lászlóról, aki csodálatra méltó állat-
tenyésztő, és aki saját gazdaságot tart 
fenn. Együtt lakik házában hetvenkét 
éves édesanyjával, Ács Lászlónéval, 
aki épp a minap tért haza az aktuális-
sá vált kórházi kezelés végeztével. Már néhány éve, hogy az idős asszony lába 
erősen dagad, és ez vérzéseket okoz. Apja, idősebb Ács László, géplakatosként 
dolgozott vasúti járműjavító műhelyekben és a traktorállomáson is, hatvankét 
éves korában halt meg.

I�raeli ajándékunk Ács Lás�lónak igen jólesett.

Lás�ló édesanyja viss�atért 
a kórhá�ból.
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Ács László teljes gazdasága a házhoz csatlakozó, hozzávetőlegesen 1400 négy-
zetméter területű telken helyezkedik el. Mai állapot szerint körülbelül 130 bir-
kája, 20 kisbáránya, egy lova, 5 tehene, 3 disznaja, 27 libája, 50 tyúkja, 45 csirkéje 
van, közülük a kis kakasokat majdnem egytől egyig elosztogatja a szomszédok-
nak… A gazdaságban fellelhető „élőállomány” elsorolásakor elmaradhatatlan 
a 3 kutya és az 5 macska említése.

László napi két alkalommal – tudniillik kora hajnalban és estefelé, ami-
kor a nap heve megenyhül – kutyái kíséretében kihajtja a birkákat valamelyik 
szomszédos rétre vagy földre, ahonnan a  termést már betakarították. Télre 
jelentős mennyiséget készletez szénából, ami egész nyáron át tartó munkát 
ad neki.

Kérdésemre, hogy évente saját fogyasztásra hány birka illetve disznó kell, 
László határozottan így felelt: „Egy sem! Nekem és édesanyának bőven elég a tyúk- 
meg a libahús…!”

Ács Lás�ló há�ának első udvara.

A tehén ikerborjakat ellett.

A birkák a kihajtás előtt.
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A gazdaság bevételét főleg a bárány hozza, egy évben körülbelül százhúszat 
ad el, egyenként húsz-harminc kilósak. Mikor eladásra kerül sor, vontatós trak-
torával odajön Klema Bertalan,56 László barátja, az élő birkát ketten szállítják 
a több mint nyolcvan kilométerre eső Szuhakálló faluba, ahol a nagykereske-
delmi felvásárlók laknak. Amennyiben kevés egy vontatós kocsi, Bertalan ket-
tőt is odahúz a traktorral. László minden évben saját kezűleg nyírja a birkákat, 
és a leglényegesebb műveletet, az állatok körmének folyamatos vágását is saját 
maga végzi.

Mára a helyzet, László elmondása szerint, úgy alakult, hogy ő maradt az 
egyetlen termelő, akinél frissen fejt tejet kapni. Még a közeli falvakból is idejár-
nak érte. A teheneket maga feji, méghozzá kézzel: „A fejőgépet nem kedvelem… 
Minden alkalommal át kell mosni… Ké��el kéts�er olyan gyorsan boldogulok.” Az 
öt tehén naponta közel hatvan liter tejet ad, ebből László elad (időnként elaján-
dékoz) közel húsz litert. A lefejt tej ugyanis alapvetően a bocik táplálásában ke-
rül felhasználásra, eladásra csak annyi, amennyit ők meghagynak. évente négy-
öt borjút tud eladni. Tavaly a tehenei két ikret is ellettek…

A számok nagysága felcsigázta érdeklődésemet, s megkockáztattam, hogy fel-
tegyem a kérdést: „Nagyon nehé� munkára adtad a fejedet! Egymagad ves�őds�… 
egyetlen napod sem s�abad… Meddig akarod e�t csinálni…?”

– Ugyan, mondd már meg, Vladimir, mi s�ebb lehet a világon, mint egy pici 
bárány vagy egy kisliba? – új magyar barátom, Ács László, kérdésemre kérdés-
sel felelt.

Nem térhettem ki két kínos téma elől. Magam ugyan erre nem emlékeztem 
már, László viszont annál inkább. Első találkozásunk tudniillik körülbelül tizen-
öt évvel korábban esett meg, mikor egyszer Magyarországra éppen egy újabb 
vendégsereget hívtam meg. Ekkor odajött hozzám László, rákérdezett, nem lak-
tak-e vajon őseim a szomszédos Hernádvécse faluban? Állítólag nemmel felel-
tem… Ezután, ahogyan ő állítja, bizalmasan közölte velem, hogy a nagyapja zsi-
dó volt. Számára az én akkori reakcióm nem volt bizalomébresztő… Ahogyan 
felidézte, közlésére ugyanis egy ezer forintos bankjegyet húztam ki a pénztár-
cámból, s odanyújtottam neki, majd kezet szorítván vele, „elfordultam” a rám 
várakozó csoport irányába…

A rám nézvést még szégyenletesebb második eset, ami vele kapcsolatban, 
2016-ban történt, akkor esett meg, amikor a garadnai öregek otthonánál Barna 
Gyula társaságában odalépett hozzám. Megint csak egy újabb csapatnyi vendég-
gel voltam. Ács László ekkor állítólag közölte velem, hogy van valami érdekes 
dolog, amit meg akar mutatni nekem. én ígéretet is tettem, hogy egy órára rá 

56 A traktoros Klema Bertalan vendégeimet szokta mindig felültetni a vontatós kocsira, vala-
hányszor kivisz bennünket a faluból a földeken is túl húzódó erdő széléhez, ahol a Spielberger 
családnak állított emlékmű található.
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odamegyek az autóbusszal a házához. Gyula és ő oda is mentek, levették a vász-
nat a sírkőről, hogy meg tudják mutatni (ekkor még nem volt tisztában azzal, 
hogy a sírkövön a „Spielberger” név áll), vártak-vártak, azonban nekem se hírem, 
se hamvam…

A hallottak hatására elszégyelltem magam. Nem győztem bocsánatot kérni. 
Igazat mondott, ám olyan szerencsétlenül esett meg a dolog, ahogy általában 
akkor szokott, mikor az én vendégeimmel az én Magyarországomra tett látoga-
tásokkal kapcsolatos gondok tömkelege nehezedik rám, egyebek mellett effélék: 
„Milyen járművön is vigyem őket oda? Hol s�állunk meg? Miket kellene megmutat-
ni nekik? Hol legyenek a� étke�ések és…? Én vagyok a csoport egyetlen tolmácsa… 
És, termés�etesen a legfontosabb, hogy minden elnyerje a tets�ésüket!”

Ismeretségünk elején elsők között ezt kérdeztem Lászlótól: Milyen vallású? 
Csupán ennyit felelt: Evangélikus! A történtek után viszont, hogy kifejeztem vég-
telen hálámat azért, hogy a sírkövet megőrizte, s a fent elbeszélt két kínos eset 
miatt ismételten megkövettem, László így szólt: A Bibliában a� áll: „Ha követed 
az én törvényeimet, nem kérsz majd mástól, tőled fognak kérni.” Igyeke�tem 
tis�tességes embernek megmaradni, s Ön el is jött énho��ám…

Hazajöttünk Torontóba. Akik ezt a történetet meghallgatták, mindenkit mé-
lyen felkavartak Spielberger nagyapámnak a családhoz visszaszármazott sírkö-
vét megörökítő fényképek és elbeszélések. Meghiszem azt, hiszen 1910-től a kő 
ott állt a síron… 1944-ben „valakit zavart, majd nyoma veszett”. 74 évnek kellett 
eltelnie, hogy most, 2018-ban minden tisztességes ember gyengéd szeretettel 

A� ivrit sírfelirat a  torontói Mordechay Ochs 
rabbi angol nyelvű fordításában. „Itt nyugs�ik 
Tsvi, Gerson Spielberger fia. Mindig a� iga�-
ságos és jó úton járt. Jó hírnévvel távo�ott a� 
5670. (1910.) év Ádár-2 havának 4. napján, 
59 éves korában. Minden világok legjobbikába 
tért. Lelke nyugodjék békében.”
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forduljon felé, és a  tör-
téntek tiszta szívből jövő 
lelkesedéssel töltsék el, 
miközben ismét csak el-
töpreng az Emberiség 
sorsa felett…

Rabbink, Mordechay 
Ochs nyomban elkészí-
tette számomra a  már-
ványba vésett ivrit nyel-
vű felirat angol fordítását, 
majd legott „elismerte”: 

„Mister Rott! Önnek a�ért 
sikerült rálelnie, mert oly 
sokáig, olyannyira állha-
tatosan kutatott utána!”

Néhány hétre rá Pauló 
Tibornak elküldtem egy 
tervrajzot, az általunk 
elgondolt posztamenst, 
amit a sírkő felállításához 
szándékozunk készíteni. 
A rajz fiunk, Rott Sándor 
építész munkája. A  szi-
lárd, hegesztett szerke-
zet eszerint tíz milliméter 
vastagságú acéllemezből készül, hátulról teljes magasságában két támasztóme-
revítő kerül rá, hogy stabil legyen. Molnár Ferenc, a Pauló család barátja, édes-
apja közvetítésével juttatta el a tervrajzot, egy különféle mezőgazdasági gépeket 
gyártó üzemnek, mely a Miskolc mellett fekvő Harsány községben működik. 
Az üzem munkatársai megértően fogadták projektünket, s igyekezvén, hogy el-
készüljenek a személyzet nyári szabadságolások miatti távolléte előtt, hamarjá-
ban le is gyártották a nyolcvanhat kilogrammos szerkezetet. Majd pedig felü-
letét kvarchomok-szemcsefúvásos eljárással meg is tisztították. Három napra 
rá a galvanizálóüzem Szendrőládon rozsdásodásgátló védelemmel, vagyis két 
kilónyi cinkréteggel ellátva kezünkbe is adta a kész darabot.

Rövidre fogva a szót, én már július 24-én varsói átszállással meg is érkez-
tem Torontóból a szlovákiai Kassára, ahol kocsival várt Pauló Tibor és lánya, 
Krisztina. A negyven kilométeres utat olyan gyorsan tettük meg, hogy észre sem 
vettük, máris Garadnán voltunk. Itt Marianna és az idősebb lány, Nikolett foga-
dott bennünket. A nap jóllehet már vége felé járt, Tibor traktorjával készen állt, 

A sírkőt tartó pos�tamens tervraj�a.  
Rott Sándor építés�.
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ahogyan ezt előzetesen Torontóból megtanácskoztam vele, hogy a Spielberger 
család emlékművéhez kimenjünk. Engem Marianna vitt ki kocsival, mögöttünk 
Tibor óvatosan manőverezett a traktorral, amelyre a súlyos, általa vontatott ko-
csi is rá volt már kapcsolva. Erre rakták fel megelőzően az egytonnányi vizet tar-
talmazó műanyag ballont, továbbá egy generátort, betonfúrót, magas nyomású 
mosáshoz használatos vízpumpát, porszívót, és magától értetődő, hogy a már-
vány sírkövet és az ahhoz legyártott vasposztamenst is.

Ezzel vette kezdetét a  sírkő helyreállításának – pontosabban szólva nagy-
apám, Hermann Spielberger sírkövének 1910-beli eredeti helyére történő, 
majdnem tökéletes visszaállításának – feledhetetlen öt napja. Azért írtam, hogy 

„majdnem”, mert a sírkő jelenleg valójában attól a helytől, ahol 1910-ben ere-
detileg állt, egyméteres távolságon belül áll. Ez alatt az öt nap alatt nem kevés 
leküzdendő nehézséggel találtuk szembe magunkat, azonban ha az embernek 
olyan munkaszerető, fáradhatatlan, tisztességes és hozzáértő segítője akad, mint 
amilyen Pauló Tibor, akkor akár azt is elhatározhatja, hogy hegyeket mozdítson 
ki a helyükből. A négy erős, rozsdamentes acélból készült csavart, alátéttel és 
csavaranyával együtt Kanadából jómagam hoztam. A márványlapnak és a posz-
tamens cinkréteggel bevont felületének összeragasztásához szükséges speciális 
epoxy ragasztógyantát a „Federal Expressz” cég szállította Angliából Garadnára. 
Ugyanebben a csomagban küldték azt a különleges tisztítófolyadékot is, mellyel 
a ragasztás előtt a márványt és a cinkkel bevont posztamens felületét le kellett 
kezelni.

A síremlék tervrajzához csatolt technológiai specifikációs előírásoknak gya-
korlatilag maradéktalanul eleget is tettünk. A legnagyobb csalódást az váltot-
ta ki belőlünk, hogy mindhiába kerestünk Garadna környékén, egészen az en-
csi szakboltig bezárólag négy, 5/8 colos menetű csavaranyákat, melyekre menet 
közben lett szükség. Ez akkor merült fel, amikor a síremlék betonalapjába fúrt 
lyuk alapján felmértük, hogy a  lap mindössze 120 milliméter vastagságú, mi-
közben legalább 160 milliméteresre lett volna szükség… Ott tartottunk, hogy 
hajlandó lettem volna a rozsdamentes acél csavaranyát akár közönséges acélból 
készülttel pótolni… Azonban, ahogyan gyakorta megesik velem, most is kapóra 
jött a „bobrujszki-orosz” túlélőiskola, hogy a „megoldhatatlan” probléma meg-
oldódjék…

A posztamens a rárögzített sírkővel együtt kevéssel több mint 200 kilót nyo-
mott. A sírkő végleges helyére történő felállításához Ács Lászlót kértük segítsé-
gül. Készséggel ráállt. Mikor Tibor és én érte mentünk, hogy kivigyük a hely-
színre, alig akartunk ráismerni. Az olyannyira megszokott gumicsizmának és 
gumipántos nadrágnak nyoma sem volt, Ács úr elegáns öltözetben fogadott 
minket, hegyes orrú, csillogóra kifényesített cipő a lábán, fekete nadrágja élére 
vasalva, szép inget, s feltűnően széles karimájú kalapot viselt.

A következő oldalakon látható az elvégzett munkáról készített fényképes 
beszámoló. Nincs abban semmi meglepő, hogy hármunk ereje kellett ahhoz, 
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Pauló Tibor és lánya, Nikolett.

hogy a  sírkövet felrögzített állapotában képesek legyünk megemelni és a  he-
lyére illesszük. A  betontalapzatnak elülső szélétől az illesztőpontokig éppen 
ugyanazt a „tyúklépéses” utat kellett végigjárnia, mint valaha, a középkorban 
a  Húsvétszigetek roppant szobrainak, melyekkel apró lépésenként haladtak 
a kőfejtőkből az óceán partjáig, miközben függőlegesen tartották őket.
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Kaddis.

Rám mindezek után csupán az a  feladat vár, hogy jövő nyáron az óceán 
mindkét partján élő rokonokat és barátokat újból elhívjam, hogy együtt él-
hessük át a  nagycsalád nagyapjának, Hermann Spielbergernek és harminc-
öt Auschwitzban elpusztult leszármazottjának tiszteletére állított, és immáron 
megújult emlékmű ismételt felavatását.

Toronto, 2018 októbere
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8. fejezet

„DVA MIRA – DVA SHAPIRA”
(Két világ – két Shapira)57

Családunk Kanadába történt átköltözése nekem személy szerint számos 
felfedezést hozott, mindezek közepette arra is ráébredtem, hogy a  modern 
zsidóság – azok, akik ősidőktől fogva testvéreim – tudatosan és folyamatosan 
tanulnak. Ennek a felfedezésnek az igazságáról bármely külső szemlélő töké-
letesen meggyőződhet abban a pillanatban, amikor akár a mi torontói „Toras 
Emes Congregation” zsinagógánk könyvtárába, akár a falain kívül, városunk, 
Kanada vagy a  világ bármely más, zsidó lakosokkal rendelkező városa bár-
melyik zsinagógájának könyvtárába bepillant. Több ezer kötettel megrakott, 
roppant méretű, szabályosan sorakozó könyvespolcok látványa fogadja majd 
eltérő korokban, kitűnő kiadásokban napvilágot látott, monumentális köny-
vekkel, melyekben a Háláchá több évszázados bölcsessége és annak apológiája 
maradt fenn.

Az „én zsidóimat” nem az a cél sarkallja a tanulásban, hogy valamely szak-
mát tanulmányozza, avagy az egyes szakterületekhez nélkülözhetetlen elméleti 
ismereteket elsajátítsák, hanem az a csodálatra méltó vágy, hogy feldolgozzák 
a maguk számára azokat az ősidőktől fogva számtalan kötetnyi fóliánsba egybe-
gyűjtött műveket, amelyek a zsidó bölcsesség, találékonyság és tehetség alapvető 
forrását képezik.

Ennek megfelelően a  hét akármelyik munkanapján, amire a  zsinagógá-
ba érek, hogy a reggel 6 óra 30 perckor kezdődő reggeli istentiszteleten részt 

57 valószínű, hogy a „Két világ, két Shapira” szólás sokak előtt ismeretes, azonban azzal, hon-
nan is ered valójában, kevesen vannak tisztában. Mindamellett Henry Shapira a legközvet-
lenebb módon érintett ebben a történetben: „… a UPI hírügynökség tudósítója a TASZSZ 
székháza előtt elhaladva látja ám, amint az épületből gomolygó füst árad. Megnyomta a be-
járatnál található csengőt. Nem reagált rá senki. Ezután telefonon hívta őket. A kagylót az 
ügyeletes, Szolomon Shapira vette fel. – Önöknél ég az épület – közölte vele Henry. – és én 
kivel beszélek? – kérdezett vissza Szolomon. – Shapira vagyok. A szovjet Shapira arra ju-
tott, hogy valaki a bolondját járatja vele, erre lecsapta a kagylót. Az amerikai Shapira pedig 
telefonon leadta a tudósítást New Yorkba, hogy Moszkvában ég a TASZSZ épülete. A UPI 
jelentését telexen épp a szovjet Shapira fogadta. Miután kinyitotta a folyosóra vezető ajtót, 
nyomban meg is győződhetett, hogy a hazug amerikai sajtó ezúttal nem hamukál. A folyosót 
bizony tömény füst árasztotta el. A tüzet végül is eloltották, emlékét azonban mindmáig őrzi 
a vicc: „Két világ, két Shapira”. (Войнович: В. Антисоветский Советский Союз. Москва, 
2002, Материк).
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vegyek, a zsinagóga könyvtárában és termeiben már szép számú ember ül az 
asztaloknál (vannak, akik akár már reggel hattól), javarészt fiatal férfiak, fog-
lalkozásukra nézvést mérnökök, orvosok, építészek, munkások, ügyvédek, 
közgazdászok (valamennyien nagycsaládos apák), akik majd a  reggeli ima 
végeztével inuk szakadtából szaladnak a  kocsijukhoz, hogy főállású munka-
helyükre vágtassanak, ahol a  megélhetésükhöz szükséges pénzt megkeresik. 
Többségükbe mélyen belegyökerezett az a belső késztetés, hogy nap nap után, 
akárcsak valamicske csekély időt is, de szánjanak arra, hogy néhány szakaszt 
tanulmányozzanak a bölcs könyvek tanításaiból.

Leggyakrabban párosával tanulnak úgy, hogy az asztaloknál egymás-
sal szemben foglalnak helyet. Az egyes tanulópárok előtt egy és ugyanazon 
könyv ugyanannál az oldalnál van felnyitva. A szöveget hangosan olvassák, 
és egymás között megvitatják minden egyes mondat igaz értelmét. vannak 
ugyanakkor többfős csoportok is, akik a rabbi vagy a témában járatos lelkes 
társuk magyarázatait hallgatják. A  zsinagógában nemcsak reggel szokás ta-
nulni. Sokan betérnek napközben is, ha idejük engedi, hogy elüldögéljenek 
a könyvtárban… Nekem, mint a Szovjetunióból érkezett bevándorlók többsé-
gének, nem adatott meg, hogy ezeknek a zsidó lelkiségi kívánalmaknak és ha-
gyományoknak a mélységéig hatolhassak. Energiáimat javarészt az új világba 

Tanulnak… (a Viewmount utcai �sinagóga könyvtára. Toronto.)



„DvA MIRA – DvA SHAPIRA”

269

történő beilleszkedés, és az önmagunk megvalósítására kínálkozó számta-
lan lehetőség megragadásához szükséges tevékenykedés, végül pedig főképp 
a „belső önhittségtől” való eltávolodás feladata emésztette fel. Utóbbit ugyanis 
a „marxizmus–leninizmus” harcias ideológiája mélyen belénk plántálta, mely 

„a s�ámunkra a� idegen csökevények mindig ártalmasak” ürügyét kijátszva, az 
embert agyafúrt módon megfosztotta a tudásszomjától…

Mi Iyával szerencsés helyzetben voltunk, minthogy életünk kanadai új-
rakezdésénél gyámolítást nyújtott édesanyám, Regina nagy lelkierejével, 
unokafivérem, Joe Weltman, a vele született hagyományok révén, valamint 
a Guterman család fantasztikus zsidó múltjából kiforró apró nektárcseppek. 
vallásosak lettünk, egy jó ember pedig megsúgta nekem, hogy imádkozásra 
bármely nyelv megfelel. Családunk életébe így költözhetett be a zsinagóga. Ez 
a nagy hitközösség olyan, hozzánk közel álló emberekből áll, akik életünket 
megszépítették, és akik minden örömben-bánatban forró őszinteséggel osz-
toznak velünk. Legtermészetesebb az, ha restelljük, hogy a „mérnök és író” és 
professzor felesége kanadai életük negyven éve alatt sem volt képes kellő ko-
molysággal elmerülni saját népük örökségének tanulmányozásába, sőt még 
ivritül sem tanultak meg olvasni. Lelkiismeretünk mindemellett tiszta, csele-
kedeteink pedig tiszteletet vívtak ki számunkra.
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Zsinagógánkban a  szombati nap végének szentelt istentisztelet idején 
a Mincha58 és a Mááriv59 imák között egyórányi szünetet tartunk. A közelben la-
kóknak ez elég időt jelent ahhoz, hogy ilyenkor hazamehessenek. Az a mintegy 
tizenöt-húsz fő, akik némi ételt kívánnak hamarjában magukhoz venni, követi 
a rabbit a szomszédos terembe, a fennmaradó néhány tucatnyi ember pedig cso-
portokra oszlik, és külön-külön a tudás kútfőinek tanítását hallgatják. Engem 
a „sötétségem” hosszú időn át feszélyezett, így nem ültem be egyik csoportba 
sem, rendszerint valami olvasmánnyal ütöttem agyon az időt. vagy úgy két hete 
annak, hogy az egyik csoportot vezető Hirsch rabbi, aki „A Halacha ma” címmel 
tart előadássorozatot, meghívott, hogy csatlakozzam már hozzájuk. A zsinagó-
gai rendezvények kiírásában ez a  „Contemporary Halachashiur with Rabbi 
Hirsch” elnevezéssel szerepel. viszonylag fiatal rabbiról beszélek, aki kanadai és 
amerikai jesivákban tanít, mélyen ortodox, a judaizmus valamennyi törvényé-
nek százszázalékos megtartásával él, és tanít másokat is arra, hogy így éljenek. 
Mivel azonban tanításában a jelenről beszél, ő maga is tudásának szakadatlan 
gyarapításán és tökéletesítésén iparkodik.

Meghívása hátterében az állt, hogy ezen körök tagjai számára mérnöki mi-
voltomban híresültem el, mint aki évek óta sokféle műszaki dolog reparálásával 
foglalkozom… Nem győzöm eléggé csodálni, hogy hallgatói milyen megfeszí-
tett, minden részletre kiterjedő figyelemmel fogadják be Hirsch rabbi posztulá-
tumait, s többnyire az egyes témákhoz fűzött magyarázat végeztével véleményét 
és tanácsát tökéletes komolysággal el is fogadják. Nem állítanám, hogy meg is 
tartják, érezhető azonban, hogy a dolog érdekében minden igyekezetüket latba 
vetik majd, legalábbis megkísérlik…

Szombaton a zsidónak nem szabad dolgoznia… Az egyik parancsolat meg-
tiltja az embernek, hogy tüzet gyújtson szombaton! A Sabbath törvényeinek 
szigorú megtartását a rabbi a legcsekélyebb ellentmondást sem tűrő dolognak 
képzeli. Mint például azt, hogy a péntek este beköszöntével egészen a szombat 
végéig semmilyen ételt sem szabad főzni, csak a már meleg tűzhelyen felmelegí-
teni, melyet sem be-, sem kikapcsolni nem szabad, még nem zsidó háztartási 
alkalmazott segítségének igénybevételével sem… Az edényt elmosni sem sza-
bad, amennyiben a bele folyó víz valahol felforrósodna… Úgy kell intézni, hogy 
szombatra a víz is felforrósodott állapotban legyen készenlétben.

Engem a csoport tagjai sorra azért hívtak el magukhoz, hogy tucatnyi kom-
bináció beiktatása révén a „technika megkerülése” lehetővé váljék, erre jó pél-
da az, mikor a sütő alsó szála minimális teljesítményen üzemeltetve szombatra 
folyamatosan bekapcsolt állapotban van, amit egy termosztát vezérel. A  ter-
mosztáthoz kapcsolt fényjelző a  sütőszál működését mutatja (a sütőtér belső 

58 A Mincha a délutáni ima, melyet estefelé mondanak leginkább, a Mááriv előtt.
59 A Mááriv az új nap tiszteletére napnyugta után, az este eljövetelével mondott ima.
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megvilágítására szolgáló izzót, a hűtőszekrényben használatos izzóval egyetem-
ben még szombat előtt el kell távolítani, nehogy ajtónyitáskor kigyulladjon). 
A termosztát jelzőfényének kigyulladása tudatja, hogy a fűtőszál automatikusan 
bekapcsolt, a sütő ajtaja nyitható, az ételt ki lehet venni. Ám vajon hogyan lehet 
azt megoldani, hogy az ételt akkor vegyük ki, amikor a jelzőfény már kialudt… 
hiszen a nyitás hatására hirtelen kigyulladhat…?

Itt pusztán ezt a  földhözragadt, aprócska példát hozom fel, részletekbe 
nem bocsátkozom. Akit érdekel, a szakirodalomba kell csupán belepillanta-
nia. Felvezetésnek szántam, hogy olvasómat a Hirsch rabbi tegnapi óráján tör-
téntek megértéséhez kalauzolhassam. Az órán, elejétől fogva az alábbi helyzet 
részletes fejtegetése zajlott: péntek van. valaki családostul autóval siet valaho-
vá. A forgalom feltartja, ezért úti céljáig nem jut el, egy szállodánál áll meg, 
s már el is érkezett a szombat ideje, márpedig a szoba ajtaját a vallásos zsidó 
nem nyithatja ki az e célra rendszeresített kártyával, s ha a szolgálatban lévő 
portás fel is kíséri az emeletre, csak egy alkalommal lesz hajlandó azt kinyit-
ni… és milyen világítást is tarthat fenn az ember a szobában, hiszen ott van-
nak a gyerekek… Liftkezelő nélkül a liftet sem szabad használni… Ha egyszer 
az ember a  tűzlépcsőn lejutott, a portástól tudakolja, hol is van a közelben 
zsinagóga. A portás azonban nem írhatja fel a zsinagóga címét a vendég szá-
mára (hiszen az munka)… Amennyiben viszont a szállodában olyan világí-
tótestek vannak, melyek az egyes emeletek folyosóin a mozgás érzékelésére 
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kigyulladnak, akkor a gyerekeknek ki sem szabad lépni a szobából… Ezekre 
nézvést a rabbi számos javaslatot fogalmazott meg: egyfelől a bejelentkezés 
alkalmával meg kell tudni, van-e elektromos zár nélküli szobájuk, azt is meg 
kell kérdezni, akad-e tartaléklepedő, hogy a toalettben lévő lámpát el lehessen 
takarni, s azt is ki kell előzetesen deríteni, van-e épp a szállodában liftkezelő 
szolgálatban és így tovább…

Ezennel rá is térek történetem befejezésére és a konklúzióra, amik miatt 
késztetés fogott el, hogy az egészet elmondjam. Hirsch rabbi tanításában kö-
vetkező téma gyanánt a burgonyát érintette, illetőleg inkább azt a félkész bolti 
terméket, mely a burgonyapüré elkészítéséhez manapság használatos. Eleinte, 
ahogy hallgattam, csodálkozás kerített hatalmába, hogy a zsidó bölcsek csak-
ugyan találtak-e vajon módot, hogy a Sabbath idején történő burgonyafőzésre 
vonatkozó törvényeket már akkor megalkossák és tapasztalati úton igazolják 
is. Ugyanis, a mi több ezer éves történelmünkhöz képest a burgonya megisme-
rése Európában Kolumbusz Kristófhoz kötődik… és egyszer csak kiderül az, 
hogy a szombati burgonyaételek elkészítésének is megvannak a maga szigorú 
törvényei. Nem csak úgy általánosságban a burgonyáról beszélünk. Hiszen azt 
sem hámozni, sem főzni nem szabad! Arról a bizonyos burgonyából készülő 
félkész termékről van szó, mely a lisztre hasonlít, ezzel pedig óvatosan kell ám 
bánni… A vízbe elegendő egy csipetnyi, máris kásás folyadékot nyerünk, mely 
majdhogynem eléri a levesállagot. Ha már kásaszerű az eredmény, az étel töb-
bé nem tekinthető kósernek (munkavég�és történt…), tehát már nem is szabad 
megenni!

Amikor a tanítónk ajkáról felhangzott kategorikus tétel eljutott a tudatomig, 
nem tudtam megállni, hirtelen kirobbant belőlem a kacagás. Hirsch rabbi meg-
lepetten pillantott rám.

– Mister Rott, min nevet? – kérdezte lassan tagolva.
Átéreztem, milyen alávaló és megengedhetetlen módon viselkedtem. Az 

egész csoport némán meredt rám. Szégyelltem magam… Kénytelen voltam el-
mondani az igazságot:

– Hirsch rabbi úr! Nagyon bánom, ami történt… Nevetésemnek a� ön tanítá-
sáho� nincsen kö�e…! Ön komoly előadásban a�okat a� óvinté�kedéseket ismer-
teti, melyek a burgonyára és a burgonyaporra vonatko�nak… A� én agyamban 
vis�ont egy egés�en más kép sejlett fel… S�ibériába telefonáltam tegnap reggel, 
a Bajkál-tó környékére, arra a bi�onyos Mis�ovaja állomásra, mely már Önök 
kö�ül sokak s�ámára pontosan ismert, amelyre annyis�or térek ki könyveimben… 
Barátnőnket, Tais�ja Csernihet hívtam. Ő a�, akinek irányítása mellett a családja 
képesnek bi�onyult, hogy a� elhagyatott, régi �sidó temetőben a nagys�erű Shalom 
Memoriálét megépítsék.

A férj, Pjotr a� utolsó két hetet súlyos betegen töltötte, nagyon megfá�ott… 
Náluk már hideg van… Hamarosan leesik a� első hó is… A� időeltolódás ho��ánk 
képest ti�enkét óra mínus�ban…
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Ott és akkor este kilencre járt. Történetesen csak Tais�ja volt a telefon kö�elében.
– Gyógyul-e már Pjotr? – érdeklődtem. – Hol van most?
– Jaj, Vladimir! Ne is mondja! Nálunk most is van újság, csakúgy, mint máskor 

is… Petya erősen köhög… Itt már éjs�aka van… Máris itt a hideg… Folyton esik… 
Múlt éjjel s�akadt, ennek ellenére valaki a krumplinkat a� utolsó s�emig kiásta a� 
ablakunk alatti parcellából… Most Petya a�ért ment ki, hogy kihu�igálja a hagy-
mákat, nehogy ma éjjel valahogy annak is lába keljen…

Toronto, 2018 októbere
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9. fejezet

A MANITOBAI FARMERLÁNYOK

Az indokínai turistaút 2017 februárjában családunk számára újabb érdek-
feszítő meglepetést tartogatott. Utazásunk a „New World Saigon” szállodában, 
az egykori Dél-vietnám fővárosában, Saigonban vette kezdetét. Itt gyülekezett 
csoportunk, és az első közös találkozó az ilyenkor szokásos rendben zajlott: 
először is „ünnepélyesen” koccintottunk a szokásos egy pohárka borral, ezu-
tán a körutazás valamennyi résztvevője közölte a nevét, elmondta, hogy hon-
nan jött és mi a foglalkozása. Kiderült, hogy mint legtöbbször, a harmincfőnyi 
társaság most is többségében az USA-ból érkezett, őszes halántékú, javakora-
beli, de még életerős nyugdíjasból áll, akik mindannyian frissen emelkedtek 
fel a helyükről, mikor rájuk került a sor.

valamiképpen úgy sikeredett, hogy Iyával mi, jóllehet sorrendben a vége 
felé jutottunk szóhoz, s házaspárként együtt mutatkoztunk be, a vendégsereg 
arcára halovány mosolyt csaltunk, ugyanis elsőkként mondtuk: „Kanadából… 
Torontóból jöttünk…”. A  halovány mosoly azonban csakhamar jóindulatú, 
hangos derültségbe csapott át, amikor utolsóként felállt két, közepes terme-
tű, középkorú, igencsak rokonszenves hölgy, akik büszkélkedve jelentették ki, 
hogy „s�intén Kanadából… Manitoba tartományból jöttünk…”.

A találkozó végeztével mindenki a szállodai étterem felé vette útját, ahol első 
vacsoránk alkalmából négyfős asztaloknál foglalhattuk el helyünket. A  leg-
természetesebb, hogy a két földink a mi asztalunkhoz telepedett. A kölcsönös 
bemutatkozást megismételtük. Számunkra családnevük, a Barbara Devloo és 
Joyce Hacault név kiejtése meglehetős nehézséget okozott. Családjaik több 
mint egy évszázada már, hogy Belgium és Franciaország falusi körzeteiből 
Kanadába, Manitobába érkeztek, ebbe a kövér földdel kecsegtető tartomány-
ba. Ők már a harmadik, illetőleg a negyedik kanadai nemzedéket képviselik. 
Unokatestvérek, nálunk úgy tíz évvel lehetnek fiatalabbak… Nem az orosz 

„фермерша”60 szó eredeti jelentésének megfelelően neveztem el őket „far-
merlányoknak”, hanem igazi, farmon felnevelkedett lányokat értettem ez alatt, 
akik a férjükhöz hasonlóan jól ismerik a kívánatos terméshozam elérésének 
titkait, maguk is beülnek a traktor vagy épp a kombájn kormánykereke mögé 
is, és ha kell, akár a szántóföld megmunkálásához szükséges gépeket is ke-
zelni tudják.

60 Ejtsd: „fermersa”. [A ford.]
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és itt következik valami olyasmi, ami még ennél is érdekesebb: Barbara 
hét gyermek, két lány és öt fiú anyja. Joyce-nak egy fia és három lánya van. 
valamennyi gyermekük felnőtt már, élik a saját maguk életét. Tapintatlan kér-
désünkre, hogy ugyan hol vannak a férjeik, a válaszukat nem lehet elfelejteni:

A manitobai farmerlányok Iya Rott társaságában. A Csendes-óceán partján,  
Vietnámban, 2017 februárja.

Jerry és Barbara Devloo a cardiffi várkastély 
előtt, Anglia.

Barbara és Joyce a Machu Picchuban, Peru.
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– Otthon maradtak… – felelték kedvesen honfitársaink. – A� én Laurentem 
egés�sége – magyarázta Joyce – már nem a régi… – A férjemnek, Jerrynek – kont-
rázott Barbara – mindig sok a dolga… Első útjainkra még elkísértek minket, most 
már a�onban csak kettesben uta�unk. A férjeinknek nincs ellenvetésük. Mi meg 
nagyon s�eretjük a� eg�otikus ors�ágokat. Jövőre afrikai köruta�ást vettünk tervbe…

Turistautunk során bejártuk vietnámot, Laoszt és Kambodzsát, ezalatt sok 
időt töltöttünk egymás közvetlen társaságában. Ki-ki saját családjáról, életéről 
mesélt. Létrejött köztünk valamiféle baráti kötődés. Útitársaink kíváncsi termé-
szete és kiváló állóképessége döbbenetes erővel hatott ránk. Hellyel-közzel ha-
zatérésünket követően is írogattunk egymásnak, fényképeket csereberélgettünk. 
Mindkét hölgy megrendelte könyveim köteteit, el is olvasták őket. Megvallották, 
hogy könyveim révén egy tökéletesen ismeretlen világ, a túlélésért folytatott küz-
delemnek egészen más foka bontakozott ki szemük előtt, amikor megismerték 

Afrikában… A� Egyenlítőnél.

Ezek után nekünk Iyával meg kedvünk támadt egy manitobai kiruccanáshoz, 
hogy akár csak pár napot is, de együtt tölthessünk újsütetű ismerőseinkkel, és 
ennek köszönhetően részletesebben beszámolhassak olvasóimnak ezekről az ér-
dekes emberekről. A farmerlányok örömmel mondtak igent kívánságunkra, de 
azt tanácsolták, inkább időzítsük őszre a dolgot, amikor vége van a szántóföl-
dön a betakarítási munkálatoknak. Eközben Barbara cseppet sem tétlenkedett, 
ellátott bennünket információkkal arról, hogy a Belgiumból, Franciaországból 
és egyéb európai országokból érkezett bevándorlók hogyan kezdtek új életet 

mindazt, amit az én szüleimnek és Iya 
szüleinek végig kellett élniük.

A 2018-as év elején örömteli meg-
lepetést jelentettek számunkra leveleik 
és a töménytelen fénykép, Barbara és 
Joyce újabb, érdekes, háromhetes af-
rikai útjukról szóló élménybeszámo-
lói. Ellátogattak a  Serengeti Nemzeti 
Parkba, Kenyába és szafarin is részt 
vettek Tanzániában.
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Manitobában, hősies munkájuk eredményeként hogyan vették birtokba Kanada 
e távol eső, gazdag tartományát.

Manapság, ha valaki végigtekint Manitobán, ezen a végeérhetetlen, termé-
keny síkságon – melyet csak imitt-amott tarkít néhány aprócska dombság –, 
szinte elképzelhetetlennek tartja, hogy az 1870-es években, mikor az első pioní-
rok (paraszttelepesek) megérkeztek Európából, nem volt itt egyéb, csupán erdő, 
amelynek a talaja görgetegkővel volt tele, utaknak nyomuk sem látszott.

Régi fényképek másolatát illesztem ide, egyúttal tallózva szöveges értesülé-
seim61 anyagából:

„Amennyiben a letelepülő megtalálta a neki tets�ő darab földet, engedélyt kel-
lett s�ere�nie, hogy felépíthesse a majorságát. Ehhe� megkívánták, hogy rendel-
ke��ék némi me�őga�dasági kép�ettséggel, jártassággal, továbbá korábban nem 
lehetett földbirtokos, és be kellett hogy töltse már a ti�ennyolcadik életévét. Tí� 
dollár megfi�etésével elnyerte a jogot, hogy egy adott földbirtokon megtelepedjék, 
továbbá három év alatt művelésbe kellett vonnia legalább ti�enöt angol holdnyi 
földet, és a� év ti�enkét hónapjából legalább hatot helyben kellett laknia.”

„A pioníroknak a föld művelhetővé tétele kapcsán akadt gondjuk s�ép s�ám-
mal. El kellett távolítani a kivágott fák tuskóit, előbb ki kellett kapálni, majd 
ké��el ki kellett hú�ni a földből a gyökereket. A�ok, akiknek jobban ment a so-
ruk, a  tuskók és gyökerek kiemeléséhe� csörlőt has�náltak. A  tuskók eltávo-
lítása többnyire a� enyhébb téli idős�akra volt üteme�ve, így a családi s�ük-
ségletre termelt �öldségeket eleinte kénytelenek voltak a  tuskók kö�é ültetni. 
A földet kö�önséges, s�arvasmarhák által hú�ott, 12 colos faekével kellett fel-
törni. E�ek a� állatok a lónál ugyan lassabbak, a föld feltörésére mégis alkal-
masabbak voltak. A� sem volt ritkaság, hogy a� eke elé egy ló és egy marha 
párban volt befogva. A vetőmagot ké��el s�órták a földbe, a gabonát sarlóval 
aratták le, cséphadaróval csépelték ki, majd öss�egyűjtötték a kicsépelt gabonát. 
A család s�ükségleteihe� iga�ítva né-
hány �sáknyi értékes bú�át a kö�eli 

61 A történelmi áttekintést a The Hills of Homes című folyóiratból, a the Bruxelles History Book 
Committe (Kanada, Manitoba) szíves hozzájárulásával közlöm.

Erdőirtás. A tuskókat csörlő segítségével, állati erővel tá-
volítják el.
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A földet faekével törték fel, négy lovat fogva elé. S�énakas�álás.

A� itt látható traktorok egyikén a kormánykeréknél Jerry édesapja, Maurice Devloo ül. A segí-
tőkés� farmerek épp a�on iparkodnak, hogy s�oms�édjuk újonnan vásárolt há�át a földjére s�ál-

lítsák. Manitoba, 1944.

malomban megőröltettek lis�tnek. Több évbe is beletelt, amíg annyi gabonájuk 
termett, hogy abból már eladásra is futotta. A s�énát kas�ával vágták, majd 
vasvillával, ké�i erővel ka�lakat raktak belőle. Akinek volt csűrje, abban tar-
totta a s�énát.” 

Ilyával 2018. október 30-án érkeztünk meg repülővel Manitoba székváro-
sába, Winnipegbe. Úgy tudtuk, hogy Barbara jön ki elénk a repülőtérre, a fér-
je, Jerry pedig a  parkolóban vár majd ránk. Kellemes meglepetés volt, hogy 
Barbara mellett ott állt a lánya, Joyce is, sőt annak két lánya, Connie és Shelly is. 
A lányok előzőleg egy hetet a nővérüknél, Janice-nál, vancouverben töltöttek, és 
Winnipegbe való visszatérésüket úgy időzítették, hogy a repülőtéren bevárhas-
sák a járatunk érkezését.
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Jerry a kocsinál várakozott. A találkozás első pillanatában szófukar, idős em-
bernek tűnt. A rákövetkező négy napon azonban rácáfolt első benyomásomra. 
Kiderült ugyanis, hogy szerény, de roppant barátságos ember, aki bármikor ki-
merítő válasszal tud szolgálni, és akivel tartalmas beszélgetéseket lehet folytat-
ni. Ha nincs rajta a sapkája, és alaposabban szemügyre veszi az ember, kiderül, 
hogy egész megnyerő külsejű férfi, a korát is meghazudtolja.

Mikor beültünk a kocsijába, csodálkozva néztünk össze Ilyával. Újdonatúj 
„BMW”! Jerry rögtön elmesélte, hogy az autó kéthetes sincs még, és a biztosí-
tótól kapta, szinte ingyen. Korábbi, ugyanilyen gyártmányú kocsijukat ugyanis, 
ami szintén új volt, ronccsá verte a jégeső…

Winnipegtől a Devloo család farmjáig közel 160 km-t kellett megtennünk, 
ezért első utunk a  legidősebb lányhoz, Dorinhoz vezetett, aki a  repülőtértől 
nem messze lakott. Itt megpihenhettünk, miközben össze is ismerkedhettünk 
Dorinnal. A fiatal, szimpatikus, kétgyermekes édesanya nyomban asztalhoz ül-
tetett mindnyájunkat. A friss torta és a forró tea mellett eltöltött óra úgy röppent 
el, hogy észre sem vettük.

Barbara elmesélte, hogy a Devloo család örökletes gerincbántalmakban szen-
ved. Először 2009-ben legidősebb fiuk, David kezeltette magát Németországban, 
két gerincimplantátumot kapott. Dorinnak szintén gondja támadt a  hátával. 
Mikor már elviselhetetlenné váltak a fájdalmai, Németországba, Düsseldorfba 
utazott, ahol neki is implantátumot operáltak be. Az ő műtétje is sikeres volt. 
A „Manitobai Hydro”-nál (a Tartományi Elektromos Szolgáltató Felügyeletnél) 
30 év szolgálati időt tudhat maga mögött, és a történtek után hamarosan újra 
munkába állhat.

Mikor elindulunk Winnipegből, körülbelül kétórás út vár ránk. Barbara ül 
elöl, a férje mellett. Bekapcsolom hát a magnót, s arra kérem őket, útközben 
meséljenek valamit magukról. Jerry Devloo fog bele először.

(Jerry) – S�üleim ga�dálkodók voltak, egy Somerset város melletti farmon s�ü-
lettem, 1942-ben. Édesanyám és édesapám is eredetileg manitobai s�ületésű volt, 
és valamennyi nagys�ülőm Belgiumból s�árma�ik. A hat gyerek kö�ül én voltam 
a legidősebb, egy bátyám és négy nővérem volt. A tanulást a ti�enegy os�tályosban 
feje�tem be. Ahogy nagyobb lettem, egyre kevesebb időm jutott a� iskolára, mert 
segítenem kellett a ga�daságban. Ha egys�er nem marad idő a bejárásra, akkor 
jobb, ha a� ember otthagyja a� iskolát és helyette nekifog megtanulni minda�t, 
ami a megélhetéshe� elengedhetetlen.

Megismertem Barbarát, 1963-ban öss�e is há�asodtunk. Hét gyereket nevel-
tünk fel, két lányt meg öt fiút. Többségük itt lakik a kö�elünkben, csak a� egyik 
lány él Winnipegben, egy fiú pedig Calgaryban. Őt Larrynek hívják, a� építőipar-
ban dolgo�ik. A ga�dálkodás nem ment neki. S�állodatulajdonos volt öt éven át… 
A�tán teljesen átnyergelt a� építőiparra. Most már saját cége van, burkolómunkától 
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ke�dve bármit elvállalnak, például ablakokat s�erelnek magas épületekbe, és a�ok 
javításával, árnyékolásával is foglalko�nak.

Mára hús� unokánk van. Egyelőre…
Egés� életünkben a  farmon dolgo�tunk. A  40 év folyamán főleg gabonater-

mes�téssel foglalko�tunk, de egy darabig sertéseket is tartottunk.
Majd meglátják, hogy a gyerekeink – ahogy mi is korábban – iparkodnak úgy 

vinni a ga�daságot, hogy több lábon álljon.
(Barbara) – A s�üleim Manitobában s�ülettek, a� én nagys�üleim is Belgiumból 

költö�tek ide. A ga�daságba már gyerekkoromban belecsöppentem. Kiskoromtól 
segédke�tem édesapámnak és édesanyámnak. S�erettem édesapámmal együtt dol-
go�ni a me�őn, a lovakkal… Valahánys�or ha�aértem a� iskolából, első dolgom 
volt futni a� istállóba, csűrbe, hogy ellássam a kiscsibéket, borjakat… Ha tél volt, 
a� istálló túlsó végébe s�aladtam a kismalacokho�… A többi állatho� képest leg-
inkább ők sínylették meg a hideget, édesapám csinált is nekik des�kából védőfa-
lat, s erre fels�erelt még egy lámpát is, ami felülről adta a meleget. Mindig siettem, 

A Há� a Wood Bay farmon. A s�ülők s�er�e-
ménye 1940-ből, itt telt Barbara gyermekkora.

Gerald és Lucy Grif családja: A felső sorban 
Barbara (bal felől), Ronald és Elisa. A� édes-
anya, karján Geraldine-nal, valamint Sharon 

és a� édesapa. 1956.

Jerryvel 1963-ban há�asodtunk öss�e, attól ke�dve műveljük együtt a földet, 
lent, árpát, bú�át, canolát62 termelünk… A gyerekek felcseperedve már kés� ga�-
daként segítettek a munkában. Egytől egyig ho��ás�oktattuk őket a kemény fi�i-
kai munkáho�, ma mindnyájuknak megvan a maga családja, mind vállalko�ik, 
a s�üleik útját járják.

(vladimir) – Mire nevelték a gyerekeiket?
(Jerry) – Mindenekelőtt arra, hogy higgyenek a Sorsban, higgyenek önmaguk-

ban és higgyenek Istenben! A városi (Somerset) gimná�iumban legyenek tis�telettel 

62 A repce Kanadában nemesített, olajáért termelt fajtája. [A ford.]

hogy minél hamarabb ellenőri�hessem, 
nem kapcsolt-e ki a  lámpa, vagy nem 
égett-e ki benne a körte…
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a tanáraik, a� oktatási rends�er iránt. S�akadatlan példamutatással a ga�daság-
ban vég�ett munkák, a� állatok, valamint a termés�et iránti s�eretetre neveltük 
őket. S�erettünk mindig a s�abad levegőn lenni.

(vladimir) – Barbara, és a gyerekek jól kijöttek egymással? Soha nem volt ve-
s�ekedés?

(Barbara)  –  Ne is mondja… Mikor a� embernek öt fia van egys�erre! Néha 
verekedésig is fajult a dolog. Jamie volt a  legkisebb, s neki kellett öss�ebékítenie 

A Devloo család, 1980.

őket… Márpedig vele csak nem lehetett megverekedni, ha egys�er hét évvel fiata-
labb volt… Na, meg a nővérei sem hagyták ám, hogy a kisöccsük s�égyenben ma-
radjon… Alapvetően nagyon jól megférnek egymással a gyerekek, és mind a mai 
napig, ha kell, bármely pillanatban kés�ek segíteni egymásnak.

(vladimir) – Hogy emléke�nek, mikor mentek legross�abbul a dolgok a farmon?
(Jerry) – Jártak olyan idők, amikor a dis�nó felvásárlási ára a fontonkénti63 70 

centről 14 centre �uhant le. Nem egys�erre jött a dolog, jó darabig elhú�ódott, egy 
évnél is tovább… A csőd s�élén álltunk már, csak egyhavi ves�teségünk is 70 e�er dol-
lárra rúgott… A gépesítésre banki kölcsönt vettünk fel, a� új épületeket, a há�akat is 

63 Angolszász országokban alkalmazott súlymérték, megközelítőleg fél kg, 453,5 g. [A ford.]
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abból építettük… A fiaink nem elég, hogy a csőd s�élén álltak, a bank még a földet is 
elvehette volna tőlük. Nekik úgy tudtunk segíteni, hogy Barbara és én voltunk a ke-
�esek, e� sokat nyomott a latba. És e� nem s�ámított hétkö�napi dolognak! A ná-
lunk előállított sertéshús válto�atlanul a� amerikai piacra ment, a kiskereskedelmi 
áringado�ás vis�ont maradt a megs�okott kereslet-kínálat által diktált sávon belül. 
Amerikában meg sem ére�ték a� egés�et, ekkora mértékű, katas�trofális ár�uha-
nás a felvásárlásban csak nálunk követke�ett be. E�en pedig s�épen megtollasodtak 
a�ok, akik a termelő és a kereskedő kö�ött foglaltak helyet, nekünk vis�ont nem volt 
válas�tásunk, ha eladni csak 14 centes áron lehetett.

Jelenleg leginkább canolát és bú-
�át termes�tünk, nem olyan régóta 
ho��ájött ehhe� a s�ójabab és a len. 
Próbálko�tunk napraforgó-, bor-
só-, árpa- és �abtermes�téssel is, ám 
a  legnagyobb has�not a� első négy 
ho��a. A többire nekünk Barbarával 
nincsen s�ükségünk, állattartás-
sal nem foglalko�unk már. A� ös�-
s�es gyerekünk ga�dálkodik, önál-
lóan éli a� életét. A� elmúlt években, 
ami kitelt a� erőnkből, pén�ügyi tá-
mogatással segítettünk a gyerekek-
nek, hogy ki-ki a  maga farmjáho� 
földet s�ere�hessen. Most még a mi 
gépeinket has�nálják, cserébe besegítenek nekünk a ké�i erőt igénylő munkákba. 
Lehetetlenség önállóan, a nulláról indulni a me�őga�dálkodásban, ha egyebed 
sincs, mint a megműveletlen terület. Mielőtt nekivág a� ember, hatalmas költsé-
gekbe kell vernie magát.

(Barbara ehhez hozzáfűzi) – Most sínen van a ga�daság, nagyon jól megy. A� 
a lényeg, hogy a� ember egys�erre több dolgot is termeljen, bú�át is, canolát is… 
Jamie bú�atermes�tés mellett neveli a dis�nókat, Mark csőgyártó padot ü�emeltet. 
Hoss�ú éveken át minden fillért megfogtunk. Teljes nyereségünket viss�aforgattuk 
a farmba, új autóról, vásárlásokról s�ó se lehetett. Magam megvarrtam mindent, 
sütöttem a kenyeret, termeltem a �öldséget a há� melletti konyhakertben, s min-
dent vittem a piacra. Ha valamit okvetlen vennem kellett, mindig a  legolcsóbb 
ü�letbe mentem (itt néhány nevet sorol el). Ma már sok mindent meg tudunk 
engedni magunknak, de nem s�oktunk venni semmi feleslegeset. Csak a� utóbbi 
években ke�dtünk uta�gatni, és e�t nagyon megkedveltük.

(Jerry) – Eleinte hoss�ú évekig csak bú�át termeltem, apával és a testvéremmel 
dolgo�tunk, minden kö�ös volt, vis�ont a srácok kö�ben növögetni ke�dtek, nem 
mehetett így tovább, s�ét kellett válnunk. Barbarával saját gépeket vettünk, saját 
családi ga�dálkodásra álltunk át.

„Rettegj, fű! A kertben e�entúl rend les�, his�en 
vettünk egy Kabota márkájú fűnyírót!” 2010 

áprilisa.
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(Barbara) – A srácok ekkor ke�dték elsajátítani a munkáho� elengedhetetlen ta-
pas�talatokat, máskülönben nem lett volna jövőjük. Nagyon örültek, hogy így történt. 
Meg kellett ismerkedniük a��al a munkával, amivel egés� életükben foglalko�ni fog-
nak. Csakhamar a fiaink is s�étváltak, önállósodtak. Mindig fűtötte őket a vállalko-
�ós�ellem, mindig kitaláltak valami újat, és utána a�t a gyakorlatban is kipróbálták.

Emléks�em, hogy Daniel ti�ennégy éves volt, még iskolás, amikor úgy döntött, 
hogy tyúkot fog nevelni. Megvette a csirkéket, épített nekik ólat, a� iskola vége�-
tével pedig nyomban a kiscsirkékhe� rohant. Minden rendben haladt. Eljött a� 
idő, hogy vigye eladni a  csirkéket. Háromtonnás teherautót bérelt, beletett egy 
nagy, �árható ládát és abba pakolta be a baromfiakat. Megérke�ik a piacra, hát 
útkö�ben a� öss�es jós�ág elpus�tult… A  s�űk helyen megfulladtak… és kés�! 
Körülbelül 200 baromfi… Nagyok voltak, már, eladhatóak. A�t soha nem felejtem 
el…! Baromfit nagy ládában, öss�e�árva nem s�abad s�állítani. Arra rends�ere-
sített ketrecekben lehet csak… De még egy éjs�akára sem s�abad a ketrecekben 
hagyni őket… Kemény lecke volt. Együtt sírtunk… (Barbara szívből nevet.)

Larry ti�enhat éves lehetett. Ő is olyan munkát akart, amit s�abad levegőn le-
het csinálni… Nyúltenyés�tésre adta hát a fejét… A há� mögött alakított ki nekik 
helyet, kis ketreceket kés�ített, mindent körültekintően inté�ett. A� volt a  terve, 
hogy nevel valamennyit saját fogyas�tásra is, a többit meg eladja há�i kedvencnek. 
De sorra megbetegedtek, végül a� öss�es nyúl elpus�tult.

Na és a�tán… Teresa lányunk… Akkor már férjnél volt. Vállalko�ó s�ellemű lány 
ám! Volt egy kisebb fés�erük. Elhatáro�ta egys�er, hogy állattenyés�tésbe fog. A fé-
s�erben majd csincsillát, repülőmókust, sünöket, nyulat meg hörcsögöket tenyés�t… 
Felneveli, a�tán Winnipegbe vis�i eladni… Bátor ám a lány! (Barbara újból kihívó-
an felnevet.) Teresa ketrecbe tette a� állatait, be a kisteherbus�ba, s nekiindult, hogy 
eladja őket a kisállat-kereskedéseknek. A hörcsögök húsával e�ekben a� ü�letekben 
a� eladásra váró kígyókat etették, így csak a bi�onyos méret alatti hörcsögöt vásá-
rolták fel. Így a�tán Teresa eladás előtt a fagyas�tóban tartotta a hörcsögtetemeket… 
(Ismét csak kitör belőle a kacagás…) Egyik hétfőn siet ám, hogy a kisteherautóval 
a s�állítmányt Winnipegbe eljuttassa. Nyifegést hall hátulról… Körbené�, hát min-
denütt hörcsögök… rohangálnak, s kö�ben nyifegnek… (Kacag…) Elős�ör le volt 
törve nagyon, de a bolt abban a� állapotban is hajlandó volt átvenni a� árut.

Teresa struccot, aus�trál emut is nevelt. Abban a� ólban tartotta őket, amit 
Daniel csinált a  tehénistálló mögött. Hirtelenjében nőttek óriás méretűre, nem 
voltak há�i kedvencnek valók. A�t se tudtuk, mit ke�djünk velük… Nekünk a�t 
mondták, hogy les� rájuk kereslet… A kereslet a�onban csak nem akart jelentke�-
ni… Rés�t vettünk néhány vitafórumon, ahol a� volt a téma, hogy mit ke�djenek 
a tenyés�tők a nyakukon maradt állatokkal. A s�oms�édságból is vállalko�ott még 
valaki afrikai struccok tartására, de ki�árólag a�ok kerestek a� ü�leten, akik elke�d-
ték a tenyés�tést és meggyő�ték a vevőket, hogy a strucchús kelendő termék les�…

Teresa kilenc emut nevelt. Megpróbáltuk a  hentesnek eladni őket, levágtuk, 
oda is vittük a húst, de nem kellett a� senkinek. Arra jutottunk, hogy magunk 
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dolgo��uk fel, s a fagyas�tóba tess�ük… Elkép�elhetik, milyen nehé� volt egy ilyen 
gyönyörűséges állatot levágni…! (Kacag…) Csak rás�ántuk magunkat valahogy… 
Megsütöttük vagdaltnak… Megkóstoltuk – szól közbe Jerry vezetés közben –, de 
olyan rágós volt, finomnak a�tán nem lehetett neve�ni… De, emléks�el? – foly-
tatta Barbara. – Amikor a� emukat vágtuk, a� egyik kitépte magát a ke�emből, jó 
mess�e s�ökött, a farm túlsó végébe… (Úgy kacag, hogy már-már átragad az em-
berre.) E��el a madárral csínján kellett bánni – vette át a szót ismét Jerry –, noha 
a struccnál kisebb, komoly sebeket tud ejteni a� emberen…

Beszámoltam a saját tapasztalatainkról, amit dél-afrikai utunk során szerez-
tünk. Ott, a Kruger Park melletti „hippodromban” struccháton száguldoznak, 
s utána bemutatják a  látogatóknak azt is, milyen roppant nagy, gyilkos sebet 
ejthet ellenfelén a strucc, s mindehhez egyetlen karma is elég…

Nyáron – folytatja Barbara – a gyerekek s�ületésnapjára Teresa mindig kiho-
�ott néhány kismalacot a sertésólból, a gyerekek s�ámot festettek rájuk, sorba állí-
tották őket és futóversenyt rende�tek… Soks�or volt, hogy a nagyobbacska dis�nók 
hátára ültek, megpróbálko�tak a „malacugratósdival” is… A győ�tes díjat kapott! 
Néha volt öss�es�ólalko�ás a gyerekek kö�t, de legtöbbs�ör jóindulattal viseltettek 
egymás iránt.

Mark egy alkalommal kitalálta, hogy mindenáron lovat akar venni… Bárcsak 
sose tette volna! – s itt Barbara hirtelen elakadt az elbeszélésben, Jerrynek kellett 
folytatnia a történtek felidézését: A gyerekek egys�er csak a lovakról ke�dtek be-
s�élni… Elmentem hát egy árverésre, s nem egyet-kettőt vettem, hanem mindjárt 
ötöt…! Jó vérvonalból valók, Quadratnak hívják a� ilyet, gyorsak, megtermettek. 
Már a�on is tűnődtem, hogy versenylótenyés�tésbe fogok!

Mark, amint megjött a� iskolából, nyomban rohant a  lovakho�, takarítot-
ta a boxot, ápolta őket. Egys�er, amikor felnyergelte a� egyiket, nem hú�ta meg 
elég erősen a hevedert… Felkapas�kodott a nyeregbe, elindította a lovat, és amikor 
irányt válto�tattak, nyergestül a ló hasa alá fordult… A gyerekeink soks�or kerültek 
ves�élyes hely�etbe, Isten a�onban mindig vigyá�ott rájuk. Hamar rájöttünk, hogy 
nincs kereslet versenylóra, akkor még legalábbis nem volt. Hát el kellett adni őket…

Egy időben a� egés� család rákapott a s�abad pályán �ajló motokross� gyorsa-
sági versenyekre. Daniel még kisfiú, Jordan négyéves volt, mikor elős�ör ült mo-
torbiciklire, egykettőre komoly sportemberré nőtte ki magát. Ti�enegy évesen híres 
verseny�ő lett, a Manitobai Tartományi Versenyen második vagy harmadik helye-
�ést ért el. Majd lassanként más dolgok ke�dték lekötni, távol került a motoro�ás-
tól, de Danielt meg Jamie-t még mindig ott látni a versenypályán vasárnap délutá-
nonként. Megtanulták, hogyan emeljék a levegőbe a motort, és hogyan repüljenek 
akár negyven métert is a  talajra érke�és előtt. Volt ám baleset bőven, esések is, 
csonttörés… Jamie-nek ment a legjobban, a� atlétika a vérében volt… Most már 
nincs rá ideje. Mindemellett a bátyjaival és barátaikkal télen fogják a nagy távol-
ságra alkalmas motoros s�ánt, s mennek fel a hegyekbe, ahol nagy a hó, „s�kiddel-
nek” pár napot, s kö�ben gyönyörködnek a termés�etben.
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(Barbara) – Hoss�ú évek óta tartjuk a�t a s�okást, hogy nyaranta, júliusban egy 
hétre mindenki s�abaddá tes�i magát, és leuta�unk egy tó melletti nyaralóhelyre, 
Falcon Lake-re. Körülbelül 450 kilométerre van a farmunktól. A gyerekek a négy 
keréken guruló há�ikóikban jönnek, ho��ák a� unokáinkat is, mi Jerryvel egy nya-
ralót s�oktunk kibérelni. Csodásan ére��ük magunkat, mert mindnyájan együtt 
lehetünk, csónaká�unk, röplabdá�unk, elüldögélünk a tű� mellett, halat sütünk. 
A gyerekeink s�eretik a ví� alatti halfogást.

(Jerry) – Egy darabig a ví�isí volt Mark kedvenc sportága: a� ember kapas�ko-
dik egy kötélbe, ami egy több mint hatvan kilométer per órás sebességgel haladó 
motorcsónakho� van kötve. Nagyon ves�élyes ilyenkor a� esés, ugyanis ekkora se-
bességnél a ví� felülete olyan kemény, mintha betonra �uhanna a� ember…

(Iya) – Ha valakinek gondja támadna, a családtagok mindnyájan segítenek?
(Barbara)  – De még mennyire! A�onnal körbeülik a  nagy as�talt, s  mi is 

mindig velük tartunk. David gerincét meg kellett operálni, beültetést vége�tek 
Németors�ágban, egy halom pén�be került. A� öss�es gyerek a�on volt, hogy anya-
gilag besegítsen. Ugyanígy történt Dorin esetében is… A gyerekek odajártak segí-
teni, minden munka alól mentesítették. Mi a veteményest és a konyhai teendőket 
láttuk el… David két hétig maradt Németors�ágban, ebből egy hét volt a� operáció, 
utána hat hónapig lábado�ott otthon. A repülőútra első os�tályú helyet kellett igé-
nyelni neki. Dorin repülőútjainak költségét Jamie egyenlítette ki, neki sok hűség-
pontja gyűlt öss�e a saját uta�ásai során. Düsseldorfban a beteget a műtét után 
sétáltatják, még a� utcára is ki kell járniuk. Dorin már a saját lábán jött ha�a… 
A gerincébe helye�ett implantátum követke�tében egyhüvelyknyivel (2,5 centimé-
ter) lett magasabb. A� implantátumot két csigolya kö�é helye�ik, e��el pótolják 
a kikopott porcot. A� operációt a hason keres�tül vég�ik. A belső s�erveket két 
oldalra elmo�dítják, így férnek ho��á a gerinche�. David testmagassága s�intén 

A fiúk a Bevelstock hegységben, Brit Kolumbiában „s�kiddelés” kö�ben baráti társaságban.
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megnőtt, több mint egy hüvelyknyit. Nálunk e� örökletes betegség. Marknál is 
ugyane�t végig kell majd csinálni… Egy ilyen műtét költsége körülbelül 70-80 e�er 
dollár. Ugyan Kanadában Dorin műtétét ingyen is vállalták, a�onban a csigolyája 
és a� implantátum nem tudott volna mo�ogni, tolós�ékbe kénys�erült volna örökre. 
Brandonban, ahol a legkö�elebb eső kórhá� található, hasonló volt a hely�et, rá-
adásul ott majdnem egy évet kellett volna várni a� operációra.

(Iya) – Hogyan tudtak megbirkó�ni ekkora műtéti költségekkel?
(Barbara) – Sokan járultak ho��á. Dorin barátai gyűjtést s�erve�tek, e��el kö-

rülbelül öte�ret s�edtek öss�e. Minden testvére több e�er dollárt adott neki. A�tán 
Dorinnak is volt valamije, és a barátja is igen tis�tességes öss�eggel segített. Így 
sikerült öss�eho�ni…

David s�ámára adománygyűjtő estet rende�tek, ahol volt vacsora, tánc, ital-
pult, árverés is, ahol sok tárgyat öss�eadtak tombola céljára… Tömegével jöttek el 
a� emberek. Gyakran kerül sor ilyen eseményekre, his� sokan vannak, akik segít-
ségre s�orulnak, mert egymagukban képtelenek kifi�etni ekkora öss�egeket.

Az elbeszélést hallgatva kinéztem az ablakon, és valami érdekes dologra let-
tem figyelmes, meg is kérdeztem Jerrytől, hogy mi az, amit látok.

(Jerry) – A régi vasútvonal, mára has�nálaton kívül áll… Tudniillik a háború 
előtt Kanadában a betakarított terményt vasúton s�állították, a� egés� ors�ág te-
rületét vasútvonalak háló�ták be. Mára a sínek nagyobb rés�ét fels�edték, a ma-
radék még mindig itt áll has�ontalanul, a vasutat felváltották a silók és a kö�úti 
forgalom.

(Barbara) – Jamie-ben már nyolcévesen megmutatko�ott a vállalko�ói hajlam. 
A há� mellett mindig tartottam fenn veteményest. Rábí�tam tí� ágyást, ahová 
a kukoricát együtt vetettük el. Megállapodtunk, hogy mostantól e� a� övé. A� el-
adásban segítek, a többi a� ő dolga: a gondo�ás, kapálás. A ben�inköltségeket neki 
kell állnia… (Nagyon határo�ott alapelveket vallottam e��el kapcsolatban.) Ránk 
kös�öntött a betakarítás ideje, és annyi kukorica termett, hogy alig találtunk neki 
helyet… A „Henderson” ors�ágút mentén s�erve�ődött időnként egy rögtön�ött 
vásár, ahol leálltak a� emberek, ki a vontatós kocsival, ki a� utánfutóval, s ke-
reskedtek egymással. Rendben, gondoltam, van egy kisbus�om, a��al majdcsak 
elviss�ük oda. A kisbus� egés� a tetejéig megtelt csöves kukoricával! Csöves kuko-
ricával! Vettünk műanyag �acskókat, és elindultunk. A�nap rengeteg pén�t keres-
tünk! 600 dollárt! Akkor a� egy vagon pén�nek s�ámított!

A követke�ő alkalommal be akart s�állni a bi�nis�be a többi gyerek is, ugyan 
nem mindnyájan, de többségük igen. Odamentünk a kisbuss�al… Noha a� ilyes-
mi tilos, én odaálltam egy nagy ü�letkö�pont behajtójáho�, és kifügges�tettem 
a „Kukorica eladó” feliratot. A shoppingcenterből kifelé jövő vásárlók odajöttek 
ho��ánk, vitték a kukoricát… Megígértem a gyerekeknek, hogy ha e�en mind túla-
dunk, ves�ünk egy kukoricapattogtató gépet. Olyanunk még nem volt. Már majd-
nem befeje�tük a� árusítást, amikor odalépett ho��ánk a� ü�letkö�pont egyik bi�-
tonsági embere, és felhívta a figyelmünket arra, hogy a� adott helyen tilos árulni… 
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Úgy tettem, mintha erről nem tudtam volna… (Jobb lett volna egy dobo� csoko-
ládéval megajándéko�ni – ahogyan a� Ön könyvében is van…!) S ha�a is vittük 
a kukoricapattogtató gépet.

Már említettem, hogy amikor belevágtunk, minden fillér has�not viss�a kel-
lett forgatnunk a farmba. Hol új traktorra kellett a pén�, hol valamelyik gép ja-
vítására… A konyhakertben két sorban állt a málna, reggeltől estig a�t s�edtem. 
Iskolából ha�atérve a gyerekek is besegítettek, több fagylaltos vödörnyit s�edtek le. 
Varrógépem nem volt, mindenképp s�erettem volna egyet. A málnát eladtam, a� 
árából lett a há�ban elős�ör varrógép is.

Nyáron a há�ban is nagy volt a hőség. Reggel kilenckor kellett elindulnom 
otthonról. Előtte betettem a húst a� elektromos sütőbe, és hagytam a verandán, 
hadd süljön. Öt órára értem csak viss�a. Nekike�dek a vacsorafő�ésnek, megyek 
a� edényért a verandára, nincs rajta a fedél, üres… Körben pedig a mosómedve 
nyoma… A�ok vették le a fedőt, mind megették a marhasültet… Pedig a� edény-
ben lévő étel tű�forró volt! Hogyan ügyeskedték le a mancsukkal a forró fedőt?

(Jerry) – Egys�er egy mosómedvecsaládot, egy anyát a négy bocsával együtt 
befogadtunk, megpróbáltuk megs�elídíteni őket, hátha há�i kedvenceink les�nek. 
Ke�dtek odas�okni, a verandán ütöttek tanyát. Legjobban a fagyas�tott sajtot s�e-
rették. Ha meglátták, hogy épp megyünk a fagyas�tó felé, rögtön rohantak ho�-
�ánk… Valahánys�or megkapták, tüstént kitört kö�tük a verekedés minden da-
rabkáért. A legön�őbb pedig épp a� anyjuk volt! Lecsapott a� ennivalóra, majd 
riadtan elis�kolt а „rokonok” elől…

Éjjel egys�er �aj támadt a verandán. S�okatlan hang volt, felkeltem a� ágyból 
és kimentem megné�ni, mi lehet a�. Me�ítláb léptem ki, mire a mosómedve anya 
rávetette magát a lábamra, fájdalmasan beleharapott a nagylábujjamba. Nyilván 
úgy vélte, ismét egy darab sajt…! Sürgősen orvosho� kellett mennem, éjs�aka ko-
csiká�tunk el a kórhá�ba, hogy megkapjam a tetanus� elleni oltást.

Ilyen izgalmas történetek közepette észrevétlenül telt a 160 km-es út, amit 
Winnipegtől Somerset városáig kellett megtennünk. Habár Somerset kisköz-
ségi szintű település – 700 lakója van –, a  várost körülölelő farmok posta-
címében a  „Somerset” helységnevet szokás feltüntetni, így Manitoba állam 
térképén városként szerepel. van itt posta, üzletek, kórházak, kisebb vállala-
tok, valamint ugyanitt találhatóak azok az iskolák, ahová hajdan Barbarát és 
Jerryt, később pedig a gyerekeiket vitte nap mint nap az iskolabusz. Már csak 
8 km volt hátra, majd megérkeztünk a Devloo család farmjára. A síkságon az 
aratás utáni, pusztává változott szántóföldek közepette egyszer csak feltűnt 
egy elkülönülő, nagy „sziget”, melyet két, kör alakban ültetett fasor övezett, 
s ezek között óriási „rakéták” gömb formájú felső részei, a farm szántóföld-
jéről betakarított termés tárolására szolgáló silótornyok magasodtak. A  fák 
közül elő-előbukkantak a nagy, kétszintes farmerháznak és a mellé felhúzott 
garázsnak a körvonalai.



AZ éLET MEGY TOvÁBB, 9. FEJEZET

288

A továbbiakban lesz még módunk bejárni a Devloo család házát az én „ide-
genvezetésemmel”, de egyelőre még történetünk elején járunk, amikor Barbara 
és Jerry páratlan vendégszeretettel tessékeltek a házukba. A némileg szuterén 
jellegű földszinten nőttek fel annak idején a gyerekek, mi Iyával itt kaptunk kü-
lön-külön hálószobát. A házban első pillantásra megvolt minden, s minden az 
elképzelhető legtökéletesebb rendben, jó érzékkel berendezve, az egyes darabok 
gondosan egymáshoz igazítva. Az ablakok ragyogtak, szembeötlő tisztaság és 
ápoltság mindenütt. A házat jelenleg csak ketten lakják, mégis fel kellett ten-
nünk a kérdést: Ki végzi itt a takarítást?

– A saját há�amban mindig én takarítok – jelentette ki Barbara határozottan –, 
de évente egys�er, ha már vége a� aratással járó munkáknak, hívok három-négy 
fiatal lányt a� innen nem mess�e lévő Hutterit-kolóniáról64. Felbecsülhetetlen ér-
tékű a néhány órás, segítségükkel vég�ett takarítás, a há� ablakai utána egés� év-
ben tis�ták.

Rövid idő múltán ebédhez hívtak. A „farmer módra” készített meleg étel 
tüstént ott termett az asztalon. Barbara ezt azzal magyarázta, hogy az ebédhez 
az egyes fogásokat reggel, munkába indulás előtt szokta előkészíteni, alacsony 

64 A Hutteritek, más néven a Hutterek Testvéri Közössége (ném. Hutterische Brüder) a XvI. szá-
zadban Európában (Morvaországban) létrejött pacifista, anabaptistákból kifejlődött felekezet, 
mely az amishokhoz és a mennonitákhoz áll közel. Egyik megkülönböztető jegye a közös tulaj-
don elve. Nyolcvan-kilencven fős közösségekben élnek. A kanadai lakosságból mintegy 25 000 
főt tesz ki a számuk. A bajbajutottakon önként segítenek, többletjövedelemre oly módon tesznek 
szert, hogy szomszédaiknál végeznek kisegítő munkát.

A Devlo farmercsalád há�a, ahol hét gyerek nőtt fel. A felvétel a� udvar felől kés�ült.  
2018 októbere.
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hőmérsékleten a sütőbe és az elektromos főzőedénybe teszi, így az étel napköz-
ben lassanként készre fő, s otthon várja őket, mikor a munkából, a szántóföldről 
megjönnek. Ugyanígy a nekünk felszolgálandó ebédet azelőtt tette fel főni, hogy 
elindultak volna értünk a repülőtérre.

– Mit is�nak? – kérdezte Jerry gyakorlatias hanghordozással, mialatt egy üveg 
vodkát vett ki a hűtőszekrényből.

– Termés�etesen gondunk volt rá, hogy elfogyass�unk Önökkel némi innivalót – 
sietett Barbara férje segítségére, s eközben elő is vett egy másik, kicsit nagyobb, 
átlátszó folyadékkal telt üveget, majd így folytatta:

– Még a „Liquor Store”-ba65 is elmentem, hogy kikérjem a tanácsukat: „Oros� 
vendégeink les�nek… Kérem, mondja már meg, mivel illene megkínálni őket?” A� 
eladók tanakodtak egy kicsit, majd kedvesen a�t mondták: „A� oros� vendégek 
esetében a� a legjobb, ha a� as�talra vodka és gin tonic kerül…!” Becsomagolták 
nekem, s egy halom „Air Miles”-t66 is adtak! Két üveget és hat dobo�os tonikot!

Jerry már épp ott tartott, hogy felbontja az üveget, mikor gyorsan közbeléptem:
– Várjon! Kérem, várjon még! Mondják meg előbb nekem ős�intén, hogy ha mi 

nem lennénk itt, maguk mit innának?
– Semmit! Alkoholt mi egyáltalán nem fogyas�tunk! – jelentette ki Jerry hatá-

rozottan.
– Hát akkor kérem, ne oko��anak nekünk sem gondot! Semmi erőset nem kí-

vánunk mi sem… Ki ne nyissák a� üvegeket, vigyék inkább viss�a a� ü�letbe őket!
Jerry kissé zavartan állt előttünk… A kényelmetlenné váló helyzetet egy sze-

rény kéréssel oldottam fel:
– Ahho�, hogy pohárkös�öntőt mondjunk találko�ásunk tis�teletére, s�á-

munkra egy kis gyümölcslé is megtes�i, vagy esetleg volna egy üveg boruk…? 
Lehet bármi…

Jerry egy darabig kutatott a mellettünk álló nagy hűtőszekrényben, mígnem 
talált egy félüvegnyi fehérbort, nem emlékszem milyet, de ebből töltöttünk ma-
nitobai látogatásunk első és egyben utolsó pohárköszöntőjéhez, amit aztán el is 
fogyasztottunk.

(Utazásunktól mára már két hónap választ el minket. Miközben ezen a feje-
zeten dolgoztam, felhívtam telefonon Barbarát bizonyos kérdések pontosítására, 
egyebek közt érdeklődtem az „italozásunk”-hoz vásárolt üvegek további sorsa 
felől. Barbara hangos nevetésre fakadt:

– Tudja, Vladimir, ránk jött, hogy legalább mi megkóstolhatnánk, milyen… 
Kibontottuk e�t a „London Dry Gin”-t… Hogy a� milyen pocsék…! Egy bor�a-
lom…!)

65 Szeszesitalt forgalmazó, kiterjedt hálózattal rendelkező üzletlánc. Az alkohol árusítása 
Kanadában állami monopólium alá esik.
66 Szó szerint: „Légi mérföldek”. Jutalompontrendszer, melyet bizonyos üzletekben készpénz-
zel vásárolható termékek vagy repülőjegyek után kap a vevő.
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Most pedig vessünk egy pillantást a Devloo család farmja udvarának még 
fel nem fedezett részeit bemutató, körpanorámás fotóra. Jobb felől több mint 
tíz, hatalmas, acélból készült torony, vagyis a silók tűnnek fel, melyekben a bú-
zát, szójababot, canolát és más, a  be-
takarításból származó terményt raktá-
roznak… A silók mögött kapott helyet 
(a fotón ugyan nem látható) egy nagy 
teljesítményű szárítóaggregátor, mely 
a  silóban a  szükséges minimális pá-
ratartalom fenntartásáról gondosko-
dik. A  gabonát mindaddig a  farmon 
tárolják, míg a Devloo család valame-
lyik tagja fel nem fedezi, hogy a piaci 
ár éppen elfogadható mértékű.

A silóktól jobb oldali irányban nyi-
tott, acélvázas gépszín, hangár áll, te-
tején kanadai zászlóval. Itt tárolják, 
illetőleg javítják a kombájnokat, trak-
torokat valamint egyéb, a  földműve-
léshez használatos műszaki szerkeze-
teket. A kép bal oldali sarkában, hátul 
egy ugyancsak acélszerkezetű gépszín 
áll, egy szán és egy repülőgép – Jerry 
maga szerelte össze ezt a kétszemélyes 
repülőgépet 2013-ban, apránként, az egyes alkatrészekből és elemekből, melye-
ket ládákba csomagolva házhoz szállított számára a gyártó.

A fénykép bal oldali részén, épp a sarokban, a hosszú tartály mögött (ugyan-
ez a  tartály valaha egy repülőtéren szolgált nem csekély ideig, repülők tan-
kolására használták), melyben a  farm üzemeltetéséhez szükséges dízelüzem-
anyagot tárolják, egy újabb gépszín látható: ez az ún. „Machine shop”, vagyis 

Ga�dasági épületek a Devloo-farm udvarán. 2018 novembere.

A bú�atároló acélsiló tövében. A siló 3600 bu-
shel (97 tonna) kalás�os terménynek megfelelő 

tárolókapacitással rendelke�ik.
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a  gépműhely. Ebben a  műhelyben fémmegmunkáló padok működnek. Jerry 
itt készíti sorozatgyártásban a „Canola Crusher” (szó szerint: canolazúzó gép) 
néven ismert találmányát. vásárlói körében ez a gép teljes nevén, a DEVLOO 
CANOLA CRUSHER GREENSEED COUNTER gyanánt híresült el (Devloo-
rendszerű canolazúzó és zöldmag-számláló gép).

Kanadában egy ideje meglehetősen széles körben terjedt el a canolamagvak ter-
mesztése (apró, gömb alakú, máks�emnél alig nagyobbacska termény), melyből egy 

„canolaolaj” nevezetű terméket nyernek. A silókban, amelyekben a termelők a can-
olamagvakat árulják, a legkiválóbb minőségűnek az az áru számít, amelynek a zöld-
mag-tartalma nem haladja meg a két százalékot. Korábban sokáig az volt a gya-
korlat, hogy a canolamagvakkal telt zsákokba hosszú lécet dugtak, melyekbe végig 
apró, kerekded lyukakat vájtak. A lécet a zsákból kellő óvatossággal kellett kihúzni, 
hogy az egyes mélyedésekben megülő apró magvak ki ne peregjenek, hanem ben-
ne maradjanak a vájatokban. Ezután ragasztószalagot simítottak a lécre, majd egy 
széles hengert többször is végiggörgettek rajta, hogy a magokat összezúzzák. Ennek 
végeztével a szalagot levették a hozzátapadt magvacskákkal együtt, megszámolták, 
mennyi köztük a zöld, és az így kapott számból állapították meg a százalékarány-
ban kifejezett mértékét. Ezt a mérési műveletet háromszor ismételték meg, hogy 
meggyőződjenek arról, megvan-e a megkívánt két százalék. Amennyiben a zöld 
magvak mennyisége túllépte ezt az értéket, vagy olcsóbban árulták a  terményt, 
vagy hagyták, hogy a canola rendesen beérjen, és aztán ismét elvigyék a silóhoz.

Jerry s�emléltető előadása, melyben bemutatja, 
hogyan s�ámolják ki hagyományosan a canola 

�öldmag tartalmát.

A Jerry Devloo-rends�erű canola�ú�ó gép.
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Jerry Devloo, hosszas töprengés után, saját tapasztalatai alapján kiötölt és 
kifejlesztett egy új szerkezetet, melynek gyártója és forgalmazója is ő maga lett. 
A találmány úgy működik, hogy bele kell önteni egy maroknyi canolát egy gép-
be, meg kell forgatni a kézzel hajtható kart, és a gép kimutatja a zöld magok ará-
nyát. A hajtókar fordulatonként száz magot helyez rá egy átlátszó szalagra, ezek 
szabályos, apró sorokba rendezve jönnek ki a szalagon, így a szétzúzott magvak 
közül kimutatható a zöld magvak száma.

Barbara első, Torontóba küldött leveleiből családi történeteket ismer-
hettünk meg, a  borítékba néha fényképeket is csúsztatott. Ezek egyikén 

Így �ajlik a találmány soro�atgyártása. A me�őga�dasági kiállításon Jer-
ry Devloo találmányát aranyér-
memmel jutalma�ták. Regina 
város, Saskatchewan tartomány. 

Kanada, 2017.

Plakát. Jerry, Barbara és Mark Devloo a Manitoba ál-
lam Brandon városában rende�ett me�őga�da-
sági kiállításon. Jerry canola�ú�ó gépét itt e�üs-

téremmel jutalma�ták. 2016.
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pillanthattam meg a nevezetes repülőgépet. „Férjem, Jerry és a repülőgép, amit 
ő maga épített – írta Barbara. – A gépnek kös�önhetően a�tán igencsak meg-
s�erette a repülést.” Meg is lepett minket a dolog, megjegyzést azonban nem 
fűztünk hozzá. viszont most, miután iderepültünk Winnipegbe, beszálltunk 
a reptér előtt Jerry kocsijába, és ismeretségünk még teljesen friss volt, Jerry 
egyszer csak odaszól: „Holnap, Vladimir, te meg én tes�ünk egy kört a  gép-
pel…!” Ennek hallatán a hátsó ülésen helyet foglaló Barbara azonnal lelken-
dezni kezdett. én azonban habozás nélkül tiltakozni kezdtem: „Jaj, Jerry! A�t 
nem lehet! Arra engem senki rá nem ves�… Még nem volt időm végrendeletet 
írni…” Nem azért utasítottam vissza kerekperec az ajánlatot, mert attól féltem, 
hogy a repülő sosem fog földet érni, sokkal inkább az a gondolat nyugtalaní-
tott: „Hogy fogom akkor elvége�ni minda�on feladatokat, melyeket még megál-
modtam a magam s�ámára…?!”

Elragadtatással keresem ki a „Devloo-féle repülőgépipari üzletágra” vonat-
kozó részt magnetofonfelvételeim sorából. Iya hozakodott elő először a témával: 

„Jerry, hogy jutott es�edbe, hogy repülőt akars� kés�íteni?”
– Mindig is von�ott a repülés… Sokat álmodo�tam, hogy ha egys�er lehető-

ségem adódik kés� alkatrés�ekből öss�erakni egy repülőgépet… Nem én terve�-
tem-alkottam meg e�t sem, csupán kiválas�tottam a kínálatból. 300 legkülönfélébb 
típusú gyártmányból lehet válogatni, e�ekből a� ember saját ke�űleg s�erelheti ös�-
s�e a gépét.

– Lám csak, micsoda különös dolog! His�en farmer vagy, nem kevés elfoglalt-
sággal, napról napra válto�ó gondokkal, s erre repülőfabrikálásho� s�ottyan ked-
ved… Mikor vége�tél a� öss�es�ereléssel és mibe került e� neked?

– Mindent egybevetve, a� egyik legdrágább motort válas�tottam ki. A� öss�e-
s�erelés körülbelül 1000 órámba telt. Öss�esen 20 e�er dollárba kerültek a� alkat-
rés�ek. Ehhe� ho��á kell adni a motort, plus� a rádiót és a navigációs műs�ereket. 
A teljes anyagi ráfordítás 84 e�er dollárt tes� ki. 7000 s�egeccsel kellett rög�íteni. 
Egyévi munkám teljes jövedelmét ráköltöttem. Meg pers�e a� a rengeteg munkaó-
ra… De amikor elfog a� ér�és, hogy mégiscsak a�t a repülőgépet kormányo�om, 
amit magam s�ereltem öss�e, a� s�inte elmondhatatlan!

– Milyen távolságokra repüls�?
– Amilyenre csak kedvem támad…! E� nem gyors repülő… Rövid fel- és les�ál-

lásokra alakították ki… Le tudok s�állni vele a farmunk területén bárhol.
– Mi volt a leghoss�abb távolság, amit megtettél vele?
– Körülbelül 100 mérföld (160 km).
– Segített valamelyik gyerek a� öss�es�erelésnél?
– A� egés� a� én munkám. Segítséget csak egys�er kértem, s�intben kellett va-

lakinek tartani a s�árnyakat, amíg s�egecseléssel felrög�ítettem őket, bár épp akadt 
volna a há�nál támas�tóállvány…

– Jerry! És a�t tudod-e, hogy Oros�ors�ágban se S�tálin, se Hruscsov nem en-
gedte volna meg neked, hogy öss�erakd e�t a gépet…?



AZ éLET MEGY TOvÁBB, 9. FEJEZET

294

A repülőgép hangárjában tartják a Devloo család által has�nált más járműveket is.

Jerry Devloo a repülőgép öss�es�erelése kö�ben. 2013.

Jerry Devloo „ZENIT”-je  
fels�állásra kés�.

Nyílik 
a hangár 

ajtaja.
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– Ugyan már, miért?? Pánikba estek volna a piaci konkurenciától?

Barbara és Jerry Devloo családja. Balról jobbra: Jamie, David, Dorin, Barbara, Daniel, Jerry, 
Larry, Teresa és Mark. 2015.

A kérdésre általános derültség közepette válaszolhattam:
–  Hát, feltétele�ték volna, hogy bi�tosan a�t találtad a  fejedbe venni, hogy 

majd átrepüls� a határ túloldalára, pedig a�t hét lakattal őri�ték…!
– Igen, régebben hallottam róla, hogy egy német egys�er berepült a gépével 

Oros�ors�ágba…

Most pedig bevezetem az olvasót 
a  Devloo család gyermekeinek min-
dennapjaiba, miképpen élnek és mivel 
foglalkoznak.

Egyik este Jerry és Barbara láto-
gatóba vittek bennünket a legidősebb 
fiukhoz. Az ötvennégy éves David 
és felesége, Connie rokonszenves, 
négygyermekes házaspár, szívélyes 
légkörben fogadtak minket. David 

A s�ülők, vendégségben fiuknál David Devloo-
nál és feleségénél, Connie-nál.
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pályafutása Winnipegben indult, 1986-ban, huszonkét éves korában, 1995-ben 
pedig már a „Tama Millwork Ltd.” cég tulajdonosa volt, amely konyhaszekrénye-
ket és beépített bútorokat gyárt fából lakberendezési célokra. David családjával 
és kis gyártóüzemével 2000-ben Somersetbe költözött, mely az üzem székhelye 
is egyben. Mikor afelől érdeklődtem, miért költöztek ide, David így felelt: „A�t 
akartam, hogy a gyerekeim falusi környe�etben nőjenek fel…”

David javasolta, hogy ne vesztegessük az időt, rögtön menjünk az üzembe: 
be is ült nyitott kocsiszekrényes furgonjába, mi pedig Jerry autójával mentünk 
utána. Talán öt perc sem telt el mikor egy kisebb, új épülethez érkeztünk, fény 
sehol, éjjel lévén be volt zárva. David kinyitotta a főbejáratot, felkapcsolta a vi-
lágítást, mi pedig végigjártuk a tágas, szép helyiségeket, ahol a beépített bútorok 
gyártása folyik.

Kiderült, hogy David egy darabig más munkásokkal dolgozott együtt a cég-
nél, azonban hamar arra a megállapításra jutott, hogyha biztosítani akarja az el-
várt, kiváló minőséget és termékeinek egyedi jellegét, előnyösebb, ha egymaga 
végez mindent. Ideig-óráig a felesége volt segítségére, jelenleg viszont, nem is 
olyan régóta, csupán egyetlen ember dolgozik vele az irodában. Nem más, mint 
Lexa, David lánya, aki egy tanfolyamon képesítést szerzett a bútorgyártáshoz. 
Egymaga veszi fel a rendeléseket, ehhez mindössze egy számítógép szükségelte-
tik, felkutatja és beszerzi a megfelelő alapanyagokat, fogadja a telefonhívásokat, 
s csak abban az esetben hagyja ott az irodát, ha apjának a műhelyben elkel a se-
gítség egy-egy hosszabb deszka felemeléséhez…

A legfontosabb dolog, hogy David korszerű, nagy teljesítményű berende-
zéseket szereltetett fel a cégénél. Minden megmunkálópad „CNC”-rendszerű, 
ily módon az automatikus beállítás, valamint a bútorelemek megkívánt mé-
retre történő előállításának vezérlése tökéletesen megoldott. Még a megmun-
kálópad felületén lévő, éppen feldolgozás alatt álló darabokat sem mecha-
nikus, hanem vákuummal működtetett rögzítők tartják. Ennek köszönhető, 

Látogatóban David Devloo ü�emében. Somerset, Manitoba, 2018. október.
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hogy David nemcsak képes gyorsan legyártani a nála megrendelt konyhabútor 
egyes darabjait, de eleget tud tenni a környéken működő, faipari termékek elő-
állítására szakosodott gyártóknak a legkeresettebb részdarabokra szóló meg-
rendeléseinek is, legyenek azok bármekkora tételűek is. Minden egyes darab 
a  rányomott vonalkóddal jön le a  megmunkálópadról, ennek az az előnye, 
hogy újabb rendelés esetén a nagy tételben történő gyártás akár két év eltel-
tével is megoldható, mindehhez elegendő pusztán az, ha a vevő megmondja 
a munka kódszámát.

Miután David körbevezetett bennünket az üzemében, megkérdeztük tőle, 
milyen végzettséggel rendelkezik. Erre Barbara hangosan felkacagott, David pe-
dig némi ajakbiggyesztéssel felelt:

– Nem vagyok profess�or… A lányom épp tegnap nem hagyott békén, a�t akar-
ta, hogy segítsek neki valamilyen matematikapélda megoldásában. Matematikából 
utoljára a  kilencedik os�tály végén sikerült os�tály�atot s�ere�nem… Angolból 
a ti�edik végén… E�után pedig abbahagytam a tanulást. Minthogy a� iskolából 
így kikoptam, nem volt mit tenni, egymagam láttam neki a tanulásnak.

– Ragyogó válas�! – feleltem, majd így folytattam: És a megmunkálópadokat 
újonnan vette? Mikor volt e�?

– E�ek a padok most tí�évesek. Új állapotban vásároltam mindet! Itt pedig 
már egy harmadikféle megmunkálópad. A� első időkben Winnipeg volt a  cé-
günk s�ékhelye. Akkoriban a s�ámítógépről még sejtelmem sem volt, a�t sem 
tudtam, hogy kell bekapcsolni… Mi voltunk a� elsők Winnipegben, akik be-
ve�ettük a „CNC”-ve�érlésű, rotoros megmunkálópadot. Mióta e�t a rends�ert 
beve�ettük, folyamatosan „nyílt napokat” is tartunk, ilyenkor akárki s�abadon 
ellátogathat a műhelyeinkbe. A  faipari termékek gyártásával foglalko�ó vala-
mennyi s�akembert s�ívesen látjuk, tehát megfigyelhetik a megmunkálópado-
kat működés kö�ben, de a megrendelőim is gyakran bené�nek ho��ánk, hogy 
el-elgyönyörködjenek, hogyan jön létre egy-egy, a gyártmányaikho� s�ükséges 
rés�elem…

A s�oms�éd helyiségben van a műhelyek s�ellő�tetését bi�tosító els�ívórend-
s�er géphá�a. Elég öss�etett dolog a� is…

Gratuláltunk Barbarának és Jerrynek ahhoz, hogy ilyen sikeres a  fiuk, 
Davidnek pedig további sikereket és szép profitot kívántunk. „Nos, pontosan 
e� a�, ami olykor valóban elkel” – válaszolta tréfásan David búcsúzóul mondott 
jókívánságainkra.

Már a kocsiban ültünk, távolodóban az üzemtől, amikor Barbara elmesélte 
azt, amit eddig nem tudtunk Davidről:

– David Connie-val együtt vette meg e�t a� épületet, és megvásárlása után s�in-
te teljesen átépítették. Korábban egy nagy csemegeü�let működött benne. David 
Winnipegben, a „Red River College”-ban s�ere�te gépés�oklevelét. Nagyobbik lá-
nyuk tű�oltó a Winnipegi Városi Tű�oltóságnál, a két kisebbik lány pedig egyetemi 
kép�ésekben tanul.
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Ekkor érkeztünk meg kocsival Marknak, a Devloo család második fiúgyer-
mekének a farmjára. Történetesen nem volt „otthon”, vagyis a farmon. Pár napra 
a szomszédos Alberta tartományba kellett utaznia, hogy előkészítse saját stand-
ját az épp soron következő Kanadai Mezőgazdasági Kiállításra. Jerry és Barbara 
azonmód egy Jerryéhez hasonló, tipikus, óriás hangárba (azaz gépszínbe) vezet-
tek minket. Mark itt dolgozik Jerry egy újabb találmányának gyártásán, ezt kí-
vánták vendéglátóink megmutatni nekünk. A hangárban Drew, Mark egyetlen 
alkalmazottja fogadott bennünket.

Elsőként a  fenti felvételen látható, téli tárolásra előkészített, hatalmas gép 
tűnt fel nekünk. Nem váratott magára sokáig Jerry pontos magyarázata: Ez 
a gép szántóföldi öntözésre való. Menet közben mintegy százhúsz láb (kb. 40 
méter) szélességű terület locsolására képes; a rajta elhelyezett nagyobb tartály 
4500 liter vegyszer, a kisebbik 500 liter tiszta víz befogadására készült. Egy ilyen 
gép 350–400 ezer dollárba is belekerül…

(Barbara)  –  1983-ban, miután vég�ett a  gimná�iumban, Mark úgy döntött, 
hogy továbbra is nálunk, a s�üleinél lakik, és a sertésneveldében dolgo�ott. 1986-
ban farmot vett magának, rendbe tette a régi dis�nóólakat, és újat is épített ho��á-
juk. 2008-ban ütött be a nagy baj: a helytelen karbantartás miatt a villanyve�eték 
tü�et oko�ott, a� ólak leégtek, a dis�nók bennpus�tultak… Mark a katas�trófa 
után úgy döntött, hogy csak a bú�atermelést folytatja, e��el is foglalko�ik mind 
a mai napig. Jamie-vel, a� öccsével fogtak öss�e. 2011-ben megvették a�t a földet, 
ami korábban a miénk volt Jerryvel.
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Barbara elmesélt egy másik, korábbi történetet is: Jerrynek sikerült egy olyan 
új, egyszerű szerkezetet konstruálnia, mely mára a „DEvLOO ROTO MUD 
SCRAPERS”, vagyis „Devloo-rendszerű sárkaparó” néven vált közismertté. 
A többsoros vetőgépek esetében, melyeket a búzához és más gabonák vetőmag-
jához alkalmaznak, vetéskor az egyik legnagyobb gondot a gép elülső, meghajtó 
kerekén felgyülemlő sár okozza. A Jerry által kidolgozott rendszer elvén mű-
ködő szerkezetet a forgó kerekek áttéte hajtja meg, így egyszerre, folyamatosan 
tisztítja le a sarat, miközben az etetőtölcsér karimáját is körbeköszörüli.

Jerry találmányával, 
a sárkaparó s�erke�ettel. 

2018. október.

Jerry és Drew a sárkaparó működési elvét magyará��a Iyának.  
2018. október.

Beindul a sárkaparó soro�atgyártása. 
2010. március.

A� első sárkaparó s�erke�et felkerül a vetőgép 
elülső kerekeire. 2010. április.

Miután a próbaüzem időszaka lezárult, Jerry fiára ruházta a termék kizáróla-
gos gyártói jogait. Mark 2012-ben indította el a sárkaparó szerkezet sorozatgyár-
tását, ezeknek az összeszerelése zajlik a nevezett hangárban. A termékből többféle 
is készül, annak függvényében, milyen típusú géphez rendelik meg. A sárkaparó 
gép néhány alkatrészét szövetkezeti rendszerben a Hutterek közeli műhelyeiből 
szállítják. Magát az etetőtölcsért viszont helyben, a  hangárépületben, melegp-
réseléssel készítik. Mind ez idáig Mark Devloo 60 ezer darabot adott el ebből 
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a szerkezetből. Ezenfelül beszállítója egy egész sor észak-Amerikában, továbbá 
Ausztráliában, Új-Zélandon, Oroszországban, Kazahsztánban, Svédországban, 
illetőleg Nagy-Britanniában működő mezőgazdasági gépipari vállalatnak.

A Devloo család ötödik gyermeke, Teresa maga jött el szülei házába a vacso-
rára, hogy összeismerkedhessék velünk. A  vendég gondtalanságával csatlako-
zott barátságos asztaltársaságunkhoz. épp munkába tartott, éjjeli műszakos volt. 
Rokonszenves, kellemes modorú asszony, három gyermek édesanyja, negyvenki-
lenc éves korához képest fiatalos, első pillantástól megnyerőnek találtuk. Barbara 
korábbi története alapján azonnal rá-
jöttünk, hogy ő  az a  lány, aki hajdan 
a jégbe hűtött hörcsögökkel furikázott, 
mikor is azok hirtelenjében életre kel-
tek a  kisbusz utasterében. Számtalan 
útkeresés áll már mögötte. Azután ta-
lálta meg helyét az életben, hogy az 
ápolónői képzést sikeresen elvégezte, és 
tíz éve Somerset város egyik olyan is-
kolájában helyezkedett el asszisztens-
nőként, ahová tanulási problémákkal 
küszködő diákok jártak.

Balról jobbra: Mark Devloo gyermekeivel, Désirée-vel, Natiával, Taylorrel, valamint Jerry a ka-
nadai Alberta tartomány Red Deer városában rende�ett kiállítás Innovációs Díjának átvétele-

kor, 2013.

Kö�épen: Teresa Devloo, a család ötödik 
 gyermeke.
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Teresa szerencsésen rálelt arra a  foglalkozásra, amelyről egész életében ál-
modott: már több éve a gyereknevelő intézet felügyeletét ellátó gárdában végzi 
munkáját. Ebben a javítóintézetben olyan tizenhárom és tizennyolc év közötti 
fiúk vannak elzárva, akik bűncselekményeket követtek el, rossz útra tévedtek. 
Kérdésünkre, hogy hol van az egyenruhája, elmagyarázta, hogy az intézeti őr-
szolgálat egyáltalán nem visel egyenruhát. Közel áll hozzá a munkája, úgy érzi, 
hogy tisztelik őt a nevelőintézetben elzárásra ítélt fiúk.

Barbara és Jerry hatodik „gyerekével”, a negyvenhat éves Daniel Devloo-val 
új, elegáns házába látogatva ismerkedtünk meg. Jelenlegi otthona a korábbi ház 
helyére épült, az ugyanis nemrégiben a tűz martalékává vált. Daniel, elvégezvén 
a középiskolát, szülei farmján segített be a  sertésnevelésbe, önállóan kezdett 
foglalkozni baromfineveléssel, és egy kisebb marhacsordát is tartott, melyeket 
a húsukért tenyésztenek.

1992-ben, huszonhat éves korában Daniel megvásárolt egy tejüzemet 60 ki-
váló fajtájú tehénnel. A lefejt tej kiváló minőségének titka kitartó igyekezetében 
rejlett. Ezért már több díjjal is jutalmazták. A farm 2017-ig volt tulajdonában.

2017 márciusában ugyanis az egyik legelőn, favágás közben Daniel nem vet-
te észre, amint egy mellette álló, vén fa váratlanul dőlni kezdett. Danielre zuhant, 
eltörte a nyakát, a gerince is megsérült… Közép-Amerikában, Panamában vé-
gezték el a gerincműtétjét, őssejtterápiát is alkalmaztak rajta. Egyik keze meg-
bénult, de mára már ismét minden a legnagyobb rendben van nála. Mindenki 

„két lábon járó csodaként” tekint rá.
A tejgazdaságon túl kellett adnia. Közben közgazdász-képesítést is szerzett, 

most egy pénzügyi vállalatnál dolgozik, a munkája lényege az, hogy adósság-
csapdába került emberek helyzetére kínál megoldásokat.

Marina, a felesége, Swan Lake település középiskolájában igazgató és tanít 
is. Gyerekeik: Jasmine, kórházi ápolónő, egyik fiuk, Jordan, hegesztő, Jagger 
a somerseti középiskolában 11. osztályos tanuló, lányuk, Jasper pedig, aki a hoki 
szerelmese, ugyanannak a középiskolának a 9. osztályába jár.

A legkisebb fiáról először Barbara elbeszéléseiből hallhattunk:
– 1979-es s�ületésű, nem nősült meg… Jamie ti�ennégy éves korától a s�ülői 

ga�daság teljes értékű munkása, sok-sok órát dolgo�ott, gyakran egés� éjjeleket is. 
E� addig folyt így, amíg 2011-ben Markkal együtt meg nem vették a s�ülői farm-
ho� tarto�ó teljes földbirtokot. Vetés és aratás idején mindig Jamie volt a� egés� 
farmon a�, aki a legmegbí�hatóbban és kés�ségesebben ellátta a gépparkkal kap-
csolatos öss�es teendőt. A� első saját sertésólat a kö�épiskola elvég�ése után építet-
te meg, 2004-ben pedig egy újabbat…

A továbbiakban elsorolt, csak Jamie-ről tudható értesülések, közvetlen for-
rásból valók. Az első, szüleinél ott töltött reggelünkön felkeresett bennünket, 
hogy megismerkedjünk egymással. Szerény, azonnal rokonszenvet ébresztő, 
pedig korántsem hétköznapi fiatalember, aki türelemmel válaszolta meg véget 
nem érő kérdéseinket. Annyi mindent megosztott velünk, legyen az személyes 
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vagy a munkáját érintő dolog, hogy egy fejezet is kevés lenne ahhoz, hogy mara-
déktalanul papírra vethessem. Kénytelen vagyok tehát rövidre fogva elmondani 
mindazt, amit a munkájáról elmesélt nekünk:

Jamie a farmon folyó gazdálkodás minden csínját-bínját ismeri, de a leghosz-
szabb ideig sertésneveléssel foglalkozott. Munkája eleinte a disznók felnevelésé-
nek teljes folyamatát végigkísérte, a kismalacok megszületésétől a feldolgozott 
termék értékesítéséig. Miután a bátyjának, Marknak porig égtek a disznóólai, 
Jamie gazdasága ipari jelleget öltött. Megrendelője egy nagy, közismert, élelmi-
szertermékeket forgalmazó vállalat. Jamie tulajdonában jelenleg két sertéstelep 
van, minden felszerelésével együtt, valamint azok a silótornyok, melyekben az 
állatok takarmányozására szolgáló gabonát tartják. Egyetlen munkatársa, segí-
tője van, egy nő, aki egész nap a telepen dolgozik. A két nagy, zárt karámépület-
ben 4000 (nem tévedés: négyezer) malac van. Jamie 4–6 hetes korukban kapja 
őket a megrendelőtől, ilyenkor hozzávetőlegesen úgy 25 kg-ot nyomnak. Az 
odaszállítást szinte mindig sikerül egyetlen nap alatt lebonyolítaniuk. A takar-
mánygabonát szintén a megrendelő hozza. Az etetés mindig szigorúan, órára 
megszabva történik, ilyenkor az automatikusan bekapcsoló futószalag viszi a ta-
karmányt a silótornyokból az állatokhoz. Itatásukra pedig az ivókutak folyama-
tosan a rendelkezésükre állnak.

17 hét elteltével, amikor a disznók súlya eléri a 100–140 kg-ot, elszállítják 
őket a megrendelőhöz. Ilyenkor a szállítás akár két hétig is eltarthat… Utána 
megérkezik az a négyfős, különleges csapat, akiknek az a feladatuk, hogy nagy 
nyomású forró vízzel egy nap alatt mindkét disznóhizlaldát alaposan végigmos-
sák. A rákövetkező napon pedig elvégzik a hizlalda teljes körű járványellenes 
fertőtlenítését. Ezután Jamie átveszi az újabb kismalacokat. Egy-egy évre három 
ilyen hizlalási időszak esik.

Másnap reggel Jamie újból felkeresett bennünket. Örültünk, hogy ismét ta-
lálkozhatunk vele. Megemlítette, hogy a disznóhizlaldát aznap már útba ejtette. 
Kíváncsian közelebb léptem, azonban semmiféle szagnak még csak a nyomát 

Jamie Devloo s�üleivel. Háttérben a� első dis�-
nóhi�lalda.

A második dis�nóhi�lalda. E� is Jamie tulaj-
dona.
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sem lehetett érezni rajta… Kíváncsiságomban kibuggyant belőlem a  kérdés: 
Hogyan lehet az, hogy nem ragadt rajta…? A válasz szintén meglepetést oko-
zott: „Ja, hát már le�uhanyo�tam…”

Így derült ki, hogy Jamie bármikor átmegy otthonról a disznóhizlaldába, az 
előírás szerint köteles utána lezuhanyozni, majd ruhát váltani… A higiénia ma-
radéktalan betartása az üzemeltetés alapfeltétele. Akadnak olyan napok, amikor 
Jamie akár ötször is megfordul a tusolóban. Sem az ellenőr, sem látogató, de 
még csak az orvos sem mentesülhet ennek a rendszabálynak a betartása alól. 
Jamie beavatott, hogy még arra is gondosan ügyelnie kell, nehogy kedvenc ku-
tyája vagy akár csak egy kiscica is be találjon surranni, amikor épp ő készül be-
lépni. Még akkor is köteles letusolni, ha az egyik hizlaldát a másikkal összekötő 

Jamie Devloo dis�nóhi�laldája. (A fénykép a tulajdonos jóvoltából jutott birtokunkba.)

Nemsokára Jamie farmján is les� padlófűtéssel ellátott hangár. A� épület Jamie saját gépparkjá-
nak tárolásara és javítására s�olgál majd. E�t mindmáig apja farmján inté�i. 2018. november.
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folyosón kell keresztülmennie. Lett volna kedvünk, hogy bepillantsunk a disz-
nóhizlaldába… De: tusolás?!

Így csupán a fényképet köszönhetjük meg Jamie-nek, amivel megajándéko-
zott bennünket:

Meg kell vallanom, kedves olvasóm, nagy öröm nekem minderről tudomást 
szerezni és beszámolni Önöknek. végtelen hálaérzet van bennem a Sors felé 
ezekért az újabb találkozásokért, őszinte ölelésekért, s  azért a  szüntelenül és 
meggyőzően tapasztalható érzésért, hogy AZ éLET CSODÁLATOS!

Indulófélben vagyunk épp most is. Ismét látogatóba készülünk, ezút-
tal egy újabb, kedves barátnőnkhöz, a másik manitobai farmerlányhoz, Joyce 
Hacaulthoz. Joyce Barbara unokatestvére, Barbara édesapja ugyanis Joyce édes-
anyjának volt a testvére. A Hacault család farmja félórányi távolságra esik ko-
csival. Joyce-nak, barátságos, hallgatag, gyors észjárású férjének, Laurentnek, 

„KENWORTH” nyerges vontató a� utánakötött, dis�nók s�állítására s�olgáló kocsival.

Látogatóba érke�ünk a Hacault család farmjára. A felvételen: Iya Rott, Barbara Devloo, Joyce 
és Laurent Hacault, Jerry Devloo, David Hacault. A háttérben a farm tulajdonosainak há�a. 

2018. november 1.
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valamint a  rokonszenves, óriástermetű, jelenlegi családfőnek, David fiuknak 
mosolyából-öleléséből nyomban biztosra vehettük, hogy Manitoba tartományi 
rövid látogatásunk ezen napja is emlékezetes marad.

(Laurent Hacault) – Nagyapám 1891-ben települt át Belgiumból Manitobába, 
én pedig 1933-ban már itt s�ülettem. A farmho� a földet 1958-ban vettem meg. 
Területe fél négy�etmérföld (130 hektár) volt, akkori áron 16,5 e�er dollár. Ma 
egymilliót kínálnak érte, a�onban nem áll s�ándékomban eladni. Jelenleg minden 
David fiam tulajdonában van. Még a saját lakóhá�unk is a� övé.

(Joyce Hacault) – Én 1946-ban s�ülettem Manitobában. A családban én voltam 
a legidősebb gyerek, volt két öcsém meg egy húgom is. Ti�enkét éves koromban a csa-
ládunk átköltö�ött egy farmra, ami innen 4 kilométerre esik. Iskolába a� „Oak Hill 
School”-ba ke�dtem járni, több mérföldnyi sétára volt otthonról. Gyalog jártunk 
be. A kis falusi iskolát a�tán be�árták, és attól fogva iskolabus�okkal vittek ben-
nünket Bruxelles kö�ségbe, a� ottani iskolába, ami tőlünk 7 mérföldnyire található.

A házaspár udvarán álldogálva már az első pillanattól feltűnt nekünk egy 
különös építmény. Kiderült, valójában pontosan ez az az épület, melyben a régi 
falusi iskola, az „Oak Hill School” működött, és amelyben a kisgyerekek, Barbara 
későbbi édesapja, Gerald Grift, és Joyce édesanyja, Gertle Van Deyn�e (Grift) az 
1930-as években tanultak. Ide adták be 1958-ban 7. osztályba a tizenkét eszten-
dős Joyce-ot is. Az egész épület mindössze egyetlen tanterem, melynek közepén 
állt egy kályha, és egy tanítónő foglalkozott a 10-15 tanulóval. valamennyi tár-
gyat ő tanította az elsőtől a nyolcadik osztályig.

Az iskola a  Hacault család farmjának területén állt. A  bezárást követően 
Laurent megvette a régi épületet, és átvitte az udvarára, garázzsá alakította, itt 
volt a traktor helye, közvetlen mögötte pedig felhúzott egy helyiséget a műhely 
számára. Kíváncsian nézegettük a töméntelen, itt tárolt régi szerszámot, haszná-
lati tárgyat, és őszintén ajánlottam Laurentnek, nyisson a gyűjteményből múze-
umot. Idejárhatnának az iskolások, hogy tudásukat elmélyíthessék…

A falusi iskolaépület, melyben a harmincas évek-
ben még a s�ülők tanultak. 2018. november 1.

Joyce férjének, Laurent Hacaultnak  
a műhelye.
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Képtelenek voltunk elszabadulni a számunkra már antik tárgyakkal telezsú-
folt épülettől, mely Hacaulték farmjának az udvarán áll. van itt minden, búto-
roktól, edényektől, mécsesektől kezdve egészen a halottak mosdatására szolgáló, 
hordozható ágyig, a fafaragáshoz használt egyedi szerszámokon keresztül a há-
ziállatok kifejlett hímmé fejlődését megelőzendő használt csípő célszerszámig…

(Joyce így folytatta) – 1966-ban mentem Laurenthe� feleségül. A farmja nem 
volt mess�e a há�unktól, így a�tán a költö�és sem tartott sokáig… A há� köré fá-
kat ültettünk, néhány tehénnel gyarapítottuk a ga�daságot, a ho�ományho� kettőt 
a� apám tett ho��á… A tehenet ké��el fejtük. A tejről les�edtük a tejs�ínt, üvegbe 
téve adtuk el, teherautó jött érte hetente többs�ör is. Így lett pén�ünk élelmis�erre. 
A maradék tejjel a kisborjakat tápláltuk. Volt pár kismalac is. A� évek múlásával 
fajtis�ta tehenek tenyés�tésébe is belevágtunk.

Mindig nagy konyhakertet vittem, a teljes évi s�ükségletünkre elegendő �öld-
ség termett meg itt. A �öldséget-gyümölcsöt edényekben lefagyas�tottam. Gyakran 
jártuk a� erdőt, gyűjtöttük a� erdei gyümölcsöt, ebből fő�tem lekvárt meg d�se-
met. Ami a� almafán termett, abból almalevet csináltam, a pépet is felhas�náltam. 
S pers�e mindig ültettem sok virágot. A� utóbbi években �öldségből kevesebbet, 
virágból többet ültetek. A Manitoba tartományi „Farm-Konyhakertészet” verse-
nyen két í�ben nyertünk harmadik helye�ést.

Kalás�osokból bú�át, árpát, �abot és lent termes�tettünk a� első években. A�t 
a pén�t, amit a farmon megkerestünk, a farmba fektettük viss�a. Aratás dandár-
ján mindig kinn voltam a földeken, a��al segítettem, hogy ve�ettem a kombájnt, 
valaki pedig teherautóval követett, a kombájn abba s�órta bele a gabonát, onnan 
került utána a gabonatornyokba tárolásra.

Gyerekeink: Shelley 1967-es s�ületésű, a  gimná�ium elvég�ése után a  Red 
River College-ba nyert felvételt E�t követően egés� sor vállalatánál dolgo�ott 

Joyce Hacault családja: David, Janice, Laurent, Joyce, Shelley és Connie, 2013.
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Manitobában, pén�ügyi területen. 1995-ben léptették elő okleveles kö�ga�dáss�á. 
Dwigh Young a férje, 1999 októberében há�asodtak öss�e. Három gyerekük s�üle-
tett, Ryan, James és Kyle. A� egés� család örömét leli a hokiban, a taekwondóban, 
sátoro�ós túrákban és a konyhakertés�etben

Connie 1989-ben költö�ött el Winnipegbe, amikor felvették a  Manitoba 
Egyetemre, a gyógys�erés�i képesítést 1993-ban s�ere�te meg. Kö�ben nyaranta 
a legkülönfélébb segédmunkási teendőket látta el unokanővére farmján, vagy di-
ákmunkában gyógys�erés�ass�is�tensként dolgo�ott több tartományi patikában. 
1993-ban ment férjhe� Rick Ricardho�, vele kö�ösen vették meg a fiú s�üleinek tu-
lajdonát képe�ő földbirtok felét, és gabonára alapo�ták a farmot, a�onkívül csak 
pár húsmarhát tartanak. Lányunk emellett két gyógys�ertárban ke�dett egyidejű-
leg gyógys�erés�ként dolgo�ni.

Amikor jöttek a gyerekek, Melissa (1996-ban), Austin és Dylan (2001-ben), 
Connie félállásokban helye�kedett el a környék több patikájában. A farmot ekö�-
ben megállás nélkül bővítették, a vágóállat-állományt megnövelték, s a földterüle-
tet is gyarapították, vásároltak is ho��á, egy másik rés�ét pedig bérbe vették Rick 
s�üleitől. Connie mellesleg gyógys�ergyári rés�vények vásárlásába ke�dett, idén-
re, vagyis 2018-ra már két jó nevű manitobai cég rés�vényeinek ötven s�á�alékát 
a magáénak tudhatja.

Rick a gimná�ium elvég�ése után eredetileg ácstanfolyamra jelentke�ett, pár 
évet dolgo�ott is építke�éseken, de a�után úgy döntött, hogy ki�árólag me�őga�-
dálkodással akar foglalko�ni.

Laurent és Joyce Hacault ga�dák családjuk körében. Kanada, Manitoba, 2013.



AZ éLET MEGY TOvÁBB, 9. FEJEZET

308

Joyce négy gyermeke közül a két lánnyal, Melissával és Connie-val Iya és 
én már akkor megismerkedhettünk, amikor gépünk leszállt Winnipegben. 
Harmadik lányuk, Janice otthona vancouverben van, lakóingatlanok bérbeadá-
sa és eladása a szakmája, és jól megy neki ez a munka. Férje pénzügyi tanácsadó. 
Mindketten a Keresztény Televízió stúdiójában is dolgoznak, miközben négy 
gyermeket nevelnek.

Először Joyce az ún. „Grandpa Grift Hills” („Grift Nagyapa Dombok”) -farm-
ra vitt fel bennünket kocsival. Ez a család eredeti farmja, a „Grift-farm”, ahová 
Grift nagypapa még 1911-ben jött át Hollandiából, ahol sok olyan család meg-
fordult már, akiket Joyce nagyapja segített hozzá, hogy új életet kezdhessenek 
az idegen országban. A nagyapa három gyerekkel vándorolt ki, új hazájában 
további nyolccal gyarapította a családot. Joyce arról is mesélt, hogy nagyapja 
szerte a környéken gyógyító hírében állt, ismerte a törésre, nyílt sebre, daganatra 
a népi gyógymódokat, embernél-állatnál egyaránt…

Innentől a  család legkisebb fia, David Hacault kalauzolt tovább minket 
a birtokain. Farmja közvetlenül a szüleié mellett van, a vetést két hét alatt el 
tudja végezni a földjén, de persze ez nagyban függ az időjárástól is. vetőgépe 
42 láb (12,8 méter) szélességben képes kiszórni a magot, de van olyan új típus, 
amely már eléri a 84 lábat (25,6 méter) szélességet is. A gabona betakarítása 
lassabban megy, mint a vetés. Ennek idejét az is befolyásolja, mikor érnek be 
az egyes kultúrák az aratásra. Idén őszre ért be a szójabab, a búza aratását így 
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előbb meg lehetett ejteni. Joyce szeret a fia mellett ülni aratáskor a kombájn 
fülkéjében. Mikor afelől érdeklődtünk, hogy hány főt alkalmaznak a földeken, 
David szerényen azt válaszolta: „Csak én és apa vagyunk rá.” édesapja már meg-
öregedett, mindent neki adott át. David elbeszéléseiből rögzítettem az alábbi 
részeket:

– 2000-ben a sajátomon kívül elős�ör további 417 angol hold (169 hektár) föl-
det vettem bérbe; 2005-ben pedig 140 angol holdat (57 hektárt) vásároltam meg 
a s�üleimtől; 2010-ben 522 angol holdat (211 hektárt) vásároltam meg a s�üleim-
től; 2015-ben megöregedett s�oms�édaimtól még 707 angol holdnyit (286 hektár-
nyit) béreltem. Ennek követke�tében ma már bú�át, canolát, lent és s�ójababot is 
termelek a földeken, vagyis 1786 angol holdas (723 hektáros) öss�területen.

David harminckilenc éves. A gimnázium után a Brandon városban műkö-
dő College-ba került, mezőgazdasági gépekre szakosodott technikusként itt is 
végzett. Ezután, húszéves korában apja farmján kezdett dolgozni, miközben már 
földet is bérelt, és hozzá nagybátyjánál segített be a szántóföldeken és a gépmű-
helyben. Saját hangárját 2011-ben építette fel, 60×80 láb (18,3×24,4 m) az alap-
területe, egyszerre műhely és gépszín, és a birtokában lévő géppark javítására 
és tárolására szolgál.

David elvált, két gyerekét maga neveli. Brooklyn ötödikes, és bár apja mellett 
tölti ideje javát, de zongorázik és a szakácsművészetben is szereti gyakorolni ma-
gát. A testvére, Alex harmadikba jár, jégkorongozik és nagyon szereti a farmot.

David Hacault: „A birtokon található tó semmi has�not nem hajt. Vi�e sosem árad ki, nagyon 
sós, e�ért a tehenek sem iss�ák, de hal se élne meg benne…”
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David Hacault maradéktalanul kivívta rokonszenvünket. Percről perce nőtt 
az örömünk, hogy ilyen rendkívül szerény, hihetetlenül munkaszerető, szak-
májához kiválóan értő emberrel volt módunk megismerkedni, aki tapintatos, 
szimpatikus, férfias, és mindemellett apaként és fiúként is egyformán megállja 
a helyét.

Pár perc telt el és a kocsival David hatalmas, új hangárjához értünk. A la-
kóház a hangártól mintegy ötven méterre áll. Apjukat meglátva a két gyerek, 
Brooklyn és Alex kiszaladt a ház elé, a kutya sem tágított mellőlük… Beléptünk 
a  hangárba. Ez aztán a  tisztaság! Nyomban feltűnt a  kitűnő világítás, a  kifo-
gástalan felszereltség, a réteges cinkszigetelésű, acélszerkezetű hangár, melynek 
hatalmas kapuja is acélból készült A rétegelt fémlemez teljes egészében belső 
hőszigetelő réteggel volt ellátva. A betonba ágyazott gumicső hálózattal fűtött 
padló melege felfelé áramlott. Ezekben a csövekben forró fagyállót keringettet-
nek, melyet elektromos kazán tart a megfelelő hőfokon. Ebben a hangárban tá-
rolja és javítja David a farmon használt teljes gépparkot.
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A manitobai s�ántófölddel csak efféle 
traktorok birkó�nak meg.

Egy „New Holland” típusú kombájn.

David Hacault a s�er�ővel.  
2018. november 1.

Ismerkedőben a kombájnnal…
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Kérem, vessenek egy pillantást ezekre az egyszerű, ugyanakkor nagyszerű 
és beszédes fényképekre. Ilyen rendszerben nevelkednek a Hacault családban 
a jövendőbeli farmerek.

Né�d csak, apa, milyen nagyra 
nőtt már a canola…

A bú�aaratás megtörtént. David épp a�t ellenőr�i, beért-e 
már a s�ójabab.

A canola.
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Vihar kés�ülődik… A bú�ának „s�úrós s�akálla” van ám.

Pihenés kö�ben.
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Joyce a  látogatás végén mindenkit ebédre invitált. A  konyhában az étke-
zőasztalon tálalt, frissen főtt, finom ételek csábító illatorgiája várt ránk. Laurent 
végigvezetett bennünket a 80 éves ház néhány szobáján, ahol az eredeti stílust 
megőrizve felújították a régi ajtókat és bútorokat, majd belefeledkeztünk az ol-
dott asztali társalgásba.

Lenföld.

Joyce és Laurent Hacault lakós�obája.
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(vladimir) – Kedves Joyce, Laurent és David! Kös�önjük Önöknek e�t a gyönyö-
rű napot, amit jóvoltukból ma a farmjukon élve�hettünk végig! Öt-tí� perc sem 
múlhatott el anélkül, hogy újra és újra valami i�galmas látnivalóba ne akadjunk, 
hogy valami új dologról ne s�ere��ünk tudomást! Ebben a pillanatban is, mialatt 
itt ülök a kö�vetlen kö�elében, arról kell értesülnöm, hogy a traktorokon, a hek-
tárokon és a canolán túlmenően Laurent s�envedélyes �enés� is, ötven évig volt 
harsonás a helyi �enekarban…

(Laurent) – A harsona rég a pincében porosodik…
(vladimir) – Megvan még? E� a�ért remek hír. Le�síro�va tárolod?
(Laurent) – Ugyan, nem is has�nálom…!
(vladimir) – Vagy úgy, s�óval nem is �síro�od? (A� as�tal körül ülőkből kitört 

a nevetés.) Hallod e�t, David? Újabb feladat vár rád, a te dolgod le�síro�ni Laurent 
harsonáját!

David „ígéretet tett, hogy rends�eresen �síro�ni fogja”, erre Laurent mintha 
csak mentegetőzne, hozzátette:

– Tanulásho� billentyűset kaptam, a�tán egy sima tologatós harsonát nyomtak 
a ke�embe, a legcsekélyebb eliga�ítás nélkül… Csak rajtam múlt, hogy rálelek-e 
a boldogulás kulcsára…

Joyce Hacault családjánál tett látogatásunk ragyogóan sikerült, felejthetetlen 
emlék marad.

Jerry Devloo visszafelé útközben még megmutatott nekünk néhány látványos-
ságot a saját gazdaságában, s magáról is mesélt. Családja 2700 angol hold (1100 
hektár) megművelt földbirtok tulajdonosa, a területet három egyenlő részre osztva, 
búzát, canolát és szójababot termesztenek. Ez mindkét fia, Mark és Jamie keze mun-
káját dicséri, s természetesen az apjuk is minden tőle telhető eszközzel segíti őket.

Joyce és David ebédhe� terítenek.
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Mezei munka a Devloo- és Hacault család farmján
Kanada, Manitoba tartomány, 2018

A canolatermés. S�élkerék működés kö�ben 
a s�ójababtáblán túl.

„John Deer” márkájú locsolótraktor. Vetés.

Betakarítás a kombájnnal. A terményt leürítik a kombájnról.
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A termény e�után áthelye�ésre kerül a teherautóról a silótoronyba.

Valakitől rendelés jön, örömmel viss�ük!

Gabona s�állítására has�nálatos Quadtrack traktor és hernyótalpas vontató.
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A� ü�emanyag tárolására s�olgáló tartályt áts�állít-
ják a� egyik farmról a másikra.

Dupla s�erelvényes vontató.

A s�ántóföldeken nyomokban látni „me-
mentót”, melyek a  hajdanában vég�ett 

erdőirtásról tanúskodnak.

Egys�erre hat dupla kerék s�olgálja a Devloo csa-
lád által vásárolt vetőgép stabil mo�gását. S�állítás 
alkalmával függőleges irányban lehet öss�ecsuk-
ni, ilyenkor eredeti mérete negyedére „�sugorodik”. 
60 láb (18,6 m) s�élességben képes a magot elvetni.

Az egyik gigászi szélkerék tartóoszlop-talpazatához is elvezettek bennün-
ket. A  Tartomány Elektromos Hálózati Rendszeréhez tartozó szélerőművek 
közül hatvannégyet a Devloo család földjei köré telepítettek. Sajátos színfolt-
jai a tájnak. A generátorok soros kapcsolását ellátó vezetékhálózat a föld alatt 
van lefektetve. Csak a Devloo-farm területén négy ilyen erőművet létesítettek. 
A földhasználatért mindegyik után évente ezernégyszáz dollár bérleti díjat fo-
lyósítanak a családnak.

Mindezek után Jerry és Barbara körbevezettek bennünket a házukban, ott, 
ahol hét gyermeküket nevelték fel és indították el az életbe. Megkérdeztem, 
mekkora a ház alapterülete, Jerry így felelt: „2100 négy�etláb (195 m2) külön-kü-
lön mindkét s�int…” A félszuterénszint alatt van még egy kisebb „tornaszoba”, 
zsúfolásig telerakva különféle erőnléti edzéshez való felszereléssel. Barbara 
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„Villamosság” tájkép. A� egyik s�élkerék talap�atánál,  
2018. november 1.

Időt és ü�emanyagot takarítanak meg, ha a s�élkerék körül e��el a móds�errel vég�ik a� aratást.
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elmondása szerint a fiúk még mindig, ha hetente csak egyszer is, de előszeretet-
tel jönnek ide edzeni, kihasználva ezeket az eszközöket, noha David és Daniel 
hasonló szobákat rendeztek be maguknak saját otthonukban is.

(Jerry) – E�t a há�at 1981-ben építettük. A régi itt állt mellette a� udvaron. 
Hiába volt a falvastagsága három téglányi, nagyon hideg volt. A� új há�ban sok-
kal jobb a hős�igetelés. A réginek a� ablakai is, ajtajai is elöregedtek, semmire sem 
voltak jók. Így csak annak láttuk értelmét, hogy építünk egy másikat…

(Barbara) –  Jamie ekkor volt kétéves… A  legidősebb, David ti�ennégy. Végig 
ő volt a legnagyobb segítségünkre a� építke�és során. Csak látta volna, hogy igye-
ke�tek a kisfiúk is előmo�dítani a dolgokat! A régi há�ból maradt öss�es tégláról 
gondosan el kellett távolítani a� eredeti habarcsot. A� e��el járó munkáért a fi�et-
séget minden gyerek darabra kapta. Mark járt a� élen, őt késő éjs�akáig nem lehe-
tett beparancsolni a há�ba… A téglákat a� utolsó darabig több teherautó fuvarral 
elvitettük, eladtuk, kerestünk rajta. És örömünk is tellett benne!

Jerry és Barbara Devloo farmerga�dák birtoka, Kanada, Manitoba tartomány, Somerset. A felvételt 
2012-ben Barbara Devloo kés�ítette. A Cessna repülőgép pilótája fia, Larry volt.

Az alsó szinten egy nagyobb szobába is benéztünk, ez volt a nappali. Széles, 
nagy képernyős televízió, székek, fotelek, kanapék. – Korábban itt pingpong-
as�talok, meg más egyéb játékok is voltak – magyarázza Jerry –, most már csak 
a „Shuffleboard”67 maradt meg. Hasonlókat én sok-sok év alatt csakis a szoba 

67 Shuffelboard (ejtsd „saflbód”), régi angol játék. A négys�ögletes alapú felületen, melyekre vo-
nalakat festenek fel, egyik négys�ögből a másikba kell beügyeskedni a nagy lapos korongokat egy 
lekerekített végű tolóes�kö� segítségével. A találatok értékét külön s�abályrends�er rög�íti.
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padlójára festve, vagy a szabadban a földön kialakítva láttam. Ilyen hosszú, asz-
talra felfestett változattal most először találkoztam… Nyomban rá is kérdeztem, 
milyen régi lehet.

Erről Barbarának ismét volt egy bájos története:
– Bi�ony, nagyon régi… A� as�tal nagyon régóta ott állt Jerry s�üleinek há�á-

ban, s mikor ők átköltö�tek a� idősek otthonába, a� as�talt a többi bútorral együtt 
árverésre bocsátottuk. Nagyon s�erettem volna megs�ere�ni, de mikor hároms�á� 
dollárra felverték a� árát, elálltam a további licittől… Nem voltam én ahho� s�ok-
va, hogy drága pén�en ilyesmit vegyek!

Na, és találja ki, ki nyerte meg a licitet…? Hát Jamie! (Ekkor mindössze ti-
zenhárom éves volt…) Tudta, hogy tets�ik nekem a� as�tal, megvette, titokban 
ha�aho�ta, és egys�er csak ott állt a s�obában…

Ismét ellágyultunk, mikor mutatott egy képet, ami a legkisebb fiú, Jamie me-
legszívű, jóakaratú természetéről tanúskodott:

(Barbara) – Akkor kés�ült, amikor rákot találtak nálam… Súlyos beteg voltam. 
Műtétre került sor, kemoterápiát kaptam… A� egés� család nagyon megs�enved-
te. Larry fiunknak volt akkoriban egy Cessna típusú repülőgépe. Egyik nap eljött, 
s kedvesen a��al állt elő, mit s�ólnék, ha elvinne egy sétarepülésre. Igent mondtam. 
Levegőbe is emelkedtünk… Egys�er csak Larry s�ól nekem, hogy né��ek le. Mikor 
a�t megláttam, elolvastam, elsírtam magam…

Jamie csinálta! A  bú�aföldbe a  kultivátorral s�öveget vágott. Minden betű 
nagysága hetvenöt méteres…

SZERETÜNK, ANYU
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(Be kell vallanom, az egyik szomorú fényképet ki kellett hagynom ebből 
a fejezetből, nem vinne rá a lélek, hogy megmutassam. Iyával elsírtuk magun-
kat, amikor megláttuk. A felvételen Barbarát négy fia és két unokája állja körül. 
Mindnyájan kopaszak… A nagymama iránti szolidaritásból leborotválták a fe-
jüket…)

Házigazdáink az egyik falba épített szekrényt is kinyitották, abban pedig (sza-
va is elállt az embernek…) mintegy száz videokazetta sorakozott példás rendben. 
Mindegyik gerincén rácímkézve a címe. A feliratok nyomtatóval készültek.

(Barbara) – Volt videokameránk, amikor a gyerekek kicsik voltak még. Ahogy 
s�ép lassan nőttek, igyeke�tünk felvenni mindegyiküket. Elős�eretettel ves�ik most 
elő e�eket a felvételeket, nagyokat derülnek, mikor né�egetik, milyen dolgok estek 
meg velük gyerekkorukban…

Továbbmegyünk. „Barbara irodája” következik. Abban a külön helyiségben 
található, amelyben a ház hűtő-fűtő kazánja kapott helyet. Berendezése egy apró 
íróasztal, rajta számítógép, a „sokat látott” varrógép, de főképp polcok és pol-
cocskák rengetege, akkurátusan elrendezve rajtuk minden, feliratokkal ellátva: 

„Szappan”, „Fogkefék”, „vitaminok”, „Samponok”, gyógyszerek hadoszlopai… 
Minden felirat részletes és precíz.

– És a villanyóra miért a ka�ánhá�ban van? Miért a há�on belül? – kérdeztem 
csodálkozva, ahogy rátévedt a pillantásom. A leolvasó a� elektromos művektől 
talán lefárad a� alsó s�intre, hogy rög�ítse a� óraállást?

– Á, dehogy! – felelte Jerry. – Neki van egy külső óra a há�falon. Ami itt van, 
a�t saját magamnak s�ereltettem fel. A há� építésekor igyeke�tem minél több s�i-
getelőanyagot beleépíteni a falakba, s kíváncsi voltam, mennyivel lett ga�daságo-
sabb a há� fűtése…

Ahhoz a szobához értünk, amit Iya kapott meg hálónak. Barbara önkéntele-
nül így szólt: „A hercegnők hálós�obája!” – majd sietve felvilágosított:

– A két lányunké volt, itt aludtak kö�ös ágyban. Mindig olyan es�ményi rend 
volt náluk, hogy a fiúk innen ki is voltak tiltva… A há�ban mindig is a lányok 
voltak a� éllovasok a fiúkho� képest, ha tis�taságról volt s�ó, s abban is, hogy nem 
volt helye kö�tük ves�ekedésnek.

Az a  szoba, ahol én aludtam, festményekről készült fotósorozatokkal volt 
teleaggatva. Itt volt hát a kínálkozó alkalom, hogy megérdeklődjem, miféle ké-
peket ábrázolnak.

– Raj�oltam…, Jerry is… – kezdte a ház úrnője, mintha mi sem volna termé-
szetesebb. – Vagy olajjal, vagy akvarellel s�erettünk dolgo�ni…

– Hogy jutott idejük rá, hogy még e��el is foglalko��anak? Annyi elfoglaltság 
dacára képesek voltak erre is időt s�akítani…?!

- A képek a „s�abadidőmben” kés�ültek… Amikor a gyerekek mind picik vol-
tak… A nap végére rends�erint már majdnem elájultam a fáradtságtól… Ilyenkor 
elhang�ott, hogy ne tovább, s s�ámű�tek a� alagsorba pihenni. Lementem, hoss�ú 
órákig itt voltam egymagamban, és… raj�oltam.
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„Bú�ame�ő”. Barbara Devloo raj�a, 1974.

Jerry Devloo raj�a, 1977. Joyce Hacault raj�a, 1979.

Lásd a fényképeket is, kedves olvasó. A művészeket már ismered.
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Folytatódott a  ház bejárása. Már-már felfogóképességünk határát súrolta 
a soron következő szobában a pianínó látványa (némelyek „függőleges zongo-
raként” emlegetik), különösen közelebb lépve, mikor ráébredtünk a  valóság-
ra, csak elképedt kiáltásokra futotta erőnkből. Hiszen egy orgona állt előttünk! 
Dupla sorban a billentyűi, s  egy sor basszuspedál is… Az elképedéstől tátva 
maradt a szánk…

és hát Barbara! A mi kis 
Barbaránk, „a manitobai far-
merlány” nyomban oda is 
ült, és csak egy pillanatig ha-
bozott, máris játszani kez-
dett…! Kedves Olvasóm! Ha 
akkor, abban a  pillanatban 
ott lehettél volna!

A manitobai farmerek-
nél tett látogatásunkról szóló 
beszámolóm végére még né-
hány sort kívánok ideillesz-
teni. Azokból az első levelekből idézem, melyeket Barbara Devloo írt nekünk 
rendszeresen Torontóba:

„Végtelen bennünk a hála a�ok iránt a pionírok iránt, akik Kanadába települtek, 
hogy itt ke�djenek új életet. Felbecsülhetetlen értéket jelent minda�, amit családjaik 
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munkájukkal beleadtak, s a�ok a végtelen megpróbáltatások… Lelkesedésük nem-
�edékről nem�edékre s�áll, dédnagyapáinktól, nagyapáinktól, s�üleinktől így kap-
hattam én is, Jerry is. A követke�ő láncs�emet a mi gyerekeink jelentik… Mennyire 
megható dolog, ha a fiatal nem�edék érdeklődéssel hallgatja történeteinket.

Őseink hihetetlen megpróbáltatásokon mentek keres�tül, hogy Kanadában 
megvessék lábukat, s hogy felépítsék a� életet egy s�abad világban. Nos, ők adták 
meg gyerekeinknek és unokáinknak a lehetőséget, hogy felépíthessék saját életüket 
gyönyörű, s�abad ors�águnkban.

Adjunk hálát Istennek a s�abadságunkért!”

Jelen fejezet célja az volt, hogy kellő tisztelettel adózzon a kanadai farme-
reknek, s tudassa a nagyvilággal, miből élnek táplálói, és főképp, hogy mindezt 
bemutathassam kedves földijeimnek, Oroszország mezőgazdasági dolgozóinak, 
és velük együtt ismételten őszintén sajnálhassuk mindazt, aminek elérését a sors 
megtagadta tőlük.

Toronto, 2019. január
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10. fejezet

„КАМАZ, VOLVO I NICSEVO”
(Egy KAMAZ, egy VOLVO, majd a semmi)

A napokban a világot futótűzként járta be a fontos hír: A történelem folya-
mán először történt meg az, hogy az embernek – egy Colin O’Brady nevű ame-
rikainak – sikerült gyalogosan átvágnia az Antarktiszon.68 Hihetetlen, hogy ez 
is elkövetkezett! világszerte figyelemmel követték a hősies erőpróbát, sikerül-e 
vajon ennek az embernek legyőznie a legyőzhetetlent. Mindehhez persze meg-
volt mindene: a legkorszerűbb felszerelés. Meglehet, abban, hogy tartotta a kellő 
irányt, szerepet játszottak a műholdak is a világűrben, mind pedig földi jóaka-
rói. Ráadásul élelmiszer-ellátmányát is a legmodernebb elvek alapján állították 
össze. Az irgalmatlan fagyban és az óriás sebességű szélben a 1482 kilométeres 
úton a 170 kilogramm összterhet kitevő szánt húzni, rajta a „lakását”, az élelmet, 
s még sok egyéb alapvetően nélkülözhetetlen dolgot, s mindezt azért, hogy az 
álma megvalósulhasson! Dicsőség néked, Ember!

Az emberiség ezen vívmánya arra késztet, hogy „ereszkedjem le a  Földre”, 
s  Anton Gordienko barátomról és „harcias barátnőjéről”, Szvetlánáról mesél-
jek. Ők az oroszországi népesség azon szüntelenül fogyatkozó hányadát képvise-
lik, akik a hősiesen megharcolt hétköznapi lét során a túlélésért küzdenek, azért, 
hogy gyermekeiknek legyen jövőjük a „győztes szocializmus” szovjet rendszerű 
fejlődésének körülményei közepette, ami ennek az országnak osztályrészül jutott.

Gordienkóék feleségemmel állnak távoli rokonságban. Antonnal először 
csak 1992-ben találkozhattunk személyesen, amikor emigrációnk óta első íz-
ben tettünk látogatást Oroszországban. Ekkor még csupán tizenhat éves lévén, 
jogosítvánnyal egyelőre nem rendelkezett, azonban a nagypapája, Grisa bácsi 
oktatgatta, minekutána hivatásos gépkocsivezető lett belőle, s nemcsak a veze-
tés magasiskoláját produkálta számunkra, egyúttal tanúbizonyságot tett a kocsik 
iránti, azóta sem múló rajongásáról.

Könyveimben egy egész sor, Antonhoz és családjához fűződő eseményről ol-
vasni. Egyebek mellett arról is, hogy feleségem, Iya kiterjedt családjának egyik 
ága súlyos elmebajban szenvedett. életük végén vera Gordienko (Anton édes-
anyja) gyámolította őket. Elkövetkezett végül az a nap, mikor ennek az együgyű 
családnak utolsó életben lévő tagját, Jurát, aki annak előtte gyakorlatilag még az 
utcára sem lépett ki, a megfelelő kórházba kellett átköltöztetni.

68 A mintegy 1600 kilométert 53 nap alatt gyalogosan tette meg a 33 éves amerikai férfi. [A ford.]
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„Vera attól félt, hogy mégis valami meglepetés éri őket a�on a napon, mikor 
Jurát elindítják a ps�ichiátria inté�etbe. Ké�en fogva vitte ki a fiút a kapunál 
álló mentőhö�. Jura magas, kövér, s�ép arcú férfi. A kö�elben parkoló autóban 
ott ült Vera két fia, Anton és S�ergej, hogy megelő��enek minden meglepetést. 
Egyikük nagy távolságokat bejáró gépkocsive�ető, teherautójával rends�eresen 
több e�ernyi kilométert tes� meg, mellesleg csúcs autós�erelő is, fivére, S�ergej, 
pedig a� Oros� Katonai Légierőnél s�olgál őrnagyi rangban.”69

vessenek egy pillantást az Anton és Szvetlána családjáról 2014-ben – vagy-
is a Szibériában általunk megépített Shalom Memoriálé megnyitója napjaiban 
készült fényképre, mindezek után pedig következzék egy idézet „A találko�ások 
öröme” című könyvem 17. fejezetéből.

„Sokáig fogjuk a ragyogó búcsúebédet emlegetni, amire a� egés� csoportot 
S�vetlána és Anton Gordienko hívta meg tágas, kéts�intes villájukba. A há� 
a s�ó legteljesebb értelmében a ke�ük munkáját dicséri; a� udvaron álló két 
KAMAZ-t és a  hatalmas tartálykocsit Anton alkatrés�ekből állította ös�-
s�e, amit a katonai területen autóbontókból vásárolt öss�e. Legjobb kívánsá-
gunkat küldjük ennek a tehetséges, fiatal családnak, akik két kisfiút nevelnek. 
Anton javarés�t kamionsofőrként vég�i munkáját, teherautóival, más sofőrök-
kel együtt saját maga is a bajkálontúli vidékre s�állítmányo�, S�vetlána pedig 
ko�metikai s�alont tart fenn néhány alkalma�ottal.”

69 v. Rott A találko�ások öröme Budapest, 2016, 1. fejezet, Mis�ovaja állomás, 15 p.
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Sajnos, attól a pillanattól fogva, hogy a Szovjetunió összeomlott, Szibériában, 
akárcsak Oroszország-szerte mindenfelé másutt is, a gazdasági helyzet folya-
matos romlása tapasztalható. A fent bemutatott fénykép 2014-ben, vagyis több 
mint négy éve készült, mikor a „osztszocializmusnak” az ország újsütetű vál-
lalkozóinak torkára fonódó vaskeze még nem véglegesen szorította ki belőlük 
a szuszt. Anton Gordienkóhoz akkoriban még elegendő teherfuvar-megrende-
lés futott be. Mindkét KAMAZ teherautója egyfolytában üzemelt. Kénytelen 
volt kisegítőt fogadni, hogy valaki a másik kocsit vezesse, miközben ő maga egy 
vasbeton elemeket gyártó üzem késztermékeinek szállítására szóló megrende-
léseknek iparkodott eleget tenni.

Mára azonban az erre az időszakra jellemző foglalkoztatottság, az adófizetők 
hasznos termelőtevékenységet jelentő foglalkoztatottsága álomvilággá minősült. 
Számos cég kénytelen volt bezárni kapuit. Ezek közül néhányan nem is rendez-
ték tartozásukat az elvégzett megbízásokért, így mindmáig Anton adósai…

Az Oroszországgal folytatott telefonbeszélgetéseink során egyre gyakrabban 
kihallani barátaink hangjából az áremelkedések és a növekvő munkanélküliség 
feletti aggodalmat.

Szeptember elején (2018-ról van szó) vera Gordienkótól egészen váratla-
nul arról értesültünk, hogy Anton és Szvetlána Naberezsnie Cselnibe70 utazott, 
méghozzá saját 2014-es gyártású KAMAZ-ukon… Mi is volt vajon úti céljuk? 
Miért épp saját teherautójukon mentek? – ezekre a kérdésekre Anton édesanyja 
sem tudott mit felelni. Saját KAMAZ-uk kiegészítőkkel való felszerelése idején 
a házaspár azon volt, hogy tudásukhoz és lehetőségeikhez mérten optimális ál-
lapotot teremtsenek.

Ránk Iyával szintén átragadt az An ton 
és Szvetlána miatti nyugtalankodás, azon-
ban, bár sokszor hívtuk őket, nem vették 
fel a telefont. Körülbelül egy hét telt el, mi-
kor is vera Gordienko fényképeket küldött 
az út kezdeti szakaszáról, ezeket a gyere-
kek küldték neki. Anton és Szvetlána jól 
néztek ki. Szeptember 20-án aztán nálunk, 
Torontóban megszólalt a  telefon, a hívás 
Szvetlána mobiljáról érkezett. A pár még 
Naberezsnie Cselniben időzött. érezhető 
volt, hogy nem valami szívesen beszéltek, 
mit is sikerült intézniük, tőmondatokra 
szorítkoztak… A későbbiekben remény-
keltőbb hírekről számoltak be nekünk.

70 Naberezsnie Cselni a  volga folyó partján fekvő város, ahol teherautóüzem épült, mely 
a KAMAZ márkanéven forgalmazza termékeit.

„A  családtagként ke�elt KAMAZ”, mellyel 
Anton és S�vetlána nekivágtak a� útnak.
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Ulan-Udéba történt visszatérésük után beszéltünk telefonon, a további-
akban a beszélgetés rögzített felvételéből következnek idézetek:

(vladimir) – Anton! S�veta! E�ek s�erint s�erencsésen viss�atértetek ebből a� 
őrületes uta�ásból… Egy hete is van már. Remélem, sikerült egy kicsit megpi-
hennetek, s már ismét képesek vagytok útra kelni… e�úttal minimum a Holdra! 
Áruljátok már el, mi s�ükségetek volt minderre? Hát volt egy jó KAMAZ-otok, 
nem…? Mi vitt benneteket ennek dacára Nabere�snie Cselnibe?

(Anton) –  Elős�ör is, a  mi KAMAZ-unk billencs, nekünk meg egy vontató-
ra volt s�ükségünk, hogy mindenféle vontatható kocsit utána lehessen kapcsolni. 
Másodsorban, annak a VOLVÓ-nak, amit ha�aho�tunk, kéts�er kisebb a� ü�em-
anyag-fogyas�tása, mint annak a teherautónak, amivel jelenleg dolgo�om! Így a�-
tán bí�unk benne, hogy a VOLVÓ-val jobb les� dolgo�ni.

A� uta�ás Cselnibe nem hirtelen ötletként pattant elő. A� interneten keres�tül 
egy olyan teherautóra akadtunk rá, ami épp kapóra jött volna, s�akas�tott olyan 
KAMAZ volt, mint a jelenlegi, vis�ont 2016-os gyártmányú, s elhanyagolhatóan 

„Vis�ontlátásra, Burját-Mongólia! Vis�ontlátásra, Bajkál!”  
Kultuk, 2018. s�eptember 7.

E� mind előttünk van … oda és viss�a …
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keveset futott. Fél éven át telefonon tárgyaltunk a� eladóval. Fényképeket is küld-
tek… Odamegyünk, hát a teherautó távolról sem a�, mint amire s�ámítottunk…!

(vladimir) – Hogy mentetek? Milyen városokat érintettetek? Hány kilométert 
tettetek meg?

(Anton) – Cselniig terve�tük a� utat eredetileg, e� 4650–4700 kilométerre van, 
a�onban Ka�anyban kötöttünk ki. E� további 250 kilométer. Így a�tán 5000 kilo-
méterre jött ki.

(vladimir) – Vera megküldte nekünk a  tőletek kapott fényképeket, míg úton 
voltatok. Vidámságot, csupa lendületet látni rajtatok, meglepő vis�ont, hogy egy 
s�amovár társaságában vagytok…

Panas�ra a�tán semmi ok! A� irkuts�ki területen vágunk át,  
a Zima állomás mellett elhaladva.

Vendégségben S�ergejnél, Anton bátyjánál. Jobb felől: S�ergej Gordienko családja: 
a feleség, Laris�a, két fiukkal, Grisával és Gosával. Jekatyerinburg.

(Anton) – Ja, a s�amovár! A� még a� irkuts�ki területen volt, Tajset előtt. Ott 
helyben árulják a termelői mé�et! Meg pirogot! Volt ott egy s�amovár is, csés�ére 
mérték a teát. A kocsiban pedig vittünk magunkkal termos�t… Naponta ho��ávető-
legesen 800 kilométernyi utat ve�ettünk. Otthonról s�eptember 7-én reggel 4 órakor 
jöttünk el, a Bajkál mellett haladtunk végig. Megjártuk Irkuts�kot, Kras�nojars�kot, 
Novos�ibirs�ket, Oms�kot… A Jekatyerinburgig tartó 3800 kilométeres utat 5 nap 
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alatt tettük meg. S�eptember 11-én és 12-én S�ergej bátyámék láttak bennünket 
vendégül, körbejártuk a  várost, megné�tük a  gépkocsimú�eumot, ellátogattunk 
a  „Kiontott Vér” s�ékesegyhá�ba. Miután elhagytuk Jekatyerinburgot, letértünk 
a s�övetségi autópályáról, falvakon keres�tül ve�etett tovább a� utunk… Komppal 
átkeltünk a Belaja folyón… S�eptember 13-án pedig már Cselnibe is értünk…

(vladimir) – A� út bi�tonságos? Elég volt-e a gá�olaj? Tankolással oldottátok 
meg a� utánpótlást, vagy vittetek magatokkal?

(Anton) – Gond egy s�ál se volt. Csak pén� legyen…!
(vladimir) – Fogalmam sem volt, hogyan segíthetnék neked, Cselniben mára már 

nincs ismerős emberem… Hogy is találtam volna valakit, aki Cselniben a gyárban 
a kés�áruátvételnél dolgo�ik, vagy a környéken tehergépkocsi-kereskedésben uta-
�ik… Rögtön ugrottam, hogy Pahutát előkerítsem, aki hajdan a VAZ-ban, a kom-
s�omolban aktivista volt. Kiderült vis�ont, hogy épp eluta�ott Franciaors�ágba 
a lányáho�… Rendes fiú, dör�sölt, de előtört belőle a sirám: „vladimir Francevics! 
Nincs nekem már ott olyan emberem, aki ilyen dolgokkal foglalkozik. A kom-
szomolisták rég kihaltak…”

„A Kiontott Vér” s�ékesegyhá�. Átkelés a Belaja folyón. Déli Urál.

A� út Baskír-földön át. Estére Nabere�snie Cselnibe érke�ünk.
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Arra jutottam tehát, hogy gondommal Basind�sagjant, a� ü�em egykori fő-
mérnökét terhelem.

Nagys�erű férfiú! 1966-ban ő vett fel engem a LADA-ho� állományba… Egy hó-
nap, és betölti a kilencvennegyedik életévét. Még dolgo�ik, s�aktanácsadó a� oros�-
ors�ági autóiparnál. Ho��á fordultam, s a dologból víg bölcselkedés kerekedett ki:

A�t mondom neki: „Jevgenyij Artyomovics! Itt van az én Antonom, roko-
nom is, remek ember is! Mindössze annyira vágyik, hogy az itteni életben túlél-
jen. Feleségestül elvergődött Ulan-Udéból a Cselni gyárig… Ott viszont a gyá-
rat afféle dílerszövetkezet átjárhatatlan gyűrűje fogja körbe. A KAMAZ-okkal 
ezek vagy csak készpénzért, vagy hitelre hajlandók kereskedni, a »Trade Inn«71-
rendszert hírből sem ismerik. Megtenné, hogy segítségemre lenne?”

Basid�sagjan elnevette magát, s így reagált: „vladimir! Mondd meg a te Anton 
rokonodnak, hogy a nevemben – megfizetek érte az utolsó kopekig – minden-
kinek tegyen le egy üveg vodkát, aki tudja, ki is az a Basidzsagjan… (Anton és 
S�vetlána erre hoss�as és hangos nevetésben tört ki…) én – világosított fel a� 
öregúr – ma már csak egy embert ismerek onnét, a KAMAZ igazgatóját… De, 
én – folytatta – arra nem kérhetem az igazgatót, hogy egyetlen kocsiért az el-
adásnál vagy bármilyen segítség nyújtása útján kivételt tegyen…”

A� sem ki�árt, hogy már nem is ő ott a� iga�gató, meg hát nem ment egyköny-
nyen a� sem, hogy magát Basid�sagjant a� egyik Mos�kva melletti s�anatórium-
ban mobiltelefonon elérjem. Így a�tán Anton, te is megspóroltál egy üveg vodkát… 
(Ismét csak nevetnek.)

Nos, eddig tis�tá�tuk a dolgokat, most pedig ki vele, Anton, hogyan kötöttetek 
ki ennél a VOLVÓ-nál?

(Anton) – Eljutottunk oda, hogy felmértük, milyen hely�etbe is keveredtünk, s to-
vábbi lehetséges megoldások nyomába eredtünk. Elmentünk egyenesen a KAMAZ-
gyárba, melynek hivatalos képviselői fogadtak is. Elbes�élgettünk. Senki még csak 
tippel sem tudott előho�akodni… Senki 
még csak a  legcsekélyebb érdeklődést 
sem mutatott irányunkban. Így a�tán 
magunkra maradtunk a keresésben.

Erre a  nyergesvontató teherautó-
ra teljesen véletlenül bukkantunk rá. 
Felmentem egy internetes oldalra, úgy 
találtam rá. Ka�anyban, ahogy kide-
rült, működik a cég, Oros�ors�ágban 7 
telephellyel is rendelke�nek. Magáncég. 
Has�nált teherautók és vontatott jár-
művek vis�onteladásával foglalko�nak. 

71 Trade Inn: elterjedt kereskedelmi gyakorlat, az ügylet során a régi, kereskedőnek visszajut-
tatott autó árát beszámítják az újba.

„S�ervus�, s�épségünk!”
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Befogadjuk a� új családtagot…

Ugyan a VOLVÓ-ra volt már vevőjük, mi a�onban a�t kértük, tartsák nekünk. 
Igencsak hoss�ú ideje ott táboro�tunk már. E� pedig éppen kapóra jött.

(vladimir) – Nahát, e� a�tán pompás! És amikor odamentél Anton, a kocsi élet-
ben volt még legalább? Sikerült a motort beindítanod?

(Anton) – Ó, hát peeers�e! De még mennyire! Elindultunk, meg is járattuk.



AZ éLET MEGY TOvÁBB, 10. FEJEZET

334

(vladimir) – Anton, és mondd már, és amikor meglátták a s�épséges teherautó-
tokat, bi�tosan elállt a s�avuk is?! Milyen ragyogóan kicsinosítottátok…

(Anton) – Akár elállt, akár nem, nem sokat adtak érte…
(vladimir) – Felfogtam, nincs mit rajta s�építeni… Nem sokra taksálták… Úgy 

véled e�ek s�erint, hogy túlontúl olcsón váltál meg tőle?
(Anton) – Hát hogyne!
(Szvetlána) – Hogyne! Hát hogyne! Többre gondoltunk. Többet is ér. His�en any-

nyi pén�t tettünk bele!
(vladimir) – Gyerekek, most a�tán már semmi értelme búslakodni! E�en nem 

s�abad bánkódni! Még csak egy sóhajt sem érdemel a� egés�! Történt, ami történt, 
tovább kell lépni! Tényleg a� történt, Anton, hogy amikor odamentél, a motorja 
működött, kutya baja se volt…? Elfordítottad a sluss�kulcsot, s már ment is?

(Anton) – Ment bi�ony! Nyomban, ahogy elfordítottam benne a kulcsot… A do-
logho� a� is ho��átarto�ik, hogy előtte jó ideig has�nálatlanul ott állt…

(vladimir) – Értem… Vagyis beindult, s már ment is… Milyen teherautó is? Mi 
a márkája? VOLVO és esetleg valami típusjel�és még utána?

(Anton) – VOLVO FM–13. 2012-ben jött le a futós�alagról.
(vladimir) – VOLVO FM–13. E�entúl csak így hívjuk… Na és mikor jött a� első 

„hideg�uhany”?
(Anton) –  A� első…? Hát úgy két napra rá… Akkor történt, mikor elértük 

Cseljabins�kot, ahová egy tartálykocsiért mentünk be útkö�ben.
Mikor eljöttünk Ka�anyból, akkor még minden rendben volt. Indulás előtt egy 

„Scania” autós�ervi�be bementünk, feltöltöttük a� olajat, kicseréltük a s�űrőket, 
mindent átvi�sgáltunk, megkocogtattunk, leellenőri�tünk… A� ülésekről a kos�t 
s�épen lepucolgattuk, his�en ráülni abban a� állapotban képtelenség lett volna… 
Éjjel egy óráig mosogattuk, e�ek után a ve�etőfülkében aludtunk, ott helyben, a� 
autós�ervi�ben.

Cseljabins�któl 70 kilométerre feks�ik egy Ujs�kaja neve�etű falu. Valaha tej-
ü�emet működtettek. Oda ugrottunk be, hogy elho��uk a tartálykocsit. Ott állt 
a s�ántóföldön…

A� egykori kolho�tól vették meg a tartálykocsit… 2018 s�eptembere.
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(vladimir) – Miféle tartálykocsiról van s�ó? Alumíniumból vagy ro�sdamentes 
acélból kés�ült? Mekkora a tárolókapacitása?

(Anton) – Egy félig vontatott járműnek minősülő tartálykocsi, emberi fogyas�-
tásra alkalmas folyadék tárolására has�nálatos. Alumínium. Tejs�állításra van 
rends�eresítve, élelmis�er-s�állítónak minősül, dupla s�igetelésű fallal, hős�igete-
léssel ellátva… Kívülről fémborítás, melegítős�erke�et… Belül pedig a� alumínium 
tartályrekes�ek. Nem nagy. Ti�enkét köbméter…

(vladimir) – Ti�enkét köbméter! De his�en a� ti�enkét tonna! Interneten akad-
tál rá erre a tartályra…? A kolho�ban már nem látják semmi has�nát…? Tejet 
már nem is�nak a� emberek…, akkor pers�e „minek” is?

(Anton) – A kolho�nak már réges-rég hűlt helye. A tartálykocsi egy léleknek sem 
kell. Kivitték a s�ántóföldre, ott hagyták… Nagy nehe�en kivártuk a�t, aki eladta, 
meg is mutatta nekünk. Miután ellenőri�tük a papírokat, átvettük. A tartályko-
csit a teherautónk után kötöttük, bekötöttük a� elektromos kábeleket, majd egy 
ben�inkútho� mentünk. Ott pedig egyetlen pillanat alatt kidőltünk, s elaludtunk…

Reggel a�tán… nem akar beindulni a motor, akárhogy próbáljuk… Arra gon-
doltam, bi�tos a�ért van, mert elő�ő este a ve�etékrends�ert ellenőri�gettem, a� ak-
kumulátorok pedig lemerültek… Hideg idő is volt. Nagy volt a s�él. Bekapcsolom 
a� extra fűtést, e� még inkább lemerítette a� akkumulátort. A� ü�emanyag-kijel�ő 
meg se moccan, a� akkumulátorok teljesen lemerültek… „Na, s�épen vagyunk!! 
Akár itt is hagyhatjuk. Bedöglött…”

Annak sem lehetett tulajdonképpen a végére járni, vajon milyen töltöttségűek 
a� akkumulátorok! Még inkább lemerítettem őket, mikor éjs�aka fél egyig a ve�e-
tékrends�er pás�ítgatásával bajlódtam…

His�en egy álló napot a��al ütöttük agyon, hogy hol a� i��ókat cserélgettük, 
ellenőri�gettük, hol a kerekeket vi�sgáltuk be… csak tettünk-vettünk egés� nap, 
kö�ben vis�ont a� akkumulátorok teljesen kimentek a fejemből…

Valamit mégiscsak lépnünk kellett. Betelefonáltunk a  faluba annak a  fickó-
nak, akitől a tartálykocsit elho�tam, neki van ugyanis egy saját KAMAZ-a. E�t 
mondom neki: „Gyere már, légy s�íves, ide, »bebiká�od« a� akkumulátoromat. 
Teljesen beadta a kulcsot…” Odajött, odatolatott a KAMAZ-�al. Rátettük a dró-
tokat, hogy „bebiká��uk«. A motor csak nem hajlandó beindulni… Na, most mit 
csináljunk…?!

Erre megs�ólal: »Tyűha, azt a hét meg a nyolcát! Most aztán mit csinálunk…?«
»Hogy mit csinálunk? – mondom. – Elő a vontatókötelekkel…!«
(vladimir) – Vontatni gondoltad?
(Anton) – Ugyan már, dehogyis! Nem vontatni! Berántani!! Berántani, a�ért, 

hogy a motor beinduljon… Nagyon vékonyak voltak a villanydrótok, rögvest el-
ke�dtek forrósodni… A motornak vis�ont nem elég a� energia. A� indításho� pedig 
nagy energia kell!

A VOLVO fékrends�erébe levegőt töltöttünk a KAMAZ-ból, rákötöttük a von-
tatókötelet, berántottuk… Megrántottuk, na erre a� indító működésbe is lépett.
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(vladimir) – Ügyes!!!
(Anton) – Megkös�öntük a segítséget a� embernek. Elkös�öntünk tőle. Mi pedig 

a cseljabins�ki elkerülőút felé vettük a� irányt, Jekatyerinburgho� a� 180 kilométer.
(vladimir) – Egyhu�amban végig is mentetek??!
(Anton) – [Rövid szünet után.] Hát pers�e!!
(vladimir) – Ajjaj! Hát akkor mégiscsak jó a� a teherautó! Engem meg egyfoly-

tában kerülget a frás�, mert kö�ben a� jár a fejemben, hogy bi�tos s�á� kilométe-
renként leállt…

(Anton) – Hohó! A teherautó príma!!
(vladimir) – Adja a jó isten! S�erencse! Én meg még a�t hittem… Nem akar-

tam értetlenül kérde�ősködni. Milyen dolog már a�, a végén még s�egény fiúban 
egys�er csak meg talál állni a� ütő… E�ek s�erint simán eljutottatok S�erjo�sáho�?

(Anton) – Jekatyerinburgban S�erjo�sa a katonai kórhá�ban volt… Így Laris�a 
fogadott bennünket, egyébként S�erjo�sával véges-végig kapcsolatban voltunk, na-
ponta többs�ör bes�éltünk. Egyáltalán „nem unatko�ott” a kórhá�ban. Nekünk 
segített, kereste a teherautókat, mindig elküldte a linkeket, ho��á a fényképeket… 
Megs�akítás nélkül kapcsolatban voltunk.

S�óval megérke�ünk Jekatyerinburgba, én meg elmondom S�erjo�sának, hogy hát 
így meg így áll a hely�et. „Az új teherautónk most már nem hajlandó beindulni…” 

„Mit is kell ilyenkor tenni?” – kérde�i erre. „Hogy mit? – feleltem –, hát találnunk 
kell valami műszaki szervizállomást… Hogy tovább ne fajuljon a dolog…” Náluk 
éjs�aká�tunk, megyünk reggel a  leállóho�, lekötöttem a tartálykocsit, otthagytam. 
Beértünk a műs�aki s�ervi�be… Meglehetősen kelletlenül fogadtak… Vasárnap volt…

Megné�ték, kicserélték a  s�űrőket… E�ek után kö�ölték: „Minden a  legtö-
kéletesebb rendben! Ha�áig bi�tosan eljutnak vele… Aggodalomra semmi ok…” 
Elégedetten távo�tunk… Át is vettük a kocsit… Elindultunk, a leállónál rákötöt-
tem a tartálykocsit, útnak eredtünk…

Ho��ávetőlegesen 150 kilométernyire jutottunk… Tyumeny irányába a� elke-
rülőúton… amikor is… a teherautónk leállt…!

Nem volt kellő nyomás, a� elsődleges tankba a� ü�emanyagot nem volt, ami 
bes�ívja a  póttartályból. Erre üggyel-bajjal elvergődtünk egy há�tartási boltig. 
Bes�ere�tünk egy vödröt meg egy slagot… Áttöltöttük a  gá�olajat a� egyik tar-
tályból a  másikba… Ké�ipumpával nyomtuk át, minden rendben le is ment… 
Beindult, járt a motor a kocsi is elindult… Mi is elindultunk…

Tankoltunk, majd nekivágtunk a� útnak… Tyumenyt is elhagytuk már… A� 
úton csak úgy találomra leálltunk, ott aludtunk… Pontosan nem emléks�em, nem 
vagyok már a régi… A követke�ő nap ugyana�… Kemerovóig alapvetően gond 
nélkül el is jutottunk… De a várost már épp csak úgy-ahogy sikerült megkö�elíte-
ni… A város s�élén vis�ont… No, most a�tán mindennek vége! A teherautó leállt!

(vladimir) – Hány kilométert mentetek vele Jekatyerinburgtól Kemerovóig?
(Anton) –  A Jekatyerinburg és Kemerovo kö�ti távolság pontosan a� út fele, 

vagyis 1800 kilométer.
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(vladimir) – S�óval Kemerovóig diadal öve�te utatok?
(Anton) – Ja, ja!
(vladimir) – Vagyis 1800 kilométer három napra jött ki…?!
(Anton és Szvetlána egyszerre) – Gyorsan odaértünk! Két nap alatt!
(vladimir) – Napi 900 kilométert lehú�tál?!
(Anton) – Ja, ja!
(vladimir) – Atyavilág…! Na és mi a véleményed, megfelelő a� autó fogyas�tása?
(Anton) – Van benne fedél�eti komputer, a�on rajta van minden…
(vladimir) – Vagy úgy…! Hát már mindent ki is tanultál rajta? Még a� új kom-

putert is?
(Anton) – Tets�ik, nem tets�ik… Mus�áj volt kitanulni…
(vladimir) – Iya! Iya vasal épp a konyhában, kiabál, csak nem értem. Kérde�teti: 

Hát a KAMAZ-ra, amivel a� odautat megtettétek, egés� úton nem volt panas�? 
Cselniig elvitt egyetlen �oks�ó nélkül?

(Szvetlána) – Pontosan! Egy nyikkanás nélkül állta a sarat végig!
(Anton) – Célba értünk, mégho��á fehér �okniban!
(vladimir) – Hallod e�t, Iya? Fehér �okniban! A kocsinak meg… meg se koty-

tyant a� egés�!
(Szvetlána) – A kocsiban ragyogó tis�taság volt. Rajtam világos sort, fehér �okni, 

fehér póló… Ment a kocsi, gond egy s�ál se!
(vladimir) – Éértem! És mi követke�ett e�után Kemerovóban?
(Anton) – Most jön a legkevésbé érdekes rés�e a történetünknek… S�óval, ügy-

gyel-bajjal bepöfögtünk Kemerovóba… Besötétedett, éjjelre járt már… A� inter-
neten megkerestük a ho��ánk legkö�elebb eső s�ervi�t… Nem is s�ervi� iga�ából, 
hanem csupán egy hatalmas gará�s… S�állítás a profiljuk, autós�állítás… Hét 
pótkocsis autós�állító s�erelvényük van, s  fenntartanak egy kis s�erelőműhelyt 
a saját kocsijaik javítására…

(vladimir) – Jól értem, nem is VOLVO-s�aks�ervi� volt?
(Anton) – Ugyan, dehogy! Nem ám! VOLVO-kis�olgálót is reklámo�nak, de a� 

a város túlsó végén van, oda vis�ont el is kellett volna ám valahogy jutni…
(vladimir) – Na és milyen véleménnyel voltak a teherautótokról…?
(Anton) –  Hát végeredményében semmilyennel. „Semmi különös… vették, 

olyan, amilyen… Hála istennek! Nem indult be, hát nem indult, ez a  legke-
vesebb, ami megesik ilyenkor…” A� illető képtelen volt megmondani, hol lehet 
a baj… De más se. Egyikük e�t mondta, a másik meg a�t… „Nohát, megvan! Hát 
valahol levegőnek kell lennie…?! Hol is lehet vajon?!”

S�úrópróbas�erűen cserélgettek mindent, hol itt egy alkatrés�t, hol ott egy má-
sikat, amott meg egy s�erke�eti rés�egységet… Valamennyi próbálko�ás dugába 
dőlt. Elindul, a�tán meg leáll… Elindul, majd újra csak megmakacsolja magát… 

„No, ez az, hát levegőnek kell lennie benne…?! vajon hol is lehet…?” Pardon, 
milyen levegőről is beszélünk? – s�ólalok meg. – Hol is kellene lennie ennek 
a bizonyos levegőnek?
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Elidő�tünk több alkatrés�boltban, ráleltünk végre a s�űrőre és a ho��á tarto�ó 
átláts�ó s�űrőhá�ra, olajülepítővel egyetemben, ami láthatóvá tes�i a légbuborékot 
s a�t is, hol is keletke�ik, vagy hol nem keletke�ik… Válto�atlanul nem jutunk sem-
mire… A teherautó nem indul, és kés�! Három teljes éjs�akánk ment rá… Nem 
megfelelően indult. Indítót errefelé a�tán hajkurás�hat a� ember… Több próbál-
ko�ásra indul csak, majd nyomban mindörökre bedöglik… Csak a gá�olajat po-
csékoljuk értelmetlenül… A motor nem képes forgásba jönni…

(vladimir) – Na, de mi volt? A s�űrő volt ross�, vagy a gá�olaj túl sűrű?
(Anton) – Minden előíráss�erű. A filterek meg a gá�olaj is. Megbí�ható ben�in-

kúton vásároltuk.
Ott nem hibád�ott semmi… máshol volt a baj… Éppen maga a motor ter-

melte a levegőt… De e� csak később jutott el a tudatunkig… Egyelőre vis�ont… 
Alacsony a nyomás a� ü�emanyagrends�erben. Alacsony a nyomás… Úgy hatá-
ro�tunk, hogy egy másfajta kocsiból kives�ünk egy kisegítős�ivattyút, egy s�ovjet 
típusú „GAZEL-ból”, egy befecskende�őt, ami annak a fűtőrends�erében ü�emel, 
majd áttess�ük a� ü�emanyagrends�erbe rásegítésnek, hogy legalább egy rovátká-
val meg tudjuk emelni a nyomást… Vagyis, abban a pillanatban épp e�t a taná-
csot ötlötte ki valaki hirtelenjében… Pótalkatrés� Kemerovóban nincs. Bármiről 
lett légyen s�ó, rendelni kell… A várako�ás legkevesebb négy nap…

(vladimir) – Csak nem egyenesen Svédors�ágból oldják meg a s�állítást?
(Anton) – Ugyan már! Dehogy! Még hogy Svédors�ágból? Mos�kvából, Oms�kból 

vagy épp Novos�ibirs�kből… Van ott pótalkatrés�… Pers�e, legtöbb esetben nem 
svéd. Gyártják mindenfelé… Főleg a kínaiak, csak s�ól a� ember, s már úton is van 
a� áru… A negyedik nap végére be is s�ereltük a kérdéses s�ivattyút, s beindítot-
tuk… Még egy kicsit jobb is lett a működése… Kis idő elteltével a�onban erősen 
megcsappant a gá�olaj…

Bes�aladtam hát a műhelybe, akadt ott egy régi VOLVO-ho� gyártott nyomás-
kiegyenlítő… 500 rubelért (megkö�elítőleg 8 dollárért) meg is vettem a� embertől. 
Bes�ereltük, ettől a�tán könnyebben indult… Végső fokon mindegy, mert a kocsi 
nem olyan, amilyennek lennie kellene. Nem olyan…

(vladimir) – Hát a nyomáskiegyenlítő se bírta sokáig?!
(Anton) –  Nem bi�ony, nem bírta… „Nekivágok – mondom –, mi egye-

bet tehetnék? Elmegyünk a  kemerovói vOLvO Centrumig…” Náluk vi-
s�ont se s�ombaton, se vasárnap nem dolgo�nak. S�abadnaposak. Mondom: 

„Odamegyünk. Más megoldás itt aztán nincs. Komputer kell… Rá kell kap-
csolni a diagnosztikára… épp eleget szórakoztunk már… Mindent ismét vé-
gig kell ellenőrizni…” El is vergődtünk a VOLVO Centrumho� helyi idő s�erint 
este 10-kor. Csak épp a kö�elébe kellett hajtani, s máris látni lehetett, hogy be 
van mindenestül �árva!

Csupán a bi�tonsági őrök jöttek elő: „Csak hétfőn lesz a vOLvO Centrum 
nyitva… Álljanak be nyugodtan az autóval.” – „Szállást kaphatnánk itt?” – 

„Persze, van, egy főre 500 rubelbe kerül… Álljanak csak be.” Mit volt mit tenni, 
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tovább úgyse tudtunk menni, a� utcán meg márpedig nem fogunk éjs�aká�ni…
Beálltunk, s�épen leparkoltuk a teherautót…

(Szvetlána közbevág) –  Öss�es�edjük a  holmijainkat… Két táskára valót… 
Abban a reményben, hogy végre les� alkalmunk mosni is… Meg is tudunk rende-
sen tis�tálkodni… A hajam már ragadt…

(vladimir) – S�egénykéim! His�en már egy hete nem tudtátok s�erét ejteni, hogy 
le�uhanyo��atok…?!

(Anton) –  Pontosan. Már egy hete… „De én, vágya bácsi – tes�i ho��á 
S�vetlána – úgy ahogy… veszek valahol egy üvegben vizet, megmelegítgetem, 
és úgy ahogy… ahol lehet… De mindezt az utcán… a vontatott jármű mellett… 
Nem gond… Az időjárás is nekünk kedvezett, meleg volt. Még jó, hogy nem 
decemberre esett…”

(Anton) – Elégedetten fogtuk a táskákat, a termos�t, abban a his�emben, hogy 
most a�tán tis�tességesen megmosaks�unk, kialuss�uk magunkat… Bemegyünk 
a s�állásra, felgyújtjuk a villanyt… A� ördögbe! A plafonról csak úgy hullottak 
ránk a legyek! No itt a�tán igencsak régen lehetett, hogy valaki is utoljára meg-
s�állt volna… takarításnak pedig semmi nyoma… „Bizony! Olyan hely volt, ami 
már a jó isten emlékezetéből is kiesett… – tes�i ho��á S�vetlána –, poloska nincs 
ugyan, de aztán ami kosz… Őszi időjárás… A helyiség és az utca közti hőmér-
séklet igencsak kiegyenlítetlen volt… A legyek pedig a legapróbb lyukba is be-
fészkelték magukat…”

Rákérde�ek a bi�tonsági őrnél: „Hol van itt, kérem, a tusoló?” – „Tusoló az 
van, a szomszéd épületben… De világítás nincs benne… Már két hete…

Kimegyek a bi�tonságiakho�, a�t mondom nekik: „Gyerekek, megértem, hogy 
sok rajtatok a gond, viszont inkább a kocsiban maradunk a  feleségemmel…” 
Erre a felelet: „Semmi gond, megvan hozzá a joguk…” – „Ugyanitt a vOLvO 
Centrumban – kérde�em – pótalkatrészeket tartanak?” – „Azt nem tartanak. 
Csak úgy van, ha megrendelik…”

(Szvetlána) – Beültünk a� autóba… Péntek volt, este is volt… „Mit tegyünk? – 
s�ólal meg Antosa. – Ennek sose lesz vége! Menjünk, amerre a szemünk lát…” 
Kihajtunk a VOLVO Centrumból, vis�ont ahelyett, hogy jobbra fordulna, hogy be-
álljon a leállósávra, a� én Antoskám balra fordul és nekiindul… „Hová megyünk?” 

– kérde�em. „Megyünk…, amíg csak meg nem állunk…” E�után e�en a� éjjelen 
megállás nélkül 360 kilométert tettünk meg. Acsins�k városáig el is jutottunk!

A�t a  tanácsot kaptuk ugyanis még Kemerovóban, hogy kérjünk segítséget 
Acsins�kban, ahol működik egy remek, nagy VOLVO Centrum… Ebben a remény-
ben igyeke�tünk elérni Acsins�kot.

(vladimir) – Acsins�kig eljutottatok! Mégis jó a� a teherautó, te Anton!!
(Szvetlána helyesbít) –  Hát a�ért módjával ám… Meg-megdöccent a�ért 

néha… „Bele-belesült, mint iskolás gyerek a versmondásba…” De ott voltunk!
(vladimir) – És mondd, S�veta, hevesen kalapált a s�íved, ahogy a motor hang-

ját figyelted?
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(Szvetlána) – Hajjaj! De még mennyire! Tudok én már mindent, mi hol van, 
mire való… Vágya bácsi, annyit bújtuk keres�tül-kasul a� internetet, olyan tájé-
ko�ott vagyok már erről a teherautóról… A� a� irgalmatlan mennyiségű i�galmas 
dolog… „Néha a� embernek már előre elmegy a kedve, még mielőtt beleke�dene 
a böngés�ésébe…” – világosít fel Anton.

(vladimir) – S áruljátok már el! Minden fenn van oros�ul, tényleg annyi lenne 
a� információ? Vagy egyenesen Svédors�ágból van ho��á egy fordítótok?

(Szvetlána) – Információ! A� a�tán van! Tengersok! Bi�ony ám! Már csak a�ért 
is, mert ilyen teherautóból már sok van Oros�ors�ágban. Csak a� a baj, hogy a� 
ember épp arra nem talál válas�t, amire éppen kellene. A has�nálható információ 

– a� a kevés. Temérdek a� értelmetlen dolog kö�te. Például, leírja, hogy „Ez meg ez 
így van…”, csak éppen értelme�ni nem tudom… „Ja, vagyis még kérdezni is tudni 
kell?!” – vetem kö�be. „Pontosan! épp erről van szó” – vonja meg a mérleget S�veta.

(Anton) – Arról ugyan nem tudok bes�ámolni, milyen volt a� acsins�ki kö�pont, 
vis�ont tusoló végre volt! Minő élve�et, ahogy a �uhany alá áll a� ember… A�onmód 
mentünk egys�erre, egyenest a �uhany alá. Ó, istenem! Maga a boldogság! A mosó-
gépet teletömtük fehérneművel, kimostuk, a ve�etőfülkében teregettük ki, hadd s�á-
radjon…

(A konyhából idehallani Iya hangját.)
(vladimir) – Hagyj most, Iya…! Gyerekek, Iya a�t kérde�teti, voltak-e elárusító-

helyek, ahol meg lehetett vásárolni a terület térképét, amerre mentetek?
(Szvetlána) –  A� aktuális térképek egytől egyig rajta vannak a  telefonon… 

Minden embernek a saját maga telefonján!
(vladimir) – Na, és hogy váns�orogtatok tovább Acsins�kból?
(Anton) – Acsins�któl Kras�nojars�kig még 170 kilométernyi út volt előttünk, 

onnan a�onban hegyi terepen kellett volna tovább mennünk… Hegyre vis�ont 
nem tudom a kocsit felvinni. Adok neki még gá�t, a motor erre sem engedelmes-
kedik, meg se kottyan neki, nem megy fel nagyobb fordulats�ámra. Tis�tára úgy, 
mintha kevés lenne a� ü�emanyag…

(vladimir) – Hát e� érthető. Ha nem tud magasabb fordulatra váltani, a keré-
ken nincs meg a megfelelő nyomaték, s nincs, ami felvinné a hegyre.

(Anton) – A kras�nojars�ki terület környékén van egy csomó s�ervi�állomás. 
Többet is felhívtunk még Acsins�kból. Has�talan, mindenhol csupa elutasításban 
volt rés�ünk. Senki sem vállal VOLVO-t javításra. Ugyanis komplikált a� ü�em-
anyagrends�ere, ahogy a befecskende�őporlas�tók be vannak s�erelve…72

(Szvetlána) – Vagyim bácsi, itt van nálam a� öss�es papír, erre gyűjtöttük ki a� 
acsins�ki és kras�nojars�ki műs�aki s�ervi�ekhe� a telefonokat. Több oldalt tes� ki. 
Acsins�kban vis�ont senki nem hajlandó vállalni a javítást… A hely�et kilátástalan volt.

Vasárnap felhívtuk a kras�nojars�ki hivatalos VOLVO Márkas�ervi� Centrumot. 
Kö�lik ám velünk, hogy leghamarabb s�erdára vagy csütörtökre tudják átvenni 

72 A befecskendezőporlasztó akkumulátoros üzemanyagrendszer, ang. common rib.
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javításra… Próbáljuk nekik elmagyará�ni, hogy átuta�óban vagyunk, nincs arra 
időnk, hogy addig várjunk. A  felelet csupán ennyi: „Ebben az esetben nem tu-
dunk segíteni…” E� végképp kedvünket s�egte. De a�tán csak öss�es�edtük ma-
gunkat. Mondom Antonnak: „Mi értelme itt állnunk? Menjünk csak szépen oda. 
Elmegyünk a menedzserekig… Mindenki csak ember. Majd addig fogunk a nya-
kukra járni…”

(Anton) – Oda is telefonáltunk a kö�pontba, rákérde�ek a� illetékestől, van-e va-
jon alkatrés�ük? „valamennyi vOLvO-alkatrészt tartunk készleten!” – jött a vá-
las�. – „De hát akkor az égvilágon semmi baj – mondom. – Odaállok a kerítés 
mellé, s saját kezűleg szépen ki is cserélgetek mindent… Hát ugyan van-e más 
választásom? Hiszen végre-valahára haza is kellene ám jutnunk valahogy…”

Kras�nojars�k előtt már ke�dődik a hegyes vidék, napkö�ben a „gyengélkedő” 
teherautómmal ott kö�lekedni képtelenség… A hegyre még felmenni sem bírok 
vele… Mielőtt addig eljutnék, minden egyes hegy előtt a sík terepen neki kell fut-
nom, felvis�em a sebességet 100 km/órára, a�tán adok neki még gá�t, amíg csak 
bírja, úgy tudok csak felkaptatni… Forgalom idején e�t nem lehet megcsinálni… 
A forgalom lassan csordogál ugyanis, a� autók kö�ött meg hol a� egyik nyomá-
ban cammogok, hol a másik elől kell sietve elhú�ni… Attól félek, le talál fulladni 
a motor.

Így a�tán fel is keltünk hajnali négy órakor, ötkor pedig már úton is vol-
tunk Kras�nojars�k irányában. Reggel tí�re el is értünk a  neve�etes kö�pont-
ho�. Bemegyünk, a� ottaniak pedig annak rendje-módja s�erint el is kalau�oltak 
a „mened�serhe�”. Én nyomban a tárgyra tértem: „Egy vOLvO üzemanyagrend-
szere ügyében jöttem”. „Beszéljünk akkor egy szerelővel”. Beleke�denék a mon-
dókámba, ekkor a�onban odajön ho��ánk egy olyan… hogy is mondjam… „idős 
formájú emberke”, jócskán benne van a korban. Erre neki ismételten mindent el-
regéltem. Odave�et a munkanaplóho�, rábök: „Idenézz, teljesen betelt… A szer-
vizben már percre le van foglalva a kapacitásunk. Sajnos szerdáig várnod kell…” 
A�t sem tudom, hová legyek, próbálko�om, a�t magyará�om neki, hogy egy tel-
jes hét óta úton vagyok… Pláne, csak eddig Jekatyerinburgból… Plus� s�ivattyút 
már tettünk be, isten tudja, milyen kocsiho� való s�űrőt is… ho��á még nyomás-
kiegyenlítőt is… Végighallgat. E�t sem felejtem ki: „Persze, hát hogyne, mindez 
még elviselhető is lenne egymagamnak, de hát közben itt van velem a feleségem 
is…” Erre a� öregúr e�t mondja: „Még ilyet! Ez aztán tud valamit! Agyonnyúzza 
magát, s még arra is van ideje, hogy egy lánykával furikázzon…” „Ja, de őt vajon 
hova tegyem most?” Tüstént odahív egy fickót, aki egy VOLVO-hidraulikus erő-
sítőn munkálkodott a próbapadon: „Hagyd most azt a hidraulikus erősítőt! Láss 
neki íziben ennek a vOLvO-nak… az üzemanyagrendszerrel van a gond…” Hát 
így történt, hogy vállalta végre valaki, felvették javításra.

(Szvetlána) – Elvállalta, este nyolcig s�órako�tak vele, kurbli�ták, belehú�tak, 
keresgélték, hol a baj. Végre meg is találták, ki is javították. Hát bi�ony, a jó isten 
éltesse a�t a drága kisöreget erőben-egés�ségben!
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(vladimir) – S mondd, Anton, tényleg a�t találták meg, amit kellett?
(Anton) – Hát, tudod, kacifántos dolog volt! Meg tulajdonképp együtt találtuk 

meg… Engem elős�ör a kocsi kö�elébe se eres�tettek. His�en a s�ervi�kö�pont igen 
komolyan ves�i magát… A� arra fenntartott külön sofőr jött, behajtott a teher-
autómmal, engem meg kiküldtek a��al, hogy: „Szükség esetén fogjuk hívni…” 
Mikor vis�ont meglátták e�eket a� általam bebütykölt s�ivattyúkat, mind s�épen 
bekötögetve, a  ve�etékek garmadával lógnak a� akkumulátorról, egykettőre ki-
s�aladt értem a� egyik: „Kérik, hogy jöjjön be…” „Idefigyelj, ezt most egytől 
egyig ki kell szedni belőle, visszacsinálni olyannak, mint amilyen egy tisztessé-
ges vOLvO.” Ott állnak mind, né�ik a temérdek s�ivattyút, derülnek… „Ja, ahogy 
akarják, így legalább idáig el tudtam hozni a kocsit, ha ez sincs, most nem élvez-
hetném a társaságukat…”

Mindent kioperáltak belőle. Hogy mi mindent bele nem építgettem! Hogy csak 
a s�űrőket említsük, három eltérő kés�let is volt benne. Útkö�ben ugyanis minden 
egyes s�ervi�állomáson javasolták a s�űrőcserét… A� utolsó alkalommal már nem 
álltam meg, előjött belőlem a méltatlankodás: „Emberek – mondom –, maguk 
a szűrőről beszélnek? Ugyan milyen szűrőt kéne beletenni még? Tán repülőgép-
hez valóval ne próbálkozzunk?”

Rákötötték a s�ámítógépre… A s�ámítógép ugyebár maga a� elektronika, tehát 
meg is mondja, hogy a� ü�emanyagnyomás a rends�erben ingado�ik, a� értékét 
a�onban sehogy se lehet leolvasni, mert a s�ám folyvást mo�og… Kénytelenek vol-
tak emiatt egy mechanikus, s�ámlapos mutatóval ellátott műs�ert fels�erelni rá. 
Miután ennek bes�erelésével vége�tek, ké�ipumpával fels�ívatták, a motor pedig 
minden további nélkül be is indult! „Na látod! – mondják erre – működik ez!” 

„Látom, látom” – hagyom helyben. Leállították a motort, e�után s�ólaltam csak 
meg: „Most viszont nem fog ám újra indulni!” „Na olyan nincs!” – feleli. – El 
is fordítja a kulcsot, azonban a motor természetesen nem indul… Én erre: „én 
hallom… a csövön át a gázolaj ömlik visszafelé a tankba… A nyomáskiegyen-
lítő nem bír vele…!”

A raktárkés�letből ho�tak egy új nyomáskiegyenlítőt, s�épen be is s�erelték. 
A mechanikus műs�er mutatója erre elke�dte kijele�ni a nyomást. Felvitték a for-
dulatot 1000-re, a műs�er kijel�i, hogy a s�ivattyú működik, és folyamatosan há-
rom és feles foko�aton áll a mutató. Felvis�ik a fordulats�ámot 1500-ig, a mutató 
meg se moccan, egy helyben áll… Erre felvis�ik egés�en 2000-ig, mire a mutató 
felugrik a� ötös foko�atra. „Látod, a szivattyú tölt! – állapítja meg a kisöreg. – 
A rendszer elég nyomást ad.” Erre én: „Rendben, próbáljuk ki még egyszer…” 
Pers�e pont ebben a  tartományban, a� 1000 és 1500-ös fordulats�ám kö�ött 
a mutató ismét csak mo�dulatlanul áll. „Na, ez mitől van? – kérde�em – Mitől 
blokkol le vajon a mutató? Hová is tűnt az a nyomás? Nyilván itt lehet a titok 
nyitja…?” A� „atyamester-bácsika” ott áll, s hallgatja. Majd kö�li: „Rendben. 
Fojtsátok le a  motort. Legvalószínűbb, hogy a  befecskendezőporlasztóknál 
van a baj…”
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(vladimir) – Áteres�tettek?
(Anton) – Bi�ony ám! Egyenesen ömlött belőlük a  gá�olaj… Nekiláttunk… 

Elektronikus ve�érléssel minden lehetséges! Nem úgy, mint régen, mint amikor 
a „Zsigulin” le kellett s�edni a gyertyákról a ve�etéket. Ennél simán, elektronikusan 
ki lehet iktatni. Egy gombot kellett csupán megnyomni, mire a� első befecskende�ő-
porlas�tó kikapcsolt, s motor�avar állt be… Ugyana� a másodiknál… a harmadiknál 
is… egés�en a hatodik hengerig. Nem találják, melyik befecskende�őnél van a hiba, 
mert a motor mindegyikre egyformán reagál. Ott állok a s�akik mellett, hallom min-
den s�avuk. Kö�bes�ólok: „A  befecskendezőporlasztók működésében nincs kü-
lönbség…”

A befecskende�ő kompress�ióját is elektronikusan lehet mérni… A� indítót egy 
percig forgatják, s a kompress�ió máris a cilinderekben van! E� a teherkocsi már 
635 e�er kilométert ment, a benne lévő kompress�ió vis�ont még mindig 92% és 
100% kö�ött mo�og. A� öregúr megs�ólal: „Nincs más hátra, meg kell határozni, 
melyik befecskendezőporlasztóban van a legeslegnagyobb kompresszió…” Én 
nem tágítok: „Ha egyformán működik a hat befecskendezőporlasztó, ez azt je-
lenti, hogy vagy az összes befecskendező rossz állapotban van, vagy mind meg-
felelően működik.”

Majd ho��átettem: „A porlasztók gyűrűinek állapota is lehet a nyomásesés 
oka…” „Lehet, hogy a gyűrűk nincsenek rendben…” – helyeselt a� öregúr.

én arra gondoltam, hogy a motor acélgyűrűi esetében jellemző módon fel-
lépő kopásról lehet ez esetben is szó, rá is kérdeztem. Anton azonban elmagya-
rázta, hogy a porlasztóknál a szigetelőgyűrűk gumiból készülnek. Megijedt, mi 
lesz vajon akkor, ha az összes befecskendező mondta fel a szolgálatot… Darabja 
ugyanis negyvenezer rubelbe kerül… Az öregúr ránézett Antonra, elváltozott 
arckifejezését látva pedig azonmód felfogta, hogy a szegény-szerencsétlen flótás 
teherautós sofőrnek ez a végét jelentené!

(Szvetlána) – Vagyim bácsi! Anton nagy fej, okos. Micsoda irdatlan mennyiségű 
információt olvastam fel neki töviről hegyire! Figyelemmel hallgatta végig, eleme�-
te, miért van e�, miért is van a�… Ha ebben a Volvo Centrumban nem mondja 
el rendre a sejtéseit, a� ügy másképp vég�ődött volna. Ha ott nincs a kö�elükben, 
els�órako�tak volna egy darabig, majd még egy kicsit, ahogy Jekatyerinburgban 
történt, majd s�épen elküldtek volna bennünket „isten hírével…”

(Anton) – Erre nekifognak, hogy s�éts�erelik a motort. E� volt ám csak a� iga�i 
feladat! A befecskende�őporlas�tó kis�erelése… Elős�ör le kellett s�edni a s�elep-
sapkákat, alóla ki a ve�értengelyeket, a motorféket, más néven a „hegyiféket”. E� 
ugyanis nem más, mint egy kiegés�ítőfunkciót betöltő olajs�ivattyú a ve�értengely 
mellett. Amikor csak a� ember bekapcsolja a „hegyiféket”, a� olajnyomás ennek 
hatására mindegyik s�elepnél megnő, a s�elepek pedig le�árnak… Vagyis, hegyme-
netben lefelé a tehergépkocsi kerekeit kissé viss�aféke�i a motor.
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E�t most a�tán mind le kellett s�edni, a s�ivattyúrends�erben működő féket 
ve�értengelyestül, mert csak e�után lehetett ho��áférni a� alattuk elhelye�kedő 
befecskende�őporlas�tókho�.

A motor hengerei fölé kö�vetlen vannak fels�erelve a ve�értengelyek, e�ek pon-
tosan alattuk helye�kednek el, kivették hát a ve�értengelyeket. Oda egy villa van 
beilles�tve, ami a befecskende�őt a hengertestek fejéhe� rög�ítve tartja. A horgony-
csavart megkocogtatták, mire kiderült, hogy a� öss�es csavar kila�ult, nem tart… 
A� utasítások értelmében a s�elepek bes�abályo�ása alkalmával minden esetben 
kötele�ő a horgonycsavarok ellenőr�ése, s amennyiben s�ükséges, meg kell hú�ni 
e�eket. A motorban a felforrósodás és lehűlés miatt fellépő hőmérséklet-válto�ás 
ugyanis a csavarrög�ítéseket megla�ítja.

(vladimir) – Hogy-hogy, talán a csavarok alatt nincs alátét?
(Anton) – Horgonycsavarok vannak beletéve, melyek a csavarfej alsó rés�én 

foga�attal vannak ellátva. Mivel a motor belső rés�ében helye�kednek el, így olaj-
ban állnak… Grower-gyűrűk oda tehát nem lennének megfelelőek. E�ek keményre 
vannak ugyanis ed�ve, a hőmérséklet-ingado�ás megrepes�theti őket, akkor pedig 
a letörede�ett fémdarabkák belekerülhetnének a kenési rends�erbe.

S�óval, a horgonycsavarok ki voltak la�ulva, a dugattyúgá�ok pedig a� égés-
térből elke�dtek beáramlani a  befecskende�őporlas�tók elkopott tömítőgyűrűin 
keres�tül a motor ü�emanyagrends�erébe. Innen volt a hab�ás, ami a buborékot 
termelte, a�t a bi�onyos „levegőt” pedig maga a motor ho�ta létre, s maga is s�ip-
pantotta be a� égéstérbe…

Kis�erelték a� öss�es befecskende�őporlas�tót, megtis�togatták a  porlas�tók 
s�elepeit. A s�elepsapkák már cserére érettek voltak ugyan, de sokba kerül…

(vladimir) –  Hogy, hát csak nem tartanak még új s�elepsapkákat is ebben 
a Centrumban?

(Anton) – Mi a�, hogy s�elepsapkát? Mindent tartanak!
(vladimir) – S�abvány s�elepsapkát vagy VOLVO-ho� valót?
(Anton) – Pers�e, hogy a VOLVO saját gyártmányát.
(vladimir) – Nahát, akkor e� egy komoly hely!
(Anton) – Pers�e. Végül is a VOLVO hivatalos forgalma�ói Kras�nojars�kban. 

Alapvetően megtis�tították a befecskende�őporlas�tók sapkáit, his�en teljesen el 
voltak már feketedve, merő korom volt a� egés�. A hengersorfejet nyomás alatt 
még nyomáspróbának is alávetették, ellenőr�ésképpen, nincs-e valahol repedés 
esetleg. Ho�tak egy soro�at új gumigyűrűt is. A befecskende�őporlas�tókra ket-
tesével helye�ték fel őket, meg is kérde�tem: „Minek annyi gyűrű rá?” – „Ez 
a sorozat egy más fejlesztésű vOLvO-motorhoz készült.” Les�edték a régit, el-
dobták. Ami meg a� új csomagból megmaradt, öss�es�edtem, betettem a kocsi-
ba… A gyűrűcsere után viss�as�erelték a helyükre a befecskende�őporlas�tókat, 
bes�abályo�ták a s�elepek működését, meghú�ták a ve�értengelyek csavarjait, el-
fordították a sluss�kulcsot, a motor meg úgy működik, mint a kisangyal, teljesen 
�ajtalanul!!
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(vladimir) – Nahát, e�t ügyesen megoldottátok! Kras�nojars�kból Irkuts�kig 
meddig tartott a� út?

(Szvetlána) –  Kras�nojars�k és Irkuts�k kö�ött 1100 kilométer a  távolság. 
Minden gond nélkül eljutottunk Irkuts�kba. Egys�er kellett útkö�ben a kocsiban 
éjs�aká�nunk.

(Anton) –  A követke�ő nap kellemes meglepetést tartogatott. Telefonhívás. 
Kras�nojars�kból. Ismerős hang. Hát a VOLVO Centrumból a figyelmes öregúr 
érdeklődött: „Megy-e még az a  teherautó…?” S�ívből megkös�öntem a kedves 
meglepetést, bes�ámoltam neki, merre járunk. „Szerencsés utat!”

Irkuts�kon éjfélkor hajtottunk keres�tül, s már kaptattunk is felfelé Kultuk73 
irányába, útban Irkuts�kból S�ljudjanka város kö�ött. Éjs�aka volt. Remekül ha-
ladtunk. A kocsi engedelmesen tette a dolgát. Mi énekeltünk. Örvende�tünk már, 
hogy utunk vége felé tartunk…

(vladimir) – S�egénykéim… A� örömtől a sírhatnék jött rám. Sírok… mert…
(Anton) – Korai a sírás…! A��al még várnod kell…! Odahajtunk egy út men-

ti sörö�őhö�, bemegyünk, élve�ettel es�ünk, his�en a  tés�tás kon�ervekre meg 
a krumplipürére már rá se bírtunk né�ni. Kultukot már hó borította, tí� centi 
körüli. Odamegyünk a kocsiho�, beülünk. A�t mondom S�vetának: „Menjünk 
egyenesen haza, amíg hibátlanul üzemel a kocsi. Mindössze 400 kilométer van 
hátra… Meg se álljunk hazáig!”

(Szvetlána) – Én meg: „Ne, szívem! Ma reggel hatkor keltél, most meg éjjel ti-
zenkét óra van! Pihenned kell, reggel pedig szépen indulunk tovább. Korábban 
kelünk fel majd, s nekiindulunk…” Meg is ágya�tunk, lefeküdtünk aludni… Éjjeli 
háromkor Anton már fenn volt: „Egy szót se többet! Hazáig meg sem állunk!” 
Én feks�em, s  kö�ben e� jár a  fejemben: „Nahát, én aztán most fel nem kelek. 
Egyszerűen nem vagyok hajlandó… Lustálkodom még egy darabig…” Anton in-
dít a kulccsal, megfordul, a tehergépkocsi a�onban vés�hely�et ü�emmódba kapcsol: 

„Alacsony az olajnyomás.” A vés�hely�etjel�és egy pillanatra sem tűnik el.
Erre Anton megkér: „Nézd meg, kérlek szépen, az interneten, ennek milyen 

okai lehetnek.” Olvasom s�ép sorban, de ki sem merem mondani… Majd hango-
san olvasom. „Az olajszintkijelző…” Megkér, járjak utána, hol is helye�kedik el 
pontosan a� a bi�onyos távkijel�ő… Hajnali háromkor kellett nekilátnunk és ki-
csavarni a s�óban forgó kijel�őt…

(Anton) – Á, akkor már hajnali négy volt! S ugyan már, mit volt mit tenni? 
Máris vettem a ke�eslábast… Hajnali négykor nekike�dek, hogy előrebillentsük 
a ve�etőfülkét. „A vezetőfülke előrebillentése” minden alkalommal annyit tes�, 
hogy a� öss�es táskát öss�e kell pakolgatni, lerög�íteni vagy kiemelni a ve�etőfül-
kéből, máskülönben nekicsapódnak a s�élvédőnek, ami menthetetlenül mis�likbe 
törik. A� én S�vetlánám, valahánys�or erre kerül sor, gigás�i erővel áll helyt.

73 Munkásfalu, a Bajkál-tónak ezen az oldalán, az északnyugati csücskénél, a parton elterülő, első 
orosz település, hegyes vidéktől övezve, közelben a vulkanikus eredetű Ördög-heggyel. [A ford.]
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(Szvetlána) – Vagyim bácsi, ha úton vagyunk, mindig három táska van velünk: 
egyik a� élelmis�eres táska, másikban a ruha, a gá�re�só, a termos�ok, egy harma-
dikban pedig a váltásra s�ánt cipőket tartjuk, meg a� ágyneműt…

(Anton) – A ve�etőfülkét előre is billentettük, nekiláttunk, hogy megkeressük 
a�t a bi�onyos távkijel�őt… Valahogy még meg is találtuk… A�onban a kicsava-
rása külön tudomány! Elős�ör ugyanis el kell távolítani a légs�elepet, utána pedig 
kicsavarni a kompress�or csövét… Na, nagy nehe�en oda is férkő�ünk, le is s�erel-
jük a� olajs�int távkijel�őt. A s�ámítógépen a követke�ő utasítást találjuk: „fújja ki, 
majd mossa át…” Kifújtuk, át is mostuk, majd könyörgést rebegtünk ho��á, hogy 
siker kísérje működését, be is csavartuk a helyére… Beindítjuk a teherautót, hát 
erre folyik a� olaj… Mi törtük bele a távkijel�őt, mikö�ben viss�atettük a helyére… 
A mutató nem ad jelet, kö�ben vis�ont a� olaj ömleni ke�dett…

(Szvetlána) – Antonnak a� a s�okása, hogy semmilyen alkatrés�t nem dob ki… 
Bármerre megfordulunk egy-egy s�ervi�állomáson, mindig becsomagolja a� épp 
csere alatt álló alkatrés�t egy papírdarabba, e�után betes�i a tartalékalkatrés�-lá-
dába. E� épp kapóra jött, mert kö�ben a� interneten épp a�t olvasom (isten éltesse 
jó egés�ségben e�t a drága jó internetet!), hogy a� ü�emanyagnyomás-kijel�ővel 
helyettesíthető a� olajs�intkijel�ő… Antonnak es�ébe is jutott, hogy valahol ho�-
�ájutott egy régi ü�emanyag-kijel�őhö�, egy darabka rongyba betekerte, majd be 
is hajította a ládába… Elős�edtük a kérdéses távkijel�őt, megtis�títottuk, kimos-
tuk és be is csavartuk a helyére. Indítjuk a motort! Ojjé! Nem folyik már a� olaj! 
Reggel nyolc óra felé járt már. Elmentünk, hogy megreggeli��ünk, majd nekivág-
tunk a� útnak.

(vladimir) – Elképes�tő! Vagyis egymagatok mindent meg is tudtatok reparálni 
reggel négytől nyolcig?!!

(Anton) – Termés�etes. Négy órába telt.
(Szvetlána) – Hogy a csudába ne! Ott állunk egy sörö�ő mellett… Egy falu s�élén, 

egy sörö�ő mellett, sötét is van, vastag a hó, hideg is van… A falu kihalt. Körös-
körül semmi… Mi pedig ott s�orgoskodunk…

(Anton) – A falunak „Glubokoje”,74 sörö�őnek pedig „Kocsiszín” a neve… Erről 
ennyit! Eres�kedünk lefelé S�ljudjankába, haladunk, minden simán megy… Alig 
hagytuk el a várost, egys�erre éktelen �úgás-búgást hallunk!! A hűtőrács s egyben 
a motor hűtését kis�olgáló fő ventilátor kapcsolt be… Minden átmenet nélkül, nagy 
sebességre állt be, olyan hangja volt, akár egy propelleres repülőnek… Habár sík 
terepen haladunk át, alighogy elindultunk, a motor �avartalanul működött, tehát 
nem melegedhetett túl, erre csak úgy ukmukfukk beindul a hűtőventilátor…! A fe-
dél�eti s�ámítógép ki is írja: „A ventilátornál nem megfelelőek a paraméterek…”

74 A ténylegesen létező településnév (szó szerint ’mély’) feltehetően metaforikus jelentésre tesz 
szert az elbeszélő beszédszándéka szerint, ennek a melléknévnek ugyanis negatív, némileg 
baljóslatúan csengő mellékjelentései is vannak, a sötét éjszakához, a tudatlansághoz valamint 
a kilátástalansághoz fűződő számtalan konnotációja ismeretes. [A ford.]
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Ez a ventilátor két vezérlőrendszerrel rendelkezik: Az egyik elektromos elven 
működik, tehát a túlmelegedésből adódó, a mért hőmérsékleti értéktől függő-
en szabályozza a ventilátor fordulatszámban kifejezett teljesítményét. A másik¸– 
azaz a mechanikus vezérlés – a ventilátor tengelykapcsolóján keresztül működik, 
a tengelykapcsolóban lévő olajsűrűségnek megfelelően, tehát a köztes hűtő75 és 
a fűtőrács között áramló levegő hőmérsékletétől függően indítja be a ventilá-
tort, illetőleg határozza meg a szükséges fordulatszámot. A tengelykapcsoló bel-
ső eleme, amit a meghajtóval egy tengely köt össze, folyamatos forgásban van. 
A külső rész viszont csak az olajsűrűség alakulásának megfelelően jön forgásba, 
a motor pedig így éri el a megkívánt fordulatszámot.

Esetünkben a következő történt: a ventilátor tengelykapcsolójának vezérlésé-
ből az egyik, az elektromos rendszer lekapcsolt, a mechanikus vezérlés (az olaj-
sűrűségnek megfelelően működő tengelykapcsoló) pedig valamilyen oknál fogva 
beragadt („forgó” és „álló” része összeakadt, s  nem mozdult…). Ennek folyo-
mányaképp az a helyzet állt elő, hogy a ventilátor és a meghajtótengely beakadt, 
s nem mozdult. Ha a meghajtóban fennmarad akárcsak a percenkénti 1000 for-
dulatszám (ténylegesen a sebesség általában jóval túllépi az 1000-es értéket), ak-
kor a ventilátor azonos sebességgel forgott volna. Nem egy életbiztosítás…

(Anton) – Megálltam a� út egy emelkedő s�akas�án. Nekiláttunk tanulmányo�-
ni, mit ír a komputer. Olvassuk-olvassuk, s egys�er csak eljut a tudatunkig, hogy 
a� elektromos ve�érlésnek kellett lekapcsolnia, minek követke�tében a ventilátor 
ugyana�on sebességgel pörög, mint a motor, s nem kapcsol ki…

Bajlkals�kig eljutottunk. Előrebillentettük a ve�etőfülkét. Lekötöm a ve�etéket 
a ventilátorról, semmi eredménye. A motor sebességén pörög válto�atlanul…

Viss�atettük a  ve�etőfülkét, ke�et mostunk. Én csak ennyit tudok mondani: 
„Megyünk, míg csak menni tudunk, amíg széjjel nem esik, míg csak a kocsi le nem 
áll…” Úgy is lett, megállás nélkül 300 kilométert megtettünk, ha�a is értünk! Egés� 
úton ha�afelé akkora volt a �aj a ve�etőfülkében, mint egy repülőgép belsejében…

(Szvetlána) – Megyünk, s a� én Antoskám olyan fes�ült, oly ideges, ahogy ott 
ül mellettem. Odas�ólok neki: „Antosa, a műszerfal átforrósodott…” A magam 
rés�éről attól tartottam, hogy a motor talán túlforrósodik… De mit is s�ámít a� 
én s�avam, a��al a csekélyke tudással, amim van? Csak találgatni tudok, épp mi 
is történik vajon… Res�ketve kerülöm, nehogy ugyana�t a kérdést másods�orra 
is feltegyem… Anton így felelt: „Ugyan már! Hiszen én fázok!” Be is kapcsolja 
a ve�etőfülkében a fűtést. Én a saját oldalamon le�árom a beáramlólevegő-s�abá-
lyo�óval, hogy ne jöjjön rám a forró levegő. Ott ülök, a hőségtől rákvörös a� ar-
com. Nekem tűrhetetlen melegem van, ő meg fá�ik… Nem kérdéses, idegi alapon… 
Magamban a�t mondom, legyen így, én inkább kipurcanok a hőségtől, de meg se 

75 A szakemberek körében elterjedt az eredeti angol intercooler szakkifejezés használata is. [A 
ford.]
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mukkanok… Csak menjen. Meg sem mertem s�ólalni. Így hajtottunk tovább s�ót-
lanul. Csak akkor ke�dtünk bes�élgetni, akkor mosolyogtunk már, mikor beértünk 
S�otnyikovóba…

(vladimir) – S�ljudjankától Ulan-Udéig egymásho� sem s�óltatok?
(Anton) – Tulajdonképp nem. Volt idő egy hónapon keres�tül, hogy kibes�élges-

sük magunkat… 10 000 kilométer nekünk már nem gond… A� még csak hagyján, 
ha minde� csupán egy idióta történet lenne… E� a� egés� út… Ha nem ért volna 
a� a s�ámtalan kalamajka, míg Cselniben voltunk… Míg e�t a teherautót keres-
tük… Mennyi temérdek időt öltünk bele… Mennyi pén�t… Ahelyett, hogy nyug-
ton ültünk volna…

S�otnyikovo határába értünk, rögtön hívtuk Misát (A nagyobbik fiú, tizenöt 
éves – v. R.), s mondtuk neki: „Misa, gyújts tüzet a szántóföldön! Teherautóstul 
arra fogunk ráállni…!”

(vladimir) – A�ért, hogy felgyújtsátok a kocsit??
(Anton) – Tis�ta sor! E��el pedig véget is vetünk a� egés�nek…!
Ha�aértünk, otthon már mindenki a�t hitte, hogy talán elves�tünk… Arra 

nem s�ámítottunk, hogy ilyen sokáig tart. Abban a hitben éltünk, hogy majd oda-
megyünk, s viss�a is jövünk, s a��al vége. 7-én indultunk, 10-én érke�tünk meg. 33 
napot voltunk távol! Egy teljes hónapon át! Nes�e neked uta�gatás!

(vladimir) – De végül legalább ha�ajutottatok! A� a kocsi csak ha�avitt! Vagyis 
a ti otthonotok mostantól a� övé is.

(Anton) – Ja, már fel is fogta! Pers�e… Most már elég megérinteni, s már indul 
is! Ha egy hetet áll, akkor is beindul egy pillanat alatt!

(vladimir) – Ámen! Ámen! Ámen! E� a�tán dicséretre méltó! A tartálykocsit is 
s�erencsésen el tudtátok vinni Ulan-Udéig?

(Anton) – Termés�etesen, el. Mindig csak akkor kapcsoltam le, ha be-betértünk 
egy-egy s�ervi�telepre! Ilyenkor lekapcsoltam, bementem, majd rákapcsoltam is-
mét, le- meg felkapcsolgattam…

(vladimir) – Minde�t ké�i erővel, tulajdon ke�eddel?! A� ember a�t gondolná, 
egys�erű, mint a karikacsapás. „Megnyomok egy gombot, s kaps� egy libacom-
bot…” (Anton felnevet.)

(Anton) – Meg hánys�or kellett előrebillenteni a�t a ve�etőfülkét! Már minden-
kinek csak e�t mondogatom: „Emberek! A KAMAZ vezetőfülkéjét öt év alatt 
nem kellett annyit emelgetni, mint ezt egy hónap alatt!

(vladimir) – Milyen további javításokat vég�el jelenleg a kocsin? A horpadáso-
kat kikalapálgattad? Lefestetted?

(Anton) – Most alapvetően a�on dolgo�om, hogy a teherautó kialakításának 
a gyári terve�és s�erinti, eredeti megoldásait ho��am helyre. Rendbe tes�em a vil-
lamosve�eték-rends�ert, vagyis cserélgetem a hu�alokat, forras�tgatom, les�igete-
lem… A kocsi több ké�en ment át, mindegyik tulajdonos találomra próbált e�t vagy 
a�t „tökéletesíteni…” Beles�ereltek műholdas navigációtól ke�dve, távolságmérőn 
át, a gá�olaj s�intjének és fogyas�tásának távve�érléséhe� has�nált távkijel�őig 
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Ulan-Udéban Anton gará�sában ke�detét ves�i a „rehabilitáció”. 2018 októbere.

Folyik a karácsonyi nagymosás. A ve�etőfülkében a hálóhely alapos nedves taka-
rításon esett át, tis�títást és hős�igetelést is kapott.
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mindent. Minde�t a�tán valaki s�épen kikapta belőle, én meg megörököltem a sé-
rült, ves�élyes ve�etékkötegeket. Még tis�ta s�erencse, hogy megús�tuk a�t, amire 
minden lehetőség megvolt, hogy tű� keletke��ék a villamosve�eték-rends�er miatt.

(vladimir) – Anton, na és a motoron kell esetleg nagyjavítást vége�ni?
(Anton) – A motorral nincs nagyobb tennivaló… Annyi csupán, hogy a� olaj-

folyást imitt-amott meg kell s�üntetni… de le kell ám rende�ni a ventilátor-ten-
gelykapcsoló dolgot is… kicserélgetni a távkijel�őket, a� olajnyomásét és a hőmér-
sékletét…

(vladimir) – E�eket már megrendelted? Megvetted?
(Anton) – Nem. Még nem. Egyelőre most minden leállt a pén� miatt… Addig 

pedig minden olyat megcsinálok, amihe� nem kell pén�… Későbbre lajstromba 
van véve még, hogy fes�esebbre kell hú�ni a� alvá�forgócsapot, le kell venni a s�ánt, 
figyelni arra is, hogy a féktárcsákon már akadnak repedések… Alapvetően van 
mivel foglalko�ni.
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(vladimir) – Na e� a�tán baj! A VOLVO nem arra kell neked, hogy a javításával 
töltsd a� időt, hanem arra, hogy pén�t keress vele…!

(Anton) – Pén�t? Ugyan már miféle pén�t…? Két KAMAZ itt áll, hogy pén�t 
keressen a� ember! Munka meg nincs! Ti�enöt éven keres�tül fuvaro�tam a be-
ton kés�termékeket, a� ü�em erre be�árt… Talán sikerül, hogy a tartálykocsival 
Arsanból76 fogok ásványvi�et s�állítani ide Ulan-Udéba palacko�ásho�…

(vladimir) – Anton, Iya a�t kérde�i, hogy Misa fiatok jó tanuló-e?
(Anton) – Iparkodik…
(Iya) –  Anton! Taníttassátok ki Misát autószerelőnek! Csodálatos szakma, 

igény van rá! Egész életében megkereshetné vele a betevő falatot.
(Anton) –  Szerelőből már van elegendő. A  műhelyek tele vannak velük. 

Munka meg nincs!
A reménytelenség minden oroszból autószerelőt farag, ki-ki igyekszik maga 

„javítani” a maga kocsiját…

ANTON, SZvETLÁNA! BRAvÓ!
Toronto, 2019 januárja

76 Az „Arsan” településnév és egy közkedvelt ásványvíz neve is, Burját-Mongóliában a Tunka 
folyó völgyében fekvő Arsan település forrásaiból nyerik.

Ezt a  fejezetet szinte még be sem fejeztem, s az azóta is eltelt másfél év so-
rán, miközben a könyv kinyomtatásra készen már Magyarországra is megérke-
zett, hőseinktől, Anton és Szvetlána Gordienkóéktól Ulan-Udéból egyre csak el-
szomorító hírek jöttek. Anton képtelen munkát találni. Az a vasbeton termékeket 
előállító üzem, melynek Anton valaha a gyártmányait szerte a bajkálontúli terü-
leten fuvarozta, megszűnt, s az ásványvíz palackozóüzem is a túlélésért vívja küz-
delmét… A család számára az egyetlen jövedelemforrás a megmentő fodrászsza-
lonból eredt, melyet Szvetlána működtet. Ám ennek kapacitása is számottevően 
visszaesett, melynek elsődleges oka a lakosság körében növekvő szegénység, más-
felől az Oroszországon is végigsöprő koronavírus járvány hulláma, mely sokakra 
a karanténba vonulást hozta, ugyanilyen módon számos egyéb munkalehetőség is 
bezárult. Emiatt a szalont a hét folyamán Szvetlána csak pár napon át tartja nyitva.
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Úgy hozta az élet, hogy a munkaadói oldalon tapasztalható visszaesés közepet-
te csupán egyetlen szerencsés nyertes lehet sorsával elégedett. A világoskék „hol-
lószín ménjük”, vagyis a vOLvO FM–13-as nyergesvontató. Ragyogóra kiglancolt 
állapotban, a lehető legteljesebb mértékben helyrehozott mechanikája, villamos 
rendszere és elektronikája az összekötő csomópontoknál, bármely ponton nem-
csak Anton és Szvetlána, hanem fiaik, a tizenhat éves Mihail és a tizenegy éves 
Matvey titáni, hónapokon át zajló, saját kezűleg végzett szerelőmunkáját dicséri. 
A két fiú az autószerelő szakma számtalan rejtelmes csínjának-bínjának komoly 
elsajátításán iparkodott.

A  szó szoros értelmében vehető «Gordienko társaság» tegnap torontói ott-
honunkban ennek megfelelően ezzel az öt, alább látható fényképpel örvendez-
tetett meg, közöttük mára csak üggyel-bajjal felismerhető az a tejszállításra hasz-
nálatos tartálykocsi, mely – míg őket várta – évtizedszámra ott rozsdásodott 
a Cseljabinszkhoz közeli mezőn…
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Elmondhatatlanul szerencsés ember vagyok. végtelen hála van bennem, 
amiért a sors könyveim nagyszerű pozitív hőseit ajándékul megadta nekem. Az 
életben mindig ott vannak velem. valamennyien folyton ott vannak emlékeze-
temben, folyton-folyvást róluk mesélek mindenkinek, szomorú pillanataimban 
pedig valamelyiküket megpróbálom közelebb hozni magamhoz, hogy visszatér-
jen a lelkesedésem. Ez mindig beválik… Köszönöm!

Ma „Grisa bácsi” jutott eszembe. Grigorij Matvejevics Csernov. vékony, pi-
cike, kopasz zsidó, aki Burját-Mongóliában a szovjethatalom valamennyi ször-
nyűséges viszontagságát elkerülte, sem iskoláskönyvek lapozgatásával, sem 
a  tantermek csendjével nem fárasztotta túlságosan magát, azonban termé-
szetes adottságai folytán mégis figyelemreméltó tisztségre vitte Ulan-Udéban, 
ő lett ugyanis a Köztársaság Minisztertanácsa gépkocsiparkjának első sofőrje. 
Kellőképpen megbíztak benne ahhoz, hogy ennek a kicsiny „bajkálontúli állam-
nak” legmagasabb rangú vezetőit-irányítóit, még ha azok egy-kettőre az üldö-
zöttek sorában találták is magukat, limuzinon ő szállíthassa.

Ja, ráadásul pedig Grisa bácsinak rokonszenves, magas, valódi orosz szép-
asszonyt is rendelt a sors: „Szonya néni” – Szofja Makszimovna Csernova lett 
a  felesége, akinek a  szovjet hatóság „körültekintő magatartása hiányában” si-
került „bűnös múltját…” – „társadalmi s�árma�ását – kuláklány mivoltát…”, 
vagyis zsírosparaszt felmenőit eltitkolnia, és elhelyezkedett, történetesen épp 
a  Minisztertanács étkezdéjében. Közönséges pincérlányként kezdte, majd az 

„MT” étteremvezető beosztásig vitte…
Akkor ismertem meg őket, mikor az akkor még csak egyéves Sándor fiun-

kat (most ötvenhét éves, építész) elvittük Ulan-Udéba, ebbe a távoli szibériai 
városba, hogy Ronya nagymama – Rachel Jaroszlavszkaja – végre megláthassa 
kis unokáját. A vendégnek a szomszédban lakó Grisa bácsi egy teljes szál füstölt 
kolbászt nyújtott oda, mire a kisbaba annak végét, az elmaradhatatlan, rácsomó-
zott zsinórral együtt, habozás nélkül a szájába vette. A körben állók kellemesen 
derültek, azon meglátásuknak adva hangot, hogy lám-lám, az ifjú vendégnek 
felerészt mongol génjei révén máris előszeretettel a húsra támadt étvágya…

Grisa bácsi egyáltalán nem emiatt maradt meg emlékezetünkben, annál in-
kább Szonya néni történeteinek köszönhetően. Tőle tudtuk meg ugyanis, hogy 
a Minisztertanács gépkocsiparkjának ezen aprócska, lojális, kommunista titkára 
a kisebb családi perpatvarok idején gyakran vetette be az „elrettentő fegyvert”. 
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– „No! Csak s�ólj még egy s�ót…! Mindjárt felhívom a…! Csak még egyetlen s�ót…” 
A szépséges Szonja erre elcsendesedett… Nekünk aztán őszinte mentegetőzés-
ben tört ki: „Ugyan már, tényleg, hát engem vajon ki vett volna el…? A kulák-
lányt…? Ő rendes ember volt…!”

Kedves emberek voltak. Iya nagyon szerette őket. Egyetlen lányukat szépen 
felnevelték. Ő vera, az a vera Csernova, aki nyugdíjba menetele óta már sok 
éve a burjátországi nélkülöző öregek segítését szponzoráló alapítványunk élén 
áll. vera két nagyszerű unokával, Antonnal és Szergejjel ajándékozta meg szü-
leit, Grisa bácsi pedig pici koruktól fogva beléjük oltotta a kerekek, az autók, és 
motorok iránti végtelen szeretetet… Az előző fejezetben volt szó Antonról, aki 
közben felnőtt és a nagy távolságú szállítmányozásban dolgozik, teherautó-sofőr 
lett. Ugyanígy nyílt módunk Szergejjel, az Oros� Légierő őrnagyával találkozni.

Most Szergej Gordienko őrnagyot illeti meg a szó.
– A� általános iskolában sporttago�atos os�tályba jártam. Ötödik os�tályos 

korunktól fogva a� iskola dicsőségéért kü�döttünk, egyfolytában versenyekre 
jártunk… Akkoriban volt a „Reménységek a startvonalon” elneve�ésű ors�ágos 
verseny. Ha valaki győ�ött a� oros�ors�ági kö�épiskolák kö�társasági versenyén, 
továbbmehetett a� öss�-s�övetségi versenyre77, mégho��á Artyekbe78. Ötödikes ko-
runkban a 32. s�ámú iskolával s�emben ves�tettünk, így csak második helye�ést 
értünk el, a�onban se nekünk, se nekik nem jött értesítés a� öss�-s�övetségi ver-
senyről… Ettől alaposan el voltunk kámpicsorodva…

Hetedik os�tályosok voltunk, mikor bejött a� öss�-s�övetségi honvédelmi sport 
bajnokság, „Orljonok”79 volt a neve, e�en több versenyág volt meghirdetve: KRESZ, 
tű�oltási ismeretek, testnevelés, lövés�et, egés�ségügyi ismeretek… A mi csapatunk 
ti�ennyolc fős volt. Eljutottunk a Tambovban rende�ett ors�ágos versenyre…

A kilencedik os�tályban a�tán jött a „Zarnyica”80. E� már iga�i katonai-hon-
védelmi verseny volt: gránátot kellett dobni, lőni, váltófutás volt, akadályverseny, 
géppis�toly-s�éts�erelési gyorsasági verseny, a  gá�álarcot tudni kellett felölteni. 
Minde�t tudnunk kellett. A kö�társasági versenyen győ�tünk, bejutottunk a� öss�- 
s�övetségi versenyre, Dnyepropetrovs�kba. Innen ered a katonaság iránt táplált 
rokons�envem… A ti�edik os�tályban, 1986-ban volt, a� érettségi vi�sgák előtt, 
hogy a� iskolába többs�ör ellátogattak a katonaságtól, és agitáltak, hogy katonai 
főiskolára adjuk be a felvételit… Cseljabins�kból Lunyin e�redes jött el: – „Nálunk 
kellemes az élet, mi repülővel járunk… Gyertek oda! Katonai gépeket fogtok 
vezetni…”

77 Az egykor használatos kifejezés arra utal, hogy Szovjetunió-szerte rendezett versenyről van 
szó, ahol valamennyi köztársaság sportolói megmérettetnek. [A ford.]
78 A Szovjetunió központi úttörőtáborának a neve, a Krímben, a Fekete-tenger partján talál-
ható.
79 Sasfiókot jelent oroszul. [A ford.]
80 Szárazvillám. [A ford.]



AZ éLET MEGY TOvÁBB, 11. FEJEZET

356

Volt egy barátom, Aleks�ej Jemeljanyenko. S�intén repülős s�eretett volna lenni. 
„No, Aljoha, akkor mi legyen? – mondom neki. – Menjünk együtt!” – „Menjünk…”

A� orvosi bi�ottság alkalmasnak talált, ment a testnevelés is… Minden rend-
ben volt. Letettük a vi�sgákat, a mi eredményeink a� „igen jó” kategóriájába es-
tek. Nem kellett több, be is kerültünk. A s�üleim pers�e el se akarták hinni, hogy 
elmegyek, vis�ont mindenben megfelelően teljesítettünk, megkaptuk a  behívót. 
Rögtön a� érettségi bankett után már uta�nunk kellett Cseljabins�kba, odaértünk 
a  főiskoláho�, csak át kellett lépni a� áthaladási ellenőr�ő ponton, s  már ben-
ne is voltunk a katonaéletben… Más-más helyre helye�tek el minket, ismételten 
vi�sgá�nunk kellett mindenből, megjelenni a� orvosi bi�ottság előtt, testnevelésből 
vi�sgá�ni… Átmentem elsőre mindenből. Egés�ségügyi s�empontból alkalmas vol-
tam! Állományba vettek… Anyám Antonnal eljött a� „esküre”.81

(vladimir Rott) –  „Állományba”. S�erjo�sa, milyen állományba vettek té-
ged…? Hova is?

(Szergej) –  A Cseljabins�k városi, Öss�-s�övetségi, a  Lenini Koms�omol82 
megalakulásának 50. évfordulója nevét viselő Repülős Navigátori Tis�tkép�ő 
Felsőfokú Katonai Repülési Taninté�etbe! A  terv a� volt, hogy navigátortis�t-
nek képe�nek ki, repülősnek… A� esküt letettem, majd megke�dődött a  tanu-
lás. Végigtanultam a� első évet, jött a� első nyári s�ünidő. Alighogy viss�ame-
gyek, egy hét múlva jön otthonról a� értesítés, hogy Grisa nagyapa meghalt…! 
Viss�amentem a temetésre. Úgy kaptam meg a� eltávo�ást, hogy e�t a� indokot 
mondtam: „Ő nevelt fel engem, ő tanított mindenre, nekem kell eltemetnem.” 
Megkaptam a� eltávo�ást.

A temetésről viss�afelé jövet a repülőn egy férfi ült a s�oms�éd ülésen. S�óba 
elegyedtünk… Elmondta, hogy S�entpétervárra megy, erre én: „én pedig Cselja-
binszkba…” – „Nahát, nekem van ott egy barátnőm – élénkült meg a  s�om-
s�édom. – Leveleztünk hosszan, úgy ismertük meg egymást… Ha akarod, itt 
a címe… Esetleg beugrasz hozzá… Okvetlen mondd meg neki, hogy üdvözlöm.” 
Odaadta a címet. A cím alapján én pedig kikeresgéltem a telefons�ámát, felhívtam. 
Na, és gondolta volna? Ő volt a LEENDŐ FELESÉGEM…!

81 Eskü, a katonai ünnepélyes esküről, fogadalomtételről van szó.
82 A még 1918-ban alapított, majd 1922-ben a teljes szovjet állam területére kiterjesztett ifjú-
sági politikai szervezet. A diktatúrában végső fokon kettős feladatot látott el: ellenőrző szere-
pével az ifjúság szabadidős tevékenységét kontrollálta és korlátozta a pártállami elvárásoknak 
megfelelően. Politikai feladata az engedelmes, vak, a  tekintélyelvet betartó, fanatizált, buz-
gó, „politikailag aktív” szovjet alattvaló kinevelése volt, „erjesztőszelep” gyanánt, a kritikus 
kérdéseket rendszeresen, gyűléseken, aktívákon kellett megvitatni előzetes direktívák szerint. 
Másfelől a konformista, bürokratikus, klánrendszerre épülő szovjet állam párt- és elitutánpót-
lásában játszott „szűrő” szerepet. Önálló, nagy példányszámú országos újsággal is rendelkezett, 
ez a Koms�omols�kaja Pravda című napilap, ami a peresztrojka után sem szűnt meg, jelenleg 
a GAZPROM érdekeltségeihez kötik, igen népszerű, online-változatban is elérhető. [A ford.]
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Így tulajdonképp Grisa nagyapának kös�önhetem, hogy leendő feleségemmel, 
Laris�ával megismerkedhettem! Mire harmadéves lettem, el is vettem feleségül. 
1989-et írtunk.

A főiskolán 1990-ben vége�tem. Hadnagyi rangot kaptam a haditengerés�e-
ti repülős flotta navigációs tis�tjeként, a ve�énylésnek megfelelően Távol-Keletre, 
a Tengermellékre83, Harol faluba os�tottak be s�olgálatra. Volt ott akkoriban egy 
a haditengerés�et alá tarto�ó katonai repülőtér, ma már nincs meg. TU–95-ösökön 
repültem. 1991-ben megke�dődött a� ors�ág s�éthullása, kérvénye�tem, hogy ve-
�ényeljenek át, hogy s�ülővárosomban, Ulan-Udéban teljesíthessek s�olgálatot, itt 
volt ekkortájt a bajkálontúli kerületi főhadis�állás. A� irányítási egységen belül 
innentől AN–24-es, AN–26-os s�emélys�állító gépeket ve�ettem. A hadtáp-repü-
lőe�red felállítása után átkerültem AN–12-esekre, e�eken öt évet repültem. Kéts�er 
is repültem Csecsenföldre, sokat a� és�aki kör�etekbe, S�ahalinra (rögtön a� ot-
tani földrengés után). A Katonai Kereskedelmi Vállalat termékeit is s�állítottuk 
Kamcsatkára és S�ahalinra.

1997-ben a� irányítási egység léts�áma igencsak megfogyatko�ott, a S�ovjet-
unió és a� USA kö�ött – „A közepes és rövid hatótávolságú rakéták felszámolá-
sáról szóló kölcsönös megállapodás” értelmében – melyet Gorbacsov és Reagan 
kötött meg – a ve�énylésnek megfelelően minden alkalommal Burjátors�ágba 
vittük a gépet, a� ellenőr�ő bi�ottság tagjait kellett s�állítanunk. A� amerikai el-
lenőrök a� Ulan-Udéban lévő polgári repülőtéren s�álltak le, egységünkhö� autó-
buss�al jutottak el, felnyitották a� utasítási csomagot, as�erint kiadták a� útirányt, 
nekünk pedig két órán belül a megadott pontra kellett juttatnunk őket… E�ek 
kö�é általában Novos�ibirs�k, Kras�nojars�k, Irkuts�k, Barnaul, Petropavlovs�k-
Kamcsats�kij, Csita és Vlagyivos�tok tarto�tak. A megfelelő pontra mi juttattuk 
el őket. A� ellenőr�és vége�tével viss�avittük őket Ulan-Udéba. Ellenőr�és kö�-
ben saját gépükkel a� Okinaván található bá�isukra mentek… Többükkel nem 
egys�er találko�tunk a különféle alkalmakkor vég�ett ellenőr�ések során. Mindig 
ho�tak nekünk valami apró s�uvenírt. 2015-ben a� amerikaiakat egy IL–18-
assal vittük ki Kamcsatkára. Arra a� időre, a három napig tartó ellenőr�és vé-
géig, míg őket be kellett várnunk, míg ők a tengeralattjáróról fellőhető rakétákat 
tekintették meg, nekünk s�állodai elhelye�ést bi�tosítottak. Váratlanul a� időjá-
rás igencsak ross�ra ke�dett fordulni. Sietni kellett, a fels�állás előtt már tomboló  
vihar volt…

Nos, így kerültem a repülősök kö�é, megtaláltam a�t, aki a feleségem lett, sok 
repülőgéptípust kipróbálhattam. Minde� pers�e felettébb imponált…

(vladimir) – Lakásod hol volt? Mindekö�ben hol lakott a feleséged?
(Szergej) – Míg a Távol-Keleten voltam s�olgálatban, a feleségem Cseljabins�kban 

lakott, akkor feje�te be épp a� iskoláit, a kislányunk pedig óvodás lett. 1992-ben 

83 Távol-Keleten a Japán-tengerrel érintkező, észak-Koreával és Kínával határos terület. [A 
ford.]
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költö�tünk át Ulan-Udéba, ahol a� elején S�onja néninél laktunk. Később utaltak 
ki nekem egy egys�obás lakást, Li�a ekkorra már a� iskoláskort is elérte. 1992-től 
2000-ig Ulan-Udéban volt a s�olgálati helyem, itt s�ületett a�tán 2001-ben Grisa, 
utána 2011-ben Gosa (Georgij).

 Addigra engem már Jekatyerinburgba ve�ényeltek át. S�állás nem volt, a fi�e-
tés meg kevés… Egy egys�obás lakást béreltünk a parancsnokkal ketten, így a csa-
ládomat ide nem ho�hattam. Mikor Gosa megs�ületett, Jekatyerinburgban felirat-
ko�tam a várólistára, hogy kaphassunk neki helyet a� óvodában, oda hároméves 
kortól ves�ik be a gyerekeket.

2013-ban adtak nekem egy kéts�obás lakást, a mai napig abban lakunk. A csa-
lád ideköltö�hetett ho��ám. Grisa ekkor ötödik os�tályos volt a� iskolában, már itt, 
Jekatyerinburgban. Nagyon megs�envedte a válto�ást. Mogorva lett, semmi se tet-
s�ett neki, minden más itt, sehol a barátok… Nyáron így viss�atértek Ulan-Udéba. 
Laris�a viss�ament a� elő�ő munkahelyére, Gosa mellé fogadtak egy baby-sittert, 
Grisa pedig a korábbi iskolájában folytatta a tanulást.

2014-ben Gosa már betöltötte a hároméves kort, ekkor jött a hír, hogy s�á-
mára kés�en áll a hely a� oviban. Laris�a roppantul megörült, tüstént fel is mon-
dott a munkahelyén, a�tán mindnyájan ideköltö�tek ho��ám Jekatyerinburgba. 
Grisa már a  hetedik os�tálynak indult neki: „No, Grisa, milyen?” –  Egész jó, 
apa, itt azért mégiscsak jobb…” Ekkor már könnyedén elboldogult a� interneten. 
Els�órako�ott a játékokkal. Meg a város is nagyobb ám, gyorsabb itt a fejlődés…

2015-ben elvittem magammal három napra Ulan-Udéba… El is ment a volt 
os�tálytársaiho�, de le volt törve, valahánys�or ha�ajött: „Apu! Hát ez borzasz-
tó! Mindenki cigizik meg sörözik… Csak ülnek, össze-vissza dumálnak a nagy 
semmiről, cigiznek és isznak… Ide nem akarok visszajönni… A  Bajkálhoz 
majd néha el-eljövünk… Egy rövid hétre… De ide nem akarok! Itt minden ki-
pusztult…”

Most pedig, kedves olvasóm, a repülőtisztek nem egyszerű életéről regélő bé-
kés elbeszélésünk az események alakulása folytán egy másik világba ragad ben-
nünket, a mindnyájunk feje felett ott lebegő katasztrófa világába. Szerencsénkre 
hősünk változatlan, irigylésre méltó nyugalommal adja elő a részleteket:

(Szergej)– 2016 decemberében történt, hogy a Tyiks�i84 repülőtéren esedékessé 
vált s�emély�etváltást kellett lebonyolítanunk egy IL–18-assal. A rendkívül rideg 
éghajlati vis�onyok miatt itt csupán három hónapos a s�olgálati idő. A� újév előtt 
a kis�olgálós�emély�et váltását e�ért meg kellett oldani. A váltós�emély�etet két 
másik repülőtérről toboro�ták, a Ju�sno-Urals�kijról és a Kamens�k-Urals�kijról. 
A repüléshe� annak rendje-módja s�erint elő is kés�ültünk. A� útvonal ismerős 
volt, korábban ugyanis repültünk már oda. A fels�állást december 19-ére tű�ték 

84 Tyikszi Kelet-Szibéria északi részén található kikötő, mely a Léna-folyó torkolatánál helyez-
kedik el. A folyó itt ömlik az északi Jeges-tengerbe.
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ki. Végigmentünk a� ellenőr�ésen, a ve�énylési iratokat leadtuk, a fels�állás előtt 
három órával átestünk a� orvosi ellenőr�ésen, s fenn is voltunk a repülőn. Ott már 
folyamatban volt a teherrakomány berakodása és a Kamens�k-Urals�kijról érke-
�ett ti�enkét ember bes�állása. Bejelentke�tünk a� irányítótoronyho�, megkaptuk 
a repülési engedélyt Ju�sno-Urals�kba, ahol a léts�ám nagy rés�ét kitevő helikop-
teresek csapata várt ránk.

Megtörtént a berakodás, engedélyt kaptunk a fels�állásra, hogy a Kras�nojars�ki 
területen Kans�k városában ü�emanyagot vehessünk fel. Éjfél után járt már, mire 
odagyalogoltunk… Hideg volt, fagyott! Felkés�ültek a  fogadásunkra, odagurult 
a tartálykocsi, mert a fiúk igencsak vacogtak a fagyban… Ho�ták a� élelmet is… 
Felvettük a� ü�emanyagot, elmentünk a parancsnokkal a  fels�állási papírt alá-
íratni a dis�pécser tis�ttel… A�t a tájéko�tatást kaptunk, hogy ves�tegelnünk kell. 
Reggel öt óra előtt nem s�állhatunk fel… Tyiks�i a helyi idő s�erint reggel tí� óra 
előtt semmiképp nem tud fogadni…

(vladimir) – Aha, tehát ott akkor van világos…?
(Szergej) –  Rendes nappali világosság ott ilyenkor nincsen. His�en tél van. 

Hus�onnégy órán át tart a� éjs�aka… Csak, megkö�elítőleg negyven percen ke-
res�tül van egy icipici, enyhe hajnal, e�után már jön a s�ürkület, majd újra éjs�a-
ka… A sarki tél! A Sarkkörön túl vagyunk…

A� utasokért odajött a� autóbus�, ők mentek, hogy kipihenjék magukat. Mi épp 
egy picit aludtunk a repülőgépen a fűtőtest mellett… A�tán fels�állás előtt viss�a-
ho�ták őket… A meghajtókat bekapcsoltuk, kigurultunk a fels�állópályáho�… fel 
is s�álltunk minden gond nélkül… A fő�őfülkében teá�tak… Es�egettek… Ho�ták 
a� ennivalót nekünk is… Rendben repültünk, mindenki tette a dolgát a maga 
helyén. Úgy 150 kilométerre Tyiks�itől még Jakuts�k volt a� irányítónk… A�tán 
adott át a Tyiks�i repülésirányítónak… Rádiókapcsolatba léptünk vele. Bemondta, 
hogy figyel és ér�ékel bennünket… Kö�el 70 kilométeres távolságra Tyiks�itől meg-
ke�dtük a süllyedést kb. 3900 (méter) magasságra… Sehol egy hang… Nyugodtan 
süllyedtünk tovább… A tyiks�i repülésirányító átvette a� irányítást… 212-es le-
s�állási s�öget adott meg… és a les�állási vis�onyokat… Oldals�él, jobb felől, 12 
méter… A hőmérséklet mínus� 22 fok… Arra utasított, hogy Tyiks�itől 50 kilo-
méteres távolságra a  leeres�kedésnél a� 1500 méteres magasságot érjük el. E�t 
a parancsot is végrehajtottuk, majd jelentettük. A repülésirányító megerősítette 
a repülőgép hely�etét és magasságát. Tí� másodpercre rá a� irányító kiadja a pa-
rancsot, hogy 400 méterre vigyük le a gépet… A fedél�eti parancsnok erre meg 
is kérde�i tőlem, ugyan milyen távolságban vagyunk a Tyiks�i repülőtértől. A�t 
feleltem neki, hogy 42 kilométerre… De földet nem látni sehol… Fehér felhők, fe-
hér hó… Meg hát éjjel is van… 1000 méteres magasságból eres�kedünk le a felhők 
kö�é… Ilyen tejfölben mentünk le 440-re… Lejelentettük… Erre a� irányítótis�t 
bemondta: „Tartsa a magasságot…”

Ti�enöt-hús� másodpercig simán haladtunk tovább, majd egys�er csak egy 
pillanatra: „Krrrrrr!” Egy lökés! Olyan, mint mikor a� ember belehajt kocsival 
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a hóba, a�tán megy tovább… Kicsit csikorgott, de s�álltunk tovább… A pilótafül-
kében füst keletke�ett… (Később, a vi�sgálat folyamán elmondták nekünk, hogy 
ha csupán fél méterrel (!) feljebb megy a gép, simán átrepültünk volna a fölött 
a hegykúp fölött, s nem is tudtuk volna meg soha, micsoda s�örnyűség leselkedik 
ránk… A hegykúpról, mondhatni „dombocskáról” – amit súroltunk – kiderült, 
hogy 398 méter magas… Mi vis�ont hassal „karistoltunk” végig rajta, meg a� 
egyik motorral…)

A katas�trófa után elrendelt vi�sgálat magnófelvételén fennmaradt a Tyiks�i 
repülőtér repülésirányítójáho� inté�ett kérdés: „Amikor ők neked lejelentették, 
hogy elérték a 400 méteres magasságot, miért nem szóltál egy szót se? Miért 
nem mondtad, hogy „vigyék fel 600 méterre azonnal”!? Miért mondtad azt, 
hogy „Tartsák a magasságot!”? Még csak nem is figyelted, merrefelé haladnak…”

A� a korláto�ás, előírás, ami erre vonatko�ólag a S�abály�atban meg van je-
lölve, világosan kimondja, hogy a les�állási célpontot kö�vetlenül öve�ő 20 km-es 
távolságon belül 600 méternél alacsonyabban repülni tilos! Úgy láts�ik, a� ő s�a-
bály�atában e� a rendelke�és nem volt benne… A repülőtéri s�abály�atokat rend-
s�eresen elküldik nekünk, nekünk pedig a� a kötelességünk, hogy betartsuk… Itt 
meg… Hát így van e� minálunk Oros�ors�ágban, „minden mindenütt más és 
más”. Mi éppen, hogy tis�tában voltunk vele, hogy e� a határ 600 méter, a�t vi-
s�ont nem tudtuk, hogy a földi kis�olgáló dis�pécser helytelen információt kö�öl-
het… Na, ilyenben még nem volt rés�em. 30 éve már, hogy gépen vagyok, de olyan, 
hogy a repülésirányító vigyen bele a csávába, még soha nem fordult elő, egyetlen 
repülőtéren sem… Ilyet sehol nem tapas�taltam, egyetlen egys�er sem…

A vi�sgálatot ve�ető tis�t erre engem ke�dett el vádolni: „Miért csak most 
vonja kétségbe a diszpécser tiszt utasításait?” – „Minket nem arra tanítottak, 
hogy a repülésirányítóval vitatkozzunk! Az aztán meg sem fordulhatott a fe-
jünkben, hogy megtörténhet, hogy hibás parancsot ad ki…” – „Erről önnek 
tájékoztatnia kellett volna őt…” –  „Ugyan, hogyan tudtam volna tájékoztat-
ni? Hiszen nem tudhattam, hogy ez az ő szabályzatába nem került bele… én 
természetesen azt gondoltam, hogy mindennel tisztában van… Magabiztosan 
adja ki a parancsokat…”

S�óval, a� történt, hogy „belekaptunk” (beleakadtunk)… A  pilótafülkét 
egy-kettőre elborította a füst… Rögtön felfogtam, hogy „belekaptunk”, erre elordí-
tottam magam: „Parancsnok! Emeld!” A parancsnok nyomban teljesen felrántot-
ta a gép kormányát, még 1200 métert tettünk meg a levegőben, de a hajtóművek 
felmondták a s�olgálatot, leálltak… A sebesség csökkenése követke�tében elős�ör 
a gép farka eres�kedett le, majd a  földhö� ért… A repülő a hegykúp lejtőjének 
csapódott… Nekivágódott, majd úgy ötméternyire viss�apattant a földről a leve-
gőbe… Egy darabig még repült a  levegőben tovább, majd végérvényesen a  föld-
re �uhant… Hajtóművek, s�árnyak egytől egyig leváltak… Mindenki es�méletét 
ves�tette a végsőkig foko�ott idegfes�ültségtől és a becsapódás erejétől. A� egés�ből 
megmaradt „s�ivarban” még 570 méteren át csús�tunk lefelé a lejtőn…
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A bi�ottság egyik tagja világosított fel: „Maguk burokban születtek…! A dom-
borzati képződmények arrafelé nem régi keletkezésűek, oldalt hegyes sziklák 
meredeznek felfelé, ezek felhasíthatták volna a repülőgép alját. 100 méternyi-
re attól a helyszíntől, ahol a gép megállt, öt méteres szakadék van. A szakadék 
mélyén patak folyik… Ha alacsonyabban mennek, egyenesen a repülő orrával 
zuhannak bele, s a pilótafülkét nyomta volna agyon a gép a benne tartózkodó 
legénységgel együtt…”

Én a�után tértem magamho�, hogy a pilótafülke kis ablakát kinyitotta valaki… 
A kabinban vágni lehetett a füstöt… Megcsapott a hideg s�él… Jajgatás, sikolto-
�ás, füst… A parancsnok hangját hallom: „Nos? életben van…? Szólaljon meg!” 
A parancsnok kinyitotta a bal oldali ablakot… a� ő ülésén keres�tül kimás�ott 
a rádiós… Ugyane��el a móds�errel a rádiós kihú�ta a másodpilótát… E�ekre 
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csak homályosan emléks�em… Ők mondtak el mindent később… Hamarosan el-
os�lott a füst. Tű� nem keletke�ett, e�en múlt a� életünk…

(vladimir) – S�erjo�sa, a� ablakokat nem kellett betörni? Kicsik, nem?
(Szergej) – Ki lehet rajtuk más�ni… Nálunk kis termetű emberek vannak… Ki 

tudtak más�ni… A kis ablak olyan 45 centis… A� első ütéstől a s�emöldököm 
felett fels�akadt a bőr. A s�ememre lógott rá… Nem láttam… Bes�élni tudtam… 
Mindent hallottam… De nem láttam… A s�ememet a vér beborította… A� es�-
méletem hol elhagyott, hol viss�atért… Másfél órát feküdtünk öntudatlanul, míg 
végre odaértek a helikopterek…
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A vi�sgálat hangfelvételei tanúsítják, hogy a Tyiks�i repülésirányító nem merte 
megjelenteni a rangban fölötte állónak, hogy a repülőgépet elves�tette. Mellette ül-
tek mások. A�ok kérde�tek csak rá: „Hol a géped…?” – „valahol itt repül, ebben 
a körben…” – „Hát jelentkeztesd be őket rádión!” Csak 42 perccel a �uhanást 
követően jelentette a repülési �ónafelügyelet felé, hogy eltűnt egy repülő…

A parancsnok és a másodpilóta kö�ött foglal helyet a fedél�eti mérnök… A� 
ő fejét súlyos ütés érte… Kómában volt… Mint a rémálomban, egyre félrebes�élt… 
Próbáltuk csitítani, has�talan…

A� adott hely�etben legnehe�ebb a  hideg elleni kü�delem volt. Fagy volt. 
Mindenki feküdt… A� én ke�eim is átfagytak… Megpróbáltam felállni, a lábam 
a�onban nagyon fájt… Felkü�döttem magam négyké�lábra, és a� előtérhe� más�-
tam, ahol a �ubbonyaink lógtak… Pár darabot leráncigáltam, öss�enyaláboltam 
valahogy, viss�amás�tam a  pilótafülkébe. Rátettem a  fiúkra, odaadtam nekik, 
takaró��anak be vele… A�oknak ujja ugyan nem volt, a cipőnk vis�ont jó volt, 
a lábunk melegben volt. Mint a vak kismacska, tapogató�va más�káltam a sötét-
ben… A ke�em foko�atosan elfagyott… Es�embe jutott apám útmutatása, akivel 
a tajgába jártunk, ott síeltünk telente. Így s�ólt: „Amikor valahol erősen rád tör 
a hideg, eszedbe ne jusson leülni, megpihenni! Akkor biztos, hogy megfagysz… 
Összeszedni minden erőt és menni! Csak menni!”

Amikor odaértek a helikopterek, férfihangokat, a fémvágók �aját, kalapácsüté-
seket lehetett hallani… Noha időről időre elves�tettem a� es�méletemet, de ahogy 
hallgattam, hogy s�orgoskodnak, egyre könnyebben lélege�tem… A földbecsapó-
dás követke�tében a padló alatti leme�réteg a repülőgép tör�sénél bes�akadt, s a fe-
dél�etén uta�ók kö�ül sokan a csomagtérben találták magukat. Elős�ör őket emel-
ték ki. A� emberek kimenekítése a gépből roppant nehé� feladat volt. Sokan súlyos 
sérüléseket, gerinc-, hát-, láb- és kartöréseket s�envedtek…
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Minket s�abadítottak ki a legvégén. Ott feküdtünk, majd megfagytunk a hi-
degben… Egys�er csak hallom, amint a� előttem ülő Andrej Loginov parancsnok 
alig érthető hangon odas�ól: „Beszélj folyamatosan…! Mondj valamit, hogy tud-
jam, hogy életben vagy… Most nem szabad elaludnod…” Mindegyikünk próbál-
ta-próbálta, csak motyogás lett belőle…

A� utastér felől a pilótafülkébe ve�ető ajtó sehogy sem akart kinyílni, amikor 
betörték, csak akkor fogtuk fel, hogy jönnek értünk… Hallottam valakinek a hang-
ját: „életben vannak?” – „Igen” – feleltem hangosan… – „Tudsz járni?” – „Nem 
tudom… Négykézláb képes vagyok mászni…” – „Akkor mássz…”

Halvány �seblámpafény világított a s�emembe, annak a� irányába ke�dtem 
más�ni… Hordágyra fektettek… A helikopteren ocsúdtam fel ismét… Valamit kér-
de�tek… A� orvosok telenyomtak fájdalomcsillapítóval… Újból csak akkor es�-
méltem fel, mikor már a kórhá�ban voltam, a� ápolónők vágták le rólam a ru-
hát és vi�sgálgattak… Ekkor láttam csak, hogy a ke�eimet hólyagok borítják… 
Mindenkit kórhá�ba kellett vinni. Csak egy kórhá� van ott.

Vittek a műtőbe… S�úrást ére�tem… Kimosták a s�emeim… A műtét után 
a kórteremben ébredtem fel… Már december 20-a volt… Odajöttek, telefonokat 
adtak, hogy tudjanak engem hívni, mert a� enyém elves�ett… Édesanyám hívott… 
A�tán a feleségem… Felkös�öntöttek a s�ületésnapomon…!

(vladimir) – Hát a s�ületésnapod e�ekre a napokra esik…?
(Szergej) – Jaja! 19-én �uhantunk le, éppen 20-án van a s�ületésnapom…
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(vladimir ) – Nahát, e� a�tán remek kis ajándék!
(Szergej) –  Hát, mostantól két s�ületésnapom van, 19-e és 20-a is! A  máso-

dik-harmadik nap után megengedték, hogy felkeljek. A� állandó fekvést már nem 
lehetett bírni… Megengedték, hogy magam menjek a vécére… Odamegyek egy 
orvosho�, kö�löm vele, hogy nem tudok lépni, a bokám is�onyatosan fáj… Ekkor 
derült ki, hogy a  sípcsontom is eltört… Rögtön vitt, rög�ítették, begips�elték… 
Másnap, 23-án egy egés�ségügyi célokra kialakított IL–76-oson mindnyájunkat 
Mos�kvába s�állítottak át.

Leginkább a fedél�eti technikus miatt rettegtünk. Tartani lehetett attól, hogy 
nem éli túl… Nyílt koponyasérülést s�envedett… A� ajtó, amelyik a s�emély�eti 
kabinba nyílik, a� erőteljes becsapódástól les�akadt, és a pilótafülke belsejébe re-
pült be. E� a� ajtó a� én ülésem háttámlájánál van. A bal oldalamho� esik kö�el, 
ha ott ülök, mindig én nyitom és �árom. Hogy tudott úgy be�uhanni, hogy engem 
nem ért, hogy elment mellettem…?! Csak a� isten a megmondhatója, hogy nem 
sérültem meg tőle… A� ajtó a fedél�eti technikus fejének vágódott, a rádiósnak 
pedig a  jobb karját érte. Neki alkari törést oko�ott… A becsapódáskor a  fejem 
a kisas�talba ütődött, ráestem és rajta feküdtem, mikor a� ajtó mellettem elrepült 
a levegőben… Ha másképpen történik, a� agyvelőmet kiloccsantja…

Mikor a katonai kórhá�ban már a saját lábunkon jártunk, és együtt voltunk, 
csak akkor né�egettünk alaposan végig magunkon… Én, ha csak egy lábbal is, de 
legalább ugrálni tudtam… A rádiósunk tudott járni, mindkét lába sértetlen ma-
radt… S�ása, a fedél�eti technikus is lassanként kikü�dötte magát a legnagyobb 
bajból… Iga�, hogy rettenetes fagyási sérülései voltak. Hoss�ú időn át es�méletle-
nül feküdt a fagyban… Ke�én-lábán a� öss�es ujja odalett… Most kísérlete�nek 
proté�isműtétekkel… A�t akarják, hogy legalább két tagból álló „ollót” es�kábálja-
nak a ke�ére… A sebés�ek három éve a�on vannak, hogy valahogy segítsenek rajta. 
Jelenleg a jobb ke�én dolgo�nak…

Mos�kvában már különféle katonai kórhá�akba kerültünk… Mikor odaho�ták 
a� öss�es feleséget meg a s�ülőket… Laris�a ruhát ho�ott és a� irataim másolatát… 
Tyiks�iben maradt minden ruhám, minden tis�ta vér, darabokra fels�abdalva, 
egy nejlon�acskóban… Mos�kváig egyetlen alsógatyában s�állítottak… Amikor 
a� egységtől a kollégák a helys�ínre repültek, hogy megs�emléljék a repülő marad-
ványait, megtalálták a�t a doss�iét is, amiben a� irataim voltak… Sértetlenül…

December 29-én gerincműtétet hajtottak végre rajtam. Két csigolyám eltört 
ugyanis… „Vertebraplas�tikával” oldották meg, olyan folyadékot vittek be komp-
ress�iós móds�errel, ami a�tán megs�ilárdul… A Budrenko Inté�etben, a� ideg-
sebés�eten feküdtünk… Bes�élgettünk… Átjártunk a  traumatológiára, ahol 
a  társaság nagyobbik rés�e feküdt. Igor, a  másodpilóta velem egy emeleten… 
Jeli�arov-kés�ülék85 volt a lábára téve. Tolókocsin én tologattam.

85 Jelizarov, ill. az újabb orosz átírásból átvéve a magyar orvosi szaknyelvben Ilizarov-készülék, 
az ún „külső rögzítők” egy válfaja, mely „Ringfixateur” néven is ismeretes, körkörös gyűrűkkel 
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Amikor átkerültünk a rehabilitációra, nehé�lég�ési panas�ok léptek fel nálam, 
a� volt a legs�örnyűbb, amikor tüss�entenem kellett… Volt ott egy ho��áértő, ta-
pas�talt röntgenorvos… Röntgene�ett-röntgene�ett, mígnem e�t kö�ölte: „Jobb ol-
dali bordatörés… Diszlokáció viszont nincs…, nem szilánkos… Magától rend-
be jön… Kötést kell tenni rá, de nem szorosat…”

Január végén érke�tünk ha�a Jekatyerinburgba… Én és a másodpilóta. Őt toló-
kocsival várták. Még mindig rajta volt a lábán a Jeli�arov-kés�ülék… Három csigo-
lyája is eltört, e�t később fede�ték csak fel, megoperálták… Fémleme�t ültettek be…

Megindult a katas�trófa ügyében elrendelt vi�sgálat… Amikor bementem a� 
egységemhe�, odamentem a navigációs tis�tekhe�, a pilótákho�, és a�t mondtam 
nekik: „Fiúk! Senkinek ne higgyetek többé! Csak magatoknak!” Fogtam egy da-
rab krétát, felírtam a táblára is: „Senkinek ne higgyetek többé! Csak magatoknak!”

E�után vette ke�detét a  rehabilitáció… Torna, mass�á�s, orvosi ke�elések… 
Mindenkiben ott volt a vágy, hogy újra repülhessen… S�állhasson… Vis�ont sé-
rült gerinccel senki nem repülhet… Odajutottam, hogy nyugdíjba kell mennem…

Andrej Panov, a  fedél�eti s�erelő a� utolsók kö�ött volt, akit ha�aho�tak 
Jekatyerinburgba… A katas�trófa pillanatában a konyhában volt. Onnan �uhant 
le a padlón keres�tül… A medencecsontját törte… Tovább kellett Mos�kvában 
feküdnie, őt ugyanis nem operálták… A medencének magától kell öss�eforrnia… 
Három hónapig feküdt kinyújtva… Kimentünk a fogadására…

Utolsóként a parancsnokunkat s�állították ha�a… Neki is mindkét lábán fém-
ből kés�ült stabili�álós�erke�et, Jeli�arov-kés�ülék volt. Í�ületi törés érte mind-
kettőt ugyanis… Már felépült… Jár… De csak minimális s�ögben tudja hajlítani 
a talpait… Nem hajlik a talpa… A bokaí�ületek mindkét lábán öss�eforrtak, pe-
dig eredetileg darabokra törtek… Ma találko�tam vele, viss�aadtam neki bi�onyos 
iratokat… Is�onyú nagy hó volt, ő kocsival jött… „Ránk szakadt ez a tömérdek hó 

– mondta –, én meg leparkoltam… Száz métert kellett feleslegesen gyalogolnom 
visszafelé. A havas járdaszegélyeket kerülnöm kell… Azokon képtelen vagyok 
átlépni… A lábaim nem hajlanak…”

(vladimir) – Ma találko�tál vele?
(Szergej) – Igen, ma! Hogy viss�aadjam a papírokat…
(vladimir) – Tényleg a�t mondod, „ma…?” Éppen ma? His�en ma 2019. február 

22-e van. Vagyis most három éve annak…!
(Szergej) – Háát, igen… De legalább már bot nélkül jár! Néhánys�or együtt 

mentünk Mos�kvába a katonai kórhá�ba repülővel… Két éven át rends�eresen én 
vittem-ho�tam… Rajta a Jeli�arov-kés�ülék… Folyamatosan kontrollra kellett jár-
nia… Különben is, csak Mos�kvában tudták levenni… Egyik lábán kilenc hónapig, 

veszik körül a törött végtagot, ún. „zárt töréskezelési” módszerrel, felnyitás nélkül rögzítik 
a törést. Nyílt és szilánkos törések, továbbá végtag rövidültsége esetén, annak hosszabbítására 
használják. Az eszközt Gavriil Jelizarov, lengyelországi zsidó születésű, szovjet állampolgár, 
ortopéd sebész találta fel 1950-ben. [A ford.]
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a másikon egy évnél is tovább volt rajta a kés�ülék… Mindig kö�vetlenül a kórhá�-
ba vittem be, ő ottmaradt, én meg viss�ajöttem Jekatyerinburgba.

Még a rádiós barátomról akarok mesélni, aki akkor ott volt velünk a repülőn. 
Rendkívüli ember. Fiatal a srác, Valérának hívják, most harmincegy éves. Mielőtt 
odakerült volna ho��ánk, a polgári légi kö�lekedésben dolgo�ott, egy AN–2-esen 
volt kapitány. Akkor ismerkedtem meg vele, mikor a� ejtőernyős-des�antos egysé-
günkbe bekerült. Nem volt elég rádiósunk, felajánlották hát neki, hogy képe�tesse 
át magát, így lett a  csapatunk rádiósa. Ahogy egyre jobban megismertük egy-
mást, kiderült, hogy egys�erre három felsőfokú vég�ettséggel is rendelke�ik, töké-
letesen tud németül és angolul, ennek ellenére csak s�akas�ve�etői rangban s�ol-
gál… Egys�er mondom is neki: „valera, te tulajdonképp kapitányként repültél… 
Nincs másodpilótánk. Most sok embert képeznek át. Csináld meg! van pol-
gáripilóta-okleveled. Menj el átképzésre! Hiszen tudsz repülőgépet vezetni!” – 

„Hát hogyne tudnék, de az a polgáriaknál volt, Szergej Sztaniszlavovics, ez meg 
a hadsereg…”

A� e�redünkben én vagyok a  legidősebb. Elmentem a� e�redparancsnokho�, 
a� öss�es főtis�the�. „Minek tartjátok vissza a fiút? A képessége is megvan hoz-
zá, tudása is… Aerodinamikában, navigációban jártas…” Rábólintottak, így ké-
pe�hette át magát pilótának. Attól fogva velünk repült. Mostanra már feltették 
helikopterre is, kötele�ték, hogy s�ere��e meg a parancsnoki képesítést… Minde�t 
a�ért mesélem el, mert tudni kell, hogy a� ejtőernyős sport meged�ette a hát-, kar- 
és nyaki�mait…

A�után, hogy Tyiks�iben „szerencsétlenül földet értünk”, egyedül ő és a má-
sodpilóta volt es�méleténél. A pilótafülkében mindenki más es�méletlenül feküdt. 
Valera öss�es�edte a� erejét, ki tudta nyitni a� ablakot, kimás�ott és kihú�ta a má-
sodpilótát a pilótafülkéből. Takarókat tett rá, nehogy megfagyjon. Másokat is se-
gített kimenekíteni. Valakinél egy mobiltelefont talált, sikerült Tyiks�iben elér-
nie a mentési s�olgálatot, lejelentette a tartó�kodási helyünk pontos koordinátáit. 
Elős�ör nem is akartak hinni neki, a�t hitték, valaki a bolondját járatja velük… 
Akkor a�tán „alaposan odamondogatott ékes oros� nyelven” a� ügyeletes kisas�-
s�onynak, aki a telefonhívást fogadta… A� erre nyomban felfogta, hogy tényleg 
súlyos a hely�et, e�után indultak keresésünkre…

December 23-án egys�erre vittek mindnyájunkat Mos�kvába. Valera meg én 
egy kórhá�ba kerültünk, noha más-más épülettömbben feküdtünk. Tí� nap el-
teltével már a� Újév is ott kös�öntött ránk. Január 1-én együtt mentünk le a� 
utcára dohányo�ni. Mikor vége�tünk, arra a� emeletre mentünk viss�a, ahol ő fe-
küdt, hát ott hirtelenjében nagy sürgés-forgás támadta… Rohantak a hordággyal… 

„Szolovjov! valerij Szolovjov! Maga meg hol mászkál…? Azonnal feküdjön ide 
a hordágyra…!” A katas�trófa idején két törést s�envedett: jobb lábán a sípcson-
ton, bal oldalon a� alkarja, volt még pár fagyási sérülése, hor�solások… Két ügye-
letes orvos s�alad oda ho��ánk kerekes hordággyal, rátes�ik és már gurítják is 
tovább.
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Később telefonon felhívott: „Szerjoga, gyere már át hozzám a mi szintünk-
re, elmondom, mi történt…” S�aladok oda: „valera, mondd már, mi volt ez 
az egész? Úgy megijedtem…! Hát mi történt veled?” –  „Hát, nem komoly, 
Sztyanyiszlavics… Mikor mindnyájan átmentünk a radiológiai vizsgálatokon, 
a CT-t, MRI-t megcsinálták, elkerülte valami a figyelmüket. Nem vették észre, 
hogy van egy koponyaalapi törésem is… No, de tulajdonképpen csak azt nem 
értik ezek után, hogy lehet az, hogy még túl is éltem… Az orvos elmondta, hogy 
az ilyen traumába 15-20 perc alatt bele szokás halni…” Neki meg s�épen öss�e-
forrt tí� nap alatt… Már ki is nőtt rajta a porcs�övet, teljesen jól ére�te magát… 
Nos, e� a�, amikor a� ember rends�eresen sportejtőernyő�ik…! Hárome�ers�er 
ugrott már! A nyaki�mai mentették meg. A� orvosok a� egyik kon�íliumot hívták 
öss�e a másik után, képtelenek voltak elhinni: van egy koponyalapi töréses sérült, 
és él…! Rendkívüli ember!

(vladimir) – S�erjo�sa, mondd már meg nekem, minek kellett neki a hadsereg-
he� bekerülni? Miért volt tulajdonképpen a te segítségedre s�üksége? Munkaerő-
felesleg volt a hadseregnél? Vagy a kora miatt nem ment át a rostán?

(Szergej) – Tudja, mindenütt hatalmas léts�ámleépítések folytak… A polgári 
repülésben ugyana� volt a hely�et… Hova is tudta volna beadni a jelentke�ést…? 
Ott a feleség… Ott a pici lány… A repülősklubho� nem ves�ik fel… A hadseregnél, 
amíg csak képes a s�olgálatra, s�ükség van a� emberre… Valamikor egys�er még 
lakást is adnak… A fi�etés is… Végül, megvan arra is a lehetőség, hogy a��al fog-
lalko��on, amit legjobban s�eret, lehet ejtőernyő�ni… Ugrani… Na és e�ért még 
fi�etnek is egy kevéskét… Oktató…!

A repülőgép fedél�etére már „levegőben szolgálatot teljesítő” minőségben ke-
rült… Ilyenkor a� embernek a „repülési pótlékot” is ho��ácsapják a fi�etéséhe�… 
harmincegy éves, máris tapas�talt pilóta, his�en kapitányként repült a polgári-
aknál… Nálunk vis�ont mindenkit s�épen leépítenek… Nem volt már ember, aki 
repüljön… A repülőben kellett aludni is… A kö�épső katonai repülési �óna, ami 
ho��ánk tarto�ik, földraj�ilag a� Irkuts�któl S�aratovig hú�ódó teljes légteret le-
fedi… Oros�ors�ág felét…! S�állítási feladatokat lát el a� e�red… A parancsnoki 
állományt is ide-oda kell röptetni… Mindenkit máshová pers�e, kit ide, kit oda, 
a� egyik bi�ottság tagjait meg egy harmadik kör�etbe, a másikét meg ha�aho�ni…

(vladimir) – A te barátod, e� a Valerij, erős ember! Nem értettem eddig, mire 
akartál e��el a történettel kilyukadni! S�erjo�sa, épp most mondtad, hogy most 
már parancsnoki rangban van egy helikopteren… Magyará�d már el, nem értem. 
Mi a�, hogy „helikopterparancsnok”? E� akkor most több pén��el vagy nagyobb 
pres�tí��sel jár? Hogy van e�?

(Szergej) – Ilyen a repülőss�akma… Már tis�t. A hadnagyi rangot meg kell kap-
nia. Tis�tté avatják, több a pén� és pilótaként fog repülni. A�t fogja csinálni, amit 
akkor, mint amikor polgári repülős volt. Nem egys�erű rádiós les�, aki a kapcsola-
tot tartja a földiekkel, hanem pilóta, aki a kormánykerék mögött ül, a repülőgépet 
irányítja.
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(vladimir) – No, e�ekben én teljesen tájéko�atlan vagyok.
(Szergej) – E�ért mondom el rés�letesen.
(vladimir) – Elné�ést, ha butaságokat kérde�ek… Most már világos, hogy a� 

élethe� nem elég, ha a� ember csupán a Volgai Autógyárat ismeri…
(Szergej), (nevet) – Tegnap mutatták, hogy Putyin egy új „Mercedes” autógyá-

rat nyitott meg Mos�kva mellett…
(vladimir) – Ja, a�ok a�tán mindenkit kivége�nek… A ha�ai gyártású autónak 

akkor lőttek…! Aj-jaj-jaj! De e� már a termés�et törvénye! Attól a pillanattól fog-
va nem segít se jó tanács, se parancs… Mindenki pontosan tudja ugyanis, hogy 
a saját pén�én mit hajlandó megvenni…

(Szergej) – Így van. Valerij még repülni akar… A nővére Németors�ágban él. Egy 
német férfihe� ment feleségül, régen áttelepült. A� anyja pedig Novos�ibirs�kben 
van, orvos, műtét utáni rehabilitációs s�akorvos.

(vladimir) – Nem lehet, S�erjo�sa, hogy volgai németek?
(Szergej) – Nem volgaiak, barnauliak inkább. Odavalósiak.
(vladimir) – Értem. Tulajdonképpen már nincs jelentősége. A toms�ki területen is, 

mint ahogy Barnaulban és a� Altáj-hegységben is sok volgai német élt kitelepítésben.
Tudod-e, hogy a mi családunk neve nem „Rott”, mert van egy „h” a végén, e� 

a németben (Roth) „vörös”-et jelent. Amikor a S�ovjetunióban a  tragédia érte 
a s�üleimet, arra kénys�erítették őket, hogy a� utolsó betűt válto�tassák meg, mert 
olyan „alkalmatlan”, ahogy ott áll…

(Szergej) – Hát e� így történt?! S�óval e� volt a� oka…?!
(vladimir) – A Mos�kvai Memoriálé S�erve�et annak idején kés�ített egy listát 

a s�tálini terror üldö�öttjeiről. A listára egymillió-kéts�á�e�er ember neve került 
fel… A listából nekem néhány oldalt el is küldtek a�oknak a bebörtön�ötteknek 
a nevével, akiknek a neve „R” betűvel ke�dődik, kö�öttük van a� apám is, Rott 
Ferenc. Hát akkor csak próbáld meg elkép�elni, hogy e�eken a� oldalakon hány 
Rott családnévvel rendelke�ő áldo�at neve s�erepel!

(Szergej) – Hány?
(vladimir) – Találd ki! Mondj egy s�ámot…
(Szergej) – Nyilván sok, nem?
(vladimir) – Mégis, mennyi? E�en a listán egymillió-kéts�á�e�er ember van: sok 

kö�tük a� Ivanov, Petrov, S�idorov, Csernov és így tovább… Vajon hány lehet e�ek 
kö�ül a két „t”-vel írt „Rott”?

(Szergej) – E�ek s�erint bi�tos csak a maguké?
(vladimir) – Ugyan, dehogy! Én is a�t hittem, hogy egy… A torontói telefon-

könyv e�eroldalas… Ebben a „Roth” családnevűek három lapot tes�nek ki, a két 
„t”-vel írt családnevekből pedig csak három van, a� enyém és a két fiamé, Edviné 
és Sándoré…

(Szergej) – No, né�d csak…!
(vladimir) – Drága S�ergej! E�en a listán 104 két „t”-re vég�ődő „Rott” nevű 

letartó�tatott található.



AZ éLET MEGY TOvÁBB, 11. FEJEZET

370

(Szergej) – Nahát! E� őrület!!!
(vladimir) – És ők mind volgai és altaji németek…
(Szergej) – Ki hallott még ilyet!?
(vladimir) – Nekem is hihetetlen volt, hogy e� a valóság! A listán vis�ont min-

den név mellett ott van a lakcím, a há�s�ám, a „letartó�tatás oka…”, na meg a� 
ítélet… S pers�e, nem is a mi két „t”-s családnevünk viselői kö�é tarto�nak…

Jó�sef bátyám, miután családostul áttelepült Kanadába, a�onnal viss�ajaví-
totta a nevét „Roth”-ra, ők „vörösök” lettek…, a� én családom vis�ont a� maradt, 
ami volt…

(Szergej) – El is felejtettem mondani, hogy idén január 31-étől tartalékos állo-
mányba helye�tek. Nyugdíjas lettem…

(vladimir) – Óha! A nyelvem renyhesége gátol csupán, hogy gratuláljak ho��á…
(Szergej) – Ugyan, miért? Nagyon jól van e� így!
(vladimir) – Hát pers�e, hogy jól! Megmaradtál, életben vagy, lehetőséged is van, 

hogy el tudj menni nyugdíjba! Istennek hála! E� csoda! Csoda!
(Szergej) – S�eptemberben kellett orvosi bi�ottság elé állnom Mos�kvában. A re-

pülési feladatok ellátásától eltanácsoltak. A�onfelül megvan a korom is… Elértem 
a� ötvenet! Felajánlották, hogy továbbs�olgáljak, mire én a�t feleltem: „Nem, ura-
im! Elegem van a repülésből. Ideje, hogy pihenjek… Mert aztán a végén még 
megéli azt is az ember, hogy nyugdíja se lesz… Hiszen a nyugdíjkorhatárt ná-
lunk már hatvanöt évre felemelték…”

Így a�tán nyugdíjban vagyok… Les�olgáltam a� előírás s�erint a teljes 32 évet. 
A�t is felajánlották, hogy maradjak, repüljek még, nem látom a�onban semmi ér-
telmét. A repüléstől, mint ahogy mindig is így volt, a� ember egés�sége nem les� 
jobb, csak ross�abb… Meg a�tán figyelmet kell a� embernek a családjára is fordí-
tania. Mennyit voltak egyedül, ha távol voltam! Most örülnek, hogy velük vagyok. 
Nem is eres�tenek ám sehová… Naponta felhívnak…

Jelenleg is Mos�kvában vagyok. Pár hétig egy lakást fogok tataro�ni, amit örö-
költünk. Vis�ont így is mindennap telefonálnak: „Mikor jössz? Mikor…?”

„Nos, nézzétek – ke�dem magyará�ni –, mi minden van még, amivel nem 
végeztem…”

(vladimir) – És melyikük telefonál? Gosa és Laris�a?
(Szergej) – Laris�a is, Gosa is, Griha is! „Viberen”, videotelefonon bes�élgetünk… 

„Hogy állsz? Mi van még hátra…? Hát, te még tulajdonképp semmit se csinál-
tál…”

Erre én s�épen elmagyará�om: „Hát, azért beleszakadni nem fogok… Ez itt 
Moszkva, ma pedig vasárnap van, ilyenkor nem lehet ám kalapálni…” Tegnap se 
lehetett, annál is inkább, mert nagy egyházi ünnep volt… Ja, és itt van az anyag-
beszerzés… Kocsim, az nincs ugyanis… Ha el kell menni egy boltba, hozni kell 
valamit, marad a taxi… Otthon más, megvan a saját autója az embernek… Egy 
pillanatba se telik, máris hazaviszem, ami kell… A garázs a ház alatt, közvetlen 
be a liftbe…”
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(vladimir) – S�erjo�sa, állami lakás-
ban vagy Jekatyerinburgban?

(Szergej) – Nem. Saját, öröklakás.
(vladimir) – Megvetted?
(Szergej) – Igen, pers�e. Amikor 

a privati�áció volt.
Most már (2019 nyara) Grisa fi-

unk elvége�te a� iskolát, jó eredmény-
nyel felvételi�ett, s a� Uráli Boris� Jelcin 
Egyetem hallgatója, mérnöknek kés�ül, 
CNC géppadok és s�erke�etek s�akra 
került be. 

Még mindig s�órako�ik a  s�ámító-
gépes játékokkal, a� egyetemen csapat-
kapitány. Tegnap nyerték a  válogatót, 
vasárnap mennek Tyumenybe, a  terü-
leti bajnokságra.

Gosa abban a� iskolában első os�tá-
lyos, amelyik itt van kö�vetlenül a há-
�unk mellett… Minden jól megy neki. 
S�eret foci�ni, a� általános erőnlét fej-
les�tésére us�odába jár. S�ívesen ús�ik, korábban sokáig a�ért félt a ví�től, mert 
kéts�er is ví� alá került… Egys�er még a s�ülővárosunkban, amikor a Sucse-tónál 
voltunk kint… A második eset akkor történt, amikor Laris�ával üdülni mentek. 
Cseljabins�k mellett van egy üdülőöve�et. Laris�a s�er�ett egy tí�napos beutalót. 
Ott nem figyelme�tették, hogy a� ús�ómedence mély. A s�éléről becsús�ott, a kisfi-
út is magával rántotta. Mindketten sok vi�et nyeltek, Gosa a�óta félt…

Két hónapig ké�en fogva jártunk us�odába… Sírtunk is… Félt a ví�től. A gyer-
mekmedencébe én nem mehettem be vele. A ke�énél fogva kellett tartanom… Két 
hónap múlva magától ke�dett ús�ni. „Most már más! Nem félek már a víztől! 
Egyszer csak rájön az ember, hogy a vízben elsüllyedni nem lehet… Csak… fel 
kell rá szépen… feküdni…” Hát így történt. A�óta nem fél a ví�től, ús�ik. A� 
ed�ő meg is kérde�te tőlem: „Nem akar az uszodában dolgozni…? Magának ez 
úgy megy, mint a karikacsapás…” A minap két érmet is s�er�ett a saját korcso-
portjában, a versenyen két s�ámban is első helye�ést ért el. A� iskolaév is véget ért, 
második os�tályba léphet!

Hát, mindent egybevéve, hálával tarto�om a� istennek! Úgy alakult a� életem, 
hogy végre a családommal együtt lehetek, mellettem vannak…

(vladimir) – Gratulálok, S�erjo�sa! Amilyen nyugodtan elmeséled minde�t, úgy, 
hogy kö�ben mindenki s�ámára felfogható, a� embernek a� a meggyő�ődése támad, 
hogy annál nem lehet nagyobb reményt adó hajtóerő, mintha valaki his� önmagá-
ban, erre tud támas�kodni, amikor a� élet girbegurba útjain megpróbáltatások érik.

Grisa Gordienko, elsőéves egyetemi hallgató, 
2019.
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(Szergej) – Mialatt téged hallgatlak, sok régi emlék előjön. Engem soha senki-
nek nem kellett nos�ogatnia, sem apámnak, sem anyámnak, sem a nagyapámnak 
vagy a nagyanyámnak… Mind a�t kép�elték, majd mérnök les� belőlem, Ulan-
Udéban fogok vége�ni, bevonulok katonának és megállom a helyem… Én vis�ont 
már a  legelejétől, már a� iskolapadban magam terve�tem el a soron követke�ő 
lépéseket… S�üleim meglepetésére magam döntöttem a katonai pálya, a katonai 
főiskola mellett, mert akkortájt a civilekhe� képest ott jobb fi�etést lehetett kap-
ni, adtak ruhát, megvolt a� élelme�és, a lakás pedig a laktanya… Nem akartam 
a s�üleimet pumpolni. Nem volt cseppet sem könnyű akkoriban a� élet… Venni 
semmit nem lehetett. Noha apám-anyám dolgo�ott, anyámnak folyton S�onja 
nagyitól meg Grisa nagyapától kellett kölcsönkérnie… Fi�etésnapig nem tartott 
ki a pén�ünk… Reggel ötkor mentünk sorban állni, ha meg akartuk venni a tejet, 
kefirt… A� ü�letekben egys�erűen nem lehetett felvágottat vagy húst kapni… Hát, 
emiatt mentem a katonai főiskolára.

(vladimir) – Na, és általános iskolás korodban miről álmodo�tál? Arról, hogy 
repülős les�el?

(Szergej) – Dehogy is! Általános iskolás koromban én csak kocsikról álmodo�-
tam… Volt egy folyóirat, a� volt a címe, hogy „Volánnál”. Grisa nagyapával a� 
öss�es autó képét kivágtuk, s egy másik folyóiratba beleragas�tgattuk… Autók, kis 
autók… Gyerekkoromtól sokat voltunk Grisa nagyapánál a gará�sban… Kerekek, 
motorok, olaj… Na meg pers�e ő, s�emélyesen!

S�ergej Gordienko családja.
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Mi Ilyával gyakran eljárunk Ulan-Udéba, hogy fejet hajtsunk Iya édesanyjá-
nak sírjánál, hogy megöleljük vera Gordienkót és csodálatos családjának többi 
tagját, Luiza Malcevát, szervezzük Iya osztálytalálkozóit a sebesen fogyatkozó 
osztálytársak körében, valamennyi időt töltsünk a Bajkálnál is meg Miszovaja 
Állomáson, ahol Shalom Memoriálénkra a már rokonunkká vált Taiszja Csernih 
és családja vigyáz.

Ulan-Udéban szívderítő emlékeket idéz Anton és Szergej Gordienko, akik 
Szonja néni és Grisa bácsi jóvoltából maradtak ránk. Anton itt is él családjával, 
Szergej pedig gyakorta jár hozzájuk látogatóba. Milyen megható dolog is! Anton 
is, Szergej is, valahányszor autóval a temetőt övező utcák valamelyikén végigha-
ladnak, mindig hármat dudálnak, ezzel az üdvözléssel emlékeznek meg az ott 
pihenő Grisa nagyapjukról.

éljetek gyerekek! Istennel! Tartsatok ki!

Toronto, 2019. május 28.
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12. fejezet

„SPIELBERGER – 35”

Mennyei Atya! Téged illet a köszönet! Előtted állok mélységes hálával telten. 
Életemben újabb csoda ment végbe, amit még nekem is nehezemre esik elhin-
nem. Magyar földön, Garadna faluban sikerült megépítenünk és felavatnunk egy 
szomorú Memoriálét családunk harmincöt szerencsétlen sorsú, tökéletesen ár-
tatlan tagjának, Hermann Spielberger nagyapám utódainak az emlékére, akiket 
az auschwitzi és a genocídium vérengzéseinek más egyéb helyszínein tevékeny-
kedő hóhérok fosztottak meg vadállati kegyetlenséggel az élettől.

A mi listánkon az áldozatok életkora a hetvenéves Spielberger Fanni nagya-
nyámtól egészen kétéves unokahúgomig, Klein Éváig terjed… Valameny nyiük 
nevét bevésettük az emléktáblába (vastag, rozsdamentes acéllemez). A  táb-
lát két horganyzott acél oszlopra rögzítettük, melyek betontalapzaton állnak, 
belsejük is betonnal van teletöltve… A falut körülölelő erdő és mező csend-
jét nagyapám családja valamennyi elpusztult leszármazottjának neve verte 
fel, amint felhangzottak a Memoriálé avatóünnepségén jelen lévő legfiatalabb 
résztvevők ajkán… A körülállók közül több tucatnyi ember nem bírta vissza-
fojtani a könnyeit…

Számomra ez a  magyarországi látogatás akkor érte el tetőpontját, mi-
kor Szunyogh Szabolcs újságíró néhány nappal a  nevezetes esemény után 
a „Klubrádió” elnevezésű csatorna részéről interjút készített velem. Miután tő-
lem hallotta, hogy apámra, Roth Ferenc magyar mérnökre a sztálini terror akkor 
sújtott le, mikor én még csupán hároméves voltam. Tizenkét évnyi, a Gulágon 
eltöltött rabság után apám Kolimán pusztult el, anélkül, hogy valaha is újra lát-
hatta volna feleségét és két gyermekét…

– Mikor tartóztatták le az apját? – kérdezte felindultan az újságíró.
– Apámat az NKVD 1938. július 4-én tartóztatta le – feleltem.
–  De hiszen ma július 4-e van…! – jelentette be mosolyogva Szunyogh 

Szabolcs.
– Ó! Istenem! – tört fel belőlem mélyről – Drága apám! S anyám, Regina! 

Nézzétek csak, mi történik! Hát hol is vagyok én ma?!! Szabolcs! Hiszen ez egysze-
rűen hihetetlen…! Apánkat július 4-én vitték el… Családját nyomorba és végeér-
hetetlen szenvedésbe taszították! Sztálin és Hitler egyszerre azon munkáltak, hogy 
bennünket is megsemmisítsenek… De a Mennyei Atyaisten másképpen intézte 
a dolgot! Megengedte, hogy 81 év múltán, július 4-én az én magyar hazámnak 
mesélhessek… Igen, s ehhez még az utóbbi tizenöt évben, amióta könyveimet az 
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emberek elkezdték olvasni, bejárom a világot, s szívem valamennyi rezdülésével 
azon igyekszem, hogy tudatosítsam bennük, hogy miféle fenevad is a szovjet szo-
cializmus a maga diktatúrájával együtt, s milyen helyrehozhatatlan kárt és szen-
vedést képes az emberekre rászabadítani!!!

Ennek a  könyvnek a  7. fejezetében már részletesen beszámoltam arról az 
örömteli, 2018-as augusztusról, amikor is Hermann Spielberger sírjának erede-
ti, márványból készült sírkövét megtaláltuk és helyreállítottuk. Abból a hosszú 
levelemből idézek ide, melyet ez alkalomból sietve küldtem több országba nagy-
számú rokonunknak és barátainknak:

„Jelenleg a  tervem szerint 2019. június 28-án lesz a  budapesti repülőtéren 
mindenki számára a gyülekező, ahonnan is du. 1 órakor Észak-Magyarországra, 
300 kilométeres útra indulunk Miskolcon át, majdnem a szlovák határig, vasár-
nap pedig, 2019. június 30-án de. 11 órakor GARADNA faluban gyűlünk össze, 
a Spielberger család Memoriáléjánál, hogy valamennyi rituális előírás betartá-
sa mellett felavassuk NAGYAPÁNK sírkövét. Képzeljék csak maguk elé, micsoda 
büszkeség és magasztos érzés hatja majd át ezt az eseményt, ha sikerülne a 10 
férfiból, Hermann utódjaiból a minjánt kiállítanunk! Nehéz elhinni, hogy tényleg 
ez a sírkő 1910-től egészen 1944-ig Hermann sírján állt. 1944-ben ledöntötték. Ma 
pedig, 74 év múltán ismét visszatért hozzánk és állni fog!!!

Várom mindnyájatokat Garadnára! Minden a gondos szervezés jegyében zajlik 
majd, kezdve a szállodai elhelyezéstől, az autóbuszoktól, egészen az idegenvezetőkig, 
akik néhány napos magyarországi kirándulásunkon fognak bennünket kalauzolni. 
Ahogyan az avató dátumához egyre közelebb kerülünk, a repülőjegyek és szállodák 
árai minden nappal emelkednek. Aki tehát rászánja magát a részvételre, igyekezzék, 
telefonon vagy írásban keressen jó előre, hogy optimális legyen a tervezés.

Őszintén megvallom, hogy mi Iyával, két kanadai nyugdíjasként örülünk majd, 
ha akad olyan ember, akinek lehetősége van rá és bármi anyagi hozzájárulással 
csökkenteni tudja garadnai kiadásainkat, melyeket immár több mint harminc éve 
folyamatosan állunk.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a  garadnai Memoriálé létesítéséről továbbá 
a Spielberger családról részletesen szólok a »Szenvedésből vigasz« (2008), »A fel-
fedezések öröme« (2010), valamint »A találkozások öröme« (2014) című köny-
veimben.

További hír, hogy a Magyar Művészeti Akadémia felajánlotta segítségnyújtá-
sát ahhoz, hogy Garadnán Falutörténeti Múzeumot lehessen létrehozni, egyebek 
mellett a Spielberger család történetének bemutatása céljából. Arra kérem Önöket, 
gondolják át ezért alaposan, nincs-e vajon családjuk birtokában olyan emléktárgy, 
melynek megfelelő helye lenne egy ilyen múzeumban?

Telefonáljanak, írjanak! A Spielberger család valamennyi leszármazottjának 
kiváló egészséget és boldogulást kívánunk!

Vladimir és Iya Rott, Toronto, 2018. október 24.”
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Az a további ötlet is ezekben a napokban született meg, hogy rozsdamentes 
acélból készítendő emléktáblát helyezzünk el, amelyre felkerül majd a csalá-
dunk harmincöt leszármazottjának a neve, akiket Auschwitz gázkamráiban 
elégettek. Sándor fiunk és lánya, Audrey86 a „SpiElbERGER – 35 Memoriálé” 
elnevezésű emlékmű első vázlatos terveivel reagáltak az ötletre. Íme ez az, 
amit ők javasoltak:

Megindult a  tíz hónapos időtartamú, lebilincselő és megfeszített mun-
ka: telefonok és levelek áradata, elragadtatások, sajnálkozások, ajánlatok és 
igénylések. Mindeközben kétszer is Magyarországra kellett utaznom, itt az 
építési munkálatok tetejébe az a  szinte megoldhatatlannak tűnő gond adó-
dott, hogy a  szoros határidőnek eleget téve a  részvételüket jelző vendégek 
számára a Memoriálé megközelítésére alkalmas kocsi- és gyalogutat lehes-
sen létesíteni.

Ebben nagymértékben akadályozott bennünket az időjárás. júniusban az 
egész hónap folyamán – akárcsak másutt Európában – Magyarországon is 

„alaposan befűtöttek”, 30 fokos hőség volt, és szinte naponta zuhogott az eső, 
86 Rott Sándor építész: Master of Architecture fokozattal 1992-ben végzett a  Harvard 
Egyetemen. Audrey Rott művészettörténész, b. A. fokozatát 2017-ben a Queens Egyetemen 
szerezte meg. jelenleg a Torontói Egyetem hallgatójaként folytatja tanulmányait, a Master of 
Architecture fokozat megszerzésére készül.

A „SPIELBERGER – 35” emlékmű első rajzai. Rott Sándor és Rott Audrey építészek munkája.
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áthatolhatatlan sártengerré változtatva azt az egyetlen, rendelkezésünkre álló 
utat, mely az erdő mellett a mezőn keresztül vezetett. Mariannával kétségbe-
esésünkben százszámra vásároltuk a nejlonzacskókat, melyekbe a szupermar-
ketben vásárolt élelmiszert szokás pakolni. Minden darabhoz két gumikarikát 
is beszereztünk, velük erősítettük a cipőnkre a zacskókat…

pauló Tibor egy rátermett, buldózerrel ügyesen bánó szakembert, bence 
józsefet hívta meg projektünk „tájépítészeti” szakaszának kivitelezéséhez. 
Ő „dombocskánk” néhány rétegének eltávolítása után azzal a tanáccsal állt elő, 
hogy lépcsőzetesen rendezzük a terepet, sőt, az ehhez szükséges követ is ren-
delkezésünkre bocsátotta, méghozzá ajándékba. józsef és Tibor a Memoriálé 
előtt egy újabb töltést alakítottak ki, melyet fehér terméskőből emelt támfal 
tart meg. Az ötlet megvalósítását leginkább a  gyakori eső hátráltatta, a  srá-
cok mindamellett szépen eljutottak odáig, hogy amit kigondoltak, valóra is 
 váltsák…

Ahol talajmozgatás történt, oda fűmagot vetettek, ám a Memoriálé avatásá-
ig ekkor már csak három nap volt hátra, maradt, világos volt tehát, hogy addig-
ra ott „a fű nem nő meg! Legfeljebb a sár…” Ezért aztán felgöngyölt gyepszőnyeg 
beszerzése mellett döntöttünk… Megszerzéséhez majdhogynem budapestig 
kellett menni, utánfutó nélkül persze nem jött volna össze… Ehhez hozzájött 
még az is, hogy mikor leterítették, azt is bőségesen eláztatta a zápor… Végül 
a szertartás közben a 69 négyzetméternyi frissen zöldellő gyepen kényelmesen 
álldogáló meghívottakban a legcsekélyebb gyanú sem merült fel, hogy két nap-
ja ott még fűnek nyoma sem volt…

Mielőtt történetem tovább mesélném, szeretném kifejezni végtelen hálá-
mat Rott Sándornak és Audreynak, amiért tehetséges és érdekes tervet készí-
tettek az auschwitzi áldozatok emlékművének megvalósításához, végtelen tü-
relemmel, figyelemmel követték végig a kivitelezés folyamatát, megválaszolták 
a felmerülő számtalan kérdést. Az emlékmű a Memoriálé igen jelentékeny ré-
szévé vált. A Garadnán általunk létesített építészeti együttesre a továbbiakban 

„SpiElbERGER – 35 Memoriálé”-
ként fogunk hivatkozni.

projektünk teljes egészében ku-
darcot vallott volna anélkül a titáni 
munka nélkül, amit pauló Tibor és 
Marianna, továbbá egész baráti kö-
rük és jó szándékú családjuk vég-
zett. Számtalan órát áldoztak rá az 
idejükből, kezdeményezőkészsé-
gük, találékonyságuk és törődésük 
híján aligha boldogultunk volna.

Íme itt látható a kivitelezés kró-
nikájának néhány momentuma:



Az emléktábla (elülső oldala). Anyaga rozsdamentes acél. Gyártó: Illés László, Flam Art Kft., 
Magyarország, Budapest.

Az emléktábla (hátsó oldala). „DuraBlack” többrétegű anódálásos felületkezeléssel eloxidált alu-
mínium. David és Lexa Devloo munkája, a TamaMillwork Ltd. cégtől, Kanada Manitoba tar-

tományából, Somerset városból.

Makranci István. Molnár Ferenc.
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A munka ezzel egyidejűleg nálunk Torontóban is szünet nélkül folyt, csep-
pet sem kevésbé megfeszítetten: több ízben javítani kellett a tervrajzokon, fel-
adatként elárasztott azon levelek tömege, melyeket azokkal váltottam, akik je-
lezték szándékukat, hogy velünk tartanak Magyarországra, az egyes napokra 
szánt programok módosítása, illetőleg pontosítása; szállodaváltás, annak meg-
szervezése, hogy valamennyi vendég pontosan megérkezzék pénteken 13 órá-
ra a budapesti repülőtérre… A Memoriálé felavatását követő napon a csopor-
tunkkal tartók létszáma apadni kezdett, emiatt sok gondot okozott a rentábilis 
fuvar biztosítása a további napokra, így zsugorodott össze az 50 férőhelyes autó-
busz, amely az első négy nap során gondoskodott ide-oda szállításunkról Észak-
Magyarországon, egy hatszemélyes minibusszá. Ezzel tettük meg ezután az or-
szágban folytatott körutazásunk további 190 km-es szakaszát, majd a balatonnál 
fekvő üdülővároskában, Hévízen történt pihenőnk után ezzel tértünk vissza 
a budapesti repülőtérre.

lányunk, ilona a felejthetetlen rendezvény valamennyi résztvevőjének hálá-
jára számot tarthat. Ő volt ugyanis segítségemre, hogy létrehozzuk azt a kényel-
mes és rugalmas rendszert, amely révén a programok költsége napi bontásban 
és a részvétel időtartamának függvényében mindenki számára pontosan átte-
kinthetővé vált!

Egyúttal hálás köszönetemet szeretném kifejezni Sarlai júliának, rátermett 
és türelmes idegenvezetőnknek is, aki nap mint nap azon volt, hogy az út során 
minél színesebb élményekkel gazdagodjunk, magyarul, angolul és oroszul egy-
aránt besegített, ha valamit meséltem.

Természetes az is, hogy jó szívű szponzoraink nemcsak ahhoz járultak hoz-
zá, hogy én és iya pénzügyileg képesek legyünk fedezni a Memoriálé létesítésé-
hez elengedhetetlen, további nem csekély költséget, de ezenfelül ragyogó is, hogy 
utunknak megadták azt az alapvetően más szinten megélt örömét, azt a büsz-
ke tudatot, mely az általunk megvalósított nagy ügyhöz társult. Kötelességem, 
hogy tisztelt szponzorainkat itt meg is nevezzem: 32 éve Joe Weltman és Pepi 
Dunay ajándékoztak nekünk kisebb összegeket. Az idén ehhez komolyabb, je-
lentékenyebb összegek adódtak hozzá John Spielberg, David Turk, Yaffa Fordsham, 
Jack, Judie és Harvey Richman, Czink Péter és Linda, Lantos Zsuzsa, Varga 
Edit, valamint Ilona Posner, Rott Sándor, Rott Edvin és családjaik jóvoltából.

Meghatottan és végtelen hálával vettük kézhez az USA-beli Illinois állam 
egyik kisvárosából, Normalból érkező csekket. Az adományozó egy amerikai 
család, Jim és Pattie Ryen voltak.

A Szabad Világban élt életünk első pillanatától fogva jövedelmünket javarészt 
utazásokra fordítjuk. lévén akkor még fiatalabbak, korábban gyerekeink is ve-
lünk tartottak néhány tucat országba tett látogatásunk során. Azoknak az orszá-
goknak a száma pedig, amelyeket iyával együtt láttunk, már nyolcvanhoz közelít… 
Az Antarktisz kivételével valamennyi kontinensen jártunk. Csak a társasutazáso-
kat kedveljük, vagyis turistacsoport és idegenvezető társaságában, ahol biztosított 
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a  rendes szervezés és szolgáltatás. Mi 
sem természetesebb, mint hogy min-
den alkalommal jó ismerősökre te-
szünk szert, megesik, hogy leendő 
barátokkal akadunk össze. 2018 máju-
sában Horvátországba és Szerbiába vitt 
az utunk. A csoport derékhadát, ahogy 
általában lenni szokott, idős, nyugdíjas 
amerikaiak tették ki. A Ryen családdal 
is akkor ismerkedtünk meg. A  nagy-
szerű, életerős és igen nyájas modo-
rú házaspár nyomban belopta magát 
a  szívünkbe. Közös utazásunkat kö-
vetően Jim és Pattie nemcsak, hogy el-
olvasták könyveimet, de javasolták az 
illinois Állami Egyetemnek, hogy há-
rom előadásra hívjon meg engem, hogy 
családom sorsáról beszélhessek. A mo-
solygós Ryen-házaspár mind három be-
mutató alkalmával a  hall ga tóság első 
soraiban foglalt helyet.

Jim és Pattie Ryen.

A Spielberger család nyughelye a Memoriáléval. Bal felől a hetvennégy év elteltével egykori helyé-
re, Spielberger Hermann sírjára visszakerült eredeti sírkő. Jobb oldalon: a „SPIELBERGER – 35 
Memoriálé”, családunk azon harmincöt tagjának emelt emlékmű, akik 1944-ben Auschwitzban 

pusztultak el.
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A „SpiElbERGER – 35 Memoriálé” a kivitelezési munkálatok végeztével:
Elérkezett a nap, 2019. június 28-a, péntek, mikor Hermann Spielberg család-

jának leszármazottai és közeli barátaik a megbeszélt találkozóra Magyarországra, 
a  budapesti repülőtérre érkeztek. A  család 13 „ágából” származó rokonok 
(Hermann nagyapának 13 gyermeke volt) többségükben izgatottan készü-
lődtek a találkozóra. A vendégek legnagyobb, 17 fős csoportját Torontóból az 

„Air Canada” juttatta úti céljába. Ebben a csoportban volt a mi családunkhoz, 
a Rottokhoz társult Gunilla likwornik és Kyle Weltman, Szerén néninek – vagy-
is a család ötödik gyermekének – lányunokája és dédunokája is. Weltman Szerén 
(az ötödik ág) tizenöt gyermekével és unokájával együtt pusztult el Auschwitzban 
1944–45-ben.

Az esemény résztvevőit az „Air Canada” járata juttatta el Torontóból Budapestre.

A távolabbi rokonsághoz tartozó további családtagok és barátok más jára-
tokkal érkeztek, vagy épp itt, saját szülővárosukban, budapesten van a lakóhe-
lyük. A repülőtéri találkozóra mindenki időben meg is érkezett. A komfortos, 
ötvenszemélyes autóbusz sofőrjének három órába telt, hogy a  250 kilométe-
res távolságot megtegye, és a meghívottakat az észak-magyarországi Telkibánya 
községbe szállítsa, ahol a magas fákból álló fenyőerdőben az „Ezüstfenyő” szállo-
da huszonkét kényelmes szobája fogadott bennünket. Négy éjszakán át itt fogjuk 
majd kipihenni a napi fáradalmakat. Telkibánya és Garadna falu között a távol-
ság 27 kilométer, Garadnára viszont csak vasárnap, a Memoriálé felavatásának 
napján fogunk majd átmenni.
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Iya és Vladimir 
Rott unokái 

(tizenkettedik 
ág).

A három Ádám: Seculer, Posner és Tanner… Rott Edvin, Ilona, Sándor és Alexandra (tizen-
kettedik ág).

Amerikai unokatestvéreink: Adam Tanner (bal 
felől) és a Seculer család… Magyarországon először 
járnak. Spielberger Lajosnak (első ág), Regina 
anyó legidősebb bátyjának harmad- és negyedfokú 
dédunokái. Spielberger Lajos egyike volt a három, 
az 1890-es évek végén (tehát még jóval Regina 
születését megelőzően) Amerikába elszármazott 
idősebb fiútestvérnek.
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Örömteli találkozó: a  kanadaiak és Garadna 
polgára, Ács László (középen), aki megőrizte 
és a  családnak visszaszolgáltatta a  Hermann 
Spielberger sírjáról származó eredeti sírkövet.

Unokatestvérek az USA-ból, Kanadából és 
Magyarországról (első, tizenkettedik és tizen-

harmadik ág).

Vladimir, Iya, Sándor, Ilona és Alexandra Rott 
(tizenkettedik ág).

Rott Sándor (tizenkettedik ág) és Kyle 
Weltman (ötödik ág).
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Serena Posner és Audrey Rott (tizenkettedik ág).

A tizenkettedik ág legfiatalabb családja: Clair, 
Edvin és Alexandra Rott.

Garadnai lakosok, Barna Ibolya és fiai, Matyi 
és Palika, a  hatodik ágból jövő fiatal utódok.

Adam Posner és Iya nagymama  
(tizenkettedik ág).

A Rott család három generációja: Sándor, 
Vladimir és Gabriel (tizenkettedik ág).

A szállodában lepakoltuk a  csomagjainkat, elfoglaltuk szobáinkat, pi-
cit megpihentünk, majd lementünk a szállodai étterembe, ahol tekintetünk 
örömmel időzött a hosszú asztalsorokon található hét zászlón, azon országok 
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A jelenleg élő legidősebb, magyarországi unokatestvérünk, a kilencvenéves Varga Edit (negye-
dik ág), akinek 2019 augusztusában nagy ajándékot juttatott a sors: megszületett legifjabb dé-
dunokája Benjámin-Mordecháj. A kosárban pihen, ahogy a  felvételen látható, boldog szülei, 
Czinck Linda (építész) és Péter (jogász) társaságában. Ezt a kis családot a dédnagymamán kívül 
Lantos Zsuzsa is rajongásig dédelgeti. A összes negyedik ágból született leszármazottnak, akik 
Budapesten élnek, ma Zsuzsa a feje.

zászlain, ahonnan a résztvevők érkeztek. Ránk köszöntött a Sabbath ideje, iya 
hozott is magával egy teljes doboznyi gyertyát, kitette. Aki úgy érezte, meg is 
gyújtott egyet. A terembe egy fehér kendővel letakart tálcát hoztak be ünne-
pélyesen, letették elém az asztalra. A szálloda ezzel annak a kérésemnek tett 
eleget, melyet Torontóból leadott rendelésemben rögzítettem. Mihelyst iya 
felemelte a kendőt, mindenkiből előtört az elragadtatottság. Egy „szombati” 
khala bújt meg alatta, hosszúsága egy méter (!): ez a hagyományos, péntek 
estére készített fonott kalács. A khalánk annyira ínycsiklandónak tűnt, hogy 
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nem akadt türel-
me senkinek kivár-
ni, míg fel vágom. A 
tár saság vidám han-
gulatban kiabál ta: 

„Törd inkább a  ke-
zeddel…!” Így is 
osztottuk szét.

Érkezés a Telkibánya községben lévő szállodába. Péntek esti vacsora. A vendégeket Garadna 
falu polgármestere, Pauló Marianna köszönti.
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KASSA

Magyarországon ránk virradt első reggelünkön Telkibányáról legelőször is 
a szomszédos Szlovákiába, a közvetlen közelben fekvő Kassára (mindössze 45 
kilométer) indultunk. Az volt a szándékunk, hogy szívünkön erőt véve, főhajtás-
sal tisztelegjünk azon a helyen, ahová 1944-ben az Auschwitzba történt deportá-
lásuk előtt szállították a halálra ítélt magyarországi zsidókat. A Holocaust ször-
nyű napjaiban itt került kijelölésre a  legutolsó gyűjtőpont, ezen az alattomos 
helyen, egy téglagyárban, ahol a magas falak takarásában bújtak meg az ideér-
kező vasúti szerelvények. A zsidókat tehervagonokban szállították ide. Miután 
több napon át élelem, sőt víz nélkül tartották őket itt, a legyengült mártírokat 
családostul együtt újra beterelték a vagonokba, majd meg sem álltak, úgy vit-
ték őket egyenesen Auschwitzba… Nagyanyámat is, a hetvenéves Spielberger 
Fannit, fiát, Vilmost a feleségével és nyolc-, illetve tizennégy éves fiaikkal együtt 
ideszállították Garadnáról.

Korábban már megírtam annak a történetét, hogy a rokonaimat más garad-
nai zsidókkal együtt 1944-ben hogyan szállították el tehervagonokban. A rabok 
közül a vagon ablakán át valaki kinyújtotta a kezét, benne korsó, és vizet kért. 

A kassai emlékmű a valahai téglagyár iszonytató kerítésének darabjával. Rajta felirat:

Emlékezz! 
1944 április végétől június elejéig Kassáról és a közvetlen környékéről több 
mint 15 000 zsidót az egykori téglagyár és gettó területére internáltak mielőtt 
a haláltáborokba deportálták volna őket. Közülük mindössze néhány százan 

maradtak életben és tértek vissza. 
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A  faluból oda is szaladt 
egy kislány egy kis vödör 
vízzel, neki is látott, hogy 
a  kinyújtott, korsót tartó 
kéz felé emelje, azonban 
ekkor odafutott egy csen-
dőr, és a vödröt puskatus-
sal a földre lökte. A szom-
jazókhoz nem juthatott 
el a  víz… Erre és a  vész-
korszak más szomorú 
történéseire a  kilencven-
éves petrényi lászlóné 
asszony még emlékszik, 
ő mesélte el ezeket az ese-
ményeket. lipták jolán 
volt a  lány kori neve, ti-
zenhét éves volt ak-
koriban és a  Spielberger-házban szolgált. A deportáláskor Vilmos bácsi-
nak ő  segített biztonságba helyezni, elásni a  földbe az udvaron a  házban 
fellelhető ezüstöt. Az iratokat, értékpapírokat és a  porcelánt a  ház padlá-
sán rejtették el…87 Amikor a  faluban megtudták, hová vitték a  zsidókat, vo-
nattal utaztak Kassára, kiderítették, hogy jutnak el a  téglagyárig, és ott meg-
keresték a Spielberger családot. lipták asszony így beszélt erről: „Nagyon sok 
volt ott az ember… a földön ült mind… le voltak gyengülve… piszkosak is vol-
tak… Vilmos nagybátyja meg a gyerekek itták a vizet… ettek valamicskét az étel-
ből… de a nagymama egy szót sem szólt… csak ott ült, a szemét se nyitotta ki…  

87 2006-ban történt, hogy az egykor a Spielberg család tulajdonában lévő ház új gazdái a te-
tőszerkezet renoválása során a padláson, a szarufák között rátaláltak egy vaskos levélkötegre, 
mely a nedvességtől és a hosszú állástól keményen egybetapadt… Kiderült, hogy ebben a kö-
tegben vannak Ferenc szerelmes levelei is, melyeket Reginának írt száz évvel azelőtt… Ezek 
közül kettőt „A találkozások öröme” című könyvemben közöltem.

Lipták Jolán, aki 1944-ben tizenhét évesen Spielbergeréknél 
szolgálólány volt. Mögötte áll lánya, szintén Jolán, apja után 

Petrényi. Garadna, 2018.

Az idegenvezetőt hallgatjuk. Ismerkedés Kassával.
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Egykori „földijeink” Togliatti városból, a „LADA” autógyárbeli kollégáim: Nyina, Mark és Julja 
Gamerov. Ők vállalták el kassai látogatásunk megszervezését.
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Üzenet a falon… „Itt vagyok 1944. IV. 21. Nem tudom hova 
visznek…”

Mi aztán visszajöttünk Garadnára. Már a vasútállomáson a nyomunkba eredt két 
csendőr… Meg akarták tudni, hol lakunk. Be is jöttek a házba, követelni kezdték, 
hogy mondjam meg nekik, hová dugták el Spielbergerék az aranyat…”

Kassa városának legnagyobb zsinagógáját is felkerestük, amely a puskin ne-
vét viselő utcában található. A szívünk is beleremegett, amikor megpillantottuk, 
hogy az épület belső faburkolatú falán sok helyen még mindig olvashatók annak 
a 72 zsidónak a ceruzával írott üzenetei, akik 1944-ben a zsinagóga épületében 
rejtőztek el. Mindössze 16 napon át sikerült titokban tartani hollétüket, ekkor 
valaki kívülről meghallotta a gyereksírást, és jelentette a rendőrségnek…

jana Teššerova, a zsinagóga alkalmazottja elbeszélte a szlovákiai zsidók sor-
sát. A zsinagóga múzeumában egy olyan képsorozatról is ismertetést tartott ne-
künk, melyet a művész koncentrációs táborban történt raboskodása során al-
kotott. Teššerova a képek alkotójáról is beszélt, akinek a zsinagóga udvarán álló 
szobrára mindnyájan nyomban felfigyeltünk.
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A  magas talapzaton álló, apró termetű ember egy-
kor ennek a  zsinagógának a  hitközségéhez tartozott. 
Ľudovít Feldnek, magyarul Feld lajosnak hívták, 1904-
ben született, budapesten, a képzőművészeti főiskolán 
festőművésznek tanult. Munkái 1933-tól rendszeresen 
szerepeltek kiállításokon, Kassán saját rajziskolája volt.

1944-ben Auschwitzba deportálták, ahol életben ma-
radását apró termetének köszönhette. A  „halál angya-
la”, Mengele rajta is végzett kísérleteket, ám, mikor fény 
derült művészi képességeire, elrendelte, hogy képeket 
is fessen. Csak 1945 után térhetett vissza szülővárosá-
ba. Ľudovít Feld néven tanított, festette képeit, melyek 
a koncentrációs táborok megrázó hétköznapi történéseit 
mutatják be. 1991-ben Kassán hunyt el.

Emlékbe, Ľudovít Felddel. Kassa, 2019. június 29.
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SÁROSpATAK

Ellátogattunk Sárospatak városába is, mely Észak-Magyarország egyik szel-
lemi központja volt a XVi–XVii. század folyamán. A városnézésen régi jó barát-
nőnk, a Kossuth-díjas költő, Mezey Katalin kalauzolt, előadásában hallhattunk 
a sárospataki vár és az ország sok évszázados történetéről.

Sárospataki várfal és vár.

GARADNA

június 30-án vasárnap a reggeli végeztével indultunk el a „SpiElbERGER 
– 35 Memoriálé” avatóünnepségére Telkibányáról. Ahogy megközelítettük 
Garadnát, már az országúton haladtunkban is szemünkkel egyre a tájat pász-
táztuk, hogy mikor bukkan vajon fel „gyermekünk…”. Végül a  távolból meg-
pillantottuk, amint a roppant erdőséggel a háttérben ott áll a fehér kőből emelt 
emlékmű… Íme a  mi „SpiElbERGER – 35 Memoriálé”-nk! Mostantól egy-
re gyakrabban figyelnek majd fel rá azok a gépjárművezetők is, akik az új, az 
Európai Unió támogatásával megépült budapest–Miskolc–Kassa–Varsó útvo-
nalon, az autósztrádán száguldanak.
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A két út elágazásánál álló, a falu katolikus templomának 
kezelésében lévő harangtorony épülete Garadna egyik ne-
vezetessége. A ház, ahol valaha a Spielberger család lakott, 
a harangtoronytól számolva balra a harmadik, ahogyan az 
az alsó fényképen is látható.

Az autóbuszból a harangtoronynál szálltunk ki. Ekkorra 
már számos gépkocsi parkolt a  környéken, azoké a  meg-
hívottaké, akik Miskolcról, budapestről és Nyíregyházáról 
jöttek az avatóünnepségre… Autó buszsofőrünk nem 
vállalkozott arra, hogy a  földúton végighajtson a  mező 
irányába… Az idősebb vendégeknek a  személygép-
kocsik tulajdonosai ajánlották fel, hogy a  helyszínig vi-
szik őket, sokan viszont gyalog mentek odáig. lehetett 
hallani, amint néhányan a  többieket figyelmeztetik:

„Szedjetek apró kavicsokat, amit majd a sírra lehet tenni…”

A „SPIELBERGER – 35 Memoriálé”-t láthatja bárki, aki csak az autópályán errefelé elhalad.
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pontosan délelőtt tizenegy óra volt, amikor a többség a Memoriálé közvet-
len közelébe ért. Az egybegyűltek között, akik arra vártak, hogy a mi, közelebbi 
hozzátartozókból álló csoportunk is odaérjen, ott volt már Radnóti Zoltán rab-
bi. Ígéretének megfelelően időben, sikeresen a helyszínre érkezett budapestről. 
Ugyanitt kerekes székében várt bennünket a nyolcvankilenc éves Varga Edit, 
akit a fia, Varga péter hozott el kocsival. Edit a Spielberger család általunk máig 
megismert leszármazottai közül a legidősebb, az unokanővérem, vagyis annak 
a landsman Gizellának (negyedik ág), a család legidősebb lányának a lányuno-
kája, aki az auschwitzi gázkamrákban négy idősebb gyermekével együtt pusz-
tult el.

Gyalog indultunk neki… A távoli fehér pont a mi Memoriálénk.
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A projekt megalkotói: Rott Sándor, Bence József buldózerkezelő, Vladimir Rott és Audrey Rott. 
A háttérben Pauló Tibor és Nikolett áll.

Varga Edit fia, Péter kíséretében érkezett. Mellettük áll Léna Szarnya és Manána Rott.
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Íme végül történetem hősei (balról jobbra): Ács László állattenyésztő, Barna Gyula mezőgazdász, 
rokon. Az emelkedőn rokonaink, Barna Ibolya nagyobbik fiacskája és miskolci unokatestvére, 

Krompak Terézia társaságában, aki két fiával érkezett.
Sok olvasómat megindítja, hogy ezek az emberek szintén családunkhoz tartoznak. De megindító 
hihetetlen életsorsuk is. Róluk első alkalommal „A találkozások öröme” című könyvem, „Géza” 
elnevezésű fejezetében számolhattam be. Ettől a pillanattól fogva Spielberger családfánk élő tagjai 

többségükben úgy érzik, hogy a világ, melyben élnek, általuk gazdagodott.

Elsőként Garadna község polgármester asszonya, pauló Marianna fordult 
köszöntőbeszédében az egybegyűltekhez:

– Ezen a rendkívüli, s mindnyájunk számára feledhetetlen 
napon, kérem, engedjék meg nekem, hogy szívből üdvözöljek 
minden jelenlévőt, akik oly távoli országokból repültek ide, so-
kan kocsival érkeztek, néhányan pedig a szomszédos falvakból 
gyalogosan jöttek át! Csaknem egy év telt el, mióta nekikezd-
tünk, hogy erre a  napra felkészüljünk, nem telt el azonban 
egyetlen nap sem, hogy Vladimir Rott ne hívott volna bennün-
ket telefonon, hogy közölje, milyen soron következő teendőink 
vannak még hátra… Valahányszor telefonon vagy skype-on 
felhívott, újra arra ébredtünk rá: „Ó! istenem! Mi minden 
maradt még, aminek nem értünk még a végére…?” Ahogyan 

láthatjuk azonban, minden kiválóan sikerült.
Igen hálás köszönet illeti meg minden építőnket, mindenkit, aki csak segítségünk-

re volt a munkában, mindenkit, aki annyira akarta, hogy mindez sikerüljön. Erősen 
remélem, hogy a jövőben is felbukkannak közöttünk olyan emberek, akik becsület és 
tisztesség dolgának tekintve óvják majd mindazt, amit mi elkezdtünk, illetve foly-
tatni fogják azt. Valamennyiüknek köszönöm, hogy mindnyájan itt vannak ma!
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A felavatási ünnepély után szeretettel a Faluházba hívunk mindenkit egy kis 
megvendégelésre, melynek során közelebbről megismerkedhetünk egymással.

Radnóti Zoltán rabbi:
– Vladimir leveleinek olvastán, könyveibe előzetesen bele-

tekintve, míg Budapestről idefelé tartottam, vezetés közben 
pedig azon töprengtem, mit fogok a gyerekeimnek elmesélni 
erről az utazásról, mit fogok belőle vajon Budapesten lévő 
zsidó hitközségemnek elmondani…?

A Tórában áll e  mondat (Radnóti rabbi ivrit nyel-
ven szól, amit magyarra fordít, én pedig közvetlenül utá-
na mondom angolul): „A kövek némák, de sokat monda-
nak.” A kövek múltunk tanúi! Vladimir könyvei pedig közös 
Magyarországunk nem is olyan régi történelmének szomorú 
éveiről közölnek valami értékes többletet… Ha a mai eseményről beszélek majd, 
akkor a XX. század legszörnyűbb drámájáról, az európai zsidók tragédiájának 75. 
évfordulójáról beszélek majd.

A Talmudban ott állnak Akabah ben Mahalalel rabbi szavai: „Három dol-
got tarts szem előtt, és soha nem fogsz vétekbe esni: Honnan jössz, hová 
mész és ki előtt kell hogy számot adj életed cselekedeteiért! Honnan eredsz? 
Tisztátalan folyadékból. Hová mégy? por, nyüvek és férgek honába. S ki előtt 
fogsz majd számot adni? Az Örökkévaló, a Királyok Királya előtt, dicsértes-
sék a Neve.”88

Az életben minden embernek megvan az az útja, amelyet egymaga jár be! 
Tekintsenek körbe, milyen szépek ezek a hegyek! Az országnak ezen a területén 
valamennyi nemzet jól boldogult. Mindegyikük ide telepedett le, itt akart élni. 
Őseink tulajdon életükkel bizonyították, hogy az ember bárhol van, zsidónak len-
ni egyet jelent! Garadnán 1910-ben 46 zsidó, 1941-ben – 16 élt…

A Holocaust a  XX. század legszörnyűségesebb katasztrófájának bizonyult. 
Megismétlődnie ennek nem szabad!

Ide mindnyájan azért jöttünk el, hogy azoknak, akiknek nevei itt állnak, meg-
adjuk a végtisztességet. Mindnyájunk egy apró gyertyányit kap ősei élete melegé-
ből, annyit tudhat magáénak. Vladimirnál olvastam azt a gondolatot, hogy az 
olyan ember, aki múltját elfeledte, úgy néz ki, mint aki saját magából vesztett el 
egy részt…

Helyezzék ide a magukkal hozott kavicsokat… Ez a gesztus egy kis áldás ki-
nek-kinek a maga részéről.

Most pedig a Kaddist mondjuk el. A Kaddis nem az elhunytért elmondandó 
szomorú ima… A Кaddis himnusz azért, hogy létezünk, hála mindazért a jóért, 
amit az életben kaptunk.

88 Misna Ávot traktátusának magyar fordítása: ld. https://zsido.com/fejezetek/misna-avot-trak-
tatusa-az-atyak-bolcs-tanitasai-3/
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Vladimir Rott:
– Ma azt akarom elmondani Önöknek, hogy ezt a helyet miért újítottuk fel, miért 

döntöttünk arról, hogy emléket állítunk itt. Édesanyám, Regina addig, amíg a Szov-
jetunióban éltünk, félt arról mesélni nekem, milyen is volt egykori garadnai családja, 
hány gyerek volt a családban… A gyerekkoráról és fiatalságáról szóló történetek kö-
zül, melyeket tőle hallottam, mindössze a következő maradt meg bennem: „A nagy-
mama – vagyis az ő édesanyja – egyik lánytestvére és fivére Auschwitzban pusztult 
el, családostul… Egy lánytestvére maradt csak életben, aki férjével budapesten 
lakik…” Az okos Reginának igaza volt. Ha a Sztálin-rezsim, mely gyógyíthatatlan 
paranoiában szenvedett, megtudja, hogy van még valamilyen, Amerikában élő fiú- 
vagy lányunokatestvérünk, ma nem lenne senki, aki ennek az emlékműnek a  fel-
állításáért tevőlegesen léphetne… Kis családunkra, anyámra, Reginára, bátyám-
ra, Józsefre és rám is a megsemmisítés várt volna, épp ahogyan korábban apámra…

Negyvenöt éve vittem el anyámat onnan Kanadába, két évre rá pedig a hely-
zet szerencsés alakulása folytán feleségemet Iyát és három gyermekemet is sikerült 
kihoznom a Szovjetunióból. Nyomban a felszínre tört ekkor a régóta bennünk élő 
vágy, hogy családunk, a Spielbergerek családfáját megkíséreljük elkészíteni…

Nem telt bele sok idő, máris újabb csoda bontakozott ki szemünk láttára! 
Kiderült, hogy Regina édesanyám egy tizenhárom gyermekes családban született! 
Három bátyja még azelőtt kivándorolt Amerikába, hogy az én édesanyám, Regina 
1900-ban megszületett volna…

Erről az erdősáv mögötti dombtetőről jól ellátni a fenséges Kárpátokig és egy 
modern autópályáig, mely a  szomszédos európai országok vérkeringésébe kap-
csolódik be, vessenek rá egy pillantást, s nehogy el találják felejteni: Az erdősáv 
előtt egy keskeny gyalogösvény kígyózik, mely a mező szélén halad végig, és ame-
lyet a még közöttünk élő Lipták Jolán is emlegetett, méghozzá a következőképpen: 

„1944-ben a magyarországi fasiszták utolsó rendelete értelmében az országban 
élő zsidóknak megtiltották, hogy az utcán járjanak…, így aztán Vilmos bácsi 
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(Spielberger) reggelente ezen az ösvényen 
vitte fiait – a tizennégy éves Gézát és a nyolc-
éves Egont – Vécsére89, a  szomszédos falu-
ba, ahol a legközelebbi zsinagóga volt, ahol 
istenhez fohászkodtak, hogy tartsa meg őket 
és könnyítse meg eljövendő sorsukat…”

Ma nem ünnepet ülünk. Szent köte les-
ségünkről emlékezünk meg, s  annak teszünk 
eleget. Szívünket ma büszkeséggel tölti el, hogy 
megszületett bennünk az akarat, hogy méltó 
emlékművet állítsunk a velünk rokonságban 
álló embereknek, akik életének az eszement, vé-
rengző antiszemitizmus vetett véget…

Magyarország, tanulj Németország pél dá-
jából! A  háborús katasztrófa végkifejleteként 
Németország összeomlott, majd a világ szeme 

láttára, vezekelve bűnéért, immár háromnegyed évszázada folyamatosan fizet az idős 
zsidóknak pénzügyi jóvátételt, fedezi a rájuk nehezedő betegápolási díjakat, az elha-
gyott temetőkről tevőlegesen gondoskodik… A nemlétbe távozott véreskezű sztálini 
rezsim, majd nyomorúságos utódja, jóllehet 4-5-ször annyi életet vetett a halálnak 
martalékul, mint a fasizmus, egyetlen ízben sem kért bocsánatot az általa véghezvitt 
irgalmatlan üldözések áldozataitól, hogy anyagi kártérítést ne is emlegessünk…

Amíg Magyarország Raoul Wallenbergről rendszeresen megemlékezik, amíg 
olyan polgárai lesznek, mint a Pauló család, gazdag lesz, virágozni fog, a világ-
történelemhez és a kultúrához pedig hozzátesz valami méltóságteljeset abból, ami 
a sajátja. Ehhez a mi „SPIELBERGER – 35 Memoriálé”-nk csupán apró kiegészí-
tésképpen szolgál, mely a generációk láncolata által tanúsított emberséget és az 
időtálló értéket jelképezi.

Mariannával ekkor a fehér leplet felemeltük az emlékműről, az emléktáblán 
lévő felirat ezután vált az egybegyűltek számára láthatóvá.

Így folytattam: – Most a rabságba hurcoltak neveit fogjuk felolvasni, melyek 
az emléktáblán ott állnak, azonban előbb engedjék meg, hogy néhány szót szól-
jak egyikükről. Alexandra Rott, nyolcéves leányunokánk fogja három lánytestvér 
nevét felolvasni, egy hat-, egy négy- és egy kétéves kislányét, valamint hősies édes-
anyjuk, Klein Zoltánné nevét. Ez a nem hétköznapi asszony a három kislánnyal 
együtt ment az auschwitzi gázkamrába, noha csak pár nappal azelőtt lett anyjuk-
ká… Ő volt Annus, a hősnőm, akiről a nevét viselő fejezetben beszélek „A találko-
zások öröme” című könyvemben90.

89 Hernádvecséről van szó, mely Garadnától északra található. [A ford.].
90 Vladimir Rott: „A találkozások öröme”, 5. fejezet „Annus”.

Iya Rott. Mögötte Ács László.
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A család különféle ágainak fiatal leszármazottai készen állnak, hogy az áldozatok nevét felolvassák.

Rozsdamentes acélba vésve egytől egyig ott van a 35 elpusztult ember neve, életkora. A névsor-
ban feltüntetettek közül 1944-ben Garadnán élt: nagyanyám, Spielberger Fanni, a fia, Vilmos, 
az ő felesége, Éva, valamint két fiuk, Géza és Egon. Az auschwitzi krematórium kemencéjében 

egyszerre égették el őket, még aznap, amint odaértek…
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Radnóti rabbi úr elmondta a „Kel Maleh Rachamim” ima kezdetét. Ezután 
szólaltam meg újra én: Elsőként az elpusztultak neveinek felolvasására Audrey 
Rottot (a család tizenkettedik ága) kérem fel, aki a Memoriálé projektjének egyik 
megalkotója.

Audrey Rott (tizenkettedik ág) felolvasásában: 
– Spielberger Hermann-né (Fanni), 70 éves,  

Nagyapám, Vladimir nagyanyja

Fodor Klári (negyedik ág) felolvasásában: 
– Landsman Éliásné (Giza), 64 éves, nagyanyám
– Landsman Dezső, 42 éves, nagybátyám,  

édesanyám bátyja
– Landsman Sándor, 41 éves, nagybátyám,  

édesanyám bátyja
– Landsman Gyula, 40 éves, nagybátyám, 

 édesanyám bátyja

Alexandra Rott (tizenkettedik ág): 
– Klein Zoltánné (Annus), 42 éves, három kislány anyja
– Klein Zsuzsa, 6 éves
– Klein Katalin, 4 éves
– Klein Éva, 2 éves

Gunilla likwornik (ötödik ág): 
– Weisz Béla
– Weltman Mórné (Szerén), 63 éves, nagyanyám
– Rotstein Hermann-né (Sári), 40 éves, édesanyám 

nővére
– Rotstein Márton, 17 éves, unokatestvérem
– Rotstein Edit, unokatestvérem
– Rotstein Israel-Haim, unokatestvérem
– Rotstein Mose, unokatestvérem

Kyle Weltman (ötödik ág): 
– Weltman Árpád, 33 éves, nagyapám bátyja
– Weltman Árpádné (Szerén), nagyapám bátyjának 

felesége
– Weltman Imre, 3 éves, unokatestvérem
– Weltman Lászlóné (Elvira), 29 éves, nagyapám 

bátyjának felesége
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– Weltman Éva, 6 éves, unokatestvérem
– Druker Miklósné (Malvin), 29 éves, nagyapám nővére
– Druker …… (kislányuk), 7 éves, unokatestvérem
– Druker Bernárd, 6 éves, unokatestvérem
– Weltman Sándor, 24 éves, nagyapám bátyja

barna Matyi (hatodik ág):  
– Spielberger Géza, 31 éves, ükapám

Gabriel Rott (tizenkettedik ág): 
– Lissauer Miklósné (Margit), 46 éves, Regina 

nagymama nővére
– Lissauer Miklós, 12 éves, Vladimir nagyapa 

unokatestvére
– Róth Ferenc, 52 éves, dédapám

Ada posner (tizenkettedik ág): 
– Spielberger Vilmos, 45 éves, Regina nagymama bátyja
– Spielberger Vilmosné (Éva), Vilmos bácsi felesége
– Spielberger Géza, 14 éves, Vilmos bácsi fia
– Spielberger Egon, 8 éves, Vilmos bácsi fia
– Német Egon, 39 éves, Jolán néni férje (tizenharmadik ág)

befejeződött az emléktáblába vésett 35 név felolvasása. Radnóti rabbi úr ez-
után a „Kel Maleh Rachamim” imából fennmaradó részt mondta el, és mind-
nyájan együtt imádkoztuk végig a Kaddist. Ezzel ért véget az ünnepségünk első 
része.

Mindenki kissé közelebb húzódott nem tudom leírni: „Micsoda hihetetlen cso-
da megy végbe ezekben a pillanatokban! Pedig ez valóság! Képzeljük csak el, 2019-et 
írunk! Hálás rokonok családjukkal járultak ide megannyi különféle országból, hogy 
főhajtással adózzanak nagyszerű őseik, nagyanyjuk és nagyapjuk sírja előtt, akiket 
a földben külön-külön hantoltak el 1889-ben illetve 1910-ben, s akik mindig is vár-
ták, hogy egyszer eljövünk ide…! Istenem! Köszönjük Neked, hogy megadtad nekünk 
ezt az ajándékot! Utódok! Titeket merészségetekért illet a dicsőség!”

– Most ismételten felavatjuk a Spielberger Hermann sírjáról származó sírkövet, 
amely csodával határos módon a helyére visszakerült, és melyet 110 évvel ezelőtt 
egyszer már idehelyeztek. Ez a varázslattal felérő esemény azt sugallja nekem, hogy 
nagyapánk valamennyi gyermekét nevén nevezzem, közölve a születési évüket is:

1. Lajos, 1876, 2. Móric, 1877, 3. Ármin, 1878, 4. Gizella, 1879, 5. Szerén, 1881, 
6. Géza, 1885, 7. Hermina, 1890, 8. Zelma, 1895, 9. Etel, 1896, 10. Margit, 1898, 
11. Vilmos, 1899, 12. Regina, 1900, 13. Jolán, 1904.
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A csend beálltával Tsvi Spiel ber-
ger sírkövét lelepleztük, én pe dig 
a  Memoriálé létrehozásának szaka-
szairól és az ezzel kapcsolatos kutató-
munkáról számoltam be. beszédem 
ezzel zártam:

– Memoriálénk létrehozása Ga-
radna krónikájában figyelem reméltó 
eseményt képvisel. Hamarosan más ér-
dekes emberekről hallunk majd törté-
neteket, akik szintén en nek a  fa lunak 
a szülöttei, s nemcsak jó emlékük él közöttünk, Magyarország kultúrájához és törté-
nelméhez is számottevő mértékben járultak hozzá.

Kedves Mariann és Tibor! Köszönet illeti Önöket a családunk részére nyújtott 
számos nagy segítségükért, jó szívükért. Néhány nap múlva magunk mögött hagy-
juk Magyarországot, s vele együtt nyugodt szívvel „gyermekünket”, Memoriálénkat, 
az Önök családjának gyámságára, s a már barátainkká lett olyan tiszteletreméltó 
és jóságos garadnaiak gondoskodására, mint amilyenek Klema Bertalan, Bence 
József, Mika Gábor, Mincsik Gáborné, Rétlaki Istvánné és Szabó Lajosné.

A természet rendjéből adódik, hogy Önök is hamar megöregszenek majd… 
Ezért kívánom kifejezni azon nagy reménységemet, hogy az Önök családjának fia-
tal nemzedéke majd átveszi a stafétabotot, a „SPIELBERGER – 35 Memoriálé”-ra 

A fán 
a Spielberger 
család 
családfájának 
legfrissebb 
változata látható, 
melyet erre az 
alkalomra újított 
fel Rott Sándor.
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ők is vigyáznak majd, bajtársként szegődnek melléjük Barna Ibolya fiai, Matyi 
és Palika, kiterjedt családunk Garadnán élő hatodik ágából leszármazott utódok. 
A legfiatalabbal, a még csupán nyolcéves Matyival ma már volt alkalmuk találkozni.

A sírkő előtt álló Radnóti rabbi úr elkezdte hangosan felolvasni a feliratot 
sorról sorra, miközben magyarra fordította. Az ő szavait nyomban angolul tol-
mácsolta Sarlai 
júlia, aki hosszú 
évek óta barát-
nőnk és idegenve-
zetőnk.

Valaki azt kérte, 
hogy a  márvány-
lap bal alsó sarká-
ba a  mesterember 
által egykor be-
illesztett feliratot 
fordításban megis-
merhesse. A  rabbi 
leguggolva olvasta 
fel: „Kassa, 1910, 
Hasek Roshe”.

A rabbi úr egy 
pillanatra megállt 
a „Kel Maleh Rachamim” ima ismételt elmondásakor, ennél a résznél az elhan-
toltak nevét fennhangon beleszőtte: „Tsvi ben Gerson és Sara bat Gimpel”, majd 
az ima végére ért.

A család férfi tagjai egymáshoz közelebb húzódva alkottak csoportot, s mi-
előtt ezt a szertartást, a Кaddis elmondásával végezték volna be, én a mikrofon-
ban bejelentettem:

– Kedves rokonaink és barátaink! Nézzék csak, milyen csodában van ismét ré-
szünk! Épp most súgták meg nekem… A Kaddis fog most ajkunkról felhangzani, 
ám Louisiana államból, New Orleansból érkezett unokatestvérünk, Adam Seculer 
egy magával hozott imakönyvből olvassa majd. A nevezetes imakönyvet Adam 
dédnagyapja, Spielberger Lajos, Regina nagymama legidősebb bátyja még 1894-
ben vitte ki magával Amerikába… Mi ez, ha nem csoda?

Az a kép, ahogyan a Кaddist mondjuk a nagyapánk sírját fedő sírkő a sors ke-
gyéből megadatott ismételt felszentelése alkalmából, mindenki emlékezetében 
örökre fennmarad. izgalmas volt, ahogyan zsebünkből előszedegettük, majd 
a sírokra helyezve ott hagytuk a hagyományos apró kavicsokat, melyekről öröm-
mel tudtuk meg, hogy ki-ki abból az országból hozta, ahol él.
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„Kaddis.”

A felszentelés szertartásának végeztével mindenki eljött a Faluházban ren-
dezett bensőséges, kellemes fogadásra. Az intézmény a régi mozi felújított épü-
letében kapott helyet. A tágas teremben asztalok álltak, rajtuk szendvics, torta, 
gyümölcs és italok.

A falak mentén piros posztóval leterített asztalok sorakoztak, ezeken tu-
catszám kifektetve az aprólékos gonddal vasalt csipkék, melyeket édesanyám, 
Regina még fiatalkorában horgolt. Rengeteg horgolásmintát őrzünk tőle toron-
tói otthonunkban is, ami pedig itt került kiállításra, azt iya, a feleségem még 

A Spielberger család barátaival az 1944-ben Auschwitzban elpusztult harmincöt családtag em-
lékére felállított Memoriálé avatóünnepségén.
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A Faluházban.

három éve adományozta Garadnának, amikor Marianna és Tibor nálunk ven-
dégeskedtek Kanadában. Ugyanezeken az asztalokon huszonnégy képet állítot-
tak ki a falnak támasztva, melyek a „Szenvedésből vigasz” című könyvem illuszt-
rációiként jelentek meg.

A színpadon Észak-Magyarország táncaiból láthattunk egy csokorra valót 
egy öntevékeny együttes előadásában.

Utunk következő megállója a nem messze fekvő bakta faluban volt, ahol 
a háború előtt a Weltman család lakott, a Spielberger családban született gyere-
kek ötödik ágából. Kiderült, hogy itt lakott családjuk 16 tagja, akik Auschwitzból 
sosem tértek vissza. Szerén néni gyermekeként ebben a családban született és 
ezen a helyen nőtt fel unokatestvérem, joe Weltman, a mi kedves „jóska bá-
csink”. Édesapja, Weltman Mór 1939-ben itt halt meg. A nyughelye a falusi zsidó 
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A távolban Bakta falu, Joe Weltman szülőhelye terült el.

Weltman Mór sírjánál. A zsidó temető Bakta faluban. 2019. június 30.

temetőben van, mely az egyik félreeső magas dombon helyezkedik el. Aznap 
nagy volt a forróság, nagybuszunk sofőrje azonban itt sem állt rá, hogy az asz-
faltútról letérjen. Csapatunk tagjai számára nem hétköznapi próbatételt jelen-
tett, hogy megtegyék a csaknem két kilométernyi gyalogutat, amely a faluból 
egy szántóföldi ösvényen vezet fel a dombtetőre… A tisztelgés ezen a helyen, 
különösen csoportunk Torontóból érkezett tagjaiból, Gunilla likwornikból és 
Kyle Weltmanból váltott ki meghatottságot. Weltman Mór volt ugyanis egyikük 
nagyapja, a másikuknak viszont dédapja.

Sosem tudunk Miskolc, vagyis Magyarország második legnagyobb városa 
mellett anélkül elhaladni, hogy meg ne állnánk. Már csak azért is, mert bátyám 
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józsef született itt, szüleim pedig innen vándoroltak ki a Szovjetunióba 1931-
ben, de legfőképp azért, mert magas hegyén, az Avason található a városi zsidó 
temető, ahol Róth józsef, édesapám, Ferenc édesapja nyugszik. A temetőben 
őrzött vaskos halotti anyakönyvet valamennyi jelen lévő rokonom nagy érdek-
lődéssel lapozgatta, meg is találták a számunkra kedves emberről az 1913-as 
évnek fenntartott rovatban keletkezett bejegyzést, aki suszter volt, Hana nagy-
mama magára maradt utána a hét gyerekkel, akik közül a legidősebb lány ekkor 
tizenhat éves volt…

2019. június 30-a, vasárnap, ez a múlhatatlan emlékű eseményekben bővel-
kedő nap Tokajban ért véget. bodrogkisfaludban Hudácskóné Kata hivatásos 

A miskolci temetőben Róth József nagyapa sírjánál. 2019. június 30.

bortermelő nemcsak feledhetetlen Tokaji Wine Tasting-et91 szervezett számunk-
ra, de ehhez az általunk meghatározott menüsorból álló ebédet is felszolgálta…

A hétfői napunk a Telkibányáról budapestre történő áttelepülés jegyében telt, 
itt a „Thermál Szállóban” foglaltunk szobát, a Margitszigeten, amely a főváros szí-
vében, a Dunán található. Rövid pihenő után estefelé a „New York-New York” ká-
véházba, a nevezetes, elegáns és patinás budapesti étterembe indultunk vacsorázni.

A vacsora előtt a család rövid ideig tartó közös látogatáson kereste fel régi 
jó barátnőjét, Mancikát (Sipos Zoltánnét), aki a  háború után egyebek mellett 
nagymamám, Roth Hani szomszédasszonya volt. A lakásba belépve, mind a hat 
unokánk elképedt, mikor az őket és a mi teljes családunkat ábrázoló fényképek 
tömkelegét pillantották meg a  komódon. Mancika fejben tartja mindnyájunk 
születésnapját, az üdvözlőlapokat is mindig akkurátusan küldi. A gyerekek tré-
fásan „Buldog néninek” hívják, mert minden köszöntőlevelében a kezdőmondat 
így szól: „Boldog születésnapot kívánok…”

91 Tokaji borkóstoló.
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Vendégségben jó öreg barátnőnknél, Sipos Mancikánál, 2019. július 1.

A szálloda átriuma, melyben  
a „New York-New York”  

kávéház működik.

A New York-étterem  
központi terme.
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Vacsora után a Gellért-hegyre mentünk fel, hogy megcsodáljuk budapestet 
éjjel.

Felejthetetlen budapesti kirándulásaink

„Cipők a Duna-parton…”
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A Dohány utcai zsinagóga, ahol a nők oldalán jobb felől szeretett ülni Roth Hani nagyanyám.
Itt nem felejtették el családunknak a zsinagóga múzeumába közlekedő személylift létesítése érde-

kében lerótt 2008-as adományát.
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„SpiElbERGER – 35”

Nagyon kedveljük régi ismerősünket, a Margitszigetet.

Rott Sándornak, Ilonának és Edvinnek eszébe jutott az „ő” fájuk, mellyel negyven éve kerültek 
közelebbi ismeretségbe. A fa a mostani alkalommal viszont igencsak megtetszett a gyerekeiknek! 

„Magyarország tetszik nekünk!”

Örömteli viszontlátás. Réges-régi barátaink, a Grand Hotel éttermében rendszeresen fellépő, ma-
gyar cigányzenekar tagjai megismertek bennünket… Nyomban a „Magával találkoztam”86 kez-
detű orosz románcot kezdték Iyának húzni. A románc dallamát egyszer, régebben Iya dúdolta el 

nekik… Társaságunk tagjait mámoros elragadtatás kerítette hatalmába!

86 Mint ahogy gyakorta megesik, a híres költő, Schelling és Heine jó ismerőse, a filozofikus 
szellemű, orosz Fjodor Tyutcsev versét zenésítették meg, így lett híres, népszerű románccá az 
ismeretlen zeneszerzőnek köszönhetően. Magyarra az eredeti verset Szabó lőrinc fordította, 
címe: K. B. ld. Fjodor Tyutcsev, Afanaszij Fet, Ivan Bunyin versei. budapest, 1986, Európa K., 
125–126. o. [A ford.]  
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A búcsúvacsora.
budapest, Margitsziget, Thermál Szálló, 2019 júliusa.
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Az élet megy tovább!

Toronto, 2019. november 14.
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13. fejezet

KÖSZÖNTÜNK, GARADNA!

Mára már az ember szinte el sem akarja hinni, hogy immár teljes hatvan éve 
annak, hogy annyi kérvényezés és elutasítás után a KGb Tomszk városi egysége 
végre-valahára engedélyt adott magyarországi kiutazásomhoz. Roth Hanit, ki-
lencvennégy éves nagyanyámat ekkor láthattam meg először hat idős gyermeke 
társaságában, akikkel a vészterhes éveket a budapesti gettóban együtt élték túl. 
lelki szemeim előtt változatlanul egy kép jelenik meg: az idősek otthonában egy 
nagy termen keresztül szaladok nagyanyám ölelő karjaiba, aki széttárja karját, 
tágra nyílt szemmel, fürkésző tekintettel méregeti a huszonöt éves fiatal srácot. 
Szemembe könny szökik, ahogyan megragadom és csókokkal lepem el a kezét, 
ő pedig erre így szól:

– Hála istennek, hogy végre mégis eljöttél! Hogy vagy…?
– Én jól vagyok…, nagymama – felelem izgatottan.
– Na és a gyerekeid?
Ekkor még nőtlen lévén, némiképp összezavarodtam. Nagynénéim, akik 

a nagymama háta mögött álltak, tüstént mutogatással próbálták tudtomra adni, 
hogy iparkodjam természetesen és jól megfelelni a kérdésre… Válaszoltam is:

– Mindnyájan jól vannak…
– Nohát, hála istennek, akkor! – zárta le Hani nagymama, mintha csak arról 

bizonyosodott volna meg, hogy a családot illető pontos számvetése kedvező-
en alakult… Ekkor tudatosult csak bennem, hogy Ferit, a legidősebb fiát várta, 
azt, aki, az őt megszakítás nélkül körülvevő hét gyerek közül egyedüliként tűnt 
el, mégpedig régen, így ott és akkor engem nézett Ferinek. Apámat legutoljára 
harminckét éves korában látta, most pedig nem ám a kisunokája, Vladimirka 
toppant elébe, hanem egy huszonöt éves fiatalember, egy meglett Rott, akinek 
a feje már észrevehetően meg is kopaszodott…

Ebben a helyzetben az egyik lány találta fel magát, odahajolt a nagymamá-
hoz, majd hangosan így szólt:

– Mama, ne kérdezz már annyit tőle! Énekelj el neki inkább valamit, amit 
olyan réges-rég nem hallhatott…

Egy pillanat se telt belé, nagyanyám máris halkan dúdolni kezdett. Szép tisz-
tán, gonddal formálta az egyes szavakat: Csak egy kisleány van a világon…92

92 Ez a magyarnóta hangzik fel pablo de Sarasate (1844–1908) Cigány melódiák (Aires 
Bohemios, ang. Gypsy Airs) című szerzeményében. 
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Torkom görcsösen elszorult, szememet könny öntötte el… Nem tudtam visz-
szafojtani a sírást… A körben álló rokonok is kivétel nélkül elsírták magukat, 
a gondozónők is… Csak a nagymama nem, ő dalolt tovább, lassanként hangja 
elerőtlenedett, mindamellett azon igyekezett, hogy a „rég hallott” dallam elérjen 
a fülemhez…

A következő évben még éppen sikerült Magyarországra vinnem fiatal felesé-
gemet, Iya Jaroszlavszkaját, s be is mutathattam Hani nagymamának. A nagy-
mama még megsimogatta és megáldotta Iya szembetűnő pocakját, ahol már 
elsőszülött fiunk, Sándor várakozott, hogy rávirradjon a sors. A népes rokonság 
Iyát nagy tetszéssel fogadta, nemcsak „burját-mongol fekete szeme” és „a minden-
ki által várt közös unoka” miatt, hanem azon szokatlan kívánsága miatt is, hogy 

„vizes” uborkát ehessen, s először megláthassa, hogy s mint is terem az ősziba-
rack, a szilva meg a meggy. Az ez után következő évek során csaknem minden 
nyáron megadták nekünk a kiutazási engedélyt, hogy a szabadságunk idejére 
eljöhessünk látogatóba budapestre. Kezdetben Tomszkból, később Togliattiból 
jöttünk, ahol akkorra már a lADA autógyárban volt állásom, hoztuk magunk-
kal a gyerekeinket is.

A sors úgy intézte, hogy rokon ságunknak ez a része egytől egyig a Rott csa-
ládhoz tartozott. Családunk egy másik, távol élő felének számí tottak, életem tőlük 
távol zajlott. Ugyan úgy, ahogy egykor apám „tőlem is beláthatatlan távolba” került, 
amikor még csupán hároméves voltam… Elvették a családtól… levelei, melyek 
nem mindig érkeztek meg hozzánk, bizonyos mértékig ugyan közelséget terem-
tettek, ugyanakkor egyre jobban halványult a viszontlátás reménye, mégis azzal 
nyugtatgattuk magunkat, egyszer még-
is hazajön majd hozzánk a  GUlAG-
ról; tizenkét év telt így, amikor kide-
rült, hogy nincsen már apánk se…

istennek hála, ott állt viszont mellet-
tem változatlanul és állandóan, minde-
nek fölé magasodó odaadással anyánk, 
Regina. Gyermekkorunkat és fiatalsá-
gunkat végigkísérő nyo mo rú ságunk 
éveiben Édesanyám, Regina határta-
lan szeretetet táplált belém „mesés gye-
rekkora” iránt, szülőfaluja Garadna, 
édesanyja, Fanni és az arrafelé ter-
mő, „vadon növő” gyümölcsök iránt…

Száznál is több év telt már el azóta, 
Torontóban, a  családunkban viszont 
még mindig nagy kegyelettel őrizzük (közeli barátainknak büszkén mutogat-
juk) az édesanyám gyermekkorából fennmaradt két bohócfigurát, melyeket 
1907-ben, kislánykorában, első osztályos elemistaként, hétévesen varrt még 

Garadna község címeres pecsétje.
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Garadnán Regina. Ezeket a bohócokat, melyek arca később apróbb csinosításon 
ment keresztül, fekete öltönyösen, fűrészporral kitöltve – mely mára már igen-
csak elöregedett –, gyerekkorunkban édesanyánk, Regina, miután beágyazott, 
mindig a párnáknak támasztotta. bohócaink hosszú utat tudhatnak maguk mö-
gött: Garadna, Miskolc, Bobrujszk, a német megszállás idején, Tomszk, Togliatti 
végül aztán Toronto… (iyának köszönöm, hogy elhozta magával!)

Író-olvasó találkozók alkalmával időnként emlegetem, hogy hároméves ko-
romtól fogva tizenkilenc éves koromig tisztességes angol vécét, vagyis „vízöb-
lítéses” klozetet nem is láttam… bobrujszkban sem azután, hogy családunkat 
megfosztották apánktól, csak amikor Tomszkban, bátyám – aki hivatásos mu-
zsikusként a Tomszki Szimfonikus Zenekar hegedűse volt – megkapta egy há-
romszobás, három különböző családnak otthonául szolgáló lakás egyik szobá-
ját. Édesanyámtól, Reginától viszont kora gyerekoromtól egyebet se hallottam, 
minthogy nekik, garadnai otthonukban mindig is „vízöblítéses toalett”-jük 
volt… Sőt mi több, még egy bizonyos „bidé” is volt a házban… Az én bobrujsz-
ki távlatomból ennek rendeltetéséről még csak fogalmat alkotni is képtelenség-
nek bizonyult…

Öregecske édesanyám, Regina, a kilencvenen is jócskán túl járt már, mikor 
Iyával egy vasárnap úgy határoztunk, hogy elvisszük egy szimfonikus koncertre, 
mely a Roy Thomson Hallban került megrendezésre, abban az épületben, melyet 
épp frissen adtak át a Torontói Szimfonikusoknak. Ez a koncertterem ekkortájt 
nagy divatban volt. Tükrök, felvonók, ajtó, csillogás mindenütt… Népszerű mu-
zsikát vettek a műsorukra. A szünetben Reginát a tolókocsijában begurítottuk 
a liftbe, s a legfelső szintre vittük. Magyarul beszéltem hozzá:

– Anya, látod milyen szép és elegáns itt minden…
Felemelte a fejét, körülnézett, végül kibökte:
– Garadnán szebb volt…!
Kivártuk, míg végre a Szovjetunió elkezdte kivonni a csapatait Magyar or-

szágról, és már kanadai polgárként úgy döntöttünk, hogy megújítjuk rendsze-
res magyarországi látogatásainkat. Kötődésünk aztán odáig terjedt, hogy egy-
szer csak kedvünk kerekedett, hogy felkeressük még a távoli, már-már mesebeli 
Garadnát is. Azt, ami pedig ezután következett, már több ízben elbeszéltem. 
Eleinte rokonainkat hoztuk el Magyarországra, majd tomszki és burját-mon-
góliai barátainkat is, majd munkatársainkat Togliattiból. idén nyáron pedig 
a „SpiElbERGER – 35 Memoriálé” felállítására is sort kerítettünk. Ennek fel-
avatására Hermann Spielberger leszármazottai közül, különböző országokból 
összesen 42 rokon gyűlt össze.

Mialatt ennek a könyvnek a befejezésén dolgoztam, az volt a tervem, hogy je-
len fejezetnek az „Isten veled, Garadna” címet fogom adni. De hát hogyan is lehet-
ne búcsúzni…? Egyszer tényleg meghalunk, de hát az élet megy tovább! Unokáink 
és egy teljes, újonnan felnövekvő nemzedék már egyértelműen kinyilvánítja, hogy 
akarnak és fognak is élni. Dolgozni fognak! Gyerekeket nevelni! Világot látni!
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Így aztán a cím:

SZERVUSZ, GARADNA! KÖSZÖNTüNK, GARADNA!  
Élj! lÁTTASD A jObbAT!

Pauló Marianna (a falu polgármestere) és férje, Pauló Tibor86 a szomszédságban magasodó ap-
rócska dombra vittek fel egyszer, innen jól belátni a zöldellő kertekkel tarkított garadnai tájképet. 
Észak-Magyarországon vagyunk, a Zemplén-hegység völgyében, a (szlovákiai) Kassa városától 

negyven kilométeres távolságban.

86 pauló Tibor két falu rendőrőrsén teljesít szolgálatot, egy tizennégy faluból álló körzet élére 
kinevezett parancsnok, rendőrségi tanácsosi rangban.

Angol és orosz olvasóim számára sorolok fel itt néhány történelmi tényt. 
A régészeti ásatások tanúsága szerint a mai Garadna területén már az őskorban 
is település volt, magyar történeti szempontból írásos feljegyzések a Xii. század 
óta említik a falut, mely többször is Kassa fennhatósága alá tartozott. A helyi-
ségnév maga szláv eredetű. Garadna a különböző történelmi korok folyamán 
több ízben is a borsodi térség központjává lépett elő. Az elmúlt években volt al-
kalmam röviden feljegyezgetni, hogy mit is őrzött meg a falu őslakosainak em-
lékezete. A továbbiakban ezen feljegyzéseimre támaszkodom.
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Postai levelezőlap az 1920-as évekből, rajta a felirat: „Üdvözlet Garadnáról. Özv. Spielbergerné 
Hermann-né vegyeskereskedése a csendőrségi lak.”

Kassa számára Garadna hosszú időszakon át valóságos éléstárként szol-
gált. Az itteni föld ugyanis igen zsíros, és a község a városnál délebbre fekszik. 
A krumpli, a szőlő és más termények, alighogy beértek, máris vitték a falu lakói 
a kassai piacra eladni. Miskolc Garadnánál is délebbre helyezkedik el, ott vala-
mivel korábban ért be minden, így az ottani piacokon nem sok haszonra tehet-
tek szert a garadnaiak. Kassa becsben tartotta a garadnai földbirtokokat, ezek 
megszerzése érdekében korábban még háborúkra is sor került.

Garadna szempontjából fontos volt az is, hogy az észak-déli, európai keres-
kedelmi útvonal épp rajta haladt keresztül. legenda maradt fenn arról, hogy egy 
ízben a nép körében nagy tiszteletnek örvendő Erzsébet királyné (Sissi), Ferenc 
József Habsburg császár felesége is átutazott a falun, amikor a Kassa környéki 
gyógyfürdők felé tartott. A falu idős lakói sokszor mesélték nekem, hogy Sissi 
megállt, hogy a Spielberger-házban található „vendégszobákban” pihenőt tart-
son. A magyarok Sissit nagyon szerették.

Porubjanszky bácsi arról is mesélt, hogy a garadnai Fő utcán található híd, 
mely a Hernád-folyó két partját köti össze, egykor jóval keskenyebb volt. A híd 
minden sarkánál hatalmas „gömbakácok” álltak (a fákat gömb alakúra nyír-
ták…) Az egyik fa mellett jó darabig ott állt az a fából faragott oszlop is, amely-
re Sissi halála után felvésték pósa lajos költőnek a királyné látogatása emlékére 
írt verssorait. Sissi-emlékoszlopokat számos helyen állítottak Magyarországon, 
ahol csak a királyné egykor megfordult.
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Garadnát mindig is a környék központjaként ismerték el. itt volt ugyanis 
működő patika, itt volt az orvosok lakóhelye is, innen jártak ki a szomszédos 
falvakba a betegekhez. Erre a falu lakói büszkék voltak. A segédjegyző, valamint 
a teljes területet ellátó jegyző is itt lakott. (A szocializmus alatt a helyi terme-
lőszövetkezet központja is itt működött…) Már a XiV. században, amikor köz-
igazgatásilag a teljes terület Kassa alá tartozott, a járási tanács gyűléseit rend-
szerint itt tartották. Olyan emberek lakhelye is volt ez a falu, akik az ország ezen 
vidékén jelentős tisztségeket töltöttek be.

Az i. világháború idején a falu 150 regrutát küldött a hadseregbe, akik közül 
14-en – köztük Regina fivére, Spielberger Géza is – hősi halált haltak.

1935-ben Garadnán 686 felnőtt korú lakos élt, 427-en római katolikusok, 
191-en görög katolikusok, 39-en református, 5-en evangélikus, 27-en zsidó val-
lásúak voltak. A falu lakói 138 házat birtokoltak. Mára a garadnai lakosok száma 
megcsappant, kevesebb, mint 400 főt számlál.

Garadna. A templomhoz tartozó harangláb a Fő utca kanyarulatánál áll. A Spielberger-ház bal-
ról az első, vagyis a 6-os számú ház. A mellékelt fénykép a régi lakók azon elbeszélését erősíti 
meg, miszerint a Spielberger család itteni élete során a ház szélesebb volt, egy üzlethelyiség is 
tartozott hozzá, s majdnem az épségben megmaradt 8-as számú házig ért, ahol egykor a csen-
dőrparancsnokság kapott helyet. A közöttük álló 6/a számozással ellátott ház megépítésére már 

a háború után került sor…
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Palika néni (kilencven éves, leánykori nevén Pavlovics Paula, férjezett nevén 
Porubjanszky Gyuláné), így emlékszik vissza a régi időkre: „Garadnán születtem, 
1933-ban, hatévesen kezdtem iskolába járni. Addigra már megtörtént az iskola 
átépítése, mindmáig abban az állapotban maradt fenn. A Spielberger család az 
1880-as években jött ide a faluba, kezdetben az utca túloldalán, egy bérelt ház-
ban laktak, miközben a sajátjukat építették. A II. világháború előtt Spielbergerék 
háza jóval szélesebb volt. Méteráru- és vegyeskereskedés működött benne, ezenfe-
lül kocsma is, két ajtón lehetett bemenni, ezek a ház utca felőli oldaláról nyíltak. 
A házon belül a kocsmát és a boltot egy átjáróajtóval kötötték össze. Az emberek 
a  faluban lévő szövetkezeti bolt helyett szívesebben vásároltak Spielbergeréknél. 
Mindig olcsóbb is volt az árujuk és lehetett hitelbe vásárolni… Sosem felejtem el, 
már elemi iskolás voltam, mikor egyszer bementünk a boltba, édesanyám pedig 
cukorkát vett nekem, meg egy apró kis aranygyűrűt…

Az udvaron állt a  téglából épített nyárikonyha. Mindennap főztek-sütöttek: 
babot, bablevest tejfelesen, galuskás levest, gulyáslevest, tepertős krumplit, tésztát 
dagasztottak, nyújtották, nagy kenyereket sütöttek. Apám panaszkodására jól em-
lékszem: „Mire a földre kiérek, már meg is éhezem…”

Az 1930-as években a faluban minden portán volt tehén, azt a tejet, amire nem volt 
szükség a háznál, Spielbergeréknek adták le, nekik nagy kannájuk volt, abból árultak 
a vásárlóknak. Ez volt a „tejespult”. Mindennap reggel hatkor felhangzott a pásztor 

Az I. világháború frontjain hősi halált garadnai katonák emlékparkja.
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kürtje, ahogy a teheneket a legelőre hajtotta. Amikor pedig hazatértek, egyenként 
odataláltak a házakhoz, a tehenek mind maguktól tudták, melyik hova kell menjen.”

A XX. század elején Garadna központja épp azon a helyen alakult ki, ahol 
a Spielberger-ház áll (Fő utca 6. szám). Mellette folyik el a Hernád-folyó, rajta 
híd van, azon túl pedig, az út túloldalán helyezkedett el a postahivatal épülete. 
Ezzel szemben volt a községi tanácsház. Észak felől a Spielberger-ház tőszom-
szédságában volt a csendőrlaktanya, az út túlfelén meg a katolikus templomhoz 
tartozó harangláb. A falu központja tehát itt volt.

A Hernád folyón átívelő híd a garadnai Fő utcán. Még ma is így néz ki a valaha „új” híd kor-
látja, bár a gömbakácfák már nincsenek meg.

A 30 év alatt, míg rövid tartózkodásokra Garadnára el-ellátogattunk, vala-
hogy sosem volt érkezésünk, hogy a falusi temetőt felkeressük… (Úgy értem, 
a falu többségét kitevő, keresztény lakosok temetőjét.) Mindössze három éve 
lehetett, hogy Pauló Marianna és Tibor elvittek engem oda. Meglepetésem ha-
tártalan volt, nem győztem lelkendezni. Kiderült ugyanis, hogy tökéletes rend-
ben lévő, gonddal ápolt, szép, jellegzetesen európai temető. A kicsiny Garadna 
méltán lehet büszke, hogy lakóit ilyen tiszteletreméltóan óvott nyughelyen te-
metik el.

A Bacsinszky család kriptája a garadnai temető egyéb síremlékei sorában ki-
emelkedő. A híres név egy nagy nemesi családot idéz, akik a Kárpátok mellett 
elterülő régiónak több generáción át egyházi méltóságokat, szerpapokat adtak, 
s akiknek őse az a Bacsinszky András (1732–1809), aki litván fejedelmi családból 
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származott, és a XViii. század elején 
Magyarország észak-keleti vidékére 
települt át, Galíciába, az ottani ruszi-
nokhoz.

Ezen a  vidéken lett a  görög-kato-
likus egyház fontos személyiségé-
vé, egyházi ügyekben gyakran járt el 
bécsben. Élete végén Munkács vá-
rosának görög-katolikus püspökévé 
szentelték. Már a  legrégibb irodalmi 
lexikonok is megemlékeznek tevő-
leges szerepéről a  Szentírás egyhá-
zi szláv nyelven történt kiadása vo-
natkozásában. Ungváron lelt örök 
nyughelyre.

A garadnai temetőben található 
családi sírboltba 1906-ban elsőként 
Bacsinszky Ágoston (1830–1906) gö-
rög-katolikus őrkanonokot temették 

Garadna falu temetője, 2018.

Bacsinszky András (1732–1809).
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el. Címei között találjuk „az eperjesi93 egyházmegyei gö-
rög szertartású székesegyházi őrkanonok” és az „Abaúj-
Torna vármegyei esperes, aranymisés áldozár” címe-
ket. Hetvenhét éves korában hunyt el. A beszentelési 
szertartást követően, melyet Eperjes város templo-
mában végeztek, Bacsinszky Ágostont még aznap 
Garadnán helyezték örök nyugalomra. A  kriptá-
ban mellette pihen felesége, két leánya, valamint 
fia, Vladimir. Bacsinszky Vladimirt (1867–1931) az 
Osztrák-Magyar Monarchia sajtója már 1900-ban 
„meghatalmazott miniszteri biztosként” emlegeti, aki 
Tisza István gróf, magyar királyi miniszterelnök kö-
zeli munkatársa, segítője volt az i. világháború előtt.

Különleges képességeinek köszönhette, hogy bosznia-Hercegovinában az i. 
világháború idején a zágrábi vasútvonalon teljesíthetett sikeres szervezőmunkát. 
A háborút követően Zágrábból távozván, budapestre tért vissza, ahol a MÁV 
talpra állításában vett részt, elnöki kinevezése is felmerült. A polgári Egység 
Klub létrehozásában is tevékeny szerepet vállalt, élete végéig ennek elnöke volt.

Figyelemmel a közlekedésügyben szerzett szakértelmére az 1920-as években 
a  bESZKÁRT (budapest Székesfővárosi Részvénytársaság) igazgatótanácsának 
tagjává választották, melynek egyik ülése után, hatvannégy éves korában hirte-
len meghalt. A Kerepesi temető kápolnájában történt búcsúztató után az elhunyt 
93 A Kassától északra fekvő, jelenlegi prešov (magyarul Eperjes) a nagy Moráviai birodalom 
Xii. században történt szétesését követően vált a Magyar Királyság részévé, amelynek  fontos 
közigazgatási, ipari és kulturális központja volt a Trianoni békeszerződés aláírásáig, ezután 
vált az akkori Csehszlovákia részévé.

Bacsinszky Ágoston  
(1830–1906).

A Bacsinszky család kriptája, Garadna, 2019.
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holttestét vonattal budapestről Garadnára szállították. A  falu tősgyökeres lakói 
mindmáig emlékeznek, hogy az egész falu kiment a vasútállomásra a koporsó fo-
gadására. A nagyszámú tömegben a nők fején kivétel nélkül fehér fejkendő volt…

Egy másik hírneves magyar ember is Garadnán született 1929-ben, s het-
ven négy éves korában bekövetkezett halála után itt is kapott örök nyughelyet. 
Gulyás Mihály íróról, folyóirat-szerkesztőről van szó. Egyszer történetesen az 
útra pauló Marianna ajándékba adta nekem egy számomra ismeretlen szerző 
könyvecskéjét. Mialatt a kassai repülőtéren a Varsón át Torontóba tartó járat 
indulására várakoztam, elő is vettem aktatáskámból az „1969-es, puha borítású 
kiadást”, bele-belelapoztam… Alig telt el néhány perc, s Gulyás Mihály „Az idő 
megfordul” című könyve olyannyira lebilincselte figyelmemet, hogy a 13 órás 
légi utazás teljes időtartama során nemhogy le tudtam volna tenni, még szem-
hunyásnyi pihenést sem engedett.

Írói tehetség, érdekfeszítő könyv! Eleinte meglepe tésként hatottak rám a ne-
kem ismeretlen, tömegével áradó szavak és kifejezések, melyek mintha csak 
hetykén maguk büszkélkedtek volna, hogy rájuk akadni 
szótárban aligha lehetséges… Korábban ezekkel a szavak-
kal nem találkoztam, az egyes mondatok értelme viszont 
világos volt, szellemes és érthető kifejezésmódjuk pedig 
magával ragadó. Egy-kettőre ráébredtem, hogy ez egy 
észak-magyarországi „szleng”, ez a  garadnai nyelvjárás. 
Gyerekkorom sajátos, szellemes, bobrujszki-fehérorosz 
kifejezéseit juttatta eszembe, melyeket a  szomszédoktól 
lehetett hallani, és akkor is nyilvánvaló volt, hogy szótár-
ban hiábavaló keresni, mindazonáltal szabatosak, kényel-
mesen használhatók, világosak, pontosak.

Gulyás könyvében az események tolmácsolása a puskagolyó sebességéhez 
viszonyítható. Mintha csak minden egyes mondata önmaga tartalmát sietősen 
adná elő, hogy nyomban át is engedje helyét a rákövetkezőnek. Az egyik ragyo-
gó szerzői megfogalmazás értelmében a városhoz mérni önmagát ennek a nél-
külözés sújtotta falunak esze ágában sincs. itt ugyanis mindenhez nehézség ta-
pad, mégis a sajátja mindez, hozzá közelálló, sokszor megélt dolog, ettől aztán 
persze kedvesebb a szívnek is…

A garadnai falusi kisfiú országos hírű, nem akármilyen íróvá nőtte ki magát. 
Gyerekkora és ifjúkora történései írásaiban élénk színekkel elevenednek meg.

Nem áll szándékomban további bókokkal elhalmozni a szerzőt, merészen azt 
ajánlom inkább olvasóimnak, pillantsanak bele a képességeimet tükröző néhány 
oldalnyi fordításba, mely Gulyás könyvéből készült.94 Ennek tartalma önmagá-
ban is magával ragadó.

94 Természetesen V. Rott könyvének magyar nyelvű változatában a szöveget csonkítatlanul, az 
eredeti magyar kiadást alapul véve közöljük. [A ford.]

Gulyás Mihály  
(1929–2003).
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(AZ iDŐ MEGFORDUl – részlet, 67–88. oldal):

„Nagypéntek volt, apám a  csizmán
kat subickolta, hogy szépek legyenek fiai 
öntözködésre. Már a kölnit is elkészítettük 
szagos szappanból, orvosságosüvegbe 
szűrtük a  zavaros folyadékot (ilyen üveg 
akkoriban bőven akadt a háznál), és lekö
töttük fehér ronggyal az üveg száját, azon 
át fröcsköltük a  lányokra a  vizet, mód
jával persze, hogy jusson is, maradjon is. 
Önfeledtek és boldogok voltunk. De a pos
tás mindent elrontott, mindent az égvi
lágon. Örömünket, hogy kereshetünk ke
véske pénzt, és megtömhetjük magunkat 
hímes tojással, bánatra változtatta. Be se 
jött a  házba, éppen csak a  fejét dugta be 
a kissé megnyitott ajtón, és már rohant is 
el. Apám leborult az asztalra, fejét dobálta, 
és keservesen jajveszékelt: „Erzsi, Erzsikém, 
drága feleségem! Hát itt hagytál, hát mégis 
itt hagytál  minket?!…”

Talán perc se telt bele, a  somfa bo kor
ban voltam. Lekuporodtam, mint egy 
rongy csomó, és igenigen sírtam, mintha 
elvertek volna. Órákon keresztül zokogtam, 
csak akkor csendesedtem el, amikor neve
met hallottam kiabálni, nehogy észrevegyenek. Nem, én többet nem teszem be a  lá
bamat a házba, itt akarok maradni a somfabokorban, ahol nem látja senki, mennyire 
szenvedek, mennyire odavagyok. Csupán sejtettem, milyen nagy csapás érte házun
kat. Elborzadtam a gondolattól, hogy már soha ebben az életben nem láthatom édes
anyámat.

Késő éjszaka volt, mire rám találtak. Tűvé tették értem a környéket. Apám szörnyen 
megijedt. Szaladt a  kúthoz, csáklyával kotorászott benne. Fel a  padlásra. Felforgatta 
a szénát. Miklós sehol, mintha a föld nyelte volna el. Annyira szívére vette volna anyja 
halálát? De hiszen még meg se csókolta, amikor hívta magához… Kiismerhetetlenek 
ezek a gyerekek. Mi minden megfordult szegény apám fejében! Az az ősi babona is, hogy 
a halott elviszi magával a legkedvesebbet, ne legyen egyedül az égben. A baj nem jár 
egyedül… „Jaj, Miklóskám, drága kisfiam, hová lettél, hol keresselek?…” Bátyám ujjongó 
óbégatására ébredtem: „Megvan! Itt van édesapám! Itt van!” Felugrottam, hogy elfus
sak. Talán sikerül is kereket oldanom, de nekimentem egy fának, orrom vére egyből elin
dult. Sírtam, toporzékoltam, ne bántsanak, hagyjanak engem békén, s mint egy veszett 

A könyv fedőborítójának elülső oldala.
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kutyakölyök, teli torokból vonítottam: „Anyám, édesanyám!” Apám ölébe kapott, szám
ra tapasztotta a kezét, és berohant velem a házba, de mert ott se akartam abbahagy
ni a jajveszékelést, rám csapott, hogy ne kényeskedjek. Kora tavasszal lévén, alaposan 
megfáztam. Arcom céklavörösre váltott a  magas láztól, dobáltam magam az ágyon, 
s egyre csak édesanyámat hívtam. Apám látta, ennek fele se tréfa, már nem kényeskedik 
a gyerek. Mellém ült, édes szavakkal csucsujgatott, hideg vizes borogatást rakott hom
lokomra. „Istenem! – fohászkodott –, csak el ne menjen az anyja után, már nagyocska, 
már igen nagy kár lenne érte…” Behozta a kamrából a szenteltvizes demizsont, keresztet 
vetve rá, arcomra loccsantott belőle. Zavaros szemem rákerekítettem, és szipogva kér
deztem: „Miért tetszik engem bántani, édesapám? Nem csináltam semmit.” Apámat ké
születlenül érte a kétségtelenül meghökkentő kérdés, csak hápogott, kapkodva a levegő 
után, majd felugrott, és felle futkosott a házon, kiáltozva: „Jaj, istenem, de megvertél, de 
megvertél…” Idősebbik bátyám mellém bújt, s bár nem volt gyerekkedvelő fajta, elkez
dett cirógatni és ígért fűtfát, csak meg ne haljak.

Holtában sem láthattam anyámat. Valakinek otthon is kellett maradni, vigyázni 
a házra, megetetni a jószágot, és Miklós, amilyen kis együgyű, még úgyse nagyon érti 
a dolgot, meg betegecske is még, ráadásul a pénz is igen nehezen jött össze az utazáshoz. 
Apám végigkilincselte a  falut pénzt kunyerálva, de sehol sem kapott, pedig mindenki 
tudta, mire kell, hogy nem a kocsmába akarja vinni. Ő még csak hagyján, gyalog is meg
tenné azt a harminc kilométert a kórházig, de hát Jancsi tizennégy, Jóska meg még csak 
tízéves, nem vághat velük ekkora útnak. Végül egy más vallásúnak esett meg rajta a szí
ve. Spilberger Vilmos bácsinak, pedig nem is azért nyitott be a boltjába, hogy kölcsönt 
kérjen tőle, venni akart valamit. A kereskedő kifaggatta, mi bántja, s minden kérés nélkül 
átnyújtotta apámnak a kívánt összeget.

Eltelt két esztendő. Nyár elején, hazatérve az iskolából, feltűnően nagy rendet talál
tam egyetlen szobánkban. Az asztalon abrosz, az abroszon négy pohár és egy kalácshéj, 
a levegőben kesernyés borszag úszott. Éhes voltam, akár egy farkas, és az egész házat 
felforgattam, hogy a titokzatos kalácshéjhoz megtaláljam a belsőséget is. Bizony nem 
találtam. Nagy búsan kiálltam az udvarra. Szomszédunkban nagybátyámék laktak. 
Ángyom odaintett a kerítéshez, és megkérdezte, tudome mi történt ma. Nem, semmiről 
sem tudok. „Hát ma esküdött apád…” Átnyúlt a kerítésen, megsimogatott, és közölte 
velem, hogy nem szeretne a bőrömben lenni. Értetlenül néztem rá. Ángyom együttér
zése jeléül néhány könnycseppet dörzsölt szét az arcán, és azt mondta, mostohám lesz, 
s hogy ezután következik a feketeleves…

Ezek után nem csoda, hogyha szorongással és előítélettel tekintettem mostohám be
mutatkozó látogatása elé.

Kellemesen csalódtam. Magához vont, lekuporodva elém megcsókolt, és könnyedén 
megveregette hátamat, kijelentette, hogy anyám helyett anyám lesz.

Majd meglátjuk – gondoltam magamban –, a vak is azt mondta. Fiatal volt, talán 
maga se tudta, mire vállalkozott, s a mérgét, hogy az átkozott sors úgy lóvá tette, bátyá
mon és rajtam töltötte ki. Húgom, csecsemő lévén, menhelyre került, legidősebb bátyám 
elment a háztól, beszegődött szolgának.
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Bizony mostoha lett. Megkeseredett életű, morózus, kiabálós asszony. Az ételt nem 
sajnálta tőlünk, de a jó szót igenigen. Év se telt el, elvadultam a háztól, rákaptam a csa
vargásra. Elvertek érte, s mert elvertek, annál inkább menekültem otthonról. Ha kitettem 
a lábam a portánkról, azaz kikerültem anyám tekintetének varázsgyűrűjéből, majd ki
bújtam a bőrömből, ficánkoltam kiscsikó módjára. Ilyenkor boldog voltam.

Nem fából csináltak, húsvér emberek természetét örököltem, apám szélsőségekre 
hajlamos lobbanékonysága csakúgy megvolt bennem, mint anyám szemlélődő, zárkó
zott szótlansága. És otthon elvárták volna, hogy fabábuként viselkedjem, mely ott ma
rad, ahová teszik, magától nem változtatja a helyét, nem oszt és nem szoroz, egyszó
val: úgy létezzem, mintha nem léteznék, ami fából vaskarika. Lehete szomorúbb annál, 
ha egy kilencéves gyerek nem lehet gyerek? A kemény fegyelem – felnőttek számára is 
nyűgös – kényszerzubbonyában igen esetlenül mozogtam, kétbalkezes, semmire se jó 
gyerek benyomását keltve. Oly sok mindent nem volt szabad csinálnom, végül igen ne
hezemre esett különbséget tenni jó és rossz között. Ha rám bíztak valamit, elég gyakran 
elhibáztam. Csakhamar rászoktam a hazudozásra is, és tettem ezt azért, mert az igaz
ságért szinte minden egyes alkalommal elfenekeltek, míg egyegy jól sikerült gurítással 
gyakran megúsztam a felelősségre vonást.

Igen, nehéz a szegény ember gyerekének a sorsa, hát akkor milyen lehetett az enyém? 
Ó, gondoljátok meg, emberek, akik ítélkeztek fölöttem, ujjal mutogattok majd rám: ni 
csak, ott megy a tolvaj…

A sírás fojtogatott a bűzös pokróc alatt, és dühvel gondoltam legkedvesebb cimbo
rámra, Seres Lacira. Isten bűnömül fel ne rója, de szívből kívántam, esett, szomorú sor
somban, bárcsak tört volna el a lába, amikor eszébe jutott, hogy kijöjjön a legelőre. Mert 
mi egy lábtörés az én nagy szerencsétlenségemhez képest? Szinte semmi, bolhacsípés 
csupán. Tíz lábtörés inkább, mint egyszer a börtön…

Minél közelebb jutottam a gondolatban a végzetes elhatározáshoz, mely életemet 
a dutyi zátonyára futtatta, annál idegesebb lettem. Szabályszerűen vacogtam, mintha 
sebláz gyötört volna. Erőfeszítéseket tettem, hogy kikapcsoljam az emlékezés áramkörét, 
varázsigeként mormoltam: aludj, aludj, aludj! Felzaklatott idegeim azonban csillapítha
tatlan torkossággal követelték, hogy etessem őket az újraélt részletek eleven fájdalmá
val. Nem kétséges: az erkölcsi önvizsgálódás állapotába kerültem, a lélek számba akarta 
venni a mentőkörülményeket, hogy megmérve a bűn nagyságát, kirója rám a peniten
ciát. Ugyanakkor a vezeklés tiszteletreméltó szándéka mellett az is foglalkoztatott, az 
akció jobb megszervezésével hogyan háríthattam volna el fejem fölül a csapást. Evett 
a  penész, hogy nem voltam elég körültekintő, most köztiszteletben álló suhancként 
grasszálhatnék végighosszig falum főutcáján, mutogatnám magamat új ruhámban, 
melynek „tisztes” eredetéről egyedül én tudnék.

Amikor Laci közelebb ért, egyből szemet szúrt nekem, hogy új ruha van rajta. Nocsak, 
olyan jól megy már nektek, hogy hétköznap is ünneplőben feszíthetsz? Frissen, könnye
dén lejtett felém, arcáról lesírt, hogy teljesen elégedett a sorsával.

– Mi van ma, hogy úgy kinyaltad magad? – kérdeztem, gyanakvóan méregetve új 
gúnyáját.
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– Semmi – nevette el magát –, édesapám vett egy új ruhát, és kipróbálom.
– Hol vette? – csaptam le rá.
Zavarba jött, lesunyta fejét, és egy vakondtúrást kezdett piszkálni botjával. Néhány 

másodpercig csend volt, csupán a száraz göröngyök neszeltek. Hirtelen felkapta fejét, 
rám meredt, majd ingerült hangon mondta:

– Semmi közöd hozzá! Ott vette, ahol volt.
Nem hagytam magam kizökkenteni nyugalmamból, folytattam a kérdezősködést 

anélkül, hogy egy pillanatra is kételkedtem volna az öltöny becsületes származásában:
– Vásáron?
Laci fellélegzett, arcáról eltűnt a  szorongás, ráharapott az ötletre. Élvezettel hall

gattam a mesét, közben azon tűnődtem, hogy ez a mafla milyen könnyen lépre megy. 
Egészen beleélte magát szerepébe, hogy ő is elkísérte az apját a vásárba, mert a borjú, 
amit eladtak, az istennek se akart menni, kellett valaki a farába. Bizonygatta, hogy egy 
rövid óra alatt beértek Encsre, és hogy a borjú hamar elkelt…

Mielőtt a lacipecsenyét is megkóstolhatta volna, az ébredező gyanú újabb kérdésre 
ingerelt:

– Mikor volt Encsen vásár?
– Most vagy egy hete – vágta rá minden gondolkozás nélkül.
Ekkor már tudtam, Lacinak rejtegetni valója van, hazudik, és milyen rosszul, isten

kém, milyen rosszul! Ilyen szánalmas észjárással engem már régen agyonütöttek volna 
otthon. Én olyan ügyesen, elhihetően szoktam lódítani, anyám kezében nemegyszer ha
nyatlott le a már lendülő nyújtófa. Hiába, az én kedves cimborám kevésbé volt rászorulva, 
hogy jártasságra tegyen szert a hamisság tudományában.

Közöltem vele, hogy egy szavát se hiszem. Encsen – tekintettel a háborús időkre – ta
vasz óta nem tartottak vásárt, egyébként is nálamnál senki sem tudhatja jobban, mikor 
hol van vásár: pásztor lennék vagy mifene?

Laci megtört, bevallotta, hogy a ruhát isten adta erővel, azaz lopták a zsidó boltból. 
Barátom feltételezte, hogy én is tudok a dologról, azért piszkálódom annyira, s jobbnak 
látta kimutatni kártyáit. Ó bár hazudott volna tovább, makacsul, legfeljebb összevere
kedtünk volna a végén!

Amíg én vackomon az igazak álmát aludtam, a németek feltörték a boltot, italt ke
restek (találtak is, volt ott bőven), majd a parasztok hatoltak be az épületbe, amíg szét 
nem rebbentek, mint a verebek a lócitromról – jött a csendőr. Innen került hát Lacira is 
az új ruha.

Megesketett három bizony istennel, hogy titkát nem adom tovább, és elvezette tehe
nünket meglegeltetni valahol az utak szélén. A mi legelőnkre július végétől csak napozni 
és szellőzködni hajtották ki a teheneket. Igen, ő elment, én pedig ott maradtam, szemtől 
szemben a sátánnal. Azzal kezdte a csábítást, hogy végignézetett magamon, s rongyos 
gúnyámat összemérette Laci új öltönyével. „Tessék választani” – vigyorgott az átkozott, 
és én rövid (mit kerteljek, ez az igazság) tusakodás után megkötöttem az egyezséget: 
a mérleg egyik oldalán az új ruha volt (esetleg cipővel, talán ing is kerül, sőt testvéreim
nek is vihetek valamit – ó, gyarló emberi kapzsiság!), a másik serpenyőben a kockázat 
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nevezetű erkölcsi cucc szerénykedett, eltörpülve a szajré roppant és rendkívül becses mé
retei mellett.

Hogy őszinte legyek, eszembe se jutott, hogy el is kaphatnak, ezt az egyet, a  leg
fontosabbat kihagytam számításaimból. Úgy véltem, éjnek évadján minden egyes em
ber ágyába tér pihenni, és én nyugodtan dúskálhatok a földi javakban. Ezekből is kitű
nik, hogy nem lehettem dörzsölt vagány, zöldfülű kezdőként léptem a bűn útjára, ami 

– mondják – a vérpadra vezet.
Alig vártam, hogy hazaeresszem a  csordát. Megálltam a  bolt szomszédságában, 

a patakhídon, bámultam a vízbe, miközben – merész oldalvágásokkal – tekintetemmel 
megmegcéloztam a magányos, hallgatag épületet, tanulmányoztam a terepet. A ház 
mögött, a kertben tömzsi almafák várták az estét, olykor tompa puffanás hallatszott: 
alma pottyant a földre. Az almafákról eszembe jutott Spilberger bácsi. Akkor is itt álltam, 
pontosan ezen a helyen, amikor elvitték őket. Vili, a fia, egy évvel fiatalabb volt nálam. 
Amikor a szekér mögé lépett, mely az öregeket és a csomagokat szállította az állomásra, 
igyekeztem elkapni tekintetét. De átnézett a fejem fölött, elszántan és gyűlölködve, mint
ha én magam tehetnék róla, hogy kiűzik őket szülőházukból, falujukból, mely ugyan úgy 
szívükhöz nőtt, mint nekem. Két csendőr támasztotta a hídkorlátot, unottan, közömbö
sen szemlélték a kis társaságot, mely a szekérnél összeverődött. Hirtelen egy töpörödött 
vénasszony somfordált Spilbergernéhez, motyogott neki valamit, nyilván együttérzé
séről biztosította őket, mert a mindig szótlan, hosszú, sovány asszony megsimogatta 
a vénség arcát.

Vilmos bácsi különös dolgot művelt a kertben. Járt fától fáig, kezével cirógatta tör
zsüket, mindegyiknek nekiütötte homlokát, és fennhangon jajveszékelt. Ő ültette azokat 
a fákat még legénykorában, és igen fájhatott neki, hogy el kell válnia tőlük. Ahogy ment 
a szekér, átzörögve a híd kövezetén, Vilmos bácsi folyton integetett a lepecsételt, lakatra 
zárt háznak és a kert gyümölcstől roskadó fáinak. Felesége hiába csitította, hogy nem 
szabad annyira kimutatnia az érzelmeit.

A parasztok kiálltak a kapuba, s mintha halottas menet szemtanúi lennének, levették 
kalapjukat. Lelkükben, úgy vélem, nem volt meg a kor hivatalos ellenszenve a zsidók
kal szemben, őszintén szánták őket, de amikor elemelhették hátrahagyott ingóságaikat, 
megtették szemrebbenés nélkül, miként én, a tolvaj.

Lassan ellobogtak az alkony fényei, sötétség és csend borult a falura. Valahol kutya 
ugatott, olyan kényszeredetten, hogy csakhamar fel is hagyott vele. A főutca elnéptele
nedett.

A bolt udvarán nesztelen árny suhant. Csendesen lenyomta a bejárati ajtó kilincsét, 
és húzott rajta. Az ajtó halk nyögést hallatott, de nem nyílt. Még egy húzás, valamivel 
erősebb. Zárva. Az árny az ablakhoz osont, motozott rajta. Zárva. Hátha a felső szár
nyak… A meztelen talpak rátapadtak az ablakdeszkára. Enyhe lökés.

Az ablak nyitva volt!
A nagy, sötét épület egy fokkal feketébb lett – eltűnt benne az árnyék.
Elsőnek a  csokoládé jutott eszébe, az isteni csokoládé és az édesaranyos cukor

ka, melyből sosem ehetett eleget. Hogy mennyit szeretett volna belőle enni, maga sem 
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tudta. Sokat, igen sokat, úgy megtömni magát vele, hogy ujjával elérje a végét. Még csak 
a kocsmában tapogatózott, de a szája már úgy teleszaladt nyállal, többször is kénytelen 
volt nyelni. Szeme hozzászokott a sötétséghez. Feljött a hold is, ezüst permetéből ide is 
jutott. A kocsma padlóján egymásra hányt dunna, párna.

A boltba vezető ajtó tárvanyitva. Csoki, isteni csoki! Kétség nem férhet hozzá, vágyai 
most az egyszer teljesülnek. Telefalja magát, hogy nem fér majd ki az ablakon. Sebaj, az 
a fő, hogy életében először jóllakik édességgel. Itt, itt kell lennie a csokoládés polcnak, 
még emlékszik rá. Hányszor megbámulta a nagy halom csokit, ha nem lett volna any
nyira szégyellős, talán kért is volna. Matató ujjai között felzizeg a csokoládé papírja, hir
telenkedve tépicibálja le róla, s már tömi is befelé eszelős elszántsággal. Újabb tábláról 
vetkőzteti már a sztaniolt, pedig a szája még tele van. Ropog a foga alatt. Döfi! Ez, ez kell 
a magyarnak… mogyorós csoki! A következőt már nem falja, eszi, ahogy illik. Már arra is 
szakít időt, hogy elgondolkozzék picit, persze korántsem azon, hogy most bűnös dolgot 
művel, ilyesmi nem jut eszébe, mondhatnánk: az neki magas… Azon tűnődik, hogy jobb 
is lehetne ez a csoki, ízesebb. Olyan, mintha fűrészpor is került volna beléje. A vékony cso
koládéréteg beroppan mohó fogai alatt, s ott belül az a száraz fűrészpor. Hiába, háború 
van, ha a ruha műrostos, mért ne lehetne az a csokoládé is? Nincs mese, meg kell nézni. 
Az ablakhoz óvakodik. Vékony fénynyaláb hull be a piszkos üvegen, beletartja a csokit. 
Köpködés hangja hallatszik. A megtört szeletből fehér húsú kukacok gömbörödnek ki. 
Nekiveti hátát a pultnak, nagyokat nyel – ami bement, már maradjon a helyén, nem 
akar rosszul lenni, ahhoz ez a mostani nem a legalkalmasabb időpont. Egyébként is már 
szeretne kívül lenni, ott könnyebben lélegezhetne.

Nézzük talán a  cukorkát, azt nem lephette meg a  féreg, hiszen üvegben állt, be
csiszolt üvegdugóval. Már könyökig turkál az egyik üvegben, feledi előbbi utálkozását, 
tömi orra alá a selyemcukorkát. Ezt szereti a legjobban. Egyetlen hibája van ennek, hogy 
nem nokedli, nem lehet nyelni, meg kell rágni, mert elszopogatni nincs ideje. Majd kint, 
odakint. Szépen megrakjuk a zsebünket, s ha kint vagyunk a tágas, szabad ég alatt, ked
vünkre szopogathatjuk. Megtelt az egyik zsebe. Észbe kap. Nem szabad egyoldalúnak 
lenni, nézzünk másfajta után, legyünk válogatósak, ha módunkban áll. Jó volna, ha 
medvecukor is akadna. Kitapogat egy újabb üveget.

Szent isten, mi ez?! Még meg se fogta a  következő üveg dugóját, s  máris hangot 
adna?! Hallgassunk csak! Teremtő isten! Az udvari ajtó felől hallatszik a zaj. Csak nem 
szottyant másnak is kedve egy kis éjszakai kalandhoz? Kulcscsikorgás. Ezeknek kulcsuk 
van, ezek nem lehetnek akárkik, ezek hivatalos emberek. Ezek, ezek, Szűzanyám, ezek 
beszélgetnek is! Ezek ismerik itt a járást, ezek… ezek… Jaj, kik ezek?! A melle már ég, már 
az arca is tüzet fogott. Most mit csináljon, hová fusson? Itt nincs hová rejtőzni, gyerünk 
ki a kocsmába, a dunna alá, mert a szobák felé már nem mehet, elvágták az útját, az 
előszobából hangzik a beszéd. Forróság gyötri. Megölik! Széttépik! Megeszik!…

…Kicsit fülelek, visszafogott lélegzettel, és nem társaim nehéz szuszogását hallom, 
hanem azt, hogy léptek kopognak az előszobában, jönnek, erre jönnek, nyugodtan be
szélgetnek, amiből arra kell következtetnem, hogy nem értem jönnek, de engem talál
nak, ha nem dugom el magam. És már a dunna halom alatt vagyok, fejjel az ajtó felé 
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fekszem, kicsi résen át lesek. Gyengécske, sápadt fénysugár közeleg a  kocsmaajtó kü
szöbéhez, magabiztosan átlendül, araszol tovább, már a figyelőnyílás előtt lengedezik. 
Végre egy csizma. De jó volna megtudni, ki van benne. Még egy csizma, aztán egy ba
kancs. Tehát hárman vannak. Méterre tőlem megállnak. Diskurálnak. Már tudom, kié az 
első csizma – az őrmesteré.

A két csizma eltűnik a bolt irányában, a bakancs itt maradt a küszöbnél. Ó, hogy az 
ég szakadjon rá! Nem tudott már ez is odébbállni, elmenni az útból! Kipattannék a dun
na alól, és mint akit puskából lőttek ki… De nem lehet, ez a piszokházi bakancs elállja 
az utat, a reménység útját. Ó ezek a véletlenek, ezek az átkozott véletlenek! Igen, kiug
ranék, és rájuk zárnám az ajtót, nehogy lepuffanthassanak, aztán jöjjenek ki, ahogy 
tudnak, esetleg zörgessenek világcsúfjára, hogy valaki bezárta őket. Mondhatom, mu
ris lenne, volna ijedelem. Eszembe jut, esetleg neki kellene szaladnom a bakancs tulaj
donosának, fellökni, a rémület is segítségemre volna, de hát ez igenigen kockázatos, 
nem tudom, mekkora a manus, és ha fegyver van nála – amiben nincs jogom kételked
ni –, hogyan tartja. Jobban teszem tehát, ha maradok, hátha elmennek anélkül, hogy 
felfedeztek volna, és akkor nyert ügyem van. Ellenkező esetben – igen, akkor minden
nek vége, akkor… akkor rám szakad az ég, kitépik a szívemet, és odavetik a kutyáknak.

Beszélgetnek odabent. Kulimászt, szekérkenőcsöt keresnek. Elakadt valahol egy sze
kérkaraván, és ha nem találnak kulimászt, nem jutnak tovább. Csak azért robbant le 
egy hatalmas szekérkaraván, hogy engem itt elkapjanak. Az ég kilökött magából egy 
csillagot, és éppen az én fejemet szúrta ki magának, mintha nem volna éppen elég hely 
a földön, ahová eshetne.

Természetesen nincs kulimász, miért is volna. Ó ti véletlenek, mennyire ellenem es
küdtetek! Az őrmester hülyén heherészik, vigasztalja a hadnagy urat, sebaj, hogy nincs 
kulimász, torokkenőcs, az van rogyásig. Teremtő isten! Belegázol a dunna halomba. Ép 
eszem, el ne hagyj! Rátapos a hátamra.

Nyugodtságom utolsó morzsáit is felfaltam. Nincs tovább, itt a vég, az utálatos vég. 
Nem tehetek egyebet, fel kell ugranom, nyakamban a fehér dunnával. Ha az ablakból 
figyelném a jelenetet, igen komikusnak tartanám, verném magam a földhöz a röhögés
től, s elújságolnám boldogboldogtalannak, mennyire berezeltek az állig felfegyverzett 
hadfiak. Egymást törvetaposva zúdultak ki az ajtón – az ember tudattalan eleme, az 
akarat pórázáról szabadult ösztön bolondot űzött belőlük.

Az udvarról hallatszott az őrmester döbbent hangja:
– Úristen! Mi volt ez?!
És ha még mindig az ablaknál állnék, most befognám a szemem, keresztet vetnék 

a fiúra, aki falfehéren, állatként remegve várja, hogy beteljesüljön fölötte a sors akara
ta. Igen, keresztet vetnék rá, egy miatyánkot is elrebegnék lelki üdvéért, és nyakamba 
kapnám a  lábam, meg se állnék hazáig, hogy ne lássam, ne halljam, ami ezután kö
vetkezik. Mert a játéknak vége. Kétszer kell bűnhődnie, vagy ki tudja hányszor, kétszer 
minden bizonnyal. Egyszer a betörésért, másodszor három felnőtt ember nem minden
napi szégyenéért. A fiú már se nem eleven, se nem holt. Csak a szeme eleven, a szeme 
él, golyóvá kerekedve mered arra a kis sárga fénykörre, mely a szemetes padlón araszol 
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feléje. Hallotta odakintről a vasak csattanását is. Tudja, minek a hangja, pontosan ismeri 
a fegyver működését. A zárdugattyú a tárból a csőbe lökte a töltényt, a rugók nekivetik 
vállukat az ütőszegfejnek, s a jobb kéz mutatóujjának éppen csak meg kell mozdulnia, 
hogy a rugók, majd a puskapor energiái felszabaduljanak, szörnyű dörrenés rázza meg 
az épület ablakait. Ne moccanj, fiú, ha kedves az életed! A férfiúk most igenigen idegesek, 
ilyen idegesek talán még sose voltak, mióta az eszüket tudják. Ha a helyükben lennél, te 
is ideges volnál, és az sem lehetetlen, hogy ugyanúgy cselekednél, miként az őrmester úr 
fog néhány másodperc múlva…

A gyertya fénye remeg a tükörsima szuronyon. A fény remegése a fiúban folytatódik, 
a hasában, a lábában, minden porcikájában. A hegyes penge megy neki, egyenest a mellé
nek. Bele is megy a mellébe, a jobb mellbimbó mellett. Nem mélyen, talán centire – a félhold 
alakú forradás megmarad emlékeztetőnek, hogy máskor ne tégy ilyent, fiam. Melegség 
fut le a hasán, csiklandozza a bőrét. Az ég szerelmére! Oda ne kapj, meg ne vakard fiam! 
Félreérthetik a mozdulatot, akit ilyen helyzetben találnak, arról sok mindent feltételezhet
nek, esetleg hogy nálad is van valami – és látod, mi van a kezükben, és mennyire remeg
nek, most már nem az idegességtől, most már a méregtől, hiszen látnak, már tudják, hogy 
nem szellem, hanem húsvér ember ijesztett rájuk. Ne moccanj tehát, maradj veszteg, hadd 
folyjon a véred végig a hasadon, csiklandozza a bőröd, rá se ránts! A leventében is, amikor 
vigyázzba meredve álltál, hányszor, de hányszor elfogott a vakaródzhatnék, a frász akart 
kitörni, úgy csiklandozta valami az orrod, mégse nyúltál oda, féltél, hogy kapsz egy taslit. 
Most többről van szó, sokkal többről, ha egy kicsit jártasabb lennél a világi dolgokban, így 
mondanád: ez egy olyan drámai helyzet, melybe minden belefér a pofontól a halálig.

– Hát te vagy?! – kérdezte az őrmester szinte nyájasan.
Odanyújtotta a  puskáját a  katonatisztnek, aki időközben táskájába süllyesztette 

pisztolyát.
– Fogd csak meg, hadnagy úr!
A tiszt megfogta, és megkérdezte kötekedő kedveskedéssel:
– Nocsak! Ismerősre akadtál?!
– Arra, ismerősre – bólintott a csendőr, majd nevetve fűzte hozzá: Volt már egymás

hoz szerencsénk.
A gyertyát a pult sarkára állította, és keresett valamit a földön. Csizmájával a dun

nát is megemelgette, alájuk kukucskált. A két katona kíváncsian figyelte, mi fog ebből 
kisülni. A baka fáradt lehetett és igen álmos, mert nekidőlt az ajtófélfának, és zavartala
nul áldozott az ásítás örömének. Parancsnoka és az őrmester háttal volt neki, az pedig 
csöppet sem feszélyezte, hogy a fiú belelát tátott szájába. A fiú nem számított, nulla volt, 
állt, mint egy szobor, remegő inakkal, igen, mint egy szobor, melyet – kétség nem férhet 
hozzá – rövidesen ledöntenek lábáról.

A csendőr megtalálta, amit keresett – méternyi, vastag gumicsövet húzott elő a dun
na alól. Békésebb időkben az volt a rendeltetése, hogy bort eresszenek át rajta hordóból 
demizsonba, az alkalom azonban a fenyítés eszközévé tette.

Az őrmester lóbálta kicsit a  gumicsövet, próbálgatta, megfelele a  célnak. 
Kétségtelenül megfelel, jókorát lehet vele suhintani, istenien rugalmas.
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– Fordulj meg! – szólt gúnyosgyengéden a fiúra. Hangja mintha remegett volna, ta
lán az átélt ijedtségből maradt még vissza. A fiú megértette, hogy meg kell fordulnia, 
háttal a publikumnak, hiszen nem kívánhatja el, hogy az őrmester másszon a dunna 
kupacba. Merev térdekkel engedelmeskedett, attól való félelmében, hogy összecsuklik. 
Kezdheti, őrmester úr, most már jól áll a kezének…

Még csak nem is szisszent, amikor lecsapott rá a gumicső. Milyen különös, hogy nem 
érzi a fájdalmat – máskor ekkora ütést képtelen lett volna elviselni ordítás nélkül, azt se 
érezte, amikor a szurony hegye belehasított a mellébe. Nyilván a félelemnek köszönhető 
mindez, mely túl volt az emberileg elviselhető határokon, a lét és nemlét senki földjére 
vetette, ahol megváltozik a szenvedéshez való normális emberi viszony.

Egyszer a csendőr rosszul ütött, a gumicső célt tévesztve lecsúszott a válláról, s hatal
masat csattanva a fiú bal fülét érte. Csengettbongott benne minden, fülcimpája égett, 
de erre is éppen, hogy szisszentett egyet. Bal keze úgy tett, mintha oda akarna kapni, de 
a mozdulat esetten félbemaradt.

– Nem hallottam még ordítani – mondta a katonatiszt, s bosszankodásába csaló
dottság vegyült.

– Mi csináljak, ha egyszer nem ordít – dünnyögte az őrmester fáradtan fújtatva.
– Majd mindjárt fog – jelentette ki a tiszt sejtelmesen.
A fiú melle megszorult. Úgy érezte magát, mintha kötelet hurkoltak volna keresztül 

a hóna alatt a mellén, és egy fadarabbal csavarnák lassan, ráérősen, s szökik el belőle 
a levegő. Keze elindult a melle felé. Lazítani, jaj, lazítani, mert rögtön megfullad, lazíta
ni muszáj, azon az átkozott hurkon. Ujja tétován belekapaszkodott az ing gombjába, 
húzott rajta erőlködve, no csak még egy kicsit. A gomb lepattant, leugrott a melléről, és 
a dunnán puffant.

A fiú hallotta, hogy a katona sóhajtozik, mocorog és indul kifelé. Igenigen szerette 
volna tudni, miért támadt hirtelen mehetnékje a katonának – nem bírja már a látványt, 
vagy megneszelte, mire készül az az átkozott?! Rá kellene nézni a tisztre, megfordulva 
a szeme közé nézni, s ha olyasmit eszelt ki ellene, amit már úgyse bírna ordítás nélkül 
elviselni, hát akkor előre ordítana, hadd legyen meg a szíve vágya. Hiszen tud ő ordítani, 
azon ne múljék! No, csak rajta, kíséreld meg, próbálj ordítani, a tiszt úr a hangodra kí
váncsi, a hangodat akarja hallani, ne várd meg, amíg kikényszeríti belőled a fájdalmas 
kiáltást! Az ég szerelmére, ne makacskodj, mert csúnyán megjárod. Nézd csak, miben 
töri fejét az a sátánfajzat! Ordíts, te hülye, ordíts! Inkább előtte, mint utána…

Látja a körülötte imbolygó árnyakból, hogy a gyertya elhagyta helyét, és feléje köze
ledik. Most kellene ordítani, talán még nem késő, és a hadnagy úr elégedetten kacagna: 

„Ugye, megmondtam, hogy fog!” Hidd el, neki se fenékig tejfel, hogy csak ilyen kemény 
eszközzel tudja kielégíteni vágyát. Gonosz vagy te, kölyök, rákényszeríted, hogy lelkére 
vegyen valamit, amit – ha visszatér tisztes polgári foglalkozásához – sosem tud majd 
elfelejteni.

Ugye, hogy ordítottál?! Hát kellett ez neked?
A fiú csak ámultbámult, amikor a katonatiszt rafiát csomózott bal keze fejére, nem 

sokat, a bőr itt is, ott is kilátszott alóla. Ugyan, istenem, mi lesz ebből?! Ostobán meredt 
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a férfira, aki ott guggolt mellette, és zavart igyekezettel pólyázgatta kezét a zizegő, sárga 
fahánccsal, melyből a boltban jókora kévényi volt. Az őrmester ott állt mellette a gyer
tyával, világított neki. A fiúnak eszébe jutott, hogy hátha fel akarja akasztani a mester
gerendára. Igen fájdalmas lesz, fél kézzel nem éppen mulatság fityegni a mennyezetről, 
egyből kiáll majd a karja, s a fájdalom, minden bizonnyal megoldja majd azt a makacs 
nyelvét, ordít, és könyörög majd annak rendjemódja szerint. Szaporán lélegzett, kap
kodta a levegőt, lába citerázott alatt.

A katonatiszt elengedte a fiú kezét, rámordult:
– Hunyd be a szemed!
Megtette. Abban a pillanatban forróság csapta meg a kezét. Akkor már mindent ér

tett. A rafia egykettőre tüzet fogott, s annál jobban lángolt, minél inkább csapkodott. 
Végül levetette magát, ráhemperedett a tűzre, mely hamar elaludt. A dunnán fekete folt 
maradt.

Olyan jó, nyugodalmas volt feküdni ott, nem törődve azzal, hogy gonoszul böködik 
a csizmaorrok, és szitkozódva noszogatják, keljen fel, mert kitapossák a belét. Most már 
minden mindegy, csináljanak vele, amit akarnak, elvesztették hatalmukat felette, öljék 
meg, azt se bánja, de az istennek se áll fel innen. Itt akar meghalni, ezen a helyen. Már 
nem félemlíthetik meg semmivel, az égadta világon semmivel. Megélte a poklok kínját, 
mi jöhet még ezután? Vane még olyan eszközük, mellyel talpra ugraszthatják? A szóval 
mehetnek a fenébe, a szavak elvesztették előtte jelentésüket.

Lehunyta szemét, nem moccant. Eltökélte, nem ad életjelt magáról, higgyék azt, 
hogy betropált. Fenekén puffant a gumicső, majd sebes hátán csattant, végül a talpán 
állapodott meg. Úgy, úgy, szóval keresik a legérzékenyebb pontját. No, csak keressétek, 
tehettek nekem egy szívességet…

Valamelyikük megcsiklandozta a talpát – majdnem kitört belőle a nevetés. Erre nem 
volt elkészülve, erre az egyre nem. Szerencsétlenségére igen csiklandós volt, menten fel
szökkent – csiklandozással meg lehetne ölni. A guta üssön beléjük, mégiscsak eltalálták 
a legérzékenyebb pontját…

A katonatiszt kíváncsi volt művére, megnézte a fiú kezét. Lángvörös volt, néhol már 
apró hólyagok mutatkoztak. Bólogatott, fintorgott, és kijelentette, hogy nem érez sem
miféle szánalmat, a fiú megérdemelte, amit kapott, magának kereste. Valami azonban 
csak bánthatta, mert a csendőrség felé vezető úton többször is farcsonton rúgta a fiút 
és nem volt kibékülve azokkal a kurva szekerekkel, melyek éppen ezen az elátkozott he
lyen tudtak bedögleni, és úgy kellett neki ez a ma esti rohadt randevú, mint púp a hátára.

Az irodában is folyton a kezemet nézte. Megengedték, hogy leüljek. Kezemet magam 
elé tettem az asztalra, és fújkáltam, rám szólt, tegyem el a mancsomat, mert nem áll 
jót magáért. Eltettem a szeme elől, hogy ne bosszantsam vele. Kisvártatva megkérdezte, 
nincse a „háznál” napraforgóolaj. Az őrmester értetlenül nézett rá, néhány pillanatig 
mustrálta az arcát, majd engem nézett meg, és kiment, hozott olajat.

– Kend be! – sziszegte.
Megtettem, és igen jólesett, az égés csillapodott, majd el is ült, és a hátam, mellem 

vette át a fájdalom stafétabotját. Igenigen szerettem volna látni, mi van a mellemmel. 
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A rémület ama kétségbeejtő állapotában semmit sem éreztem, csak a vér tapadós fu
tását viszkető bőrömön. Lehorgasztva fejem, szemügyre vettem kabátomat – mintha 
abból a centi széles vágásból lüktetett volna fel a fájdalom. Ahhoz már nem volt bátor
ságom, hogy kigombolva kabátomat, ingemet is megtekintsem.

Az őrmester írógéphez ült, és faggatni kezdett, körülbelül hány órakor hatoltam be az 
épületbe és hogyan. Nem válaszoltam természetesen. Megismételte a kérdést, s mert ma
kacsul hallgattam, közölte velem, bekap, megrág és kiokád a budiban. Meredt szemmel 
bámultam az asztal alá, és a testem különböző pontjáról sugárzó fájásokra figyeltem.

A csendőr felugrott. A homlokát kezdte csapkodni tenyerével, és panaszkodott a tisz
tnek, hogy magas a vérnyomása. Hirtelen mellettem termett szétterpesztett lábakkal, és 
rám kiabált:

– Beszélsz vagy nem beszélsz?!
Nem szóltam. Megütött. Lefordultam a székről.
– Beszélsz vagy nem beszélsz?! – bömbölte.
Semmi válasz.
Megkapta a lábamat a bokám fölött, felrántott, és a fejemet ütögette a padlóhoz. 

A lélektanhoz nem nagyon konyított, különben rájöhetett volna, hogy ő minél inkább 
begerjed, én annál inkább veszítem el 
a  szólás képességét. Nem hinném, hogy 
a dac állított volna szembe a derék őrmes
ter akaratával. Nem voltam észnél, úgy 
vélem, hiszen csak károm származhatott 
hallgatásomból. Másmás malomban 
őröltünk. A  csendőr bemesélte magának, 
hogy én egy rohadt, makacs gazfickó va
gyok, „direkt” nem járatom a  bagóleső
met, ezzel akarom tönkretenni az ő  ide
geit, melyek már régen nincsenek vasból, 
elhatározta tehát, hogy megtöri makacs
ságomat. Emelgetett lábamnál fogva, és 
ütögette a  padlóhoz a  fejemet. Minden 
koppanás fejemben visszhangzott.

A tiszt megsokallta a  vallatást, és rá
szólt, hagyja már abba, engedjen át neki, 
ő majd kinyitja a számat.

– Itt van neked – mondta fogát csat
togtatva az őrmester, és ellökött magától. 
Volt annyi magamhoz való eszem, hogy 
karom kinyújtva csökkentsem az esés len
dületét.

A katonatiszt rám parancsolt, üljek 
vissza a helyemre.

Illusztráció Gulyás Mihály könyvéből.  
Szőnyi Gyula rajza.
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Zúgó fejjel kuporodtam le a  székre. Szememből sötét karikák röpködtek, elenyész
ve a fal fehér hátterében, olykor villámláshoz hasonló fény cikázott át a fekete gyűrűkön, 
s agyamban fel berregett egy vekker. Megremegtem, igen nehezen tudtam egyenesen ülni.

– Mondd, fiam – hajolt elém a  tiszt –, mi értelme van ennek az egész ostobaság
nak? – Hangjában szánalom érződött. – Szerencsétlen fickó vagy, hallgatsz, csak hall
gatsz, s azt hiszed, könnyítesz vele sorsodon. – Megemelte hangját: – Merő tévedés, fiam! 
A töredelmes beismerést enyhítő körülményként értékeli a bíróság. Válaszolj szépen az 
őrmester úr kérdéseire, mi is, te is hamarabb szabadulunk. Szeretnénk már lefeküdni – 
holnap is nap lesz, tudhatnád.

Az őrmester fel s alá sétált a szobában, és nyafogott, hogy azt ígérte a feleségének, tíz 
órára otthon lesz, és tessék, már tizenegy is elmúlt.

– No, kérdezd – intett a tiszt a csendőrnek –, most már fog beszélni.
Az őrmester az írógép elé ült, igazított valamit a papíron, és feltette a kérdést.
Csend, nyomasztó csend.
– Megüt a guta – nyögte, és leejtette kezét a gépről.
– Szóval így állunk, fiatalúr?! – vicsorgott a tiszt tehetetlen dühében. – Hát akkor ide 

figyelj, kimutatom a kártyámat én is, nem árulok tovább zsákbamacskát. Ha nem tudná 
– hangja fenyegetően csattant – a fiatalúr főbenjáró bűnt méltóztatott elkövetni. A tör
vény nem ismerése nem mentesít a büntetés alól. Az este hét óra után elkövetett bűnese
tek statárium alá esnek, téged pedig két órával később kaptunk el. Nézd csak! – Hirtelen 
előkapta pisztolyát. Kihúzta belőle a tárat, a töltényeket egyenként kinyomogatta belőle, 
mint a szilvamagot, és sorba állította.

Érdeklődve lestem a fegyverre, pisztolyt ilyen közelről még sose láttam. Azon fára
doztam, hogy visszafogjam a látásomat elhomályosító fekete körök áradását. Szép, sár
ga golyók, szikrázva ragyognak a villanyfényben, s mellettük a testes fegyver úgy fekszik, 
mint egy lomha anyadisznó. Malacai ezek a pompás kis golyók… De jó is volna kezembe 
kapni, hirtelen milyen nagyfiú lennék, és ezek itt ketten milyen kicsik, hogy szűkölnének 
a rémülettől, hogy ez a hallgatag fiú a fegyver nyelvén fog megszólalni…

– Holnap ez a nyolc töltény a fejedbe repül, ha nem nyitod ki a szádat. A statárium 
halált jelent, ha nem tudnád. Nekünk – az őrmesterre és magára mutatott – módunk
ban áll elkendőzni a tényeket, azt írjuk majd a jegyzőkönyvbe, hogy hatkor fogtunk el. 
Jóindulatunkat szolgáld meg, nyisd ki végre a szádat. Beszélj szépen! No, kérdezd!

Hogy mi ütött belém, rejtély. Rá se fütyülve, mit beszél a csendőr, arcommal köze
lebb nyomakodtam a pisztolyhoz és a golyókhoz, és – megáll az ész! – mosolyogtam. 
Bármennyire is furcsán hangzik, mosolyogtam. A két férfi megrökönyödve meresztette 
rám a szemét. Hosszan méregettek. A mosoly már tovatűnt arcomról, visszahulltam ma
gamba, mint a kő a vízbe, de vallatóim még mindig bámultak, nem tudták levenni tekin
tetüket rólam. A tiszt, szemét rajtam tartva, tokjába süllyesztette pisztolyát, a töltényeket 
beseperte a markába, és zsebébe koccantotta, s az őrmesterre lesett.

– Ez bedilizett – mondta megszorult hangon.
– Nincs kizárva – bólintott az őrmester.
– Sokat kapott – akart szánakozni a tiszt, de a csendőr letorkolta:
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– Csak amennyit megérdemelt. Tizenhat éves, és már betörő. Elég korán, nem gon
dolod, hadnagy úr?

A tiszt fáradtan legyintett:
– Küldd ki, nem akarom látni.
– Menj ki! – szólt rám az őrmester.
Nehezemre esett felállni. Ép kezemmel megkapaszkodtam az asztalban, a másikat 

ráfektettem az asztallapra, hogy könyökömmel is segítsek magamon. Balom már eny
hén puffadt volt, fehér pöttyök tarkállottak a bőr vörösén. A tiszt hátrahőkölt ültében, 
riadtan nézte kezemet. Már éppen zártam be magam mögött az ajtót, amikor a tiszt 
sóhajtva mondta:

– Legszívesebben megölném vagy megsimogatnám.
Én meg azt kívántam neki, hogy amikor a legeslegjobban szeretné magát érezni, ál

modjon a hangommal, és verje ki a hideg veríték…
Bár lett volna még mit elszámolni magammal, de hogy a nagyját letudtam, a meg

próbáltatások emléke elpihent bennem. Észrevétlenül lepett meg az álom.”

(részlet — 224–228. oldal):

„Nem láttam többet őket.
Megkerestem a pecket, visszavertem helyére, és bezártam az ajtót. Akik ezután jön

nek, már nincs joguk ránk verni, jól nevelt kopogtatással kell bebocsátást kérniük. A front 
átment a falun, elsodort egy adag előítéletet, ugyanakkor visszaállított jogaiba néhány 
fontos szokástörvényt.

A lócán vetettek nekem ágyat. Pillanatok alatt mély álomba merültem.
Reggelre fehér volt a világ. Az ég derülten kéklett. A felhők, melyek hóval hintették 

meg a tájat, elhúzódtak észak felé, nagy messze, talán a hetedik falu fölött sötétlettek, 
mint rács mögé vert komorló félelem. A nap vörösen kúszott az Eperjes–Tokajihegylánc 
sötétkék fűrészfogai fölött, kíváncsian hordozva körül tekintetét a falun, mintha azt fi
gyelné, változotte valamit tegnap óta. A házak érintetlenek maradtak, talán egy cserép 
se tört el, pedig megszámlálhatatlanul sok golyót lőttek ki egymásra a küzdő felek, né
hány mázsával súlyosabbak lettek a dombok. Leleményes gyerekek, akik már a béke jö
vendő hétköznapjaira gondoltak, több szakajtó hüvelyt szedtek össze a temetődombon.

Sebtében összeállítottam napi programomat, s úgy döntöttem, egyelőre nem me
gyek haza, mert akkor lőttek mindenféle programnak, anyám nem enged el otthonról. 
Szentül hittem, nem esett bántódásuk. Olyan békés volt a reggel, derűs, optimista, mint 
bármelyik kora téli reggel.

Nyakamba kaptam lábamat, ki a faluba! A Szugban alig volt mozgás. A patakhídon 
összeszaladtam a jegyzővel, behúzott nyakkal iparkodott befelé a szegénynegyedbe – 
nyilván barátkozni jön az új rezsim várható oszloposaival. Amikor úgy három méterre 
lehettem tőle, karom önkéntelenül szalutálásra rándult, az idomítás reflexe tette ezt ve
lem, hiszen tegnap még kötelezően elvárták az efféle tiszteletadást. Fennhangon rikkan
tottam:
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– Szebb jövőt!
A köpcös, jól táplált férfinak földbe gyökerezett a lába, tágra meredt szemmel, rémül

ten bámult rám, majd alacsony pillantással körülhordozta tekintetét, nem akadte fülta
núja a sajnálatos esetnek. Egyetlen ugrással mellettem termett, megragadta galléromat, 
és teljes erőből megrázott.

– Az anyád hétszentségit, te marha! – sziszegte gyűlölködve. – Ha nekem még egy
szer szalutálni mersz, és így köszönsz, kitaposom a beled! Megértetted? – Rántott még 
néhányat rajtam, majd visszarokkanva előbbi csendességébe, szapora léptekkel folytat
ta útját. Megértettem, mindent megértettem, az ijedtség pillanat alatt kihunyt bennem, 
s valami fékevesztett vidámság tolakodott a helyére. Lekaptam a sapkámat, felvágtam 
a levegőbe, és harsány kiáltást hallattam: „Hurráááá!” A szomszédos háztetőn galam
bok tollászkodtak. Kiáltásom felriasztotta őket, csapongva köröztek a tető fölött. Ó a fé
lelmetes úr! Mennyire odavolt, mennyire kihoztam sodrából azzal  a köszönéssel.

A haranglábnál román katonák ácsorogtak. Megnézték a sapkámat, de nem szóltak. 
A csendőrség kéményei békésen füstölögtek. Ablakait csomagolópapírral ragasztották 
be. A fából készült kiugró homlokán a csendőrség „cégtáblája” helyén jókora vöröske
resztes tábla volt.

A híd! Mi van a híddal?!
Hát semmi. Nem robbantották fel. Amikor közelebb értem hozzá, két végén kilós 

szappanhoz hasonló ekrazitkockák csomóját fedeztem fel, egyiknél is másiknál is szuro
nyos őr strázsált. És kisvártatva találkoztam a két magyarral is, vaságyakat cipeltek va
lahonnan a csendőrség épülete felé, sarkukban puskás románnal. Nem tudtam megállni, 
hogy ne szóljak hozzájuk, hiszen jól ismertem őket:

– Hát maguk mit keresnek itt? – Bizony nem tettem volna kirakatba válaszukat, el
küldtek a francba, és családfámat emlegették, nem éppen hízelgő módon.

Fél óra múlva mindent tudtam a hídról. A két derék katona elvágta a gyújtózsinórt. 
A német robbantóosztagnak igen sietős volt a dolga, nem néztek utána, rendben vane 
minden, meggyújtották a zsinór végét, és elrobogtak autójukon, s már nem volt bátorsá
guk visszamerészkedni. A híd szerencsés megmenekülésében nem kis szerepe volt a ka
tonák kvártélyosának, egy asszonynak. Háza a híd közvetlen közelében állt, s tisztában 
volt vele, hogy ha felrobbantják, háza is ripityára megy. Addig rimánkodott az őröknek 
(és táplálta őket minden földi jóval), hogy megfogant bennük az elhatározás: kijátsszák 
a németek éberségét, megmentik a hidat, így eleget tesznek háziasszonyuk kérésének, 
s a híd megmentése révén ők is megszabadulnak a fogságtól, a románok méltányolni 
fogják hősiességüket. Azt nem tudtam meg, tervük utolsó pontja teljesülte. Remélem, 
amikor elvégezték dolgukat, a románok szélnek eresztették őket.

A robbanás tehát odább történt, néhány száz méterre innen. A vasúti híd őrei eleget 
tettek a parancsnak – ha megtagadják, eggyel több hidunk marad… és engem benne 
hagynak a pácban.

A híd túloldalán a  Hangya Szövetkezet épülete árválkodott, ajtajai tárvanyitva. 
Kíváncsiságom nem hagyott békén, be kellett mennem. Tele volt gyerekkel. Egymás kezé
ből kapkodták ki az értékesebb holmikat, csúnyán marakodtak a koncon. A polcok már 
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üresek voltak, térdig érő szeméthalmazban turkáltak a kis alkalmi rablók. Hirtelen egy 
idős, magas rangú román tiszt sántikált be az ajtón. A látvány méregbe gurította, ször
nyen elkezdett kiabálni. A gyerekek, mint fogságba esett egerek, kétségbeesetten futká
roztak, iszkoltak volna ki az ajtón, de a tiszt elállta a kijáratot, s veszedelmesen rázta 
botját. A gyerekek egy távolabbi sarokba húzódtak, és várták, lépjen el az ajtóból. A tiszt 
megtette ezt. A  sok gyerek nekizúdult a  kijáratnak, a  bot nagyokat koppant fejükön. 
Magam is nekiiramodtam, de nem úszhattam meg a dolgot, jól a nyakam közé sózott. 
Méltatlankodva trappoltam haza. Én csak nézelődni akartam, nem lopni. Dühös harag
szomráddal gondoltam a tisztre. Már a Szug közepén járhattam, amikor szembetalál
tam magam a jegyzővel. Gonosz indulat kerített hatalmába – meg kell leckéztetnem az 
urat, az anyja kapcabetyár… legfeljebb lehajít nekem egy pofont. Nem, nem, jegyző úr, 
kikerüljük a pofont is, igyekszünk elejét venni. Jobb kezem zsebembe süllyesztve, eláll
tam útját, s vakmerő szemtelenséggel, zordan szóltam:

– Hol jártunk, jegyző úr?
Megtorpant, tekintete ijedten ugrálta körül arcomat, majd zsebben markolászó ke

zemet vette szemügyre. Szörnyen zavarban volt, kerekded arcán félelemmel vegyes meg
rökönyödés.

– Mi közöd hozzá? – kérdezte fáradékony hangon, tekintetét zsebemre szegezve. 
Hallott rólam egyetmást, a börtönviselt emberekről eleve feltételezhető, hogy könnyen 
elkapatják magukat, különösen suhanckorban.

– Nyalizunk a kódisoknak, nyalizunk?
Ha lett volna benne csöppecske önérzet és bátorság, ad akkora frászt, hogy a csil

lagos eget nagybőgőnek nézem. Ő azonban szó nélkül hagyta arcátlanságomat, nagy 
ívben kikerült, és lesunyt fejjel, sietősen távozott. Utálatos kárörvendezéssel rikoltoztam:

– Szebb jövőt, tekintetes úr! Szebb jövőt!
Szégyen a  futás, de hasznos – a  jegyző nyakába kapta a  lábát, futásnak eredt. Ó, 

mennyire gyűlölhetett! Apám igenigen bepörgött, amikor előadtam otthon osztályhar
cos szilajkodásom hiteles történetét. Ingerült hangon kioktatott, hogy ne rontsam a csa
lád renoméját, hiszen elég taknyos vagyok még ahhoz, hogy neveletlenségemet a család 
számlájára írják. Gazemberséggel, felelőtlenséggel vádolt.

Igyekeztem ködöt játszani, hogy jelenlétemmel ne lovaljam bele a mérgelődésbe egé
szen a tettlegességig. Leforrázva, megszégyenülten ódalogtam ki a szobából. Magam se 
tudom, miért, de inkább elismerésre számítottam. Ismertem apám érzelmeit a jegyzővel 
kapcsolatban, ki nem állhatta. Ő azonban jóravaló szegény ember volt, aki véleményét 
mindig megtartotta magának, nem verte dobra. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Minek 
szaporítaná haragosainak számát, különösen az urak között? Az úr a pokolban is úr, és 
hátha a németek visszafordulnak, és akkor lesz nemulass…

Elszontyolodva tébláboltam az udvaron, nem tudva mit kezdeni magammal. 
Ácsorogtam a  nap hűvös, decemberi zuhatagában, s  tűnődve hallgattam a  zajokat, 
melyek csöppet sem hasonlítottak a falu szokásos délelőtti mocorgásához. Döngő pat
kócsattogás hallatszott az országút felől, ágyúkat vontattak a göcsörtös, háború viselte 
kövesúton – láttam a karavánt a faluban.”
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Ejtsünk pár szót a garadnai élet ezen palettájához kötődő szerzőről. Gulyás 
Mihály 2003. november 17-én hunyt el. Kilencgyermekes családban nőtt fel, 
ő  volt a  harmadik. Miközben 1938-ban az édesanyja a  negyedik gyerme-
két hozta világra, hirtelen komplikációk léptek fel. A  lehető leggyorsabban 
Szikszóra, a Garadnától negyven kilométerre fekvő városba vitték. A környék 
egyik legnagyobb kórháza mindmáig itt található. A beteg asszony azonban, 
fájdalom, menthetetlen volt… Minthogy igen szegények voltak, Garadnára 
átszállítani nem tudták, Szikszón temették hát el…

Az apa újranősült, az összetartó család aztán további öt gyermekkel gyara-
podott, Mihály azonban nem múló szeretetével anyja emléke felé fordult, aki 
akkor távozott az élők sorából, mikor a fiú nyolcéves volt csupán… Amiatt 
szenvedett, hogy édesanyja a távolban pihen, nem pedig Garadnán, a szülei 
mellett.

Kisgyerek korától Mihály pásztorkodott, apjának segédkezett, a falu csor-
dáját legeltették. Egy napon – tizenhat éves volt – a kertben ült, amikor a vas-
villával egy német harci gránát gyújtószegét megpiszkálta, mire az egyszerre 
csak felrobbant. A szerencsétlenség következtében egyik kezén két ujját veszí-
tette, bal lábába kilenc, a jobbikba tizenhárom repeszszilánk került, ráadásul 
az egyik a térdébe fúródott. Szegény család lévén, nem került sehonnan pénz 
a repeszszilánkok eltávolítására, egész életére ott is maradtak a testében, aho-
gyan voltak…

Gulyás Mihály sokoldalú irodalmi tevékenységet folytatott, Észak-Magyar-
ország életéről számos tiszta, igazságosan megrajzolt képet hagyott maga 
után. Érdemei közül az alábbiak különösen említésre méltóak: 1956-ban az 
ElTE-n szerezte meg az újságírói diplomát. 1952 és 1966 között volt az Észak-
Magyarország című napilap munkatársa. 1962-től egészen nyugdíjba vonulá-
sáig alapítóként és főszerkesztőként a havonta egyszer megjelenő észak-ma-
gyarországi Napjaink című irodalmi folyóiratnál tevékenykedett. 1972-ben 
Gulyás Mihály azon miskolci írócsoporthoz tartozott, akik a magyar írók szá-
mára mindmáig megrendezésre kerülő nyári Tokaji Írótábort elindították.

A térdében erősödő fájdalom és idős édesapjának ápolása miatt 1975-ben, 
negyvenhat évesen kénytelen volt nyugdíjba menni. 2003 nyarán Szikszón új 
út építésébe fogtak, mely a régi temető egyik oldalán húzódott… A hetven-
négy éves Mihálynak csak ez kellett, hogy régen elgondolt tervének megva-
lósításába belevágjon. November 16-án exhumáltatta édesanyja földi marad-
ványait, és még aznap átvitette Garadnára. Másnap reggelre holtan találták… 
Egyszerre temették őket, anyja csontjait is az ő sírjába helyezték el.

Gulyás Mihály húga, ilona volt olyan kedves és beleegyezését adta, hogy 
idézzem bátyja könyvéből a fenti részletet, az ebben foglalt epizód kapcsán bi-
zalmasan közölte: „Akkor Mihályt igen-igen megverték a csendőrök…”
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1875 júliusában szintén egy olyan 
ember született Garadnán, aki ész-
revehető nyomot hagyott maga után 
a magyar kultúrában: Kemény György 
költő és újságíró. Családjuk gazdasá-
gi okokból még 1896-ban az USA-ba 
emigrált, Cleveland városában vetet-
ték meg a  lábukat. György újságírói 
tevékenységgel foglalkozott, több ma-
gyar nyelven megjelenő újságban kö-
zölte munkáit. 1903 és 1933 között 
a Dongó című vicclapot szerkesztette. 
Első, magyar nyelvű versekből álló kö-
tete, a  „Magyar énekek az idegenben” 
1908-ban, Clevelandben jelent meg. 
1909-ben alapította meg a  „Képes 
Családi Lapok” című magazint, ennek 
szerkesztője is lett. Detroitban 1944-
ben adták ki híres művét a  „Magyar 
Élet könyve 1892–1942” címmel.

Középen Gulyás Ilona, 
 Gulyás Mihály húga, 2019.

Kemény György (1875–1952).
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Kemény György:
Az én szülőfalum

Az én szülőfalum:
nem cikornyás város.
Útja: egyszer poros,
máskor pedig sáros.
Az én szülőfalum:
csak aprócska falu
házak térdepelnek
s görnyedt házban lakók
kit sem érdekelnek.
Kis házak tetején:
bús szalma fedelek;
ritka közöttük
a móddal zsindelyezett.
Ablakuk se cifra;
zöld zsalugáterek
sorát ki se lát itt,
legfeljebb muskátlit.
Sovány embertuskók,
földtúró bogarak
üldögélnek némán
vén eperfák alatt
s kanalazzák tálból,
tempósan az ételt.
És mikor setét lett:
fáradtan cammognak

holtra fáradt népek
a zsúpszalmás ágyra.
És alszik a falum,
szegény szülőfalum,
mint kövön az árva.
Baját: ki se bánja;
még csak ki se tették
szegényt a mappára.
Ha néha kiteszik
ismeretlen nevét:
düllesztheti szemét,
aki azt meglátja.
Kis szülőfalumra,
a fehér falura,
mert névtelen árva:
nem valami büszke
az ország mappája.
Sose búsulj falum,
apró szülőfalum; nem lész
mindig árva.
Nevünk még nem tűnt el;
még kövér betűkkel,
módosabb betűkkel
kerülhetünk egyszer
a magyar mappára.

Szemléljék csak meg, kérem, a következő oldali fényképet: 1936-ban készült 
Garadnán. Klema Endre készítette, egy budapesti katolikus pap, aki ezúttal azért 
látogatott haza szülőfalujába, Garadnára, hogy kedves elfoglaltságának hódol-
hasson. Minden itteni tartózkodása alkalmából felvételeken örökíti meg falu-
ja életének eseményeit. A fényképen bemutatott ház Klema Endre szülőháza, 
mely Spielbergék házától kevesebb, mint száz méternyi távolságra helyezkedik 
el. Mivel foglalatoskodik vajon az egybegyűlt parasztok csoportja? Milyen ko-
rúak? Miért kell vajon egymás mellett ülniük?

Az idő tájt a faluban lakó családok közül jellemző módon sokan foglalkoztak 
ezzel a munkával, minthogy a környéken elterülő termékeny föld kiváló mák-
termést hozott. A  képen látható nagycsalád a  mák betakarítását végzi, vagy-
is a megérett mákgubókból, melyek többsége már annak rendje-módja szerint 
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meg is repedt, a parasztok kirázzák a mákszemeket, majd egybegyűjtik őket. Az 
a folyóirat, melyben ezt a fényképet lehozták, finom szarkazmussal azt írta, hogy 
ezeknek a parasztoknak fogalmuk sincs arról, hogy igazából a nagyvilágban az 
idő tájt mi is az a két fontos termék, amit nagyüzemi méretekben a mákból ál-
lítanak elő?

Az egyik, amikor a még puha mákgubón éles késsel több, nem túl mély be-
metszést ejtve, a gubóból folyékony, fehér, kásaszerű anyagot, a „máktejet” pré-
selik ki. Több mint száz éve ebből a „máktejből” nyerik az ópiumot. A kész ópi-
umból pedig az egyik legfontosabb gyógyszert, a morfiumot készítik.

A másik termék útja – a garadnai őslakosok elbeszélésének megfelelően – 
épp az ő szülőfalujukból indul ki, s közel áll „történetünk epizódjaihoz”.

Előttem az asztalon a „MAGYARORSZÁG kereskedelmi, ipari és mezőgazda-
sági CÍMTÁRA” című tájékoztató kiadványsorozat 1924-re vonatkozó kötetének 
néhány lapja, fénymásolatban kiterítve. „A GARADNA Kk. Abaúj-Torna” vo-
natkozó szakaszból megtudjuk, hogy akkor 700 embert tett ki a falu lakossága. 
A vállalkozókra vonatkozó sorban fel van tüntetve SPIELBERGER HERMANN 
neve, tehát Fanni nagyanyám gazdasága az eredeti elnevezést megtartotta. 
E sorban még ott van: „Apotheke: Kabay János”.

A „történetünk epizódjai” fordulattal az 1926-os évre kívánom az olvasót emlé-
keztetni. Édesanyám Regina ekkor hagyja el Garadnát, hozzámegy Ferenchez, s át-
költözik Miskolcra. Nem sokkal korábban, 1924-ben, tanulmányai végeztével tűnt 
fel a faluban egy fiatal patikus, Kabay jános, aki aztán az akkori Garadna egyetlen 
patikai ellátó pontjának gyógyszerésze lesz, vagyis „az út túloldalán lévő patikáé”.
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Kabay jános 1915-ben tizenkilenc éves ifjú ember, mikor is felvételt nyert 
a  budapesti Műegyetemre kémia szakra. Hat hónapra rá azonban kénytelen 
abbahagyni tanulmányait, mert behívják katonai szolgálatra. Az i. világhábo-
rú után bátyja, péter Hajdúnánás városában működő patikájában kezd megis-
merkedni a gyógyszerészszakma alapjaival, ugyanekkor beiratkozik a budapesti 
pázmány péter Egyetemre, ahol majd 1923-ban átveszi a gyógyszerészdiplomát, 
és 1924-ben leteszi a hippokratészi esküt.

A tetterős fiatal szakember tehetsége és a belőle áradó roppant tudás hatá-
sára nemcsak a helyi lakosság táplál fokozott bizalmat a garadnai patika iránt. 
A  szomszédos falvakból és településekről odaáramló emberek száma is ész-
revehetően magasba szökött. Kabay jános mindezzel együtt sem érzi magát 
elégedettnek, hiszen vakmerő gondolat rágja a  lelkét egy ideje: megkísérelni 
a morfint közvetlenül a mákból kinyerni úgy, hogy teljesen kiiktassa a folyamat-
ból a hagyományos ópiumfázist. A mákgubókat ezért már a virágszirmok lehul-
lása után levágták, felaprították, zúzták, kisajtolva belőle a megkívánt anyagot…

A Szabadalmi Hivatalba Kabay jános 1925-ben nyújtja be kérvényét, 1927-
ben pedig büdszentmihályon (a mai Tiszavasvári) már meg is alapítja az 
Alkaloida Vegyészeti Gyárat. A későbbiekben, 1931-ben új szabadalmaztatási 
eljárásra nyújt be kérvényt, miután felfedezi, hogy a morfiumot az eddigiek so-
rán veszendőbe ment, elégetésre került mákszárból és levélből is ki lehet nyer-
ni… Az eredmény az lett, hogy mákot is tudtak termelni, ráadásul a  szár is 
felhasználásra került. Dupla haszon! 
Ebből adódóan a száraz máktörekből 
morfiumot előállító üzemek egész év-
ben, megszakítás nélkül termelhettek.

Találmányát Kabay jános több or-
szágban szabadalmi védelem alá he-
lyeztette, s  mind a  mai napig a  világ 
valamennyi szegletében az általa elter-
jesztett módszert alkalmazzák a morfin, 
a sok esetben elkerülhetetlen, egyedül 
hatásos fájdalomcsillapító készítmény 
előállítására. Kabay jános az ipari mé-
retekben folyó morfiumgyártás módjá-
nak feltalálására javarészt a feleségével, 
dr. Kelp ilona vegyészmérnökkel szo-
ros együttműködésben végzett tudo-
mányos kutatás során jutott el.

Kabaynak, ennek a  nagyszerű felfedezőnek a  sorsa tragikusan végződött. 
Harminckilenc éves volt, amikor egy operáció után, a kórházban kapott heveny 
vérmérgezés következtében váratlanul elhunyt… Ha korai halála nem vet vé-
get felfedezői életpályájának, Kabay jánosnak teljes joggal ítélhették volna oda 

Kabay János (1896–1936).
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a Nobel-díjat. A svéd kormányzat szüntelen figyelemmel követte a magyaror-
szági eseményeket, a svéd miniszterelnök nagyra értékelte a felfedezést, és tá-
mogatásáról biztosította a felfedezőt.

„Ismerjük be, hogy csupán részei vagyunk e nagy műnek, s bár fontos a szerepünk, 
csak a mi kis körünket látjuk, de egészében fel nem foghatjuk. Az nem von le a mi érté
künkből, hogy a mi véges agyunk elvész a végtelenben.”

(Kabay János, magyar feltaláló, alkaloida kutató)

Magyarországon és határain túl is széles körben ismert, kiemelkedő tudós, 
ismeretterjesztő és sokoldalú kulturális személyiség, Juhász Árpád, mikor még 
egészsége lehetővé tette (mára nyolcvanöt éves…), egészen a legutóbbi időkig 
rendszeresen ellátogatott a garadnai temetőbe. Család tagjai kíséretében nagyap-
jának, juhász jánosnak a sírját kereste fel, aki a múlt század elején hosszú éveken 
át a mindmáig működő garadnai görög-katolikus templom kántortanítója volt.

juhász Árpád geológusi oklevelét 1957-ben vehette át az Eötvös loránd 
Tudományegyetemen, ezután pedig hosszú éveken keresztül fáradozott a geo-
lógia népszerűsítésén. A Magyarhoni Földtani Társulat tiszteletbeli tagja, szá-
mos állami kitüntetés birtokosa. pályája teljes időtartama alatt földrajzi filmek 
sokaságának elkészítésén dolgozott, kommentátorként különféle ismeretterjesz-
tő adásokban szerepelt. Az egész ország ismeri, neve naponta tűnik fel a tévében, 
rádióban és a sajtóban. Élete során a Föld száznyolc országában járt, közülük 
sokról be is számolt műsoraiban.

Kelp Ilona és Kabay János.
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Látogatóban a nagyapai sírnál a garadnai temetőben. Juhász Árpád két lánya és unokája kísé-
retében, 2019 nyarán.

Mindeddig Garadnánk múltjának részleteit taglaltuk, a szó mostantól pedig 
pauló Mariannát illeti, a falu jelenlegi polgármesterét:

– Nyomban az esküvőnk után, 1990. augusztus 21-én költöztem Garadnára. 
Körülbelül három évig sírtam, mert kicsi és idegen volt számomra ez a  falu… 
Hamarosan megszültem az első lányunkat, Nikolettet. Akkoriban még változat-
lanul laboránsként és gyógyszerészsegédként dolgoztam a Miskolci Gyógyszertári 
Központban, azonban a  vállalat megszűnése miatt csakhamar elbocsátottak. 
Munkanélküli lettem. Miután megszületett második kislányom is, Krisztina, be-
iratkoztam, hogy elvégezzem a főiskolát.

A főiskolát 2005-ben el is végeztem. Megkeresett Abkorovics Laci bácsi, a falu 
akkori polgármestere és elmondta, hogy létre akarják hozni az idősek klubját. 
Megkérdezett, hajlandó lennék-e vezetni? Alig vártam, hogy reggel legyen, sza-
ladtam, hogy közöljem vele, vállalom… Ilyen lehetőség egyszer adódik az életben, 
hogy az embernek ilyen munkát ajánlanak fel! Kis időre rá a falusi önkormányzat 
négy képviselője egyikévé is megválasztottak.

Mind jobban megismertem a faluban lakó idős embereket, rajtuk keresztül az-
tán a családjukat, felnőtteket-gyerekeket egyaránt. Azóta tudom pontosan, melyik 
házban ki lakik. Akkoriban kezdtem a falu életébe jobban belelátni, észrevenni 
a dolgokat, azóta is folyton csak azon jár az eszem: mire lenne szükség, mit lehetne 
tenni a faluért? Így lettem Garadna része…

A kilencvenes években megkezdődtek a gyárbezárások… Annak előtte sokan 
jártak be dolgozni Garadnáról Miskolcra, a gyárak viszont egyszer csak kezdtek 
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bezárni, egyik a másik után: a vasgyár, a drótgyár, a cementgyár… A rendszer-
váltás következtében sokan munka nélkül maradtak. Kora és munkatapasztala-
ta miatt nem mindenki tudott elhelyezkedni ezután. Ezek az emberek az önkor-
mányzathoz kerültek, az gondoskodott róluk, felvették őket a  foglakoztatási és 
munkahely-teremtési programba. Sokuk rövid időn belül nyugdíjba ment… Ez 
azoknak sikerült, akik a kiszabott nyugdíjkorhatárt elérték. Nekik ünnepségeket 
szerveztünk, szépen elbúcsúztattuk őket… Akik viszont a meglehetősen szűkös 
munkanélküli segélyből kellett hogy megéljenek, igen nehéz helyzetbe kerültek…

Négy éven át voltam képviselő. Elkezdtük a  munkát. Az ebédet a  klubba 
Novajidrányból hozatjuk, ahol a részlegesen állami támogatással fenntartott kony-
hán főznek. Azoknak az idős embereknek, akik nehezen járnak, házhoz kiszállítjuk 
az ebédet. A többiek elkezdtek bejárni ebédre a klubba, ahol kicsit tévéznek is. Mi 
rendszeresen beszélgetünk velük, bármi hivatalos papír kell, segítünk megcsinálni.

Annuskával épp ekkortájt ismerkedtünk meg. Váltótársam lett a munkában. 
Már jóval a klub megnyitása előtt Annuska és Olga (Kéri Mihályné) az ebédet bi-
ciklivel vitte ki az öregeknek, akármilyen idő is járta, akár hóban, akár esőben is… 
Maguk jártak Novajidrányba a konyhára is… A klubban elkezdték őket „öreg-da-
dusként” emlegetni…

Egyetemi tanulmányaimat 2010 szeptemberében kezdtem, októberben pe-
dig a falu polgármesteri tisztségére is megválasztottak. Így aztán nagyon nehéz 
idők következtek… Sok egyéb dolog mellett még Vladimir is gyakrabban látogat-
ta meg a falut… Nagy autóbuszokkal hozta a vendégeket. Folyton agyondicsért: 

„Marianna! Te olyan okos vagy!”
A munkám az első perctől fogva abból állt, hogy mindig ki kellett valamit har-

colni… Az iskola kicsi volt, a gyereklétszám benne egyre csökkent. Sokszor akarták 
már bezárni az iskolánkat. „Sokba kerül, sok pénzbe… Novajidrányban nagy az 
iskola, sok a tanár, járjanak oda a gyerekek…” Ja, de a távolság odáig hat kilo-
méter… Éveken át harcoltunk…! Ezért sikerült megtartani a szép kis iskolánkat 
mind a mai napig, négy osztály, két osztályterem… Ma tartják az iskolánkban 
a gyerekeknek a farsangi mulatságot. A lányok, akik szoktak nekem segíteni, há-
rom kiló lisztből sütöttek fánkot, baracklekvárral be is vitték az ünnepségre az is-
kolába a gyerekeknek. Mindnyájunk számára fontosak ezek az alkalmak is. Sajnos, 
nem valami jól érzem ma magam, így ma van először, hogy nem tudtam elmenni.

Na, és az önkormányzat épülete…! Jöjjenek csak el, nézzék meg, tavaly újí-
tottuk fel, méghozzá nagyon szépen! Azt is be akarták zárni! „járjanak csak be 
Novajidrányba, van nagy iroda!” Viszont az öregek állandóan jönnek hozzánk, 
hétfőtől péntekig, mindegyiküknek megvan a maga ügyes-bajos dolga, tőlünk kér-
nek segítséget… Segíteni mindenkinek kell… Nehéz a  munka, igen kimerítő!!! 
Leginkább úgy történik, hogy sikerre visszük, de sokáig kell harcolni, sokat is…

Most itt vannak az újabb munkanélküliek is nekem. Igaz, hogy a fiatalok egy-
re inkább el tudnak helyezkedni, de ott vannak harmincan az idősebbek, az öt-
ven-hatvan évesek, ők már a nyugdíj közelében járnak. Takarítás egész évben van, 
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felseprünk rendszeresen, tisztaság van. Mindig megkeresem a munkalehetőséget, 
sokuknak azonban már baj van az egészségével, nehezükre esik a munka… Az 
alkohol is sok problémát okoz… Épületeket hozunk rendbe, az esőelvezető csa-
tornákat tisztítjuk ki… Zöldségültetéssel is foglalkozunk, azt is betakarítjuk… 
Megvásároljuk és felújítjuk az elnéptelenedett házakat. Ezután pedig valaki bérbe 
veszi… A Belügyminisztérium többször oklevéllel tüntetett ki bennünket a munka-
ügyi-foglalkoztatási programjainkért, pénzjutalmat adományoztak nekünk, ebből 
mi pedig ismételten csak ingatlant vásároltunk… Két házaspár már be is költözött 
két felújított házba, fizetik a bérleti díjat, gyűjtögetik a pénzt, hogy saját tulaj-
donba meg tudják venni a házat. Mi ezt szívesen látjuk, hiszen azt szeretnénk, ha 
fiatalítani lehetne a falut.

Mostanra egyetlen ház sem áll üresen. Vagy fiatalok vették bérbe, vagy fiatal 
párok Szlovákiából, akik azonnal meg is veszik. Mi ennek örülünk. Ez is azt erő-
síti, hogy Garadnának igenis van jövője. A legfontosabb az, hogy azoknak a fiatal 
pároknak, akik itt maradtak, itt laknak, tetszik a falu. Szép hely is, az emberek 
pedig becsben tartják a gyökereiket. Ugyan hol is van Magyarországon olyan hely, 
ahol össze ne találkoznánk a földijeinkkel, akik egytől egyig büszkén vallják, hogy 
garadnai származásúak? Ez tényleg nagyszerű!

Mindig vannak segítőtársaim a munkámban. Kevés ugyan nálunk az ember, 
el is van foglalva mindenki, sok a dolog, de mindig számíthatok rájuk. Köztük 
is élen jár Annuska. Bármi legyen, fel-
találja magát. Harminc éve már, hogy 
nagy tehetséggel elindította a  garad-
nai könyvtárat. Korábban a  falu ön-
kormányzatának épületében egy kis 
szobácskát foglalt el a  könyvtár, mos-
tanra a hivatal épületének egyik nagy 
termében kapott helyet, nemrégiben 
az erre kiutalt támogatásból szépen fel 
is újítottuk. Annuskának mindig ren-
geteg javaslata, jó ötletei vannak. Pár 
éve ő  gyűjti össze a  különféle temati-
kus kiállításokhoz az anyagot Garadna 
történetéről, mi pedig bemutatjuk: 

„Régi fényképek”, „Kézműveseink 
csipkéje”, „Régi esküvői ruhák”, 

„Gyermekfényképek” „Hagyományos 
konyhai csipkék” címmel.

„SPIELBERGER REGINA csipkéi” – a legújabb kiállításunknak ez a címe, me-
lyet a SPIELBERGER – 35 Memoriálé avatóünnepségére rendeztünk meg a  fa-
luházban. Vladimir Rott édesanyjának Kanadából idehozott, mintegy két tucat-
nyi csipketerítőjéből állítottunk ki, ezeket saját kezűleg még a múlt század 20-as 

Klema Annuska (Mincsik Gáborné).



AZ ÉlET MEGY TOVÁbb, 13. FEjEZET

454

éveiben, fiatalkorában készítette, mikor még Garadnán lakott. Ezt a kiállítást is 
a mi Mincsik Annuskánk szervezte meg (a csipkéket kimosta, kikeményítette, ki-
vasalta, asztalokon helyezte el őket).

Megragadom ezt a pillanatot, hogy hálás köszönetemet fejezzem ki Anna gye-
rekeinek is, a  nem kevesebb tehetséggel megáldott Veronikának és balázsnak. 
Mincsik Veronika, aki egy szakiskola tanára, disszertációjába tartozó anyagokat 
bocsátott rendelkezésünkre, melyekben Garadna történetéről érdekes információk 
és fényképek kaptak helyet. Mincsik balázs pedig, aki egy miskolci egyházi iskolá-
ban tanár, a kárpátaljai ruszinok és az ottani görög-katolikus egyház történetének 
kutatásával foglalkozik. Annuska – titokban súgom meg – Vladimirt igen kedveli, 
így valahányszor ideutaznak, horgol valamit a családja számára emlékbe. Jószívű, 
mindig készen áll, hogy segítsen.

Most, hogy Annuskának több elfoglaltsággal jár az unokák nevelése, amivel lá-
nyát segíti, az ő helyettesítésére lépett be Tánya (Rétlai istvánné), egy fiatal ukrán 
asszony, aki egy a magyar fiúhoz ment hozzá. Tánya a foglalkoztatási programunk 
keretében nálunk dolgozik, de ha szólok neki, hogy vasárnap be kell jönni, mert 
jön valaki, sütni kell valamit vagy készíteni a fogadásra, az otthoni munkáit képes 
félbehagyni, és máris segít! Még mindig „küzd”, hogy a magyar nyelvet elsajátítsa.

Az egyetemen a „diplomás szociális munkás” képesítést szereztem meg. Nálunk en-
nek nincs nagy becsülete, Budapesten nagyobb rá a kereslet, ott elég jól meg is fizetik. 
Németországban és Amerikában az ilyen szakembereknek nagyobb megbecsülés jut.
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Büszkeség és hála töltött el, amikor tudomásomra jutott, hogy a Települési ön-
kormányzatok Országos Szövetségébe beválasztottak, ahol is szociális tanácsnoki 
tisztségben ötleteimmel és energiámmal igyekszem közreműködni. Ennek a szer-
vezetnek köszönhetően látogathattam el Norvégiába, ahol idősügyi intézmények-
kel, lakhatásukra kialakított lakásokkal, iskolákkal, szociális programokkal és 
azok kedvezményezettjeivel ismerkedhettünk meg.

Jelenleg a kistelepülések nálunk országszerte, de különösen a mi borsodi és aba-
úji térségeinkben a túlélésükért, fennmaradásukért küzdenek. Ezzel összhangban 
egy érdekes állami pályázati rendszer tűnt fel, melyet Magyar Falu Program néven 
tettek közzé. (Igaz, annak dacára, hogy már harmadszor adtunk be pályázatot tá-
mogatásra, mi egyelőre nem nyertünk…) Az ország számára ez igen fontos prog-
ram. Nem feltétlen kell ugyanis mindenkinek nagyvárosban laknia, s mi is lehetne 
jobb, mint olyan helyeket keresni fel, mint ahonnan elszármazott az ember, a szü-
leit meglátogatni, odavinni a gyerekeket, ott tölteni a szabadságot, amennyiben 
van megfelelő úthálózat, étterem, valamilyen terem, hely vagy szabadtéri létesít-
mény a családi kikapcsolódáshoz. Na és a zöldség meg a gyümölcs is mennyire más 
ízű, ami ott várja az embert! A „Magyar Falu” ragyogó ötlet!

A garadnai SPIELBERGER – 35 elnevezésű Memoriálé, amelyet mi létesítet-
tünk, s melyre büszkék vagyunk, s melynek felavatására sok országból számos 
vendéget tudtunk fogadni, még inkább arra kötelez bennünket, hogy falunk méltó 
rangját megfelelőképpen őrizzük. Azok az autósok, akik Kassa felé haladnak el 
erre az autópályán, egyre gyakrabban figyelnek fel a fehér kőből készült emlékmű-
re, oda-odajönnek, hogy megszemlélhessék.

Most próbálkozunk annak elérésével, hogy alkalmas út épülhessen a  Memo-
riáléhoz. Hogy mi szükség van egy ilyen útra? Sokan erre úgy felelnének, hogy sem-
mi különös, hiszen ez emlékhely kicsi is, megcsinálják, s már el is felejtik… Meg 
ugyan hány ember is küzd világszerte, hogy a házuk előtt elmenő utat rendbe le-
hessen hozatni? Hát talán magának akarja Vladimir ezt az utat? Talán bizony 
a Memoriálénkat is saját magának építette?! A gyerekeik, az unokáik és minden 
idelátogató számára! Hányszor eljön Magyarországra, találkozókon előadásokat 
vállal nálunk, a miskolci iskolásoknál vagy épp az encsi vagy a budapesti gimna-
zisták részére… Vladimir nem azért akarja, hogy út legyen, hogy ő végigmehessen 
rajta, hanem hogy a gyerekeik, unokáik járhassanak rajta. A család féltve őrzi az 
Auschwitzban elpusztult 35 hozzátartozója emlékét. Mindig is kötelességünk, hogy 
emlékezzünk majd rá, hogy a Fő utca 6. szám alatt tizenhárom gyerek született, 
akiktől a Spielberger- (Spielberg-) család igen sok utódja származott le, s jelenleg is jó 
egészségben élnek Magyarországon, az USA-ban, Kanadában és más országokban…

Marianna fenti mélyen megindító szavai olyannyira meghatottak, hogy nem 
tudtam megállni, hogy közbe ne vessem:

– A mi álmunk pedig az, hogy Garadna egy modern településsé fejlődjék, 
amelynek felkeresését be lehetne iktatni a  Kassa–Varsó–Krakkó–Auschwitz 
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útvonal elejére, amelyen már jelenleg is olyan sok turistacsoport megy végig, 
akik azt az alattomos, halálba vivő utat kívánják megtekinteni, a rajta történte-
ket átérezni. itt vitték ugyanis Auschwitzba a magyarországi és szlovákiai zsidó-
kat 1944-ben, köztük Garadna kedvelt, megbecsülést szerzett, zsidó származású 
lakosait is.

Ha a Memoriáléhoz megépítjük az utat, bizonyos vagyok benne, hogy gyer-
mekeink – közülük is ilona lányunk lesz a leggyorsabb, aki már magyar állam-
polgársággal is rendelkezik –, meg sem állnak mindaddig, míg valamely állandó 
rendezvényt, „Emléknap”, „Rokonok és barátok találkozója” vagy épp „Az élet 

„Szükség van egy útra az emlékműhöz.”
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ünnepe” címmel meg ne szerveznének. Mondjuk öt évente valamelyik júniusi 
vagy júliusi időpontban néhány napos találkozó Garadnán, ehhez ki lehet ta-
lálni érdekes rendezvényeket, amelyek után bejárhatják egész Magyarországot 
vagy egy másik európai országot. A fő dolog ebben az, hogy ha már az embernek 
megvan az a kiindulópontja, ahol egykor a bölcsője ringott, akkor úgy érdemes 
megszervezni a dolgokat, hogy a család a gyerekekkel és ismerősökkel együtt 
bármely utazásra vagy nyaralásra innen induljon el: személyes eredetünk forrá-
sát látva sokkal könnyebb az embernek a jövőjét építenie.

– Múltad mutasd meg barátaidnak! Európát akarod látni? Akkor indulás! 
Garadnáról indulunk!

pauló Tibor, Marianna férje, aki beszélgetésünk közben mellettünk ült, az én 
példámat követve, magához ragadta a szót. Így beszélt:

–  Nemcsak Kemény György volt biztos abban, hogy egyszer majd a  mi fa-
lunk, Garadna is felkerül a térképekre… Klema Dorottya mesélte nekem, hogy 
Olaszországban láttak is a  XVI. századi Európáról egy olyan térképet, amin 
Garadna, a mi falunk büszkén ott díszelgett!

A mi polgármester asszonyunk, a tiszteletreméltó pauló Marianna végezetül 
ezt mondta:

– Érzem, sőt, egész biztos is vagyok benne, hogy az olyan faluknak, mint a mi 
Garadnánk, van jövőjük! Igaz, hogy régóta vágyom arra, hogy megjelenjen végre itt 
egy olyan lelkes fiatal ember, aki el akarja foglalni az én polgármesteri posztomat. 
Én örülnék a legjobban, ha a stafétabotot lenne kinek átadni… Az ifjúságban na-
gyon bízom. Ma mindent csak a fiatal nemzedék ízlésének megfelelően kell csinálni.

Pauló Marianna és Tibor családja, Garadna, 2018.
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jelen fejezet végéhez érve, még hozzá-
tenném: pauló Tibor fent idézett mondatá-
ban Klema Dorottya nevét említette. Nekem 
szintén megadatott az a  szerencse, hogy ez-
zel a  szerény, igen kiválóan képzett, nagyon 
kellemes hölggyel megismerkedjem. Először 
is, az Önök számára már jól ismert Klema 
Annuska húgáról van szó, aki Garadnán nőtt 
fel, Miskolcon lakik, két gyermek édesanyja. 
Ugyanakkor másfelől Klema Dorottya angolta-
nárnő, s egy általános iskola igazgatóhelyettese.

Meglepő tény: A  szóban forgó általános 
iskola épp amellett a  ház mellett található 
(Soltész-Nagy Kálmán utca 2. szám), amely-
ben szüleim, Regina és Ferenc józsi bátyám-
mal együtt 1931-ig lakást béreltek, és sajnos, 
innen is indultak el a „keleti pokolba”…

Dorottyától származó értesülésem szerint a nevezett térképet, melyen a mi 
falunk, Garadna is fel van tüntetve, 1575-ben nyomtatták „Közép- és Kelet-
Európa térképe” címmel, és a  palazzo Vecchioban, Firenzében őrzik a  Régi 
Térképek Múzeumában.

Köszönöm, Dorottya, ezt az újabb, örömteli találkozást!

Toronto, 2020. március 18.

Klema Dorottya.
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Ma 2019. március 24. van, a könyv a maga útján haladt már lassan a nyom-
dakész állapot felé, Natalja Ovcsinnyikova végzett az utolsó fejezet fordításá-
val, Cathy Young nekilátott, hogy az utolsó „porcióval” segítsen megbirkózni, 
Mezey Katalin az  Utószót finomította, józsa György Zoltán fáradtan pihent 
a fordítás végeztével, a tördelőszerkesztő az orosz szövegből az első három feje-
zetet küldte el pdf formában, amikor derült égből lesújtott a VilÁGMÉRETŰ 
KATASZTRÓFA…! (Mindmáig senki még csak elképzelni sem tudja, hogyan 
végződik…! A  világ országai a  szörnyűséges „koronavírus” markában van-
nak…!) Az államok polgárai pedig mindnyájan otthonaikban különültek el 
egymástól a kényszerhelyzetben… A milliószámra adódó gondok közt az egyik 
abban állt, hogy a  határozatlan időre elrejtőzött emberek számára megfelelő 

„szórakozást” biztosítsanak sok-sok napon át. Ennek a problémának a kezelésé-
re az internet, a televízió, a koncerttermek, a színházak, a múzeumok és egyéb 
tömegtájékoztatási intézmények ingyenes hozzáférést tettek lehetővé program-
jaikhoz és archívumaikhoz. Erre a listára a gondos magyarországi archívumok 
is felkerültek.

Új barátomat, a  Garadna faluban született miskolci tanárnőt, Klema 
Dorottyát az imént mutattam be olvasóimnak. Épp csak a szó szoros értelmé-
ben a minap történt, hogy alávetve magát az általánosan kötelező karantén elő-
írásainak, kompjuterénél ült, s valamely archívum megnyitott tartalmát igye-
kezett felmérni… A történelem, a múlt nagy rajongója, Dorottya a keresőbe 
bevitte a „Garadna, paulovics” szavakat (a paulovics nagyapja vezetékneve volt, 
aki egykor Garadnán a bírói tisztet látta el). A képernyőn kisvártatva meg is je-
lent a szöveg:

Gulyás-Mihály-cikke-Kabayról-EszakMagyarorszag_1989_10__pages49-49 (2).pdf

Az ember egyszerűen nem talál szavakat, hogy a  nem várt siker súlyát 
megfelelően értékelni tudja. Az internet az olvasó előtt már ismert Gulyás 
Mihály mára ismeretlen cikkéről tájékoztat, melyet szerzője 1989-ben az 
Észak-Magyarország című újságban közölt le. A cikk földijéről, a garadnai, 
nagy érdemeket szerzett Kabay jános gyógyszervegyészről szól. Dorottya sa-
ját FaceTime oldalán ezt az anyagot ki is posztolta, hogy az azonos oldalra 
regisztrált társaival megismertesse. pauló Marianna és Tibor Garadnán más-
nap az újdonságot már fel is fedezték az oldalon, s azon nyomban átküldték 
nekem…! Mennyire tartalmas kiegészítéssel is szolgál ez mindahhoz, amit 
a fentiekben a nagy magyar gyógyszerészről megtudhattak.
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A miskolciak számára egyetlen és nagyon ismert jelentése van a szónak: a Zsolcai 
kapu és a Kun Béla utca sarkán lévő fontos gyógyszertár, ahol külföldi medicinákat 
kapni. Patikában, legtöbbször, várakozni szokás. Velem is megesett a „Kabay”-ban. 
A bolt névadójára esett tekintetem – a grafikus készítette rajz eltűnődő férfiarcot áb-
rázol: „Kabay János 1896–1936”.

Időm is volt, szakmám szerint „hivatásos kíváncsiskodó” is vagyok, miért ne kér-
dezhetném meg az alkalmazottat: „Ki volt az a Kabay?” Alig tudtam meg tőle töb-
bet, mint a képaláírásból: „Biztos a gyógyszertár régi 
tulajdonosa és ismert szaktekintély is lehetett.” Nos, 
ezt magam is kitaláltam, mert nem minden gyógy-
szerészről neveztek el patikát, kifüggesztve arcké-
pét is. (Az „Aranyszarvas” Rácz névre is „hallgatott”, 
mert tulajdonosa Rácz Jenő volt, nekem – nem aka-
rok hencegni vele, de a tény az tény – „Jenő bácsi”, 
ugyanis évekig egy udvaron laktam vele, mert nem-
csak „boltját”, kétházas ingatlanát is elállamosították 
tőle. Szokta volt mondogatni az öregúr, nem min-
den célzatosság nélkül: „Két diplomás él az udvar-
ban, két embernek nem büdös a seprőnyél.” A Kun 
József – később Szabó Lajos – utcai portán termetes 
vadgesztenyék állnak, s lombhullás idején hetekig szolgálták kettőnk „aktív pihené-
sét…” A fákról még jelenidőben írhatok – „házam” helyén ma garázsok vannak.)

Összeismerkedtem egy miskolci kereskedővel – Kábái Jánossal. Elmondta: Sajnos 
csak névrokona a híres gyógyszerésznek, mert ő Ragályon született, az „y”-os valahol 
az Alföldön. (De azért az „i”-s Kábái Jancsi is megérdemli, hogy nevét megjegyezzük.) 
Kevés vendég tudta a miskolci Művészklubban, hogy az oly példásan szerény és ud-
varias portás – nyugdíja a társadalmi létminimum alatt „hevert” – keményebb „fiú” volt 
legénykorában, mint bármelyik vendég; dr. Pozsonyi Tivadar „Magyar honvédek a szlo-
vák ellenállásban” című könyvében emlegeti. Meghökken az ember, mennyi híresség-
gel összehozza sorsa, ha sokáig nem hagyja abba a lélegzést! Kábái Jancsi barátom 
hőstettét gimnáziumi igazgatóm vetette papírra, s híres osztálytársa Ragályon a refor-
mátus lelkész fia, Király István volt, az Állami Díjas irodalomtörténész – nekem profesz-
szorom az ELTE-n. Ezek a véletlenek szinte bekerítik, mondhatnók: már-már „valakivé” 
teszik az embert, mert – hadd vágok fel vele – vittem annyira, hogy Király nekem „Pista”, 
s ha „egyre ritkábban” , összeakadunk, ezt kérdi: „Mi újság otthon, Miska?” Válaszolom: 

„Úgy gondolod, Gömörben?” Mivel ő is „régi fiú”, kapásból sorolja a megye valódi nevét: 
„Borsod-Gömör-Kishont-Abaúj-Torna-Zemplén.” (Ragály gömöri falu.)

Az ismert üdülővároson, Hajdúnánáson áthajtva, meglepődve olvastam a pati-
kán az ölnyi betűkből kirakott nevet: „Kabay János”. Oda is bekíváncsiskodtam: „Hát 
nem tudja az úr? Itt született!”

Nos, nem arról híres, hogy ott látta meg a napvilágot (ami nem is igaz, legfeljebb ott 
járt iskolába). Egyszer betévedtem a régi encsi gyógyszertárba, hogy nekem mennyi 
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patika akadt utamba!), és mit látnak szemeim! Kabay János garadnai gyógyszerész 
„Méregkönyv”-éből egy bekeretezett lapot. Minden időben szigorúan vették az egész-
ségügyi hatóságok a patikusok tevékenységét, ha „mérget” adtak ki-el, azt könyvelniük 
kellett: kinek? mit? mikor.

Elképedve meresztem a szemem a hiteles másolatra. Az én, akkor – 1926 – 750 lel-
kes szülőfalumban egyszerre három orvos működött: egy állami körorvos, dr. Swiriján 
János, dr. Kis József és dr. Horváth Arnold magánorvosok, magyarán: „maszekok”. 
Nálunk tehát az 1000 főre jutó orvosok száma „magasan verte” akár a fővárosi átlagot is!

Érthető, hiszen hat falu lakossága járt ide gyógykezeltetni magát, mivel itt volt 
a Szent Antal Gyógyszertár is. (Milyen különös! Swiriján doktort én mindig „öregnek” 
tartottam, s már 6 évvel túléltem. A garadnai temetőben háborítatlanul, de nem elha-
gyatott sírban alussza álmát. Az is szóra érdemes, hogy egy másik orvos is úgy végren-
delkezett, hogy itt helyezzék örök nyugovóra; nemrégen temették.) Mindhárom or-
vosról tudok valamit. Az állami doktor kötözött be 1945 őszén, amikor gránát robbant 
a kezemben, tizenhat évesen! Dr. Kis Józsefre nem emlékszem, fia azonban jó cimbo-
rám lett a közös faluélmények jogán – Kossuth-díjas filmrendező, s annyira kedvelte 
Garadnát, hogy egyszem fiát a Ferencz családnál nyaraltatta az 1960-as években. Igen, 
ő Kis József. Dr. Horváth Arnold esete éppen most aktuális. A megyei pártbizottság 
főorvosaként tevékenykedett, így hát kezelt a felszabadulás előtt garadnai pásztorgye-
rekként, utána –– vannak ilyen szerencsés-szerencsétlen fordulatok – főszerkesztőként. 
Igen, esete külpolitikai aktualitás. A ®sztálini-brezsnyevi diktátum szerint nem lehetett 
saját külpolitikánk, tehát – a moszkvai „karmester” intésére – Magyarország is megsza-
kította diplomáciai kapcsolatait az „agresszor” Izrael állammal, amely hat nap alatt „le-
igázta” a nem egészen négymilliós népéből kiállított hadseregével a szegény 86 milliós 
arab tömb, főleg Egyiptom katonaságát. Horváth doktor Dávid mellett voksolt, de mert 
nekünk Góliáttal kellett „rokonszenvezni”, disszidált. Már hazajöhet. Hazája visszaállí-
totta diplomáciai kapcsolatait Izraellel 1989. szeptember 18-án.

Nagyon eltávolodtam Kabaytól? Körülötte jártam, hiszen ezek a derék orvosok kol-
légái voltak a gyógyításban. Ráérő időben – talán – együtt kvaterkáztak, hiszen pon-
tosan kivolt a létszám, a „négyes”. A legjobb módnak alighanem Swiriján körorvos ör-
vendett: neje tanítónő, ő orvos, se kicsi, se nagy. Magaépítette háza ma is a körorvos 
rezidenciája, s kapós hely lehet – itt nem ismerik a „betöltetlen orvosi státus” fogalmát.

És térjünk a tárgyra. 1923-ban új tulajdonosa van a garadnai Szent Antal Gyógyszer-
tárnak, Kabay János. Úgy hírlett, azért esett választása erre a patikára, mert házi labora-
toriumához villany kellett, s itt ekkor már majdnem 20 éve (1906) volt. Toronyiránt kb. 10 
km-re Gibárt, a Hernádra épült vízierőmű, mely a gyártás rövid szezonjában a Szerencsi 
Cukorgyárat látja el árammal, a tulajdonosok villamosítják a környező településeket. 
(Az erőmű ipartörténeti műemlék, elsőként itt termeltek váltóáramot az országban.)

Min törte a  fejét és temérdek üvegcséit a  tudós patikus? Elsőként ő állítja elő 
a morfiumot vegytiszta állapotban Magyarországon! A népies nevén „mákonyinak” 
tisztelt szer létezéséről és mákban (Papaver) rejtőzéséről ősidők óta tudtak a „java-
sasszonyok”, de a parasztanyáik is – mákgubóból készült teát itatnak a csecsemőkkel, 
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ha jön a foga, s folyton sír. (Papaver somniferum = „az álom virága”.) Gyerekkoromban 
nemegyszer láttam: a teának főzött mákgubót kiöntik a fölös folyadékkal, s biztos 
ami biztos, széttapossák, nehogy valamelyik falánk gyerek vagy állat szájába kapja. 
A mákgubóban ópium van, aminek a 10%-a morfint tartalmaz, ami veszedelmes mé-
reg, „csábító” kábítószer, s aki rákap, morfinista lesz a klinikai kórisméje, és általában 
menthetetlen, Morpheus ókori görög álomisten „imádója”. A morfium félszintetikus 
származéka, a diacetil-morfium nem más, mint a hírhedt, egyik legerősebb, legkere-
settebb és legdrágább kábítószer: a heroin. (Ellene és „rokonai” ellen valóságos há-
borút vívnak éppen napjainkban Kolumbiában – hadsereget vetnek be a gyártók, ke-
reskedők, maffiák leverésére.) A mákgubóból nyert ópium 20–22%-ban alkaloidákat 
tartalmaz, amelyek mind emberben, mind állatban erős fiziológiai hatást váltanak ki. 
Számos, ma már nélkülözhetetlen gyógyszer alapanyaga.

Nos, ennek a csodaszernek feltalálója, vagy inkább a kinyerés technológiájának 
kimunkálója Kabay János, aki annyira meggazdagodik találmányából, hogy szülőfa-
lujában, Tiszavasváriban megveti alapjait a mai Alkaloida Műveknek.

Feltételezések szerint a garadnai patika házi laboratóriumában jön a titok nyitjá-
ra, hiszen 1927-ben, megérkezése után négy évre már eladja a gyógyszertárát, amit 
maga vezetett, és már csak 9 év van neki hátra a gyár kiterveléséhez és megépítéséhez.

Negyvenévesen már Morpheus örök álmot bocsát reá. Bizvást remélem, nem a ta-
lálmánya, hanem a hozzá vezető út testi-lelki fáradalmai döntötték sírba Tiszavasvári 
(Hajdúnánás? Miskolc? Garadna?) nagy fiát életénék teljében.

Ma már senki sem emlékszik rá, de a  gyárban emlékezhetnek Garadnára. 
Nemrégiben a novajidrányi Vörös Csillag Tsz udvarán egy Moszkvics furgonon ezt 
olvastam: „Alkaloida Művek, Tiszavasvári.”

Idén, a szövetkezet kezdeményezésére, a novajidrányi és garadnai tsz-tagok má-
kot termesztettek háztáji földjük egy részén.

De hát Tiszavasvári messze, a szállítási költség tetemes, hiszen nem a „magot”, 
csak a „héját”, az üres mákgubót vitték el innen. Közelebb nem akadtak mákkal ba-
joskodók, vagy a garadnai földből más, jobb alapanyag bújik elő? És Kabay János 
se „véletlenül”, nemcsak a villamosenergia jelenléte miatt vert itt tanyát négy évre?

Garadna legöregebb embere, Paulovics Lajos bácsi 1896-ban született. Még 
Kabay is élhetne, de már 53 éve… A tudományos haladás, a magyar gyógyszerku-
tatás mártírja?

Nem tudhatom. Egy biztos: nagy alakja. S  emlékére eredményes kutatásának 
színhelyén – is – kellene őrizni nevét. A  garadnai gyógyszertár miért nem visel-
heti? Miskolcon, a Zsolcai kapu és a Kun Béla utca sarkán nem tudnak róla sokat. 
Mondhatnám, semmit.

Gulyás Mihály, 1989

Kedves olvasó! Ebből az információözönből csupán egyetlen következtetést 
szabad levonni:

GARADNA, Élj TOVÁbb!
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UTÓSZÓ

Meglehet, hogy valakit meglep a könyvbe bekerült fényképek meny-
nyisége. Nem kétséges, hogy van belőlük nem is kevés, viszont könyve-
im hőseinek és a  hozzájuk kapcsolódó eseményeknek eleven oldalát mu-
tatják meg, emléküket így kívánom pontosabban megőrizni. Könyveimet 
unokáim és a velük egykorú generáció számára írom, akik saját maguk haszná-
ra pillanthatnak bele az általunk leélt őrült évszázad forrásaiba és reális képébe.

Egy pillanat műve, s máris tovaröppent az a három év, mely ezt a negyedik 
könyvemet ajándékozta nekem. A korral ugyanakkor az emberben az a meg-
győződés alakul ki, hogy az élet korántsem csupán „megy tovább”, hanem egye-
nesen meteoritsebességgel száguld, csak időben sikerüljön ráeszmélnünk. Hálát 
adhatok a sorsnak, hogy megadta nekem azt az örömöt, hogy ezt az új „gyer-
mekemet” is megláthassam. S mindehhez ráadásul hány meg hány remek segí-
tőm akadt!

Mindenekelőtt, drága feleségem, iya, akivel ötvenkilenc éve vagyunk együtt, 
immár nyugdíjban. Szerelő-javító cégem egyre ritkábban hív segítségül, így 
megadatik az a lehetőség, hogy azokkal a dolgokkal, történésekkel foglalkozzam, 
amelyekről írtam. Így, ha csak tehetem, teljes napokon át a számítógép előtt és 
a telefonon ülök, írok, telefonálok, szervezek, vagy éppen a fordítók egyes feje-
zeteken végzett munkáját ellenőrzöm. Kulturális rendezvényekre már több éve 
csak ritkán járunk. iya órákig csendben üldögél a szomszéd szobában. Főként 
ipadjén a számítógépes játékok kötik le, ideje cseppet sem kisebb hányadát az 
tölti ki, hogy nagy számítógépe előtt ül: végeérhetetlen komolyzenei koncer-
tekben és operákban gyönyörködik, közülük sokat régóta kívülről tud. Aztán 
következnek a  csütörtöki napok: üzletekbe ilyenkor járunk az élelmiszer be-
szerzésére. persze nem holmi „kenyér, tej, vaj…” a tét, csinos, több tíz kilónyi 
készletet kell elképzelni, amiből aztán iya – a teljes pénteki napot erre fordítva – 
majd a szombati ebédet főzi a mi drága, igencsak beszédes természetű, összetar-
tó családunknak, akik változatlan lelkesültséggel magasztalják a „világ legjobb 
éttermét”, miközben örülnek annak a rendkívüli lehetőségnek, hogy találkoz-
hatnak, együtt lehetnek bizonyos ideig, híreiket megoszthatják egymás között. 
Természetes az, hogy ezen hősies „16 főt ellátó konyhai műszakért” Iya anyónak 
mindnyájan őszinte és szívből jövő hálával tartozunk, mindazokért „a hangver-
senyszámba menő szíveslátásokért”, melyek során az első ütős hangszer szerepét 
a csirkehúsleves főzésére használt 14 literes fazék tölti be…
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„Az ebédre hivatalos” személyek kivétel nélkül valamiféleképpen hozzáse-
gítenek könyveim megszületéséhez. Mikor egy-egy fejezet végére érek, iyának 
szoktam odaadni, olvassa el. Ő pótolgatja a hiányzó betűket, tanácsokkal lát 
el, a szerencsésen sikeredett megoldásokat látva örvendezik, támogat. A művé-
szi fogásokra mindig Sándor vezet rá. lánya, Audrey Rott már második köny-
vemtől fogva a  fedőlap és a  grafikai munka megtervezőjévé lépett elő. ilona 
lánya, Serena Posner pedig a képszerkesztésben, a fotók feldolgozásában segít 
be, összes könyvemet ő vitte fel a világhálóra, a www.vladimirrott.com oldalra. 
legkisebb fiunk, Edvin Rott ezen könyv angol változatának szövegét szerkeszti. 
Családunkban az ifjú nemzedék valamennyi tagja különleges hálára érdemes, 
ők azok ugyanis, akik tüstént reagálnak, szaladnak nagyapának segíteni, ha bár-
mely oknál fogva a számítógép „lefagy”.

Megragadom ezt a  pillanatot, hogy teljes szívemből köszönetet mondjak 
Ljudmilla Sakovának. Őt a sors ajándékul adta nekem! Első három könyvem 
nagy tudású, türelmes szerkesztője volt, igen nagy sajnálatomra azonban a rá-
törő, súlyos betegség megakadályozza abban, hogy ezeket a sorokat olvashassa. 
Ljudmilla Sakova, egykori moszkvaiként, ismeretségünket megelőzően már 30 
éve volt a szerkesztője a világ legrégebbi orosz nyelvű újságjának, a New Yorkban 
1910 óta megjelenő „NOVOJE RUSSKOJE SLOVO” című lapnak.

leírhatatlan az a  hála, mellyel Cathy Youngnak (New York), Natalja 
Ovicsinnyikovának (portó városa, portugália), Király Zsuzsának (budapest) és 
a filológia tudományok doktorának (orosz irodalom szakterületen) Józsa György 
Zoltánnak (budapest) tartozom, e könyvet az angol és a magyar olvasók számá-
ra ők tették hozzáférhetővé. Köszönöm szépen, kedves fordítóim!

Sorsfordító találkozásnak köszönhető, hogy valamennyi könyvem kiadása 
Magyarországon megvalósíthatóvá vált, méghozzá egyszerre három nyelven is. 
A  budapesti Széphalom Könyvműhely ragyogó tehetségű vezetője, a  Kossuth-
díjas költő, Mezey Katalin, tapasztalt és jószívű kiadóként roppant erőfeszítése-
ket tett, hogy könyveim kiváló minőségben, a lehető leghamarabb juthassanak 
el az olvasókhoz. Ő egyben könyveim magyar változatának szerkesztője. Mezey 
Katalint egész családunk igen tiszteli, büszkék a vele ápolt hosszú barátságunkra.

lakik budapesten egy jóságos, rendkívüli elméjű és szerénységű hölgy, Bod 
Katalin. Kettőnk közt a barátság arra az időre megy vissza, mikor Mezey Katalin 
őt kérte fel, vállalja első könyvem angol nyelvű változatának szöveggondozását. 
Bod Kati azóta is bármikor türelemmel ad szakértő válaszokat irodalmi kérdé-
seimre, őszintén táplálja bennem az ihletet, s örül, valahányszor családom szép 
eredményeket, sikereket mutat fel.

Negyedik könyvem megjelenése feletti örömöm közepette nem hagyha-
tom említés nélkül még egy nagylelkű segítőm és barátom, David Turk nevét. 
Hosszú évek óta ismerem, húszéves fiatalember volt még, mikor felbukkant cé-
günknél, a „Ferrum Metal Mfg. Co.”-nál, s nagy érdeklődéssel vetette bele ma-
gát a fémmegmunkálási eljárásokba. Mára a „Gallery Speciality Hardware Ltd.” 
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David Turk.

vállalat tulajdonosa lett, egy olyan, gyorsan előretö-
rő cégé, mely a legmodernebb berendezésekkel 
felszerelve végzi működését, miközben kül-
földön is több fiókvállalatot tart fenn. Nem 
tudok olyan kéréssel előállni, melyet David 
Turk elutasítana, ha technikailag szorulok 
rá, ha akár csak az ő eszközeivel lehetséges 
egy adott dolgot előállítani, vagy különle-
ges minőségű vagy méretű anyagdarabra 
van szükség. A legnagyobb dolog azonban 
az, hogy David Turk az egyik legfigyelme-
sebb és legbőkezűbb szponzorunk, ha a pro-
jektjeink által megkívánt támogatásról van szó.

Hogyan is maradhatna el a  hálás köszönet-
nyilvánítások sorából Orosz Évánk, réges-régi jó ba-
rátnőnk, segítőtársunk. intelligens, rendkívül olvasott 

Orosz Éva.

hölgy, kedveli is, érti is a zenét, erénye az a türelem 
és komolyság, amivel nagylelkűen segít, akár 

épp egy írót kell megtalálni, akár az ország 
történelmi vagy politikai eseményeit il-

letően szorulok eligazításra, ő  a  kultu-
rálisprogram-ajánlónk is, amikor kér-
jük, megteszi, hogy jegyeket rendel 
számunkra… Családunk valóságos 
budapesti „nagykövete”.” Éva, hálásan 
köszönjük neked!

Családi életünknek észrevehetően 
javára váltak azok a  ragyogó események, 

melyek azután következtek, hogy Szabó 
Stefánia asszonnyal, Magyarország 2013-ban 
Torontóba, főkonzuli rangban akkreditált 

képviselőjével megismerkedtünk és barátság szövődött közöttünk. A Kanada leg-
nagyobb városában élő magyarajkú közösség ekkor mind élénkebben kapcsoló-
dott be egy seregnyi rendezvénybe: tematikus előadás- és kiállítássorozat, magyar 
filmek vetítése, a magyar porcelángyárak termékbemutatói, nemzeti ünnepek al-
kalmából rendezett estélyek, mérnökidiploma-átadók, magyar színészek és ze-
nekarok vendégszereplései váltották egymást. A Torontói Egyetemen a hallgatók 
körében megugrott a magyar nyelv tanulása iránt érdeklődők száma. Örömünkre 
Szabó Stefánia külügyi szolgálati idejének leteltével Torontót választotta lakhelyéül.

2010 októberében történt egy számomra igen csak becses esemény. A „Ya-
ted  Neeman” című nagy amerikai hetilap a  zsidó Újévre kiadott számában 
ugyanis Baruch Weiss ismertetőjét közölte családunkról. Ennek az illusztrált, 
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öt újságoldalt betöl-
tő írásnak a  címe: 

„VlADiMiR (ZEV) 
ROTT CSODÁlATOS 
TÖRTÉNETE.” A cikk    
családunk történeté-
nek leglényegesebb 
szakaszait veszi szám-
ba, a  túlélésért folyta-
tott harcunk esemé-
nyeit, a  zsidó temetők 
helyreállításának törté-
néseit mutatja be. Erre 
a cikkre számos reakció 
érkezett Amerikából, 
Kanadából és izraelből.

Drága jó anyám, 
Regina! (istennek hála, 
megérte a  100 évet!) 
A  legmélyebb nyomor-
ból és szenvedésből te 
neveltél fel engem ke-
mény kitartással, míg 
megkaphattam a  mér-
nöki diplomát.

Drága Apám, 
Ferenc! Neked azt sem engedték meg, hogy megérd az ötvenkettő éves kort… 
Mint több millió más kárhozottnak, neked, a jó apának, akiben megvolt az aka-
rat, nem adták meg a  lehetőséget, hogy felnevelhess. A Mindenható viszont, 
látva a te és anyukánk életszenvedéseit, megadta a lehetőséget nekem és a csalá-
domnak, hogy az életnek örülhessünk.

immár nyolcvanöt éves vagyok, mégis mosolyogni, élni akarok. Hát hogy 
is ne mosolyognék?! Hiszen mindmáig utamon az „őrangyalaim” áldása kísér:

Jevgenyij Artyomovics Basindzsagjané (isten éltesse jó egészségben, novem-
berben muszáj megérnie a  96. évét!). A  Togliattiban működő „VAZ-LADA” 
Autógyár egykori első főmérnökeként ő választott ki 1966-ban engem a szere-
lő-karbantartó üzem vezetői posztjára.

Kurt Rotschildé (isten éltesse jó egészségben, decemberben éri meg, ha min-
den igaz, a 100. évét!) a MIZRAHI Világszervezetének tiszteletbeli elnöke, aki 
a sínai sivatagban létesítendő új települések építési munkálataihoz szükséges 
pénzügyi alapok egyik előteremtője, sok éve tanítómesterem és a torontói Zsidó 
Hitközségünkből barátom.
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Nyikolaj Nyikolajevics Vdoviné (isten éltesse jó egészségben, 2019. december 
21-én ünnepelte 104. születésnapját!) – egykori fehéroroszországi, bobrujszki 
középiskolai fizikatanáromé, aki 1949-ben (édesanyám, Regina kérésére) oda-
vett engem, s belőlem, az utcagyerekből jövendőbeli mérnököt nevelt.

Érthető, hogy mindnyájan öregszünk, meghalunk, de addig viszont élünk!
Az élet megy tovább!

 

Kiegészítés gyanánt:
Az élet mindeközben azt súgja, hogy ezt a könyvet nem szabad lezárni anél-

kül, hogy ezt a csekély értesülést be ne illeszteném:
A CbC rádió (Canadian broadcasting Corporation) jóvoltából, ráadáskép-

pen azokhoz a hírekhez, miszerint Halifaxtól Vancouverig az országos vasútvo-
nalakon a közlekedést már második hete mindenfelé megbénító ülősztrájknak 
a kanadai indiánok nem szándékoznak véget vetni…, nos, tehát, ehhez a hír-
hez képest jutott tudomásunkra az is, hogy az ENSZ (az az Egyesült Nemzetek 
Szervezete, mely mára maga sem tudja, mi célból is áll fenn) határozatával 
a Kanadai Hadsereget a „békefenntartó műveletekből” kizárta azon oknál fogva, 
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hogy a kanadai fegyveres erőknél a nők arányszáma a pontosan harminc száza-
lékban rögzített „megengedhető alsó határhoz képest jóval alulmarad…”

A múlt héten pedig a  televízió nézői szemtanúi lehettek, amikor a  hírek-
ben bemutatták a palesztin és az orosz vezetők találkozójának azt a részletét 
a  Kremlből, amint a  palesztin elnököt orosz állami kitüntetésben részesítik. 
Abban a  minutumban eszembe jutott a  régi vicc még egyetemista éveimből. 
(Már akkor folyamatosan beszéd tárgya volt az izrael és Egyiptom közötti talál-
kozó lehetősége…)

Kérdés: – Hogyan lehet Moshe Dajan95 tábornokot és Gamal Abdel-Nasszert 
egy szintre hozni?

Válasz: – Az egyiknek Lenin-rendet kell adományozni, a másiknak – ki kell 
verni a szemét…

Hát igen… A történelem folytatódik.

95 Az izraeli Moshe Dajan tábornok 1941-ben elvesztette a fél szemét egy szíriai hadművelet 
során.


