
Vladimír Rott
A SORS ELLENÉBEN

II.
A FÖLFEDEZÉS ÖRÖME

Vladimir Rott magyar.indb   1Vladimir Rott magyar.indb   1 2010.09.30.   13:56:502010.09.30.   13:56:50



Vladimir Rott magyar.indb   2Vladimir Rott magyar.indb   2 2010.09.30.   13:56:552010.09.30.   13:56:55



Budapest

VLADIMÍR ROTT

A SORS ELLENÉBEN
II.

A FÖLFEDEZÉS ÖRÖME
Garadna – Miskolc – Bobrujszk – Tomszk – Togliatti – Toronto

Fordította:
Király Zsuzsa

Vladimir Rott magyar.indb   3Vladimir Rott magyar.indb   3 2010.09.30.   13:56:562010.09.30.   13:56:56



A fordítás
ВЛАДИМИР РОТТ:

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ
Книга вторая

Радости открытий
(Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2010)

című orosz nyelvű kiadás alapján készült.

Orosz  szerkesztő:
Ljudmilla Shakova, New York

A magyar kiadás szerkesztője:
Mezey Katalin

A szerző borítón található fotóját
Serena Posner készítette.

A borító tervezője:
a Szerző és Sándor Rott

A borítón szereplő fotót,
amely a Las Vegas City Center építéséről készült,

a Viega LLC engedélyével használtuk fel.

Az előkészületben lévő angol nyelvű kiadás címe:
VLADIMIR ROTT:

IN DEFIANCE OF FATE
(Garadna - Miskolc – Bobruysk – Tomsk – Togliatti – Toronto)

Book 2. JOY OF DISCOVERIES

© Vladimír Rott, 2010
© Hungarian translation by Zsuzsa Király, 2010

© Széphalom Könyvműhely, 2010

Vladimir Rott magyar.indb   4Vladimir Rott magyar.indb   4 2010.09.30.   13:56:572010.09.30.   13:56:57



599

TARTALOM

 Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 1. fejezet 5735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 2. Fejezet Harc Iyáért és a gyerekekért  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

 3. Fejezet Őfelsége alattvalói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

 4. Fejezet Világjárás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

 5. fejezet Micsoda lagzi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

 6. Fejezet A magyarországi emlékmű  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

 7. Fejezet A Harvard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

 8. Fejezet A kanadai fegyházrendszer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

 9. Fejezet Az első oroszországi látogatás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

10. Fejezet Manana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

11. Fejezet  A zongora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

12. Fejezet A ködös Albion második meghódítása  . . . . . . . . . . . . . . . . 338

13. Fejezet Anyám életének legszebb évei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

14. Fejezet A családfa. Amerikaiak látogatása Magyarországon . . . . . . . 369

15. Fejezet Tomszktól a Balatonig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

16. Fejezet  Utazás a múltba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

17. Fejezet Budapest legördíti a függönyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

18. Fejezet „Még egy, az utolsó legenda”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

 Szerzői utószó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

Vladimir Rott magyar.indb   599Vladimir Rott magyar.indb   599 2010.09.30.   14:46:002010.09.30.   14:46:00



5

ELŐSZÓ

A visszaemlékezéseim első kötetében arra a két kérdésre válaszoltam, amelyeket 
a leggyakrabban tesznek föl a kanadai és amerikai olvasóim: „Miért tartóztatták 
le az apámat?” és „Miért hagytam el a Szovjetuniót?” Szerencsém volt, hogy sem-
mit sem kellett kitalálnom, miközben a kötetet írtam. Csak fi gyelmesen át kellett 
néznem a szívemnek oly kedves házi archívumomat, amely visszavitt a múltamba.

Aki olvasta a Szenvedésből vigaszt, a találkozókon általában megkérdezte: 
„Hogy tehettél ilyet? Hogy hagyhattad ott Iyát és a gyerekeket, hogy dönthettél 
úgy, hogy nem térsz vissza azok után, amit a családod átélt, hiszen tudtátok, 
milyen állatias a szovjet hatalom.”

Én is gyakran elgondolkodtam ezen. Veszélyes, ám megalapozott döntés volt, 
és Iya, a feleségem valóban óriás volt abban a helyzetben, és mindenkit csak az 
Úr jóindulata védett, akinek köze volt ehhez, és segített nekünk. Szerencsére ez 
a lépés ajándékozta meg a családunkat a szabad világban, fölfedezéssel és mun-
kával eltöltött harminc évvel. Erről írtam a visszaemlékezéseimnek ebben a máso-
dik kötetében.

Az első kötet, a Szenvedésből vigasz, fenekestül felforgatta az életünket. A meg-
írása, a kiadása, a fordítás, aztán az olvasókhoz való eljuttatása olyan magaslatra 
emelte az életünket Iyával, amelyről azelőtt fogalmunk sem volt. Különösen ez 
az utóbbi volt érdekes a „fóliáns” miatt, amelynek már a vastagsága és több mint 
egy kilónyi súlya is ijesztő volt.

Halljuk a panaszokat, hogy a mai rohanó, elektronikus világban nincs idő 
elolvasni a vastag könyveket, hiszen még híres újságok is szerényen összehúzzák 
magukat, vagy egyszerűen megszűnnek. Sajnálni fogom, ha eltűnik a könyv, 
amely az emberiség egyik legegyedibb találmánya.

Ihletet ad, hogy találkozom az olvasóimmal, hogy reagálnak a könyvre, meg-
hatott leveleket írnak, és hogy velem együtt átélik az első kötetben leírtakat. Ezért 
iparkodom a munkával, hogy elkészüljek vele addig, amíg még nyomtatnak vas-
tag könyveket, s a megjelenés után várni fogom az újbóli találkozást a kíváncsi 
olvasóval, akik hájlandok velem hajózni életem tengerén. 
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1. FEJEZET

5735

Az Air Canada gépén 1974. szeptember 3-án este tizenegykor érkeztünk meg 
Regina mamával Moszkvából Torontóba. Az útlevél ellenőrzést akkor végezték el, 
amikor megálltunk Montrealban, ahol minden Kanadába repülő utasnak ugyan-
azt a kérdést tették föl: hány napot kíván az országban tölteni. Ez volt a détente1 
időszaka, amikor észrevehetően olvadozni kezdett a Nyugat és a szenilis Leonyid 
Brezsnyev vezette Szovjetunió kapcsolata. A repülés alatt azt mérlegeltem feszül-
ten, mennyi az esélye, hogy kiadjanak minket a Szovjetuniónak, amennyiben 
politikai menedékjogot kérünk Kanadában. Biztos nem voltam semmiben. Úgy 
döntöttem, a Torontóban töltött első napokban jutok elhatározásra, mi a lehető-
ségünk, hogy Kanadában maradhatunk-e, és ez mekkora kockázattal jár? Ezért az 
útlevél ellenőrzéskor óvatosan azt mondtam, hogy annyi időt akarunk Kanadában 
tölteni, amennyit a vízumban kértünk, vagyis két hetet. A tiszt rábiccentett, és 
bejegyezte ezt az útlevelünkbe. Nagyon hamar megbántam, hogy nem mondtam 
igazat. Az elferdült erkölcsiségű szovjet ember igen hamar rádöbben az igazságra, 
hogy a hazugság, a ferdítés a legsúlyosabb bűn a szabad világban, időnként rosz-
szabb, mint a gyilkosság. Mert a kanadaiak nagyon nehezen nyelik majd le szá-
nalmas próbálkozásomat, hogy kimagyarázzam magam, miért hazudtam, miért 
nem mondtam meg azonnal, hogy politikai menedékjogot akarunk kérni.

Joe Weltman és Edit két kocsival jött ki a reptérre elénk. Észre kellett vennem, 
hogy miután megláttak minket az utasok között, csodálkozva néznek, hogy hát 
hol vannak a gyerekek, és hol van Iya? Joe kővé dermedt, amikor észrevette, hogy 
könnyes a szemem. Azonnal elmondtam, hogy a családomat nem engedték ki, 
ezért kettesben jöttünk a mamával. Angolul ugyan nem tudtam, de nem volt 
szükség fordításra, amikor az unokatestvérem kemény hangon azt mondta a fele-
ségének: „Ennek az embernek elment az esze!” Alighogy megérkeztünk Welt-
manék házába, máris felhívtuk Togliattit, hogy beszéljünk Iyával.

Másnap Regina mama nem is hasonlított önmagára, pedig minden fi gyelem 
ráirányult. A boldogságtól, az idegi túlterheltségtől, a megrázó élménytől hetet-ha-
vat összehordott.

Az első naptól rohamtempóban foglalkoztunk azzal, hogy tisztázzuk az aktuális 
kérdéseket. Joe-nak halvány fogalma sem volt a bevándorlás, és a Kanadába történő 
áttelepülés szabályairól. Mielőtt megérkeztünk, elment a Torontóban működő zsidó 

1 Francia szó, enyhülést, megnyugvást jelent.
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A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME  1. FEJEZET

szervezethez, amely már addig is osztott néhányszor adományt. Meg akarta tudni, 
mi a lehetősége annak, hogy a családunk áttelepüljön, de az ideges hölgy annyi 
mindent összehordott arról, milyen szörnyűségek várnak az illegálisan itt tartózko-
dókra, már nem is említve azokat, akik nem térnek haza, hogy Joe sürgősen meg-
pucolt onnan, és érkezésünk utánra halasztotta a döntést ezekben a kérdésekben. 
Megbízott egy ügyvédet, hogy utazzon Ottawába, és puhatolja ki, mekkora veszé-
lye van annak, hogy visszaküldenek minket a Szovjetunióba? Nem tehettünk mást, 
idegesen vártunk, hogy az ügyvéd hírt adjon magáról.

Kevéssel Torontóba érkeztünk után, Joe az egyik este meghívta a minszki 
 Jevgenyij Galperin tornászedzőt és Raiszát, energikus feleségét, akik ugyancsak 
szovjet emigránsok voltak. Joe-t ugyanis nagyon foglalkoztatta családunk jövendő 
sorsa, az utóbbi hónapokban érdeklődni kezdett aziránt, hogy is élnek az új 
bevándorlók. Az egyik reggel éppen a környéken népszerű kóser pékségbe ment, 
hogy megvegye a szombati barcheszt, ahol a tulajdonos bemutatta neki új eladó-
nőjét, Raisza Galperint, aki nemrégiben érkezett Torontóba, s akivel Joe azonnal 
jiddisül kezdett beszélni. Elmondta az asszonynak, hogy el akarja hozni Togliat-
tiból az unokatestvére családját. Raisza a maga részéről elmesélte, hogy csak 
nemrégiben érkeztek meg a férjével és két gyerekükkel Kanadába, s ezt a munkát 
kapta. Egyúttal megkérte Joe-t, hogy segítsen nekik lakást találni.

A Bathurst Street 6030. szám alatti tizenkilenc emeletes ház Weltman és két 
társa tulajdonában volt, és a jószívű Joe a lehető legnagyobb kedvezménnyel adott 
bérbe egy lakást a Galperin házaspárnak. Ők voltak az első „orosz lakók”. Ez a 
Toronto északi részén álló ház „Russzija szálló” néven nagyon hamar elhíresült, 
mind a mai napig a lakói kilencven százaléka oroszul beszél. Csak mellesleg: éppen 
erre a házra gondoltam, amikor honfi társaimról szóltam a Volgai Autógyárral 
foglalkozó fejezetben. Sok ezer szovjet kivándorló vette igénybe e toronyház laká-
sait, és a körülötte lévő negyedben él a több mint ötvenezres torontói emigráns 
orosz kolónia, amely a közelben fölépítette zsinagógáit, boltjait, kórházait és uta-
zási irodáit.

A kapcsolatfelvétel érdekében már az első héten „megnyugtató” levelet írtam 
Iyának. Ebben közöltem, hogy: „Az esküvő kiválóan sikerült, nagyszerűen fogad-
tak minket, készülünk az elutazásra.” Egy héttel a megérkezésünk után, miután 
belekóstoltam a kanadai szabadság légkörébe, telefonon megadtam Iyának a 
mondatot, amelyben előzetesen megegyeztünk: „Vidd vissza a vetítőt a laborba.” 
Iya ebből megértette, hogy végképp eldöntöttem, nem térek haza.

A Galperin házaspár bemutatott egy új bevándorló házaspárt, doktor Felix 
Jarosevszkijt és a feleségét. Ők azzal kezdték az életüket Torontóban, hogy előfi -
zetőket kerestek a Novoje Russzkoje Szlovo2 című újságra, és orosz nyelvű szép-
irodalmat árultak. Megkértem Joe-t, hogy fi zessen elő nekem erre az újságra, és 
vegye meg A Gulág szigetvilágot Szolzsenyicintől.

2 Észak-Amerikában kiadott, emigránsok által szerkesztett sajtótermék.
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5735

Néhány részlet az akkor írt naplómból:
„Toronto, 1974. szeptember 15. […]Elolvastam, igazság szerint azonban inkább 

lenyeltem A Gulág szigetvilágot. Nem találok szavakat. De egyvalamit elmondhatok: 
helyesen döntöttünk Iyával, hogy vállaljuk a szenvedést. Különösen a nehéz pillana-
tokban kell ezt észben tartani. Szolzsenyicin egyszerűen zseni, ráadásul bátor zseni.

[…] Az egyik este Joe átvitt a szomszédba. Szépen összegyűltek a vendégek, vagy 
húsz embert találtam ott. Meghallgattuk az egyik vendég beszédét, és pénzt gyűjtöttünk 
Izraelnek. Joe ötezer dolláros csekket adott, Roberts Bandi, a barátja pedig tízezret.

[…] Már második hete várjuk, hogy mit mond az ügyvéd az ügyemről.”
Még az elutazásunk előtt megállapodtunk Iyával, hogy bocsánatkérő levelet 

küldök neki, amelyben elmagyarázom, miért léptem így, hogy tökéletes alibit 
biztosítsunk számára, amely szerint „egyáltalán nem tudott arról, hogy nem áll 
szándékomban visszatérni”. Ezt a levelet küldtem neki:

„Drága Iyám, és gyerekeim, Sándor, Ilona és Edwin!
Nehéz megírni ezt a levelet, de még nehezebb volt rászánnom magamat. Kérlek, 

iparkodj nyugodtan végighallgatni és megérteni engem. Az utóbbi pár hónapban sok 
megaláztatásban és sérelemben volt részünk, bár azt is tudod, hogy optimista módon, 
az emberekben bízva és lelkesen éltük az életünket. Mindenben hittünk, amiért az 
apám a Szovjetunióba érkezett, ahol viszont eltiporták, és nyomtalanul eltűnt.

A mamával úgy döntöttünk, nem térünk vissza a Szovjetunióba, bármilyen nél-
külözés és megpróbáltatás vár is itt ránk. Igen Iya, ez a helyzet!

Hiszen vedd csak sorba: az egész családunkat meghívták az esküvőre, és készek 
voltak minden költséget állni. Hiszen Riza asszony áldására vártak, ahogy a családi 
hagyomány megköveteli. A késlekedésünk miatt kétszer áttették az esküvő időpontját: 
először augusztus 25-ére, utána szeptember elsejére. Ennek ellenére Riza mamával 
lekéstünk róla. Hogy magyarázzam meg, hogy ötvenöt napot vártunk a kiutazó 
vízumra? De még itt találtuk majdnem mindegyik rokonunkat, akik hat országból 
érkeztek az esküvőre. Ám mindenkinek ugyanaz volt a véleménye, amikor nálad 
nélkül jelentem meg az esküvőn: hogy úgymond, a feleségem nem volt méltó rá, hogy 
magammal hozzam. Most menjek oda mindenkihez, és magyarázzam el nekik?

És mit kezdjek azzal, hogy fejenként négyszáz rubelt kell fi zetni azért, hogy enge-
délyezzék és láthassam a rokonaimat? Amekkora fi zetésből élünk a hattagú családdal! 
Ez is zsákutca, ha növekedő gyerekeinket veszem fi gyelembe.

Persze, nagyon jól el tudom képzelni, milyen visszhangja lesz, és hogyan értékelik 
majd a döntésünket, bár nem vagyok bűnöző. Senkit sem bántottam, senkinek sem 
tartozom. És semmilyen titkot nem hoztam magammal. A mamával csak abban 
döntöttünk, hogy megváltoztatjuk a lakóhelyünket, ami az embernek a világ bármely 
országa törvényeinek értelmében jogában áll.

Anyámnak az egészségi állapota rossz, orvosi megfi gyelés alatt áll. Még ez is! Nem 
csoda, amilyen hetvennégy évet leélt!

Bocsássatok meg, de ez így volt helyes! Tudom, mekkora keserűséget okoz neked ez 
a hír, de én mindig a tiéd maradok, és mindenképpen együtt lesz a család. Kérlek, 
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A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME  1. FEJEZET

higgy ebben! Nagyon reménykedem, hogy a jó emberek, köztük a Togliattiban lakók 
is, segítenek, hogy egyesítsük a családot.

Vigyázz a gyerekekre! Tudom, hogy nem lesz könnyű, de hát anyaként és feleségként 
is mindig te voltál a család oszlopa. Ígérem, hogy mindig hűséges leszek hozzád és 
családunk becsületes nevéhez.

Ölellek, csókollak! Örökre a te Vladimírod és Regina nagymama. Toronto, 1974. 
szeptember 16.

PS. Iya, az lesz a legjobb, ha egyelőre senkinek egy szót sem szólsz erről. Idegennek 
nehéz ezt fölfogni és elmagyarázni neki. Ha rákérdez valaki, mondd azt, hogy: 
»A nagyi beteg, én meg mellette vagyok.« Egyelőre munkát keresek, a többit majd 
meglátjuk. Vigyázz magadra és a gyerekekre, drága Iyám! A te Vagyád.”

Ennek a napnak még egy nevezetes eseménye volt: telefonált az ügyvéd és 
tájékoztatta Joe-t, hogy kérvényt adott be a nevünkben a kanadai Bevándorlási 
Szolgálathoz, hogy engedélyezzék állandó letelepülésünket.

Ennek a napnak, vagyis 1974. szeptember 16-ának a váratlan és szinte hihetetlen 
eseménye pedig az volt, hogy két órával azután, hogy bedobtam a postaládába az 
Iyának címzett drámai hangú levelet, különös ünnepre került sor: megkezdődött 
a Ros Hasana, a zsidó Újév. Bevallom, hogy addig még csak nem is hallottam 
erről az ünnepről. Joe abba a zsinagógába vitt el a mamával, amelyben 1973-ban 
Iyával is voltunk. Joe maga mellé ültetett. Minden férfi  odalépett hozzám, és 
köszöntött az Újév alkalmából. Majd mindegyikük magyarul beszélt.

„Szeptember 18. este tizenegy. Két órája fejeződött be a Ros Hasana, a zsidó Újév 
megünneplése. A mamával mi is ünnepi hangulatban voltunk. Két félnapot töltöttünk 
Joe-val és Edittel a Viewmount nevű zsinagógában, amelyben mind a háromszázhúsz 
férfi  és kétszáznegyven női hely foglalt volt. A Weltman család a torontói zsidó negye-
dek közepén lakik, ahol több mint két tucat zsinagóga van. Ezekben a napokban teli 
voltak ünnepien kiöltözött emberekkel, akik kézfogással üdvözölték egymást, és egész-
séget, boldogságot kívántak az Újévre. Felejthetetlen az érzés, hogy ennyi zsidó vesz 
körül. Nem értek semmit, és senki sem magyarázza el, mi zajlik körülöttem. Elővették 
és elolvasták a Tóra-tekercseket. Páran odajöttek a Tórához, és megcsókolták. Mindenki 
némán imádkozott magában. Érdekes, szép dallamok hangzottak fel a csöndben a 
kántor baritonján. Az idő is csodálatos volt. Az istentisztelet után zsúfolva voltak a 
járdák a zsinagógákból kiáramló tömeggel, felnőttekkel, gyerekekkel és pólyásokkal.

A Weltman házban mindkét napon szép és ünnepi volt az asztal. Harvey segített 
az apjának: gondosan ügyeltek rá, senki se gyújtson villanyt, ne zongorázzon, ne írjon 
levelet. Ezen az ünnepen csak a zsinagógába szabad elmenni, leülni az ünnepi asztal 
mellé és pihenni. Különösen azért ügyeltek arra, hogy minden szabályt betartsunk, 
mert vendégek voltak a házban, két vallásos izraeli lány, akik most térnek haza, 
miután nevelők voltak a detroiti nyári gyerektáborban.

Az ünnep szépsége mellett az a legcsodálatosabb, hogy drága Regina anyánk negy-
venhárom évnyi szünet után is emlékszik és fejből felmondja és elénekli ivritül az 
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asztali imákat. Ugyanazt a régi imakönyvet tartja a kezében, amelyet hosszú évekig 
őriztünk a ládában otthon, s amelyet a félig üres bőröndünkben magunkkal hoztunk. 
El sem tudom hinni, hogy a mama ilyen tehetséges! Joe szeme csak úgy ragyogott, 
annyira büszke volt a nagynénjére. A mama a zsinagógában is nagyon szép volt. Talán 
a kiváló étkezés hatása is lehet, de Regina mama kezd fi atalodni.

Tehát beköszöntött az 5735. esztendő. Istenem! Talán nekem is sikerült újjászü-
letnem az új 35. évben. Csak egyvalamiért könyörgök, hogy a családom ne maradjon 
apa nélkül. Ettől mentsen meg az Isten!”

Alig egy hét múlva, amikor ismét egy fontos zsidó ünnepet, a Jom Kippurt vár-
tuk, anyámmal behívattak minket a Bevándorlási Hivatalba, az első kihallgatásra, 
aminek aztán alapos folytatása lett. De először el akarom mesélni, milyen volt a 
mi Jom Kippurunk.

A Jom Kippur elnevezést én a Jom Kippur-i háborúval kötöttem össze, mivel 
1973 őszén Izrael ezen a napon zúzta szét a minden oldalról rátámadó arabokat. 
Gyermekkoromban is hallottam párszor ennek az ünnepnek a nevét. Még az is 
eszembe jutott, hogy a háború utáni években voltak napok, amikor a mama a 
szomszéd Gercovics és Gorelik családhoz hasonlóan böjtölt. S amikor megkér-
deztem, miért nem eszik, azt felelte: „Jom Kippur van.” Azon az estén, amikor 
hazaértünk a Bevándorlási Hivatalból, szépen megvacsoráztunk, de már siethet-
tünk is a zsúfolt zsinagógába, amelyben a kántor pontosan a kijelölt időpontban 
rázendített a Kol Nidrére3. Bár a zsinagóga csak egy háztömbnyire volt a háztól, 
mind az öten, mert Harvey is velünk jött, kocsin mentünk. Joe, másokhoz hason-
lóan, éjszakára beállította a kocsit a zsinagóga parkolójába.

Joe nem akart tolakodó lenni, vagy fogalma sem volt róla, hogy teljesen tájé-
kozatlan vagyok, mindenesetre semmit sem mondott az előttünk álló ünnepről, 
hogy mi a menetrendje, mit miért tesznek.

Amikor a Kol Nidré után hazamentünk, és bekapcsoltam a tévét, Joe odalépett 
hozzám és megkérdezte: „Vladimír, eszel holnap?” Némileg csodálkoztam ezen 
a számomra értelmetlen kérdésen, aztán válaszoltam: „Persze, hogy eszem.” „Per-
sze, hadd egyen” – hallottam a szomszéd szobából Editnek a hangját, aki mindig 
mindenben tapintatos volt. Egy pillanat alatt felfogtam, hogy nagyon különös 
ez a beszélgetés. „És te Joe, eszel holnap?” – kérdeztem rá, mert szerettem volna 
tisztázni a helyzetet. „Szó sem lehet róla” – válaszolta szinte ijedten az unokatest-
vérem. „Akkor én sem” – jelentettem ki határozottan. Mivel kisgyerekkoromtól 
hozzászoktam az éhezéshez, amikor hosszú napokig egyáltalán nem ettünk, nem 
tulajdonítottam jelentőséget annak, hogy nem szabad enni. Ám Joe fi gyelmezte-
tett, hogy másnap estig még egy csepp vizet sem nyelhetek le. Akkoriban már 
kezdtem lelkileg felkészülni azokra a csapásokra és sikertelenségekre, amelyek 
várnak rám a családomért folytatott harcban, ezért az előkészület megindításának 

3 A Jom Kippur-i, vagyis engesztelés napi istentisztelet bevezetője, illetve ennek énekelt része.
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fogtam fel az ígéretemet, hogy huszonöt óráig sem egy csepp vizet, sem egy fala-
tot nem veszek magamhoz. A zsinagógában minden olyan volt, mint máskor, 
csak éppen különös komolysággal imádkoztak. Még mindig nem mondtak 
nekem semmit, de kérdésem sem volt. Leültem, és megpróbáltam megtanulni az 
angol szavakat. Joe időnként magyarul szólt a körülöttünk ülő szomszédokkal.

Joe földije, aki mögöttünk ült, Alex Silberstein később jó barátja lett csalá-
dunknak. Azon az estén fölidézte, hogyan hajtották őket, magyar hadifoglyokat 
1944-ben, éppen Jom Kippurkor a kirovi terület kajiszki járásából gyalog Krasz-
nodarig. Ha egyenes vonalat húzunk a térképen, a két város közötti távolság 1800 
kilométer. Alex akkor huszonkét éves volt. Egyáltalán nem volt nála imakönyv. 
Mégis összegyűlt egy összetartó kör, és fölelevenítve gyermek- és ifj úkoruk vallá-
sos tudását, a menetoszlop résztvevői az utolsó szóig elmondták a Jom Kippurkor 
szokásos imákat.

Délelőtt tizenegy után egyre gyakrabban kellett állva imádkozni, aztán megint 
leültünk.

Tizenkettő után időnként letérdeltek, és mélyen meghajoltak kelet felé. De 
még csak célzás sem történt arra, hogy hamarosan vége a szertartásnak. Először 
csodálkoztam ezeknek a többségükben nem fi atal embereknek a kitartásán. Dél-
után kettő után már alig bírtam feltápászkodni, és megdöbbentem a többiek 
szívósságán.

Néhányan még ugratták is egymást, ilyeneket kérdeztek: „Mit ennél a legin-
kább? Egy falat sült csirkét vagy inkább borjú hirtelensültet?” „Inkább tejeskávét 
innál vagy csak feketén?”

Délután három után arra kezdtem gyanakodni, hogy a többiek felültetnek, 
próbára teszik a szívósságomat és a türelmemet, mérlegre teszik, képes vagyok-e 
harcolni a jövőmért ebben a nem is olyan egyszerű országban. „Valahogy ki kell 
tartanom” – gondoltam.

Fél ötkor egy óra szünetet tartottunk. Mindenki levette a taleszét, elhagyták a 
házat. Nem voltam biztos abban, van-e még bennem annyi erő, hogy bírjam tíz 
percig az álldogálást. Azt hiszem, Joe támogatott, miközben hazamentünk. Ret-
tentően fájt a fejem. Szerettem volna egy csomó füvet tépni az út mellől és meg-
enni. Regina mama és Edit szép lassan jöttek mögöttünk.

Otthon lefeküdtem, töprengtem, aztán elaludtam. De Joe már fel is ébresztett: 
„Itt az ideje, Vladimír, induljunk.” A zsinagógában este nyolc után fejeződött be 
az istentisztelet. Közös egyetértéssel cihelődni kezdtünk, hogy elinduljunk. Ám 
a rabbi érzésem szerint még sokáig feltartott minket, mert azt magyarázta a hívek-
nek, hogy miután hazaérnek, először is gyújtsanak gyertyát, áldják meg, és csak 
utána üljenek le az ünnepi asztalhoz, és kezdjenek enni. Nagy csodálkozásomra 
Joe pontosan ezt tette, amikor hazaértünk.

Másnap reggelre teljesen hétköznapi, megszokott lett az élet, ám én már kíván-
csibb voltam a szomszédokra, a járókelőkre. Nehéz volt elhinnem, hogy ezek az 
emberek alig egy napja önként vállaltak ekkora megpróbáltatást.
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Most el kell mondanom, hogyan zajlottak első látogatásaink a Bevándorlási Hiva-
talban. Az első kihallgatásra szeptember 25-én, szerdán rendeltek be minket, 
éppen Jom Kippur előtt. Joe vitt el minket az University Avenue és a Dandas 
Street sarkán álló magas épülethez, annak a hetedik emeletén volt az a részleg, 
ahová hívattak minket. Először engem szólítottak, anyám és Joe pedig leült a 
váróban, és délelőtt tizenegytől délután négyig vártak rám. A hivatalnokok fi gye-
lembe vették Weltman kérését, és a zsidó ünnepek miatt a Jom Kippur utáni 
hétfőre és keddre tűzték ki a meghallgatás következő két napját.

Az irodában a Bevándorlási Szolgálat három munkatársa ült az íróasztalnál. 
Hellyel kínáltak, és megkérdezték, milyen nyelven akarok beszélni. Pár perc 
múlva bejött az irodába egy magas, idősebb szőke hölgy, az orosz tolmács, és leült 
egy másik asztalkához. Mindhárman kérdéseket tettek föl nekem, de nem a 
maguk kútfejéből, hanem egy színes oldalakból összefűzött könyvből, amely egy 
állványon feküdt előttük. A tolmácsok óránként váltották egymást, a soron lévő 
kiment a szomszéd irodába, ahol vélhetően leírta vagy legépelte a válaszaimat.

A második meghallgatásom déli egytől délután fél négyig, a harmadik reggel 
nyolctól déli fél egyig tartott. Joe mindhárom napon türelmesen üldögélt Regina 
nagynénje mellett a váróban. Érthető, hogy a kihallgatóim mindenképpen tudni 
akarták, mi okból érkeztem Kanadába, ezért komoly hangon tették föl kérdései-
ket, és fi gyelmesen hallgatták válaszaimat. Nem vettem észre, hogy különösebb 
rokonszenvet táplálnának irántam. Előzetesen megtudtuk az ügyvédtől, hogy 
nem szükségszerűen küldenek vissza minket, s ez némileg megnyugtatott. Mégis 
nagyon izgultam a meghallgatásokon. Iparkodtam a lehető legvilágosabban 
beszélni, és részletesen elmondani életem néhány eseményét. Az egész meghall-
gatás alatt éreztem, a Bevándorlási Szolgálat munkatársai szeretnének tetten érni, 
hogy Kanadába küldött szovjet kém vagyok. Teljesen logikus volt a gyanújuk: 
fi atal, jól képzett szovjet szakember ült előttük, aki sok éve a Kommunista Párt 
tagja, magas tisztséget viselt a Volgai Autógyárban és kormánykitüntetése van. 
Jobb volt a lakása, magasabb volt a fi zetése, mint a többieknek, az anyjának külön 
lakása volt, zsidóként sem üldözték otthon, ráadásul a Szovjetunióban hagyta a 
feleségét és három gyermekét. Minden arra mutatott, hogy „telepítendő ügynök” 
ül előttük.

Utoljára ezt kérdezték tőlem: „Rott úr, az ügye szempontjából felsorolt nega-
tívumok után kérjük, magyarázza el még egyszer, miért jött Kanadába, és miért 
kér politikai menedékjogot?”

Összeszedtem a gondolataimat, és ezt feleltem: „Uraim, jól tudom, hogy az 
általam elmondottak nem szólnak amellett, hogy áttelepüljek az önök országába. 
Mégis arra kérem önöket, vegyék fi gyelembe, őszinte és igaz kijelentésemet, hogy 
mindössze két okom volt rá, hogy ide utazzak.

Az első az, hogy a szüleim az életüket adták értünk. Anyám nemsokára meghal. 
Tudni akarom, hol az anyám sírja, mert mindörökre őrizni akarom. Gyalog 
elmennék a világ végére, hogy fejet hajtsak az apám sírja előtt, de a Szovjetunió-

Vladimir Rott magyar.indb   13Vladimir Rott magyar.indb   13 2010.09.30.   13:56:592010.09.30.   13:56:59



14

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME  1. FEJEZET

ban, ahol apámat megfosztották az életétől, nincs sírja. Togliattiban meg, ahon-
nan idejöttünk, az egyik részlegbeli kollégám a közeli erdőben keresett helyet, 
ahová eltemetheti a feleségét.

Másodszor azért jöttem Kanadába, hogy minden erőmet arra fordítsam, jobb 
jövője legyen a három gyermekemnek. A Szovjetunióban csak nyomor és jog-
fosztottság vár rájuk.”

Könnyű volt észrevennem, hogy a bevándorlási hivatalnokok meglehetősen 
gúnyosan fogadják az általam felhozott indokokat. Ennek ellenére becsukták a 
dossziékat, és elmondták, hogy rajtuk semmi sem múlik, továbbadják az ügyemet 
Ottawának. Meglehetősen hosszú időre van szükség, talán hónapokra, hogy 
tanulmányozzák az ügyet, és döntést hozzanak.

Semmi mást nem várhattam tőlük, mégis elkeseredtem.
Az utolsó meghallgatásom után egy óra ebédszünetet adtak, utána akarták 

meghallgatni „útitársamat”, Reginát. A büfében, a sorban egymás mellé kerültünk 
az engem meghallgató hivatalnokokkal, akik nyíltan és jóindulatúan beszélgettek 
Joe-val, és érdeklődve hallgatták, amikor a rokonságunkról és a sorsomról mesélt.

Regina mamának magyar tolmácsot hívtak, aztán eltűnt az iroda ajtaja mögött, 
mi meg Joe-val leültünk, és hosszú várakozásra rendezkedtünk be.

Az utolsó napokban anyám egyre rosszabbul viselkedett, agresszív lett, éjsza-
kánként alig aludt. Útközben, az autóban, amikor a meghallgatásra mentünk, 
Joe-val iparkodtunk megnyugtatni anyámat, elmagyaráztuk, miért fontosak a 
válaszai, amelyeket jól meg kell gondolnia. Nagy volt tehát a meglepetésünk, 
amikor alig negyedóra múlva kinyílt az ajtó, és Gord Hartman, a rangidős, kikí-
sérte anyámat: „A hölgyre nincs többé szükségünk” – mondta. Egy kicsit később 
a magyar tolmács összefoglalta, mit válaszolt az anyám. Arra a kérdésre, hogy: 
„Ki az a Vladimír Rott, akivel Kanadába érkezett?” –, anyám jól felelt, hogy a fi a 
vagyok. Akkor megkérdezték tőle, mikor született Vladimír. Anyám tévesztett, 

és június 11-ét, a saját születési dátu-
mát adta meg. Aztán a leánykori nevét 
kérdezték, amire helyes választ adott. 
Gord Hartman föltette az utolsó kér-
dést: „Madame Rott, a fi ával azt kérik, 
engedélyezzük, hogy Kanadában 
maradhassanak. Mi lesz, ha elutasítjuk 
önöket?”

Forró őszi nap volt. A hetedik eme-
leti iroda ablaka tárva-nyitva állt. Az 
utcáról felhallatszott a villamos-kere-
kek csikorgása, ahogy a jármű lassan 
befordult a Dandas Streetről az Univer-
sity Avenue-re. Anyám a maga tört 
oroszságával kezdte a választ, ám a 

Regina és Vladimír, „akik nem tértek 
vissza”. Toronto, 1974 októbere
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magyar tolmács fi gyelmeztette. Egy perc múlva a némán várakozó kihallgatók 
előtt megjelent az igazi Spielberger Regina: „Ha visszadobják a kérvényünket, 
hogy Kanadában maradhassunk, lemegyünk az utcára Vladimírral, és a villamos 
kereke alá tesszük a fejünket. Élve nem visznek vissza minket.”

Azok persze nem ilyen válaszra számítottak, ezért sietve megnyugtatták 
Madame Rottot, és kijelentették, hogy nincs több kérdésük hozzá.

A Torontóból szeptember 16-án küldött levelemmel pedig a következő történt 
Togliattiban: szeptember 26-án felhívta Iyát Olga Viktorovna, aki régóta ismerte 
a családunkat, és aki a városi vízumosztályon dolgozott. Érdeklődött, mi hír a 
férjéről és anyósáról, és mikor érkeznek haza. „Miért kérdi? – csodálkozott Iya. 
– Még nem járt le a vízumban megszabott idő. De a szovjet konzulátus könnye-
dén meghosszabbítja, ha szükség van rá. Úgy látom, a nagyi jól érzi ott magát. 
Olyan régen nem látta a rokonokat.”

Másnap az intézet párttitkára megkereste Iyát az előadása előtt, és behívta 
magához az irodájába: „Nos, hogy érzi magát odakint a férje és az anyósa? Mikor 
érkeznek?”

Ezek után Iya gyanakodni kezdett. Tudta, hogy levelet kell kapnia tőlem, várta 
is. De hát a levél csak nem érkezett meg. Mit jelenthet ez?

Togliattiban mindig délután kettő körül hordták ki a postát a házunkba. Min-
den lakás postaládája ott volt a földszinten, a falon. Október elsején este nyolc 
és tíz között Iyának szemináriuma volt a diákjaival. Tizenegykor ért haza, benézett 
a postaládába. Üres volt. Másnap reggel sietve elindult az egyetemre, mert tízkor 
előadása volt. Valami merőben hihetetlent fedezett föl, amikor elszaladt a posta-
ládák mellett. A szomszédok postaládái mind üresek voltak, csak a mienkben 
hevert egy boríték. Ez volt a levelem. „Hogy került ez ide reggel? – gondolta Iya. 
– Lehet, hogy valaki éjszaka vagy hajnalban dobta be?”

Iya ugyan körülbelül tudta, mi áll a levélben, hiszen közösen gondoltuk ki az 
elutazásunk előtt, mégis hangosan dobogott a szíve. Reszkető ujjal bontotta ki a 
borítékot, végigfutott a sorokon, és elsírta magát. Szörnyen érezte magát: „Most 
kezdődik. De micsoda?” Elszaladt a tanszékre, megkérte őket, hogy helyettesítsék, 
és sírva berontott a párttitkárhoz. „Mi az? Rossz híreket kapott?” „Igen. Itt van, 
elhoztam magának a Kanadából kapott levelet.” A párttitkár kézbe vette a teleírt 
papírlapokat, beléjük lapozott, és haragosan azt mondta: „Már három napja (!) 
tudunk erről a levélről. Felháborító! Ez hazaárulás. Mi az, tán milliomos akar 
lenni? A mi országunkat egyáltalán nem érdekli ez az ember. Pedig rendes ember-
nek tartottam. Még arra is gondoltam, hogy a mieink küldték ki oda. Mert hogy 
ugye, sok a sérelme. Letartóztatták az apját. De hát már rehabilitálták. Millió-
számra tartóztattak le embereket. Akkor ez most mi?”

„Miért döntött ilyen sietve, hogy a férjem hazaáruló? – kérdezte Iya. – Az ő 
apja is elhagyta Magyarországot, mégsem nevezték Magyarország árulójának. 
Egyébként is, tanácsért jöttem magához. Meg kell mondaniuk, hogy viselkedjem.”
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„Menjen el a sarki házba, Kozsemjakinhoz.” (A KGB főnöke volt.)
„Nem értem miről beszél? Miért kéne idegenekkel beszélnem? Először talán 

maga találkozzon velük, aztán mondja meg, mit tegyek.”
„Jól van, menjen dolgozni. Majd felhívom.”
„Dolgozzam? Gondolja, hogy ebben az állapotban tudok dolgozni? – gondolta 

Iya, miközben elhagyta az irodát. – Nem utcát söprök. És folyton a diákjaim 
szemébe kell néznem.”

Egy óra múlva a párttitkár otthon felhívta Iyát: „Talán minden rendbe jön, ha 
jól viselkedik. És mondja csak, Iya Boriszovna, hol van Vladimír Francevics párt-
tagsági könyve?”

„Itthon” – felelte Iya.
„Kérem, három óra múlva legyen nálam, és hozza magával a férje párttagsági-

ját” – fejezte be a párttitkár.
Amire Iya visszatért a párttitkár irodájába, egy teljesen megváltozott, nyugodt 

ember fogadta, aki könnyed mosollyal már sorolta is a feltételek hosszú sorát: 
„Megbeszéltük az ügyet az elvtársakkal. Számítottak erre a trükkre Rott-tól.”

A párttitkár nyolc feltételt sorolt föl Iyának, amelyeket a tudomásomra kell 
hoznia.

A párttitkár irodájának, ahogy a szabályok megkövetelték, a hangszigetelés 
érdekében kettős ajtaja volt. Beszélgetésük alatt kétszer is csöndben benyitottak 
rajta, ami azt jelezte, hogy a titkárnő ég a kíváncsiságtól. A párttitkár mindkétszer 
felállt, odalépett a megnyitott ajtóhoz és gondosan becsukta.

A beszélgetés végén, mint egy összeesküvő, megkérdezte: „És elhozta a párt-
tagságit?”

Az én Iyámat az édesanyja kora gyermekségétől a legőszintébb szellemben 
szovjet hazafi ságra nevelte. Rahel Szolomonovna nem lépett be a Kommunista 
Pártba, mivel a bátyját és a két nővére férjét elpusztították a sztálini megtorlás 
éveiben, ám tiszta szívvel és odaadóan elfogadta és tanította a kommunista esz-
méket az érdemes tanítónő, s így a lányának is ezt közvetítette.

Abban a pillanatban Iya szívébe belesajdult a sajnálat, hogy meg kell válnia a 
párttagságimtól. Lassan és nem szívesen nyújtotta oda az előtte ülő idegennek. 
A párttitkár a szemébe nézett, látta, hogy az asszony komolyan aggódik, és rögtön 
meg is nyugtatta: „Ugyan már! Ne izguljon! Majd beteszem a páncélba. Meg-
őrizzük.”

Két órába sem telt, amikor az egyik ismerős asszony felhívta Iyát. „Azt beszé-
lik, hogy Rott felesége bement a párttitkárhoz, az asztalra dobta a férje párttag-
ságiját, sarkon fordult és elment.” Iyát ez annyira felháborította, hogy keményen 
lehordta a párttitkárt, amikor legközelebb találkozott a „trojká”-val, vagyis a rek-
torral, a párttitkárral és a tanszékvezetővel: „Hogy nem röstelli azt a pletykát 
terjeszteni, hogy az arcába dobtam a párttagságit? Számomra ez szent. Bár azt 
nem tudom, hogy magának mit jelent.” A párttitkár zavarba jött a váratlan 
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rohamtól és elvörösödött: „Ugyan, mit beszél? Nem én voltam. Valószínű, hogy 
a városi pártbizottságon dolgozó nők voltak.”

Október 4-én reggel táviratot kaptam Torontóban: „Vladimír, azonnal hívj fel. 
Iya.” Persze, hogy miután elküldtem a levelet, folyton Togliattiban jártak a gon-
dolataim, mégis hihetetlen izgalom fogott el: „Lehet, hogy Iya nem tartott ki?”

Azonnal felhívtam Joe-t. Rohant haza, megrendelte a telefonhívást, aztán 
megint eltűnt. Két, hihetetlenül hosszú óráig kellett várnom a kapcsolásra. A tele-
fonközpont azzal magyarázta a késlekedést, hogy ezerkétszáz kanadai szurkoló 
érkezett Moszkvába egy hokimeccsre, akiket folyton hívogatnak otthonról.

Amikor végre meghallottam Iya sírós hangját, s az első szavait: „Vladimír! Mit 
tettél velünk?” –, minden összegubancolódott a fejemben, és megpróbáltam 
kiutat találni ebből a veszélyes helyzetből. „A jegyem megvan. Talán ki kéne men-
nem a reptérre, és gyorsan hazarepülni” – gondoltam, miközben ostobaságokat 
suttogtam a telefonba. Annyira izgultam, hogy teljesen kimentek a fejemből az 
előre megbeszélt kódok és jelszavak. Az én okos Iyám megérezte ezt és kijózaní-
tott: „Vladimír! Hallasz? Érted, amit mondok, Vladimír?” Azonnal magamhoz 
tértem: „Ostoba! Hiszen azt mondja, hogy Vladimír.” „Iyinka, értem, hogyne 
érteném – kiabáltam bele a kagylóba diadalmasan, hogy végre fölfogtam, mit 
hallok. – Végleges a döntésünk, hogy Kanadában maradunk. Nem térünk haza. 
A szovjet alkotmány szerint az ember ott él, ahol akar.”

Iya megérezte, hogy „vettem a lapot”, és már nyugodtabban folytatta: „Tudod, 
Vladimír, ezt szépen összehoztad nekünk. Magyarázd el, mi történt. Miért? Min-
dent magyarázz el, amiről a szeptember 16-i leveledben írtál. Hogy tényleg így 
van-e? Érted?! És hallgass meg fi gyelmesen! A te dolgod, ha így döntöttél, de 
nélküled nem bírjuk ki. Nem is akarjuk kibírni. Ha már így döntöttél, legyen 
így. Tanácsot kértem okos emberektől. Persze, elmentem a pártbizottságra, de ott 
már mindent tudtak.” (A KGB és a pártszervezet már azelőtt ismerte a levél tar-
talmát, mielőtt Iya megkapta volna. Ahogy később Iya elmesélte, mindent, amit 
mondott, egy előre megfogalmazott szövegből olvasta fel.)

Amit Iya a telefonba mondott, úgy hangzott, mintha tollbamondást diktálna: 
„Azt mondták, minden tőled függ, attól, hogy viselkedsz. Becsületesnek kell 
maradnod, jólelkűnek, és nem szabad sárral dobálnod a Szovjetuniót. Igen, az 
embernek joga van hozzá, hogy megváltoztassa a lakhelyét, de nem szabad rágal-
maznia azt, ami szent. A  legfontosabb, hogy semmiképpen ne kérj politikai 
menedékjogot. Mert ha igen, a távollétedben tíz évre ítélnek, s ha felbukkansz 
bármely szocialista országban, akár Magyarországon is, azonnal letartóztatnak. 
Itt senkinek sem hiányzol. Gyenge szakember vagy. És nem olyan időket élünk, 
hogy szabad országunkban pórázon tartsuk az embereket. Úgysem változtatha-
tod meg szovjet állampolgárságodat, és a szovjet konzulátuson kell kérned, 
engedélyezzék, hogy állandóan Kanadában lakhass. Ha fölveszed a kanadai 
állampolgárságot, akkor csakis »családi körülmények« miatt tedd, nem pedig 
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úgy, hogy elárulod a hazádat. Ne lármázd fel a sajtót, és ne tarts nyilvános szó-
noklatokat. Ha rosszul érzed magad odakint, még hazatérhetsz. Senki nem fog 
megbüntetni. Talán pártfegyelmit kapsz. A gyerekekkel csak akkor utazhatunk 
ki hozzád, ha a »családi körülmények« szükségessé teszik. Vladimír, ha okosan 
viselkedsz, akkor talán engedélyezik, hogy kiutazzunk hozzád, amennyiben 
meghívsz minket. Nálunk senkit sem tartanak kényszerrel itthon az országban. 
Érted, Vladimír?”

Iya szinte, mint egy sorozatvető, átkiabálta az óceán túlsó felére ezeket az uta-
sításokat, majd nyugodtabb hangon folytatta: „Félórája megérkezett hozzánk 
Mánya néni. [Marija Szolomonovna, Iya anyjának testvére. – V. R.] Edwin születés-
napjára jött. Még semmit sem tud, és nem érti. Itt ül nálam Viktor Ivasin is. 
Tanácsot kértem okos emberektől. Szép kis helyzetet hoztál össze nekünk. Ami 
meg a gyerekeket illeti, egészségesek. Jól tanulnak. Mártáék és Ljoljáék [ez a 
Kozma és Sapiro család, akiket a lányaik nevéről szoktunk emlegetni – V. R.] üdvö-
zölnek, és nagyon kedvesek velünk. A gyerekek zenét tanulnak.”

Iya ekkor már majdnem kiesett a „szerepé”-ből, ezért félbeszakítottam, még 
egyszer bocsánatot kértem tőle, amiért fájdalmat okoztam neki, és még egyszer 
megvédtem a döntésemet. Aztán befejeztem a beszélgetést.

Persze, Mánya néni nem az Edwin születésnapjára repült Ulan-Udéból Tog-
liattiba. Az én szegény Iyám egyszer csak megrémült a kialakult helyzettől, ami-
kor váratlanul folyton „beszélgetés”-re citálták, mialatt a gyerekek kiszámíthatat-

Elsőként Mánya néni (Marija Szolomonovna Guterman) Ulan-Ude városból 
és Galina Pesztova zenetanárnő sietett Iya segítségére. Togliatti, 1974 októbere
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lan ideig magukra maradtak otthon. A legközelebbi rokonunk Mánya néni volt, 
aki másnap, hogy megkapta a táviratot, már ott is volt Iyánál. Bár Marija Szolo-
monovna gyakorlatiasabb és célratörőbb volt, mint Rahel, a testvére, ám szerin-
tem nála is hűségesebb volt a szovjet rendszerhez. Ezért Iyának nem volt könnyű 
dolga, amíg meggyőzte a nénit, hogy családunk jobb jövője szempontjából szük-
séges és fontos a Vagya által megtett lépés.

Iya csak évek múlva vallotta be nekem, hogy közös életünk első éveiben milyen 
fájdalmasan érintette őt is minden szovjetellenes beszélgetés a családban. Sőt, egy 
érdekes elgondolást is kifejtett: „Ha anyám még élt volna, aligha kaptuk volna 
meg a beleegyezését, hogy elhagyjuk a Szovjetuniót.”

De térjünk vissza az 5735. évhez, az Újesztendőhöz, amikor anyámmal, Reginá-
val hozzáfogtunk, hogy berendezzük az életünket kanadai földön. Weltmanék 
házában a földszinten, pontosabban a szuterénben aludtunk, ahol volt egy háló- 
és egy fürdőszoba. Az életünk lényegében a ház első emeletén folyt, ahol három 
hálószoba és két fürdőszoba, nagy konyha és ebédlő található. Együtt ettünk 
Weltmanékkal. Edit főzött és tálalt. Kaptuk a leveleket Budapestről, Jolántól, 
anyám nővérétől, az apám rokonságától: Ilonka nénitől, Loló nénitől, majd Jut-
kától és Lacitól. Angliából is írt Lujza néni. Mindenki gratulált nekünk, nagyon 
örültek, imádkoztak értünk, hogy legyen erőnk és kitartásunk az elkövetkező 
megpróbáltatásokhoz. És megköszönték Joe-nak és Editnek a felbecsülhetetlen 
segítséget. Sok sikert kívántak.

Azokban a napokban az volt a legfontosabb célunk, hogy lehetőség szerint a 
legkisebb egészségkárosodás nélkül túlessünk a sors által nekünk elrendelt vára-
kozáson, és igenlő választ kapjunk a kanadai kormánytól, hogy az országban 
maradhatunk. Akkor még nem tudtuk, milyen hosszú várakozás lesz ez, de már 
elfogott minket a bénult tehetetlenség. Nekem elsősorban azért volt szükségem 
erre az engedélyre, hogy azonnal meghívó levelet küldjek Iyának és a gyerekek-
nek kanadai utazásukhoz, s ezzel megadjam a lehetőséget a családomnak, hogy 
kiharcolja a kijutást a Szovjetunióból. Másodszor az engedély jogot ad, hogy 
dolgozzak Kanadában. Harmadsorban pedig anyámmal bevándorlókként 
igénybe vehettük szükség esetén az ingyen egészségügyi szolgáltatást. Tehát 
– várjunk!

Addig amíg nincs a kezünkben az engedély, senkik vagyunk. Teljes egészében 
Joe Weltman jóságától és türelmétől függünk, abban reménykedünk, aki egyelőre 
nagyon kedves és bőkezű velünk, de természete szerint mégiscsak „kapitalista 
burzsuj”. Kezdtem kapisgálni, hogy a gazdag embereknek csupán kis része bőkezű. 
Minél gazdagabb valaki, annál jobban takarékoskodik, garasoskodik. Talán ettől 
gazdag. Éreztem azt is, milyen kényelmetlen elfogadni, vagy számítani valakinek 
a segítségére.

Napokig nem tettem semmit. Búslakodtam. Töprengtem. Tévéztem. Olvas-
tam. El kellett volna kezdenem az angoltanulást, de nem fogott a fejem. És foly-
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ton az motoszkált bennem, hogy: „Mit csinál most Iya? És a gyerekek? Hogy 
segíthetnék rajtuk?” Csak magyarul beszéltem, azt is ritkán, keveset. Az olasz 
nyelvtudásom kezdett tutto dimenticato (teljesen eltűnni). Párszor beszélgettem 
olasz építőmunkásokkal. Megértettek, de a válaszaikat én egyáltalán nem  értettem.

Az egyik nap Joe elvitt magával egy távoli torontói külvárosba, ahol ismerőse, 
egy lengyel zsidó lakott, akinek vasáru boltja volt. Vett nála egy közepes nagyságú, 
piros fogantyús, fém szerszámosládát. Én válogattam ki a belekerülő, különféle 
csavarhúzókat, fogókat, szerszámkulcsokat, reszelőket, mérőszalagot és tolómér-
cét. Kiválasztottam egy elég jó minőségű UNIVO-t (univerzális elektromos mérő-
műszert) is. Joe elégedett volt a jelentős árengedménnyel, amit a „lengyel”-től 
kapott, én meg hosszú évekre büszke tulajdonosa lettem első hordozható szerszá-
mosládámnak. Utána Joe elvitt engem az ismerőseihez, és ezt mondta: „Meg kell-e 
valamit javítani nálatok? Gyerünk, Vladimír, csináld meg!” Így kezdtem tanul-
mányozni az amerikai háztartási gépeket. Nagyon gyakran sikerrel.

Regina mama egészsége, lelki állapota minden nap rosszabbodott. Kiszámítha-
tatlan lett a viselkedése, alig lehetett féken tartani. Persze, legjobban a helyzetünk 
bizonytalansága és kilátástalansága nyugtalanította. Egyre gyakrabban tett nekem 
szemrehányást, hogy élete végén megfosztottam a saját lakásától, amihez olyan 
nehezen jutott hozzá. Azon is háborgott, hogy Weltmanék tizenhét éves lánya 
milyen neveletlen. Kész volt az utolsó csepp vére árán is védelmezni Joe unoka-
öccse nyugalmát és boldogságát.

A mamával közös hálószobánk éppen Joe-é és Edité alatt volt, úgyhogy éjsza-
kánként hallhatták, amint idegesen beszélgetünk egymással. Már sokszor kértem 
Isten bocsánatát azért a két alkalomért, amikor rásóztam az anyám fenekére, hogy 
valahogy leállítsam a rikoltozását.

A második hónap elején arra kértem Joe-t, hogy költöztessen külön lakásba 
minket, ahol önállóan élhetünk. Joe nemigen lelkesedett az ötletért, mivel mélyen 
hitt abban az elvében, mindenkinek, aki mellette élt, a bőség és az elégedettség 
csúcsának kell tekintenie mindent, amit a saját mércéjével mérve ő elégnek minő-
sít (nem számított, hogy kenyérvásárlásról, egy gyertya kiválasztásáról vagy akár 
építőanyag vásárlásról van szó). Parasztosan fogalmazva nem akart fölösleges kiadá-
sokat. „Miért, rosszul érzitek magatokat a házamban?” Edit viszont másként 
gondolkodott. Meg kinek tetszene, hogy idegenek hosszasan időzzenek a házában?

Nézegetni kezdtem a szomszéd utcákban a soklakásos házakat, hogy megfelelő 
lakást találjak, amelynek minimális a havi bére. Akkoriban a választék nem volt 
nagy az ilyen lakásokból.

Edit érdeme a legszerencsésebb találat. A szomszédos tizenkét szintes ház hete-
dik emeletén talált nekünk egy szép, világos lakást. Egy hálószobás, ötvenhét 
négyzetméteres volt. Edit rögtön lefoglalózta. Én a világon semmiért sem mertem 
volna ilyen minőségű lakást választani, de Edit könnyebben bánt a pénzzel, mint 
a férje. És Joe nem kérdőjelezte meg a felesége választását.

Vladimir Rott magyar.indb   20Vladimir Rott magyar.indb   20 2010.09.30.   13:57:042010.09.30.   13:57:04



21

5735

Október 31-én költöztünk át anyámmal a Bathurst Street 2700. számú ház 
703-as lakásába, amely most már a „miénk” volt. Joe elvitt magával, és vettünk 
edényt meg élelmiszereket. Csak a minimálisan szükséges bútorunk volt, amit 
egy mintalakásból szereztek nekünk. A mintalakás abban a huszonhárom-eme-
letes házban volt, amelynek építését éppen akkor fejezte be Joe társaival. Így lett 
anyámnak szép nagy ágya, két éjjeliszekrénnyel és lámpákkal, egy kerek, üveglapú 
asztal került az ebédlőbe négy fehér székkel, és még egy hatalmas, piros dívány. 
Én a Weltman-házból kaptam egy összecsukható ágyat. Másnap Regina mama 
büszkén és ujjongva főzte meg első kanadai ebédjét, amelyet örömmel megkóstolt 
velünk Joe is, aki nem fukarkodott a dicsérettel.

Joe a testvére, Weltmann Laci segítségével rendelt nekem taleszt Izraelben, 
amelyet első ízben a Viewmount nevű zsinagógánkban viseltem november 2-án, 
szombaton.

Más történt az apám tefi llimjével, amelyet magunkkal hoztunk Kanadába. Büsz-
kén mutattam meg Joe-nak a családi relikviát. Ő magyarázta el nekem, hogy a 
tefi llimet, mivel hosszú évekig nem használták, ellenőriztetni kell, hogy kóser-e 
még a belévarrt ima. Nemsokára el is vittük a tefi llimet a mesterhez. Két hét 
múlva emlékeztettem az unokatestvéremet, hogy talán érdeklődni kellene, mi 
van vele. A szívem majdnem megállt, amikor a mester fi atal munkatársa kijelen-
tette. „ A tefi llim annyira más volt, és úgy elöregedett, hogy már nem érte meg 
javítgatni. Kidobtuk.”

A szó szoros értelmében ordítottam a haragtól és az elkeseredéstől, és Joe segít-
ségét kértem, hogy kiderüljön, mikor és hová dobták ki, és egyáltalán, hogy 

Ebbe a házba költözött Regina és Vladimír. Toronto, 1974 tele
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merték ezt megtenni? Követeltem, hogy mutassák meg azt a szemetest, hátha 
abban megtalálom. Mindenki értetlenül fogadta, hogy ennyire felháborodtam a 
történtek miatt. A mester behozott a szomszéd szobából egy hatalmas zsákot: 
„Hát, ebbe dobtuk bele – mondta szigorúan. Oroszul beszélt, de alig értettem, 
olyan erős zsidó akcentusa volt. – De nem hinném, hogy megtalálja benne.” 
„Becsukott szemmel is megtalálom” – mondtam elkeseredve, aztán kotorászni 
kezdtem a zsákban, amelyben még vagy ötven felbontott tefi llim hevert. Hama-
rosan megtudtam, hogy a sérült kegytárgyakat sosem dobják ki a szemétbe, 
hanem összegyűjtik, és külön rituálé mellett eltemetik. Hát, nem volt egyszerű, 
de mégis megtaláltam a tefi llim mindkét részét a zsákban, amelyeket mind a mai 
napig az ágyam melletti éjjeliszekrényben őrzök.„

1974. november 9. Toronto. Ma beszéltem Iyával telefonon. Abban állapodtunk meg, 
hogy minden hónap első szombatján hívjuk egymást. Izgatottan, remegve vártam, 
hogy meghalljam az ő és a gyerekek hangját, s miután hallottam őket, szörnyű bánat 
tepert le. Sándorka és Ilonka sírt a nyugtalanságtól. Igen, nagyon nehéz napokat élek 
át mostanában, de érzem, hogy még nehezebbek elé nézek.

Itt van ez a szép nagy lakás, a hangulatunk mégis nyomasztó. Az ügyünk nem 
mozdul. Ottawa hallgat. Ez pedig azt jelenti, hogy messze még az idő, amikor meg-
írhatom a meghívó levelet Iszjának és a gyerekeknek, hát még az milyen messze van, 
amikor megszületik rá az első szovjet »nyet«. Úgy érzem, Weltman ügyvédje agyon 
van terhelve más feladatokkal, ám Joe fél az ilyen ügyektől, és teljes mértékben az 
ügyvédre hagyatkozik. Joe nagyon bőkezű velünk: fi zeti a lakásbérletet, és minden 
héten ad húsz dollárt az élelemre. A pénteki vacsorára és a szombati ebédre átmegyünk 
hozzájuk. Az is nyomaszt, ahogyan Joe-ék otthon élnek. Sehová sem járnak, semmi 
nem érdekli őket. Nincs velük miről beszélgetni, ez pedig számít mostani »kilátás-
talan« helyzetemben. Joe és Edit gyakran veszekszik, sehogy sem bírnak a kamasz-
lányukkal.

Tegnap megkerestem az első tizenkét dolláromat, három gépet javítottam meg egy 
varrodában. Örültem neki, amikor viszont Joe megjelent, sztornírozta a nekem 
kiállított csekket. Azt mondta, hogy: »Még nem szabad dolgoznia, és engem is fi gyel-
nek.« Ráadásul a varroda tulajdonosa távoli rokonunk is. Nem értettem ugyan egyet 
Joe-val, de a csekket visszaadtam a varrodásnak.”

Egy percre megszakítom e szomorú naplórészlet idézését, mert el akarom mon-
dani az egyik első tapasztalatomat „kanadai magánvállalkozó”-ként. A fent már 
említett varrodában, ahol az első tizenkét dolláromat próbáltam megkeresni, az 
egyik varrónő, Mrs. Klein, aki beszélt magyarul, arra kért, menjek el hozzá, és 
javítsam meg a varrógépét. Nagyon örültem ennek az első megbízásnak, és a leg-
közelebbi vasárnap reggel magamhoz vettem a szerszámosládámat, s városi 
buszon, amelyen ötven centet fi zettem a jegyért, elmentem a megrendelőhöz. 
Másfél óra alatt sikerült megjavítanom egy régi varrógépet, amely a sebesség-
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szabályozó pedál grafi trúdjának ellenállása elvén működött, s amely az amerikai 
Singer cég első villanyvarrógépei közé tartozott a múlt század elején. Utána a 
háziasszony elővett egy elektromos vízmelegítőt, amelynek elfoszlott a zsinórja. 
Aztán megjavítottam egy villanyvasaló automata hőmérséklet szabályozóját, és 
kicseréltem egy kiégett vezetéket a sütőben. Mivel a javítgatás jól haladt, elkezd-
tem azon törni a fejemet, mennyit kérjek a munkámért a megrendelőtől. A meg-
érkezésünk óta eltelt időszakban elég sok aggodalomban és izgalomban volt 
részem, de egyetlenegyszer sem próbáltam meg kideríteni, mennyit keresnek a 
javítók-szerelők, vagy hány dolláros az órabérük. Nyugtalan lettem attól, hogy 
nem tudtam, mit kell tennem. Hiszen nekem kell megneveznem az összeget. Joe-t 
sem hívhattam fel, hogy megkérdezzem, hiszen az asszony tudott magyarul.

Feszülten kerestem a megoldást. A Volgai Autógyárban nagyjából 450 rubelt 
kerestem havonta. Eszembe jutott, hogy a srácok egymillió kétszázezer líráért 
vették meg Olaszországban a mi Volgánkat, a Szovjetunióban pedig kilenc és 
félezer rubelbe került. Azt is tudtam, hogy egy dollárért 1440 lírát kérnek Olasz-
országban, így alakult ki, hogy az akkori idők bonyolult átváltási árfolyamát 
fi gyelembe véve az autógyári fi zetésem körülbelül negyven dollár lehetett havonta. 
Durván számítva tehát két dollár jutott egy napra. Ennél a megrendelőnél három 
órát dolgoztam. Úgy gondoltam, a 38-as részleg vezetőjeként kapott szovjet fi ze-
tésemhez mért fi zetség lesz, ha óránként két dollárt kérek. Úgy éreztem, nem 
kérhetek kevesebbet. És nem fogok többet kérni, mert a megrendelő megsértőd-
het. Összeszedtem a szerszámokat, s amikor az asszony megkérdezte, mit kérek, 
vidáman rávágtam: „Hat dollárral tartozik.” A csodálkozó Mrs. Kleinnek tágra 
meredt a szeme, én viszont konokul hallgattam „a magam igaza mellett”. Az 
asszony elővette a táskáját, és átadott pontosan hat dollárt. Nagyon föllelkesített 
a munkám eredménye, felszálltam a szerszámosládámmal a buszra, amely további 
ötven centért hazavitt. El is dicsekedtem vele, a mama meg örült. Joe felhívott, 
mert vasárnaponként unatkozni szokott: „Hol voltál? Már hívtalak, de nem vol-
tál otthon.” Mindent elmeséltem. Azonnal rá is kérdezett: „Mennyit kértél?” „Hat 
dollárt” – feleltem büszkén. „Ostoba! – vágta rá élesen az unokatestvérem, mint 
egy pszichológiát is tanult osztályfőnök. – Az építkezésen a söprögető kap hat-
dolláros órabért, te meg háztartási gépeket javítottál. Ostoba vagy!”

„Szinte minden nap erős fejfájás gyötör. Csak úgy zúdulnak a megpróbáltatások rám. 
Nincs egyetlen világos pillanatom sem. Mindent csak nagyon nehezen tudok elvégezni, 
és mindennek rossz a vége. Tarts ki, Papa!”

Holnap Gabi Budapestre repül, visz Iszjának egy kis csomagot, Itt van egy részlet 
abból a levélből, amit a csomagba tettem: »Ma beszéltünk telefonon, drágáim! 
Iszinyka, egyelőre minden rendben van velünk. Megígérem, hogy még keményebben 
fogom tartani magamat, hogy méltó legyek a családomhoz.

Drága Iszjám, gyakran elképzelem azt a mély bánatot, amely időnként bizonyosan 
leszáll rád. Kérlek, légy erősebb ezekben a pillanatokban, édesem! A gyerekeink jövője 
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éltet minket. Ilyenkor képzeld magad elé az ő boldog jövőjüket, ami okvetlenül bekö-
vetkezik. Isten adja!«

Igen, ez derűlátóan hangzott. Mostanában gyakran gondolok az apámra. Hiszen 
éppen ebben a korban, a negyvenedik éve körül került némileg hasonló helyzetbe, 
amikor elszakították a családjától, mégis hitt a jövőben (és csak abban). Istenem, 
segítsd az én Iszjámat és a gyerekeket!

Drága Iszjám, adja Isten, hogy valamikor megmutathassam neked ezeket a napló-
jegyzeteket, hogy érzékeltetni tudjam, mi nyomaszt mostanában. A levelekben meg 
amikor telefonálunk, iparkodom vidám fi ckónak látszani. Pedig egészen más van a 
lelkemben.”

Az én Iyám a leveleivel próbálta tartani a lelket bennünk, és köszönöm neki, hogy 
gyakran írt. Itt van az egyik levele:

„Togliatti, 1974. november 15. Drága Rottyikom! Drága Papa! Drága Nagymama! 
Hiányoztok nekünk, de tartjuk magunkat. Vége a november 7-e miatti egyhetes szü-
netnek, vasárnaptól kezdődik a tanulás. Kilencedikén este beszéltünk telefonon. Először 
itteni este tízkor kapcsoltak benneteket, de foglalt volt a vonalatok. Aztán egy félóra 
kellett az újabb kapcsoláshoz. A gyerekek nagyon izgultak. Máskor nem hagyom, hogy 
fennmaradjanak a telefon miatt, vagy jó előre fel kell készíteni őket, hiszen a beszélge-
tés után egy órával még mindig nem tudtak elaludni, és sokat sírtak. Nagyon szeretnek 
téged, és hirtelen megérezték, mi a valóság, hogy elérhetetlen vagy. Én sem aludtam egész 
éjszaka. A reggel majd bölcsebb lesz. Amikor azt a bizonyos levelet megkaptam tőled, 
egy hónapig alig bírtam aludni. De kezdek fokozatosan visszatérni a régi kerékvágásba.

Hogy vagy, Papa? Mi van a fejfájással? Kérlek, az egész családunk érdekében 
vigyázz magadra! Semmik vagyunk nálad nélkül.

Hogy van Riza nagymama? Az unokái sok szeretettel üdvözlik. Edwin folyton nyaggat, 
hogy menjünk át a nagyi lakásába. Egy szót sem mondtunk neki. Azt mondtuk, hogy a 
nagyinál felújítás van, ezért van nálunk a ládája. Leadtam a nagyi lakását, megkaptam 
róla az igazolást. A városban szinte senki sem tudja, hogy a nagyi elutazott. Hétfőnként 
most Galina [G. Sz. Pesztova, a gyerekeink zongoratanárnője, a család hűséges jó 
barátja – V. R.] jön át este. Együtt megvacsoráznak, úgy várnak haza a munkából. 
A tanítványaim az A-205-ös csoportból most sokkal szívélyesebbek velem, mint korábban, 
bár még mindig csak a szemináriumokon találkozom velük. Rendes, jó fi úk!

Hetenként legalább kétszer eljárok a kórházba. [Ilyenkor kimosták Iya orrát, 
amelyből teljesen eltűnt a nyálkahártya – V. R.] Megpróbálok jobb ételt adni a 
gyerekeknek, Isten adjon minden jót érte Martinnak. [Kozma Józsefről van szó, 
magyar diplomataként a VAZ-hoz kirendelt képviselő volt, aki a külföldieknek 
biztosított külön ellátási rendszerből szerzett húst Ijának – V. R.] Kosztya [K. B. 
Fridman – V. R.] sem feledkezik meg rólam. Jura [J. Gy. Sapiro – V. R] szerzett 
nekünk krumplit. Látod Rott, készülünk a télre.

Mánya néni visszament Ulan-Udéba. Kikísértük az autóbusz pályaudvarra. 
Edwin elsírta magát a busz mellett. Nagyon hiányzol neki, gyakran sír, és folyton a 
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papát várja. Sok mindent akar elmondani neked. Az idősebbekkel nincs baj, derék 
gyerekek, erősödnek, nőnek. [Tizenegy és tizenhárom évesek – V. R]. Okos gyerekek, 
sokat segítenek. Vagya, senkinek ne írj, csak Mánya néninek Ulan-Udéba. Nem kell, 
mert már így is sokan izgulnak amiatt, hogy ismernek téged. Isten áldja őket! Mind-
nyájan gyöngék vagyunk. Ne zargass senkit!

De nekünk írjál, a te leveleid jelentik nekünk most az életet és az örömöt. Tudom, 
hogy nem áll jól az ügyed, de vedd számításba, hogy soha semmi sem sikerült köny-
nyen. De semmi pánik, várj nyugodtan. Tűrj! Ne légy csalódott! Aki á-t mondott, 
mondjon bé-t is. Iparkodunk erőnkhöz mérten (persze, nem mi, hanem én és Sándo-
rik egy kicsit) nyugodtan, és a megszokott módon élni. Sétálunk, moziba járunk. Azt 
mondtam a gyerekeknek, hogy a nagyi beteg. Majd ha meggyógyult, hazajöttök. 
A gyerekek nagyon rendesek! Jól tanulnak. Szívesen tanulnak zenét. Egyáltalán ne 
aggódj miattunk. Megvan a pénzünk az ennivalóra, más nem is kell. Ne küldj sem-
mit! Csak magaddal törődj, Vagya! Valahogy át kell vészelnünk ezt a nehéz pillana-
tot, és egészségesnek kell maradnunk, mert arra még szükségünk lesz. Hiszen, ha 
minden rendbe jön, a nulláról kell kezdenünk. Rott, ne izgulj! Ismerlek!

Nagyi, kérlek vigyázz Vladimírkára, a kisfi adra, már csak a három gyermeke 
érdekében is. Mindnyájunknak szükségünk van rá. Ne idegesítsd! Azért írom ezt, 
Nagyi, mert jól ismerlek, ahogy te is engem. Vigyázzatok egymásra! Meglásd Nagyi, 
fogod te még dajkálni Sándorikot. Leadtam a lakásodat, Nagyi. A virágaidat a kór-
háznak ajándékoztam, ahol jó kezekben lesznek. Minden kérésedet teljesítem Nagyi, 
csak írd meg, mit akarsz.”

Szerencse, hogy ezekben a számunkra nehéz napokban egyre-másra érkeztek 
Torontóba a jó barátok és a magyar rokonok levelei. Sokat jelentettek nekünk a 
Meri Aronovnától és Nyina Mironovicstól Párizsból sűrűn érkező, meleg hangú 
és okos levelek is.

Október végén Iyát meglátogatta Józsi, a bátyám. Nincs mit hozzátenni a 
testvérem leveléhez, csak sajnálom, hogy a bátyámnak eszébe sem jutott, erköl-
csileg támogatnia és segítenie kell a Szovjetunióban maradt családomat.

„Togliatti, 1974. október 19. Kedves Testvérem és Anyu!
A szimfonikus zenekarunk [az Ordzsonikidze nevű város zenekaráról van szó 

– V. R.] sikerrel zárta a kéthetes moszkvai és leningrádi utat. Telefonon beszéltem 
Iyával, így tudtam meg, hogy végre, ha nem is az egész családnak, de Neked meg 
anyunak engedélyezték, hogy elutazzatok a rokonokhoz Torontóba. Iya arra kért, hogy 
visszafelé jövet látogassam meg, amit megtettem. Aggódtam, hogyan viselte Anyu az 
utazást, de attól, hogy elolvastam a majd fél tucat leveleteket, egyszerűen megrendül-
tem. Nem akarok tanácsot adni, mert mindig is idősebbnek tartottad magad, pedig 
te vagy a kisebb, és sosem hallgattál rám. Nagyon nem szeretném, ha ennek az ügynek 
politikai mellékíze keletkezne, bár a családunk már sokat szenvedett, különösen a 
személyi kultusz idején. Sosem fogom elfelejteni, mennyit sírt Anyu, s hogy kilencéves 
koromtól pótoltam neked az apát […], aki már 1919-ben a szocializmusért harcolt 
Magyarországon. [Egyetlen tényt vagy dokumentumot sem találtam, ami ezt alá-
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támasztaná – V. R.]. Másként képzeltem el a jövőnket: hogy a szocialista Magyar-
ország polgárai leszünk. Igaz, egy sor ok miatt még nem volt lehetőségünk arra, hogy 
visszatérjünk a hazánkba, ahol Apu és Anyu rokonai élnek. De szívem szerint nem 
helyeslem a lépésedet, amit nagyon is hirtelen és Anyu együttműködésével hajtottál 
végre. Persze, mindig is becsületesnek, értelmesnek és rendes embernek tartottam és 
tartom az egyetlen testvéremet, ahogy a feleséged és a gyerekeid is. Még akkor is, ha 
nem lépsz vissza.

Bár Anyu is azt írja, hogy úgy érzi magát az új helyen, mintha a paradicsomba 
került volna, mégis úgy gondolom, hogy a paradicsomot csak az újjászületett, boldog 
Magyarországon ismerhetnénk meg.”

És még pár sort idézek ebből a levélből, amit Józsi magyarul írt a anyánknak: 
„Drága Anyu! Pár napra látogattam ide, mert Edwinnek holnap lesz a születésnapja. 
A gyerekek nagyon rendesek, de nagyon aggódnak miattatok. Nálam otthon minden 
rendben van. Magammal viszek egy-két holmit a lakásodból. Ha jól érzed ott magad, 
akkor iparkodj, és ne idegesítsd Vladimírt, viselkedj csöndesen és türelmesen. Belátom, 
hogy nem könnyű az új helyen, és hogy Magyarországon jobb volna. Remélem is, hogy 
ott lesz majd a házunk. Értem, mit kérsz tőlem, de ne várj nagyon sokat a családom-
tól. Vigyázz magadra, és élj boldogul Vladimírral. Csókol fi ad: József.”

Tehát Regina mamával örökre Kanadában maradtunk. Újra kezdtük számolni az 
időt, mintegy új naptár szerint. A jövőért folytatott harchoz szükséges erőt még 
fokozták az asztalomon fekvő „relikviák”: egy nyugta, egy igazolás, mellécsatolva 
harminchat szovjet rubel, és két jegy az Aerofl ottól a visszaútra, amelyek Istennek 
hála, felhasználatlanok maradtak. Ezek emlékeztettek az utolsó percekre, ame-
lyeket még Moszkvában töltöttünk az indulás előtt.

Az új lakás gazdasszonya
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A  nyugtát a moszkvai vámosoktól kaptam, amikor elvettek tőlem 120 
USA-dollárt, mivel szovjet állampolgároknak tilos volt átvinniük a határon. 
A nyugtára a vámos felírta: „Visszaszolgáltatni: 1974. október 1.” A nyugta túl-
oldalán ez a szöveg állt: „1. A jelen nyugta értelmében lefoglalt valutát három évig 
megőrzik a vámhivatalnál, s ezen idő alatt csakis személyesen a tulajdonosnak adhat-
ják vissza a Szovjetunió területén, a nyugta első példányának felmutatása esetén. 
A szovjet Pénzügyminisztérium Valutaosztályának engedélye nélkül tilos külföldről 
származó valutával rendelkezni.

2. A határidő letelte után minden visszamaradt érték az állam tulajdona lesz.”
Az igazolás, amelyet fel kellett volna mutatnom a vámosoknak, amikor vissza-

térek Moszkvába, s a csatolt harminchat rubel azt igazolta, hogy a seremetyevói 
reptér vámhivatala engedélyezte ezen összeg kivitelét az országból: két emberre 
számították ki, és „a külföldi elköltés joga nélkül” rendelkeztünk vele. A vámos 
kézzel is javított az igazoláson (ami nem kellett, kihúzta), és akkurátusan beleírta, 
hogy: „Joga van 10 rubelt elkölteni külföldön.”

Természetes, hogy a relikviák közül a két felhasználatlan, a visszaútra szóló 
repülőjegy volt a legértékesebb. Nehéz túlbecsülni a jelentőségüket.
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HARC IYÁÉRT ÉS A GYEREKEKÉRT

Miközben még otthon Iyával tervezgettünk, s a lehetőségeink és az elkép-
zelésünk szerint minden részletet végiggondoltunk azzal kapcsolatban, hogy 
nem térek vissza, s minden erőnket a minden oldalról ránk omló nehézsé-
gek   leküzdésére összpontosítottuk, mindketten biztosak voltunk abban, az a 
 verekedés lesz a legnehezebb, hogy elérjük, engedjék ki a feleségemet és 
a három gyerekemet a Szovjetunióból. Meg kell majd küzdenünk minden hiva-
talnokkal, akik dühösen sértődöttek lesznek, mindenkivel, aki érintve lesz az 
ügyünkben, és akiken múlik, hogy végbemenjen a kiutazásra megkapott enge-
dély hosszú és kényes folyamata. Amikor megterveztem az ország elhagyását, 
különös fi gyelmet fordítottam arra, hogy enyhítsek valamit ezen a majdani 
helyzeten.

Bocsánat, hogy szerénytelen leszek, de a bekövetkezett eseményeket ele-
mezve meg kell mondanom, hogy sok általunk hozott döntés és cselekedet 
nagyon is sokat ért. Ám mégis naivak voltunk, mert föltételeztük, hogy Kanada 
részéről semmi sem fogja megakadályozni jövendő egyesülésünket, kivéve azt 
a veszélyt, hogy esetleg kiadnak a Szovjetuniónak. Pedig egyáltalán nem ez 
lett belőle.

Miután biztosítottak, hogy a jóindulatú kanadaiak nem adnak ki minket, 
és túljutottunk a többnapos meghallgatáson, naivan és türelmetlenül várni 
kezdtem, adják már ki a hivatalos engedélyt, hogy Kanadában marad-
hassunk. Ennek birtokában haladéktalanul meghívó levelet küldhettem volna 
Iyának és a gyerekeknek, mint „Kanadában lakó személy”. S ezzel Iya is 
 megkezdhette volna hosszú és nehéz harcát azért, hogy engedélyezzék neki az 
elutazást. Ám az ország irányítói gyanús és átláthatatlan személynek tekintet-
ték a Kanadában tartózkodó Rott mérnököt, akinek a válaszai nem voltak 
elég  meggyőzőek. S ahogy később elmesélte az egyik hivatalnok, aki az 
 ügyemmel foglalkozott, elbátortalanította őket a rólam szerzett általános benyo-
más, olyan „összetettnek és ellentétesnek” találtak. Kanada persze joggal volt 
óvatos, komolyan meg kellett ismerniük a személyiségemet. A bürokrácia 
 malmai pedig lassan őrölnek, különösen, ha az ember szeretné felgyorsí-
tani őket.

Nem a türelmetlenségünk miatt kellett volna felgyorsítani a családunk 
 újraegyesítését. Konkrét veszély fenyegette összeomlással a tervünket. 
 Emlé keztetem az olvasót, hogy akkoriban még nem volt tömeges emigráció a 
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 Szovjetunióból, még nem létezett a Jackson-Venik féle kiegészítés4, a 
 feketeszázas5 kujbisevi (ma szamarai) terület pedig büszkén dicsekedett 
azzal,  hogy onnan még egyetlen ember sem települt át külföldre állandó 
 lakosnak.

Akkoriban az országban szigorúan szem előtt tartották az alábbi barbár mód-
szert, amelyet a KBG talált ki, hogy megnehezítse az állampolgárok kiutazását 
(volt még egy követelmény: hogy minden kiutazónak kötelező volt tanulmányi 
adót fi zetnie, vagyis visszafi zetnie azt, amit a Szovjetunió a képzésére fordított): 
csak akkor fogadták el a kiutazási engedély iránti kérelmet, ha csatolták hozzá a 
munkahelyi jellemzést. Ezt a förtelmes iratot a „trojká”-nak kellett aláírnia, vagyis 
az intézmény igazgatójának, a párttitkárnak és a helyi szakszervezeti vezetőnek. 
Nekik kellett kimondaniuk, hogy nem ellenzik az adott személy utazását. A jel-
lemzést csak a legutolsó munkahelynek kellett kiadnia. Ha az utazni kívánó 
személyt elbocsátották vagy kilépett, akkor félév múlva a legutolsó munkahelye 
visszautasíthatta a jellemzés kiadását.

Elképzelhetetlen zűrzavar tört ki, pánik keletkezett, amikor kint maradt valaki. 
A  jellemzés aláíróinak hóhérbárd lógott a fejük fölött. A hatalom logikája így 
működött: „Ha el akarja hagyni az országot, akkor rossz ember. Ha rossz, miért 
tartották meg? Miért nem bocsátották el? Az intézménynél döcögős a »nevelő-
munka«, tehát a vezetőség nem érdemli meg a posztját.”

Ezért idejekorán elbocsátottak mindenkit, akit lehetséges emigránsnak tartot-
tak. És bár az intézmények többségénél állandó munkaerőhiány volt, féltek föl-
venni az elbocsátott embereket. Az ország déli részén viszont (Odesszában, 
 Zsitomirban, a Kárpátontúli Területen6 és máshol olyan intézmények bukkantak 
föl, amelyek ezzel ellentétben szíves örömest státuszba vettek bárkit, aki kérte – 
kötelező baksisért. És sok eset volt, amikor a vízumosztály hanyatt-homlok 
 megadta az engedélyt, csakhogy megszabaduljon a kérelmezőtől, akinek a laká-
sát kinézte magának a vízumosztály egyik alkalmazottja vagy valaki a rend őrségtől.

Félni kezdtem, hogy Iyát talán nem tartóztatják le „hazaárulásban való bűn-
részesség” miatt, de majd nem hagyják tanítani, esetleg elbocsátják. És akkor 
egyáltalán nem lesz egyszerű megkapni a kiutazáshoz szükséges jellemzést. Iya 
meg sem kezdheti az engedély utáni futkosást, amíg nincs a kezében a kanadai 
meghívó levél. Én viszont addig nem küldhetek meghívó levelet a családomnak, 
amíg Kanada el nem dönti, engedélyezi-e a bevándorlásomat. Pedig erre sürgősen 

4  Brezsnyev idején történt, hogy az amerikai Kongresszus kiegészítő törvényt fogadott el. Ennek 
értelmében a Szovjetunió addig nem kaphat kölcsönt a Világbanktól, amíg nem engedélyezi, hogy 
a zsidók szabadon elhagyhassák az országot. A Szovjetunió megszűnése után fölmerült ugyan, 
hogy visszavonják ezt a kiegészítést, ám Putyin elnöksége idején úgy döntöttek, maradjon. Mind 
a mai napig érvényben van.

5 A 20. század elején erősen zsidóellenes, konzervatív beállítottságú szervezet volt a Fekete Százak.
6 Zakarpatyje. Magyarul Kárpátalja.
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szükségem volt. Nem volt szabad megengednünk, hogy félévnél több teljen el 
Iya esetleges elbocsátása és a tőlem kapott meghívó levél között. 

A Torontóban töltött első félévemből számomra a legemlékezetesebbek a 
Bevándorlási Hivatalban minden két-három hétben megtett látogatásaim. Kivár-
tam a soromat, és, könnyes szemmel, a tolmács segítségével minden alkalommal 
más-más hivatalnoknak próbáltam elmagyarázni, miért van sürgősen szükségem 
arra, hogy engedélyt kapjak a bevándorlásra. Az aktuális hivatalnok belekukkan-
tott a dossziémba, elolvasta a beleírt kódokat, és azt felelte: „Várnia kell.” Kép-
telenek voltak fölfogni a magyarázatomat arról, mit jelent „a félév a feleségem 
elbocsátása után”. És eszelős képtelenségnek vélték azt a „garanciá”-t is, amit pár-
szor felajánlottam. Ugyanis könyörögve azt mondtam: „Kérem, segítsenek abban, 
hogy legalább valamilyen papírt küldhessek a Szovjetunióban maradt családom-
nak. Ha ezzel elkésem, esetleg örökre elveszítem őket. Ha Kanadának valami 
okból nem felelek meg, aláírok egy papírt, hogy a családom megérkezése után 
elutazom Kanadából, akár egy lakatlan szigetre is.”

Csak vártam, és pokolian, embertelenül, elviselhetetlenül szenvedtem. Éle-
temben először kerültem olyan helyzetbe, amikor napokig nem volt semmi dol-
gom. Munkába nem állhattam, mert nem volt munkavállalási engedélyem. 
Hiszen azt csak azután kaphattam meg, miután megkaptam a bevándorlási enge-
délyt. Alkalmi munkákkal kínlódtam, illegálisan persze, és készpénzzel fi zettek, 
mert még bankszámlát sem nyithattam. Joe-nak hála, anyámmal nem szűköl-
ködtünk, mert segített minket. De nyomasztott, hogy nincs munkám, s ezt még 
súlyosabbá tette, hogy vesztegelnem kellett.

Üdvözlet Togliattiból. 1974 ősze
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Nyugtalanított anyám hogyléte is. 
Majdnem minden nap elmentem 
 otthonról, hogy anyámat ne bántsa az, 
hogy dologtalanul ülök otthon. Joe iro-
dája közel volt a lakásunkhoz, de nem-
igen jártam oda, mert Joe társai szűk 
látókörű, szívtelen emberek voltak. 
Mélységesen meg voltak győződve 
arról, hogy: „Ha valaki jól keres, 
annak biztos, hogy mérhetetlen nagy 
esze van.”

Számtalanszor elfújták nekem, 
hogy: „Hiába jöttél ide, Vladimír. 
Nincs itt neked semmi jó. Menj csak vissza! Nálatok is hat a détente, enyhül a 
helyzet, könnyebb lesz az élet.”

Ám az egyik társ, Moishe Diamond, akinek csak kis részesedése volt pár terv-
ben, jóindulatúan szemlélte a sorsomat, és azt tanácsolta. „Vladimír, ne vesztegesd 
az idődet! Tanulj angolul, amíg nem tudsz dolgozni. Már az is elég, ha minden-
nap megjegyzel egy szót.”

Ahhoz sem volt hangulatom, hogy végigjárjam Toronto nevezetességeit. Nyo-
mott, álmos állapotban tekeregtem a házunk és a Joe irodája közti két háztömb-
nyi térségben.

Párszor itt találkoztam zsinagógánk rabbijával, Mordechay Ochs-szal, aki 
átható tekintettel nézett a szemembe. A rabbi sem magyarul, sem oroszul nem 
beszélt, én meg nem értettem egyik nyelven sem, amelyeken beszélt. Kezet szo-
rított velem, megkérdezte, hogy vagyok. Őszintén megpróbáltam elmagyarázni, 
hogy csak a feleségem és a gyerekeim jóléte aggaszt, akik otthon maradtak. Ochs 
rabbi szóval és gesztussal próbált biztosítani arról, hogy minden rendben lesz. Azt 
is elmondta mozdulatokkal, hogy kössem föl kezemre a tefi llimet és várjak, mert 
a Fennvaló segíteni fog. Csak a szemembe szökő könny válaszolt ennek a jószívű 
és megértő embernek.

Ahogy teltek a napok, mind gyakrabban kértem segítséget Istentől. Közeledett a 
nap, amikor Joe megkapta, és nekem ajándékozta az Izraelben készült tefi llimet, 
amely mind a mai napig az enyém. Az egyik reggelen anyám csodálkozására fel-
kötöttem a tefi llimet, és suttogva imádkozni kezdtem: „Istenem, segíts! Hozd el 
hozzám a családomat. Cserébe megígérem, hogy életem végéig minden reggel 
felkötöm a tefi llimet.”

Beletelik majdnem tíz évbe, amire a családom már nem csodálkozik azon, 
hogy a közös családi utazásaink során, a szemük láttára veszem föl reggelenként 
a taleszt, és kötöm fel a tefi llimet, akár Japánban, Szingapúrban, az Amazonas 
deltájában vagy a Húsvét-szigeteken vagyunk.

Van miről töprengeni.
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Azokban a feledhetetlen napok-
ban sokat segített rajtam erköl-
csileg a Torontóban lakó Jaff a 
Fordsham, Weltmann Lacinak, 
az unokatestvéremnek a lánya, 
meg Simha, a férje. Mellettem 
álltak, megnyugtattak. Ez a 
derék, fi atal ortodox házaspár, 
akik hat kicsi gyereket neveltek 
(két ikerpár volt köztük), igazán 
fel tudták oldani a búskomorsá-
gomat, mélységesen megértet-
ték, mik a gondjaim, és minden 
módon iparkodtak segíteni raj-
tam, és lelket önteni belém. 
Jaff a azonnal közel került hoz-
zám, mert beszélt magyarul, bár 

Németországban született, és Izraelből került Kanadába. Simha Izraelben született 
(még akkor Palesztina volt), és sokévnyi angliai tartózkodás után érkezett 
 Kanadába.

Simha csodálatraméltóan intelligens ember volt, brit akcentussal beszélt ango-
lul, de nem csak a műveltsége és tudásszomja kápráztatott el (megdöbbentem, 
mennyire ismeri a jazzt és az előadókat, pedig nem is volt zenész), de tőle kaptam 
az első leckéket is abból az irigylésre méltó büszke hűségből és tiszteletből, amely-
lyel a Brit Nemzetközösség polgárai viseltetnek Őfelsége, Nagy-Britannia király-
nője iránt. A szemléletem a Szovjetunióban alakult ki, ahol belém nevelték az 
ellenszenvet „a cárok és burzsujok” iránt. A Simhával folytatott beszélgetések 
során gyorsított tempóban alakult át a tudatom, kötetlen és gyakorlatias módon 
ismerkedtem meg a valódi világtörténelemmel és -kultúrával.

Sok estét töltöttem a Fordsham családnál, és minden alkalommal csak azt 
sajnáltam, hogy Iya és a gyerekek nincsenek mellettem.

Weltmann Lajcsi, akit még 1973-ban ismertem meg, otthagyta a harisnya-
üzletet, vett egy teherautót meg egy benzinhajtású fűnyírót, és átállt a magán-
házak előtti gyepsávok nyírására. Amikor beköszöntött a tél, Lajcsi hatalmas 
hóekét akasztott a teherautóra, amellyel a házak előtti autóbeállókból takarította 
el a havat. Belement, hogy segítsek neki, így aztán négydolláros órabérért, kezem-
ben egy nagy lapáttal ott futkostam a teherautó körül, hogy kikotorjam a havat 
onnan, ahová a teherautó már nem fért be. Még soha életemben nem volt ilyen 
kemény fi zikai munkám.

Hajnalban kezdtünk, így aztán, amire délelőtt tízkor teljesen átázva hazaértem, 
Regina mama istenkedése fogadott, aki nagyon sajnálta a fi acskáját. De hát abban 
az évben ritkán havazott, bár előfordult, hogy Lajcsi hajnali háromkor csörrent 

Jaff a Fordshammal, az  unokahúgommal 
és a gyerekeivel. Toronto, 1974
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rám telefonon: „Bemondták, hogy havazni fog, készülj, fél hatra ott vagyok 
érted.” Hát felkészültem. De Lajcsi nem jött. Kiderült, hogy az ő megrendelőinél 
nem havazott, búcsút mondhattam a dollárjaimnak.

Bármilyen munkát elfogadtam, de minden Joe körül forgott. Ő volt a központja 
lassan megszülető új életemnek. Egy időre munkát talált nekem őrként az Apollo 
nevű ajándékboltban, amely a város üzleti negyedében volt, és főként cigaretta-
árusítással foglalkozott. Ha hívtak, a kereskedelmi csúcs idején, tehát délelőtt tíz 
és déli egy között, majd délután négy és hat között jártam be. Föl-alá kellett jár-
kálnom a polcok közt és fi gyelni, nehogy néhány vásárló kifi zetetlen árut dugjon 
a zsebébe. Két dollárt kaptam egy órára, de ez a munka „nagyon is bonyolult” 
volt nekem. Mindannyiszor elfogott a frász, amikor egy vevő kérdezni akart vala-
mit. Ilyenkor hanyatt-homlok rohantam a tulajdonoshoz, aki a pénztár mellett 
álldogált, és magyarul próbáltam megértetni vele, hogy „az a nő kérdez valamit”. 
Kiderült, hogy semmiségről van szó. Azt akarták megtudni, hol a szappan vagy 
a fogkefe.

Joe Weltmannak nagyon feszült volt a viszonya az üzlettársaival, ezért csak külö-
nös esetekben kért tőlem technikai segítséget a közös építkezéseken. Ilyen volt a 
Valencia Towers, a már említett, tizenkilenc emeletes Russzija szálló vagy 
a huszonhárom emeletes St. Clair és mások. Akkor volt szükség rám, amikor a 
többi szerződő fél túl sokat kérdezett, bár az én munkámat maga Joe jelölte ki. 
Joe viszont egyedüli tulajdonosa volt egy négyemeletes, ronda, lepusztult sokla-
kásos háznak Hamiltonban, amely város hatvan kilométerre volt Torontótól. 
Annál a háznál rám bízta a szaniter javítást, a villanyvezeték, a hűtők, sütők, de 
még az ajtózárak javítását is. Autóm nem volt, de Joe az első évben könnyedén 
talált rá időt, hogy hetenként egyszer-kétszer elvigyen oda a szerszámosládámmal 
együtt. Ez nekem nagyon jól jött: nem tudtam angolul, Joe viszont ott állt mel-
lettem, amikor javítottam, és azonnal elvitt a hamiltoni üzletekbe, ha valamilyen 
alkatrészre volt szükségem.

Ami pedig a legfontosabb kérdést, a családom Kanadába költöztetését illeti, 
az események a várható rendben, minden váratlan fordulat nélkül követték egy-
mást, s ez ugyancsak próbára tette az idegrendszeremet és a türelmemet. Joe 
ügyvédjei nem siettek, várták, mit határoz felőlem a Bevándorlási Szolgálat. Ami 
pedig a Togliatti-beli és kujbisevi hivatalokat illeti, egy ideig nem jelentették 
Moszkvának, hogy nem tértem haza, mert abban reménykedtek, hátha vissza-
megyek, ha enyhe nyomást gyakorolnak Iyára.

Valamikor október végén Olga Viktorovna beszélgetésre hívta be Iyát a vízum-
osztályra. Két férfi  is volt az irodájában. „Magánál van az a bizonyos levél? – kér-
dezte udvariasan Olga Viktorovna. – Kérem, mutassa meg az elvtársaknak.”

„Nem adhatok át egy magánlevelet elolvasni olyanoknak, akiket nem is isme-
rek” – ellenkezett Iya.
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„Ő a főnököm, … [megmondta a nevét – V. R] elvtárs, ő pedig a mi elvtársunk.”
A beszélgetés során Iya rájött, hogy az „elvtársunk”, akinek a vezetéknevét csak 

nem akarták megmondani neki, a Kujbisevben lévő területi KGB képviselője. 
A későbbiekben minden három hétben felkereste Iyát, hogy beszélgessen vele, és 
kiderült róla, hogy értelmes, rendes és udvarias ember.

Az első beszélgetés során „elvtársunkat” az érdekelte, egészséges vagyok-e pszi-
chikailag, nem szedtem-e erős gyógyszereket, és kiegyensúlyozott vagyok-e érzel-
mileg. Emellett az „elvtársunk”-nak mindenképpen közelebbről is meg kellett 
ismernie Rott feleségét, fölmérni a szilárdságát és az elvhűségét.

„Mit gondol, miért tette ezt a férje? – kérdezte Iyától az „elvtársunk”. – Nincs-e 
köze valami nőügyhöz? Vagy csak a szabadság csábította?”

„Miféle szabadság? – iparkodott logikus lenni Iya. – Hiszen magával vitte a 
beteg anyját is.”

Nézzük meg, mit írtam akkoriban a naplómba, és milyen levelet kaptam Iyától.
„Toronto, 1974. november 13. […] Szinte az egész napot Hamiltonban töltöttem 

Joe-val. Sikerült megjavítani két konyhai csapot. A helyi szerelő 120 dollárt kért ezért 
a munkáért Joe-tól. Úgyszintén sikerült megjavítani három vécéöblítő víztartályt, 
amelyek szivárogtak. Elmentünk a céghez alkatrészekért. Csodálatos ott a rend, és jól 
megszervezték az alkatrészek tárolását is. És milyen sokféle van!

Reggel anyu rávett, hogy kössek nyakkendőt, amit aztán le sem vettem, miközben 
Hamiltonban dolgoztam. Az egyik lakásba, amelyben éppen javítottam valamit, 
visszatért az egyik lakó, egy egyetemista, és nagyon elcsodálkozott. „Még sosem láttam 
nyakkendős vízvezeték-szerelőt! – mondta.

Egész nap egy falatot sem ettem. Este nyolcra értünk haza.”
„November 14. […] Iszja, nagyon okosak vagyunk! Ma már világosan látom, ha 

nem vagyok itt, senki sem fog az ügyünkről beszélni. Joe képtelen rá, nem olyan jel-
lem. Editet lefoglalják a gyerekek. Senkit sem érdekel. A sors engem választott, hogy 
valahogy előretoljam az ügyet. Köszönöm neki! Örülök! Hátha valami jó sül ki belőle!

Az ügyvéd utasított, hogy mindenképpen várjak november 28-áig.
Joe-val elmentünk Jarosevszkijékhez. Egy éve vannak Kanadában, nagyon szegé-

nyek. Felix tanul, hogy letegye a pszichiáteri vizsgát, 135 dollár segélyt kap havonta, 
Natasa 440 dollárt. Ebből élnek. De mégis, a jövőjükért dolgoznak.

Bizalmasan meséltem magamról. Segíteni semmivel sem tudnak. Könyvet árulnak. 
Megvettem tőlük A Gulág szigetvilág második kötetét, Ozerovtól a Tupoljevszkaja 
saragát, (Tupoljev tervezőintézete a börtönben), Vlagyimirovtól a Szovjet kozmi-
kus blöff öt és Gyilasztól a Beszélgetések Sztálinnal című könyvet. Huszonöt dollárt 
hagytam ott.”

„November 16. […] Ma van az első szombat, amikor anyuval elmentünk a zsi-
nagógába, és utána otthon ebédeltünk, együtt töltöttük a napot.

Este meglátogatott minket Róth Artúr, az apám öccse, aki látogatóba érkezett 
Izraelből. Arti bácsi nagyon udvarias volt, de különösebb rokonszenvet nem árult el 
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a helyzetünk iránt, és meg sem próbált felajánlani bármiféle anyagi segítséget. „A ő 
rokona – Joe Weltman.”

Egész nap A Gulág szigetvilág második kötetét olvasgattam. Szorongató kétségbe-
esés fogott el. Hát már sosem sikerül megsemmisíteni ezt az átkozott kommunizmust, 
amely újra meg újra testet ölt, és csábtáncot lejt mindenkinek, aki még nem próbálta 
ki saját magán?

Talán a szovjet rendszer sem tűnik el? Folytonos gyűlölködése meggyöngíti a vilá-
got, elvonja a fi gyelmet sok fontos gond megoldásától.”

„November 27. […] Reggel nyolctól éjfél után egyig az egész napot a Valenciában 
töltöttem, próbáltam megjavítani a szeméttömörítő szerkezetét. A  lakók mind a 
tizenkilenc emeletről ebbe dobálják le a szemetet. Joe adott mellém egy hegesztőt meg 
egy lakatost. Egész nap nem ettem semmit, csak vizet ittam. A két srác nem halt bele 
a munkába, de mindent megtettek, amit tudtak. Eddig naponta lapátolták a szeme-
tet a tömörítőbe, amelynek megváltoztattam a helyét, beállítottam a szemétledobó 
csöve alá. Joe szinte egész nap ott volt mellettem, kész volt bármiben segíteni, hogy 
eligazítsuk ezt az ügyet. Az elektromos hegesztéstől túlmelegedett a fotócella, ezért a 
ciklus nem állt le automatikusan. Be kellett szerezni egy új cellát. Joe éjszaka fél ket-
tőre vitt haza. Lezuhanyoztam, de annyira fáradt voltam, hogy reggelig nem bírtam 
elaludni.

Joe-nak telefonáltak Ottawából, és közölték vele, hogy két-három hétig még várni 
kell az ügyemben hozandó döntésre. Iszja drágám, elképzelhetetlen ez a bánat, de ki 
kell tartanunk. Mit csináltok, gyerekek?

Ottawába szeretnék rohanni, hogy találjak valakit, aki segít, de Joe nem enged, 
azt hajtogatja, várni kell. Érzem, hogy igaza van. Pedig menni szeretnék.”

„Togliatti, november 19. Drága Papa! Drága Nagymama! […] Miért írtok ilyen 
ritkán? Miért nem telefonálsz, Vagya? Nem bírom ki, ha nem hallom a hangodat. 
Szükségem van rá. Minden rendben van, amíg levelet kapok, de azonnal beborul az 
ég, ha nincs semmi. Kérlek Rott, írd meg, mire jutottál, bármi legyen is az. A leg-
fontosabb, hogy egészséges maradj. Minden mást rendbe lehet hozni.

[…] Egya elégedett volt a születésnapjával [Edwin akkor lett hétéves. Sándor 
akkor volt tizenkettő, Ilona tíz. – V. R.] Mindent úgy csináltunk, ahogy kell. Per-
sze, nagyon szomorú volt, hogy hiányzol, de a terítéked ott volt az asztalon. Papa, 
mindig velünk vagy és a miénk vagy. Megettünk egy tízkilós görögdinnyét. Sándornak 
sikerült a vétel. Derék fi ú, sokat segít. És csak csöndben szenved. Vendégek is voltak, 
a legközelebbi, leghűségesebb barátok, Loljáék, Martinék, Fridmanék. Mindenki a 
legjobb kívánságokat küldi neked.

És most térjünk rá a hivatalos részre. Ismét beszélt velem a rektor, a párttitkár és 
a tanszékvezető. Vladimír, azt tanácsolják, gyere vissza! Semmi veszély nem vár rád, 
még az sem biztos, hogy kizárnak a pártból. Úgy tekintenek a döntésedre, hogy ostoba 
módon megtévedtél, amit majd egész életedben bánni fogsz. Az nyugtalanítja őket a 
legjobban, hogy mi lesz a gyerekekkel, megbocsátják-e neked valaha is, hogy így ren-
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delkeztél a sorsukkal. Mert mi vár rájuk Kanadában? Nem tudnak fi zetni a tanu-
lásért, nyomor és munkanélküliség a kilátásuk. Jól gondold át a dolgot! Aron Nau-
movics [a rektor – V. R] csak megerősítette az egészet. »Tisztelem Vladimír 
Francevicset, s mindezt nem rektorként, hanem ősz öregemberként mondom, aki 
ismeri az életet.«

Már tizenkét napja nem kaptunk tőled levelet. Miért nem írsz gyakrabban, Vagya? 
Nem hiszem el ezt. Hiszen te is tudod, hogy az életet jelentik nekünk ezek a levelek. 
[…] Iparkodom formában lenni. Nem veszítem el a méltóságomat. Nem csaplak be. 
Nagyon nyugtalanít a sorsunk, miért nincs mind a mai napig semmiféle döntés, 
eredmény? Kitől függ? Ki tudná felgyorsítani ezt a folyamatot?

Mindig elfelejtem megírni, hogy Magyarországon meghalt Kun Béláné. Togliat-
tiban meghalt V. Sz. Fomin a személyzeti osztályról, aki fölvett téged a VAZ-hoz. Egy 
héttel a halála előtt töltötte be az ötvenedik évét. Magam miatt és miattad is elmen-
tem a temetésére. Meghalt D. Ojsztrah és J. Furceva.

[…] Miattunk ne izgasd magad, mert a barátainknak köszönhetően van mit 
ennünk, és mindenünk megvan. Ilona meghízott, mert abbahagyta az iskolában a 
művészi tornát, pedig szép sikereket ért el az utóbbi pár évben. Nő a melle. Nagyon 
sajnálja, hogy az apja nem látja, amint minden testrésze nő. Egya, mint gondos fi vér, 
folyton ellenőrzi a nővérét. Sándor kamaszodik.”

December elején az USA-ból érkezett levél Weltmanék címére, de elég furcsa volt 
a feladó címe. Mr. Likvornik, Hamilton, Canada. Editnek eszébe jutott, hogy 
talán nekem jött, föl sem bontotta a borítékot, hanem felhívott telefonon. 
Nagyon megörültem, amikor kiderült, hogy a levél Iyától érkezett. Egy amerikai 
ugróasztalos akrobatacsapat járt Togliattiban, s Vitalij Grojszman kérésére az 
edzőjük beleegyezett, hogy magával viszi a levelet, s feladja nekem Amerikából.

Iya sok érdekességről számolt be. Először is arról, hogy folytonos nyomás alatt 
tartják, hogy buzgóbban próbáljon rábeszélni a Szovjetunióba való visszatéré-
semre. Togliattiban a leghihetetlenebb pletykák szállongtak rólam, de semmi 
konkrétumot nem tudtak, csak annak a bizonyos levelemnek a másolatát osztot-
ták szét a város pártszervezetei között. Iyát már ismeretlenek is megszólították, 
felajánlották, hogy elcserélik vele a lakást, megveszik az autót, a garázst, a kristályt. 
Kár, hogy sosem volt ilyesmink.

Iya azt írta, az október másodika, harmadika és negyedike volt számára a leg-
szörnyűbb. Szerencse, hogy hű barátaink, Jura és Tatyjána Sapiro egy percre sem 
hagyták magára.

Felsorolta azoknak a nevét, akik jó viszonyban maradtak vele, és azokét is, akik 
egy perc alatt elfordultak tőle, még csak nem is köszöntek.

Azt is megírta, hogy minden háztartási gép elromlott, miután elutaztam, leállt 
minden óra a házban, csak egy régi vekker működött, amit még az anyjától örö-
költünk. Olyan hangja volt, mint egy traktornak, és naponta negyedórát késett. 
A tévé villódzott és hörgött, a csapokból folyton csöpögött a víz.
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Elmesélte, hogyan rendezte el azt a „staff írung”-ot, amit Regina nagymama 
negyven év alatt gyűjtögetett össze, s ami olyan szegényes volt, hogy Iya szinte 
elsírta magát. A holmik egy részét egyszerűen kidobta, ami maradt, azt a szom-
szédasszonyunk, Dunya néni átadta a templomnak, hogy osszák ki a szegények 
közt. Volt, amit Iya elküldött Ulan-Udéba, a beteg és szegény Guterman roko-
noknak. Anyám holmijának egy részét meg az összes ruhámat Józsi, a bátyám 
vitte magával.

Iya nagyon örült, hogy Galina Szerapionovna Pesztova olyan jószívű és olyan 
határtalanul hűséges a családunkhoz. Az asszony kezdetben a gyerekek zongora-
tanárnője volt, de hamar közeli barátunk lett, imádta a gyerekeket, és minden 
ízében rendes ember volt.

Az amerikai közvetítéssel érkezett levélben Iya azt is megírta, hogy az intézet 
párttitkárja a rektor és a tanszékvezető jelenlétében már kétszer megkérdezte tőle: 
„Maga velünk van vagy ellenünk?” „Nem vagyok maguk ellen, de a férjem mel-
lett állok – felelte Iya. – Ő az apja a három gyereknek.”

Iyának annyi mersze volt, hogy egy mókás esetet és leírt ebben a levélben.
Általában az volt a helyzet, hogy a Szovjetunió bármely intézményében min-

dig is nehéz volt nyílt pártnapra összegyűjteni az alkalmazottakat, a terem mindig 
üres volt, a megjelent pár ember közönyös, unott. Na, Togliattiban alaposan 
megváltozott a helyzet, miután Rott nem tért haza. Mindenki tudni akarta a 
legfrissebb híreket erről, a termekbe be sem fért mindenki, aki jelen akart lenni.

A Műegyetem zsúfolt színháztermében is nyílt pártgyűlés zajlott. Előkerült a 
Rott-kérdés. Hirtelen a tudományos rektor-helyettes, a volt közvetlen főnököm 
kiabálni kezdett a rektorral: „Maga sózta a nyakamba ezt a Rottot!” A rektor is 
ott ült az elnökségben, felugrott, és megpróbált védekezni: „Az Autógyár nagyon 
is javasolta Rottot, aki tapasztalt mérnök, párttag, jó családapa volt, ki is tüntet-
ték.” A párttitkár zavarba jött, de nem mert beleavatkozni a magas rangú vezetők 
vitájába, csak vörös képpel álldogált mellettük. A zsúfolt nézőtéren meg kárör-
vendően vihorásztak a két szitkozódó vezetőn.

Mielőtt befejezném, mi történt még a pártgyűlésen, el kell mondanom valamit 
K. docensről, aki a kémia tanszék munkatársa volt, és sok éve dolgozott a tan-
széken. Mindenki udvarias, felkészült pedagógusnak tartotta. Négy apró gyerek 
apja volt, nagyon szerényen éltek, amit nagyon is jól érzékeltetett a docens ruhá-
zata. Akkor kezdtek pletykálni róla, amikor negyvenkilenc éves feleségének, aki 
úgyszintén hosszú évek óta tanított az intézetben, nem volt pénze arra, hogy fi zes-
sen valakit, aki a gyerekekre vigyáz, ezért úgy döntött, szül egy ötödik gyereket, 
és ötvenéves korában jól megérdemelten nyugdíjba vonul. Ezt is tették. Már a 
négy gyerek is hallatlan dolognak számított Togliattiban, erre jött az ötödik.

Na szóval, K. docens ott ült valahol az első sorokban azon a pártgyűlésen, és 
fölemelte a kezét, hogy mondani akar valamit a vitatott kérdésben. Az elnökség-
ben azonban olyan vihar dúlt, hogy nem vették észre. K. docens felállt. A zsi-
bongó közönség még jobban felélénkült, mert égett a kíváncsiságtól, mit akar 
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mondani a „csodabogár”, aki általában nem a megszokott módon fogalmazott. 
„Adjanak szót K-nak!” – kiabálták egyesek a helyükről, s ezzel félbeszakították a 
veszekedést az elnökségben.

„Kérdezni szeretnék valamit. Lehet, hogy hiába pocskondiázzuk egymást. 
Lehet, hogy Vladimír Francevics már be is lépett a kanadai Kommunista Pártba?” 
– kérdezte komoly képpel a docens. A terem felrobbant. Vagy negyedórát kacag-
tak ezen, volt, akinek a könnye is kicsordult.

A docens jámboran kivárta a végét, és még hozzátette: „Most mit nevetnek? 
Idézhetném Marxot, Sztálint, Lenint, akik megmondták, bármilyen országba 
kerül is egy kommunista, mindig kommunista marad.”

A gyűlésnek ezzel vége is volt, a tömeg kizúdult a teremből, és lehömpölygött 
a széles lépcsőn. Iya éppen ekkor indult fölfelé esti előadására, és nagyon zavarba 
jött, nem értette, miért vigyorog rá mindenki.

Szombat esténként Jura Sapiro, jó barátunk várta Iyát az egyetem kijáratánál, 
hogy hazakísérje a sötét utcákon. Azon az estén Iya Jurától hallotta a „marxizmus 
klasszikusait idéző” K. docens mókás esetét. Rájött, hogy ezért vigyorogtak rá a 
munkatársai, kollégái.

„Toronto, december 17. Két napja kezdődött meg az első hanukánk. Az ünnep egyik 
estéjét anyu a zsidó tanítónőképző lányaival töltötte, mert meghívták, egy másik estét 
az idősek zsidó klubjában.

Kusza minden ügyem. Szenvedek. Gyakran fáj a fejem. Rosszul alszom, de ritkán 
veszek be altatót, mert félek. Ha meg elalszom, egyből Togliattiba álmodom magam, 
és erre felriadok. Az ügyvéd eloszlatta a legutóbbi reményemet is. Azt mondta, hiába 
sikerülne Iyának kijutnia Bécsbe egy izraeli »nagybácsi« meghívására, nem engednék 
be Kanadába, mivel nincs munkám.

Fölfedeztem, hogy anyunak eszébe jutott az utóbbi évek tapasztalata és kukázni 
kezdett a közeli szemetesekben. Jól lehordtam, és próbáltam meggyőzni, hogy azokból 
semmire sincs szükségünk. De vajon hallgat-e rám?

[…] Reggel az ügyvéd közölte a legfrissebb ottawai hírt az ügyünkről: »Még leg-
alább hat hetet kell várni, amíg döntenek a Rott család sorsáról. Moszkvában ellen-
őrzik az ügyüket.« Szegény Iya, és szegény gyerekek! Próbáltam megnyugtatni őket, 
azt mondtam nekik, március 15-e, de már látom, hogy akkor sem tudok meghívó-
levelet küldeni nekik.

[…] Rochesterben Gilbert, az unokatestvérem, Zelmának, anyám nővérének a fi a 
megvakult egy agydaganat operáció miatt, és bénán fekszik. Joe elmegy meglátogatni. 
Anyu is írt neki egy levelet, és hímzett két szalvétát a feleségének.

Sok baj és szenvedés érhet egy embert élete során. Istenem, könnyíts a mostani 
szenvedésemen!

[…] Befejeztem húszórás őrszolgálatomat az Apollo boltban, ötven dollárt kaptam 
érte. Kimondhatatlanul örültem, s a pénzzel egyetemben megosztottam ezt az örömöt 
az én drága »Rottyihám”-mal.«
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„December 25. karácsony. Itt nagyon szépen ünnepelnek az emberek. Óriási! 
 Otthon, a Szovjetunióban még csak nem is hallottunk erről. Fél tíz és délután fél 
három között Lajcsival kotortuk a havat, ő a teherautón, én lapáttal. Elégedetten 
dolgoztam, bár gyakorlat nélkül nem is könnyű ez a munka. Lajcsi megígérte, hogy 
fi zet érte, s nekem szükségem van a munkára.”

„December 27. Reggel kilenckor Edit elvitt a Munkaügyi Központba, ahol kaptam 
egy zárt borítékot, amit átvittünk a Bevándorlási Hivatalba. Már négy, óriási sor 
állt ott. Félóra múlva kaptam egy déli egyre szóló sorszámot. Két órát magamban 
sétáltam a városban, hogy elüssem az időt. A sor gyorsan haladt, velem ugyanaz a 
tolmács foglalkozott, aki az október 2-3-i meghallgatáson is segített.

Kiállítottak egy ideiglenes, március 27-ig érvényes engedélyt, hogy dolgozhatok 
Kanadában. Éljen! Ez már valami! Ez az első igazolványom.”

„Toronto, 1975. január elseje. Anyuval kettesben fogadtuk az Újesztendőt. Arra 
emeltük a poharunkat, hogy teljesüljön minden kívánságunk és álmunk. A mi drága 
Sándorkánk ma lett tizenhárom éves. Isten adja meg neked, Fiam, hogy boldog légy. 
Vettem neked születésnapi levelezőlapot. Itt van előttem, remélem, hogy már itt, 
Torontóban fogom átadni neked. [Akkor még halvány fogalmam sem volt a bár-
micvóról, a férfi vá érés ünnepéről. – V. R]

Tegnap, december 31-én, övig a szemétben a Valenciánál kínlódtam pár órát, mert 
leállt a szeméttömörítő hidraulikája. Nagy munka volt a törés kijavítása. Autóbuszon 
vergődtem haza. A szerszámosládám, a bőr aktatáskám, amiben a kézi fúró, hosz-
szabbító, zseblámpa és az UNIVO van, nagyjából harminc kiló. Kézben cipeltem, 
az autóbuszon az aktatáskát ráraktam a szerszámosládára, és a lábammal tartottam. 
Anyu ott sóhajtozott felettem. »Nehéz neked a cipelés, Fiam!«

Ebéd után Jaff a segített, hogy felhívjam Togliattit. Köszöntöttem őket az Újév, 
Sándorkát a születésnapja alkalmából, hallottam kedves hangjukat. Marat Gercovics 
volt náluk vendégségben Tolik fi ával.

Estefelé értem haza, anyu bevallotta: »Egész nap itt ülök magamban, nélküled. 
Élni sincs kedvem.«

Elköszöntünk tehát az Óévtől. Köszönöm, 1974. esztendő! Sok jót kaptam tőled. 
És hála Istennek, egyelőre minden a terv szerint halad.”

„Január 2. […] Délután négykor Joe az irodájában átadta az első csekkemet, a 
heti fi zetésemet! 199 dollár a levonások után, a teljes összeg 250 dollár volt.

Egy fi atal olasszal egész nap bútorokat hordtunk ki a St.Clair egyik bemutató minta-
lakásából. Négy fordulót tettünk, az egyik esetében hozzánk mentünk, mert vittünk 
anyunak egy hálószoba garnitúrát. Rettentően elfáradtunk, alig bírt meg a lábam. Anyu-
nak viszont van hálószobája és »királyi« ágya. A két ágy melletti lámpa egyenként ötven 
dollár, de Joe és a társai ennek csak töredékét fi zették értük, mert mintapéldányok voltak.

Este rendbe raktuk anyuval a hálószobáját. Ahogy egész életében, anyu most sem 
tudta rászánni magát, hogy bármit kidobjon, és hosszan rágódott minden ócska rongy, 
papírfecni, nylonzacskó felett. Ezen már nem tudok segíteni.”
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„Január 6. […] Délután négytől este kilencig Hamiltonban voltunk Joe-val. 
Kiengedtem a levegőt a fűtésrendszer két radiátorából, megjavítottam három vécé-
öblítő víztartályt, három csapot és két villanytűzhelyet.

Este kimentünk anyuval levegőzni, sétáltunk egyet a ház körül. Anyu eldicsekedett, 
hogy járt az idősek Hadassza klubjában, ahová tegnap fölvették, és mindenki felállt 
a tiszteletére.

Ma reggel Hanna Gotfryddel – a Weltman cég könyvelőjével, aki nagyon rendes, 
idős lengyel asszony, tud egy kicsit oroszul, és mindig odafi gyel rám, segít –, elmentünk 
a torontói Dominion Bankba. Segített megnyitni életem első bankszámláját, amelyre 
büszkén befi zettem az első csekkem összegét, a 199 dollár 14 centet.

Érdekes levelet kaptam Szvetlána Rott-tól, amelyben az írja, tisztel a lépésemért, 
tudja, hogy ezzel az ő jövőjükön is javítani akarok. Nagyon gyorsan ideért ez a levél.”

„Január 8-12. […] Úgy látszik, megfáztam valahol, beteg vagyok, nagyon izza-
dok, de azért iparkodom dolgozni. Gunillánál átszereltem a hajszárítót 220 Voltról 
110-re. Megjavítottam az Apollo bolt zárját. Este majd leestem a lábamról a fáradt-
ságtól. Szorít a szívem, fáj a bal felkarom.

Beteg vagyok, folyton izzadok, de a hőmérsékletem majdnem normális. Nem sze-
dek semmit, mert nincs orosz gyógyszerem, igaz, kanadai sincs.

Egész nap fekszem, olyan lucskos vagyok, mint egy újszülött. Ebéd után Joe elhozta 
hozzám Likvornik doktort. Megvizsgált, de nem talált semmi komolyat. Talán valami 
infl uenzaféle. Csak nehogy vérmérgezés legyen! Így is elég szörnyű emlékeim vannak 
róla. Joe elhozta a második heti csekkemet is. Kösz, Joe!”

„Január 14. […] Már nem izzadok annyira, de egész nap fekszem. A Novoje 
Russzkoje Szlovót olvasom, egyszerre három példánya érkezett meg. Nagyon érdekes. 
Ha a történelem most nem használja ki a szovjet értelmiség tehetségét, amely harcba 
indult, és iparkodik nyugatra menekülni, az egész emberiség fogja sokáig és szomorúan 
sajnálni az elszalasztott lehetőséget. Pedig olyan okosak! Ó, Oroszország, tudod-e, kit 
vesztesz el? Hát nem vagy képes fölébredni?”

„Január 16. […] Reggel elmentünk Edittel, és J. Weltman néven vért adtam a 
vizsgálathoz (a kanadaiaknak ez ingyenes). Joe elvitt egy kardiológushoz, készítettek 
EKG-t. »A szíve rendben van, Rott úr« – mondta az orvos.

Joe átadta az ügyvéd üzenetét, hogy telefonált Ottawába, és azt a választ kapta, 
hogy még nincs döntés. Legalább három-négy hetet kell még várni. Szegény Iszja, 
Neked egy hét az életedből egy évnek számít. De mit tehetnék? Joe használhatatlan 
az eff éle »intelligens« ügyekben. Anyu is elkeseredett. Nagyon sajnálja Iyát, aggódik 
az idegállapota miatt.”

„Január 27. Reggel elmentem Jaff ához, megjavítottam a villanytűzhelyet és a 
mosogatógépet. Joe elvitt a céghez, hogy új termosztátot szerezzünk a villanytűzhelybe. 
Sikerült.

Jaff a azzal vett rá, hogy elfogadjak tőle tíz dollárt, hogy eltagadta Joe előtt. „Régen 
ismerem Joe-t – mondta makacsul. – Nem hívlak többször, ha most nem fogadod el. 
A Bibliában is az áll, ne segíts a másikon, de adj neki lehetőséget, hogy keressen.”
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„Január 29. […]Joe a St.Clair épületének pincéjében kijelölt egy kis helyiséget, 
hogy ott legyen a műhelyem. Reggeltől annak a berendezésével foglalkoztam, vastag 
furnérlapokkal fedtem be a betonpadlót. Furnérlapot erősítettem a falra is, befestet-
tem, hogy azon helyezzem el a szerszámokat. Joe mellém adta a Joe Grossi nevű ácsot, 
hogy segítsen. Hozott magával elektromos fűrészt, gyorsan összeállítottunk egy nagy, 
szilárd munkapadot és polcot. Estefelé az olasz elvitt Likvornyik doktorhoz. A doktor 
és Hilda, a felesége nagy örömmel fogadott. Felolvasták a Toronto Starból azt a cik-
ket, amely Zoja Fjodorováról és Viktorijáról, a lányáról szólt.

Viktorija apja, egy volt amerikai tengernagy, attasé volt Moszkvában 1945-ben. 
Jackson Taitnek hívják, és éppen haldokol Floridában. Hetvenhét éves. Romantikus 
kapcsolata volt Viktorija anyjával, a lányuk 1945. május 8-án született meg Moszk-
vában, ezért is kapta a Viktorija7 nevet. Az eszelős önkénynek abban az időszakában 
Tait tengernagyot persze azonnal kiutasították a Szovjetunióból. Zoja Fjodorovát 
pedig letartóztatták, azért »a hallatlan bűntényért, hogy kapcsolatot tartott egy kül-
földivel«. Egy ideig a vlagyimiri börtönben tartották fogva, majd sóbányába küldték 
kényszermunkára. Ez volt aztán »Az első palacsinta nem sikerült, a másodikat isme-
rősnek, a harmadikat egy távoli rokonnak, a negyediket nekem.« (Egy népszerű 
fi lmben hangzott el ez a dal, amelyet Z. Fjodorova énekelt.) Viktorija szeretné meg-
látogatni haldokló apját, de a Szovjetunió nem engedi ki. A világ meg tipródik és 
találgat, hogy de hát miért nem? Tényleg nem engedik?

A doktoréknál megjavítottam a villanytűzhelyet és a varrógépet. Nem kértem 
fi zetséget, amit gyakran megteszek. Joe javasolta, hogy ilyen esetben ne fogadjak el 
pénzt, mert baráttól vagy rokontól nem lehet sokat kérni, kevéssel beérni meg nincs 
értelme.”

„Január 31. […] Éppen a műhelyt rendeztem, amikor rohanva megérkezett Joe, 
és indultunk ruhát venni Iyának és csizmácskát Edwinnek. Reggel kivettem pénzt a 
bankból a vásárlásra, de Joe a saját zsebéből állta, és habozott ugyan egy kicsit, aztán 
mégsem fogadta el tőlem az összeget. Köszönöm neki, de időnként elhányom magam 
attól, hogy a bőkezűsége mellett gyakran céloz arra, hogy takarékosnak kell lenni. Ám 
visszautasítani sem tudom a mostani kilátástalan helyzetemben.

Este Msztyiszlav Rosztropovics hangversenyén voltunk anyuval a Messey Hallban. 
Szép volt. Bár a legolcsóbb jegyet vettem, ami három dollárba került, és a második 
emeleti erkélyre szólt, kiválóan láttunk és hallottunk mindent. A hangverseny után 
háromnegyed órát álltam sorba, hogy autogramot kapjak a mestertől. Megható volt 
látni, milyen gyöngéden mond köszönetet a nézőknek. Megcsókolta, megölelte a volt 
tanítványait. Csak úgy szikrázott a szeme. A sorban sok volt az oroszul beszélő hódoló. 
Arra kértem, hogy a mai műsor műsorfüzetét írja alá Galina Szerapionovnának, aki 
a gyerekeink zenetanára Togliattiban, és ő ezt írta rá: »Sok boldogságot Galina Peszto-
vának: M. Rosztropovics.« Azonnal elküldöm Galinának ezt az örömteli meglepetést.

7  A Viktorija név jelentése persze győzelem. A második világháború győztes befejezését május 8-án 
ünnepelték a volt Szovjetunióban, és ma is, Oroszországban.
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„Február 8. Szombat. Megtörtént a szokásos szombati telefonbeszélgetés Iyával. 
»Hogy áll az egészséged? A hangulatod? Tovább kell várni március 15-énél?« Nagyon 
nehéz volt válaszolnom ezekre a kérdésekre. Sándorka azt mondta, senki sem sértegeti 
őket, és hogy barátságos a légkör. Edwinnek azt ígértem, hamarosan ideutazik hoz-
zám, és találkozunk (Istenem!) Ilona is ott állt a telefonnál, de nem merte fölvenni. 
Iya szerint láthatóan attól félt, hogy elsírja magát. Igen, ő ilyen, mindig véka alatt 
tartja az érzéseit.

Este anyuval elmentünk vendégségbe Galperinékhoz. Szerettem volna friss híreket 
hallani a szovjet emigránsokról. Az egész család ott volt, a szomszéd Jan is átjött a 
feleségével, akik korábban Lvovban laktak, és Izraelből jutottak el Kanadába. Anyu-
val megrettentünk, az antiszemita dühnek és gyűlöletnek az árjától, amely az asztal 
körül ülő zsidók szájából áradt Izrael ellen. Nagyon zavarba jöttünk, egy szót sem 
szóltunk, és hamarosan otthagytuk őket. Igen, a Szovjetunióból emigráló zsidók egy 
része ostoba nevelést kapott, eléggé vad, és nagyon kellemetlen gondot okoz nemcsak 
a zsidó államnak, hanem a szabad világ többi országának is, amelyek pedig nagylel-
kűen kezet nyújtanak minden szenvedőnek.”

Az addig eltelt öt hónapban a kujbisevi és togliatti-i szervek meggyőződtek róla, 
hogy nem térek vissza a Szovjetunióba, és megoldást kerestek a kialakult helyzetre. 
Kénytelenek voltak bevonni Moszkvát, és még az ottawai szovjet követséget is. 
Ahol viszont, az utasítás ellenére nem regisztráltattuk magunkat anyuval, miután 
megérkeztünk. Február 12-én váratlan levél érkezett Ottawából Joe címére.

A Szovjetunió Követsége
Konzuli Osztály
1975. január 29.
Tisztelt Rott, V. F. polgártárs és R. G. polgártársnő!
Emlékeztetjük önöket, hogy régen lejárt a kanadai tartózkodásuk határideje. Kér-

jük, közöljék velünk, mi okból nem tértek vissza hazájukba, a Szovjetunióba. Ha 
szándékukban áll állandó lakosként Kanadában maradni, kérjük, küldjék el nekünk 
a megfelelő kérvényt, amelyet személyesen írnak alá.

Miután megkaptuk a kérvényüket, a Konzuli Osztály megteszi a szükséges intéz-
kedéseket, hogy a fennálló törvények értelmében hivatalossá tegyük az önök tartós 
külföldön időzését.

Tisztelettel:
V. Veber
kanadai szovjet konzul.

Sok fejtörést okozott nekem a konzulnak ez a levele. Mit válaszoljak? A legször-
nyűbb, hogy Kanada még mindig nem válaszolt a kérdésemre. Óvatosan kell 
válaszolnom, nehogy kárt okozzak Iyának és a gyerekeknek. A levélből megtud-
tam, hogy az ottawai konzult még nem tájékoztatták a családomról.
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„Február 13. Felvillant egy távoli reménysugár: Joe azt mondta, az ügyvédjét fel-
hívták Ottawából: »Közölje Rott úrral, hogy megtagadták tőle az egyszerű bevándor-
lás jogát, de politikai emigránsként Kanadában maradhat. Talán már a jövő héten 
megkapja az erről szóló iratot.«

Istenem! Most segítsen rajtam a sors! Izgulok, nem találom a helyemet. Az irodából 
Joe elvitt magukhoz, s amint beléptünk, Edit lelkesen a nyakamba borult, és gratulált. 
Joe ugyanis telefonon már közölte vele ezt az örömteli hírt.

Anyuval egész este a tévét néztük. Hirtelen minden nagyon érdekes lett, más szem-
mel és más érzéssel néztük a képernyőt.”

Majd egy hétig gondolkoztam, hogy mit válaszoljak a konzulnak, és ez lett belőle:
„V. Veber úrnak
A kanadai szovjet konzulnak
Igen tisztelt Konzul Úr!
Az 1975. január 29-i levelében föltett kérdésére válaszolva tudatom Önnel, a magam 

(Rott, V. F. sz. 1935, Bobrujszk, Belorusszija) és anyám (Rott R. G. 1900, Magyar-
ország) döntését, amelynek értelmében állandó kanadai lakosok akarunk lenni.

A szüleim 1931-ben érkeztek Magyarországról a Szovjetunióba. 1936-ban a csa-
ládunk fölvette a szovjet állampolgárságot. Az 1938-as megtorlás során elveszítettük 
apánkat, akit 1956-ban, a halála után rehabilitáltak. Az utóbbi években Togliatti-
ban éltünk.

Annak idején mindkét szülőm családja népes volt (tíz illetve tizenkét gyerek), és ma 
Magyarország mellett sok unokatestvérem van Kanadában, az Egyesült Államokban, 
Mexikóban, Angliában, Peruban és más országokban. Elég annyit mondanom, hogy 
csak az Egyesült Államokban több mint húsz rokonom él. Hetvenöt éves anyám az 
egyedül életben lévő képviselője a család régi nemzedékének. Az esküvő, amelyre Kana-
dába érkeztünk, s amellyel kapcsolatban nem engedélyezték, hogy az egész  családom 
részt vegyen, megmutatta, mennyire tiszteli anyámat számtalan unoka testvérem.

A döntésünket önállóan hoztuk meg. Mivel sok évet töltöttem becsületes munkával 
a Szovjetunióban, nem hiszem, hogy a döntésünket ellenségesnek vagy elítélendőnek 
kell tekinteni. A családunk mindig is becsületes és rendes volt, és az ma is.

Kérem, tegye meg a szükséges lépéseket, hogy állandó kanadai lakosok legyünk, s 
kérem arra is, vesse latba a befolyását, hogy anyám az élete hátralévő részében postai 
átutalással megkapja Kanadában is a ledolgozott évei után járó nyugdíját (21 rubel 
es 40 kopek).

Tisztelettel: Rott, Vladimír Francevics
(Aláírás)
Toronto, 1975. február 18.”
Egyetértek a fi am kijelentésével, és csatlakozom hozzá.
Rott, Regina Germanovna
(Aláírás)
Cím: V. Rott, 77 Prue Avenue, Toronto 19, Ontario
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A levél minden sorát áthatotta naiv óvatosságom, hogy a lehető legtovább meg-
próbáljam elterelni a konzul fi gyelmét a Szovjetunióban maradt családomról. 
Amikor pedig azt kértem, hogy utalják át Kanadába anyám nyugdíját, azzal csak 
gólt akartam rúgni. Akkoriban a Szovjetunió egyetlen volt polgárának sem küldte 
utána külföldre a nyugdíját, mondván, „örülj, hogy megszabadultál”.

„Február 19. Ó Isten! Ó Sors! Könyörülj rajtam! Joe ügyvédje hirtelen helyesbített, 
elmondta, hogy Ottawából valóban érkezik levél, de az áll benne, hogy megtagadják 
tőlem a politikai menedékjogot. »Rottnak be kell adnia az iratokat, mint akármelyik 
egyszerű bevándorlónak, és féléven belül döntenek a kérdésben.« Szörnyűség! Félév? 
Nem találok szavakat.

Joe érzi, hogy képtelen segíteni, de én is bűnös vagyok: miért ültem tétlenül a fene-
kemen, és miért hagytam mindent a nem valami ügyes segítőkre. Energikusabban 
kell tennem valamit. Ráadásul itt van a postások elhúzódó sztrájkja, így még azt sem 
tudom, mikor kapom meg azt a levelet Ottawából. Papa, azért föl a fejjel! De amit 
érzek! Elkeseredésemben elmentem dolgozni a St.Clair-ben lévő műhelybe, de azt 
hiszem, azt is ott kell majd hagynom. Joe társai úgy leszólják egymást, hogy szégyen 
még csak hallani is. Először úgy döntöttek, fölszerelik nekem ezt a műhely, most 
viszont összevesztek Joe-val, és azt követelik, hogy fi zessek utána bérletet.

Késő este átjött Joe és Edit. Már régen nem jártak nálunk. Azért jöttek, hogy osz-
tozzanak az elkeseredésemben, a ma hírül kapott újabb félév miatt. Edit egy nadrá-
got hozott ajándékba anyunak. Ilyet sem láttam eddig, hogy az én Rottyihám nad-
rágot próbáljon. Nagynak bizonyult, ki kell cserélni.”

„Február 26. Olyan ideges voltam, hogy nem tudtam elaludni, zúgott a fejem a 
sok gondolattól, s odakint is csak úgy zúgott az erős szél. Jóval éjfél után végeztem a 
nadrágok igazításával. (Joe átadta négy régi nadrágját.) Éjjel egykor altatót kellett 
bevennem (Sonopax). Így aludtam el.

A postások még mindig sztrájkolnak, sem levél, sem újság. Ottawára még gondolni 
sem merek.

Vasárnap elhurcoltam Joe-t, Editet és anyut Rosztropovics hangversenyére, amelyen 
a torontói Szimfonikus Zenekar játszott. Csodálatos hangverseny volt, a terem zsú-
folásig megtelt. Bár a legolcsóbb, négydolláros jegyet rendeltem, ami a második eme-
leti erkély első sorába szólt, mindent kiválóan láttunk és hallottunk. Joe életében 
először volt klasszikus zenei hangversenyen, kíváncsian nézelődött, láthatóan csodál-
kozott azon, hogy ilyen is van az életben.

Az egyik nagy torontói zsinagógában gyűltek össze az oroszul beszélő bevándorlók, 
hogy megünnepeljék a Purimot. Szórólapon is meghirdették az eseményt. Otthon elol-
vastam, érdekesnek találtam. Az is benne állt, hogy másnap reggel Eszter királyné 
megillájának8 felolvasását kell meghallgatni. Ezért reggel fél hétre elmentem a zsinagó-
gánkba, ahol az öregek rám adták a tefi llimet. A megilla tartalma nagyon érdekes volt.

8 Könyvtekercs. Eszter Könyvének közkeletű elnevezése. (Ószövetség.)
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Kaptam még egy levelet: »Tisztelt Rott Úr! 1975. február 27-én Torontóban, a 
King Edward Sheraton Hotelben (King St. 37.) délelőtt 10-12 óra között konzuli 
meghallgatás lesz. Mivel továbbra is Kanadában tartózkodik, kérem, jelenjen meg 
ezen a meghallgatáson, hogy beszéljünk. V. Veber, kanadai szovjet konzul. 1975. 
február 17.«

Átgondoltuk Joe-val, és úgy döntöttünk, nem megyek el. Először csak kapják meg 
szépen a február 18-ai levelemet, talán ennyi elég is lesz ebben a szakaszban. Most 
nem mehetek!”

„Március 1. Vége a szombatnak. Tegnap este, miután voltunk a zsinagógában, nagy-
szerű vacsorán vettünk részt anyuval Fordshaméknál. Jaff a és Simha nagyon melegen 
és ünnepélyesen fogadott minket. Amikor a gyerekeik megvacsoráztak, utána imád-
koztak egyet, és odajöttek hozzám, hogy elbúcsúzzanak, összeszorult a szívem, és nem 
tudtam visszafojtani a könnyemet.

Nem tudok parancsolni az idegeimnek, szinte egész nap könnyes a szemem. Este-
felé átmentem Weltmanékhoz, ahol az öreg Likvornyik házaspár volt a vendég. Sab-
bath után segítettem Harveynak elindítani a vetítőt, és pár percre odaültem a zon-
gorához. Eljátszottam a Megismertelek, a Hej-haj, utak meg a Ne ébreszd föl a 
kedvesed című orosz dalokat, de tovább nem bírtam. Elbőgtem magam.”

„Március 9. Késő este van, Weltmanéknál dadáskodom. A szülők Detroitba men-
tek, egy lakodalomra, én meg vigyázok Harveyra, aki korrepetálás nélkül tüsszenteni 
sem tud, ahhoz viszont van esze, hogy folyton kibújjon a tanárokkal való személyes 
találkozás alól.

Tegnap, március 8-án beszéltem Iyával. Persze, semmi örvendetest nem tudtam 
neki mondani, ő csak azt kérdezte: »A hangulatod?« »Nem akarsz visszajönni?« 
»Kezdünk elfelejteni.« Az egész nem jelentett semmit, ha nincsenek túlfeszülve az 
idegeim. Egész éjszaka nem aludtam ezek miatt a mondatok miatt, reggel viszont 
feladtam neki egy levelet, amelyben elmagyaráztam, miért vagyok ilyen hangulatban. 
Hiszen egy tapodtat sem mozdul előre az ügyünk.

Köszönőlevelet küldött a határon túli orosz gyermekek megsegítésére alakult szer-
vezet, mert küldtem nekik öt dollárt. A Novoje Russzkoje Szlovo már hírt adott 
arról, hogy adományoztam a Gyorssegély Alapnak és a Kiadói Alapnak a Novoje 
Russzkoje Szlovónál; tegnaptól kapom a Th e Toronto Star című újság szombati 
számait.”

„Togliatti, március 9. Drágám, édes Vagya! Tegnap este beszéltem veled, vártam, csak 
vártam, mikor kapcsolják a számot, talán túlzottan is. Rossz volt, hogy gyakran fél-
beszakítottak minket, ennek ellenére 10+1 percet beszéltünk, ami ötven rubel. Na 
mindegy, az a lényeg, hogy hallottam a hangodat, mert már nagyon vágyom utánad. 
De te, Drágám, egy cseppet sem változtál, ugyanolyan sértődékeny vagy, mint régen. 
Azt mondtam, kezdünk elfelejteni, az arcodat persze, ami természetes, de hát van 
rólad fénykép, diapozitív is, máris felhúztad magad. Vagya, nincs a földön ember, 
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aki drágább nekem, te vagy nekem a minden, az apám, az anyám, a férjem. Egy 
telefont várok, ráadásul félbeszakítanak. Beszélek, és nem értem, annyira izgulok és 
sietek, félek, hogy nem hallom meg. Papa, te nem is sejted, mennyire szeretünk, és 
hányszor emlegetünk.

Tegnap volt március 8-a, a Nemzetközi Nőnap, Reggel Egya és Ilona korán fölkelt, 
mindenütt letörülték a port, asztalt terítettek, mindent megmelegítettek, s amikor 
fölkeltem, átadták az ajándékokat. Sándor egyelőre elfelejtette átadni az ajándékát. 
Várok.

Na végre! Egy rajzot kaptam a fi acskámtól, amit sokáig keresett. Nagy könnycsepp 
ült a szemében, amikor átadta. Ugye, emlékszel, hogy tavaly január 2-án és 8-án 
lerajzolt téged: hát ezeket a rajzokat adta át. Nagyon vágyódik utánad, és a végén 
szívből elbőgte magát. Szegény gyerek! Nagyon jó fi ú, jószívű és gyöngéd ember. Ilona 
és Edwin egyből elcsöndesedett, sajnálták a bátyjukat. Nem tudják, miért sír Sándor, 
de mellette állnak.

Vagya, vigyázz magadra, az idegeidre. Még szükség lesz rájuk. A gyerekeknek még 
sokáig szükségük van ránk. Egya tegnap azt mondta: »Nincsen se kutyánk, se macs-
kánk, se tengerimalacunk. Legalább te szülhetnél, Anya, egy kisgyereket.« A nemez-
csizmáját sem akarja odaadni senkinek, azt mondja, még jó. Pedig már kicsi.

Látod papa, így élünk. Nincs óra, perc, amikor ne gondolnánk rád, és ne áldanánk. 
Sándorka tegnap nagyon kesergett Riza nagymama miatt is. Nagyon szereti a nagyit, 
és talán ő hiányzik neki a legjobban. A leghűségesebb unoka. Riza nagyi, tarts ki! 
Élünk mi még együtt, veszekszünk, meg sétálunk is, mindent együtt.

Nemsokára április. Amikor januárban azt hallottam tőled, hogy március 15-e, 
majdnem belebőgtem a kagylóba. De hát minden változik. Soha többé nem fogok 
határidő vagy bármi más miatt zúgolódni. Csak maradnánk egészségesek, a többi 
majd csak megoldódik valahogy. Ölelünk benneteket. Mindig velünk voltál, Papa, 
bármikor bármi érdekeset láttunk. Köszönöm, hogy vagy nekünk! Minden jót Joe-nak!

Csókolunk benneteket: Iya, Sándor, Ilona, Egya.”

„Toronto, március 14. Elmentünk Joe-val a Bevándorlási Hivatalba, hogy megtudjuk, 
mik a kilátások. A tisztviselő azt mondta, egy hónap alatt érhet el hozzájuk az otta-
wai utasítás. Arról is felvilágosított, hogy még egy hónapba telik, amire behívnak, és 
a bizottság elé állítanak. Utána be kell adni a papírokat, amelyeket továbbküldenek 
Ottawába, és félévet kell várni, amíg a döntés megszületik. Iyának csak azután tölt-
hetem ki az iratokat, miután megkaptam a bevándorlási engedélyt. És azokat is 
érlelik majd egy félévig. Istenem! A családom csak egy év múlva kaphat meghívóleve-
let! Hogy közöljem Iyával ezt a szörnyű hírt?”

„Március 21. A Munkaügyi Központban ma közölték velem, hogy nem hosszab-
bítják meg a munkaengedélyemet. »Elsősorban a kanadaiaknak adunk, utána jönnek 
a bevándorlók. Maga egyik sem, csak látogató« – mondta erős ukrán akcentussal a 
hivatalnok. Amikor elkeseredve megkérdeztem, hogy akkor most mit tegyek, annyit 
mondott: »Nem tudjuk, nem a mi dolgunk.«
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Hát, ez a helyzet, Papa! Nem volt elég a többi, most még ez is. Iszjám édes, holnap 
azt fogom mondani a telefonban, hogy »minden rendben van, és halad a maga útján«. 
Ki kell tartanom. Még anyu előtt sem szabad mutatnom, hogy baj van. Ó, Istenem!

Az egyik szomszédunk, egy vegyészmérnök, aki Magyarországról menekült, úgy 
döntött, a saját szakállára segít rajtam, és tanácsot kért Ottawában. Azt felelték neki, 
hogy »helytelenül« fogtam az ügyintézéshez, ezért húzódik ilyen sokáig. De a legfőbb 
indok, hogy »Kanada nem akarja elveszíteni a megbízhatóságát a Szovjetunió előtt 
azzal, hogy helytelenül viselkedik.«

Gyakran betegeskedem, meghűlök, lázam van. Most csak készpénzért dolgozom. 
Szerdán reggel fogtam neki egy mosogatógép javításához egy bizonyos Mrs. S-nél. Joe 
most is segített, bevitt a céghez, hogy ott vegyem meg a csere alkatrészeket. Csütörtökön 
délben mentem el megint a hölgyhöz, aki piszkos, rendetlen nőszemély, és beszereltem 
az új alkatrészt. Amíg arra vártam, hogy a gép befejezze a ciklust, a hölgy rám szólt, 
hogy súroljam le a koszt a gépet fedő deszkáról. Negyvenöt dollárt kértem a munkáért, 
amivel a háziasszony nagyon elégedetlen volt. Ebben a világban nem csak azt kell 
megtanulnom, hogyan javítsak meg valamit, hanem azt is, hogyan vegyem el a pénzt. 
Mellesleg, a gép engem is meglepett, mert ilyet még nem láttam. Légpárnás volt.

Szerdán este folytattam a munkát Jaff áék hálószobájában. Egy új lámpának vés-
tem be a vezetéket. A munkát nem sikerült befejeznem, pedig éjfél után fél kettő volt, 
amire Simha hazavitt. A vezetéket egyszerűbb volt összeforrasztani a hideg padláson, 
a hálószoba fölött, mint rájönni, miért nem működött a szerelés. Újra átnéztem és 
kiderült, hogy a Simha által vásárolt két kapcsoló az ágy két oldalán függőlegesen 
működik, pedig ő arra kért, vízszintesen legyenek. Csütörtökön este fejeztem be a 
munkát. Ki akartak fi zetni, de én ajándékként szereltem föl nekik mindent.

Tegnap Edit, ügyet sem vetve anyám hangos tiltakozására és ellenállására, elcipelte 
egy boltba, és kosztümöt vett neki, este Joe-val pedig áthoztak neki egy átmeneti kabá-
tot. Mindezt a közelgő húsvét miatt. Köszönöm nekik! Rottyiha úgy megmakacsolta 
magát abban, hogy mindenről lemond, hogy Edit azt mondta nekem a folyosón, 
amikor a kabátot hozta. »Anyád ki fog hajítani minket a kabáttal együtt.«

Már egy hét telt el azóta, hogy utoljára beszéltem Iyával, és még mindig szenvedek, 
hogy olyan csüggedt voltam beszélgetés közben. De Iya lelket öntött belém. »Kivárjuk, 
Vagya, csak te vigyázz magadra!« És persze, megnyugtatott. Köszönöm!

Vasárnap este Jaff áékhoz hívtak vendégségbe, mert Miriamnak, Simha testvérének 
az eljegyzése volt. Nemcsak én, hanem a szintén meghívott Joe és Edit is észrevehetően 
különböztünk a többiektől. Joe-val csak mi ketten voltunk borotváltak, a fejünkön 
kapedli volt. A többi férfi  hatalmas szakállt, és fekete kalapot viselt, a gyermekeknek 
pedig pajeszuk volt. A vőlegény tetszett, és a menyasszony a helyzet magaslatán állott. 
Az asszonyok külön ültek, egy másik szobában. Még sosem láttam ilyet.”

„Joe Weltman párszor már kijelentette, hogy hajlandó akár százezer dollárt is fi zetni 
annak az ügyvédnek, aki ki tudja hozni Iyát és a gyerekeket Kanadába. Kedden 
Joe-val és az ügyvédjével, Bill Mandellel meglátogattunk egy Green nevű, állítólag 
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fontos ügyvédet. Súlyos volt a helyzet. Idegesek voltunk, Joe kiabált velem, én meg 
vele. Én a lelkemet is kitettem, hogy segítsek az ügyön, elmagyarázzam a helyzetet. 
Green viszont sietett valahová, és folyton a pénzről beszélt. Megígérte, hogy a nyolc 
hónap helyett csak négyet kell várnunk a bevándorlási engedélyre. Azt is megígérte, 
hogy meghosszabbíttatja a munkavállalási engedélyemet. Joe-val nagyon idegesek 
lettünk attól, hogy az ügyvéd annyira rohant, és hogy túlságosan magabiztos volt. 
Utána elmentünk Joe-ékhoz, ahol az unokatestvérem azonnal veszekedni kezdett 
Edittel a gyerekek miatt. Sok volt a gondja, nem hiányzott hozzá az én bajom is.

Reggel az irodában Joe azt mondta, hogy hat (!) aszpirint vett be éjszakára. Meg-
sajnáltam. Azon a reggelen azért mentem nyolcra az irodába, mert visszavittem 
Joe-nak a tefi llimet, amivel elküldött fél hétre a zsinagógába, a Pészah előtti imára, 
amit az elsőszülötteknek rendeznek. Mint kiderült, régi hagyomány, hogy minden 
férfi , aki elsőszülött, a Pészah előtt külön imádkozásra gyűlik össze, amelyen a bol-
dogulásért imádkoznak. Leírhatatlan izgalommal mentem a zsinagógába, hogy éle-
temben először végrehajtsam ezt a rituálét a mi Sándorkánk helyett.

Március 26-án este megkezdődött a Pészah, életemben először voltam Széder-estén9. 
Mindkét estén Weltmanéknál voltunk, ahol sok volt a vendég. Anyut Joe maga mellé 
ültette, én anyu mellé kerültem. Joe mesterien vezette az ünnepséget, és a felolvasást 
a Haggadából. Érdekes volt megfi gyelni, hogyan térnek vissza anyu emlékezetébe 
fi atalkorának elfelejtett képei. Ezen a két napon kettesben reggeliztünk és ebédeltünk 
anyuval, otthon. Az ünnep előtt gondosan kimostuk a hűtőt, és kitakarítottuk a kony-
hát, és törülközővel letakartuk a mindennap használatos edényt és élelmiszereket. 
A Pészahra Joe különleges élelmet vásárolt, és Edit is kiválasztott a töméntelen edénye 
közül párat, amelyeket csak Pészah idején használnak. Sajnos, szegény anyu egyre 
hitetlenebb, ami a konyhai munkát illeti, mindent felnagyít és agyonbonyolít, pánik-
szerűen fél az áraktól, és mindenben takarékoskodni próbál. Iparkodom megnyug-
tatni, és jobb belátására bírni.

Csodálatosnak tartottam azt a megható szertartást, amikor Pészah utolsó napján 
a zsúfolt zsinagógában megemlékező imát olvastak föl az elhunytakért és elpusztítot-
takért, s utána minden ember magában kimondta minden elveszített rokonának a 
nevét. A női részből sírást hallottam. Én Ferenc apa nevét, és Iya anyjáét, Rahel Szo-
lomonovnáét mondtam ki.

Anyu a nyugat-német kormánytól értesítést kapott, hogy Auschwitzban elpusztított 
édesanyja, Fanni Spielberger után anyagi kárpótlást kap, 1.500 márkát. Kérik, 
közölje a bankszámlája számát, amire elküldhetik az összeget.”

9  A Pészah, vagyis a zsidó húsvét legfontosabb szertartása. Az első-második nap estéjén tartják, 
általában családi körben. Tárgya: az Egyiptomból való kivonulás története és a szabadulás meg-
ünneplése.
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Ezekben a napokban érkezett levél az ottawai szovjet konzulátusról is, amelyben 
válaszoltak anyámnak a kérésünkre, hogy utalják át a Szovjetunióból Kanadába 
a nyugdíját. Pimaszul elmagyarázták, hogy: „A szovjet állampolgároknak a kiuta-
zástól számított féléven belül be kell nyújtaniuk a megfelelő kérvényt, amennyiben 
azt akarják, hogy külföldre utalják át a nyugdíjukat.”  Viccesen gratuláltam anyám-
nak, amiért most már a Szovjetunió költségvetését fogja gazdagítani a nyugdíja, 
amire valami nyomdafestéket nem tűrő mondattal válaszolt. Ilyesmiket tanult a 
munkatársaitól, akikkel deszkát rakodott be a vagonokba annak idején, még a 
bobrujszki fafeldolgozóban.

Ami engem illet, sokkal „konstruktívabb” sorok érintettek e levélben, miután 
nem jelentem meg a konzulátus munkatársaival kijelölt találkozón, amelyre feb-
ruárban akartak sort keríteni egy torontói szállodában. A mondatban volt egy 
„meggyőző” következtetés. „Nem világos előttünk Vladimír Francevics családi álla-
pota…” Új dátumot neveztek meg, ott volt a szállodai szoba száma is, amelyet 
ismét fölkeresnek a szovjet konzulátus képviselői „az én érdekemben”, és kifejez-
ték azon óhajukat, hogy mindenképpen jelenjek meg.

Április elején jártunk, már kezdett melegedni az idő, ám nekem igazi kániku-
lát jelentett pár napig ez a meghívás. Mit tegyek? Elmenjek, vagy ne menjek el a 
találkozóra? Mi a legjobb, amivel a legkevesebbet ártok Iyának? Már elaludni is 
alig tudtam esténként.

Joe ügyvédjei nem tudták rászánni magukat, hogy tanácsot adjanak. A Beván-
dorlási Hivatalban udvarias megértéssel fogadták az aggodalmamat: „Nem tudunk 
önnek segíteni, nem adhatunk tanácsot. Ön még szovjet állampolgár. Ez az önök 
konzulátusa. Biztosítjuk a kanadai rendőrség egyik munkatársának jelenlétét, aki 
minden eshetőségre ott fog állni a szálloda folyosóján, az ajtó előtt, ha mégis úgy 
dönt, hogy elmegy a találkozóra. Ez az egyetlen, amit tehetünk.”

Ez már azért valami volt, de mégis féltem elmenni. Nem a kérdésektől féltem, 
hanem attól, hogy belém szúrnak egy injekciót, vagy elkábítanak valami gázzal. 
Nagyjából öt napom volt, hogy döntsek. Még az utolsó éjszakán sem tudtam 
eldönteni, hogy menjek vagy sem.

De reggel! Istenem! Amikor kinéztem az ablakon, tavasz helyett azt láttam, 
hogy Torontóra zuhog a hó. A  Bathurst Streeten állt a forgalom. A  rádió 
bemondta, hogy a város minden iskoláját bezárják. A rendőrség fi gyelmeztette 
az embereket, hogy csak végső szükségben hagyják el az otthonukat. Bizony, Isten 
fi gyelmeztetett onnan felülről!

„1975. április 6. […] Még egy hét telt el hasztalan várakozással. Mivel úgy döntöt-
tek, hogy nem hosszabbítják meg a munkavállalási engedélyemet, ezen a héten Joe 
már nem állított ki csekket nekem. Minden öröm hiányzik belőlem, és még jobban 
nyomaszt, ami közben a világban történik. Lelkileg még szovjet vagyok, nehezen 
értem a szabad világ önostorozását. Watergate és Nixon lemondása. Amerika önként 
elhagyja Vietnamot. A Saigonból történő menekülés szörnyű képei, meg az, ahogyan 
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átadják Kambodzsát a kommunistáknak. Menekülők, halál, pánik. Próbálom elma-
gyarázni a környezetemben lévőknek, hogy hamarosan ez vár az Egyesült Államokra 
és Kanadára is a túlságosan szabad demokrácia miatt, a megnyirbált államhatalom, 
az erőtlenség miatt. Valamikor Oroszország csak megszabadul a szocializmustól, de 
idekint még mindig lelketlenül pusztítani fogják egymást, építik a szocialista poklot, 
és kigúnyolják a szabadság és egyenlőség lehetőségeit.

Ámulatba ejtő és ostoba és szégyenletes a nyugat önostorozása. Olvasom Vladimí-
rov Oroszország túlzás és elhallgatás nélkül című könyvét. Megrázó könyv, az író a 
lelkét tárta fel. De ki hallgat rá? Elolvasták, aztán tovább fonták azt a kötelet, amelyre 
majd felakasztják őket.”

Hanna Gotfryd, Joe könyvelője, aki mindig együtt érzett a gondjaimmal, bajaim-
mal, egyszer azt mondta, muszáj komolyan nekilátnom a nyelvtanulásnak, hiába 
törvénytelen a helyzetem. Telefonált pár helyre, és talált egy iskolát a Brand 
 Streeten, amelyben gyorsított ütemben tanítottak angolt az új bevándorlóknak. 
Az iskolában azt válaszolták Hannának, hogy a pártfogoltjának be kell mutatnia 
a bevándorlási engedélyét, ha oda akar járni. Azt válaszolta, hogy elküldi hozzájuk 
Vladimír Rottot, „akinek a papírjaival minden rendben, de angolul nem beszél.”

Másnap reggel megkerestem az iskolát. Kérték, hogy mutassam meg az ira-
taimat, de én csak széttártam a karomat, ahogy Hanna utasított. „Tomorrow?” 
– kérdezte jelentőségteljesen a titkár, aztán bevitt a George nevű tanár osztályába. 
Elkezdődött életemnek új szakasza, mivel addigra már minden kezdetleges angol-
tudásomat kimosta a fejemből az idegi megterhelés, és hogy folyton magyarul 
beszéltem.

„1975. április 8. [Torontóból írott levelem – V. R..] Drága Iyenykám! Drága Sán-
dorka, Ilonácska és Egyik!

Ma van április 8-a. [A 14. házassági évfordulónk – V. R.] Gratulálok az évfor-
duló alkalmából Neked és egész családunknak. Köszönöm a szerelmedet és a hűsége-
det! Köszönöm, hogy vagy!

Sietek, mert a tanulás miatt most sokkal kevesebb időm van. Tegnap reggel meg-
kaptam az első sokszínű és hatásos papírt Ottawából. Most már van jogom bárhol 
dolgozni, és állandóan Kanadában lakni anyuval, elutazhatok és visszatérhetek. Bár 
erre az iratra is nagyon vártam, még nem az, amelynek alapján meghívólevelet küld-
hetek nektek. Arra még várni kell.

Tegnap először mentem órára a felnőtteket angolul tanító iskolába. Ma van a 
második nap, az órák délelőtt 9-től délután fél négyig tartanak. Negyvenöt percig 
tart az út az iskolába buszon, és át kell szállnom közben villamosra. Az iskola érde-
kes. Érezni lehet, hogy a tanítás módszere kipróbált és hatásos. Huszonhárman 
vagyunk az osztályban: koreaiak, jugoszlávok, uruguayiak, portugálok, japánok, 
olaszok, egy kínai Vietnamból, és egy igazi indián, kanadai bennszülött. Hatos cso-
portban ülünk négy asztalnál. Az asztalokon mindenféle segédeszköz, és pár vetítő is 
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van. George-nak hívják a tanárunkat, tősgyökeres kanadai, negyven körül járhat. 
Mindig csak egy asztallal foglalkozik, addig a többiek önállóan dolgoznak. Általában 
megnyomjuk a gombot, hogy megkeressük a helyes választ. Egy kicsit hasonlít arra, 
ahogy a szerelőszalagon dolgozunk. Három szünet van. Házi feladat nincs, de kérték, 
hogy nézzük át a napi jegyzeteinket. A mi osztályunk az elemi szintű, a többi cso-
portba egyénien lehet átjutni a nyelvtudás mértékében.

Az utóbbi időben minden újság teli van Viktorija Fjodorova és az apja fényképé-
vel. Engedélyt kapott, hogy elhagyja a Szovjetuniót, és az apjával három hétre elbúj-
tak, most viszont sajtókonferenciát hívtak össze. Hollywoodban fi lmet akarnak készí-
teni a történetből. Hiszen Viktorija anyját, miután külfölditől szült gyerekeket, 
agyonlövésre ítélték, amit huszonöt év börtönre változtattak, s ebből hét évet le is 
húzott, amíg 1958-ban szabadult. A Vika apja csodálkozik, miért akarja a lánya 
magával vinni az autót a Szovjetunióba…

Joe két órát töltött nálunk csütörtökön, hozott húst, és kioktatta az ő Regina nén-
jét, hogy nem kell semmivel sem spórolnia. De hát a mi nagyinkat már nem lehet 
átnevelni. Erre csak én vagyok képes, és csak akkor, ha megszorongatom. Minden 
rokon és ismerős folyton azt kérdezi tőlem, miben tud segíteni.

De sajnos, senki nem tud segíteni, csak az idő.
Levelet kaptam Mánya nénitől, Ulan-Udéból. Készül, hogy újra meglátogasson 

benneteket. Tisztelettel köszöntöm minden hű barátunkat.”

„Április 20. Csütörtökön reggel nem bírtam tovább, s nem mentem el az első órára, 
hanem elindultam a Bevándorlási Hivatalba, hátha megtudok valamit. Drága Joe, 
sosem fogom elmondani neked, de nagyon bedühödtem, amikor azt láttam, hogy a 
bevándorlók orvosi vizsgálatához szükséges üres űrlapokat egyszerűen kirakták a 
bejáratnál lévő asztalra, és mindenki szabadon elviheti őket. Green ügyvéd cégének, 
amely Joe-t is képviselte, három hetébe telt, amire nagy nehezen „megszerezte” nekem 
és anyunak. A hivatalnok, aki fogadott, erős cseh akcentussal ennyit mondott: »Nem 
segíthetek, várni kell.« Olga Barton, a tolmács, akit régen ismertem, s aki a múlt évi 
szeptemberi meghallgatásokon is segített nekem, felismert, és kedvesen segíteni próbált. 
Még az otthoni telefonszámát is megadta. Azt mondta, a papírjaim a többi hason-
lóval egyetemben most megjárnak minden fórumot, és hogy havonta két alkalommal 
vizsgálják meg ezeket a papírokat. Megkeresni őket nehéz volna, még inkább lehetet-
len, várni kell. Ezekből születhet meg a bevándorlási engedélyem.”

„Togliatti, április 24. Éjjel egy óra. Vagya drágám! Kedvesem! Nagyi! Ó, hogy bele-
fáradtunk már az életbe nélkületek. Pedig mintha volna még a türelemből, de néha 
mégis elfogy. Én nyugtatón élek, amit neked is javasolok. Tegnap megint behívattak 
a vízumosztályra. A három férfi  jelenlétében nyilatkozatot írtam a Belügyminiszté-
rium területi igazgatósága főnökének, hogy nincsen kifogásom, ha lakóhelyet cseréltek, 
magamtól még hozzátettem, hogy: »abban az esetben, ha a továbbiakban nekem és 
három gyerekemnek engedélyezik, hogy a férjemhez utazzak. Fenntartom a levelezést 
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a férjemmel, és jelenleg nincsen vele szemben anyagi követelésem.« Nem nagyon értet-
tem, mire kell ez nekik, de lehet, hogy Moszkvából vallatták őket. [Iyának igaza volt. 
A kanadai szovjet konzulátus lépett, mert nem válaszoltam a kérdésükre, hogy 
„mi a helyzet a családommal”. A konzulátus nagy erőfeszítéssel iparkodott meg-
szüntetni azt a kellemetlen hatást, amit a kint-maradásom okozott. – V. R.]

Sűrűsödnek a fejem fölött a felhők. Tegnap a rektor a folyosón állított meg: »Nem 
tudtam, hogy ebben az évben kell részt vennie a következő álláspályázaton. Azt ter-
vezzük, hogy csökkentjük az állások számát a maguk tanszékén, és magát kipende-
ríthetik. Javaslom, hogy szeptembertől kérje magát más munkára.” Az egyik jóakaróm 
közölte, hogy hallotta, amikor a rektor azt mondta „Iya B. Rottnak nincs erkölcsi 
joga tanítani.«

A tanszékvezető tüzet okádik ellenem, és azt követeli, hogy határidő előtt menjek 
szabadságra: »Magának nincs helye a tanításban, Maga apolitikus. A diákok nem 
akarnak magától tanulni.«

Mondd meg nekem Vagya, lehetséges, hogy Kanada visszautasít minket? Mit gon-
dolsz? Már úgy érzem, mindenhonnan ki akarnak túrni minket, csak az a kérdés, 
hogy ott befogadnak-e minket? Olyan szörnyűségekről írnak az újságok!”

„Toronto, május 6. [Levél Togliattiba – V. R.] Drága Iyám! Nagyon is el tudom 
képzelni, hogy az egyetem vezetőségének sok a gondja miattam. De hogy vihetik át 
mindezt rád? Miért? Mi célból? Tizennégy éve tanítod a diákokat a mérnöki tudo-
mányokra, aktív tanár vagy és három gyermek anyja. És hirtelen el akarnak távolí-
tani. Nagyon is hasonlít az ilyesmi a szégyenletes közelmúltra, amikor gyerekeket 
tettek felelőssé a szüleikért, feleségeket a férjükért. Érthető, itt az ideje a pályázatod-
nak. Ám az adott, egészen egyedi esetben az intézet vezetősége emberi és pedagógiai 
szempontból igazán dönthetne úgy, hogy egy évig rendelettel létrehozott státuszban 
dolgozol, nem kell pályáznod. Ez gyakran előfordul. Hiszen azonnal magamhoz 
veszlek benneteket, mihelyt megkapom a szükséges iratokat az ottawai szovjet kon-
zulátustól és a kanadai kormánytól. És miért nem szabad tanítanod? Hirtelen te 
lettél a legrosszabb? Ha nem hagyják, hogy fő állásban tanár legyél, legalább kisegítő 
tanárként lehetőséget kell adniuk a munkára.

Az ellened hozott intézkedések csak megerősítenek abban, hogy helyesen léptem 
szeptemberben. Hiszen én is fegyelmezetten viselkedem, nem csinálok reklámot 
magamnak, nem csapok zajt az újságokban. De másként fogok viselkedni, ha folyta-
tódnak ellened az ellenséges akciók. Elég határozottság, tudás és meggyőző képesség 
van bennem ahhoz, hogy megvédjem az emberi jogaidat, amelyeket egyébként az 
alkotmány is biztosít.

Fontos, hogy tartsd magad, és vigyázz a gyerekekre. Tanár vagy, nevelő. Ha mégis 
elveszik a munkádat, iparkodj azt a lehető legnyugodtabban fogadni. Mindenki azt 
ígéri, anyagilag segítenek neked.

Nálam változatlan a helyzet. Napközben nyelviskola, esténként sokat dolgozom, és 
már elég szépen keresek. Joe hűségesen áll mellettünk. Regina nagyi állapota változat-
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lan, az idegrendszere már sosem fog meggyógyulni, bár az új, nyolcvan körüli vagy 
afölötti barátnői még mindig jókedvűek, nagy divatbolondok, és teli vannak tervekkel.

Drága Sándorkám! Megkaptam tartalmas, értelmes leveledet. Derék fi ú vagy! Írod, 
hogy az osztályodat júniusban tizenkét napra falura küldik, mezőgazdasági munkára. 
Azt kérded, megengedem-e, hogy velük utazz? Ha az osztályotok többsége megy, utazz 
velük te is. Hasznos, érdekes, bár egyáltalán nem könnyű munka. Gondolj át mindent 
alaposan, és készülj föl rá. Falun kipróbálhatod magad, s egyúttal anyának is meg-
mutathatod, hogy tudsz önálló lenni, és gondoskodni magadról.

Sok ruhát ne vigyél magaddal, de egy pulóverre szükséged van. Ne sajnáld a régi 
télikabátodat sem. Ülhetsz rajta, a fejed alá rakhatod, de föl is veheted, ha hideg az 
este.

Jobb volna, ha egy régi cipőt, nem pedig gumicsizmát vinnél magaddal. Hiszen 
erősen izzad a lábad, és nem hiszem, hogy nagy esőben-sárban fogtok dolgozni.

Vegyél magadnak néhány pár zoknit, vagy szedd össze otthon a régieket. Ha sáros 
lesz, dobd ki.

Ne dolgozz többet, mint a többi gyerek. Ismerünk már! Mindig akad egy-két 
tekergő, aki a dolgozók rovására lustálkodik. Fogadj el bármilyen munkát, de tartsd 
észben, hogy óvatosnak kell lenned a cipeléssel, hiszen sérvműtéted volt.

Ha hideg van, öltözz fel, ha kánikula, dobj le magadról mindent.
Nagyon vigyázz a biztonságodra, nehogy gép alá essél. Légy óvatos a fürdéssel. 

Nézd meg, nem hideg-e a hely, ahol alszol, és nem tűzveszélyes-e?
Legyen nálad pénz. Nem kell róla beszélni senkinek, de költs belőle, amennyit kell.
Ha a helyi irodán vagy az iskolában van telefon, végy erőt magadon, menj be, 

köszönj, és kérj engedélyt, hogy felhívhasd anyát. Írj neki levelezőlapot is. És telefonálj!
Talán jó volna némi gyógyszert is vinni magaddal. Leukoplaszt és kötszer min-

denképpen legyen nálad. (Anya, hashajtó!)
A hátizsák vagy egyszerűen egy zsák sokkal jobb, mint a bőrönd. Egy farmer elég. 

Kés, golyóstoll, levelezőlapok.
Szervezz hangversenyt a falusi klubban, kísérd az énekeseket. Két kézzel próbáld 

az egyszerű akkordokat, ne szégyenkezz!
A legfontosabb, hogy vigyázz magadra. Tartsd távol magadtól a kérincsélőket, a 

bagózókat pedig a tűzveszélyes helyektől. Összefoglalva: mutasd meg, hogy tudsz 
magadra vigyázni, ha elutazol.

Jó egészséget, kisfi am! Minden jót. Ölellek-csókollak: Papa.”

Nyomasztó helyzetemben valóságos felüdülést jelentett, hogy intenzív angol tan-
folyamra jártam. Szegény Regina mama viszont ennek következtében egyedül 
töltötte a napokat, s várta, hogy este hazamenjek.

Második hete jártam iskolába. Az öregecske dél-koreai jogász már harmadik 
napja mindig megkérdezte az ebédszünetben: „Piniszi lunch?” Rámosolyogtam, 
és megköszöntem, mert úgy véltem, azt kérdezte tőlem, hoztam-e magammal 
szendvicset. (Mindenki hozott magával, mert nagyon kényelmes volt, megvolt s 
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ráadásul ízlett.) Végül angolul próbáltam kivallatni a koreait, honnan ismeri az 
orosz prinyeszti 10 szót. Legyintett: „Nem ismerek orosz szavakat.” Kiderült, hogy 
ez a „piniszi” az ő kiejtésében az angol fi nish, vagyis azt kérdezte, befejeztem-e 
már az evést. Hát így „beszélgettünk” akkoriban, egymást segítettük, hogy meg-
ismerjük új országunk nyelvét.

Folyton változtatták az osztály összetételét, hogy többet beszélgessünk egy-
mással ismerkedés közben. Szigorúan vigyáztak rá, hogy az osztályban csak ango-
lul beszéljünk. Folyton a sorsomról meséltem az osztálytársaimnak, a Szovjet-
unióban hagyott feleségemről és gyerekeimről, megmutattam a fényképüket, s 
nemsokára az egész iskola együttérzéssel volt irántam. Szerettem volna javítani a 
családom helyzetén, s az iskolában sokan teljesítették a kérésemet. Ennek ered-
ményeként hamarosan rengeteg képeslap érkezett Togliattiba, Iya címére Hong-
kongból, Madridból, Párizsból, Mexikóból, Venezuelából, Olaszországból, fel-
sorolni sem tudom, honnan. Jólelkű és megértő emberek írták ezeket a lapokat, 
akiket Iya nem is ismert, igaz, én sem. Nagyon örültek az iskolában, amikor Iya 
megírta, hogy rengeteg gyönyörű képeslapot kapott.

Hamarosan áttettek a következő osztályba, a fi atal, rokonszenves és okos 
Marna Weinstockhoz, aki egész nap beszél hozzánk. Reggel egy csésze kávéval 
jelenik meg az osztályban, felül az asztalra, és vidáman beszélni kezd. Bármiről: 
az előző napi estéjéről, a férje munkájáról, arról, mit vásárolt. Még azt is megtette, 
hogy fölemelte a szoknyája alját, és megmutatta, mi tartja a harisnyáját, de meg-
kérdezte tőlünk azt is, mi a véleményünk a melltartója színéről. Óra végéig képes 
volt beszélni. Az ebédszünetben a konyhába vezette az osztályt, mert szerette 
elkészíteni az egyes diákok nemzeti ételét.

Magammal hoztam a szovjet mentalitást, amitől a többi bevándorló is nehezen 
szabadult. Hiszen a fejünkbe verték, hogy mindig nekünk van igazunk, ami meg 
a többiek véleményét illeti, hát, majd meglátjuk. Alighogy meg tudtam szólalni 
angolul, jóakarattól vezérelve vitatkozni kezdtem Marnával, hogy helytelenül 
tanítanak minket: nincs lecke, keveset írunk az órákon, sosem szólítanak ki a 
táblához, tankönyv sincs, csak lapokat osztogatnak, és kevés nyelvtant tanulunk. 
A tanárnő válasza egyértelmű és ironikus volt: „Vlagyi! Ne idegeskedj, ne szen-
vedj! Légy egy kicsit türelmesebb!”

Péntekenként nem mentünk iskolába, hanem valahol a városban találkoztunk 
a tanárokkal, és elmentünk egy parkba piknikezni. Hajókáztunk az Ontario-ta-
von, elmentünk egy híres vendéglőbe. De még a városi színház kulisszái mögé is 
benéztünk, és meghallgattuk a tűzoltó meséjét a színház csodálatosan működő 
világáról. A tűzoltó ugyanis nemcsak szerette és védte a tűztől a színházát, hanem 
betanulta ezt a szöveget is, és szívesen vezette az egymás után sorjázó csoportokat.

Kiderült, hogy helyes a nyelvtanítás kanadai módszere: alig valamivel több, 
mint egy hónap után beszélni kezdtünk angolul, bátran társalogtunk, és meg-

10 Jelentése: ide-, odahozni.
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hallgattuk a friss híreket. Megértettem, hogy a tanárok dolga nem a tanítás volt, 
hanem rávezetni minket, hogyan legyen nyitott az agyunk, hogyan szabaduljunk 
meg az érthetetlen miatti félelemtől, mert így könnyedén megjegyezzük a szava-
kat, fogalmakat, amelyek a sajátunkká lesznek.

Az irattáramban sok levél van Iyától ebből az időszakból. Sok levél érdekes, 
megismételhetetlen. Köszönöm, hogy olyan sok levelet írt, sokat segített vele. Én 
sokkal kevesebb levelet írtam neki, meg aztán nem is volt miről írni, hiszen a 
szememet elfátyolozta a szenvedés. Van pár levelem, amelyeket megőriztem, pedig 
annak idején el sem küldtem Iyának. Ezeket még ma is keserves elolvasni.

Egész héten reménykeltő, optimista mondatokat gyűjtögettem, amelyekkel 
megtölthetem a következő levelemet. Ma már mosolygok azokon a „vidám” tör-
téneteken, amiket összeszedtem akkoriban, hogy a következő levélben megírjam 
őket a családomnak:

„1975. május 20. [Torontobol írtam, a gyerekeimnek – V. R.]
Drága Sándorka, Ilonácska, és Egyika!
Harvey a napokban odahozott hozzám egy kis műanyag dobozt, amelyben négy 

apró dió hevert. Harveynak mindig van valamilyen érdekes holmija. Ezt a csudát 
jumping beansnek hívják, vagyis ugráló borsónak. Lehet, hogy ti már hallottatok 
róla, vagy talán Sándor, de én még nem ismertem.

Harvey kinyitotta a dobozt, és kiszórta a diócskákat az asztalra. Amelyek könnye-
dén és folyamatosan ugrálni kezdtek. Mexikóból származnak, Harvey az utcában 
lévő kis boltban vette, harminc centért. Sehogy sem tudtam rájönni, mitől ugrálnak. 
Arra gondoltam, talán nagyon kiszáradtak.

Harvey csak később mondta el a titkukat. Késével felnyitotta az egyik diót, amely 
alig-alig ugrált, és megmutatta, hogy egy kukac van benne. Aztán utána olvastunk 
az enciklopédiában is. A petéből bogár lesz, amely rátalál a diófára, lyukat rág egy 
dión, belemászik, és »becsinálja a bejáratot«, hogy ne jusson be levegő. Aztán megeszi 
a dióbelet, és hamarosan kukac lesz belőle. Amikor fázik, fejével a dió falát döngeti, 
hogy fölmelegedjen. Három-négy hónap alatt a kukacból lepke lesz, lyukat rág magá-
nak, s kirepül, hogy élje az életét, és petét rakjon.

A Harvey kése által fúrt lyukat a kukac, amelyik bent maradt, két éjszaka alatt 
szorosan bezárta a nyálával. A diócskák éjjel-nappal ugrálnak, de Harvey éjszakára 
a szőnyegre szórja őket, hogy ne hallatsszék a hangjuk. Na, most már ismeritek a 
jumping beanst is. Csókollak benneteket: Papa.”

Nyárra áttettek a következő osztályba, ahol már nagyobb fi gyelmet fordítottak a 
nyelvtanra. A lengyel származású Wanda Grandisz volt a tanárnőnk.

„1975. május 22. A tévében egész héten a vietnami menekültek tragédiájáról 
készült képsorokat adták, most viszont örvendő arcokat, zászlókat és Ho Si Minh-t 
látjuk. Szegény dél-vietnamiak! Most még jól öltözötten ülnek a motorjukon. Az 
északiaknak csak biciklijük van, egy szál inget, ugyanolyan nadrágot visel mind. Ez 
a szegénység nem azonnal, hanem fokozatosan érkezik meg a szocializmusba. Észak 
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vezetői nem akarják tudni, hogy a délieknek a normális élet után nehéz lesz megszokni 
a nyomort. Még az sem biztos, hogy elfogadják. Amerika meg, a demokrácia minta-
képe, maga alatt vágja a fát, pedig komolyan segíthetett volna az emberiségnek. Ám 
rendszere a mai világban már elavult. Minden demokráciának szüksége van vezető- 
és döntésképes erőre, még ha szem előtt tartja is a széleskörű igazságosságot. De most 
csak a választás előtti ígérgetésé a főszerep, amiről aztán gyorsan megfeledkeznek. 
Nagyon kellemetlen a magukat ajánlgató politikusokat hallgatni, akik csak bírálják 
a fennálló rendet, folyton változást követelnek, de egyetlen, a jövőre vonatkozó konk-
rét ajánlatot sem hallottam tőlük. Így nem élhet egy ország. A Szovjetunióban is van 
nélkülözés, de zártsága, titkolózása, kidüllesztett melle riasztó, ahogy a macska fel-
púposított háta is. Merre haladsz, történelem? Ha ma az egész világon győzne a 
kommunizmus, akkor Oroszország vagy összeomlana, mert belülről esne szét, vagy 
visszatérne a sztálini terrorhoz, de világméretben. Akkor aztán az emberiségnek nem 
kéne félnie a túlnépesedéstől, mert sosem kerülne rá sor. Bekövetkezik a »világforra-
dalom«, s egyik a másikat fogja öldökölni a KGB-s irányítók döntése alapján, akik-
nek egyetlen céljuk lesz: a világforradalom. »Rossz nekem, legyen neked is rossz.« 
Nagyon valószínű elképzelés. Vagyis mindenképpen sürgős az új rendszer kidolgozása, 
amely mintegy félúton van a diktatúra és a vak demokrácia között. Az amerikai 
demokrácia odáig jutott, hogy 60 millió fegyver van a lakosság birtokában, és folya-
matosan nő a bűnözés. Ilyen társadalomnak semmiféle védekezési hajlama nincsen. 
Elpusztul, ha nem kezdi el azonnal megmenteni magát.”

„1975. május 24. Szombat. Papa, ma vagy negyvenéves. Istennek legyen hála min-
denért! Csak azt sajnálom, hogy Iszja és a gyerekek nincsenek mellettem ezen a régóta 
várt és megismételhetetlen napon. De hát mit tehetnék, az ember nem rendelkezik a 
saját sorsával. Negyven év! Ez már elég sok. Minden jó volna, ha megadatna, hogy 
együtt legyek a családommal, együtt éljünk, örüljünk. Adja Isten! Valamikor, talán 
tíz éve vagy még régebben, úgy éreztem, csak a negyven évet érem meg. Ki tudja, hogy 
előérzet volt-e, és hogy mennyire igaz?

Szerényen telt a születésnapom, annál inkább, mert a környezetem (vagyis Joe) 
általában nem törődik az eff éle eseményekkel. Én 17-én ünnepeltem, mert akkor 
beszéltem telefonon a családdal, sőt az egész házzal, és mindenki gratulált. Elsőként 
Kosztya Fridman, hűséges barátom beszélt velem, s szinte kiugrott mindabból, amit 
mondott, a rejtett üzenet: »Vagya, remélem, nemsokára minden úgy alakul, ahogy 
terveztük.« 1974 augusztusában természetesen mindent megbeszéltünk, amikor utol-
jára találkoztunk, de ez titok maradt, mert nem akartuk veszélybe sodorni. Ne adja 
az Isten, hogy lehallgassák a telefonját. A családom minden tagja gratulált, beszéltünk 
egymással. Edwin azt tanácsolta Iyának, az anyja dugja be a telefonkagylóba a szü-
letésnapi ajándékomat, mert úgy egyszerűbben eljut hozzám.

Az iskolában Miss Wanda azt kérte mindenkitől, hogy beszéljen élete legboldogabb 
napjáról. Én arról meséltem, hogy beszéltem a családommal, és arról, mit javasolt a 
kisfi am. Erre az egész osztály elénekelte, a Happy birthday to Yout. A szünetben 
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bevittem az osztályba egy doboz csokoládébonbont, és mindenkinek megköszöntem, 
hogy gratulált. Ilyen volt a negyvenedik születésnapom. A mai nap nagyon szerényen 
telt. Szegény anyunak arra sem volt ereje, hogy tortát süssön. Én vásároltam desszer-
tet, vettem majd fél kiló cseresznyét. Egyre nehezebb tennem bármit is anyám depresz-
sziórohamai ellen, amelyek sűrűsödnek. Minden ok nélkül csalódik önmagában, 
hiába emészti magát. Folyton harcolnom kell a lemondó hajlamával és a garasosko-
dásával. Egy morzsát sem dob ki, mindent megőriz. Erővel veszem rá, hogy egyen 
vitamint, gyümölcsöt, édességet. Mert önmagának nem engedné meg. Sokat éhezett 
életében.

Bár anyu ellenezte, kitartottam amellett, hogy ebéd után meglátogassuk Weltma-
nékat, és egy kicsit sütkérezzünk a kertben. Utána pár órára bementünk a házba a 
növekvő hőség elől, mert ott van légkondicionálás.

Bill Mandell, Weltman ügyvédje gyakorlatilag átadta az ügyemet Greennek, akitől 
gyors segítséget nem várhat az ember. Találtak valakit Joe-nak a Külügyminisztérium-
ban, azt mondták, ő a szovjet ügyek kurátora. Joe átadta neki Iya és a gyerekek ada-
tait, és »minden lehetséges«-t megígért, csak mozdítsa elő a kijutásukat. Ez az úr 
három hétre elutazott Moszkvába. Azt mondta, a kanadai konzul (az az idős asszony) 
jó ismerőse, akivel megbeszéli a lehetőségeket. De hát először is nekem kéne meghívó-
levelet küldenem. Meghívás nélkül »áll a vonat«. Joe június elején három hétre Izra-
elbe és Magyarországra utazik, ezért türelmesnek kell lennem. Magyarországon Joe 
mindenképpen elutazik a szülőfalujába, hogy meglátogassa az apja sírját. Magyar-
országról senki sem ír nekünk. Talán megijedtek, mert túlterheltem őket azzal, hogy 
ők továbbítsák a leveleimet a Szovjetunióba. Mindenesetre Sasa, aki mindig is aktív 
szokott lenni, s aki most Artúr bátyjánál, Izraelben vendégeskedik, még egyszer sem 
írt nekünk. Igen, öregszenek a magyarországi Róthok. [Joe ezen a budapesti látoga-
tásán találkozott először minden életben lévő Róth-tal, akik összegyűltek, és 
melegen fogadták a vendéget. Megköszönték neki, hogy gondoskodik rólam és 
Regináról. Joe Dobos Jutkát tartotta a legérdekesebbnek minden Róth közül, 
értelmesnek és energikusnak látta. – V. R.]

Elég sokat dolgozom Joe-nak és a cégének. Minden héten megkapom a 199 dollá-
ros csekkemet. Azt ígérte, 800 dollárt fi zet, ha átalakítom a szeméttömörítőt a Valen-
ciában, 200-at a tűzjelző javításáért, 200-at, ha minden emeleten átalakítom a 
szemétledobó fedelét. Megígérte, de még nem kaptam meg. Nem haragszom, köszönök 
neki mindent. Gyakran dadáskodom Weltmanéknál, társaságot biztosítok Harveynek, 
és idejében ágyba dugom. Joe-nak és Editnek a szokásaik közé tartozik, hogy nagyon 
gyakran járnak zsidó esküvőkre. Itt ez a szokás. A házigazdák meghívják az ismerő-
söket, hogy megosszák velük az örömüket, és illetlen az ilyen meghívást visszautasítani.

Likvornyik doktor közeli barátom lett, minden este felhív, sokat kérdez. Azonnal 
jön az orvosi táskájával, ha szükségünk van rá. A fi uk nagyon hidegen viselkedik 
velük, ezért a doktor is meg Hilda, a felesége is vonzódik hozzám, sőt, aggódnak a 
sorsom miatt. A macskájukat és a kutyájukat is hozzák, amikor meglátogatnak.
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Újra küldtem öt-öt dollárt a Russzkoje Szlovónak, az Irodalmi, a Gyermek, a Tolsz-
toj Alapnak, és a Gyorssegély Alapnak. Talán az én családomon is segít valaki.

Iya telefonon mondta el a hírt, hogy V. Ny. Poljakovot Moszkvába vitték. A szovjet 
autóiparért felelős miniszter lett belőle. Most A. Zsitkov lett az autógyár igazgatója. Ő 
is fáradhatatlan vezető, jólelkű, megérti az alkalmazottakat. Minden jót kívánok neki!

Egyszer, késő este bekopogtatott valaki Iyához. Amikor ajtót nyitott, elcsodálkozott, 
mert tomszki vendég állt a küszöbön, régi barátunk a volt esztrád-együttesünkből, 
akit már hét éve nem láttunk. De még inkább elcsodálkozott, utána meg elkeseredett, 
amikor üdvözlésként ezt mondta: »Bocsáss meg, a városi szállodában lakom. Nem is 
jöttem volna el hozzád, de a szobámban elromlott a tévé. Tudtam a címedet, és sze-
retném megnézni nálad a moszkvai hokimeccset.« Iya a nyomasztó helyzete miatt 
mindig örült, ha jó szót kapott bárkitől, de ilyen eseteket is le kellett nyelnie.

Tomszkból érkezett a hír, hogy K., az ismert aktivista, aki a városi Komszomol-bi-
zottság titkára volt, nő létére elkáromkodta magát, amikor meghallotta, mi van velem: 
»Kapitalistát neveltünk a sorainkban.«

Iya még egy epizódot elmondott telefo-
non. Togliattiban május 9-én ünnepelték 
a győzelem harmincadik évfordulóját. 
Drága és hűséges barátaink, a Fridman 
orvos házaspár meghívta Iyát, hogy men-
jen el velük a Kultúrpalotába az ünnepi 
estre. Kosztya ezredes, Ánya, a felesége 
őrnagy, mindketten részt vettek a háború-
ban, mindketten nyugdíjasok. Az esemény 
tiszteletére fölvették az egyenruhájukat, és 
elfoglalták helyüket a második sorban. Iya 
ragyogott a boldogságtól, a két tiszt között 
ülhetett, akiken csak úgy villogott a sok 
kitüntetés. Hirtelen az előtte ülő, valami-
ért ismerős őrnagy hátrafordult, rámosoly-
gott és üdvözölte. Aztán mindketten meg-

dermedtek. Iya fölismerte az őrnagyban a »mi elvtársunk«-at a KGB-ből, aki 
három-négy hetenként polgári ruhában elment a vízumosztályra, hogy beszélgessen a 
feleségemmel. Az őrnagy viszont fölfedezte, milyen rangú »testőrei« vannak Iyának.” 

Június 3-án, miután ismét eredménytelenül megjártuk anyámmal a Bevándorlási 
Hivatalt, az órán Wanda tanárnő letette a krétát, és nyílt nehezteléssel így szólt hoz-
zám: „Vlagyi! Így nem tudok órát tartani. Hiába próbálom elmagyarázni nektek az 
új anyagot, ha ide sem hallgatsz, közönyös az arcod, a gondolataid messze járnak.”

Őszintén bocsánatot kértem. Elmondtam neki, hogy egész éjszaka a családom 
telefonhívását vártam. Hogy a feleségem és a gyerekeim a Szovjetunióban marad-

Hűséges barátaink,
Anna Mitrofanovna Zujeva

és Konsztantyin Boriszovics Fridman, 
orvosok. 1974.
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tak. Hogy a feleségem sír, hogy elbocsátják a munkahelyéről. Hogy Kanadától 
nem kapom meg a szükséges iratokat. Wanda csodálkozva fogadta a vallomáso-
mat, megkérte az osztályt, hogy önállóan dolgozzon, és átment a szemközti taná-
riba, ahonnan hamarosan hallottuk, hogy telefonál. A tanárnő makacsul magya-
rázta valakinek, hogy az egyik tanítványának komoly gondja van a családjával, és 
emiatt nem tud normálisan tanulni. Segítséget kért.

Amikor Miss Wanda visszatért az osztályba elmondta, hogy valamilyen kép-
viselőt próbált elérni, de nem sikerült neki.

Szerdán és csütörtökön is telefonált. Csütörtökön éjfél előtt, éppen, amikor 
hazatértem a munkából, megszólalt nálunk a telefon. Miss Wanda sietve közölte 
velem, sikerült kiverekednie, hogy Robert Kaplan, a szövetségi parlament képvise-
lője fogadjon. Kaplan egy lakókocsi-félében szokott találkozni a választóival. A kocsi 
jelenleg a Sheppard Avenue-n áll, ott vár másnap, június 6-án, reggel tízkor.

Az éjszakát tervezgetéssel és reménykedve töltöttem. Reggel, pontosan a meg-
adott időben, oldalamon Jaff ával, hogy segítsen az angolban, fölléptem a kép-
viselő kocsijának meredek lépcsőin. Kaplan úr még nem volt ott, de hamarosan 
érkeznie kellett. A parányi fogadófülkében, amelyben még két széknek is volt 
helye, fogadott minket Mrs. Riva Karstadt, a képviselő titkárnője. Úgy hívják ezt 
a tisztséget, hogy a parlamenti képviselő alkotmányos asszisztense. Elővettem a 
zsebemből a családom képét, és legalább harmincadszor, amióta Kanadában vol-
tam, izgatottan mondani kezdtem a történetemet. Pár mondat után azonban 
fölmondták a szolgálatot az idegeim, elnémultam, könnybe lábadt a szemem. 
Nem tudtam megszólalni. Jaff a folytatta a történetet. Mrs. Karstadt fi gyelmesen 
hallgatta másfél órán át, és mindent leírt. Azt mondta, megpróbál segíteni, meg-
kéri Mr. Kaplant, hogy forduljon ügyemmel a Bevándorlási Minisztériumhoz. 
Azt is megígérte, hogy felhív.

Mrs. Karstadtról kiderült, hogy a tettek embere, jóindulatú és kitartó. Hama-
rosan kézhez kaptam annak a levélnek a másolatát, amelyet Bob Kaplan írt a 
Munkaügyi és Bevándorlási Minisztériumnak. A parlamenti képviselő arra kérte 
őket, gyorsítsák föl az irataim átvizsgálását. Elmagyarázta, azért van szükség gyors 
döntésre az ügyemben, mert a feleségem és a gyerekeim Oroszországban marad-
tak, amelyet így könnyebben elhagyhatnának. Most van a megfelelő idő arra, 
hogy nyomást gyakoroljanak az oroszokra ebben a kérdésben, de ez csak akkor 
lehetséges, ha Mr. Rott megkapja a kanadai bevándorló státuszt. 

Én Isten csodájának vettem, hogy megismertem Riva Karstadtot. Alig tudtam 
visszafojtani az ujjongásomat, amikor június 19-én a kísérőmmel, Jaff ával rang-
idős tiszt fogadott minket a Bevándorlási Hivatalban, akit Riva szemelt ki, hogy 
segítsen nekem. Udvarias, középkorú férfi  volt, Tom Wallace-nak hívták, és már 
ismerte az ügyemet. Nagyon fi gyelmesen fogadott minket, és látszott rajta, hogy 
hajlandó az ügy mélyére ásni. Azt mondta, az adatok alapján a családomnak nin-
csen feltétlenül szüksége meghívólevélre, elég egy levél a moszkvai kanadai nagy-
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követségről, hogy neki és a gyerekeknek elkészült a beutazáshoz a vízum (!). 
Emellett Mr. Wallace azt is közölte velem, hogy az irataim a Bevándorlási Hiva-
talnál a szokásos rendben haladnak előre. Segíteni akart rajtam. Azt mondta, 
megpróbálja elküldeni Moszkvába a saját meghívólevelét a családomnak, hogy 
ne kelljen megvárni azt a határidőt, amíg megkapom a bevándorló státuszt.

Ó, istenem! Hiszen ez volt az, amit kerek egy éve kerestem, ám mindhiába. Nem 
tudtam elhinni, hogy Tom Wallace képes ezt megtenni, de ő valóban segíteni 
akart. Már csak ezért is végtelenül hálás voltam és vagyok neki.

Mr. Wallace adott négy űrlapot, hogy küldjem el Iyának. Ki kell tölteni, alá 
kell írni őket, és a lehető leggyorsabban visszajuttatni hozzá. Nagyon örültünk, 
és szinte futva tettük meg az utat Jaff áék lakásáig, onnan telefonáltunk Togliat-
tiba. Közöltem Iyával a friss híreket, mondtam, hogy Jaff ával már kitöltöttük a 
kérdőíveket, csak alá kell írni őket. Megkértem, hogy gyorsan csináltasson fény-
képet, és tudja meg a vízumosztályon, ki tudják-e adni neki az utazáshoz szük-
séges iratokat a meghívólevelem nélkül is, amennyiben levelet kapnak a kanadai 
nagykövetségtől, hogy kész a beutazási vízuma.

Nagyon izgultam, hogy az új változat sikeres legyen. Babonásan féltem, hogy 
kudarcba fullad, ha előzetesen kifecsegem, ezért úgy döntöttem, senkinek, még 
Joe-nak sem szólok egy szót sem Riváról és Wallace-ról. Joe egyébként akkor tért 
vissza Izraelből és Európából.

Ez a két esemény megváltoztatta az életemet. Értelmük lett a napoknak, és 
reálisan remélni mertem, hogy ki tudom szakítani onnan Iyát és a gyerekeket. 
Megnőtt az erőm, több sikerre, tennivalóra vágytam. Elég tarkák a napló-
jegyzeteim:

„[…] Jaff ával és Simhával elmentünk a torontói Szimfonikus Zenekar hangver-
senyére. Szabadtéri hangverseny volt, a tó közepén lévő mesterséges szigeten, az Onta-
rio Place-en. A nézők a földön, a lassan forgó színpad körül elhelyezkedő emelkedőkön 
ülnek. Megrázó és váratlan hatás ért. Valahányszor Tomszkban előadták Csajkovsz-
kij 1812 című ünnepi nyitányát, a lelkesült nézők mindig kihallották a zenekar 
játékából a dobok és üstdobok pergését. Itt viszont a karmester megnyomott egy gom-
bot a pulpituson, és máris felhangzott a Hilda nevű katonai cirkáló össztüze. A cirkáló 
egyébként a sziget mellett horgonyzott, és egész nap nyitva volt a kíváncsi látogatók 
előtt. Simha mondta el, én nem tudtam, hogy 1912-ben, amikor az Iszaakijevszkij 
székesegyház avatása alkalmából eljátszották az ünnepi nyitányt, amit Csajkovszkij 
éppen erre az alkalomra írt, a zenekarnak a Néván állomásozó cári fl otta ágyúi adták 
meg a választ.”

„Simha korábban eljött a munkahelyéről, s jó három órával a hangverseny kezdete 
előtt lefoglalta nekünk a helyet az Ontario Place nyitott nézőterén. Jaff a vacsora gya-
nánt szendvicset és banánt hozott a férjének. Ma egy kiemelkedő jazz-triót hallgat-
tunk meg: Oscar Peterson zongorázott, Joe Pass gitározott, Ray Brown bőgőzött. 
Szavakkal nem tudom érzékeltetni Peterson dallamát és technikáját. A trió minden 
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zenésze varázsló. Azon is nagyon csodálkoztam, hogy a nézők többsége nagyon fel-
készült, és ismeri az előadott műveket.”

„Szerdán, ebéd után az iskolánk kirándult a pickeringi atomerőműbe, amely 
Toronto közelében van. Kiderült, hogy ez a világ legnagyobb erőműve, 2.170.000 
kilowatt a teljesítménye. Nagyon érdekes volt. De az is érdekes volt, hogy még a veze-
téknevünket sem kérdezték meg, nemhogy belépő kellett volna. Az iskolában is így 
tanulunk, semmi vezetéknév, csak a keresztnév. Az energikus mérnök-idegenvezető 
vidáman mondta el a tudnivalókat angolul, spanyolul, franciául, ivritül – és ukránul. 
Ő már Kanadában született, de a szülei ötven éve érkeztek Kijevből.

Júliusban, egészen augusztus 8-áig, átmegyünk tanulni a nyári iskolába, aztán 
megint visszajövünk ide. Pénteken az iskola ingyenes, nagyon is gazdag kínálatú 
pikniket rendezett nekünk a parkban. Végtelenül sok hús és virsli, krumpli, kukorica 
és zöldség sült a faszénből rakott tűzön. Mesélték, hogy erre az iskola külön pénzt kap. 
A kínaiak, koreaiak, olaszok mind-mind iparkodtak, hogy ámulatba ejtsenek minket 
a mesterségbeli tudásukkal és nemzeti ételeikkel. Igazán sajnáltam, hogy a családom 
nincsen mellettem.

Ezen a héten sikerült alaposan kidolgoznom magamat a Valenciában. Kicseréltem 
a kazánházban a régóta törött motort a friss levegő bekeverő csatornájában, és újra 
működésbe hoztam a téli fagyokban tönkrement szökőkutat, amelynek rendszeréből 
nem engedték le a vizet télire. Fizikailag mindkét munka nehéz volt, egyedül emel-
gettem a nehéz alkatrészeket, De kerestem 320 dollárt.”

Én magam is örültem, bármi érdekes történt körülöttem, és siettem megörven-
deztetni vele a családomat is.

„Érdekes eseményről akarok mesélni neked, Iszinyka, amit Shrinersnek hívnak. Tíz 
nappal ezelőtt kezdtem észrevenni az egyforma rikító öltönyben feszítő, idős férfi akból 
álló csoportokat, akiket egyszerűbben öltözött nők kísértek. Minden shriner-férfi  fején 
fekete bojtos vörös fez volt, amelyet fl itter és kövek díszítettek. Lazábban viselkedtek, 
gyakran tréfálkoztak. És egyre többen lettek. Joe Weltmannek fogalma sem volt róla, kik 
ezek, Edit viszont azonnal válaszolt a kérdésemre, bár a teljes igazságot nem árulta el. 
»Egész Kanadából és Amerikából érkezett gazdagok, akik Torontóban akarják elverni 
a pénzüket..(?)« Megkérdeztem az iskolában a tanárnőt is. Kiderült, hogy a shrinerek 
a régi szabadkőművesek egyik új változata. Társaságuk van Kanadában, az Egyesült 
Államokban, Mexikóban. Csak hatvan év feletti férfi  lehet a társaság tagja. Nem keve-
sebb, mint három évig jelölt valaki, s közben különféle vizsgákon kell átmennie, többek 
között mérik a humorérzékét és a jókedvét. Gyűjtést szoktak rendezni maguk között, és 
sok pénzt adnak kórházaknak, rokkant gyerekeknek. És minden évben tartanak fel-
vonulást, s a városok egymással versenyeznek, hogy melyik a legérdekesebb és legvidá-
mabb. Hatvanötezren érkeztek Torontóba. Minden szálloda zsúfolásig megtelt. A fele-
ség föltétlenül elkíséri a férjét, de neki nem kötelező vidámnak lenni.

És csütörtökön, július 3-án Jaff a és Simha el is vitt a városközpontban tartott 
Shriner-ünnepségre. Mindössze két órát töltöttünk ott, pedig a felvonulás este nyolc-
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tól hajnali négyig tartott. Torontó legtöbb lakosa ott volt. Szakadatlan oszlop járta 
a város utcáit, minden csoport vicces volt, és vitte maga előtt a városa vagy a klubja 
nevét. Chicagóból egyszerre száz bohóc érkezett, akik folyton vicceltek, és a nézők 
kezét fogdosták. Voltak zenekarok, színes ruhába öltözött férfi kórusok a teherautókra 
szerelt platókon. Akik Cincinnatiból érkeztek, mind valódi tevén ültek. Egy nagy 
csoport apró autókon mozgott, amelyek tökéletesen tükörszimmetrikusak voltak, két 
kormánykerék volt bennük és két sofőrjük volt. Hol előre, hol hátra haladtak. Egy 
csomó fehér lovon ülő lovas. Gumikerékre szerelt gőzhajók, amelyek gőzt eregettek. 
A nézők folyton nevettek és tapsoltak. Utoljára tizennégy éve volt ilyen felvonulás 
Torontóban. Jaff ával csak egy óra múlva tudtunk leülni a járdaszegélyre, Simha 
állva maradt mögöttünk. Tudod, Iszja, nagyon primitíven mondom el, nem adja 
vissza, milyen gyönyörű volt az a látvány. Jól van, drágáim, csak ti legyetek meg 
épségben, egészségben. A papa mindnyájatokat szeret s látjuk mi még együtt ezt a 
csodálatos Shriner-parádét.

Mivel Harvey Európában utazgat a barátjával, Edit nagyobb fi gyelmet fordíthat 
Riza nagyira, viszi magával a boltokba, klubokba. Iparkodik örömöt szerezni neki, 
felrázni, de hát tudjuk, hogy ez nem egyszerű. A napokban Jaff a négy gyerekkel állí-
tott be, hogy meglátogasson minket, ott maradt a nagyi mellett, és főzött egy hatalmas 
fazék levest. A nagyi közben nemhogy segített volna, hanem csak állt mellette, és kia-
bált vele: »Ne tégy bele olyan sokat, elég lesz már!«

Edit minden nap átjön, hogy ússzon egyet a házunkban lévő medencében, s utána 
meglátogatja Regina nagyit. Ma éppen fürdőruhát vett neki. Odakint az udvaron 
kilencvenéves öregasszonyok is úsznak meg napoznak, így aztán Riza nagyinak addig 
még sok van hátra.”

„Július 17. csütörtök. Ma hetvenegy éves korában meghalt és eltemették »orosz 
barátom«-at, doktor German Mojszejevics Likvornyikot. Diplomája volt a bécsi, 
krakkói, lvovi egyetemről és a kanadai orvosi intézetektől. A háború alatt egy volgai 
úszó kórház főorvosa volt Sztálingrád alatt. A doktor először az én fejfájásomat gyó-
gyította meg, az utóbbi időben anyu depresszióját kezelte.

Bennem talált barátra, és erősen ragaszkodott hozzám. Minden este felhívott, 
érdekelte, mi újság Iyával. Szerintem általam kapta meg azt, amit a saját, száraz 
természetű fi ától nem. Én is iparkodtam minél bensőségesebben bánni az öreggel. 
A doktor után itt maradt idősecske felesége, Hilda, Viktor nevű fi a, Gunilla, a menye, 
Babetta, a kiskutya, aki egy tapodtat sem tágított a sarkából, és Mirka, a macska. 
Örök emlékezet a jó Likvornyik doktornak! Ő volt a leginkább borúlátó, ami a csa-
ládom megérkezésének időpontját illeti, és igaza lett. Hilda sírva mondta. »Hát nem 
vártad meg, amíg Iya megérkezik.”

Július 22-én megérkeztek az Iya által aláírt űrlapok, amelyeket Jaff ával azonnal 
átvittünk Mr. Wallace-nak. Emlékezett rá, hogy szeptembertől Iyának nincsen 
állása. Azt mondta, az űrlapokhoz csatolja a levelét a kéréssel, hogy igenlően 
döntsenek az ügyben, mielőtt továbbküldené őket Bécsbe a különleges kanadai 
központba. Úgy véli, december előtt nem kapom meg a bevándorló státuszt. 
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Mintha kételkedni kezdett volna abban, hogy elősegítheti a családom kiutazását, 
de megígérte, hogy mindenkit megkeres, és segítséget kér tőlük.

„Togliatti, július 14. Drága Papácska! Drága Nagyi!
Egya negyedik napja skarlátos. Az a legfontosabb, hogy ne legyen komplikáció. 

Nagyon eleven, ezért nehéz ágyban tartani, pedig ki kell feküdnie a hét napot. El 
nem mozdulok mellőle.

Sándornak szörnyű árpa nőtt a fél szemén, folyik a könny belőle, az orrát is fújja. 
Az orvos azt mondja, allergiás az ürömre. Milyen szép gyerek volt, most meg sovány, 
szinte zöld az arca, csak a nagy orra mered előre. Pedig jól eszik. Iparkodom, hogy a 
lehető legjobb ételt adjam nekik. Ilonának egy hónapja öt furunkulusa nőtt az arcán, 
mindkét szemén és kettő az orrában. Már kezdtek fölszívódni, de tegnap a szemén 
óriási árpa jelent meg, olyan, mint valami zseblámpa. Autohemoterápiát fognak 
végezni rajta, vért vesznek az egyik testrészéből, és beadják egy másikba. Ilona vásá-
rol be, bement az iskolába is a könyvekért, szereti, ha sok a járnivalója.

Itt már több mint egy hónapja nem szűnik a szörnyű hőség, nappal fölmegy negy-
venkét fokra. A falevelek lehullottak, a föld megrepedezett. Az erdőbe tilos menni, 
csupa por és pókháló. És még egy teljes hónapig nem lesz az egész városban sehol meleg 
víz, mert javítják. Mánya nénit vissza kellett küldenem Ulan-Udéba, nem bírta a 
hőséget, fájt a szíve, nem kapott levegőt. Bizony, megöregedett, de nagyon iparkodott, 
hogy mindenben segítsen. Szinte minden napját a fürdőszobában töltötte, ült a pad-
lón, előtte folyt a hideg víz. Köszönöm Jura Sapirónak, a hűséges barátnak, hogy 
autóbuszon kivitte Mánya nénit a kujbisevi reptérre, és felültette a repülőre. Rendben 
megérkezett, de máris hiányzunk neki, és aggódik miattunk.

Egya két éjszaka egyfolytában köhécselt, zihált. Kigőzöltem, megitattam. A máso-
dik éjszakán az orvos két órát ült mellette, arra várt, mikor lesz újra normális a 
lélegzése. Asztmája van. A gyermekorvos azt mondja, Egyát mindenképpen el kell 
vinni innen. A városban, különösen nyáron a vegyi üzemek szörnyen megfertőzik a 
levegőt.

Egya itt van mellettem, azt kéri, írjam meg a levelét, ő majd aláírja. Nagyon 
akarom, hogy gyorsan elutazzunk hozzád, vagy te gyere hozzánk – diktálja. – Nagyi, 
szeretlek, csókollak, Egya. Papa, téged is csókollak, fi ad: Egya Rott. (Aláírta, közben 
kidugta a nyelvét.)”

Jaff a makacs próbálkozásainak hála, július 26-án, szombaton személyesen foga-
dott a kocsijában Robert Kaplan, a parlamenti képviselő. Weishaus Elemér, aki 
később hosszú évekre családunk barátja lett, jött velem hogy tolmácsoljon. Bár 
Mr. Kaplan sietett valahová, harmincöt percet szánt rám, felírt minden informá-
ciót és megígérte, hogy cselekedni fog. És pár nap múlva máris levelet kaptam 
tőle a kanadai parlamentből:

„Tisztelt Mr. Rott! Szombati találkozásunk után még elszántabban próbálok segí-
teni Önnek és a családjának. A következőket kell tennünk:
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1. Mindenképpen meg kell kapnunk Önnek és az édesanyjának a bevándorló stá-
tuszt. A  létező szabványkövetelmények értelmében ez nem járna Önnek, de már 
kértem, hogy a Szovjetunióban maradt családja körül kialakult helyzet miatt tegye-
nek Önnel kivételt.

2. Befolyásolnunk kell a szovjet kormányt, hogy adják meg a kiutazó vízumot a 
feleségének és három gyermekének. Tudom, hogy a szeptember elseje fontos időpont, 
amely után még nehezebb lesz megszerezni a kiutazó vízumot.

Cselekvési tervem van, ami a családját illeti, amely már működésbe is lépett. 
Hamarosan hallani fog felőlem.

Tisztelettel: Bob Kaplan, parlamenti képviselő.
Alul kézírással ez állt. „A levél lediktálása után közölték velem, hogy a kérésemet 

felülvizsgálatra tűzték ki a tanács pénteki ülésén.”
Nem tudok elég hálás lenni, hogy megköszönjem ezeknek az embereknek a 

jóságát, tisztességét és együttérzését.

Abban az időszakban idegesen, össze-vissza éltem, s ráadásul még egy hihetet-
len esemény történt velem: körülmetéltek. Megpróbálom elmondani, hogyan 
 történt.

A könyvem elején elmondtam, hogy Józsefnél, a bátyámnál még Magyaror-
szágon, zsidó szokás szerint nyolcnapos korában elvégezték a hagyományos körül-
metélést. Amikor én megszülettem „a jövő országában”, apám nem merte vállalni 
ezt a szertartást. Nem azért nem merte, mert nem tudta, hogy nyugaton sok 
keresztényen, többek között az angol királyi család férfi tagjain is végrehajtják ezt 
a műtétet. Apám, ahogy sokan mások, akkor már félt, hogy ránehezedik a szov-
jethatalom csizmája.

Felnőttként, amikor szeretetben és gyöngéden éltünk együtt Iyával, elkezdtem 
bizonyos higiénés és kényelmi gondokon rágódni. Torontóban baráti zsidó közös-
ségbe csöppentem, amely féltőn őrizte a hagyományokat, és szentül betartotta a 
Tóra valamennyi előírását. Lelkileg gazdagabbá tett ez a tapasztalat, s mivel sza-
kadatlanul azon gondolkoztam és azt reméltem, hogy újra együtt leszek a csalá-
dommal, ez megerősítette a hitemet, hogy Isten segíteni fog.

Egyszer elmondtam Joe-nak, hogy nem vagyok körülmetélve. Alig tudta 
elhinni. De hát ehhez ismerni kell a mi Joe Weltmanunkat. Az egyik este elcipelt 
valami klubba, ahol volt úszómedence és szauna. Meg nem tudnám mondani, 
mi volt ez a klub, vagy hol volt. Azt láttam, hogy azon az estén csak férfi ak van-
nak a klubban, de fürdőruhát nem vittünk magunkkal, s a „sportemberek” csu-
paszok voltak körülöttünk. Zavarba jöttem, Joe viszont bátran levetkőzött és a 
vízbe ugrott. Ugyanazt kellett tenni nekem is. Észrevettem és némileg csodálkoz-
tam is rajta, hogy az én „Joe doktorom” fölös fi gyelemmel nézeget, de aztán nem 
törődtem vele. Az úszkálásunk nem tartott sokáig. Ma, amikor ezeket a sorokat 
írom, sajnos, az én Joe-m már nem él, pedig nagyon szeretném megtudni tőle a 
részleteket is azokról az eseményekről, amely később játszódtak le. Utólag rájöt-
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tem, hogy Joe furfangosan és nagyon tapintatosan előre megszervezett mindent 
a hátam mögött.

Egyszer elvitt Ochs rabbi házába. Nem volt különösebb okunk a látogatásra, 
csak éppen látni akartuk. A rabbi dolgozószobájában ült még egy vendég, egy 
negyven körüli férfi , aki beszélt magyarul. Kiderült róla, hogy Juda Tibornak 
hívják és urológus. Tibor fordított a rabbival történt beszélgetés során, aki rész-
letesen kikérdezett a családomról, a saját és Iya szüleiről, és fokozatosan tért rá a 
körülmetélésre, beszélt az operáció értelméről és higiéniai jelentőségéről. Nagyon 
érdekesek voltak ezek az információk. Mindez június végén történt.

Augusztus elején Joe újra elvitt a rabbihoz, hogy megjavítsam a világítást a 
hálószobában. Amíg kicseréltem a kiégett kapcsolót, újra felbukkant Juda doktor. 
Addigra már komolyan gondoltam rá, hogy illene elvégeztetni magamon a körül-
metélést. Ismét erről a témáról beszélgettünk, Tibor fordította, amikor a rabbi 
azt mondta, hogy a körülmetélés „minden szempontból” hasznos volna nekem. 
A doktor a maga nevében hozzátette, hogy jobb volna, ha Iya érkezéséig hajtanák 
végre a műtétet, ha rászánom magam. Ráadásul nyár végén járunk, és a Doktors 
Hospitalban, ahol dolgozott, van szabad hely.

„1975. augusztus 10. Holnap be kell feküdnöm a kórházba a műtét miatt. Nagyon 
izgulok, de menni akarok. Nem a fájdalomtól félek, hanem az életem miatt. Azért 
is izgulok, mert nem nagyon bízom a szívemben. Az utóbbi időben folyton vacakol. 
Pedig a családomnak még szüksége van rám. Nem hagyhatom csak úgy magára Iyát 
és a gyerekeket!

Ma reggel anyu két hétre elutazott egy időseknek fenntartott zsidó üdülőbe. Edit 
és Joe mindent megszervezett és kifi zetett az utolsó napokban. Az én drága Rottyihám 
nélkül egyszeriben üres, csöndes lett a lakás.

Este van, Weltmanék házában írok. Joe és Edit már megint egy esküvőn van. Ebben 
a hónapban tizenegy esküvőn voltak. Hát csak ülök, és vigyázok Harveyra. Tegnap 
megint szombat volt, hallottam az én drágáim, Iya, Egyik, Ilonocska és Sanyi hang-
ját. Csak a hangjukat. Beszélni nem volt miről. Búsan várakozunk.”

Közben augusztus 8-án reggel tízre hivatalosak voltunk Joe-val Mr. Wallace-hoz. 
Akkor még mindig nem beszéltem Joe-nak erről az emberről, némán és feszülten 
indultunk a találkozóra. Nem hittem, hogy nagy öröm ér, ha már mindkettőnket 
hívatott. Így is történt. Wallace udvariasan mosolygott rám, üdvözölt minket, 
fölkísért a hetedik emeletre, aztán otthagyott minket egy üres irodában. Egy perc 
múlva belépett az PSMP (titkosszolgálat) két munkatársa, akiket egy kanadai 
tolmács kísért, megkérték Weltmant, hogy menjen ki, és várjon a folyosón.

Megismétlődött a kihallgatás. Ugyanazokat a kérdéseket tették fel, mint 1974 
októberében. Délután háromig tartott, mígnem „tisztázták a pontatlanságokat”, 
amelyeket az előző kihallgatáson adott válaszaimban leltek föl. Sok volt a kérdés. 
A legbonyolultabb kérdés a katonai rangom volt. Egy éve azt mondtam, hogy „a 
villamosmérnöki diplomám mellett, ahogy a szovjet felsőfokú tanintézetek min-
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den más végzőse, katonai kiképzést is kaptam. Egy légoltalmi tüzelőpont radar-
állomásának parancsnoka lettem, így kaptam alhadnagyi rangot, most pedig már 
főhadnagy vagyok, és még mindig tartalékos tiszt, habár sosem szolgáltam a Vörös 
Hadseregben.”

Erre adtam magyarázatot: „A Szovjetunióban ötévenként minden mérnök kol-
légámat behívják egy hónapra, hogy megtanulják az új haditechnikát. Az egy hónap 
után általában megkapják a következő rangfokozatot, a hadnagyit, főhadnagyit. 
Gondolom, hogy az életrajzi adataim miatt – magyar vagyok, és »a nép ellen-
ségé«-nek fi a –, nem hívtak vissza soha kötelező hadgyakorlatra, ám a városok 
katonai bizottságai automatikusan, életkor szerint adták meg a következő fokozatot, 
mivel tartalékos tiszt voltam. Így kaptam meg Tomszkban a hadnagyi rangot.”

Az egy évvel ezelőtti kihallgatáson az a kérdés következett, hogy: „Miért lett 
főhadnagy?” –, amire ironikusan azt feleltem: „Ugyanazért, amiért hadnagy. 
Semmiért.” A tolmács leírta ugyan a válaszomat a jegyzőkönyvben, de úgy látszik, 
nem volt egészen érthető. Ezért akarták tisztázni az ellenőrök a nem egészen vilá-
gos válaszomat.

Ez alkalommal ötórás beszélgetés után úgy láttam, az ellenőrök már meggyő-
ződtek arról, hogy őszinte vagyok, és megértően viselkedtek velem, bár még 
évekig gyanakvással viseltettek a személyem iránt, ami logikus és természetes. 
A találkozó végén elmondták, azért volt szükség erre a kihallgatásra, hogy föl 
lehessen gyorsítani a bevándorlási engedély kiadását. Pozitív jelentést adnak a 
kormányzatnak. Azt mondták: „Nem tudjuk pontosan megmondani, lehet, hogy 
egy héten, de az is lehet, hogy egy hónapon belül kapja meg az engedélyt.”

„Augusztus 18. Egy héttel ezelőtt, vagyis 11-én a legjelentősebb esemény zajlott le, ami 
az utóbbi időben, de talán nem csak az utóbbi időben történt velem. Joe értem jött, és 
bevitt a kórházba, ahol a 908-as kórterembe kerültem. Megérkezett Juda Tibor, az 
orvos is, és elmagyarázta a műtét részleteit. Arra kértem, szinte könyörögtem, hogy 
helyi, ne pedig teljes érzéstelenítés mellett végezzék el a műtétet, mert nagyon félek, 
hogy nem ébredek fel belőle, pedig a szeretteim sorsa múlik rajtam. Beszéltem a régi 
előérzetemről is, hogy csak negyven évig fogok élni. Tibor hallgatott és mosolygott. Azt 
mondta, az én koromban nagyon fájdalmas a műtét, és mindenképpen teljes narkózisra 
van szükség. Biztosított, hogy minden rendben lesz. Kóser ételt írt elő.

Az első napon felkészítettek a műtétre. Az egyes vizsgálatok között a kórházat 
néztem meg, a kórtermek felszerelését, az épületszerkezetet, az ágyam mozgatórend-
szerét. Elolvastam a Continent című folyóirat friss számát. Másnap, reggel hétkor a 
zuhanyozás után megkaptam az első injekciót, és bevittek a műtőbe. Már álmos vol-
tam, és csak arra emlékszem, hogy a második injekció előtt odalépett hozzám Juda 
doktor, és azt mondta. »Joe itt van.«

Az operáció után délelőtt tízkor ébredtem föl, amikor a fekete bőrű ápolónő közölte 
velem, hogy régen túl vagyok mindenen. Újra elaludtam. Délben fölébresztettek, 
rávettek, hogy egyek valamit, válasszak valamit a lunchből. Délután négyig megint 
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aludtam, arra ébredtem, hogy szédülök, és hányingerem van. Az altatás okozta. Késő 
este teát kértem. Nagyon mélyen aludtam.

Szerdán reggel bejött hozzám Juda doktor, megvizsgált, és örömmel vettem, hogy 
hazamehetek. A műtét ingyenes volt, az Ontario tartomány lakosaira megkötött szab-
vány biztosítás fedezte. A kórházban csak ötven centet fi zettem azért, mert a kórterem-
ben külön telefonvonal volt. Hamarosan megérkezett a drága Joe és hazavitt magához.

A rá következő éjjel kezdődött meg az igazi fájdalom, a vérzés és a kényelmetlenség. 
Csütörtökön szarvashibát követtem el, amikor úgy döntöttem, hogy gyalog megyek haza, 
aztán Joe irodájába. Vérezni kezdtem. Pénteken és szombaton Joe-éknál feküdtem.

Kiderült, hogy Joe és Ochs rabbi bent voltak a műtőben, imádkoztak. A zsidó 
hagyomány szerint nevet is adtak, Zevnek neveztek el. Az újszülötteknek rendszerint 
a legközelebbi halott rokonuk után választanak nevet. Az én két nagyszülőm neve 
azonban már foglalt volt, ahogy az apám zsidó neve is, a Perec (az unokatestvérem, 
Perec Roth kapta meg, aki Izraelben él), így hát maradt a Zev, anyám öccsének, 
Spielberger Vilmosnak a zsidó neve, akit Auschwitzban pusztítottak el családostul. 
Csodálatraméltó, hogy Joe Weltman mindezt tudta és megjegyezte.

Juda doktor minden este meglátogatott, pénteken napközben pedig maga Ochs 
rabbi is eljött. Ilyen vendégem még nem volt.

Vasárnap reggel Joe, Edit és Harvey magukkal vittek, és elindultunk, hogy meg-
látogassuk anyut, aki Torontótól kétszáz kilométerre egy időseknek szánt nyaralóban 
pihent. Ideges lettem anyu állapotától. Túlságosan fi gyelnek rá, ide-oda rángatják. 
Nagyon izgatott. Úgy viselkedik, mint egy bohóc, be nem áll a szája. Próbáltam 
meggyőzni, hogy kevesebbet beszéljen, de nem reagált rá. Legalább a hátralévő egy 
hetet bírná ki!

A nagy út alatt átvérzett a nadrágom. Nahát, így lett papából Zev.”
Természetesen feszélyezett ez a nagyon is személyes esemény és titokban akar-

tam tartani. De az unokatestvérem, aki a szabadideje nagy részét végeérhetetlen, 
üres telefonálgatással szokta tölteni, fűnek-fának elmesélte Zev történetét. Nagyon 
kellemetlen volt, de mit tehettem volna.

Közben csak úgy torlódtak egymásra az események. Amikor Joe augusztus 13-án 
értem jött, hogy elvigyen a kórházból, magával hozta az ottawai szovjet konzu-
látus levelét is.

„Tisztelt Rott, V. F polgártárs és Rott, R. G. polgártársnő!
Levelére válaszként közöljük, hogy engedélyezték állandó letelepedését Kanadában.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Szovjetunióban, Togliatti városában él a felesége, 

Rott, Iya Boriszovna a három gyermekével, aki a rendőrségi szerveknek átadott nyi-
latkozatában beleegyezését adta ahhoz, hogy férje állandóan Kanadában telepedjen 
le, de azzal a feltétellel, ha a továbbiakban kiutazhat három gyermekével a férjéhez, 
és állandóan letelepedhet.

Tisztelettel. J. Krjukov
Harmadik titkár”
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Engedélyezték! Megengedték! Ó, Istenem! Köszönöm, hogy segítetted a tervün-
ket, vigyáztál a lépteinkre! Mindennél fontosabb ez az irat! A  levelet rögtön 
lemásoltam több példányban. Az elsőt igen nagy örömmel, sürgősen elküldtem 
Iyának, a másodikat Józsinak, a harmadikat Warren Sweeney, a titkosszolgálat 
(PCMP) vitte magával, akinek az ügyemet kiírták. Megírtam Iyának, hogy kór-
házban voltam – mert „jelentéktelen seb esett a kezemen”.

„Toronto, 1975. augusztus 14. Drága Iszinykám, Sándorka, Ilonocska! [Meg-
bocsáthatatlan módon kifelejtettem az én drága Egyikem nevét – V. R.] Itt küldöm 
a szovjet konzulátus levelének másolatát, amelyet érdemes lesz a kiutazáshoz szüksé-
ges iratok mellé csatolni. Az egyetem vezetőségének is bemutathatod, ha nehezebb lesz 
a helyzet. Véleményem szerint ez a levél nagyon sokat jelent, és nagyon jól hangzik 
benne a feltételed is. Nagyon okos vagy! Most elküldöm Ottawába a vörös útlevelein-
ket, hogy hosszabbítsák meg a lejáratát.

Történt velem valami, de ne aggódj miatta túlságosan. Munka közben megsérült 
egy kicsit a kezem, ezért két napot kórházban töltöttem. Tegnap már hazajöttem, jól 
érzem magam, a kezem meg majd begyógyul.

Még mindig látom magam előtt azt a kórházat. Csodálatosan dolgoznak benne. 
Az ápolók általában fekete bőrűek, nagyon jóindulatúak és fi gyelmesek, és fi úk is 
vannak köztük. Kétszemélyes kórtermek vannak. Minden ágyat függöny választ el a 
másiktól. A szomszédom tősgyökeres kanadai volt. Egy cső lógott ki a szájából (gyo-
morműtétje volt), ezért sokat nem beszélgettünk. Az ágy igazi műalkotás. Három 
fogantyúja van. Az elsővel fölemelik a támlát és a párnát, a második meghajlítja a 
matracot a térd alatt, a harmadik az ágy magasságát szabályozza. A kórteremben 
külön mosdó és zuhanyzó van, szekrény a ruhának. Két karosszék. Kerekes, állítható 
magasságú asztal az étkezéshez. Az ablakban légkondicionáló. Mihelyt fölveszik a 
beteget, műanyag pántot tesznek a csuklójára, amelyen rajta áll a neve, s ezt csak 
ollóval lehet levágni. A betegségtől függetlenül minden fölvett betegnek megröntgene-
zik a tüdejét, két óriási felvételt készítenek, és vizeletvizsgálatot végeznek. Minden 
reggel van vérvizsgálat. Lázmérés minden három órában, de ez is érdekes. A nővérek 
nyakában egy kis elektromos doboz lóg, a képernyőjén számok. Betesznek egy egyszer 
használatos műanyag kúpot a beteg nyelve alá, ami olyan, mint a golyóstollak kupakja, 
abba beállítják a huzalos leolvasó érzékelőt, ez továbbítja a hőmérsékletet a képer-
nyőre, amelyet aztán a dobozka elektromos memóriája megőriz. A nővér ugyanakkor 
a pulzust is ellenőrzi. A szájban használatos »kupak«-ot kidobja a szemétbe. A vér-
nyomásmérőt és az EKG-t ugyancsak tolókocsin tartják. Az ágyneműt naponta vált-
ják, két lepedő jut alulra, egy felülre, a takaró alá. Elalvás előtt egy férfi ápoló járja 
végig a kórtermeket, és felajánlja, hogy megmasszírozza az embert, amennyiben elfe-
küdte a hátát. Az ételről már nem is szólva, az ember törheti a fejét, hogy a menü 
melyik sorát ikszelje be. A húsos fogásomhoz a konyhán egy cédulát tettek „Mr. Rott-
nak – kóser.”

Azért írtam mindenről ilyen részletesen, hogy ne aggódj miattam. Adja Isten, hogy 
komolyan soha többé ne betegedjek meg.
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Ma reggel telefonált az üdülőből Regina nagyi. Azt mondta, jól érzi magát, min-
denki magyarul beszél hozzá és kényeztetik.”

„Togliatti, augusztus 25. Vagya drágám! Megkaptam a leveledet, amelyben megírtad, 
hogy megsebesült a kezed. Nagyon elveszítettem a fejem, mert nem lehet semmiség, 
ha egyszer kórházba kerültél. Vagya, írd meg, mi történt a kezeddel! Gondolom, a 
ballal, hiszen jobbkezes vagy és írtál. Már csak az hiányzott nekünk, hogy beteg légy. 
Írd meg a teljes igazságot, ne akarj becsapni. És részletesen.

Vagya, nagyon megijesztett, amikor kihagytad Egya nevét. Ettől meg lehet őrülni! 
Nyugodt ember, apa nem követhet el ilyen hibát. Ebből is látni, hogy nem egyszerű 
a helyzeted, elveszítetted a fejedet. Vigyázz magadra, Rott, rajtad kívül nincs senkink.

Én már védett vagyok minden betegségtől. Egya már kezd helyrejönni. Az orvos félt, 
hogy a skarlát után mindenféle komplikáció lép fel, minden vizsgálatot megcsináltak, 
most várjuk az eredményeket. Most Sándorik tört borsot az orrom alá. Pénteken éjszaka 
harminckilenc fokos láza lett, azt hittük, skarlát, de aztán kiderült, hogy csak megfázás 
és torokgyulladás. Kosztya ma jött át, megvizsgálta, ágyba parancsolta. Csak el ne kapja 
a fertőzést Egyától! Azért írom meg mindezt, hogy tudj róla, nem azért, hogy megijedj. 
Te is tudod, milyen kitartó vagyok anyaként, mindent kibírok, és mindig rosszra szá-
mítok. Egya és Sándor van szövetségben egymással, Ilona az ellentétes oldal, ő a beto-
lakodó. Hát, így élünk! Bőséges ételt adok nekik. Minden gondolatom csak a gyerekek.

Ilonát az iskolában kiválasztották arra, hogy a választás napján a szavazatgyűjtő 
urna mellett álljon. Vörös nyakkendővel a nyakán. Minden szavazónak tisztelegnie 
kell, aki bedobja a szavazatát. Azon a reggelen már hajnali négykor ébren volt, és 
negyed hatkor már fölkelt. Nagyon kötelességtudó ember, derék kislány. Csak az én 
idegeim lógnak rongyokban.

A legjobb barátom Sándorik. Mindent tud. Lágyszívű, jóindulatú. Folyton mate-
kozom vele. Sok mindent tud, az itthoni könyvtárunkat szinte kiolvasta, de a matek 
lepereg róla, mint kacsáról a víz.

Ma először fordult elő, hogy odacsaptam Egyának. Azonnal Sándorhoz szaladt, 
aztán meg Ilonához, azt kérte tőlük, hogy panaszoljanak be nálad. Mindkettő vissza-
utasította. Akkor kijelentette, hogy kimegy a strandra, ott kér meg valakit, hogy írjon 
neked. Megnyugtattam, hogy én majd segítek neki bepanaszolni magamat. Itt is van 
a cetli a kisebbik fi adtól »PAPA, SENKI SEM UTÁL. MIÉRT? EGYA.« [A cetlin 
csupa nagybetűvel – V. R.]

Még egy vicces eset. A múlt héten, amikor enyhült egy kicsit a hőség, és a gyerekek 
is jobban érezték magukat, kibuszoztunk Port-falura, hogy megnézzük Az ember 
– zenekar című fi lmet Louis de Funèsszel. Nagy fi lm! Ilona is szeretne így táncolni. 
Gyalog jöttünk haza, de közben folyton táncra perdültünk a járdán.

Ilona imádja az angolt, nagyon szép a kiejtése, egyikünk sem tudja utánozni. 
Ő köztünk a legokosabb, csak abban lusta, hogy nekem segítsen. Ebben én is hibás 
vagyok, mert nem adok neki konkrét feladatot. Kevésbé idegesítenek a gyerekek, ha 
magam csinálok meg mindent. Edwinnek szoktam mondogatni. »Meglátod, a papa 
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kihajít minket!« Amire azt feleli, hogy: »Mindent én magam fogok csinálni, amikor 
ott leszünk a papánál.«

Kifogyott a festék a golyóstollból. A te régi töltőtolladat töltöttem meg tintával, 
mert ebben a lakásban az ember semmit sem talál meg, a gyerekek mindent szét-
szednek és eldugnak.”

Augusztus 28-án Jaff a közvetítésével megkeresett Mr. Wallace, és közölte, hogy 
telexet kapott a moszkvai kanadai nagykövetségtől. Az áll benne, hogy augusztus 
21-én levelet küldtek Iya címére, amelyben kérték, hogy küldjön orvosi igazolást 
a családról, de még nem válaszolt rá. Mr. Wallace arra kért, tudjam meg Iyától, 
megkapta-e ezt a levelet, és mondjam el neki részletesen, mit tartalmaz. Azonnal 
telefonáltam Togliattiba, és megtudtam, hogy Iya még nem kapta meg a levelet.

„1975. szeptember 2. Pontosan egy éve váltam el Ijától és a gyerekektől. Nagyon las-
san telt el ez az egy év. Most már legalább van egy kis remény rá, hogy újra találko-
zunk. Hála Istennek, hogy már jóindulatú, érzékeny s önzetlen emberektől kapunk 
segítséget, nem pedig szőrös szívű ügyvédektől, akiknek a pénz az első gondjuk. Joe 
ezt valóságos csodának tartja, és még mindig nem hiszi el. Mindent velem együtt él 
át, bármi történik. Ha van egy szabad perce, autót vezetni tanít. Senki sem hiszi el, 
hogy vezető voltam az autógyárban, és nemcsak, hogy nem volt kocsim, de még vezetni 
sem tudok. Már nagy távolságokat is megtettem, ha Joe ott ült mellettem, de nagyon 
erősen tartom a kormányt, erősen megragadom. Nem tudom helyesen váltogatni a 
kezemet fordulás közben. Élesen fékezek és gyorsítok. De a legfontosabb és a legnehe-
zebb, hogy vezetés közben annyi mindenre kell fi gyelni egyszerre.

Tegnap volt szeptember elseje. Egész nap Iya miatt szomorkodtam, aki tapasztalt 
pedagógus, érdemes tanítónő lánya, és többé nincs joga ahhoz, hogy tanítson. Abban 
az országban nincs joga erre, ahol tizennégy éve állt föl először a katedrára, és szólí-
totta meg jószívűen a tanítványait. Sanya, Ilonocska, kívánom, hogy jól tanuljatok, 
okosak, nagyok legyetek! Mikor ölelhetlek meg benneteket?

Írom a naplómat, itt szundikál mellettem Anyu. Egy hete tért vissza az öregek üdü-
lőjéből, ahol olyan szétszórt lett, hogy alig tudtam pár nap alatt visszatéríteni a régi 
kerékvágásba. Állandóan nagyon izgatott, meghízott, agresszívan reagál mindenre, 
szétszórt, és folyton az új ismerőseinek telefonálgat. Mindenben csak a rosszat látja.”

„Toronto, szeptember 7. Vasárnap. 5736 év! Boldog Újévet! Nem tudom elhinni, hogy 
már eltelt egy év. Jó hír is járt az ünnephez: szeptember 2-án telefonált Jaff a, azt 
mondta, beszélt Mr. Wallace-szal, aki megkérte, mondja meg nekem, hogy megkapta 
a második telexet Moszkvából, amelyben a kanadai konzulátus megkapta a kormány-
tól a beutazó vízumot az egész családnak. Istenem, köszönöm! Sírtam örömömben. 
Azonnal felhívtam Iyát, elmondtam neki. Iya még mindig nem kapta meg az augusz-
tus 21-én Moszkvából küldött levelet. Pénteken kezdődött meg a zsidó ünnep, a Ros 
Hasana, és az éjszaka közepén Iya telefonja ébresztett, méghozzá jó hírekkel.
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Iya telefonált Moszkvába a kanadai konzulátusra, ahol megígérték neki, hogy 
másodszor is elküldik neki az egészségügyi kérdőíveket.

Togliattiban a vízumosztály vezetője valamilyen igazolást adott át neki, amelynek 
alapján az én meghívólevelem nélkül is (amelyet még mindig nem tudok elküldeni 
neki) kiadták neki a kiutazáshoz szükséges kérdőíveket. Kitölti őket. A Műegyetem 
vezetősége, miután Iya számtalanszor kérte, és felülről is utasították őket, félig-med-
dig megígérte, hogy jellemzést ad róla.

A vízumosztály most már nem várja tőlem a hivatalos meghívólevelet, de azt 
követeli, hogy (borítékkel együtt) adja át nekik a levelemet, amelyben leírom a kíván-
ságomat, hogy eljöjjenek hozzám, Kanadába. Iya arra kér, írjam meg a levelet, s azzal 
együtt küldjek táviratilag is meghívást nekik, amit közösen írunk alá Joe-val.

Érzem, hogy Iya úgy járkál a hivatalokba, mintha sarat dagasztana, de a hangja 
vidám. Kívánom, hogy szerencsével járjon. Elmeséltem neki, Joe azt tanácsolja, hogy 
már most vegyek kocsit. Már megvan rá a pénzem.

Iya így reagált erre a szovjet messzeségből: »Rott, ne végy kocsit! Soha nem volt 
kocsink, nincs rá szükségünk. Minek? Nehogy megvedd!«”

Másnap reggel elmondtam Joe-nak a friss híreket, amelyek éjszaka érkeztek, 
miközben a zsinagógába tartottunk az Újév megünneplésére. Joe, amilyen hatá-
rozott, azonnal felállt, pedig már elkezdődött az ünnepi istentisztelet, és azonnal 
elmentünk hozzánk, mivel a lakásunk a zsinagóga mellett van. Egy papírlapra 
leírtam latin betűkkel a feledhetetlen táviratunk orosz szövegét, s Joe beolvasta a 
távíróhivatalba:
MRS. ROTT, BANIKINA ULICA 6-65 TOLYATTI USSR
PRIGLASAEM ROTT IYA  BORISOVNA  I TRI DETEY SANDOR 
ILONA  EDWIN POSTOYANNOE JITELSTVI CANADU OPEKU 
PODDERZSKU GARANTIRUEM DOROZSNIJE BILETI OPLATILI 
AVIACOMPANXI AIR CANADA VÍEZDNIYE VIZI DLJA VAS IMEET 
CANADSKOE CONSULSTVO MOSZKVE
JOE WELTMAN VLADIMIR ROTT 11

Szeptember 11-én Joe szaladt be hozzám az iskolába az ebédszünetben: „Tele-
fonált Mr. Wallace, téged keres.” Felhívtam Mr. Wallace-t, és tíz perc múlva már 
ott voltunk nála Joe-val. Mr. Wallace mosolyogva nyújtotta át bevándorlási enge-
délyt a számomra és anyu számára. „Istenem! Végre megértem ezt a napot! Még-
iscsak az idő a legjobb orvosság.”

11  Mrs Rott, Banyikina u. 6-65 Togliatti, Szovjetunió 
Meghívjuk állandó kanadai tartózkodásra Rott, Iya Boriszovnát és három gyermekét, Sándort, 
Ilonát és Edwint. Kezeskedünk a támogatásukért. A repülőjegyeket kifi zettük az Air Canada 
légitársaságnak. Kiutazó vízumaitok a moszkvai kanadai konzulátuson vannak.  
Joe Weltman,Vladimír Rott.
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„Szeptember 17. Kurumocs [Togliatti reptere – V. R.] Drága Vagya! Moszkvába 
repülök, viszem a konzulátusra a kitöltött egészségügyi kérdőíveket. Úgy döntöttem, 
személyesen viszem el, mert több mint három hétbe telt, amíg Moszkvából megkaptuk 
őket. 14-én kaptam meg a kérdőíveket, 15-én és 16-án az orvosokhoz szaladgáltunk, 
a gyerekek nem is mentek iskolába. Két hétbe is beletelt volna, amíg minden kérdőív 
elkészül, ha Ányától nem kaptam volna óriási segítséget. [K. Fridman doktor fele-
sége, maga is orvos, egyúttal a város legnagyobb kórházának a párttitkára – V. 
R.] Teljesen egészségesek vagyunk, Egyik gyermek diagnózisában viszont ott van, hogy 
krónikus bronchitisz asztmatikus rohamokkal. [Előreszaladok, és elmondom, hogy 
Edwin csak a mérgezett togliatti levegőre reagált így. Minden tünete megszűnt, 
miután megérkezett Torontóba. – V. R.]

Amióta elutaztál, először ülök egyedül egy padon, hogy nyugodtan gondolkozzam, 
írjak. Gálja maradt a gyerekekkel. Várom a következő moszkvai járatot, az előzőre 
már nem kaptam jegyet. Nagyon sokat futkostam, egyáltalán nem volt könnyű, pedig 
még a neheze hátravan. Ezen a héten minden éjszaka a házi könyvtárunkról készí-
tettem listát, a vámosoknak kell. Még nem végeztem, több lesz hétszáz könyvnél. 
Moszkvában mindent meg akarok tudni. Egyának is vennem kell valamilyen kabátot. 
Nagyon megnőtt, Ilona bundájának az ujja – most azt hordja –, csak a csuklójáig ér.”

Másnap este Iya Moszkvából hívott fel. Megpróbálta elmondani, hogy személye-
sen vitte el az egészségügyi adatlapokat, de a hangja csak úgy remegett a felhábo-
rodástól és haragtól. Szavakat sem talált rá, hogy érzékeltesse, mi történt vele. 
Csak azért repült Moszkvába, hogy a lehető leggyorsabban visszajuttassa a kérdő-
íveket a kanadai konzulátusra. De először a bejáratnál álló rendőr tartóztatta fel 
vagy negyedórára azzal, hogy nincsen vízuma vagy meghívó levele. Végre sikerült 
bejutnia a konzulátusra, de ott még rosszabb volt a helyzet: a földszinti titkársá-
gon a konzulátus minden munkatársa kiváló, a szovjettel össze sem hasonlítható 
fi zetést kap Kanadától. Ezek a leányzók gyakorlatilag nyíltan a KGB ügynökei. 
Durván kiabáltak Iyával, egyből kijelentették, hogy szovjet állampolgárnak nincs 
joga, hogy borítékot vigyen be a konzulátusra (?!). Kényszerítették Iyát, hogy 
kimenjen az utcára, és bedobja az egészségügyi kérdőíveket tartalmazó borítékot 
egy szovjet postaládába, amely az utca túloldalán, egy oszlopon állt. Na, ehhez 
mit szól Kanada meg a nyugat? Mikor tanulják meg, hogy kell viselkedni, amikor 
banditákkal áll szemben az ember?

„Október 19. Vasárnap. Reggel megjavítottam a Valenciában a szennyvíz átemelő 
szivattyúját, ebéd után meg Joe hívott ki egy káresethez: ugyancsak a Valenciában 
megszűnt az áramszolgáltatás, mert kisebb tűz keletkezett abban a helyiségben, amely-
ben a kapcsolószekrények vannak. Este hétkor Joe arra kért, menjek át hozzájuk, és 
segítsek Harveynak elkészíteni egy modellt az iskolába. Magammal vittem a szerszá-
mosládámat is. Így telt a »pihenőnap«-om. De ezt még bírom, mindenben megpró-
bálok segíteni Joe-nak. Délelőtt angolul tanulok, de járok két esti technikai tanfo-
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lyamra is. Az egyiken a kanadai villanyszerelés módszereit tanulom, a másikon a 
hűtők és légkondicionálók működési elvét, amit egyáltalán nem ismerek. Nagyon 
nehéz igazi nyelvtudás nélkül megérteni a tanárokat, különösen azokat, akik meg-
ölnek a brit vagy skót kiejtésükkel, hiszen látszólag ki sem nyitják a szájukat. Ki 
gondolta volna, hogy a Központi Technikumban a hűtőkkel kapcsolatos tanfolyamot 
Mr. Rogers tartja, aki ismert szakember és gyakorló mérnök. Minden alaptételét tel-
jes magyarázat kíséretében felírja a táblára, és elég olvasható az írása. Minden hall-
gató gondosan leírja ezeket a füzetébe, de nekem ez valódi kínszenvedés, mert 
Mr. Rogers nem használ nagybetűt és központozást. Legalább valamit szeretnék meg-
érteni abból, amit mond, s alig van időm rá, hogy leírjam a tábláról a folyton változó 
mondatokat. A szünetben mindig megkérek a kanadaiak közül valakit, hogy segítsen 
kitenni a pontot a mondatok végére.

A hangulatom ingadozó. Már komolyan nyugtalankodom amiatt, hogy helyt 
tudunk-e állni ebben az országban, van-e rá elég erőnk? Állandóan érzem a szívemet. 
Nem valami egyszerű a helyzetem. Artúr bácsi, Jutka, Mánya néni hosszú levelet 
küldött, nagyon örülnek, hogy megkaptam a bevándorlási engedélyt, és hogy Iya 
beadta az iratokat a kiutazáshoz.

A mi Egyikünk holnap lesz hétéves. Drága kisfi am, légy egészséges, sose betegedj 
meg. Légy ember!”

„Október 26. Tegnap Iszja telefonon közölte: »Papa, Olga Viktorovna azt mondta, 
hogy megkaptuk az engedélyt, és hogy hétfőn küldik az útleveleket Kujbisevből.« Ó, 
Istenem! Köszönök mindent!

Iszja azt mondja, két-három hét múlva találkozunk. Nem tudom elhinni. Mintha 
álmodnék. Bárcsak sikerülne minden! Átszaladtam az újsággal Jaff ához és Simhához.”

Iya később mesélte el a részleteket. Amikor meghallotta Olga Viktorovnától, 
hogy engedélyezték az utat, letette a telefont, és az idegei felmondták a szolgá-
latot. Leült a padlóra, és elsírta magát. Sándor és Ilona ijedten odaszaladt hozzá, 
s amikor megtudták a hírt, leültek az anyjuk mellé, és ők is elsírták magukat. 
Edwin megijedt a helyzettől, és leszaladt az első emeletre, Dunyáért, a szomszéd-
asszonyért, aki a takarításban szokott segíteni nekünk, s ami a legfontosabb, 
nagyon közel került Edwinhez, amióta nem voltam otthon. Dunya néni magá-
hoz ölelte az egész családot, amikor megtudta a hírt, és ő is elsírta magát. „Per-
sze, hogy sajnálom, amiért elmentek, de legalább vége ennek a kínszenvedésnek.” 
Edwin még mindig nem értette, mi újság, mérges volt, és csípőre tett kézzel 
folyton azt kérdezgette: „Mondjátok meg, hogy akkor most megyünk a Papához, 
vagy sem?” „Igen, Egyik, engedélyt kaptunk rá” – mondta a könnyein át Iya. 
„Akkor meg minek ültök mind a padlón és bőgtök?” – kérdezte értetlenül hét-
éves fi am.

„1975. november 4. Kedd. Déli tizenkettő van. Elhoztam a naplómat az iskolába, 
mert otthon egyszerűen nincs időm írni.
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Tegnap este Joe-tól felhívtam Iszját. Egyszerre volt örömteli és szomorú a beszélge-
tés. Örömteli a friss újságoktól, és szomorú, mert Iya nagyon ideges volt, és ezer gondja 
van. Látta a vízumosztályon az útlevelét, de tucatnyi igazolást kell beszereznie, mie-
lőtt megkapná: igazolnia kell, hogy leadta az államnak a lakásunkat, hogy kifi zette 
jövőbeli felújítását, és igazolást kell hoznia mindkettőnk munkahelyéről, hogy senki-
nek sem tartozunk. Holnap indítja Moszkvába a konténert a könyvekkel és a mara-
dék háztartással. Szegény, sehol sem tudott ládát rendelni (micsoda szörnyűség!), ezért 
Moszkváig minden a hatalmas konténerben utazik, és majd ott rakják át állítólag 
ládákba, amelyeket a vám ígért neki.

Úgy tervezi, hogy november 12-én repül a gyerekekkel és Gáljával Moszkvába, ahol 
megvárja, amíg a konténer megérkezik. Nagyon idegesen és haragosan beszélt. Már három 
napja ott van nála vendégségben Józsi, a bátyám. Beszéltem pár szót a bátyámmal, ahogy 
Joe is. Szvetlána, a bátyám felesége arra készül, hogy majd Moszkvában csatlakozik Iyá-
hoz. A beszélgetésünk alatt Iya mérgesen rákiabált valakire, vélhetően Egyikre, aki ott 
volt mellette. Megértem, hogy Iyának nehéz volt kibírni Józsi bátyámat három napig. 
Azt mondták, vélhetően Oleg Jancsenko, az elektronikai műhely főnöke kapja majd meg 
a lakásunkat. Iya össze-vissza futkos, hogy megkapja a diplomáink másolatát, az anya-
könyvi kivonatokat és a többit, mert az eredeti iratokat tilos kivinni az országból.

Istenem, csak megértem ezt is! Csak minden sikerüljön! Nagyon aggódom Iya ideg-
állapotáért, szeretném, ha valahogy kibírná ezt a megpróbáltatást.

Közben Joe október 31-én előkészítette a papírokat ahhoz, hogy – házat vegyen 
nekünk. Még aznap este elvitt, hogy nézzem meg a házat. Féltem belépni, babonás 
rettegés hátráltatott, hogy Iya és a gyerekek nélkül belépjek. A ház öregecske, harminc 
éve épült, elhanyagolt. Az özvegy öregúr, akié volt, minden bútort otthagyott, és 
bevonult egy öregek otthonába. A házban csak két hálószoba van, de Joe egy harma-
dikat is akar építeni a garázs fölé. Az elavult, forró vizes fűtést és a radiátorokat ki 
akarja cserélni modern légfűtésre és légkondicionálót akar beszerelni. Köszönöm 
Joe-nak, hogy olyan jó hozzánk, és annyit tesz értünk.

A ház 63 ezer dollárba kerül, ebből Joe garanciájával fölveszek 40 ezer bank-
kölcsönt huszonöt évre, évi 11%-os kamat mellett. Vagyis havonta nagyjából 400 
dollárt kell fi zetnem a banknak. A ház vételárára elment az a 8 ezer dollár is, amit 
eddig összekuporgattam. A maradék 15 ezret Joe fi zeti ki helyettünk.

Ha megvesszük a házat, közelebb kerülünk azokhoz az időkhöz, amikor anyunak 
megint egyedül kell élnie. Hála Istennek, anyu mostanában jobban érzi magát és 
nyugodtabb. Rendszeresen eljár az idősek magyar klubjába, füzetet visz magával, 
mert megpróbál angolul tanulni.”

Két hónap múlva aztán majd meglátogatnak Ontario tartomány kormányza-
tának képviselői, megnézik a házat, föltesznek egy sor kérdést, és átadnak egy 
háromezer dolláros csekket. Egy új törvény értelmében ugyanis biztatásként min-
denkinek átadják ezt az összeget, aki először vásárol házat. Ez a tartományi kor-
mányzat egyik lépése, hogy növelje a foglalkoztatottságot, és kisebb legyen a 
munkanélküliség Ontarióban.
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Telnek az évek, s az egyik szomszédunk, aki régóta lakik az utcánkban, meg-
mutatja Frank Joubinnek, a híres kanadai geológusnak a könyvét, aki először 
bukkant Kanadában uránrétegekre. Joubin azt írja, hogy „Toronto távoli északi 
külvárosának egyik negyedében, a Shelbourne utca 73-ban”, vette meg első házát. 
Ez a ház ma már a négymilliós város központjában van.

„Joe reggel felhívott, mert az Air Canadával faládákat akar küldeni Iyának 
Moszkvába. Meggyőztem, hogy nem reális az ötlete, és csak növelné vele Iya gondjait. 
Föl nem tudom fogni, miért nem használta fel Iya a két ládánkat, amelyek már régen 
családi ereklyének számítanak, mert a szüleim 1931-ben még azzal a két ládával 
érkeztek meg a Szovjetunióba. Gyermekkoromban anyu elmesélte, hogy a papa a 
Magyarországról való elindulás előtt vette valakitől, aki éppen az Egyesült Államok-
ból tért vissza. A ládáknak bőrfogantyúi, sárgaréz zárjaik és szögecselésük van, ami 
mindenkiből lelkesedést váltott ki.

Mind gyakrabban beszélgetek Joe-val a jövőmről, amit most már illik átgondolni. 
Szeretnék önálló javítóműhelyt nyitni, már a nevét is kitaláltam, Six Fixnek szeret-
ném nevezni. Talán meg is tudnám tenni, de nagyon félek, hogy olyan volna ez, mint 
a javító-szerelőműhely az autógyárban, és ismerve magamat, állandó idegfeszültség-
ben és álmatlanságban élnék. Joe azt javasolja, társuljak egy Csehszlovákiából érkezett 
villanyszerelővel, akivel már dolgoztam, majd ő megy ki a szombati hívásokra, ami-
kor én inkább nem dolgoznék.”

A másik, Joe által felajánlott ötlet az volt, hogy fölvesz munkavezetőnek az egyik, 
társaival közös építkezési cégéhez. Ott először is meg kell tanulnom, hogyan kell 
megszervezni a magánházak felépítését. Joe meggyőzte a társait, hogy a minimá-
lis 2%-os részesedéssel vegyenek be tulajdonostársnak, hogy érdekelt legyek a cég 
sikerességében. A társaknak nemigen tetszett az ötlet, biztosak voltak benne, hogy 
kudarcot vallok, hiszen tudták, hogy új ember vagyok, és még annyi pénzt sem 
tudtam összekaparni, hogy a nyomorúságos 2% kiteljen belőle. Ám Joe azért volt 
Joe, hogy megvalósítsa, ha egyszer már kigondolt valamit. Azonnal bevitt húsz 
vagy huszonötezer dollárt a cég alaptőkéjébe, amiből kitelt az én 2%-om. Már 
nem emlékszem a pontos összegre, mert akkor nem ez érdekelt. Csak az járt a 
fejemben, hogy Iya és a gyerekek szerencsésen megérkezzenek.

Ami a jövőbeli terveimet illeti, még egy esetre emlékszem. Egy nap villamoson men-
tem az iskolába. Nehézkes mozgással egy elég idős férfi  szállt fel a kocsiba. Átenged-
tem neki a helyemet, és megálltam mellette. Az öregember zsidó volt, és megkérdezte, 
én is zsidó vagyok-e? Nemigen győzte meg a kiejtésem és az igenlő válaszom. Gya-
nakodva vizslatott, és a kezére mutatva megkérdezte, hányszor kell a kézre tekerni a 
tefi llimet. Értettem, mit kérdez, eszembe jutott a szám is, amiről csak nemrégiben 
szereztem tudomást, és azt feleltem: „Hétszer.” Ez végre meggyőzte. Kérdezgetni 
kezdett magamról és a családomról. Elmondtam neki, hogy beteg anyámmal élek, 
nem mentem vissza a Szovjetunióba, és aggódom az ottmaradt családomért.
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Ha jól emlékszem, a College és az University Avenue sarkán volt a megálló, 
amelynél mindketten leszálltunk. Az öreg karon fogott, és azt mondta: „Látod 
azt a nagy cipőboltot? Az enyém. Bármikor bejöhetsz, és azt a cipőt választod ki, 
amelyiket akarod. Nekem nem kell fi zetni. És még valamit, fi atalember, jegyezd 
meg jól! Soha az életben ne dolgozz senkinek, csakis saját magadnak.” A mondá-
sát megjegyeztem, de szégyelltem volna beállítani hozzá az ingyen cipőért.

„1975. november 11. Kedd, este fél tizenegy. Most, ezekben a percekben kell Iyának 
és a gyerekeknek a Kurumocs (Szamara) reptéren lenniük. Adja Isten, hogy kellemes 
és veszélytelen legyen az útjuk. Togliattiban most reggel fél nyolc van.

Egy órája tértem haza a házból, amit Joe meg akar venni nekünk. Egész álló nap 
a vakolatot vertem le a pince plafonjáról. Leszereltem és kidobtam az öntöttvas radi-
átorokat.

Kanadában ma az Elesett Katonák Emléknapja van. Ünnepnek számít, nincs 
tanítás, holnap viszont elkezdődik a tanárok sztrájkja, ezért sehol sem lesz tanítás, 
abban a három iskolában sem, ahová járok. Így is van munkám, több az elégnél, a 
házban is meg itt vannak a hívások. Bevallom, a lelkem mélyén nagyon nyugtalan 
vagyok. A házat szinte már megvettük, és Iszja még mindig nincs mellettem. Nehogy 
az események elé szaladjunk!”

És mi történt közben Togliattiban? Józsi, a bátyám, elindult haza, a Kaukázusba 
a konténerrel, amelyben az annak idején még Rigában vásárolt szép, fényes búto-
runk egy része volt. Benne volt a sok évre visszanyúló családi levelezésünk, az 
Államkölcsön kötvények, az eredeti iratok. Iya barátoknak ajándékozta a tévét, 
az ágyakat, az edényt, a játékpolcokat. Csak a hűtőt sikerült eladnia, amit még 
Tomszkban vettünk.

Az elutazás előtti estén összegyűltek az üres lakásban a legközelebbi barátaink. 
Nagy szipogás közben már búcsúzkodni kezdtek, amikor hangosan kopogtak az 
ajtón. Vanyusa, a szomszéd lépett be egy nagy üveg marinált paradicsommal meg 
egy üveg vodkával: „Azért jöttem, hogy elbúcsúzzak, és meleg üdvözletemet küld-
jem Francevicsnak! Hát, ha valaki, akkor Francevics ott volt a VAZ építői között. 
Mennyit görnyedtünk fagyban-hóban a sok alapzat lerakásánál és a főépület 
nyolcadik részénél, ahol a pince van! Sok szerencsét mindnyájatoknak.” Ezzel 
fejeződött be az utolsó este Togliattiban.

Hajnali négykor átjött Dunya néni, és jó szívvel hozta a teát meg a lepényeket. 
Abban a pillanatban az egész nyolcvanlakásos házban kialudt a villany. Reggel fél 
hétre várták a taxit meg a személyautót, amit Vitalij Grojszman ígért meg. Gálja 
Pesztova és Ellocska Kondratyeva elkísérte Iyát és a gyerekeket Moszkvába. Vla-
gyik Pasko készült arra, hogy kivigye őket a reptérre, és segítsen a cipekedésben, 
mert öt bőröndjük volt. A taxi idejében érkezett, de hét után már kockázatos lett 
volna tovább várni a másik autóra. Vlagyik a sötétben kiadta a parancsot, hogy 
mindenki szálljon be a taxiba. A három gyereket, három asszonyt és az öt bőrön-

Vladimir Rott magyar.indb   76Vladimir Rott magyar.indb   76 2010.09.30.   13:57:482010.09.30.   13:57:48



77

HARC IYÁÉRT ÉS A GYEREKEKÉRT

döt valahogy bepréselték a taxiba, 
amely már késésben volt a reptérre. 
A taxit félúton utolérte Vlagyik Grojsz-
man a sofőrjével, átraktak pár bőrön-
döt meg az egyik asszony is átszállt, 
aztán száguldtak tovább.

A Moszkváig tartó út Ilonát viselte 
meg legjobban. A kanadai követségen 
ugyanazok a „szovjet” titkárnők meg-
ijedtek a sápadt, zöldarcú kislánytól, és 
durván lehordták Iyát: „Minek hur-
colta magával a gyereket?” „Honnan 
tudtam volna? – mondta Iya. – Egyet-
len útlevelem van, abban meg négy-
személyes csoportkép, azért hoztam ide 
a gyerekeket.” A követségen Iya kapott 
egy levelet, amellyel elindultak a 
moszkvai szállodák igazgatóságára, 
ahol engedélyezték, hogy a VDNH 
szállóban megszálljanak. A szobában 
négy keskeny vaságy volt. Másnap a 
hattagú társasághoz csatlakozott Szvetlána Rott Ordzsonikidzéből és Marat Ger-
covics Bobrujszkból, akik azért érkeztek, hogy segítsenek a leendő emigránsoknak 
„átverekedni magukat nyugatra”. Kétségtelen, hogy a négy ágyon szorongó nyolc 
ember csak azért nem szúrt szemet senkinek, mert minden nap adtak valamilyen 
ajándékot a folyosóügyeletesnek. 
A szállóban, amelynek étterme is volt, 
a két hét alatt egyszer sem váltották az 
ágyneműt.

Iya a mai napig nem tud nyugodtan 
beszélni arról a kéthetes moszkvai kín-
szenvedésről és kálváriajárásról. Foly-
ton és nyilván szándékosan küldözget-
ték egyik hivatalból a másikba. Ezeket 
a kínszenvedéseket fölmérhetetlenül 
megkönnyítette a gyönyörű Ellocska 
jelenléte, aki türelmes volt, és aki reg-
geltől-estig mindenhová elkísérte Iyát. 
Ellocska jól ismerte Moszkvát, mert 
miután elvégezte a moszkvai építészeti 
egyetemet, két évig ott dolgozott. 
Ellocska még Togliattiban betegszabad-

Útlevélfénykép. Ezzel az útlevéllel 
hagyta el Iya, Sándor, Ilona és Edwin 

a Szovjetuniót. Togliatti, 1975

Ellocska Kondratyevna,
az utánozhatatlan barát, aki 

megbízhatóan segített Iyának, amikor 
Moszkvában a  kálváriát járta. 1975
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ságra ment, a papírt a kedves léleknek, Ánya Fridman szemészorvosnak köszön-
hette. Így szabadult fel két hétre a munka alól.

Azokban a napokban az időjárás szörnyűséges volt Moszkvában. Hideg volt, 
esett, csúsztak az utak. Négynaponként végig kellett állni a hosszú sort a szállodák 
igazgatóságán, és kiravaszkodni, hogy újabb négy napra a szállóban maradhassa-
nak. Moszkva alkalmatlannak ítélte az összes eredeti családi dokumentumról még 
Togliattiban készített közjegyzői másolatokat – az eredetieket tilos volt kivinni a 
Szovjetunióból –, és tetemes összegért újra le kellett másoltatni őket egy ezzel 
megbízott intézménynél.

Bátran nevezhetjük a szovjethatalom történetének ezt az időszakát az egyedül-
állóan megszervezett állami lopás korszakának, amikor gúnyt űztek azokból a 
semmiben sem vétkes állampolgárokból, akik merészelték elhagyni az országot.

Az Orosz Föderáció Kultuszminisztériumától kiviteli engedélyt kellett szereznünk 
két hegedűnkre, amelyeken még az egyetemi zenekarban játszottunk. Az engedély-
ben benne kellett lennie, hogy a hegedűk nem jelentenek értéket az államnak. Ezt 
a fajta engedélyt csak hetenként kétszer adták ki. A hegedűkről és vonókról még 
Togliattiban készült fényképeket úgyszintén alkalmatlannak ítélték. Iyát először 
elküldték egy fényképész szalonba, amelynek a munkáját utóbb elfogadhatatlannak 
találták, aztán elküldték egy másikba. A rendelést sürgősséggel adták le, ami ötszörös 
árat jelentett. Végül elfogadták a hegedűkről és vonókról készült totál- és profi lké-
peket, és megállapították a vámilletéket. Csak a példa kedvéért: a két primitív, háború 
után gyártott szovjet vonónkért, amelyeket szegény anyáink 15 rubelért vettek meg 
annak idején, a Kultuszminisztérium egyenként 150 rubel vámilletéket szabott ki.

Mindig sokra tartottam az orosz és magyar bélyegekből álló bélyeggyűjtemé-
nyemet, de csak úgy lehetett kihozni, hogy felmutatták az igazolást, miszerint Iya 
Rott az Össz-szövetségi Filatéliai Társaság tagja. Ezt gyorsan meg lehetett vásárolni 
Moszkvában. Az album utolsó ellenőrzését akkor végezte el az ezzel megbízott 
szakember, amikor az enyéim már felszállni készültek a repülőre. A szakember 
elkobozta a legritkább és legértékesebb bélyegeket.

Azon a napon, amelyen a konténer megérkezett, Iya Marat kíséretében a vám-
hoz indult, Ellocska meg, bár nem volt nála Iya útlevele, elindult a szállodák 
igazgatóságára, hogy kicsikarja az engedélyt a szobára, még egy, az utolsó éjsza-
kára. Marat segíteni akart a rakodómunkásoknak, de azok még csak a közelükbe 
sem engedték. Iya befi zette a pénztárban a rakodóknak járó pénzt, amiért beci-
pelték a holmikat a konténerből a vám épületébe. Ezzel együtt három rakodó 
Iyát az üres konténerben sarokba szorította, és pénzt követeltek tőle. De az én 
derék Iyám nem jött zavarba: „Látják, ott áll a bátyám – mondta, és Maratra 
mutatott. – A Szocialista Munka hőse. A pénz nála van. Menjenek, beszéljenek 
vele!” A rakodóknak ezután egy szavuk sem volt.

Iya csak azután rendelhette meg az Air Canada járatán a Moszkva – Toronto 
útvonalra a helyjegyet, miután a konténer megérkezett Moszkvába, és megkapta 
a dátumot, mikor lesz a vámvizsgálat, és mikor csomagolhatja ládákba a holmit.

Vladimir Rott magyar.indb   78Vladimir Rott magyar.indb   78 2010.09.30.   13:57:502010.09.30.   13:57:50



79

HARC IYÁÉRT ÉS A GYEREKEKÉRT

A VDNH szállóban nem volt zuhanyozó, ezért Iya engedélyt kért Gita Abra-
movna Baltertől, aki a Gnyeszin Intézetben tanított, s aki régi jó ismerősünk volt 
még Tomszkból, hogy elindulás előtt a fürdőszobájában megfüröszthesse a gye-
rekeket. Másnap Iya azért indult el korán a szállóból, hogy egy nyolc ember 
fuvarozására alkalmas járművet keressen. Szerencsére a közelben állt egy busz, 
amely valamelyik állami intézményé volt, s a sofőrjének volt füle a hallásra, ami-
kor Iya azt mondta: „Annyit fi zetek, amennyit kér, ha elvisz a Tagankára, ott vár 
egy órát, aztán elvisz egy közbeeső jó étterembe, hogy ebédeljek, és déli egyre 
kivisz Seremetyevóra.”

És újra meg újra hálás köszönetünk Joe Weltmannak azért a 15 ezer rubelért, 
amit valamikor a kárpátaljai Husztra küldött el nekünk. Ebből telt Iyának min-
den kiadásra Moszkvában, de még arra az utolsó ebédre is a Berlin Szálló étter-
mében, a túl boldog buszsofőr társaságában. Maradt még belőle hétezer rubel, 
azt Szvetlána, a bátyám felesége vitte magával.

„Toronto, november 19. Szerda. Sóvárogva és reménykedve vártuk, hogy Iya és a 
gyerekek tegnap este megérkezzenek az Air Canada esti járatán, amely hetente egyszer 
indul Moszkvából. Én persze, alig mertem hinni ebben, titokban mégis reményked-
tem. Iya azt mondta, a Togliattiból indított konténernek csak vasúton tíz napig tart, 
amíg Moszkvába megérkezik.

Most délelőtt tíz óra van, egy órája hívott föl Mr. Wallace: »Mr. Rott, jó hírem 
van. A moszkvai kanadai követségtől táviratot kaptam, amiben az áll, hogy a Rott 
család 11-én érkezett Moszkvába, megkapta a vízumot, és kedden, november 25-én 
érkezik Torontóba az AC-877-es járattal.«

Nagyon kellemes hír volt ez nekem, de nem ért váratlanul. Joe már tegnap elve-
szítette a türelmét, és szakadatlanul hívogatta az Air Canadát, amíg nem kapcsolták 
a moszkvai kirendeltségüket, és meg nem tudta, amit akart: »A Rott család a novem-
ber 25-ei járatra foglalt helyet.«

A múlt vasárnap, reggel szántam el magam arra, hogy elmondjam anyunak, mi 
célja volt augusztusban a kórházi tartózkodásomnak, mialatt ő az üdülőben pihent. 
Hatalmas izgalommal hallgatott végig, és nagyon meg volt lepve.”

Ettől a pillanattól kezdődött az az örömteli és felejthetetlen időszak, amikor semmi 
lehetőségem nem volt a naplóíráshoz. November 25-én, kedden este negyed kilenc-
kor Torontóban landolt az Air Canada Moszkvából indult járata, amelyen Iya, 
Sándor, Ilona és Egyik repült. Három kocsival mentünk ki eléjük a reptérre, ame-
lyeket Shirley, Joe és Joe barátja, Elemér vezetett. Velünk volt Riza nagymama is. 
A váróterem üvegfalán át izgatottan fürkésztem az enyéimet, amint el-eltűnnek az 
érkező utasok tömegében. Iya fáradtnak látszott, meghízott, a fején orosz gyapjú 
csipkekendő volt. A gyerekek megnőttek, a fi úknak rövid volt a nadrágszáruk, Ilo-
nát alig ismertem meg a hosszú haja miatt. Végeérhetetlennek láttam az utasárada-
tot, mégis fokozatosan ritkulni kezdett. Aztán hamarosan egy utas sem maradt. Az 
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ajtót bezárták. Megremegett a szívem: „Hol vannak az enyéim? Hiszen láttam őket 
az ablakon át!” Az ügyeletes őr fölfedezte a pánikot a kiabálásunkban, beengedett 
minket Joe-val. Odabent senkit sem láttunk, felrohantunk hát a széles lépcsőn az 
első emeletre, ahol bezárt ajtó fogadott minket, rajta a felirat: „Bevándorlás”. 
Kopogtunk, egy fi atal tiszt nyitotta ki az ajtót, akinek Joe elmagyarázta, hogy nem 
érkeztek meg azok az utasok, akiket vártunk. Soha nem felejtem el a válaszát: „Min-
denki kiment. Itt nincs senki. Csak egy családot tartottam vissza, mert nem volt 
beutazó vízumuk (!). Nem tudnak angolul. Nem tudom, mit kezdjek velük. Hív-
tam a parancsnokomat, hogy utasítást kapjak, de már este tíz van. Nem veszik föl 
a telefont. Valami mongolok jöttek.” „Mi az, hogy mongolok? – kiáltotta teli torok-
ból Joe. Ők a mi családunk, zsidók. A nővérem. Az ő felesége. És a gyerekeik. Már 
két éve várjuk őket.” „Az önök családja? Hát akkor vigyék őket” – mondta a tiszt.

A terem túlsó, sötét sarkában ott állt agyonrémült családom. Iya már fölkészült 
a soron következő kudarcra, hiszen Moszkvában november 12-25-e között foly-
ton balszerencse kísérte. Nem találok szavakat, hogy leírjam, mennyire örültünk 
a találkozásnak. Egy szó nélkül álltunk, megöleltük egymást, sírtunk.

Iya nem találta három bőröndjüket. Az Air Canada egyik rakodója két nap múlva 
hozta ki Weltmanék házába, ahol melegen fogadtak minket.

A megérkezés napjára esett a zsidó fényünnep, a Hanuka egyik napja. Látni 
kellett volna, hogy fénylett az örömtől Joe Weltman szeme, amikor a nagy, 

Ismét együtt az egész család! Joe Weltman házánál. 1975. november 26.
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vidám családi körben meggyújtotta a nyolcágú menóra gyertyáit, és elmondta 
az ünnepi imát.

Iyával reggelig le sem hunytuk a szemünket. Nem tudott véget érni drámai 
elbeszélése az elmúlt napok eseményeiről és az emberekről. Másnap Simha Fords-
ham azt javasolta Iyának, hogy mondja magnóra ezt a történetet, hogy megma-
radjon örök emléknek.

Harmincegy évig hozzá sem nyúltunk ehhez a felvételhez, a szalag elöregedett. 
Amikor írni kezdtem ezt a fejezetet, megkértem Iyát, hogy hallgassa meg a felvé-
telt, és segítsen sorrendbe állítani az eseményeket. Mire hazajöttem a munkából, 
az én drága Iyám eszelős tekintettel, kisírt szemmel fogadott, miközben átkozó-
dott, hogy újra át kellett élnie az 1974-1975-ös esztendők szomorú napjainak 
minden eseményét.

Iya megérkezésének reggelén telefonon beszéltem Mr. Wallace-szal, sokadszor 
megosztottam vele az örömömet, és még egyszer megköszöntem neki a felbecsül-
hetetlen segítséget. Makacsul arra kért, hogy miután Iya és a gyerekek megérkez-
nek, a lehető leghamarább látogassam meg az irodájában. November 27-én Jaff a 
kíséretében mind az öten meg is jelentünk nála.

Tom Wallace kedvesen és szeretettel fogadott minket, szélesen elmosolyodott, 
amikor megpillantotta az irodájába lépő családot. Én ragyogtam a boldogságtól, 
miközben bemutattam a családomat, s megemlítettem, hogy a torontói reptéren 
valami vízummal kapcsolatos félreértés miatt feltartották őket.

Mr. Tom Wallace és a Rott család. 1975. november 26.
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Kiderült, hogy Iyáéknak egyáltalán nem volt vízumuk, Mr. Wallace csak úgy 
tett, mintha volna – Bécsben. Istenem! Ez is csoda volt, a sokadik a sorban! 
A szovjetek „állandó letelepedés” felirattal adták ki az útlevelet Iyának, Kanada 
pedig ideiglenes tartózkodást engedélyezett január 22-ig.

Mr. Wallace magyarázni kezdte, hogy Kanadában csak akkor lehet állandó 
letelepedési engedélyt kérni, ha az illető az országon kívül tartózkodik. Azt is 
elmondta, hogy legalább egy hónapig tart az ilyen kérelem elbírálása, és hogy az 
erre alkalmas legközelebbi konzulátus Detroitban, az Egyesült Államokban van. 
Látta az arcomon, hogy elszörnyedtem, hogy újra, ha csak egy hónapra is, de el 
kell szakadnom a családomtól. Felállt az íróasztalától, odalépett hozzánk, meg-
fogta Iya kezét, és az enyémbe tette. Jaff a segítségével elmondta, hogy nyugodtan 
menjünk csak haza. És egy hónap múlva vár az irodájában.

Hogy találjak szavakat, hogy leírjam az örömünket, hálánkat és lelkesedésün-
ket, amikor egy hónap múlva Mr. Wallace átnyújtotta Iyának és a gyerekeknek 
az állandó kanadai letelepedéssel járó bevándorlási engedélyeket. A kibocsátási 
helyként az iratokban Detroitot jelölték meg, ahol mind a mai napig senki sem 
járt a családból.

Már több mint három évtized telt el az események óta, amelyekről ebben a feje-
zetben mesélek, és még mindig nagy izgalmat vált ki belőlünk mindez, újra 
átéljük őket. Időközben felnőtt gyerekeink mosolyogva hallgatják a leírtakat, 
Kanadában született unokáink viszont csodálkoznak azon, amit a szüleik mesél-
nek nekik, persze angolul.

Szeretnék szívből minden jót kívánni az események résztvevőinek, megbízható 
és hűséges barátainknak Oroszországban és új kanadai barátainknak is, mert az 
ő önzetlen segítségüknek köszönhető, hogy családunk újra egyesült.

És adjuk meg a császárnak is, ami jár neki. Vagyis a Szovjetunió állami szol-
gálatai munkatársainak, akiknek sikerült a legteljesebb mértékben elvenni ügyem 
politikai élét, és fokozatosan a családegyesítés nagylelkű gesztusává alakították 
azt, hogy Iya és a gyerekek Kanadába jöttek.

A  legnagyobb dicséret a gyerekeimet illeti, Sándort, Ilonát és Edwint, akik 
hősiesen megosztották anyjukkal, az én drága Iyámmal ennek a kínzó folyamat-
nak minden eseményét.
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ŐFELSÉGE ALATTVALÓI

Hihetetlen sebességgel követték egymást az események Torontóban attól kezdve, 
hogy egyesült a családunk. Csak rövid részletekkel próbálom érzékeltetni őket, 
mert akkoriban ritkán írtam naplót.

„[…] November 14-én elhasaltam az első autóvezetői vizsgámon. Az autósiskola 
instruktora, aki rávett, hogy két plusz órát is vegyek nála, ami óránként kilenc-kilenc 
dolláromba került, a vizsga előtti napon ordítozni kezdett velem, mert félt, hogy kárt 
teszek az autójában, s ezzel úgy elkeserített, hogy éjszaka még altatóval sem tudtam 
aludni. A vizsgán meg a bal kanyarnál nem kapcsoltam be az indexet, s ahogyan az 
instruktor tanította, az utca jobb oldaláról kanyarodtam balra, nem középről. A jobb 
kanyarnál, pirosnál, előreengedtem három balról jövő autót, de a negyediket, amely 
elég messze volt, nem engedtem át, hogy »ne zavarjam a forgalmat« (Erre is az inst-
ruktor tanított.) A vizsgáztató utána ezt mondta. »Általában nem rossz… Vegyen 
még egy órát vezetésből, és jöjjön újra vizsgázni.«

„[…] Ma délelőtt tízre elszáguldtunk Joe-val a kerületünk építési osztályára, ahol 
a kérvényemet bírálták el, hogy engedélyezzék a házunk garázsa fölé még egy háló-
szoba építését. Joe-t meghallgatták, és azt mondták, három hétre elhalasztják a kérdés 
eldöntését, közben pedig új tervrajzot kell benyújtanunk, amelyen az új építmény 
teteje a folytatása lesz a ház többi részét fedő tetőnek. Azonnal szaladtunk az építész-
hez. Kiderült, hogy a kivitelezési tervrajzon pontosan így rajzolta meg a tetőt. Fel-
kaptuk a rajzot, és visszarohantunk, de az építési osztályon már vége volt az ügyfél-
fogadásnak. Akkor marad a három hét. 
Ami azt jelenti, hogy az építkezést csak 
hat hét múlva kezdhetjük.”

„[…] Tegnap este akartam pár sort 
írni, de Joe váratlanul felhívott, hogy 
azonnal menjek a leendő házunkhoz: a 
víz elöntötte a pincét. A bekötésnél tört el 
a vezeték, amikor a villanyszerelők meg-
próbálták földelni. Úgy rohangásztunk a 
ház körül, mint az eszelősök, amíg a 
főcsapot kerestük, hogy elzárjuk a vizet. 
A segítségünkre siető csatornázási művek 
ügyeletesei velünk keresték a főcsapot. 
Kiderült, hogy a ház még akkoriban 

Ismerkedés Torontóval 
az első napokban. 1975 decembere
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A saját házunk. Toronto, 1975-1976 tele

Az egész család összegyűlt.
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épült, amikor a főcsapot nem a telek közepén húzódó vonal mentén, hanem két szom-
szédos ház telekhatárán helyezték el.

Az utóbbi két napban sok ember dolgozott a házon: ácsok, villanyszerelők, bádo-
gosok, fűtésszerelők. Ma ráadásul Weltmann Lajcsi is megjelent a munkásaival, 
lenyírták a füvet, megmetszették a ház körüli bokrokat, fákat, amelyeket már régen 
nem gondozott senki.”

„1975. december 21. Toronto. Hála Istennek mindenért! Már régen nem nyúltam 
ehhez a füzethez, bár egy hónapja itt hever az orrom előtt. De nagyon sok dolgom 
volt, amitől jól érzem magam. Megpróbálok visszaemlékezni néhányra.

November 28-án elvittem a családomat az iskolába, ahol angolul tanulok, hogy 
megismerkedjenek a tanárokkal és a diákokkal. Iya és a gyerekek nagyon csodálkoztak, 
máris milyen »könnyen« társalgok angolul. Utána elmentünk ebédelni Az Honest 
Edhez nevű vendéglőbe, ahol megnéztük a gyönyörű gyűjteményeket, köztük a kiál-
lított biliket, amelyeket Iyával már ismertünk.

A Queen Streeten bementünk egy háztartási boltba, ahol bemutattam a családo-
mat Mr. Shermannak, az üzlet száznégy éves tulajdonosának, a »barátom«-nak. 
Emlékül készítettünk egy fényképet. Gyakran jártam ebbe a boltba iskola után, hogy 
vegyek valamit. Az öreg ismerte a történetemet, és örült, hogy együtt látja az egész 
családot. Lengyel zsidó volt, és dobosként szolgált a cári hadseregben, még akkor, 
amikor az orosz birodalomban harminc év volt a katonai szolgálat.

A száznégy éves Mr. Sherman. Toronto, 1975.
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Éppen ez vette rá a fi atal Mr. Shermant a 19. század végén, hogy Kanadába szökjön.
December 5-én megérkezett a házba a mosó- és szárítógép, amelyekért Joe kemény 

alku után 250 dollárt fi zetett. A gépek tízévesek, most majd nekilátok, hogy rendbe 
hozzam őket.

December 9-én Ilona és Edwin először ment iskolába: elsőbe az Eitz Chaim 
 Schoolba. Zsidó magániskola, a lánytagozat alsó osztályai abban az épületben van-
nak, amely összeépült a Viewmount zsinagógánkkal. A fi úosztályok majd tíz kilo-
méterre vannak északi irányban, a srácok tömegközlekedéssel jutnak el oda. Ám az 
elsőosztályos fi úk együtt járhatnak a kislányokkal. Persze, az ingyenes állami iskolák-
tól eltérően ezért az iskoláért fi zetni kell, amit Joe meg is tett, aki nem habozott 
különösebben, s nekünk sem hagyta, milyen iskolát válasszunk a gyerekeinknek.”

December 11-én Sándor indult el az Eitz Chaim School északi részlegének 
első osztályába. Ebben az ortodox vallási iskolában a nap első felében ivritet 
 tanítanak, a második felében a többi tantárgyat angolul. Sándort az első osztá-
lyosok közé ültették, hogy pótolja a nap első felében tanított tárgyakat. A nap 
második felében majd felsőbb osztályba jár, annak függvényében, ahogy a nyelvet 
elsajátítja.

A fi amnak két év alatt sajátságos fényképgyűjteménye lett: tizennégy évesen 
ott állt a hatéves elsősök között. Aztán a másodikosok között. Két év megfeszített 
tanulás után fölverekedte magát a nyolcadikosok közé.

Első vendégeink: Regina mama és a Fordsham család. 1976 januárja
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Edwin, Ilona és Iya nagyon elkeseredetten vártak haza az első tanítási nap után. 
Sírtak és azt mondták: „Papa, itt kell hagynunk ezt az országot. Nem értjük, mit 
beszélnek a gyerekek az iskolában és nem tudunk válaszolni nekik.”

„December 10-én délután kettő-negyvenkor Jimmy James kíséretében, aki a Joe 
által épített magánházak eladásával foglalkozik, újra elmentem, és ezúttal letettem 
az autóvezetői vizsgát. A vizsgáztatónak szinte egyetlen megjegyzése sem volt.”

„December 14-én elhagytuk a nekünk otthont adó Weltman-házat, és beköltöztünk 
a Shelborne Avenue-i házunkba, amelyen már a mi jelenlétünkben fog felépülni a 
garázs felett a harmadik hálószoba. Joe már megvette az összes szükséges edényt, és 
minden lehetséges részletet elmondott Iyának, hogyan kell kóser konyhát vezetni, mert 
különben a torontói rokonaink nem jöhetnek el hozzánk ebédre.”

„December 16-án 1800 dollárért megvettem Jimmy Jamestől a sárga, kétajtós Ford 
Mustangját, amelyet 1974-ben gyártottak, és már volt benne 61 ezer kilométer. 
A kocsi egész jónak látszik. Majd meglátjuk. Most már, hála Istennek, van házunk, 
van kocsink. A szerszámosládámnak azonnal megtaláltam a helyét a Mustang cso-
magtartójában. Lassan vezetek.

Iyával meglátogattuk Mrs. Riva Karstadtot, ajándékot vittünk neki, és meg-
köszöntük értékes segítségét, amelyet a családegyesítéshez nyújtott. Azt mondta, 
eszünk ágában se legyen, hogy ajándékot vigyünk Mr. Wallas-nak, aztán segített 
levelet írni a kanadai bevándorlási miniszternek, melyben megköszöntük azt a 
családunknak nyújtott mérhetetlen segítséget, amelyet munkatársa, Tom Wallace 
adott nekünk.”

Körülbelül egy éve, amikor arra készültem, hogy megírjam az előző fejezetet, 
megkértem Edwin fi amat, próbálja megkeresni Mr. Wallace-t. Nagyon szerettem 
volna megkapni a hozzájárulását, hogy megírhassam mindazt, amit fentebb 
elmondtam. Edwin makacsul keresgélt, de nem járt sikerrel, mert állítólag 
tilos kiadni a munkatársak személyes adatait, még akkor is, ha már nyugdíjba 
vonultak.

Edwin akkor közvetlenül a bevándorlási miniszterhez fordult. És ma, 2007. 
augusztus 13-án Edwin nagyon szomorú hírt kapott e-mailen: „Kedves Mr. Rott! 
Én válaszolok őexcellenciájának, Diana Finleynek, az Állampolgársági és Bevándor-
lási Minisztériumba címzett, 2007. március 7-ei elektromos levelére. Levelében azt 
írja, a T. A. Wallace (Th omas) nevű személyt keresi, aki Torontóban az University 
Avenue 480. száma alatti Bevándorlási Hivatalban dolgozott abban az időszakban, 
amikor családja Kanadába emigrált. Megállapítottuk, hogy a keresett személy 
Mr. Tom Wallace.

Nagy sajnálattal közölnöm kell Önnel, hogy Mr. Wallace nemrégiben elhunyt, és 
sajnos, semmi mást nem tudunk róla és a családjáról. Őszinte üdvözlettel: Sander 
Boparé ügyeletes tiszt.”

Edwin felhívott, pár percig beszéltünk, majd a fi am a következő e-mail-t küldte 
válaszként:
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„Kedves Mr. Boparé!
Éppen most fejeztem be a telefonbeszélgetést apámmal, aki rendkívül hálás a segít-

ségéért.
De kérni szeretne valamit Öntől: addig nem nyugszik, amíg meg nem találjuk 

Mr. Wallace sírját, hogy virágot vigyünk neki. Talán a segítségünkre tudna lenni 
abban, hogy apámnak ez a kívánsága valóra váljon.

Őszinte üdvözlettel: Edwin Rott.”
Kedves Mr. Wallace, már nincs közöttünk a földön, de a nevét, s amit tett, a 

Rott család sosem felejti el. Most tehát a sírját keressük.

„December 19. Péntek […] Iyával autón elmentünk a szupermarketbe, először nagy 
bevásárlást rendeztünk, hogy minden élelmiszer legyen otthon. Majdnem 150 dollárt 
hagytunk ott.

Este Iya az egész család jelenlétében először gyújtotta meg a házunkban a péntek 
esti gyertyát. A gyertyagyújtásnál szokásos rövid imát még Weltmanék házában 
tanulta meg az előző három sabbathon.”

Akkoriban történt, hogy a konyhában komoly beszélgetésre került sor köztem 
és Joe között a jövőmet illetően. Előtte már meséltem Iyának arról, hogy magam 
is ezen gondolkozom, és a feleségem mindenben támogatott. Akkoriban Joe már 
sürgetett, hogy kapcsolódjak be a házépítésbe. Ezt hallotta tőlem: „Joe, végtelenül 
hálás vagyok mindazért a jóért, amit a családomért teszel. A két év alatt lehetősé-
get kaptam rá, hogy a közeledben dolgozzak. Próbáltad meggyőzni a társaidat, 
hogy vegyenek be a társaságba, még be is fektettél 25 ezer dollárt, ami az én részem 
volna, mint társnak. De úgy döntöttem, soha nem leszek a társad. Nem akarom, 
hogy partneri viszonyban legyünk. Azt akarom, hogy mindörökre az unokatest-
vérem maradj. Hidd el, az egész családunknak, amely hálás a jóságodért, a bőke-
zűségedért és a fi gyelmedért, te vagy az igazi apja. Regina mama, Sándor, Ilona és 
Edwin is végtelenül hálás neked. Bocsáss meg, hogy a döntésem kellemetlenséget 
okoz neked. Megpróbálok valami keveset kihozni abból, hogy háztartási gépeket 
javítok, és az egész családunk mindig is szeretni fogja a mi Jóska bácsinkat.”

Joe Weltman érdekesen fogadta, amit mondtam. Csodálkozott, elkeseredett, 
próbált ellenkezni, de Iyával nagyon őszintén próbáltuk meggyőzni, hogy éppen 
így akarjuk berendezni a jövőnket. Persze, hogy Joe nagyon szeretett volna segí-
teni a családunknak, hogy új életet kezdjünk. Joe őszinte vágyához az a (vele 
született és mindig is meglévő) magabiztosság is társult, hogy csakis az ő általa 
kidolgozott terv alapján érhetünk el sikert.

Eltelt pár év, és a mi drága Jóska bácsink egy alkalommal ugyancsak a kony-
hánkban őszintén bevallotta: „Vladimír, helyesen döntöttél akkor a partnerség 
kérdésében. Okos voltál!” Joe akkor jutott erre a következtetésre, amikor huszon-
nyolc magánház építési terve – ezeknek a munkálatait kellett volna nekem fel-
ügyelni és megszervezni! –, megbukott és veszteséges lett, és Weltman kapcsolata 
a két társával tovább romlott. Joe-nál az is hozzájárult e töredelmes vallomásához, 
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hogy tudniillik helyesen döntöttem, hogy az unokatestvérem rájött, okos voltam, 
amikor nem vállaltam a partnerséget. És persze közben jobban megismerte a 
családomat. Végül is megértett és megszeretett minket, és kezdett büszke lenni 
ránk, amikor meggyőződött arról, hogy szegények vagyunk ugyan, és új életbe 
vágtunk, de képesek vagyunk megfeszített erővel dolgozni, és önállóan is meg-
tenni óvatos, de értelmes lépéseket a jövőnk  érdekében.

A napokban kimondhatatlanul megörültem, amikor az irataim között érdekes papírra 
bukkantam, amelyen Regina mama írását ismertem föl. Magyarul írott levelei mindig 
tartalmasak és színesek voltak, de ez „puska” volt, amit a hetvenöt éves Rottyiha vetett 
papírra, mert beszédet akart mondani a vendégeknek a házunkban.

Azon a felejthetetlen Szilveszter-estén, amelyen a beköszöntő 1976-os Újévet 
és Sándor tizennegyedik születésnapját akartuk megünnepelni, Joe és Edit jött 
hozzánk vendégségbe, és Ilona, Joe nővére a férjével, Alfréddal. Ők két hónapja 
költöztek át Svédországból Torontóba. Ott volt a lányuk is, Gunilla, Viktorral, a 
férjével, és Viktor anyja, az özvegy Hilda Likvornyik. Az asztalnál ott ült az egész 
családunk, és nagyon örültünk annak, hogy ilyen sok rokon összegyűlt. Regina 
mama a következőket mondta akkor este.

„1976. január 1. Drága, szeretett vendégeink és rokonaink! Mivel ebben a körben 
én vagyok a legidősebb, kérlek, engedjétek meg, hogy én mondjam az első pohárkö-
szöntőt.

Istennek legyen hála, hogy ma össze tudtunk gyűlni ennél az asztalnál. Először is 
Editnek és Józsinak, megboldogult Szeréna nővérem fi ának akarom kifejezni mérhe-
tetlen hálámat azért a sok jóért, amit az érdekünkben tettek. Köszönteni szeretném 
Józsi nővérét, Ilonát, és Alfrédot, a férjét, akiket ma ismertem meg. A mai családi este 
feletti örömömben a szüleim falujára emlékezem, amelyben már nincsen senki, akihez 
visszatérhetnénk, hogy együtt sirassuk meg az ártatlan áldozatok lelkét. Már csak 
apám, Spielberger Hermann sírjának vaskorlátjára emlékezem meg a márványlapra 
a felirattal. Nem hiszem, hogy az azóta eltelt negyvenöt év alatt megmaradt volna az 
a felirat, de még most is szeretnék visszamenni oda, megkeresni a sírt, amelyhez tiszta 
emlékeim fűződnek, és kisírni magamat mellette a szörnyűségekkel teli évek miatt.

Nem tudom elhinni, hogy Torontóban vagyok, itt ülök ennél a gyönyörű asztalnál, 
és drága unokám, Sándor tizennegyedik születésnapját ünneplem. Nem tudjuk, mit 
hoz nekünk az 1976-os esztendő. Ez a föld titka. Én öreg vagyok, és készen állok 
mindenre, ami Istentől érhet.

Vladimírnak, a fi amnak azt kívánom, nevelje föl jó egészségben a gyermekeit. 
A többieknek pedig azt kívánom, hogy még százhúsz évig találkozzanak ennél az 
ünnepi asztalnál örömben és békességben. Riza.”

„1976. január 5. Hétfő. Ma Egyik jó hangulatban jött meg az iskolából és azt 
mondta, már tud angolul: Már úgy beszélek, mint a többiek: »Dood afternoon, Gisz-
szisz Griffi  n!« (Gondolom, ez »Good afternoon, Mrs. Griffi  n!« akart lenni.)
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Még egy hálószóba épült a garázs fölött. 1976
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Nagyot nevettünk és a hétéves Edwin, aki most kezdte az iskolát, ráadásul Kana-
dában, rájött, nem lesznek egyszerűek az előtte álló iskolaévek.”

Ideje volt, hogy létrehozzam a saját vállalkozásomat. Mindenképpen korlátozott 
felelősségű társaságnak kellett lennie, angolul „limited company”-nak. Joe nem 
akarta, hogy pénzt áldozzak a cégem létrehozására, azt ajánlotta, használjam egy-
szerűen az egyik cégének a nevét és a papírjait. Elégedetlen volt velem, amiért oly 
makacsul függetlenséget akartam, bár az ügyben minden munkát és iratbeszerzést 
az ő ügyvédje végzett el.

Akkor már pár hónapja használtam a leendő cég nevét. Azt akartam, hogy ez a 
név eredeti legyen, elárulja, miről van szó, és könnyen meg lehessen jegyezni. Simha 
Fordsham, a barátom biztosított, hogy az általam kigondolt elnevezésben, amely első 
pillanatra kissé bonyolultnak látszott, nincsen semmi különös vagy közönséges. Így 
született meg a Six Fix Services Limited név, és 1976. február 4-én a céget bejegyezték, 
és saját pecsétje lett. Torontó Dominion Bankban nyitottam neki folyószámlát.

Rögtön az elején világos lett, hogy az általam kigondolt elnevezést azonnal 
megjegyzik orosz nevemmel, a Vladimírral együtt, bár első hallásra nehezen értet-
ték. A legtöbbször mosolyogva visszakérdeztek. „Sex fi x?” Én is mosolyogtam, és 
javítottam: „Six Fix” – vagyis hatfajta javítás. Az idegenek megkérdezték, mire 
való ez az elnevezés, én meg elmagyaráztam, hogy elektromos, mechanikus gépe-
ket javítunk, szaniter berendezést, hűtőket. A kérdező általában megelégedett a 
válasszal. A hozzám közel állókkal őszintébb voltam: „Egyedül etetek hat szájat.”

Elkezdődött beépülésem a kanadai javító-szolgáltató rendszerbe. Az életem 
kezdett olyan feszült lenni, mint a Volgai Autógyár javító részlegénél, jöttek az 
álmatlan éjszakák, váratlan helyzetek, rohanás, felelősségérzés, csak éppen senkit 
sem utasíthattam, senkinek nem adhattam át a munkát, és még kérdezni sem 
volt kitől. Mindent magamnak kellett végezni: fölvenni a telefonos rendelést, 
rájönni, hogy mit kérnek tőlem, megtalálni a sokmilliós Torontóban a megadott 
címet, megállapítani, mi a probléma, és milyen fokú javításra van szükség, s ipar-
kodni, nehogy a megrendelő megrémüljön a kiadástól, hiszen akkor azonnal úgy 
dönt, hogy javítás helyett inkább újat vesz.

A megrendelőt már maga a megjelenésem is óvatosságra intette: nem volt 
egyenruhám, hosszú bőrkabátot viseltem, sárga, kétajtós, fekete bőrfedelű Ford 
Mustangon érkeztem, és alig beszéltem angolul.

Emlékszem, hogy önálló munkám első hónapjaiban nem volt két tűzhely vagy 
hűtő, amelyik egyforma lett volna, mindegyik más volt, és nagyon öreg – ezért 
is romlottak el. Igen gyakran már a készítő cég sem létezett. A következő felada-
tom az volt, kinek lehet a városban alkatrésze ezekhez az antik darabokhoz, ame-
lyek valóban megértek már arra, hogy kidobják őket. Addig még sosem volt 
dolgom hűtőkkel, és a technikai tanfolyamon csak arra tanítottak meg minket, 
hogyan kell megjavítani őket, nem arra a módszerre és logikára, hogy rájöjjünk 
a hibákra, amelyekről bizony tehetség és fürge ész nélkül fogalma sem lehetett az 
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embernek. Hosszú ideig az volt a legnehezebb, hogy megtanuljam a szükséges 
alkatrész nevét, és helyesen mondjam ki, de még ennél is nehezebb volt, hogy 
megértsem, mit válaszolnak.

Csak azok kerestek meg, akik hallottak rólam azoktól a kuncsaftoktól, akiknél 
már jártam. Joe-tól már nem kaptam meg a heti csekkemet. Egész napra lefoglalt 
a munka, de a pénzt nem kaptam meg azonnal, ezért az első hónapokban nem 
adhattam magamnak négyszáz dollárnál több fi zetést.

Weltman társai közt folytatódott az áskálódás, ezért aztán – az unokatetvére 
lévén – nem is nagyon kaptam munkát a soklakásos házaikban.

Felejthetetlen megrázkódtatást okozott, amikor levelet kaptam az Alexander 
Stern Managementtől, amelyben Stern Sándor, az elnök, egy idős magyar, aki 
rokonszenvezett velem, és a zsinagógából ismertük egymást, közölte velem, hogy 
megbíz öt sokemeletes lakóház összes elektromos javításával. Ezek a házak az ő 
cégéhez tartoztak. Nagyon megijedtem, és azonnal felhívtam az öreget. Azt 
mondtam, aligha tudok megbirkózni ekkora feladattal, és arra kértem, először 
csak egy ház karbantartását bízza rám.

„Vagy az összes, vagy egy sem!” – hangzott jóakaróm határozott válasza. Egy 
álmatlan éjszakámba került, mire megérett bennem a döntés, hogy nincs hová 
hátrálnom. És most már harminc éve, hogy a munkatársaimmal működőképesen 
fenntartjuk ezeknek a házaknak a berendezéseit, amelyekben kivívtuk a teljes 
bizalmat és tiszteletet.

Nem volt egyszerű, különösen az elején. Világos, hogy ezeket a házakat korábban 
valaki más tartotta rendben, akit a házfelügyelők már megszoktak, s erre meg-
jelenik „valami orosz”, aki elég bátortalanul, óvatosan nézegeti-tapogatja, amit 
meg kell javítani, utána meg világgá megy alkatrészért ahelyett, hogy elővenné a 
csomagjából. De nagyon hamar megismertek és elfogadtak.

Különösen nehezen birkóztam meg a Sheppard Avenue-n lévő tizenkilenc 
emeletes házzal, amelyig tizennégy kilométert kellett megtennem autópályán. 
A legnagyobb gond az volt, hogy egyáltalán nem értettem, amit a sovány kisöreg, 
Mr. Glass, a házfelügyelő mond. De nem volt választásunk: a házfelügyelő meg-
kapta a szerelőt, én megkaptam a házat. Ahogy meghallottam a mekegését a 
telefonban, már tudtam, hogy a Sheppardra hívnak. Az volt az érzésem, hogy 
kezdetben mintha átkozódott volna, amikor ajtót nyitott nekem. Azt nem tud-
tam, hogy miattam, vagy a saját sorsa miatt. Köszöntem, aztán már egy szavára 
sem fi gyeltem. Mr. Glass mérgesen fölkísért a szükséges lakásba, ujjával rábökött 
a tűzhelyre, hűtőre vagy kapcsolóra, aztán mérgesen elment.

Akkoriban még nem mertem kicserélni a hűtőkben lévő kompresszorokat, és 
feltölteni őket freonnal, pedig az elején erre sokszor lett volna szükség. Misát, egy 
odesszai srácot kértem meg erre a munkára, aki annak idején a Szovjetunióban csak 
a kikötőváros vendéglőinek hűtőivel foglalkozott. Misa értett a munkához, de a 
pontossága még az odesszai óra szerint működött, és időnként sokáig kellett üldö-
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gélnem a Sheppardon lévő épület előcsarnokában, a jövetelére várva. Mr. Glass 
egyáltalán nem értette, miért vesztegetem az időmet azzal, hogy órákig üldögélek.

Pár évbe telt, amire megtanultuk Mr. Glass-szal, hogy megértsük egymást. 
Kiderült, hogy tősgyökeres skót, és a kiejtése egyáltalán nem igazodik az angol-
hoz. A háború alatt tengeralattjárón szolgált, amelyet egy német torpedó elsüly-
lyesztett. Nagy szeretetben éldegélt a feleségével, és a felesége angolsága kezdettől 
érthetőbb volt számomra. Még össze is barátkoztunk, s amikor a nyugdíjba vonu-
lásakor ajándékot vittem neki, megölelt, és elsírta magát.

„1976. március 8. Sándort és Edwint körülmetélték. Elmentem Iyáért az angol isko-
lába és aztán elszáguldottunk a gyerekeinkhez a kórházba. Iyát nagyon megviselte, 
hogy a fi ait »kínozzák«. Külön kórteremben feküdtek. Sándor ott toporgott az öccse 
mellett, vizet adott neki, kikísérte a vécére, Edwin meg persze azonnal panaszkodni 
kezdett az izgatott és haragos »Dzsingisz Kán«-nak, vagyis Iya mamának: »Meg-
csinálták. Utálatos volt. Azelőtt sokkal jobb volt.«

„1976. április 29. Ma este utoljára mentem el a Central Technical Schoolba, ahol 
végre levizsgáztunk a »Légkondicionálók és hűtők« elnevezésű tanfolyamon. Magam 
is csodálkozom rajta, de angolul vizsgáztam, és feleltem Mr. Rogersnek mind az ötven 
kérdésére, utána pedig késve indultam Iyáért a George Brown College-be, ahol gyor-
sított angol tanfolyamra jár. Szeretném leírni, mit mesélt Sándor, miután Iyával 
hazaérkeztünk, mert felvidított bennünket vele.

Mielőtt elindultunk otthonról, kiadtam az utasítást a gyerekeknek, hogy porszí-
vózzák végig a házat, mossák föl a padlót a konyhában és az előszobában, mosogas-
sanak el, gyakoroljanak a zongorán és olvassanak. Rájuk parancsoltam, hogy Egyik 
kilenckor legyen az ágyban, Ilona negyed tízkor, Sándor pedig fél tízkor.

Sándor elmesélte, hogy: »És így is volt, papa.« Minden jól ment. Egyik kilenckor 
ágyban volt, de eszébe jutott, hogy a trikóját és a nadrágját ott felejtette a tévé előtt, 
Szaladt, hogy összeszedje őket. Ilona szarkasztikusan megjegyezte: »Aha! A kis Egyik! 
Akkor én is egy perccel később fekszem le.« Szóval, neki is jutott valami a Spielber-
ger-jellemből.”

2007 augusztusában írom ezt a fejezetet. Rövid mondatokban próbálom bemu-
tatni, milyen sok minden történt, amikor a családunk megkezdte új életét Kanada 
áldott földjén. Elhagytuk ugyan a Szovjetuniót, de a szívünkben megmaradtak 
a jó és hűséges barátok, akikkel rendszeresen leveleztünk, és azonnal elkezdtük a 
csomagok küldését. Hiszen akkoriban szörnyűséges áruhiány volt a szocializmus 
országában, a boltok polcai üresen ásítottak. Minden külföldi holminak örültek, 
kabátnak, zokninak, töltőtollnak, öngyújtónak. Nemcsak szívesen szereztünk 
nekik örömöt az ajándékokkal, hanem szinte kötelességünknek éreztük, nem 
tudtunk belenyugodni, hogy nekik nincs semmijük, minket meg bőség vesz körül.

A Szovjetunióba történő csomagküldést ugyanolyan álságosan szervezték meg, 
mint az élet többi részét. Az első csomagokat a normál kanadai postával küldtük 
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el, és meg is érkeztek. De szegény barátainktól minden egyes darabra alaptalanul 
magas vámot vetettek ki, ami az ő fi zetéseik mellett egyszerűen rablás volt. Mégis 
szerettünk volna örömöt szerezni a barátainknak, ezért a legolcsóbb boltokban 
vásároltuk meg a tárgyakat, vagy ajándékba kaptuk őket a kanadai barátoktól, 
rokonoktól.

Volt két cég Torontóban, amely vállalta a csomagküldést a Szovjetunióba. 
Ezekben a feladó egyúttal kifi zethette a címzett helyett a vámot. Az egyik céget 
Ukrainszkaja Knyigának12 hívták. A cégnek Moszkvából megküldték a hivatalos 
vámjegyzéket (rubelben!) valamennyi termékre. Az Ukrainszkaja Knyiga csak új 
holmi küldését vállalta, amelyen rajta volt a bolti árcédula. A vásárolt szövetet 
árcédula nélkül küldték, mert a szövetet (az akkori idők híres gyűrt anyagát)  csakis 
az Ukrainszkaja Knyigában volt szabad megvenni.

Itt van előttem azoknak a tárgyaknak az érdekes listája, amelyeket egy nagy 
dobozba csomagolva 1976 májusában küldtünk Togliattiba, Kosztya Fridman 
doktor címére. Iya minden holmira ráragasztotta annak a nevét, akinek az aján-
dékot szántuk. A csomagban harmincegy név volt. Kosztyának kellett szétoszta-
nia őket: Gáljának és Nágyának, a zenészeknek, a Sapiro házaspárnak,

Paskónak, Kosztyának és a családjának, még Maratnak is küldtünk valamit 
Bobrujszkba, és Mánya néninek Ulan-Udéba. Az Ukrainszkaja Knyiga a súly-
tarifa mellett a szovjet vámjegyzék alapján kiszámolta az adót: kijött 560 rubel, 
és ezért 280 kanadai dollárt kért (tökéletesen érthetetlen volt az átváltás módja). 
Torontóban makacsul tartotta magát a pletyka, hogy a szovjet kormány utasítása 
alapján ezt a pénzt a kanadai Kommunista Pártnak továbbították.

Az érdekesség kedvéért nézzünk néhány vámösszeget, amit a moszkvai árlap 
szerint kellett fi zetni: férfi ing – 20 rubel, gyerekpulóver – 10, női ruha – 40, 
hosszú ujjú kötött női kabátka – 40, 
kiskabát kamasznak – 20, szoknya – 
15, fürdőnadrág – 5, három méter 
[ruhaszövet] gyűrött anyag – 240 
rubel.

Egészen könnyen felidézhetők lettek az 
első kanadai évek eseményei, miután 
2007-ben hűséges barátunk, Nágya 
Pavlova szokatlan ajándékkal lepett 
meg minket. Nágyának családja van, a 
togliatti-i zeneiskolában tanít, de már 
jó pár éve, hogy elhunyt jó barátunk, 
Kosztya Fridman megöregedett és 
magányos özvegyéről, Ányáról is gon-

12 Ukrán Könyv

Weltman Edit és Joe társaságában 
az első kirándulás a Niagara-vízeséshez
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doskodik. Nágya nemrégiben Ánya beleegyezésével elküldte Torontóba az összes 
levelünket és fényképünket, amelyeket Kanadából küldtünk nekik.

Az Amerikai Egyesült Államok 1976. július 4-én ünnepelte kétszáz éves fennál-
lását. Abban az ünnepi időszakban a mi Ilonánk levelet írt Gerald Ford elnöknek, 
amelyben gratulált a nagy országnak, boldogságot és gyarapodást kívánt neki. 
Ilona még ezt írta a levélben: „Nekem is ünnep július 4-e. Ezen a napon születtem. 
Most lettem tizenkét éves. A családunk még csak féléve vándorolt be Kanadába a 
Szovjetunióból, de amikor majd felnövök, el akarok utazni az USA-ba, hogy meg-
nézzem.”

Pár hét múlva egy csomag 
érkezett Ilona címére a Fehér 
Házból, benne az elnök köszö-
nőlevele, amelyben gratulált a 
lányom születésnapjára, és 
benne volt az USA valamennyi 
államának térképe a hozzájuk 
tartozó útikalauzzal. A csalá-
dunk ujjongott a megtisztel-
tetéstől. 

A  gyerekeinknek decem-
bertől júniusig tartott a tanu-
lás első időszaka. Sándor kitű-
nőre vizsgázott a kilencedikben 

A háttérben az Ontario-tó és a Haida torpedórombolóhajó, amely részt vett a 
második világháborúban és a koreai háborúban. Mögöttük a torontói felhőkarcolók 

és a televíziós torony – CN Tower. 1976
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matematikából, angolból a hatodikos vizsgát tette le. Ilona minden tárgyból jó 
jegyet kapott a hatodikban. Edwinről kiderült, hogy értelmes, gyors, okos, és 
minden gyerekkel jól kijön. Az osztálytársai szülei kezdték meghívogatni vendég-
ségbe, magukkal vitték a kirándulásokra. A legjobbak közt végzett az osztályában, 
és egy könyvet kapott ajándékba.

Az első tanév befejeződése után Joe Weltman elküldte Sándort és Ilonát egy 
zsidó nyári táborba, ahonnan úgy tértek vissza, hogy folyékonyan beszéltek ango-
lul, nekem pedig ivritül megtanították azt az imádságot, amit akkor kell elmon-
dani, amikor a Tórát olvassuk.

1976 augusztusában végre megvalósult az álmunk: 800 dollárért megvettük a 
harminckötetes Encyclopedia Britannicát, a tizenöt kötetes gyermekenciklopédiát 
és a négykötetes Webstert13. Az egész család elment a televíziós toronyba, amely 
éppen akkor épült fel Torontóban, és a világ legmagasabb tornya volt. Elakadt a 
lélegzetünk a gyorsliftben, viszont onnan felülről Toronto, az Ontario-tó, sőt, az 
amerikai Rochester város látványa olyan volt, mint valami csoda.

1977-ben is történt pár esemény. Bár Ilona zsidó ortodox iskolába járt, hetenként 
kétszer elvittem a lányomat a School of Music and Modern Dance nevű iskolába 
táncórára. Nem tudtuk kioltani benne a művészi torna iránti vonzalmát, hiszen hat 
évig foglalkozott vele, és tizenegy éves korára, éppen akkor, amikor emigráltunk, 
bekerült az első felnőtt kategóriába. Ugyanakkor magán zongoraleckéket vett 
Marina Geringasztól, és két egymást követő évben díjat nyert a Music Scarborough 
Festivalon. Ilonát és Sándort esti tanfolyamokra is hordoztam, a lányom gépelni 

13 Az amerikai értelmező szótár.

A Moszkvából Iya után Torontóba küldött csomag deszkaládáiból ezt a titokzatos, 
nyitható fedelű bódét barkácsolta a kilencedik osztályos Sándor az udvarunkon. 

Már negyedik évtizede minden ősszel még mindig ebben szorong az egész családunk 
Szukkóth ünnepén, hogy örüljünk az ünnepnek és elköltsük a bort

és a frissen sütött challát mézzel.
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tanult, Sándort a fafaragás érdekelte. Iya gyorsabban akarta elsajátítani az angol 
nyelvet, ezért a Ryerson University műszaki rajzzal foglalkozó esti kurzusát látogatta.

Akkoriban Riza nagyi egyedül élt a lakásában, de egyedül már nem tudta ellátni 
magát. Áprilistól eljárt a Day Care-be, az öregek „óvodájá”-ba. Reggel fél kilenc-
kor állt meg érte az autóbusz a kapunál, és délután ötkor vitték haza.

Örömteli esemény volt számunkra, amikor az első amerikai rokonunk meg-
látogatott minket Torontóban. Zelma Spielberger, az unokatestvérem érkezett 
meg Philadelphiából, anyám Ármin nevű, harmadik bátyjának a leánya.  Hermann 
Spielberger három legidősebb fi a közé tartozott, akik az apjuk szigorúsága elől 
menekültek Amerikába. Zelma Amerikában született. Akkoriban ő volt az elnöke 
a Pennsylvania állambeli ORT női tagozatának. (Az ORT az Organyizacija Rabo-
csevo Truda, vagyis a dolgozó munkásszervezet rövidítése, amelyet a forradalom 
előtti Oroszország zsidó mecénásai hoztak létre, a zsidó fi atalok szakmai oktatása 
érdekében.) Zelma elmesélte, hogy a szekciójuk minden évben harmincmillió 
dollárt gyűjt abba az alapba, amely az izraeli és sok más országban lévő techni-
kumokat segíti. Joe Weltman után Zelma volt a második eleven kútfő, sok újat 
megtudtunk tőle az Amerikába szakadt Spielbergerek utódairól.

A tanárok tanácsa alapján Iya a két nyári hónapban Edwinnel végigtanulta az 
összes tantárgyat, amelyek a harmadik osztály tanrendjében szerepeltek, ezért a 
fi am szeptemberben teljesen felkészülten lépett a második osztályból a negye-
dikbe, ami megfelelt a korának.

Augusztus végén, három év óta először szabadságot vettem ki, és az egész család 
elindult első utazására, Montrealba. Az útra Joe kölcsönadta kényelmes kocsiját, 
amelyben légkondicionáló is volt. A hatalmas Ford Mercure-ben még olyan 

Az első Hanuka a saját házunkban. 1976 decembere
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Az első külföldi 
vendégek:

Jerome Spielberger, 
az  unokatestvérem, 
Cecivel, a feleségével 

az Egyesült
Államokból
Lenti kép:

Róth András családja
Izraelből. 1976
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készülék is volt, amely fi gyelmeztetett az autópálya-rendőrség radarjára. Kezdet-
nek eltöltöttünk pár órát az Ontario-tavon, az Ezer sziget nevű csodálatos park-
ban. Montrealban három napra befogadott minket Polina és Jefi m Akszelbant, 
akik bobrujszkiak voltak, s akik megmutatták nekünk a csodaszép várost, és az 
Expo-76 pavilonjait.

A visszafelé úton egy napot töltöttünk Ottawában, voltunk a múzeumokban, 
de a legemlékezetesebb a Parlament épületének megtekintése volt. Teljesen 
váratlanul ért minket, hiszen még mindig szovjet emberek voltunk, hogy nem 
csak az egész épületet megnézhettük, de bemehettünk abba a terembe is, amely-
ben a kanadai parlament tanácskozni szokott, és leülhettünk a törvényhozók 
karosszékébe.

Otthon az a hír várt ránk, hogy másnap érkeznek az első vendégek, András 
(Perez Roth), az unokatestvérem a feleségével és a két lányával. András apám 
testvérének, Artúrnak a fi a. A család 1956 óta élt Izraelben.

Októberben elveszítettem a Ford Mustangomat. Este későn kimentem egy sürgős 
hívásra, balra kanyarodtam és megálltam, hogy átengedjem a keresztirányú for-
galmat. Abban a pillanatban belerohant a kocsimba egy teljes sebességgel haladó 
teherautó, amelynek a sofőrje elszundikált. Olyan erős volt az ütközés, hogy nem 
sikerült kihúznom az indítókulcsot. A motor tovább dolgozott, de a benzintartály 
folyni kezdett. És mit csináltam én? Ahelyett, hogy bevártam volna a segítséget, 
és gondoskodtam volna a biz-
tonságomról, én, Bobrujszk 
szülötte, a mérnök, a VAZ 
hatalmas javító-szerelő részle-
gének vezetője, elővettem 
a  nyitott csomagtartóból a 
 legnagyobb csavarkulcsot, 
kiegyenesítettem vele a meg-
görbült lökhárítót, amely a 
hátsó kerekekhez szorult, és 
hazakocsikáztam, végigön-
tözve benzinnel a torontói 
utcákat. Nyitott ablakkal méghozzá, mert a benzingőz miatt alig kaptam levegőt. 
A belém szaladt teherautó fi atal sofőrje nagyon aggódott, bocsánatot kért, meg-
adott magáról minden adatot, és várta tovább a segítséget, én viszont hazamen-
tem. Pár hétig fájt a nyakam, a hátam, de nem mentem orvoshoz. Akkor először 
ismertem meg közelebbről a kanadai biztosítási ipart. Az általam felfogadott, 
balesetekkel foglalkozó ügyvéd tekintélyes összeget zsebelt be a teherautót bizto-
sító társaságtól a  Mustang tönkremenetele miatt, de csak 300 dollárt kaptam tőle, 
mondván, hogy a többi „alig fedezi az összes kiadást”. Így lett új kocsim, egy 
1978-as station-vagon Ford-Fairmont.
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Decemberben szülői értekezletet tartottak az iskolákban. Csodálkozásunkra 
kiderült, hogy egyáltalán nem olyan, mint amihez a Szovjetunióban hozzászok-
tunk. Nem volt semmiféle összgyűlde és ítélőszék. Napközben a gyerekek fel-
írták a szüleiket minden tanárhoz, és megadták a találkozó időpontját. Nekünk 
három gyerekünk volt, a többieknek sokkal több, ezért aztán azon az estén a 
szülők össze-vissza szaladgáltak az iskolában. A színházteremben az egyes sar-
kokban hat tanár ült egy-egy asztalnál, kissé távolabb álltak sorban azok a szülők, 
akik velük akartak beszélni. Amikor ránk került a sor, Iyával leültünk a tanár 
elé, aki halkan beszélgetni kezdett velünk. Minden gyerekünkről kiderült, hogy 
jó tanuló, Ilona tanárai ráadásul az én angolságom hallatán el sem akarták hinni, 
hogy a gyerek csak két éve került oda egy másik országból, ahol csak oroszul 
beszélt.

Év végén Iyával, miután letettük a szükséges vizsgákat, felvettek minket Ontario 
tartomány Mérnökszövetségébe, az APEO-ba, megkaptuk a mérnökdiplomát és 
a saját pecsétünket. Büszkén leírhattuk a vezetéknevünk után, hogy: „P. Eng.” Ez 
reményt keltett bennünk, hogy a múltban megszerzett tudást még föl tudjuk 
használni, bár Iya úgy érkezett Kanadába, hogy élete hátralévő részében takarító-
nőként vagy mosogatóként fog dolgozni, mert mást úgysem remélhetett. Ezzel 
kapcsolatban nekem nem volt különösebb gondom, és kész voltam mindent 
megtenni, amit csak bírok, hogy ellássam a családot, és örüljek a megszerzett 
szabadságnak.

Amikor megkaptuk a mérnöki diplomát, már fel mertük keresni a torontói 
egyetemet, és fel mertük ajánlani Iya tizennégy éves tanítási tapasztalatát ábrázoló 
geometriából és műszaki rajzból. Szerencsénkre kiderült, hogy éppen abban a 
pillanatban van szükségük egy tanársegédre, aki a hallgatók munkáit ellenőrzi, 
így aztán 1978 januárjában Iya megkezdte az első kanadai szemesztert.

Iya Togliattiba írt leveléből:
„1978. május 19. Toronto […] Az első szemeszterem április 26-án a vizsgával 

zárult, május 15-étől pedig tanítani kezdtem a nyári esti tanfolyamon, hetenként 
kétszer, este héttől tízig. Írásbeli vizsga volt. Minden hallgató, aki fölvette ezt a tár-
gyat, reggel kilenc és déli tizenkettő között, egyszerre írta meg a vizsgát mind a 
háromszáz ember, négy előadóteremben. A katedrán négy professzor és két tanársegéd 
ült. A vizsga folyamán további pedagógusokat szólítottak be az előadótermekbe, hogy 
felügyeljék a hallgatókat, a katedrán ülők pedig a hallgatók esetleges kérdéseire vála-
szoltak. A vizsga nyolc ábrázoló geometriával kapcsolatos feladatból állt, amelyeket 
rajzpapíron kellett beadni. Az objektív elbírálás érdekében a hallgató neve nem kerül 
föl a vizsgadolgozatra, csak a hallgatói száma. Egy oktató csak egy vagy két feladatot 
ellenőriz mind a háromszáz dolgozatban. Ha valakinél észreveszik, hogy másol, 
azonnal eltávolítják a vizsgáról, s megkezdődik az egyetemről történő kizárás folya-
mata – visszatérés nincs. Ezt az információt Észak-Amerika valamennyi egyetemének 
megküldik a hallgatóról.
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Minden tárgyból csak írásbeli vizsga 
van. A hallgatók nagyon fegyelmezettek, 
összeszedettek a vizsgákon, az előadáso-
kon viszont rosszabbak a szovjet egyete-
mistáknál, sokat locsognak, csökönyösek. 
Ha valaki elbukik a vizsgán, csak a 
következő félévben próbálhatja meg újra, 
hogy letegye.

Nagy örömöt szerzett ez a félév, mert 
minden új és nagyon szokatlan volt. 
A főnökeim elismerték, hogy magasan kép-
zett szakember vagyok, és a félév folyamán 
a hallgatóim kapták a legjobb értékelést. 
A félév folyamán úgy futkostam körülöt-
tük, mint egy tyúkanyó, és a dolgozószo-
bám hosszú órákra nyitva volt azoknak, 
akik még valamit meg akartak tanulni.

De az angoltudásom és az élettapasz-
talatom a körülmények miatt még messze van attól, ami kívánatos. Úgy ülök, mint 
egy gyerek, és minden nap megismerek valami újdonságot, valami szokatlant. Beszél-
getni szégyellek, inkább hallgatok. Köszönöm Rottnak, hogy két évig űzött-hajtott 
iskolába-tanfolyamra, különben csak messziről nézhetném az egyetemet.

A családom nagy és bonyolult. Mindenkinek szabadságra, fi gyelemre és egyéni 
bánásmódra van szüksége. Riza nagymama most jól van (hála az orvosoknak), de 
semmit sem csinál meg otthon, mindenben segítenünk kell.

Sándor a kedvencem, szép fi ú, nagyon fi gyelmes, türelmes, de lusta (néma lustaság). 
Folyton kérdezgetni és lökdösni kell, mert mindig máson jár az agya, nem a tanulá-
son. A születése óta határtalanul szereti a nagyanyját.

Ilona nagyon okos, gyönyörű és nagyon hajt, de kevés segítséget jelent otthon, min-
dig meg kell kérnem, amikor segítségre van szükségem, ráadásul különös bánásmód 
kell a megközelítésére, én meg többnyire agyonterhelt vagyok. Ilona fölvette órának a 
varrást az iskolában, már szépen varr. Varrt két szoknyát, most egy ruhát varr, én 
vagyok a tanácsadója. Zenében azzal foglalkozik, amire emlékszik, állandóan nyag-
gatni kell, hogy gyakoroljon, de szépen játszik.

Edwin nem követel sokat, csak éppen »beteg«: tévé-mániás (huszonnégy órás adás 
van a tizenhárom csatornán színesben, és érdekesek az adások). Nincs időnk, hogy 
mindig leüljünk vele tanulni, és ez rossz neki. Igen, Egya keveset kap a szüleitől. De 
nagyon szeret olvasni, minden héten eljár a könyvtárba, nagyon szeret beszélgetni, és 
mindig mosolyog.

És aztán itt van a Papa, Vagya. Futkos, mindig van valamilyen dolga, siet, min-
dig segít valakinek, sokat idegeskedik, és kilóg a bele a fáradtságtól. Éjszakánként fáj 
a keze, mert sokat dolgozik fúróval, csípőfogóval, csavarhúzóval. Már nem olyan 
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elegáns a keze, mint amikor még hegedült. A kézfeje is szélesebb lett. Mindannyiunk-
ról ő gondoskodik.”

(Oly sok év elteltével érdekes olvasni Iyának ezt a levelét. Könnyedén, lelkesen 
számolt be a kanadai egyetemen töltött első félévéről. Mi viszont úgy őriztük meg 
emlékezetünkben azokat az éveket, amelyek alatt Torontóban tanított, mint Iya 
Rott professzor életének legnehezebb és legbonyolultabb időszakát.

Tragikomikus mindjárt az az eset is, amely az egyik első óráján történt. Egy 
kínai származású diákja azt kérdezte tőle: „Can I be excused?” Ami szó szerint azt 
jelenti, hogy: „Meg tud nekem bocsátani?” Iya nem értette a kérdést, zavarba jött, 
és megkérte a diákot, hogy ismételje meg a kérdést. A diák rájött, hogy Iya nem 
értette, amit kérdezett, ezért egyszerűen megkérdezte, hogy kimehet-e a mosdóba? 
Mi pedig egy életre megtanultuk ezt az angol mondatot.

Amikor pedig előadást kellett tartania, Iya, aki felelősségteljes tanár volt, alap-
vetően nem azon gyötrődött és izgult, hogy mit mondjon a diákoknak, hanem 
azon, hogyan mondja. Egy napba is beletelt, amíg fölkészült az egyórás előadásra.)

Május utolsó vasárnapján megrendezték Torontóban a hagyományos Walkatont, 
a zsidó iskolások felvonulását, akik ezzel Izraelt támogatják. A felvonulás előtt a 
gyerekek egy hétig járták a várost, összeszedték a „kilométer-pénzt”. Az emberek 
általában 10-15 centet adtak egy-egy kilométerre. Joe Weltman egy dollárt ígért. 
Minden iskolásnak volt egy részvételi lapja, amelyre a felvonulás napján feljegyez-
ték a megtett utat az ellenőrző pontokon, utána meg a gyerekek elmentek a 
címekre, bemutatták a lapot, és összeszedték a pénzt, amiért gyalogoltak.

Felejthetetlen ez a látvány! A Bathurst Streetről, északról délelőtt tízkor indul-
nak útnak a különböző korú gyalogosok, a nap miatt valami fejfedőben és sport-
cipőben. Sok kereszteződésben rendőr áll, hogy biztosítsa a gyaloglók biztonságát. 
Délig bármilyen időpontban csatlakozni lehet a menethez. Az ellenőrző pontokon 
hatalmas sátrakat állítanak fel, amelyekben pihenni lehet, ahol megmasszírozzák 
azok lábát, akik kérik, kezelik a bőrkeményedéseket, vizet adnak.

Különösen megható volt az, hogy a gyerekek többségét a szülők is elkísérték, 
akik hátizsákban vitték magukkal az élelmet.

Iyával mi is úgy döntöttünk, nem hagyjuk magukra a gyerekeket, hanem csat-
lakozunk hozzájuk. Elég keserves megpróbáltatásnak bizonyult, de mind az öten 
szép egyetértésben, hősiesen megtettük a harminc kilométert. Sándor, Ilona és 
Edwin 125 dollárt keresett aznap az Izrael-alapba. Tömegközlekedéssel tértünk 
haza. Mostanában az unokáink mennek végig ezen az úton a Walkaton rendez-
vényén a szüleik kíséretében, s Iyával büszkén hallgatjuk, mit mesélnek, és persze, 
bőségesen fi zetünk nekik a kilométerekért.

Józsi bátyám családjával sem szakadt meg a kapcsolatunk. A bátyám még mindig 
arról ábrándozott, hogy Magyarországon fog élni. Biztosan tudtam, hogy nem 
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1978. június 24-én megérkezett József bátyám a családjával a Szovjetunióból, 
Ordzsinikidze városából (Észak-Oszétia).
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szabad neki tanácsot adnom, de sajnáltam. Hiszen kilencéves korától az apám 
volt. Mielőtt Iya Kanadába utazott volna, átadta Józsinak az összes pénzt, ami 
Joe Weltman huszti ajándékából maradt, én viszont csak vártam, mivé fejlődik a 
dolog. Elnézegetem mostanában Szvetlánának néhány akkoriban írt levelét, ame-
lyek teli vannak határozottsággal, harci tűzzel, s mindenben támogat, amit teszek, 
hálás és biztos abban, hogy az ő jövőjükért is harcolok.

Meg akartam tudni, milyen hangulatban vannak, ezért megszerveztem, hogy 
Józsi Magyarországra utazzon és találkozzon Weltmannel. Megkértem Joe-t, sem-
miképpen se beszélje rá őket, hogy települjenek át Kanadába, csak tanulmányozza 
őket. Joe a magyarországi találkozás után nagy véleménnyel volt a bátyám csa-
ládjáról, Az összeszedettségükről, a céltudatosságukról. Különösen Szvetlána ereje 
és makacssága lepte meg.

Néhány részlet Iya Togliattiba küldött leveléből:
„1978. július 6. Nagy, nagyon nagy újság van nálunk. Június 24-én megérkezett 

hozzánk József, Szvetlána, Felix és German. Mindössze egy hónapot vártak a kiuta-
zási engedélyre. Most a Rott család, mind a tíz ember, kikerült a Szovjetunióból. 
Helyrehozták Ferenc apa hibáját, amelynek következményét negyvenhét évig nyögte 
a család. Egyelőre nálunk laknak, a földszinten, ahol három vendégszoba van. A szü-
lők ingyen angol tanfolyamra járhatnak, és heti 170 dollárt kapnak az államtól. Ez 
nagyon jó. Gondoljuk, hogy minden rendbe jön. Józsi magasan képzett zenész, és mi 
is itt vagyunk, hogy segítsünk. Egyelőre én főzök a kilenctagú »hordá«-ra, ami szom-
bat-vasárnap tíz tagra bővült. Csirke, marhahús, nyelv – minden jót feladok az 
asztalra, mert ilyesmit már régen láttak. Olyan, mintha őrségben állnék, nem hagy-
hatom el a konyhában a parancsnoki posztomat. Nehéz, de örömmel csinálom.

Tegnap elvittük Józsefet az új központi könyvtárba, megnézte a zenei részt. Meg-
vettük egy helyi zeneszerző operájának lemezét és kottáját. József csak ült, hallgatta 
és vezényelt. Minden látogatón fülhallgató van, azon át hallják a zenét, de a terem-
ben csönd van, és látszik, hogy az egyik vezényel, a másik fi ntorog, a harmadik him-
bálózik, miközben a maga választotta zenét hallgatja. Vannak hangszigetelt stúdiók 
zongorával, lehet játszani, énekelni.

1978. szeptember 9. Toronto. Már egy örökkévalóság óta nem írtam, nagyon sok 
volt a dolgom, s ennek oka a vendégek. Május közepétől szeptemberig tartott a vendég-
járás. A sort montreali ismerősök nyitották meg, akik azért jöttek ide, hogy munkát 
keressenek. Utána jött Józsi szép családja, kiöltözve, rendesen. Egy hónapig laktak 
nálunk.

Most béreltünk nekik lakást abban a házban, amelyben Regina nagymama lakik, 
segítettünk a takarításban, súrolásban, berendezkedésben. Joe mindent megvett nekik, 
mindkettőnek ruhát, kabátot, bútort, edényt. Elmondhatom, hogy többjük van, mint 
ami egész megelőző életükben volt.

Gera és Felja iskolába jár, Sándor iskolájába, az egyik tizedikes, a másik tizene-
gyedikes. Lusták, nem szeretnek tanulni, arra várnak, hogy az angol nyelv magától 
beléjük költözik. Józsi búbánatos, a felesége folyton azt szajkózza: »Kanadában 

Vladimir Rott magyar.indb   104Vladimir Rott magyar.indb   104 2010.09.30.   13:59:242010.09.30.   13:59:24



105

ŐFELSÉGE ALATTVALÓI

semmi sem igazi. Az egész csak propaganda. A pénzt is azért adják az iskolára, hogy 
megmutassák, milyen jó itt. Az újságokban csupa hazugság van. Az emberek meg 
tettetnek.«

Szóval, nagy gond szakadt a nyakunkba. A két szülő derekasan, komolyan tanul 
az iskolában. Vagya gyámolítja őket, kifi zette a poggyászukat, vett nekik légkondi-
cionálót, furikázza őket, kirándulásokra viszi őket, és minden kiadásukat fedezi, a 
biztosítást, a zenész szakszervezetet és más egyebet. És nem tudjuk, mi lesz, meg-
szokják-e az itteni életet? A gond nyitja az, hogy abban a családban a legfőbb törvény 
a gyakori, a lehető legjobb étkezés, az órákig tartó levegőzés, és hogy akkor aludjanak 
egyet, amikor kedvük támad rá. Ami az olvasást illeti, egyik sem szokott hozzá. A gye-
rekek felnőttek, magasak, már túlnőttek a szülőkön, de azok még mindig úgy bánnak 
velük, mintha kilenc-tízévesek volnának. A fi úk okosak, de éretlenek, olyanok, mint 
a mi tízéves Egyánk, csak játszani szeretnek. Sajnálom őket. Egyenként mindegyik 
jó ember, de együtt, családként már semmi jó nem sül ki. Józsi egy héten két napra 
talált magának munkát. Felfogadták koncertmesternek Toronto egyik külvárosának 
szimfonikus zenekarához. Hát ez a helyzet a másodjára jött vendégekkel.

Józsiék után megérkezett Jolán néni Budapestről, aki Regina mama húga: hetven-
hat éves. Fennhordja az orrát a kislány, igényes, ő aztán tudja, mi jár neki. Öt hetet 

Regina húga, Jolán néni (Budapestről) Torontóban vendégeskedett 1978 nyarán
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töltött nálunk, és mind nagyon iparkodtunk, hogy jól érezze magát, mivel egyedül 
él, nincs senkije. Az utolsó két hetet Joe-nál töltötte. A végén már mindent unt, haza 
kívánkozott. Érthető, öregasszony. Riza nagymama először nagyon örült a húgának, 
de aztán elege lett a nyafogásából, s jól megmondta neki a magáét. »Unalmas vagy. 
Nem zongorázol, mindig panaszkodsz, nincs semmi érdekes, amiről beszélni tudnál!« 
Majdnem belehaltunk a szégyenbe. Tragikomikus!

A nagymama most okos, de olyan, akár egy gyerek, egyből kimondja, amit gondol. 
Velem nagy barátságban van. Mindenkinek azt mondja rólam: »Ő az anyám (néha 
azt, hogy a nagyanyja vagyok).«

Néhány napra Florence jött el hozzánk a férjével Los Angelesből, hogy találkozza-
nak a nagynénéikkel. Florence Etel néni lánya, aki kilencedik gyerek volt Hermann 
Spielberger családjában.”

1978-ban még mindig vörös útleveles szovjet állampolgárok voltunk, és kétszer 
kellett beutazó vízumot kérnünk az USA-ba. A kérdőíven egyértelműen rákér-
deztek arra, tartozunk-e valamilyen terrorista vagy ellenséges csoporthoz, amelyek 
közé az amerikaiak a Szovjetunió Kommunista Pártját is odasorolják. Kétszer 
kellett magyarázkodnom a torontói amerikai konzulátuson, hogy a párttagságom 
a Szovjetunióban, ameddig ott éltem, tipikus feltétel volt ahhoz, hogy karriert 
fussak be, és egy kicsit kényelmesebben éljek, és hogy semmi kapcsolatom nincs 
a szovjet rendszerrel és az ő Kommunista Pártjával, amióta nem tértem vissza a 
Szovjetunióba.

Először akkor volt USA-vízumra szükségünk, amikor kihasználva az új 
Ford-Fairmontot, látni szerettük volna a legendás New Yorkot. Ezt is mindörökre 
megőrizte az emlékezetem. Nehéz volt elhinni, hogy lehetséges és megvalósítható. 
Hogy Vladimír és a családja megérte az a napot, amikor kívánságuk szerint autón 
elindultak a világ fővárosába. Látni szerettük volna New Yorkot, és megnézni egy 
előadást a Broadwayn.

Emelkedett hangulatban voltunk, s türelmetlenül, kíváncsian hagytunk 
magunk mögött minden kilométert. Mit meg nem ért az a pillanat, amikor a 
Rainbow-hídon áthaladva elhagytuk a kanadai-amerikai határt, amelynek köze-
pén békés egyetértésben lobogott a két ország zászlaja, a híd alatt sebes folyó vitte 
magával a Niagara-vízesésből származó áradatot.

A négy oszlopba rendeződött hosszú autó- és teherautó sor, amelyek a kilépési 
pontnál lévő kabinok felé tartottak, fokozta a történendők iránti érdeklődést. 
A kanadaiak és amerikaiak úgy lépték át a határt, hogy nem szálltak ki az autó-
jukból, a mi vörös útlevelünket viszont az ellenőrző kabinból pneumatikus pos-
tán továbbították a határőrségnek, és megkértek, hogy guruljak hozzájuk. Az 
irodában kikérdeztek: hová megyünk, miért, hány napra, és bepecsételték az 
útlevelekbe a kilépés dátumát.

Az egész család nagyon készült erre az útra. Sándor és Iya megjelölte a legér-
dekesebb látnivalókat, amelyekhez el akartunk menni, hogy lássuk őket. A leg-
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több kanadai autótulajdonoshoz hasonlóan már én is tagja voltam a CAA-nak (a 
Kanadai Autós Szövetségnek), amely az édestestvére volt az AAA-nak (Amerikai 
Autós Szövetség). Ha Észak-Amerika bármely pontján valami gond akadt az 
autóval, telefonálni lehetett a CAA-nak, és azonnal jött a szerviz-kocsi, hogy 
magas szintű technikai segítséget nyújtson. Ha a technikus nem tudta megoldani 
a fölmerült gondot, bevontatta a javítatlan kocsit abba az autószervizbe, amelyet 
a tulajdonos akart.

A CAA tagjait ingyenesen ellátták bármely útvonalra vonatkozó úti térképpel. 
Az indulás előtt két nappal kellett felhívnom a körzetünk CAA-ját, és megkérni 
őket, hogy készítsenek útitervet Torontóból New-Yorkba. Megkérdezték, hogy 
akarok menni? A gyors autópályákon, amelyeken rövidebb az út, de sok helyen 
fi zetni kell, vagy normál utakon, amelyeken sebességkorlátozás van, viszont ingye-
nesek. Azt is megkérdezték, mikor akarok indulni. Erre azért volt szükségük, hogy 
a térképen pontosan be tudják jelölni az útjavításokat és a kerülőutakat.

Amikor bementem a CAA-ba a megrendelésemért, spirálkötéssel összefogott 
albumot nyújtottak át, amelyben benne volt a tervezett útvonal konkrét útjainak 
részletes térképe, s minden oldalon kék vonal jelezte jövendő utunk útvonalát. 
Minden térképen feltüntették az információs állomásokat, a pihenésre alkalmas 
pontokat, az egyes pontok közti távolságot, a látnivalókat, azt is, mikor és hogyan 
lehet meglátogatni őket. Rövid történelmi útmutatót is csatoltak azokról a kör-
zetekről, amelyeken át fogunk haladni.

A lakott pontokon átvezető útvonalat választottuk, és nem kellett később saj-
nálnunk. A határátlépés után egy-és kétsávos aszfaltozott utakon haladtunk, 
meg-megálltunk, ha megtetszett egy-egy hely, és a természetben gyönyörködtünk. 
Elcsodálkoztunk, hogy New York állam tájképe, amely az Ontario-tónál kezdő-
dik és délre nyúlik le, sokkal szebb, mint a tó kanadai oldalán. Szemet gyönyör-
ködtető volt az Appalache-hegység szinte megszakítatlan lánca, és az utat szegé-
lyező dús zöld növényzet. De a legnagyobb hatással az amerikaiak szívélyessége 
és egyszerűsége volt ránk. Az utak mentén kialakult pihenőhelyeken, az út menti 
boltokban és kisvendéglőkben az emberek mosolyogtak, előre köszöntek, szívesen 
felajánlották a segítségüket, és minden feszélyezettség nélkül beszélgetésbe ele-
gyedtek velünk, még magukról is meséltek.

Jaff a és a többi jóakarónk agyonijesztgetett minket New Yorkkal kapcsolatban, 
mondván „mindenképpen kirabolnak benneteket, ellopják az új kocsitokat, és 
egyetlen szállodában sem kaptok szobát.” Hallgattunk rájuk, s ahogy mondani 
szokás, „életünkben csak kétszer” – először és utoljára – komoly hibát követtünk 
el. Fel akartunk készülni arra, hogy kirabolnak minket, ezért nem amerikai dol-
lárt vittünk magunkkal New Yorkba, hanem úti csekkeket vettünk Torontóban, 
pedig minden alkalommal bankba kellett menni, ha be akartunk váltani egyet.

Még New York előtt úgy huszonöt kilométerrel „bátorkodtunk” megelégedni 
egy szép szobával, amelyet az egyik út menti motelben béreltünk, s én annyira 
örültem neki, hogy előre kifi zettem mind a négy éjszakát. Így aztán késő estén-
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ként, amikor már moccanni is alig bírtunk a fáradtságtól a napközbeni zsúfolt 
programtól, az éjszakai utakon meg kellett tennünk ezt a távolságot a motelünkig.

A New York-i benyomások azonnal és mindörökre elsimították ezeket a 
kényelmetlenségeket. Először akkor tört ki belőlünk a lelkesedés, amikor átha-
ladtunk a kétemeletes, hatsávos George Washington-hídon. Nehéz volt elhinni, 
hogy ember alkotta ezt a hatalmas tömegű, gyönyörű létesítményt. Aztán indul-
tunk tovább: városnézés, hajókirándulás Manhatten körül, a Szabadságszobor, az 
Empire State Building, a Carnegie Hall, a Guggenheim Múzeum.

Miután a Broadwayn láttuk az A Chorus Line és az On the Twentieth Century 
című show-kat, késő este, teljesen elbűvölve, táncolva és énekelve mentünk az 
ötszintes garázsba, ahol a kocsink várt minket egész nap. Életörömmel teli, gyújtó 
hatású volt mindkét show. Minden szereplő a legmagasabb szintet képviselte a 
szakmájában, és kétszáz százalékosan hozta a tudását és a tehetségét. Minden 
pénzt megért mind a kettő! Az is igaz viszont, hogy minden este Iyára pillantot-
tam, mielőtt rászántam magam, hogy egy-egy jegyért kifi zessem a tizenkilenc 
dollár ötven centet. Hiszen az utolsó percben érkeztünk meg az előadásra, és a 
pénztárban már csak a legdrágább jegyek maradtak. És akkor még nem tudtunk 
a Time Square-en lévő színházi pénztárról, amelyben féláron árusítják a jegyeket. 
Ahogy azt sem tudtuk, hogy pár év múlva, amikor ismét azért megyünk oda, 
hogy lássuk a broadwayi előadásokat, száz dollárba fog kerülni egy-egy jegy a 
földszintre.

Először a Broadwayn. New York, 1978.
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Emlékeztem rá, és nagyon meg akartam nézni a Waldorf Astoria Szállodát. 
Ugyanarról a felhőkarcolóról van szó, amelynek a képét képeslapon az apám kapta 
meg valakitől Bobrujszkban 1935 júniusában. Gyerekkoromban nagyon lelkes 
voltam ettől a képeslaptól, és óvatosan, a legnagyobb bizalom jeleként, csak a 
leghűségesebb barátaimnak mutattam meg. A bobrujszki barakkházban hatalmas 
kíváncsiságot váltott ki a magas épület, bár egyáltalán nem hitték el, hogy létezik.

Első utunkon nem volt egyszerű megtalálni ezt a szállodát. Gyalog indultunk 
el. A képeslapon az is rajta volt, hogy a 
szálloda a Park Avenue-n van, a 49. és 50. 
utca között, csakhogy én nem fi gyeltem 
erre. Csak az után találtuk meg a felhő-
karcolót, hogy öt szembejövő járókelőt 
állítottunk meg és kérdeztünk meg, és 
elkeseredésemre meg a családom csodál-
kozására az első két járókelő egyáltalán 
nem értette, mit kérdezek, a harmadik 
az ellenkező irányba mutatott, a negye-
dik viszont a helyes irányba indított el 
minket, és az ötödik odavezetett magá-
hoz az épülethez. Megálltunk a Park 
Avenue szemközti oldalán, és fi gyel-
mesen szemügyre vettük régi ismerő-
sünket. Nagyon szép volt! Már nem 

1935 júniusában Róth Ferenc Bobrujszkban ezt a képeslapot kapta New Yorkból.
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is látszott olyan magasnak a többi New-York-i felhőkarcolóval összehasonlítva, 
és mintha emlékeztem volna rá, hogy azon a bobrujszki képeslapon magasabbnak 
láttam. Némán álltam a Hotel Waldorf Astoria előtt, és eszembe jutott, mennyi 
minden történt velem a „megismerkedésünk” óta eltelt hosszú évek alatt. Aztán 
szólítottak a gyerekek, és mentünk tovább.

Nagy örömöt szerzett nekünk, hogy New Yorkban találkoztunk Caputo Jutkával, 
anyám hugának, (Liszauer) Margitnak a lányával. Ő ugyanaz a Jutka, aki tizen-
négy évesen Auschwitzba, a haláltáborba került, de túlélte. Anyja és az öccse, 
Miklós viszont ott haltak meg. Jutka kis brooklyni házukban szívélyesen és ünne-
pélyesen fogadott minket két gyerekével és Paul Caputóval, a férjével együtt, aki 
rokonszenves olasz férfi , és a Juillardon tanít. Paul különösen örült, hogy a fele-
ségének eddig oly távol élő rokonai megjelentek.

New York után két napot vendégeskedtünk Philadelphiában az unokatestvé-
remnél, Zelma Spielbergernél, aki nagyon melegen fogadott minket, és büszkén 
mutogatta a szép város nevezetességeit, kezdve a híres Szabadság-haranggal és a 
Függetlenségi Nyilatkozattal, egészen a Pennsylvania Egyetem épülettömbjeiig. 
Különösen elbűvölt minket, hogy nagyon sok klasszikus és egészen modern szo-
bor állt az épületek előtt és a városi parkokban.

A visszafelé utat Torontóba autósztrádán tettük meg, s csak egyszer álltunk meg 
hosszabb időre. A kapott útikalauz javaslatára a Corning nevű városkában érdekes 
kirándulást tettünk a híres üveggyárban, megismerkedtünk az üveggyártás folya-

Első találkozásunk Jutka Caputóval és családjával. New York, 1978.
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matával, és megnéztük a gazdag múzeumot, amely képet adott az amerikai üveg-
gyártás egész történetéről, kezdve a kupicákkal és borosüvegekkel, s végezve a 
tengeralattjárók periszkópjába és a csillagvizsgálókban használatos  lencsékig.

Másodszor akkor volt szükségünk USA-vízumra, amikor 1978. december 24-én 
családostul Floridába repültünk téli szünetre, hogy napozzunk egy kicsit az óceán 
partján.

Miami Beach meghaladta minden várakozásunkat, folyamatosan harminc 
fokos meleg volt, különféle pálmák sorakoztak vég nélkül, sok volt a strand és az 
óceán a látóhatárig ért. Miamiban a reptéren berakodtunk egy teljesen új autóba, 
amelyet az ott tartózkodásunk idejére béreltünk, és gyorsan eljutottunk a Delano 
Szállodához, amelyben előzetesen szobát foglaltunk.

Ma ennek a szállodának a nevéhez a fényűzés és a gazdagság társul, mert a 
Delano Szálloda a 1990-es években történt felújítás után csakúgy, mint az 1930-
as években, amikor felépült, az egyik legtekintélyesebb és legdrágább szállodának 
számít a híres Collins Avenue-n.

Akkor viszont az egyik legolcsóbb szálloda volt Miamiban, rozzant, kopott 
volt, és semmi jót nem néztünk ki belőle. Az ötödik emeleti szobánkban az első 
éjszaka nem tudtunk elaludni a folyosón elhelyezett légkondicionáló zaja miatt, 
amelynek a ventilátora folyton hozzáért valamelyik alkatrészhez. Másnap kaptunk 
egy szobát a harmadik emeleten, amelyben az ágyakból hatalmas fekete sváb-
bogarak futottak szerte. Iya azzal próbálta megnyugtatni a rémült gyerekeket, 
hogy a bogarak már régen ott élnek, mi pedig csak vendégek vagyunk.

Minden nap bementünk a városba bérelt autónkon, vendéglőt kerestünk, amit 
megengedhettünk magunknak, megnéztük Miami Beachet és a környéket. Meg-
rázott minket a látvány, hogy sok ezer idős ember, akiknek nagyobb része nagyon 
öreg asszony volt, naphosszat mozdulatlanul ül a Collins Avenue-n egymás mel-
lett sorakozó kis motelek nyitott teraszain. Iyával mindketten arra gondoltunk, 
ilyen hát az emberi élet utolsó szakasza, miután ezek az öregek hosszú éveket 
áldoztak Amerikára és a gyerekeikre.

A szálloda vezetősége minden vendéget meghívott a bálra – elfogadható volt az 
ára –, amelyet az 1979-es Újév tiszteletére tartottak. A bankett előtt az úszómeden-
cénél egy tanár táncórákat adott az élettel teli öregasszonyoknak. Este aztán a tanár 
majdnem leesett a lábáról, mert megpróbált minden tanítványával legalább egyszer 
táncolni. Bár nem volt elég öregúr, a bálozók hangulata emelkedett volt. Zenekar 
játszott, a teremben szóltak a dudák, csipogtak a léggömbök, lengett a szerpentin. 
Az öregasszonyok lelkesen fogadták, hogy a banketten egy kanadai család is ott van 
három rokonszenves gyerekkel. Persze, hogy minden nagyanya az unokáit látta 
bennük, akik valahol az ország északi részén laktak. A kis Edwin kapta a legtöbb 
bókot és becézést. A gyerekeink öt bohócsipkát hoztak el a bálról.

Az egyik este R. András hívta meg a családot vacsorára egy miénkénél tekin-
télyesebb szállodába, a Crownba. Mr. R. szokott mellettem ülni a Viewmount 
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Zsinagógában. 1974-ben tőle kaptam ajándékba Mózes Öt Könyvét oroszul, amit 
mai napig használok. Torontóban R.-nek nagy üzeme volt, amely női blúzokat 
gyártott, s amely sok drága kanadai üzlet szállítója volt. Emellett csendestársa volt 
a Ferrum Metal Mfg. Co. tulajdonosainak is. Kis üzem volt ez, amely különleges 
lakatostermékeket gyártott (kilincset és más, az ajtókhoz szükséges tartozékokat 
az új kereskedelmi központoknak, bankoknak, kórházaknak). Párszor már kihív-
tak abba az üzembe, hogy javítsam meg a berendezést, vagy állítsam helyre az 
apró galvánrészlegben az elektromos tartályok áramellátását.

Amikor Mr. R. vacsorára hívott minket, azt tervezte, hogy komolyan elbeszélget 
velem. Elmesélte, hogy a Ferrum bonyolult helyzetbe került. Hirtelen meghalt a 
négy tulajdonos közül az egyik, aki aktív társ volt, s hosszú évekig foglalkozott a 
termelés kérdéseivel. A másik aktív társ, Marvin, R. közeli rokona művész volt, aki 
csak az eladáshoz és az adminisztrációhoz értett. R. azt ajánlotta, legyek egyenrangú 
társ, és foglalkozzak közvetlenül a termeléssel. Közben úgy számolt, hogy az üzem-
nek is jelentős összeg megtakarítására lehetősége nyílik, ha egyidejűleg én foglalko-
zom a felszerelés javításával is. Megígértem, hogy gondolkodom az ajánlaton.

Miami Beachen még egy nevezetes esemény történt velünk. Nyitott autóbuszon 
mentünk városnézésre, amikor a „kedves nénik és bácsik”, akik útközben csatla-
koztak hozzánk, váratlanul elvittek minket a Holiday Inn Szállodába, a forró 
napsütésről behívtak minket a hűvös terembe, szendviccsel kínáltak, és rá akartak 
beszélni, hogy lépjek be a Holiday Inn Club Internationalba. Amennyiben befi -
zetünk egy bizonyos, egyszeri összeget, amely nekünk elég jelentős volt, és meg-
fi zetjük az éves tagsági díjat, amely kicsi, kezeskednek róla, hogy tizenkét évig az 
Holiday Inn lánc bármely szállodájában Észak-Amerikában és a Karibi-szigeteken 
bármikor kapunk két szobát két hétre. Csábítónak találtam az ajánlatot, és kifi -
zettem a belépési összeget.

Persze kiderült, hogy az ígéret erősen túlzott: a „kedves bácsik” biztosítottak, 
hogy két szoba lesz, de ezt sehol sem rögzítették írásban, s egy évre rá, amikor elő-
ször akartam megrendelni, kiábrándítottak. „Minden rendben, minden pontosan 
így is van, de csak egy szoba jár.” Ebből a nem túl hasznos üzletből csak annyi örö-
münk volt, hogy a rákövetkező tizenkét évben mindig elmentünk szabadságra.

Öt napot töltöttünk a Delanóban, aztán elindultunk, hogy megismerjük Floridát. 
Feledhetetlen volt kirándulásunk a Kennedy Űrközpontban, Cap Canaveralen. 
Az Űrközponthoz érkezve egy kicsit eltévedtünk, és bekeveredtünk valami tiltott 
övezetbe, ahol az őrség megállított minket. Nagyon megijedtem, hiszen tudtam, 
hogy a Szovjetunió polgáraként vörös útlevél van a zsebemben. De minden meg-
oldódott. Egyáltalán nem kértek tőlünk iratokat, hanem udvariasan elmagyaráz-
ták, hogyan jutunk vissza a megfelelő útra.

Első fl oridai szabadságunk Tampa városában január 4-én ért véget, visszaadtuk 
a bérelt kocsit, és visszarepültünk Torontóba.
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Amikor Joe Weltmannek elmondtam, hogy azon töprengek, belépjek-e a Ferrum 
cégbe, az unokatestvérem nem a helyzetet elemezte, hanem rám támadt: „Elég 
volt már abból, hogy a szerszámosládádat cipeled, ideje pénzt keresni! Azonnal 
fogadd el!” És abban a pillanatban hívta a kollégáit a hírrel. „Vladimírból tulaj-
donos lett! Gyáros!”

A három jövendő társam azt akarta, hogy a cég egynegyedéért százezer dollárt 
fi zessek. Addigra már teljesen visszafi zettük a házra fölvett negyvenezer dollárnyi 
bankkölcsönt, ezért a bank minden gondolkodás nélkül kölcsönadta a százezret 
évi 12%-os kamatra. Én lettem a negyedik társ, a Ferrum Metal Mfg. Co alel-
nöke. Az éves fi zetésem szerény volt, évi 40.000 dollár, vagyis húszdolláros óra-
bérért dolgoztam. Emellett osztalékot ígértek az üzem bevételéből.

Elkezdődtek a gyári hétköznapok, amelyeket oly jól ismertem. Gyorsan tájéko-
zódtam, és meggyőztem a társaimat, hogy a jelenlegi módszerek és a rendelkezé-
sünkre álló terület mellett nemhogy osztalékot nem látunk, de akár leállhat maga a 
termelés is, mivel az egyforma csomagokban érkező lemezacél egyszerű kirakodására 
négy munkást használtunk, akik több mint húsz percet töltöttek ezzel a munkával. 
Szánalmas volt a galvánrészleg tartályainak mérete. A galvánrészlegben és az alkat-
részek csiszolórészlegében nem lehetett levegőt venni. Mindent kézzel mozgattak. 
Nem volt hely a késztermék forgatásához vagy összerakásához. Vállalni kellett a koc-
kázatot, és azonnal bővítenünk kellett. A társaknak eszük ágában sem volt költeni, 
csikorgó hangon ugyan, de mégis beleegyeztek. Nem volt más megoldás.

Közben észrevétlenül elrepült három év Kanadában. Ideje volt, hogy az ország 
állampolgárai legyünk. Azonnal beadtuk a szükséges kérelmeket. Három hónap 
múlva közölték velünk az állampolgári tárgyalás dátumát, amely előtt családunk 
minden tagját egyenként meghallgatják, ahhoz, hogy megkapja a kanadai állam-
polgárságot. Regina Rott külön meghívót kapott ugyanarra az időpontra.

Az utasítás fi gyelmeztetett minket, hogy a meghallgatáson, miközben a bíróság 
kérdéseire válaszolunk, be kell mutatnunk, hogy kellőképpen birtokában vagyunk 
az ország két hivatalos nyelve – az angol és a francia – egyikének. Válaszolnunk 
kell a Kanadára vonatkozó kérdésekre. Ismernünk kell a választók jogait, és az 
állampolgárok kötelességeit és jogait. Persze, nagyon izgultunk a várható meg-
próbáltatás miatt, és komolyan felkészültünk: megtanultuk Kanada földrajzát, 
iparkodtunk megjegyezni a történelmi tényeket.

Különösen aggódtunk Riza nagymama miatt. Mi lesz az ő angol tudásával, 
illetve angol nemtudásával? Tapasztalt emberek biztosítottak afelől, hogy Regina 
mama miatt nem kell különösebben aggódnunk. Az ő korabeli öregeknek tol-
máccsal kell megjelenniük a meghallgatáson, és annak a segítségével pár egyszerű 
kérdésre felelniük: Hogy hívják? Honnan érkezett? Ki Kanada miniszterelnöke?

Már csak két hét maradt a meghallgatásig. Sándor, Ilona és Edwin feltűnően 
sokat foglalkozott Riza nagymamával, megpróbálták megtanítani neki a Trudeau 
nevet, aki akkor Kanada miniszterelnöke volt. Olyannyira hatékony volt a taní-
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tás, hogy pár nap múlva unokái bármilyen kérdésére Regina egy pillanat alatt 
megfelelt: „Trudó.” (Így ejtette.) Az unokák ugyan nevettek a sietős válaszon, de 
büszkék is voltak a teljesítményükre.

1979. május 22-én került sor az állampolgársági bíróságon a meghallgatá-
sunkra. Istenem! Mindig úgy érzem, csak velem történhet meg ilyesmi: éppen 
azokban a napokban volt kénytelen lemondani a Trudeau-kormány és Kanada 
új miniszterelnöke Joe Clark, a konzervatív párt vezetője lett. Senki sem merte 
vállalni, hogy a nevét megtanítja Reginának. Csak annyit mondtam neki, hogy 
Trudeau helyett másik embert választottak.

A gyerekeket hallgatták meg először, és ragyogó arccal, büszkén jöttek ki a 
teremből. Iya, én és Regina a gyerekek után következtünk. Én voltam anyám 
tolmácsa. A bírónő először Iyát kérdezte, akinek nehézsége támadt az utolsó kér-
déssel: „Ki Ontario tartomány főkormányzója?” Az én angol tudásom és a kér-
désekre adott válaszaim kielégítették a bíróságot.

Anyám maradt utoljára. Odaültem mellé, elmondtam a bíróságnak, hogy a 
hetvennyolc éves Regina negyven év alatt sem tudott megtanulni oroszul és hogy 
magyarból fogok tolmácsolni neki. A bíróság megértően és jóindulatúan mosoly-
gott az öregasszonyra, megkérdezték a nevét, valamint azt, hogy hány éves. 
Anyám válaszolt, én fordítottam. A bírónő jóváhagyóan bólintott, és már éppen 
írni kezdett volna a jegyzőkönyvbe, amikor hirtelen megkérdezte: „És ő, kicsoda?” 
– Nagy-Britannia királynőjének a háta mögötti falon függő arcképére mutatott.

„Anyu, a bírónő azt kérdezi, kinek az arcképe van a falon” – mondtam magya-
rul Reginának.

„Azt hiszem, a bírónő testvére. Ugye? Nagyon szép” – mondta suttogva Regina.
Anyu, elment az eszed? – sziszegtem dühösen és magyarul persze. – Hiszen ez 

a királynő!”
„Igen? – kérdezte Regina. – Tényleg ez a Kajzerin?14 Ő a császárné! – mondta 

Regina, akinek még a német elnevezés is eszébe jutott.
Vidáman lefordítottam a választ: – Ő Erzsébet királynő.”
A bíró látta, hogy némileg zavarba jöttünk, de elfogadták Regina válaszát. 

Néhány nap múlva Reginának levele érkezett a bíróságról:
Államtitkári Ügyosztály
A kanadai állampolgárság bíróságának Bizottsága
(Cím)      1979. május 26.
Mrs. Regina Rott (Cim)
Tisztelt Mrs. Rott!
Amint azt Önnek is elmondták az 1979. május 22-ei meghallgatásán, az Ön 

kanadai állampolgársággal kapcsolatos kérelmét vizsgálatra átadták az egyéni ügyek 
miniszterének, az állampolgársági törvény 5 (3) (a) paragrafusa értelmében.

14  Kaiserin, császárnő vagy császárné, németül. I. Ferenc József császár és magyar király feleségének, 
Erzsébet királynénak is ez volt a címe. 
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Javasoltam a miniszternek, hogy humanitárius szempontból ne alkalmazzák az 
Ön esetében az 5 (1) (c) a paragrafust – »Megfelelően tudja Kanada egyik hivatalos 
nyelvét« –, és az 5 (1) (d) paragrafust – »Megfelelően ismeri Kanadát, az állam-
polgárok jogait és kötelezettségeit«.

A szokott hivatali rend szerint értesítik Önt a miniszter döntéséről.
Tisztelettel: (aláírás)
I. Unger, bíró

Családunk nemsokára meghívót kapott az állampolgársági eskü ünnepélyes leté-
telére.

1979. július 18-án, délelőtt fél tizenegykor a mellettem álló, ragyogó és büszke 
Regina Rottba karolva a családunk – Vladimír, Iya, Sándor, Ilona és Edwin – a 
többi kétszáz boldog bevándorlóval együtt elmondta az állampolgári esküt: 
„Ünnepélyesen kijelentem, hogy hűséges és odaadó leszek Őfelségéhez, II. 
Erzsébet királynőhöz, Kanada királynőjéhez, utódaihoz és örököseihez. 
Őszintén fi gyelembe fogom venni Kanada törvényeit, és teljesítem a kanadai 
állampolgár kötelezettségeit”.

Mindenkinek ünnepélyesen átnyújtották a kanadai állampolgárságról szóló 
igazolást. A szabad világ állampolgárai lettünk!

Fridmanéknak Togliattiba írott levelemből:
„1979. december 25. Miami Beach, Florida, USA
Kedves Kosztya, Ánya, Vitya!
Azt hiszem, már régen lemondtatok a macskakaparásomról, ahogy én is elszoktam 

az írástól. De ma nagy kedvvel ültem neki a levélírásnak.
Megfeszített munkával telt el számomra ez az év, ezért utaztunk az egész családdal 

Floridába, ahol tíz napot töltünk. Újra Miami Beachen vagyunk, csak másik szállo-
dában, a Holiday Innben, amely kényelmesebb. Abban is különbözik ez az utazás az 
előző évitől, hogy magunkkal hoztuk Regina nagymamát is. Szeretnénk, ha fölmele-
gedne kicsit a napsütésben, és megmutatjuk neki, hogy élnek és töltik napjaikat az 
amerikai öregek. Ma először vittük le a nagymamát az óceánhoz. Először félt, ellen-
kezett, azt mondta, vízbe akarjuk fullasztani. Amire Iya ironikusan azt felelte: 
»Ugyan, eridj már, Nagyi! Sokkal olcsóbb volna, ha Torontóban fullasztanánk vízbe.«

Három szobát bérlünk a szállodában, mindegyikhez van fürdőszoba, két kétsze-
mélyes ágy, színes tévé, légkondicionáló. A nagymama szenved, mert a szobájában 
lévő egyik ágy kihasználatlan, Edwin viszont a maguk szobájában a padlón alszik, 
mert mindenképpen Sándorral és Ilonával akart maradni. A hőmérséklet huszonhat 
fok. Az óceán meleg és nyugodt. Béreltünk egy kocsit, kirándulgatunk.

Tegnap éppen a majomneveldéből jöttünk vissza, és megálltunk enni valamit egy 
palacsintázóban. Amikor kiléptünk az épületből, tátott szájjal bámultunk meg egy 
fát. Abban a pillanatban egy tizenhat év körüli fekete fi ú kirántotta a táskát a nagy-
mama kezéből és elszaladt. A táskában mindössze tíz kanadai dollár volt meg a 
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szemüveg. Azonnal utána rohantam a sötétben, kiabáltam neki: »Add vissza a szem-
üveget!« A családom meg kórusban kiabált utánam: »Állj meg, papa! Gyere vissza, 
papa!« Nagyon féltek, hogy megölnek. Szerencsére a rendőrség húsz percen belül meg-
találta a táskát a szemüveggel. A pénznek persze lába kelt. Sokáig emlékeztünk erre 
a karácsony előtti vacsorára az IHOP-ban (vagyis az International House of Pan-
cakesben, a Nemzetközi Palacsintaházban), ahol mindig minden ízlés számára van 
palacsinta. Iya most már szorosabban markolja a táskáját, amelyben benne van min-
den hitelkártyánk és iratunk.

Na, ez érdekes volt! Ez alkalommal kanadai állampolgárként, minden kérdés, 
pecsét és vízum nélkül léptük át az amerikai határt. Februárban már választani 
fogunk, Kanadában parlamenti választás lesz.

Ez az évem nem volt egyszerű. Vázlatos terveim alapján a régi üzemet egy nagyobb 
épületbe helyeztük át a fi úkkal, és összeszereltem a cégünk új felszerelését. Ha lesz 
megrendelés, erőltetett ütemben fogunk dolgozni, hogy visszafi zessük a banknak a 
kölcsönt. Áprilistól béreltünk egy nagy gyártócsarnokot, beszereltünk egy 1600 kW 
teljesítményű alállomást, mivel villanyárammal melegítjük a hatalmas galvántartá-
lyokat. Beszereltük és elindítottuk a félautomata galvanikát. Én magam terveztem 
meg, mindent megtettem, amit szükségesnek láttam. Elég érdekesen alakult a helyzet. 
Már járogatnak át hozzánk a többi üzemből is, hogy átvegyék az elképzeléseimet és 
döntéseimet. Biztos volna, aki semmit sem árulna el, de hát mi csak oroszok mara-
dunk, akik nyíltan viselkednek. Csak remélni tudjuk, hogy a többiek is rendes embe-
rek. Iya megírta nektek, hogy Marat családja megérkezett Torontóba. Marat most a 
szerelőbrigádban dolgozik.

Írás közben kinézek a szálloda kilencedik emeletéről. Nyitva az erkélyajtó. Nem 
tudom elhinni, hogy december végén járunk.

Nagyszerűen telt az akkori pihenésünk Miami Beachen. Regina mama az óceán-
nál jobban szerette a szálloda melegített vizű úszómedencéjét. Megmakacsolta 
magát, amikor megpróbáltuk rávenni, hogy a napról vonuljon az árnyékba, a 
végén aztán leégett a fehér bőre, a háta teli lett hólyaggal.

De a családunk számára a „kulturális fronton” történtek maradtak emlékezete-
sek. Az utazások során mindig is kerestem a kiegészítő programokat, a kirándulá-
sokat, előadásokat. Azon az utunkon is megpillantottunk Iyával egy színházi pla-
kátot, amely a Th e Best Little Whorehouse in Texas című musicalt hirdette. Az angol 
tudásunk csak annyira terjedt, hogy arra gondoljunk, valamiféle texasi raktárról, 
vagyis warehouseról15 van szó, és persze vinni akartuk a gyerekeket is. Megvettük 
tehát az öt jegyet. Sándor egy kicsit furcsán nézett ránk, de hallgatott. Elfoglaltuk 
kényelmes helyünket az erkély első sorában. Több gyereket nem láttunk a néző-
téren. Pattogós, hetyke zene szólalt meg, és fölment a függöny. Egy kétemeletes ház 
volt a színen, amelynek mind a kilenc ablakában párocskákat láttunk, akik a leg-

15 A musical címe: A legjobb kis bordély Texasban.
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különfélébb pózokban szerelmeskedtek. A lelkes nézők tapsorkánban törtek ki, mi 
meg Iyával csaknem levetettük magunkat az erkélyről szégyenünkben.

Az egész 1980-as év feszült munkában telt, hogy elsajátítsam a gyártási folyama-
tokat, és növeljem a Ferrum termelékenységét. Közvetlen társam, Marvin az 
irodában ült, és a megrendelésekkel foglalkozott. Az egyes műhelyekben minden 
az én vezetésemmel történt. Érett a siker. A csiszoló nyolc munkapadján dolgozó 
munkások lelkesen fogadták a kiváló szellőztetést, és igyekeztek kitenni magukért.

A félautomata galvanika huszonnégy tartálya három méter hosszan foglalt 
helyet, a kezelését gyorsan megtanulták, és nem csupán nikkelezésre és krómo-
zásra vonatkozó megrendeléseket teljesítettünk, hanem sárgaréz és bronzborítást 
is, és képesek voltunk a különböző „antik” árnyalatokat is előállítani.

Kisegítő munkásokat kezdtünk alkalmazni. Ez volt a „csónakos emberek” (boat 
people) időszaka, amikor a kommunisták elfoglalták Dél-Vietnamot, ahonnan az 
emberek ezerszámra, az életüket kockáztatva, csónakokon menekültek. A szabad 
országok hajóinak kapitányai szedték össze őket. A menekültek egy része Toron-
tóba került.

Egyszer egy asszony jött el a Ferrumba, aki a „csónakos emberek”-et segítő 
szervezetet vezette Torontóban, és arra kért, legalább két embert vegyek föl mun-
kára. Beleegyeztem, és másnap el is hozta hozzám a már nem fi atal, vietnami Ken 
Vant és Amfont, a rokonszenves, fi atal laoszi asszonyt, aki nagyon alacsony volt. 
Ken, akinek egyetlen foga sem volt, vietnami tisztviselő volt, a húgával és az uno-

Józsi eljött a Ferrum Metal cég galvánüzemébe, hogy „ellenőrizze az akusztikáját”.
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kaöccsével érkezett Torontóba. Az óceánon a húga a férjét és két gyermekét veszí-
tette el. Amfonról kiderült, hogy két fi ú édesanyja, és semmit sem tudott a férje 
sorsáról, akit állítólag egy ausztrál hadihajó szedett fel a tengeren.

Mindketten rokonszenvesek voltak, a fegyelmezettségük, munkavágyuk láttán 
jutott eszembe, hogy újra felhívjam a „csónakosok”-at segítő szervezetnél azt az 
asszonyt, és elkérjem tőle többi gyámoltjuk adatlapját is. Így jelent meg cégünk-
nél két vietnami hegesztő és további három másik, különböző munkakörben.

Ken Van hamarosan általános tiszteletet vívott ki magának, beletanult pár 
munkafolyamatba, az alapmunkáját viszont, a műhelyek takarítását munkaidő 
után végezte el, amiért azonnal külön fi zetést adtam neki. Nemsokára Ken lett a 
cég „lámpagyújtogató”-ja, Amfon pedig hozzáértően vezette azt a brigádot, amely 
a galvanizáció folyamatán áthaladó sok száz alkatrészt akasztott fel és le.

Előreszaladva az időben el kell mondanom, hogy azóta huszonhét év telt el. 
Mostanában, ha néha elmegyek a Gallery Specialty Hardware Ltd.-be, (ez lett a 
mi Ferrumunkból), hogy megvegyem a szükséges fémdarabot, vagy ha rozsda-
mentes fémmel vagy alumíniummal akarok összeforrasztani alkatrészeket, mind-
annyiszor könnyezve tapasztalom, milyen örömmel szalad oda hozzám a meg-
öregedett Ken és Amfon. Miután megöleltük és megcsókoltuk egymást, ami 
mindig zavarba hozza a többieket, röviden elmondjuk, mi van a családjainkkal, 
és elbúcsúzunk a következő viszontlátásig.

Két évvel ezelőtt véletlenül derült ki egy Kennel folytatott beszélgetésből, hogy 
nem folyamadott öregségi nyugdíjért, mind a mai napig dolgozik, mert azt gon-
dolta, nem jár neki nyugdíj, holott már régen betöltötte a hatvanötöt. Jól leszid-
tam ezért a szarvashibáért, és amikor legközelebb találkoztunk, örömmel és sietve 
közölte velem, hogy már utalják az öregségi nyugdíjat a bankszámlájára. Ken 
megcsináltatta a fogait, még mindig a húgával lakik, az unokaöccséből viszont 
ügyvéd lett és megnősült.

Amfon férje is előkerült valahonnan Franciaországból, megérkezett a család-
jához. Mindkét fi úk egyetemet végzett, és egyelőre otthon laknak. A férj a csiszo-
lóban dolgozott, de pár éve szívrohamban hirtelen meghalt.

De térjünk vissza az 1980-as Ferrumhoz. Úgy láttam, sikerült kialakítani a cég 
munkásközösségét, barátságosak voltak és megbízhatóak. Mindig vonakodás 
nélkül teljesítették a kérésemet, ha túlórázni kellett. A cég anyagi helyzete nehéz 
volt, de karácsonykor mindig kijárt a fi zetés mellé a prémium, és az emberek rá 
is szolgáltak erre: gyorsan megtanulták a bonyolult gyártási folyamatot. Örökös 
harcot kellett vívnom társaimmal a prémium miatt, különösen a két csendes-
társsal volt nehéz. Az agyam felforrt, amíg az ellenvetéseiket hallgattam, mert 
csak a nyereség érdekelte őket, semmi más. Mégis elértem, amit akartam, minden 
munkás órabére egy dollárral emelkedett.

A cég anyagi helyzetére különösen az akkori idő világgazdasági helyzete gya-
korolt nyomást. Akkoriban 24%-os (!) kamatra adtak bankkölcsönt. Amikor 
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beléptem a cégbe, a társaim ígéretet tettek, hogy mindig megbízhatóan fogják 
rendelkezésre bocsátani a pénzt, csak nyereségessé kell tenni a termelést. Bank-
kölcsönt kellett fölvennünk a galvanizáló építésére (különleges tartályok, drága, 
nagy teljesítményű egyenirányítók), az alállomásra, a csiszolóba szánt bonyolult 
szellőztető berendezésre, a vegyileg ellenálló szellőztetőre a galvánrészlegben (a 
két gazdag csendestárs nem akart pénzt áldozni a cégre). Az adósságunk elérte a 
kétmillió dollárt. Nehéz volt elnézni, amint a bank kamatként automatikusan és 
hidegvérűen leemel 480 ezer dollárt a számlánkról, a tőle kapott hitelért. De a 
cég helyzete nem volt kritikus. Nyereséggel dolgoztunk, csak éppen nem azok 
részesedtek ebből a haszonból, akik megtermelték, hanem a bank.

Nézzük Iya leveleit, amelyeket a barátainknak írt:
„1980. augusztus 11. Toronto. Kedves Barátaink! Nagyon nyugtalan vagyok, hogy 

megkaptátok-e már a csomagunkat? Lassan már féléve, hogy feladtuk. Anyutának 
bunda és sapka, Kosztyának farmer, Vityának farmer és pulóver van benne.

Elszaladt a nyár. Egymást váltják nálunk a vendégek. Öt hétig volt nálunk a 
nagybácsi – Arthur Roth – a feleségével, aki nem a mi keletünkről jött. [Iya nem 
merte leírni, hogy Izraelből – V. R.] Most Lolo van nálunk egy hónapra, a buda-
pesti nagynéni. 800 dollárba került a jegye, igyekszünk minél érdekesebbé tenni a 
napjait, hogy felrázzuk a depressziójából. Áprilisban veszítette el a férjét, rákos volt, 
hét évig betegeskedett. Tehát ez már a negyedik nyár, amikor áradnak a vendégek. 

Vendégünk Budapestről – Lolo nagynénim. 1979.
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Az elmúlt nyáron örültünk annak, hogy állandó letelepedésre megérkezett Marat, 
Lina és Tolik. Rögtön utánuk jött Budapestről öt hétre Dobos Laci és Jutka (Ilonka 
néni lánya).

Az új tanévtől a torontói egyetem rendes professzora vagyok. Ilona és Sándor más-
fél hónapot dolgozott a cégnél. Letették az autóvezetői vizsgát. Esténként eljártam a 
»jövedelmi adó« nevű tanfolyamra, most meg Sándorral a »francia konyha ínyencek-
nek« címűre járunk. Józsinak házat kell vennie, mert családját kilakoltatják a lakás-
ból, ugyanis naponta tíz órát dübörög benne a zene.

Vagyának nagyon sok a dolga. Reggel fél hétkor már az üzemben van. Ráadásul 
esti tanfolyamon tanulja a galvanizálást. Elég jól érzi magát, de korábbi tempója a 
kétszeresére gyorsult: mindig fut, mindig siet, mindig millió a dolga. Segített Sándor-
nak és Ilonának megtanulni az autóvezetést, most Józsival és Marattal foglalkozik. 
Hetenként kétszer átszaladunk a nagymamához, Vagya megfürdeti, én lemosom a 
csempét. Nagymama nagyon meghízott, száz kiló, nem tud magától a fürdőkádba 
beülni, és a betegségére kapott gyógyszer legyengíti a gyomrát.

Időnként megpróbálom színházba, moziba cipelni Rottot, de ott meg elalszik, 
olyan fáradt. És van, hogy föl sem ébresztem.”

Elemér Weiszhaus, a család nagy barátja, meghívott minket pecázni.
A Gercovics család (Lina, Marat és Tolik) azon a nyáron hagyta el Bobrujszkot 

és érkezett meg Kanadába. 1979.
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Nehéz munkát végeztem, de optimista voltam, viszont nagyon elkeserített a két közö-
nyös csendestárs. Alaposan akartam megoldani minden, naponta jelentkező nehéz-
séget, és naponta hosszú órákat töltöttem a cégnél. Ezek az órák emlékeztetni kezdtek 
a VAZ létrehozásának idejére, amikor az ember egyszer csak rájön, hogy a lelkesedés 
nem minden. Csak a lehetőségeket, a tudást és a logikát tudja megvalósítani.

A kritikus pillanat akkor következett be, amikor konfl iktusba kerültem Mar-
vinnal, az aktív társammal. Rendes és jószívű emberként mindig nehezére esett, 
amikor meg kellett mondania a megrendelőnek, mi a valódi ára a termékünknek. 
Marvin mindig attól félt, hogy elveszítjük a megrendelőket, ezért véleménye sze-
rint jobb mindent egy kicsit olcsóbban adni, hogy vonzóbb legyen az ajánlat.

Például elmondtam neki, maximum ennyi és ennyi alkatrészt akasztunk fel a 
mozgató rúdra, hogy berakjuk a galvántartályba, és hogy ennyi és ennyi percig 
tartjuk benn a tartályban Azt tudta, mennyibe kerül egy perc. Marvin ezt elosz-
totta az alkatrészek számával, és a megrendelőnek a legalacsonyabb árat nevezte 
meg, gyakran fi gyelembe sem vette, mi mennyibe kerül, és hogy milyen bonyo-
lult és munkaigényes a felfüggesztő berendezés. Amikor ezt megtudtam, párszor 
udvariasan elmagyaráztam neki, mennyit veszítünk ezen, de ez sem segített. Foly-
ton azt hajtogatta, hogy ott fognak hagyni minket a megrendelők.

Akkor úgy döntöttem, valamivel kevesebb, a tartályba merített alkatrészt mon-
dok a társamnak egy-egy megrendelésnél.

Marvin, akárcsak én, teljes odaadással dolgozott. Kiborult, amikor egyszer 
benézett a galvánrészlegbe, és tizenkilenc, a tartályból éppen kiemelt asztali lámpa 
talpat látott a tizennyolc helyett, amit én mondtam neki. Azonnal kiabálni kez-
dett velem, csalással vádolt.

Másnap nem mentem be dolgozni. Egész éjszaka mérlegeltem a helyzetemet, 
és újra arra a következtetésre jutottam, hogy nem szükségszerű az életemet adnom 
a Ferrumért. Az ember azért dolgozik, hogy megéljen, nem azért él, hogy meg-
haljon a munkáért. Reggel elmondtam Iyának, hogy döntöttem. Többet nem 
megyek be a céghez. Azt sem bántam, ha odavész a befektetett százezer dollárom. 
Felhívtam Marvint, és közöltem, hogy többet nem megyek be.

Joe Weltman némán meghallgatta a következtetéseimet, nem tett ellenvetést, 
aztán bevallotta, hogy R. sosem volt különösebben bőkezű. Két nappal később 
Jerry Balickij, aki sok éve az ügyvédem és jóakaróm volt, megtudta, mi történt, 
és követelte, hogy azonnal menjek be dolgozni. Máskülönben, mondta, a társaim 
megpróbálják az én nyakamba sózni a kétmilliós banki kölcsönt, arra hivatkozva, 
csak azért verték adósságba magukat, mert számításba vették a tudásomat, hiszen 
én voltam a cég egyetlen mérnöke.

Engedelmeskedtem az ügyvéd tanácsának, de a hátralévő napok inkább a 
munkásoktól való megható búcsúzkodás, mintsem a termelés irányításának jegyé-
ben teltek el. Pár nap múlva került sor a cég tulajdonosainak ülésére, amelyen 
mindkét fél ügyvédek kíséretében vett részt. Röviden elmondtam, hogy meg-
szakítom velük az együttműködést. Mr. R. megkérdezte, milyen körülmények 

Vladimir Rott magyar.indb   121Vladimir Rott magyar.indb   121 2010.09.30.   14:00:052010.09.30.   14:00:05



122

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME  3. FEJEZET

között volnék hajlandó folytatni a munkát. „Semmilyen körülmények között!” 
– volt a válaszom.

Megkértek, hogy menjek ki a folyosóra. Egy félóra múlva kijött hozzám Jerry 
Balickij, és közölte, hogy a társak csak negyvenezer dollárt akarnak visszaadni a 
belépési összegből meg nálam hagyják a szolgálati kocsit. Jerry megkérdezte, hogy 
egyetértek-e ezekkel a feltételekkel, vagy azt akarom, hogy folytassa a tárgyalást 
a nagyobb összeg kedvéért? „Ne folytasd!”- feleltem.

Jó hangulatban mentem haza, semmit sem sajnáltam, bár nem tudtam, mihez 
kezdek, hogy eltartsam a családomat. Iya megpróbálta tartani bennem az opti-
mizmust. Végleg megnyugodtam, amikor végighallgattam, amit mondott: „Hat-
vanezerbe kerül a tanulás a Harwardon, egy diploma. Vedd úgy, hogy nem elve-
szítetted ezt az összeget, hanem megfi zetted a tanulmányaid árát.”

Persze Iya azonnal megírta az újságot a togliatti-i barátoknak, hogy szakítottam 
a tulajdonostársaimmal. Pár év múlva majd Jura Sapiro elmondja nekem Magyar-
országon, hogyan reagáltak erre Togliattiban.

„Unalmas pártértekezlet zajlik a Műegyetemen. Valaki bedobja a kérdést, hogy 
fölkavarja kissé az állóvizet:

– Mit hallani Rottról?
– Ne nyugtalankodjanak elvtársak! – mondja vidáman az elnökségből a párttitkár, 

M., aztán így folytatja. – Minden rendben van. Rottnak nagyon rosszul megy. Tönk-
rement.”

A megfeszített próbálkozás és csalódás éve következett. Életemben először lettem 
igazi munkanélküli. A helyzetemnek kijáró segélyt, a heti 180 dollárt az állam 
félévig fi zette, én meg állást kerestem magamnak. Az idő ugyan a legjobb orvos, 
de egyre jobban izgultam a jövő miatt. Az ontarioi Mérnökszövetség segítséget 
ígért, de mindössze két-három meghallgatás akadt. Vagy harminc céghez küldtem 
el az életrajzomat, de egyik sem hívott be, még meghallgatásra sem. Udvariasan 
azt felelték, hogy az életrajzomat iktatták a személyzeti akták közé. Gondolom, 
a cégek többségének túl tapasztalt, s ezért drága voltam, a „kanadai tapasztalat-
szerzésem” pedig nem volt túl hatásos. Később rájöttem, hogy életrajzom szegé-
nyes formája is elriasztotta őket, hiszen két ujjal pötyögtem le egy ócska írógépen. 
De dicsőség Istennek, hogy a Fennvaló nem hagyott el.

Az időm nagy részét otthon töltöttem, időnként felhívtam valakit. A családom 
megértett és féltett, de a hangulatom egyre romlott. Joe jóvoltából a zsinagógánk-
ban is gyorsan elterjedt a híre, hogy Rott, aki népszerű volt abban a körben, 
„elveszítette az üzletét”.

Könnyekig meghatott az alábbi eset: Mr. Perec Friedberg, aki szintén zsinagó-
gánk tagja volt, mellesleg nagyon sikeres üzletember, nagy mecénás, közismert a 
bőkezűségéről, egyszer csak odament Joe Weltmanhoz, és suttogni kezdtek egy-
más közt. Mellettük ültem, és éreztem, hogy rólam van szó. Joe megrázta a fejét, 
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és Friedberg távozott. Joe egy kicsit zavarban volt, amikor odahajolva hozzám azt 
mondta: „Perec megtudta, hogy elveszítetted az üzleted, és támogatni akar 
huszonötezerrel. Megmondtam neki, hogy nem kell.”

De még mennyire hogy kellett volna! A családi költségvetésünk recsegett-ro-
pogott. Jövedelmünk felett ott tornyosult a százezer dolláros kölcsön és kamatai, 
amit a házunkra terheltem, hogy üzlettárs legyek. Az eltelt két év alatt nem tud-
tuk csökkenteni ezt az adósságot. Azonnal átadtam a banknak a negyvenezer 
dollárt, amikor volt társaim kifi zették. Hildegard Limaher tanítónő volt egykori 
iskolámban, ahol angolul tanultam. Huszonöt évig volt apáca egy kolostorban, 
könyörületes és nagyon jószívű asszony, aki megszerette a családunkat. Tízezer 
dollárt adott kölcsön minden kamat nélkül, hogy csökkentsük adósságunkat a 
bankban. Egy részét így visszafi zettük, de a maradék majdnem ötvenezer volt 
12%-os kamatra, és ez nem hagyott aludni. Regina mama semmiféle támogatást 
nem kapott az államtól, csak a gyógyszere volt ingyenes. Én fi zettem a lakbérének 
és az öregotthonban való gondozásának a felét. A másik felét Joe fi zette.

Mindezt azért mondom el, hogy megmagyarázzam, miért mondott nemet Joe 
Weltman Friedberg ajánlatára, amikor segíteni akart. Az unokatestvérem távolról sem 
volt olyan gazdag, mint Friedberg, de mindig vele egyenrangúnak próbálta „feltün-
tetni” magát. Weltmant ez vette rá, hogy elutasítsa Friedberg segítségét, mert úgy-
mond „nem kell a pénze, boldogulunk egymagunk is”. Máskülönben Joe-nak azt 
kellett volna mondania, hogy: „Te adsz huszonötöt, és én ugyanannyit teszek hozzá.” 
Joe töviről-hegyire ismerte a családi költségvetésünket, de addigra már végtelenül 
unta, hogy „minden oroszért” ő fi zessen. Jól értettem én ezt, de meg a családunk is 
kinőtt addigra a bevándorlási gyermekkorból, és elég magabiztosan állt a lábán, bele-
értve azt is, hogy már mi fi zettük a gyerekeink tandíját a magániskolában. Nem 
számítottunk Joe további segítségére, és mindig őszintén megköszöntük neki az óriási 
segítséget, amit nekünk nyújtott. Ezért hallgattam annyira, amikor Joe elmesélte, 
hogy Friedberg segíteni akar nekünk, bár én magam nagy örömmel és hálával elfo-
gadtam volna a segítségét. Akkor még Iyának sem mondtam el, mi történt.

Ugyanazon a héten még egy megható és feledhetetlen esetre került sor. 
Mr. Emil Tannenbaum, aki úgyszintén a mi zsinagógánk tagja volt, szintén tehe-
tős, bőkezű és közismert mecénás, odajött hozzá,: „Mr. Rott, hallottam, gondjai 
vannak az üzlettel. Miben tudok segíteni?” Persze meghatottak jóságos szavai, de 
tudtam, hogy Mr. Weltman „büszke klánjá”-hoz tartozom, ezért csak kezet fog-
tam vele, őszintén megköszöntem, és visszautasítottam a segítségét.

Azóta több mint huszonöt év telt el. Perec Friedberg és Emil Tannenbaum 
már nem él. De a gyermekeik – Dov és Nancy Friedberg, Vivienne (Tannen-
baum) és George Kuhl továbbra is érdeklődőek és bőkezűen támogatják a szük-
séges és hasznos terveket, köztük a mi családunk elképzeléseit is.

Miközben gondterhelten munkát kerestem, a régi kuncsaftjaim hallottak felő-
lem ezt-azt, és érkeztek a segélykérések: kinek a tűzhelye romlott el, kinek a 
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hűtője. Kezdték megfi zetni a munkám valódi értékét, nekem meg örült a szí-
vem a siker láttán, hogy tisztán, tökéletesen elvégeztem a vállalt munkát. Ismét 
eszembe jutott annak az öreg zsidónak a tanácsa, akivel valaha a villamoson 
találkoztam: „Csak magadnak dolgozz!” Sikerült új életre kelteni a Six Fix 
 Services Limitedet, és létrehozni a leányvállalatát is Sibel Engineering néven, 
amely egy szibériai elektromérnök szolgáltatásait kínálta. Azóta ez a két cég már 
három évtizede segít abban, hogy pénzt keressek, örüljek az életnek és az elnyert 
szabadságnak.

És hogy mi történt a Ferrum céggel? Akkoriban gyakran járt hozzánk David Turk, 
az egyik szomszédos vállalkozás munkatársa, energikus, becsvágyó fi atalember, 
alig több húsznál. Folyamatosan hozta a kis megrendeléseket mechanikai mun-
kákra, galvanizálásra, amelyekre a cége által gyártott termékek miatt volt szükség. 
Csodálkoztam azon, milyen sok minden érdekli, és milyen mélyre ás a kérdései-
vel. David elmondta az apjának, Philipp Turknak, a tapasztalt közgazdásznak, 
aki az ő cégüket vezette, milyen zavar támadt a cégnél, amikor elmentem.

Pár nap múlva, miután megegyezésre jutottak a bankkal a hitel törlesztésének 
módjáról, David és Philip Turk lett a Ferrum cég tulajdonosa. Energikusan hoz-
záláttak, hogy javítsanak a termelés mutatóin.

Abban az időben történt, hogy a kétmilliós Toronto vezetése sokkal szigorúbb 
követelményeket támasztott a városi ipari egységek galvanizáló részlegeiből a 
csatornarendszerbe kerülő savas-lúgós melléktermékek iránt. Ezek az intézkedé-
sek olyan szigorúak voltak, hogy sok cég kénytelen volt bezárni.

Amikor fölszereltük az új részleget, jelentős összeget költöttünk a galván mel-
léktermékeket megtisztító létesítményre, de az új szabványok szerint ez sem volt 
elég. A cég új tulajdonosai bátor döntést hoztak, amikor abbahagyták a munkát 
az általunk felépített galvánrészlegben, eladták a felszerelést, és áttértek arra, hogy 
minden terméket rozsdamentes acélból vagy drága színesfémből gyártsanak. 
Kisebb gyártócsarnokot vettek az üzemnek, és a Ferrum más nevet kapott: Gal-
lery Specialty Hardware Ltd. lett a neve. Mára ez a cég megtízszerezte termelését, 
nemzetközileg ismert lett, megvannak a maga leányvállalatai Tajvanon és Kíná-
ban. Az építészek és a tervezők különleges megrendelései alapján készült díszes 
kilincsek és más fém alkatrészek díszítik sok országban a szállodák, kaszinók, 
kórházak és kereskedelmi központok ajtait.

Január elején (2010-ben), amikor ez a könyv már nyomdába készült, sokadszor 
is el kellett mennem a Gallery S H Ltd.-be, hogy segítséget kérjek. Össze kellett 
hegesztenem két, vastag nikkel és krómréteggel borított vékony sárgaréz alkat-
részt. David Turk, és Philip, az apja kedvesen fogadott, ahogy mindig. David 
átkísért a forrasztórészlegbe, és büszkén mondta közben: „Mister Rott, épp tegnap 
érkeztem vissza Dubaiból, ahol részt vettem a világ legmagasabb felhőkarcolójá-
nak, a 828 méter magas Dubai Toronynak az átadásán. Az épület minden ajtaján 
a mi cégünk által gyártott zár, zsanér és lemez van.”
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Ennek a fejezetnek a lezárásaként idézek a levelemből, amelyet akkoriban írtam 
a barátainknak, Fridmanéknak.

„1981. november 17. Toronto. Drága Kosztya és Ánya! Talán már nem is emlé-
keztek az írásomra, olyan régen nem írtam. Iya derék ember, amikor több szabadideje 
volt, mindig levelet írt.

Október 31-én jelentős eseményre került sor a családunkban, mint a mellékelt meg-
hívóból láthatjátok. Angol és ivrit nyelvű a szöveg. Ez áll benne. »A Fennvaló iránti 
hálával eltelve, amiért kivezetett minket Oroszországból, és elvezetett minket a mai nap 
eseményéig, örömmel meghívjuk, hogy velünk együtt részt vegyen a szombat reggeli 
istentiszteleten, amelyen fi unkat, Edwint kiszólítják a Tórához a bármicvója alkalmá-
ból [a tizenharmadik születésnap megünneplése]. Erre a szombatra a Tóra bekezdése 
a Noé. 1981. október 31., reggel 9 óra, a Torath Emeth zsinagógában, Toronto, View-
mount Avenue 1. A reggeli istentisztelet után meghívjuk ebédre.

Vladimír és Iya Rott.«
[A Togliattiba küldött meghívóból kivágtam az „Oroszországból” szót, hogy 

ne okozzak fölösleges nyugtalanságot a barátainknak. – V. R.]
Nagy esemény ez a családnak. Egy tapasztalt tanár, Mr. Rubinov félévig készítette 

föl Edwint, és a fi acskánk, általános csodálatunkra és örömünkre, tisztán és szabá-
lyosan olvasta föl és énekelte végig nemcsak az egész Noé bárkáját, de a kiegészítést is. 
Edwin sikerében nemcsak az mutatkozott meg, hogy értelmes fi ú, és kiválóan meg-
tanult mindent, hanem az is, hogy már több mint két éve énekelt Toronto egyik 
legnagyobb zsinagógájának férfi kórusában. Az ismert kántor, Harold Klein vezetése 
alatt, aki a bécsi konzervatóriumban végzett, hat és hatvan év közötti »fi úk« énekel-
nek a kórusban (orvosok, ügyvédek stb.). A mi közösségünkben nem szokás a szombati 
tánc, de az Edwin iránti lelkesedés megtörte ezt a hagyományt – a férfi kórus kör-
táncot lejtett a Bima körül, amelyen a Tóra fekszik.

Mindenki gratulált nekünk. Az emberek őszintén örültek szokatlan esetünknek. 
Hiszen Edwin hétéves volt, amikor a család Torontóba került, nemrégiben hagyta el 
a Szovjetuniót, és már általános tiszteletet vívott ki magának.

Joe Weltman tévedett, amikor azt mondta: »Titeket senki sem ismer. Összeszedünk 
otthon tíz férfi t, és családi körben megcsináljuk Edwin bármicvóját.« Nem hallgat-
tunk rá, és úgy döntöttünk, mindenkinek küldünk meghívót, aki a zsinagógánkba 
jár: nem közelről, de arcról mindenkit ismertünk, hiszen már hét éve jártunk oda.

Hogy csodálkoztunk és mennyire örültünk, amikor kétszázhetvenöt ember vála-
szolta, hogy eljönnek az ünnepre és az ebédre. A zsinagógában lévő étterembeli ebéd, 
ha a virágot, az aperitifet és a ruhatárat is beleszámítjuk, ötezer dollárba került. A fő 
asztalnál (az elnökségben) tíz ember ült: a mi családunk, a büszke Regina nagymama, 
Joe és Edit, valamint Ochs rabbi. Volt két asztal (egyenként tíz személyre) az oroszok-
nak is, vagyis Józsinak, Maratnak és a többieknek. Még Magyarországról is megér-
kezett az unokatestvérem, Jutka a férjével. Az ebédnél szóltam pár szót Edwinről, mi 
magunkról és Regina mamáról. Igyekeztem vidám hangot megütni, de sokan, köztük 
Marat is, sírt.
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Ünnepi körülmények között folyt a bankett. Egy tucatnál több pincér szolgálta fel 
zökkenőmentesen a fogásokat. A vendégek szerint az étel nagyon ízlett. Mrs Jacobs, 
aki hosszú évek óta kiváló szakács, különösen iparkodott a mi családunk kedvéért. 
Annyira akarta, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön, hogy betegségére való 
tekintet nélkül, aznap is bement dolgozni, és a konyha egyik távoli sarkában lévő 
apró díványon fekve parancsnokolta a személyzetet. A díványon találtuk, amikor a 
bankett után az egész család bement hozzá, hogy megköszönjük a nagyszerű tálalást.

Nem találok szavakat, hogy elmondjam, milyen remekül sikerült minden, hány 
új barátot szereztünk, és mennyire sajnáltuk, hogy nem voltatok ti is mellettünk, 
drága togliatti-iak. A vendégek száma alapján ez közepes bármicvó volt, de a vendé-
gek hangulatát tekintve feledhetetlen. A mai napig köszöni nekünk mindenki szemé-
lyesen, ha találkozunk, vagy telefonon, és Edwin is folyamatosan kapja az ajándéko-
kat és a csekkeket.

Hála Istennek, jól élünk. A gyerekek nagyon különböznek egymástól, de rendesek, 
bár egyikről sem vehetjük le a szemünket. Sándor most fejezi be a tizenharmadik 
osztályt, és megpróbál bejutni a torontói egyetem építészeti tanszékére, de ehhez 
nagyon jó jegyek kellenek, és tetemes terjedelmű portfólió az elkészült mintamunkák-
ról. Ez helyettesíti a felvételit. Majd meglátjuk.

Ilona nagyon jól tanul. Most veszi át a tizenharmadikban szükséges tárgyak egy 
részét. Arról próbál meggyőzni minket, hogy eresszük el nyáron hat hétre Francia-
országba, hogy egy különleges nyári iskolában tökéletesítse a francia tudását. Már van 
bankszámlája, amin rajta van a munkával megkeresett hatszáz dollárja, de az úthoz 
körülbelül háromezer kéne. Még az is lehet, hogy Edwin fogja »fi nanszírozni« a 
nővérét ajándékba kapott pénzéből.

Mivel »kikerültem az üzletből«, a pénzügyi helyzetünk kissé megingott, de Iya 
mama derék asszony: szeptembertől állást kapott, pontosabban kinevezték professzor-
nak a torontói egyetemre, és kétszer annyi előadása lesz (amitől persze a fi zetése is 
nő), ezért jelenleg ő a »családfenntartónk«. Rendesen megélünk. Itt is, ahogy minden-
hol, az a legfontosabb, hogy rendesen éljen az ember, legyen büszke, és örüljön annak, 
ami aznap a rendelkezésére áll.

Szeptemberben visszaadtuk anyu nevezetes kétszobás lakását, amelyben az új éle-
tet kezdtük 1974-ben, Regina mamát pedig, aki már a nyolcvankettedik évében jár, 
átköltöztettük az öregek otthonába. Nagyon érdekes intézmény, amelyben zsidó öre-
geket ápolnak. Tizenhárom emeletes, és kétszemélyes szobák vannak benne. Beállítot-
tam Anyunak egy színes tévét. Megtartottuk a régi telefonszámát, hogy öreg barátnői 
hívni tudják. Hála Istennek, Anyu jobb állapotban van, csak olvasni képtelen. De a 
tévét, az órát látja. Értelmes, még mindig okos, csak nagyon meghízott, mert az asz-
talnál nem tudja türtőztetni magát. Hatszáz dollárt fi zetek érte havonta (ami meg-
felel a megelőző jövedelmünknek), ebből kétszázhetvenötöt Joe ad. A hatszáz dollár 
alig a fele annak, amibe abban az intézményben egy ember belekerül.

1984-ben lesz tíz éve, hogy megérkeztünk Kanadába. Anyu attól kezdve nyug-
díjat kap, és azon túl nem kell fi zetni érte, mert az állam magára vállalja az eltar-
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tását. Minden öreg havi kilencvenhat dollárt kap zsebpénzként. Regina mama, aki 
még mindig nem tanulta meg, hogy költsön pénzt önmagára is, nekem adja ezt a 
pénzt, hogy kiegészítsem a családi költségvetést.

Még egy jó hír van nálunk. Józsi, a »tanítványom«, kétévnyi megfeszített gyakor-
lás után, ötödszöri kísérletre letette az autóvezetői vizsgát. Nem olyan bonyolult vizsga, 
Sándornak és Ilonának már régen megvan az engedélyük, de hát Józsi különös ember, 
és mindnyájan örülünk, hogy sikerült neki.

Kosztya, nem akarod visszaadni a fényképet (!) a rokonoknak, ami olyan forró 
helyzetben került hozzád? Rendes embereknél ez az illendő.

Hát ennyi volt a beszámolóm, kedves Barátaim. Nem fogom elismételni ugyanezt 
Gáljának vagy Jurának és Tányának, mert nekik is írtam ezt a levelet, adjátok oda, 
hogy elolvassák. Sokat ábrándozunk arról, hogy valamikor még találkozunk.”

A levél végén az a titokzatos mondat arról a fényképről szólt, amelyet Kosztya 
őrzött egy amerikai pilótáról, akinek a koreai háborúban lőtték le a gépét, s aki 
annak a tábori kórháznak a közelében zuhant le, ahol Kosztantyin Fridman 
orvos-ezredes gyógyította a sebesülteket. Kosztya magához vette az elpusztult 
amerikai iratait, s hosszú évekig őrizte. Fridman doktor részt vett a koreai hábo-
rúban, és sok érdekes történetet mesélt róla.

Eszembe jutott az akkor népszerű vicc: „Miért alakítottak át minden szovjet 
harci repülőt a koreai háború idején lábbal irányíthatóvá?” „A felszállt szovjet piló-
ták kínainak álcázták magukat: mindkét kezükkel a szemük sarkát húzták fölfelé, 
hogy az amerikaiak ne jöhessenek rá, a Szovjetunió is részt vesz a háborúban.”

Abban az időszakban mindenki értette ezt az aktuális viccet. Ma már csak 
csodálkozom, milyen gyorsan beletanult a családunk a kényelmes létezésbe, és 
emelkedett föl a türelem, és a kölcsönös tisztelet nemzetközi szintjére.
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A kanadai szabad élet hosszú éveken át éltette családunkban a féktelen vágyat, 
hogy lássuk a világot, utazzunk. Hogy olyan országok szépsége táruljon föl előt-
tünk, amelyekbe nem is olyan régen, szovjet állampolgárként a lábunkat sem 
tehettük volna be. Amíg egyik gyerekünk sem választott magának élettársat, min-
den évben együtt töltöttük a szabadságunkat. Iya akkor már többet keresett a 
torontói egyetemen, mint én a magam munkájával, és minden pénzét az utazá-
sainkra költöttük.

Az Egyesült Államokba vezető további két felejthetetlen utunk bátorságot 
adott nekünk a terveinkhez. 1980 decemberében a téli szünetet a Bahama-szige-
teken töltöttük, amely nemrégiben lett független ország, korábban a brit biroda-
lom része volt. A szigetek rokonszenves, fekete bőrű lakossága a bennszülöttek és 
az egykori, Afrikából odahurcolt rabszolgák keverékéből alakult ki. Az akkor 
igénybe vett Holiday Innünk a Karib-tenger Paradicsom-szigetén magasodott, s 
a víz szinte közvetlenül az ablakok alatt hullámzott. Szokatlanul népes volt a 
szálloda személyzete, nagyon udvariasan és szerényen viselkedtek. Jól beszéltek 
angolul, ám a kiejtésüket nehezen szoktuk meg. A szálloda csöndes volt, minden 
pihenésre csábított benne, a szép úszómedencék és a forró napsütésben szikrázó, 
homokos strandok is. A szálloda mellett számtalan boltocska volt, amelyekben 
színes ruhát, helybéli készítésű emléktárgyakat lehetett vásárolni. Voltak szuper-
market típusú boltok is bevásárlókocsival és sok pénztárral. Ezek mellett mindig 
álldogált két-három helybéli kamasz, akik a csomagolásban és rakodásban segí-
tettek, így próbáltak pár centet keresni.

A szomszéd szállodában fölfedeztünk egy intézményt, amit még nem ismertünk. 
A kaszinó volt az. Csak felnőttek léphettek be, a gyerekeink örömmel maradtak a 
terem bejáratánál, ahol videojátékkal szórakoztak, ahogy a velük egykorúak is. Az 
embernek a feje szédült, ha látta az óriási termeket, hallotta a játék-automaták zaját, 
a fényt és a rengeteg látogatót. Csodálkozva és ijedten néztük, ahogy a játékosoknak 
a szemük sem rebben, amikor elveszítik sok száz dolláros tétjeiket, és aztán új tétet 
raknak fel. Iyával megengedtük magunknak azt a fényűzést, hogy föltettünk tizenöt 
dollárt, amit egy pillanat alatt elnyelt a játékautomata.

Esténként szórakoztató programot szerveztek a szállodában. Az egyik este Ilona 
egyszerre két üveg pezsgőt is kapott jutalmul. Az egyiket azért, mert ő mutatta 
be a legszebben a szállodában lévő butik ruhamodelljeit s a másikat azért, mert 
ő lett az este „szépségkirálynője”.
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A Bahamákon töltött nyaralásunkat különösen emlékezetessé tette a Jankanu 
nevű színes, vidám karnevál, amelyet a karácsonyestét követő reggelen rendeztek 
meg. Még éjszakai sötétben indultunk el a többi nyaralóval egy kis gőzhajón a 
szomszéd szigetre, ahová vidám emberek érkeztek a többi szigetről is. Pontosan 
hajnali négykor megkezdődött a tűzijáték, és felhangzott a dobok és más hang-
szerek zenéje. Megkezdődött a karneváli felvonulás, a száz-kétszáz fős csoportok 
vidám versenye, amint eltáncoltak a nézők előtt. Mind fi atalok voltak, színes 
jelmezben, és minden csoportnak volt valamilyen témája: a tenger ajándékai, 
virágok, űrhajósok, az ősök rituális maszkjai, bohócok. Dobok minden méretben, 
fém marakaszok, sípok, kereplők, szaxofonok és trombiták. Hangos, ritmikus 
zene szólt. És mindenki szakadatlanul táncolt: a felvonulás résztvevői, a nézők az 
utca két oldalán, az erkélyeken, a háztetőkön.

Minden résztvevő maga készítette el a jelmezét, többnyire kartonból és színes 
papírból. Az egyik fi atal, akivel emlékként együtt fényképeztük le magunkat, a 
felvonulás után nekünk ajándékozta a maszkját. Elmesélte, hogy hat hetet áldo-

 A Bahama-szigetek, Nassau.
1980 decembere
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zott arra, hogy elkészítse a jelmezét. Egyébként a helyi reptér navigációs szolgá-
latánál dolgozott. A mi Edwinünknek annyira megtetszett az ajándékba kapott 
maszk, hogy elhatározta, magával hozza Torontóba. A beszállásnál a stewardess 
először tiltakozott, aztán mégis engedett a könyörgésünknek. A Bahama-szigete-
ken látott karneválról származó maszk azóta is ott van, immár hosszú évek óta a 
könyvtárunkban, amely a házunk pincéjében helyezkedik el.

A mai Oroszországban már aligha csodálkozik bárki is a más országokban látottakon, 
ám a feljegyzéseimben meg akarom őrizni örömünket, amit a világ felfedezése szer-
zett nekünk. Ahogy harminc évvel ezelőtt is élt bennünk a vágy, hogy minden örö-
möt megosszunk azokkal, akik Togliattiban maradtak, az akkoriban még igencsak 
szilárd vasfüggöny mögött. Mindent szerettünk volna elmesélni nekik, de óvatosak 
voltunk, nehogy ártsunk a címzetteknek. Ezért volt az, hogy Iya a leveleiben félt 
megnevezni Izraelt vagy a Közel-Keletet, s helyettük azt írta: „Nem a mi keletünk”.

A pénzbeli ajándék, amelyet Edwin a tizenharmadik születésnapjára a bármic-
vón kapott, lehetővé tette, hogy bátrabban tervezzük meg a család következő 
útját. 1982 augusztusában harmincnapos szabadságra indultunk, amelyből tizen-
két napot Izraelben töltöttünk, és volt benne egy tizenöt napos autóbusz-kirán-
dulás is, amely Rómától Londonig kilenc európai országot érintett.

Tel-Aviv-i megérkezésünk után örömmel találkoztunk apám testvérével, Róth 
Artúr bácsival és a fi ával, Andrással, akik kijöttek elénk a reptérre. A Naharia 
nevű, északon lévő zsidó városból érkeztek. Addigra Ilona is befejezte Nizzában 
azt a különleges tanfolyamot, amelyen francia tudását tökéletesítette, és egyedül 
repült Párizsból Tel-Avivba. Másnap nagy örömmel találkoztunk vele.

Első látogatásunk Izraelben. Róth Artúr, a nagybátyám és Blanka néni 
örömmel fogadták a családunkat Nahariában. 1982 augusztusa
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Iyának a Togliattiba írt terjedelmes leveléből vett részletek érzékeltetik, milyen 
hangulatban voltunk és mi történt az utazás alatt.

„1982. november 30. Drága Ánya, Kosztya, Tánya, Jura és Gálja!
[…] Régóta készülök, hogy beszámoljak az utunkról, de nehéz időt szakítanom a 

levélírásra. Nagyon remélem, hogy megkaptátok az utunk európai részéről írt beszá-
molómat. Mert másodszor már nem volna erőm, hogy olyan hosszú levelet írjak, és 
érzékeltessem az érzéseinket.

A nyári utunk húszezer dollárba került, s ennek a felét még vissza kell fi zetnünk, 
de örömmel fi zetünk, miközben felidézzük ennek a csodálatos szabadságnak az ese-
ményeit.

A nem a mi keletünk olyan, mint Seherezádé egyik meséje. Torontóból repültünk, 
délután ötkor szálltunk le, már ereszkedni kezdett a júniusi este, az ég nagyon kék 
volt, a levegő meleg, és Artúr bácsi meg András, a fi a, öleléssel fogadott minket. Kijöt-
tek elénk. Még csak álmodni sem mertünk erről, s akkor az álom valóság lett. Sajgott 
a szívem, mert úgy éreztem, visszatértem a hazámba. Olyan érzésem támadt, mintha 
Ulan-Udéba érkeztem volna meg, és csak pillanatok kérdése, hogy minden rokonom 
körülvegyen.

Nahariában Artúr bácsi felesége másnap este huszonnégy személyes vacsorát főzött, 
a vendégek mind beszéltek magyarul, néhányan közülük oroszul is. Megnéztük a 
környéket, fürödtünk a Földközi-tengerben, voltunk Haifán. Minden épület tufából 
van, rózsaszín árnyalatú kőből, amely különösen a lenyugvó nap sugarainál gyönyörű, 
de minden negyedben van beton óvóhely. A hőség miatt éjszakára sem csukják be az 
ajtót-ablakot, igaz, mindegyiken vasrács van, mert félnek a terrortámadástól. Lég-
kondicionálója kevés embernek van. Ötven százalékkal szegényebben élnek, mint az 
amerikaiak. Köröskörül minden zöld, de olyan hőség van, hogy víz nélkül minden 
azonnal elpusztulna, ezért minden bokor és fa alatt földdel takart, kis átmérőjű 
gumivezetékből csepeg a víz. Képzelhetitek, micsoda munkába kerül ez! Augusztus a 
legforróbb hónap, naponta 35-50 fok van. Áprilistól novemberig szinte egyáltalán 
nem esik.

A »legforróbb« napokban érkeztünk ide [1982-ben harcok voltak Libanonban 
– V. R.], ezért mindenütt, az utcán, moziban, bankban, tizennyolc-huszonkét év 
közötti srácokat látni géppisztollyal a vállukon. A városon át, amelyben a nagybátyánk 
lakik, különösen éjszakánként, nagy dübörgéssel vonul északra a haditechnika, a tan-
kok. De milyenek! Egyszerre rettentő és örömteli ezt az erőt látni. Nekünk ez szokatlan 
élmény, bár Vagya megtapasztalta a háborút gyerekkorában, de én meg a gyerekek 
eddig, hála Istennek, nem. Csináltunk emlékbe egy fényképet: a katonák ennek ked-
véért felültették a gyerekeket a tankra. Elzsibbad az ember szíve, amikor esténként a 
tévében látja, hány embert öltek meg, hányan sérültek meg aznap. Mindegyik szép, 
mint a festett kép, és olyan fi atalok! Érdekes, hogy minden katonának van hetenként 
egy kimenőnapja, amikor hazaviszik, hogy pihenjen, és kimossa a szennyesét.

Ha nem láttam volna, el sem hinném, milyen bátrak, nyugodtak az emberek. 
Naharia környékén néhány útkereszteződésnél hatalmas sátor áll, amelybe kenyeret, 
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gyümölcslevet és egyéb élelmet visznek a közelben lakó asszonyok, hogy a bárhonnan 
odaérkező katonák harapjanak valamit, és pihenjenek egyet.

Elmentünk az ország hegyes vidékére is [a Golan-fennsíkra – V. R.]. Artúr bácsi 
lányának, Marinak a családjánál vendégeskedtünk, akinek két gyereke van. Rokon-
szenves és nagyon jólelkű férje, Vili kisgyerekként érkezett ide egymagában, Jugo-
szláviából. A szüleit a háborúban veszítette el. Keresztény szomszédasszonyuk nevelte 

föl Vilit, aki már régen ideköltözött a 
saját gyerekeivel, és egy órányira lakik 
Mariéktól. Vili és Mari egyénileg gazdál-
kodó parasztok, két traktoruk van, almát 
és narancsot termesztenek, és kora hajnal-
tól késő estig dolgoznak.

Ebben a körzetben jól teremnek az 
almáskertek, amit az is elősegít, hogy a 
hegyek közt telenként van egy kis fagy és 
hó. Vili gazdaságában nagyjából három-
száz almafa van, amelyeket kettesben 
gondoznak Marival: kapálnak, metsze-
nek, öntöznek. De ahhoz már nincs ere-
jük, hogy leszedjék az almát. Lábon 
adják el a termést, vagyis az alma még a 
fán van. A környező falvakban mindig 

Naharia. 1982 augusztusa

Naharia közelében épen maradt egy, 
még a rómaiak által épített vízvezeték 

egy szakasza.
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van egy-egy arab, aki megveszi. Vili mesélte, hogy általában az egész nagycsalád 
megérkezik az almaszüretre, a nagyanyától az apró gyerekekig. Pár napig az ültet-
vényen éjszakáznak, és nagyon rendesen szedik le az almát, még a kukacosat sem 
hagyják fenn. Idén némi alkudozás után az arab huszonötezer dollárt fi zetett Vilinek 
az almatermésért. Ebből is látni, hogy az emberek békén megférnek egymással, hiszen 
mindegyik függ a másiktól. Érdekes, hogy az arab falvakban általában kétszintesek 
a házak, és nincsenek körülöttük fák, csak a puszta föld és a sziklák. A »mi sráca-
ink«-nál bezzeg mindent elborít a zöld meg a virág, bár ez óriási munkába kerül.

Korábban Mari pár tehenet is tartott a gazdaságban, ezeket viszont megölte a 
Libanonból kilőtt első Katyusa-sorozat. A tehénistálló romja még mindig emlékeztet 
erre az utóbbi szerencsétlenségre, amely mellett Sándor azonnal meg is találta a maga 
«szuvenír»-jét, egy felrobbant lövedék repeszét. Ettől a lövedéktől sebesült meg Jael is, 
Mari tizenkét éves lánya, akinek egy repesz kitépte a húst a csípőjéből.

Vilire gondolva leginkább a munkaszeretete jut eszünkbe, a jószívűsége, és hogy 
mindig jókedvű. S még valami: mérhetetlen tisztelet árad belőle, és mindenképp segí-
teni akar az országot elözönlő új bevándorlókon. Vili a szívével lát. Csodálatramél-
tóan csak a jót látja az emberekben.

Látogatóban a Golán-fennsíkon Vilinél és Marinál (Vili a kép jobb szélén)
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A következő három napban az országban utazgattunk, amihez a torontói utazási 
ügynökség tágas taxit bérelt, amelyben légkondicionáló is volt.

De elsősorban a minden vallás fővárosáról akarok írni, Jeruzsálemről és a Sirató-
falról. A város szokatlanul szép. Székesegyházak, templomok, zsinagógák, mecsetek, 
régiek és újak, nehéz elhinni, hogy emberi kéz építette őket. Itt van előttünk az 
emberiség egész történelme. A Siratófalhoz az arab negyedek zajos bazárjain át vezet 
az út, amelyek némileg emlékeztetnek Közép-Ázsiára, de sokkal színesebbek és 
 fülledtebbek.

Öt napig minden nap elmentünk a Siratófalhoz, alaposan megnéztük, és csodál-
koztunk, hogy a valóság meghalad minden elképzelést. A vallásos emberek és könyvek 
azt bizonygatják, hogy a Faltól vezet a legrövidebb út Istenhez, ez a legjobb hely, hogy 
beszéljünk vele. Ezért állnak szorosan egymás mellett a különféle bőrszínű és különféle 
országból érkezett emberek, sokan közülük imádkoznak, és cédulákra írott kéréseket 
dugdosnak a kövek közti résekbe. Egyszer hétköznap mentünk el a Falhoz, akkor 
mindent megérinthettünk, megnézhettünk. Máskor szombaton mentünk oda, akkor 
sok ezer embert találtunk ott, sokan fehér taleszt viseltek. Esküvőt, bármicvót is tar-
tottak. Nem volt könnyű közel kerülni a Falhoz. De a látvány feledhetetlen volt!

Voltunk a bibliai Názáretben, Hebronban és Jézus szülőhelyén, Betlehemben, és 
megcsodáltuk a próféták sírját.

Fürödtünk a Holt-tengerben, amelynek vize 33% sót tartalmaz, s érintésre olyan, 
mint az olaj, az íze viszont nagyon keserű. Szóval nem tudom érzékeltetni. A víz 

A Siratófalnál
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még engem is fenntartott, pedig süllyedni 
szoktam, mint a kő. Ám ha van rajtunk 
egy karcolás, vagy a szemünkbe kerül a 
víz, akkor úgy csíp, hogy nem lehet elvi-
selni. Ötven fokos a hőség. A kövek úgy 
felforrósodnak a napon, hogy nem lehet 
nyugodtan kigázolni a vízből a partra, 
csak szökdécselve, és utána fejvesztett 
rohanás a zuhany alá.

Szégyen, hogy nem ismerjük a történel-
met. Elmesélem, mennyire rabul ejtett 
minket a Maszada. A Holt-tenger kör-
nyéke kihalt: sziklák és homok. Az egyik 
hegy lapos tetején láthatók az ősi erőd, a 
Maszada romjai, amelyet az i. e. I. században épített Heródes király. A maga idején 
valódi város volt, amelyet a király szolgái népesítettek be: voltak benne lakóházak, áru-
raktárak, iparosok, volt zsinagóga. Három emelet mélyen építették be a hegybe a király 
palotáját, amelyben dísztermek, hálószobák, fürdőszobák voltak és egy hatalmas víz-
tároló, amelynek tartalma egy évig elég volt. A kőbe vésett, különleges csatornarendszer 
az eső és a harmat minden cseppjét a víztárolóba vezette.

A rómaiak párszor el akarták foglalni ezt a megközelíthetetlen erődöt, de nem 
sikerült nekik. Hosszas ostrom után sikerült nekik hosszú, menetes rámpát kialakítani, 
amelyen a várkapu közvetlen közelébe vontathatták a faltörő kosokat és a katapulto-
kat. Elkeseredett harc árán sikerült betörniük az első kaput. A zsidók, a vár lakói úgy 
döntöttek, élve nem adják meg magukat a hódítóknak. Elásták szent tekercseiket és 
könyveiket, fölvették a legszebb ruhájukat, és kiválasztottak tíz bátor férfi t. Ők a 
nyaki verőéren ejtett egyetlen késszúrással kivégezték a vár egész lakosságát, mintegy 
kilencszáz embert, s utána magukkal is végeztek. Így fogadták ellenségeiket, halottan, 
ám nem legyőzötten. A kivégzésük előtt egy helyre gyűjtötték valamennyi vizüket és 
élelmüket, hogy megmutassák ellenségeiknek, nem a szűkölködésbe haltak bele. Hősies 
és büszke haláluk volt. Ma ez a hely Izrael állam legszentebb helye. Itt esküszik hűsé-
get az országnak minden besorozott katona …

A hegytetőről még mindig látszik a rómaiak által épített rámpa és az ostromgépek 
modelljei, amelyeket nemrégiben Hollywoodban építettek meg a Maszada című fi lm 
forgatásához.

A családunk egy napot egy kibucban töltött, amely a kommuna izraeli változata. 
Mojse Weltman, Joe unokaöccse családjának vendégei voltunk. Mojsét ugyan éppen 
tartalékos kiképzésre hívták be, de gyönyörű felesége, Sosi, akinek két gyereke van, 
szívélyesen fogadott minket.

Valószerűtlennek és csodálnivalónak találtunk mindent, amit láttunk. Jeruzsá-
lemtől délre, a sivatagban negyven családnak építettek föl húsz ikerházat, mindegyik 
házban két hálószoba és nappali van. Otthon csak reggeliznek. A kibucnak közös 

A Holt-tenger
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A Maszada-erőd
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ebédlője, óvodája, iskolája van. Lakói parasztok, akik reggel héttől délután kettőig 
dolgoznak, szőlőt és avokadót termesztenek. Van egy kis gyárépület is, amelyben 
 petróleumfőzőt és glajdert gyártanak, ami motor nélküli vitorlázó repülőgép. A kibuc 
legidősebb lakója harminchat éves. Mindent ingyen kapnak, ételt, ruhát és havonta 
száz dollárt is a családi szükségletekre. Ötévenként egyszer mehetnek szabadságra, 
akkor a közös kasszából fi zetik a jegyeket. Minden ügyről közösen döntenek, beleértve 
azt is, hogy meghallgatják, ha valaki el akarja hagyni a kibucot.

Kosztyának és Ányának üdvözletüket küldik a rokonaink, Friedmann Laci és a 
felesége – mindketten orvosok. Voltunk náluk vendégségben Haifán, és sokat beszél-
gettünk velük rólatok meg a barátságunkról. Laci Vagya távoli rokona Róth Hanyi 
nagymama jóvoltából. Az egész országban elismert szülész-nőgyógyász, Izrael sok új 
lakója az ő segítségével születik meg. Miközben Laci Haifát mutogatta, nagy csodál-
kozásunkra sűrűn odaléptek hozzá, köszöntötték, és mosolyogva közölték vele, hogy ő 
segítette a világra őket.

Laci egész családjából egymaga maradt életben Auschwitz után, és tizenhét éves kamasz 
volt, amikor az országba érkezett. Felesége, a szépséges Rahel a legidősebb egy tizenhat 
gyerekes családban. Ő is orvos, vezető bőrgyógyász, tanszékvezető a haifai egyetemen.

A Friedmann család nagyon rokonszenves, szeretettel fogadtak minket a Kar-
mel-hegyen lévő szép házukban. A kórházi munkájuk mellett magánbetegeket is 
fogadnak a klinikájukon, amelyet a ház földszintjén rendeztek be. Két nagyszerű 
lányuk van, az idősebbik már a hadseregben szolgál. Igen, itt a lányokat is behívják.

Drága barátaim, ideje befejeznem ezt a levelet, amelyet már vagy egy hónapja 
írok. A két hét egy pillanat alatt elszállt, amellett feledhetetlen volt. Utána Rómába 
repültünk, hogy megkezdjük ez évi szabadságunk második részét. Ha most megkér-
deznének, melyik hely számomra a legotthonosabb, azt mondanám, első helyen a Kelet 
áll, utána következik Ulan-Ude és a harmadik Toronto.”

Ugyancsak ragyogóan és feledhetetlenül alakult 1982-es nyári szabadságunk 
második fele. Azoknak az európai városoknak a felsorolása is önmagáért beszél, 
amelyeket a mozgás szabadságától még mindig ittas képzeletünk vetített elénk: 
Róma, Firenze, Velence, Bécs, Innsbruck, Lichtenstein, Luzern, Heidelberg, 
Köln, Amszterdam, Brüsszel, Párizs, London.

Természetesen fi gyelemreméltóak ezek az európai városok. Az idegenvezetők 
mellett Sándornak, a jövendő építésznek a tudása és megjegyzései is – növelve az 
érdekességet – segítettek, hogy a legfontosabbra, a szembeötlőre irányítsuk a 
fi gyelmünket. A körút során látható nevezetességek közismertek, én csak arról 
akarok mesélni, ami a legemlékezetesebb volt.

Rómába az ismert Globus cég által szervezett körút kezdete előtt egy nappal 
érkeztünk, és egy Fleming nevű, lepusztult külvárosi szállodában laktunk, ahol 
még zuhanyozni sem tudtunk rendesen. Azonnal indultunk is, hogy együnk 
valamit, hiszen délután négy volt. Minden vendéglő zárva volt az ebéd és vacsora 
közti szünet miatt. Végre találtunk valami jelentéktelen éttermet, és mind az öten 
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asztalhoz ültünk. A szomszéd asztalok-
nál élénken beszélgettek az olaszok, és 
folyton töltögették a bort maguknak, 
amely literes üvegkancsóban állt az asz-
talokon. Eszembe jutott a mi Ilonánk 
megjegyzése, amit a kéthónapos nizzai 
francia nyelvtanfolyam után tett, ami-
kor megérkezett hozzánk Izraelbe: 
„Európában minden tisztességes család 
bort iszik az ebédhez.”

Odajött hozzánk az idős vendéglős, 
és mondani kezdte, hogy későre jár, be 
kell zárnia, és hogy nem tud ételt fel-
szolgálni. Én mégis rávettem, mond-
tam, a gyerekek nagyon éhesek. Az 
öreg távozott. Tiszteletben akartam tar-
tani a lányom felfedezését, én is bort 
rendeltem, amely a literes kancsóban 
azonmód meg is jelent az asztalunkon. 
A kihozott leves viszont inkább moso-

gatólére hasonlított, amelyben a korábbi vendégek tányérjait mosogatták el, ezért 
felháborodottan visszaküldtem. A második fogást, a spagettit viszont egy pillanat 
alatt felfaltuk.

És a bor! Gyermekkori tapasztalatomra támaszkodtam, miszerint bobrujszkiak 
vagyunk, sosem hagyunk ehetőt-ihatót az asztalon. Azt is elfelejtettem, milyen 
tanulsággal járt a Volgai Autógyárban szerzett »alkoholos képzésem«. Mivel ren-
des és naiv család feje voltam, felszólítottam Iyát és a gyerekeket is, és mi bizony 
megittuk az összes bort. Az ebédért ötvenkilencezer lírát (negyvenkilenc amerikai 
dollárt) fi zettem, amitől gyanakvóbb lettem, mint a bortól. A szállodába így már 
vidámabban tértünk vissza, és este hattól másnap reggel hétig úgy aludtunk, mint 
akit fejbe vertek. Mégis nagy szervező a Papa!

Egy idős dél-koreai házaspár csapódott a csoportunkhoz, akik eltévedtek vagy 
lekésték azt a csoportot, amelynek koreaiul beszélő idegenvezetője volt. A mi 
két koreaink egy szót sem tudott angolul, de nagyon szerették volna látni 
 Európát, ezért örömmel vették még az angol idegenvezetőt is. Az egész csoport 
megértően viselkedett a házaspárral, de beszélni senki sem tudott velük. 
Még a  leginkább a három gyerekünknek volt sikere, akik szinte kézen fogva 
vezették őket, és taglejtésekkel hozták tudomásukra a szükségeset. A koreaiak-
nak az volt a legfontosabb, hogy tudják, mikor és hová kell menni, ha enni 
akarnak, és  reggel hánykor kell kitenni a csomagjukat a szobájuk elé, hogy a 
boyok elvigyék.

A Colosseum romjai Rómában. 1982
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Velencében egész nap úgy zuhogott, 
mintha dézsából öntenék, és a Szent 
Márk teret vagy húsz centi vastagon 
elárasztotta a Velencei-öböl vize. 
A  Globus-csoport érdeklődve meg-
szemlélte a Szent Márk székesegyházat, 
és az idegenvezető félórát adott, hogy 
emléktárgyakat vásároljunk. Az emelt 
szintű téren sok ezer turista lökdöső-
dött, nyakukba húzva a fejüket a met-
sző szél és ömlő eső miatt. Aznap min-
den esőkabátot felvásároltak.

Több mint egy óra eltelt, a csoportunk már összegyűlt, és kész volt követni az 
idegenvezetőt, amikor kiderült, hogy elveszett a koreai férfi , a felesége meg ott 
sír miatta. Hasztalanul próbálták keresni a hangosbeszélő segítségével, a tér köz-
ponti részét pedig víz borította, csak néhány kő állt ki belőle, azokon lehetett 
lépkedni.

Az ifj abb Rottok levették a cipőjüket, feltűrték a nadrágszárat, és vágtatva 
nekiindultak, hogy megtalálják a téren a koreait. Tíz perc múlva a gyerekeink 
büszkén csobogtak felénk a vízben, az ellentétes irányból, kézen fogva hozták a 
zavart koreait, aki cipőben-zokniban lábalta a vizet.

Másnap a koreai házaspár húsz dollárt ajándékozott Edwinnek. Eltelik majd-
nem egy év, és torontói címünkre titokzatos levél érkezik egy dél-koreai ügyvédi 
irodától. A levélben egy fi atal jogász hálás köszönetet mond nekünk azért, hogy 
gondoskodtunk angolul nem beszélő szüleiről, és közli velünk, hogy az apja szin-
tén jogász, ő a tulajdonosa az illető irodának.

Befejezve ezt a történetet, még elmondom, hogy a csoport legnagyobb csodál-
kozására Iya tudott a legjobban »értekezni« a koreai házaspárral. Nyugodtan 
elmagyarázott nekik mindent oroszul. „Mi a különbség? – kérdezte a feleségem, 
és ezzel mindenkit meggyőzött. – Csak koreaiul tudnak. Minek törném a fejemet 
azon, hogy angol szavakat keresgéljek?”

Sok múltbeli gondolat és kép feléledt bennem, amikor az autóbuszunk áthaladt 
az olasz-svájci határon, s előkészítettem öt útlevelünket az ellenőrzéshez. 
A svájci határőrök csak ránéztek az útlevél halomra, mosolyogva szalutáltak, és 
már mentek is. Emlékezetemben fölmerült a csopi16 határátkelő 1961 augusz-
tusának azon a forró napján. A helyjegyes vagon minden polca zsúfolásig teli 
utassal, akiknek fele szabadságra indult szovjet katona, akik ugye már levetették 
a csizmájukat meg a kapcát. A terhes Iya rosszul tűri a hőséget, friss levegőre 
vágyik, kidugja fejét a nyitott ablakon. A vonat éppen elhagyta Magyarország 

16 Magyarul: Csap

A Szent Márk-tér Velencében
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területét, amikor hangosan megszólal 
a hangszóró: „A vonat a Szovjetunió 
területére érkezett. Ablakot becsukni! 
Mindenki üljön a helyére! Készülje-
nek az útlevél ellenőrzésre!” Fejünk 
felett hangosan dobogtak a határőrök 
csizmái, akik számunkra kifürkészhe-
tetlen okból végigszaladtak a vagonok 
tetején.

Az autóbuszunk elég magasan járt az 
Alpokban, Bécs felé tartottunk, amikor 
az idegenvezetőnk, Gisela Lindner 
beleszólt a mikrofonba: „Most közele-
dünk a Semmeringhez.” Összerezzen-
tem. Feszülten kezdtem törni a feje-
met, hol hallottam én ezt a szót. 
Szuvorov? Átkelés az Alpokon?

Istenem! Hiszen ez ugyanaz a Sem-
mering! Ugyanaz! A családunk Bob-
rujszk, Tomszk, Togliatti és Toronto 
közbeékelődése idején is mindvégig 
megőrizte azt a fa turista botot, amely-
nek kérgébe késsel szép mintát és a 
«Semmering» feliratot faragták. Regina 
mama már kisgyermekkoromban 
elmondta: „Ezt a botot a papád, Feri 
faragta, amikor az Alpokban töltöttük 
a nászutunkat.” Iya tudta, mekkora 
értéke van ezeknek a családi relikviák-
nak, és gondosan magával hozta apám 
túrabotját Kanadába.

Amikor a hegyek közt autóbuszunk 
odaért az útjelzőhöz, amelyen ez a név 
állt, megkértem Giselát, hogy álljunk 
meg, s nem kis erőfeszítés árán letör-
tem egy kis ágat az egyik út menti 
bokorról. A Bécsbe vezető úton leszed-
tem a kéreg egy részét, és golyóstollal 
ráírtam: «Semmering, 1982. VIII. 22.» 

Amikor visszatértünk Torontóba, az 
ággal a kezemben rohanva igyekeztem A Semmering
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a pincébe, ahol a házi könyvtárunk van, és reszketve fogtam meg az apám faragta 
botot. Kővé dermedtem: »Semmering, 1927. VIII. 20.« Istenem! Köszönöm! 
Újra augusztus, csak közben eltelt ötvenöt év. Szabad és boldog családom már a 
Semmeringet is megjárta.

Bécsben örömmel dobtam ki a pénzt, hogy elintézzek három telefonhívást 
Magyarországra, hiszen meg akartam osztani az örömünket a rokonaimmal, hogy 
elértük, európai körúton vagyunk. Jolán, anyám testvére különösebb lelkesedés 
nélkül gratulált. Lolo, apám testvére nagyon lelkes volt a hívástól is, a sikereinktől 
is, Sasa, a másik testvére pedig teljesen zavarba jött, amikor meghallotta a hango-
mat. Még mindig nem helyeselte, amit tettem, hogy a szabadságot választottam.

Örökre megmaradt emlékezetünkben az Innsbruckban hallott tiroli hang-
verseny. A hangverseny előtt a műsorvezető felsorolta az országokat, amelyekből 
a turisták aznap este a hangversenyre érkeztek. Az egyes országok képviselői fel-
álltak, a zsúfolásig teli nézőtér pedig köszöntötte őket. Képzelheted Olvasóm, 
mit éreztünk, amikor a műsorvezető kimondta a »Kanada« szót, és mi öten, lel-
kesen felugrottunk, a teremben pedig kitört a taps.

Azon a feledhetetlen estén még egyszer megtapsolták a családunkat. A műsor-
vezető több nyelven ismertette a műsort. A kérdezz-felelek játékban a mi Ilonánk 
adta a leghelyesebb választ. Utána a műsorvezető fensőbbséges modorban azt 
mondta a lányunknak: „Én négy nyelven beszélek. És Ön?” „Én hét nyelven” – 
felelte nyugodtan Ilona. Ekkor ismét tapsban tört ki a közönség. Apai büszke-
séggel elmondhatom, hogy a mi Hugicánk (már születése óta gyakran hívjuk így 
Ilonát a családban) egyáltalán nem túlzott. Az illető nyelvek: az orosz, az angol, 
a francia, a német, az ivrit, a magyar és a latin.

Bár az elbűvölő Párizsban egy távoli 
külvárosban, La Défence-ben szállásol-
tak el minket, ott tartózkodásunk egyik 
nagy öröme volt, hogy előre megter-
vezve találkoztunk régi tomszki bará-
tainkkal, Mironovicsékkal. Nyina egész 
nap a város legérdekesebb helyeit és a 
Louvre-t mutogatta – ott volt idegen-
vezető –, Meri Aronovna pedig nem 
győzött betelni a találkozással, és ele-
gáns vacsorával vendégelt meg minket.

Az európai körút aznap ért véget, 
amikor megérkeztünk Londonba. Mi 
még maradtunk pár napig, hogy meg-
ismerjük a várost. Máig magam előtt 
látom a hangversenyt az Albert Hall-
ban, amelyben nyolcezer zenerajongó Brüsszel
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hallgatta a Londoni Szimfonikus Zene-
kar előadását. Fiatalkoromban a zavaró 
sípolás és recsegés közepette sokszor 
hallgattam a BBC közvetítését ebből a 
teremből és ezzel a zenekarral, azon az 
estén pedig ott ültem a teremben, mel-
lettem Iya és a három gyerekünk.

Az előző fejezetekben már meséltem 
torontói rokonainkról, Jaff áról és Simha 
Fordshamról. Simha apja, Mr. Lesley 
Fordsham tősgyökeres angol volt, Lon-
donban lakott, és a családjában megszo-
kott eleganciával meghívta családunkat 
vacsorára. Előtte taxit küldött értünk, 
amit a szobánkban vártunk, de nem 
érkezett meg. Két óra múlva Mr. Fords-
ham felhívott minket és udvariasan 
lehordott: „Hát hol vannak? A taxisofőr 

visszajött a szállodából. Azt mondták neki, hogy ilyen nevű nem lakik ott.” Kiderült, 
hogy az arab sofőr rosszul beszélt angolul, ezért csak felmutatta a papírt, amelyre 
Mr. Fordsham felírta a nevünket: «Roth», amire persze angol alapossággal azt a 
választ kapta, hogy ilyen nevű nincsen a szállodában. A másik taxis, akit értünk 
küldött, iráni volt, szintén alig tudott angolul, rosszul ismerte a várost, sokszor 
ellenőrizte az útvonalat a diszpécsernél, de nem tudta betűzni neki az utcák nevét, 
amelyen áthaladtunk. Nagy nehezen mégis elvergődtünk London egy régi kerüle-
tébe, ahol viszont szívélyes fogadtatásban és jó vacsorában volt részünk.

Éjfélkor taxiztunk vissza a szállodába, a sofőrünk valódi angliai férfi  volt, 
walesi, nagy hazafi , közlékeny és beszédes ember. Nagyon megtetszettünk neki, 
mi viszont zavarba jöttünk, és eluntuk magunkat a kiejtésétől, ami miatt jó, ha 
a negyedét értettük annak, amit mondott.

Tehát kilenc ország tizenöt nap alatt! Érdekes körút volt, amit jól megszervezett 
a Globus. De nemcsak az országok és városok mennyisége miatt választottuk ezt 
a körutat, hanem azért is, mert ez volt a legkevésbé költséges. Befejeztével nagyon 
is hasznos és szükséges következtetéseket tudtunk levonni, hogyan ismerkedjünk 
meg a továbbiakban a világ országaival.

A Globus pontosan és rendesen teljesítette a program minden pontját, a váro-
sokban az idegenvezetők hozzáértő és fi gyelmes emberek voltak, de szinte minden 
éjszakát másodrendű, külvárosi szállodákban töltöttünk. A hozzájuk vezető út 
érdektelen volt, nem találtunk olyan helyeket, ahol eltölthettük volna az este 
hátralévő részét. A »kontinentális reggeli« az egyetlen, szomorú küllemű zsemlé-

London, a Trafalgar-tér
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vel és csésze kávéval, igazán nem volt laktató, s az éhség már reggeltől nem hagyta, 
hogy kielégítsük mohó tudásvágyunkat és kíváncsiságunkat. Fárasztó volt a hosz-
szú buszozás is, néhány városban pedig meg sem álltunk, csak áthajtottunk rajtuk.

„Bocsáss meg nekünk, szépséges Liechtenstein! – írtam úti feljegyzéseimben. 
– Csak félórára álltunk meg benned, ami alatt végigvártuk a toalett előtti hosszú 
sort és megettünk egy almát.”

S mindezt amellett, hogy a körúthoz »szabad idő« is tartozott, és benne fog-
laltatott egy gyárlátogatás is, amelynek pedig a termékei igazán nem tarthattak 
számot az érdeklődésünkre.

A következő fontos tanulságot von-
tuk le a magunk számára a jövőre néz-
vést: ha kevés a pénzünk, jobb, ha 
Torontóban maradunk, ahol mindig 
sok érdekes és tanulságos esemény tör-
ténik, ráadásul a saját ágyunkban 
alszunk. És ha már mindenképpen más 
országot akarunk látni, akkor fi zessünk 
be a legdrágább útra (még akkor is, ha 
csak háromévenként futja erre a pén-
zünkből), amelynek sűrű a programja, 
kevés helyre jutunk el, viszont első osz-
tályú szállodában lakunk.

1983 nyarán egy hónapra utaztunk el 
Japánba és Dél-Ázsiába. Ez az utunk 
már első osztályú volt. New Yorkból 
indultunk, ahová autón érkeztünk 
Torontóból. Felsorolom, hol álltunk 
meg: Tokio, Kioto, Oszaka, Bangkok, 
Szingapúr, Bali szigete, Hongkong, San 
Francisco és Los Angeles. A japán repü-
lőgépen először vesztettünk egy napot 
az időeltolódás miatt, de Iya arca csak 
úgy ragyogott a mosolytól. „Vagya, úgy 
érzem magam, mintha Ulan-Udéban 
volnánk!” A feleségem és Ilona szinte 
eltűnt az egymáshoz nagyon hasonló 
japán és ázsiai arcok közt, hiszen a 
gépet javarészt ők töltötték meg. 
Ugyanez történt Iyával a túlzsúfolt 
japán metrón és a városok közti gyors-
vasutakon is. Tokió
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Tokióban Sándort, Ilonát és Edwint a 
sokemeletes Otani Szálloda legfelső 
emeletén helyezték el egy fényűző szo-
bában, amelynek hatalmas ablakaiból 
leláttak a japán főváros hihetetlen lát-
képére. A szállodában mindnyájunk-
nak adtak egy könnyű kimonót a 
fürdő és a pihenőszoba látogatásához. 
Amikor Iya és Ilona először jelent meg 
kimonóban a folyosón, a szomszéd 
szobában lakó és úgyszintén kimonót 
viselő két japán öregasszony megha-

jolt előttük. A  lányok viszonozták a 
meghajlást, erre a két öregasszony újra 
meghajolt. A két fél közül egyiknek 
sem volt könnyű ráérezni arra a pilla-
natra, amikor abba lehet hagyni a haj-
longást. És ez így ment minden áldott 
nap, amikor meghajlással üdvözölték 
az embert egy vendéglő bejáratánál 
vagy a nagy áruházak mozgólépcsői 
előtt.

A piac hatalmas épületében, ahol a pultok roskadoztak a hús és a tenger gyü-
mölcseinek súlya alatt, mindhiába próbáltam kideríteni az eladóktól, miért nem 
látok egyetlen árva legyet sem. Vagy engem nem értettek, vagy az angolságomat, 
a válasz minden esetben csak mosoly volt. Viszont sokkal inkább megijedtünk, 
mintsem föllelkesültünk a japánok ádáz rajongásától, amit a számtalan klubban 
elhelyezett pacsinko nevű golyós játék- automaták iránt éreztek.

A csoportunkhoz tartozott egy középkorú izraeli házaspár, Slomo és Sara 
Cohen, akik gyengén beszéltek angolul, ezért aztán rögtön Ilona mellé húzódtak, 

nagy hálásan, hogy tud nekik ivritre 
fordítani. Rögtön az első nemzeti ven-
déglőben megismerkedtek a családunk-
kal, ahová azért vittek el minket, hogy 
megkóstoljuk a sabu-sabu nevű japán 
ételt: egy bambuszpálca hegyes végére 
felszúr az ember egy falat nyers húst 
vagy zöldséget, és beleereszti az előtte 
álló üstbe, amelyben fortyog a szója-
olaj. Slomo és Sara komolyan megijedt, 
hogy disznóhús kerül eléjük valamilyen 
formában, ezért Ilona részletesen kifag-

Pacsinko-játékautomaták. Tokió

Reggelenként Iya mama kiosztja a tiszta 
zoknit. Tokió, New Ohtani Hotel
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gatta a szakácsokat az egyes élelmiszerek származásáról, és ezzel felbecsülhetetlen 
értékű szolgálatot tett az izraeli házaspárnak.

Az egyik Kiotóban töltött estén elvittek minket egy szamuráj-showra. Pár turis-
tacsoportot, úgy száz embert ismertettek meg a japán szamurájok hagyományaival 
és ruházkodásával. A »szamurájesküvő« című jelenet előadásához egy férjezetlen 
lányt, esetleg egy fi atalasszonyt kértek föl a színpadra. A mi Ilonánk lett az. Hátra-
vitték a kulisszák mögé, és húsz perc múlva, amikor visszahozták, rá sem ismertünk 
a valószerűtlen frizurája és a menyasszonyhoz illő nemzeti viselet miatt. A színpad 
másik oldaláról vezették oda hozzá a még jobban kiöltöztetett olasz fi út, a »szamu-
ráj vőlegény«-t. A szertartásos teázás, a virágajándék és a meztelen katanával művelt 
bemutató után a műsorvezető »férjnek és feleségnek« nyilvánította a fi atal párt.

Abban a pillanatban az elcsöndesült nézőtéren felhangzott Slomo hangos 
kívánsága: »Mazel tov!«17 A terem fölnevetett, és kitört a taps. Sok néző odarohant 
Slomóhoz, gratuláltak neki, a kezét szorongatták. Kiderült, hogy a mai turisták 
nagy része már érti ezt a jókívánságot. Sokkal később tudtuk meg, hogy Slomo 
és Sara nem csupán jemeni származásúak, hanem ők az Izraelben közismert Szu-
lejman Hagadol és Sara énekkettős, az idősebbik fi uk, Iszakhár éppen akkoriban 

17 Vagy: Mazl tov! Jó szerencsét! Üdvözlő jókívánság lakodalom, gyerekszülés stb. alkalmából.
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nyerte meg az Eurovíziós énekversenyt, amelyen ő adta elő először a ma annyira 
népszerű Halleluja című dalt. Izraeli unokahúgaim lelkesen és hitetlenkedve 
fogadták, amikor az egyik izraeli utunk során a kapujuk elé hajtott a híres és 
utolérhetetlen Szulejman Hagadol a feleségével, hogy aztán magával vigyék az 
egész Rott családot Jaff ába, az Éjszakai Klubban tartott hangversenyükre.

A feledhetetlen, csodálatos Szingapúrt egy negyvenemeletes felhőkarcoló tete-
jén lévő forgó vendéglőből tekintettük meg. A Mandarin Szálloda kerek, vörös 
tornyában viszont, ahol megszálltunk, sosem sikerült fülön csípnünk azt a pilla-
natot, amikor valami láthatatlan varázsló kicserélte a törülközőket, akárha csak 
egy pillanatra is elhagytuk a szobánkat.

Bali szigete, ahol a nap egész évben reggel 5.30-kor kel és délután 5.30-kor nyugszik

Th aiföld
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Bali szigete nagyon népszerű, és közismerten egzotikus. Ezt találtam róla az 
úti jegyzeteimben:

„[…] Három fokkal délre van az Egyenlítőtől. Sietve ellenőriztem azt a jelenséget, 
amiről még a középiskolában beszélt a fi zikatanárunk: hogy a déli féltekén a fürdő-
kádból leengedett víz éppen ellentétesen örvénylik, mint az egyenlítőtől északra.

A nap egész évben ugyanabban az időpontban, reggel hat-harminckor kel, és este 
öt-harminckor nyugszik. Dagály éjszaka fél háromkor és délután fél háromkor. Reg-
gel hatkor még érzékelhető a dagály, a zátonyok meg teli vannak háló és pecabot 
nélküli halásszal. Ugyanis kézzel gyűjtik kosárba a mindenféle tengeri élőlényt, amely-
nek nem sikerült visszajutnia az óceánba.” 

A hongkongi jegyzeteimből csak egyet idézek:
„[…] A felhőkarcolók olyan szorosan állnak állmás mellett, akár a gyufaszálak. 

Nagyon szép és kényelmes a Royal Garden Szálloda. A várostól szinte megijedtünk, 
annyi benne az ember és oly sok az üzlet. A közlekedés állandóan csúcson van. A kína-
iak fl egmatikusak, de jószívűek. Nagyon félnek 1997-től, mert akkor adják vissza 
őket Kínának.

[…] Az egész család elment vacsorázni 
egy kínai vendéglőbe. Kacsát rendeltünk 
pekingi módra, amelyet a fehér kesztyűs 
pincér a szemünk láttára szeletelt föl, apró 
palacsintákba göngyölte a húst, úgy tette 
a tányérunkra. Azt is fölfedeztük, hogy a 
pincérnek minden zsebét bevarrták. 
Elmondták, ez azért van, hogy a borrava-
lót azonnal átadja a műszakvezetőnek.” 

Amerikai turista csoport Hongkong látképe előtt
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Linda Flodder – egy utazási iroda 
tulajdonosa, 

családi utazásaink szervezője

Makaó

Florenc unokatestveremmel. 
Los Angeles, 1983
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Hollywood

Ismerkedés a „Queen Maryvel”

Vladimir Rott magyar.indb   149Vladimir Rott magyar.indb   149 2010.09.30.   14:03:002010.09.30.   14:03:00



150

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME  4. FEJEZET

Az 1985 nyarára vonatkozó tervünk igen merész volt, de szerencsére minden úgy 
történt, ahogy elterveztük. Csak felsorolom azokat az országokat és városokat, 
amelyeket meglátogattunk: Egyiptom (Kairó és Luxor), Izrael (Naharia, 
Golan-fennsík, Jeruzsálem és Tel-Aviv), Ausztria (Puchberg), Magyarország 
(Budapest), a skandináv országok közül Norvégia (Oslo, Loftus, Bergen, Balest-
rand), Svédország (Falun, Uppsala, Stockholm), Dánia (Koppenhága), Hollandia 
(Amszterdam). Persze, nagyon hatásos a felsorolás. Ezért is kellett erre az útra 
harmincnégy nap.

Torontóban nagy segítségünkre volt az útvonalak kidolgozásában és a szerve-
zésben Linda Flodder asszony, egy utazási ügynökség tulajdonosa, amelynek a 
szolgáltatásait már évek óta igénybe vettük. Ennél az útnál komolyan meg kellett 
gondolni, hogyan valósítsuk meg a szándékunkat, hogy Egyiptomból repülünk 
Izraelbe. Egyiptomban akkoriban határozták el, hogy fejlesztik a turizmust, s a 
két szomszédos ország közti kapcsolat alighogy kezdett «kiolvadni». De el kellett 
gondolkozni a lehetséges veszélyen, és iparkodnunk kellett, hogy elkerüljük.

Amszterdamból repültünk Kairóba, s amikor leszálltunk a reptéren, kővé dermed-
tünk: az útlevél ellenőrzés egyetlen ablakánál vagy háromszáz ember állt sorban. 
Egyes férfi ak, akik helyieknek látszottak, hosszú fehér ingben. Utána tudtuk meg, 
hogy közeleg a Ramadán, arra igyekeznek haza azok az egyiptomiak, akik az Emi-
rátusokban vagy Indiában kerestek maguknak munkát. Ez utóbbiba a harmincöt 
milliós országból évenként kétmillió ember utazik dolgozni. Hőség volt, mindenki 
izzadt, és szorosan egymás mögött álltak, a hasuk az előttük álló hátához szorulva. 
És egyetlen nő sem volt köztük, velem meg kettő is. Hogy állhatnának be egy ilyen 
sorba? Odaszaladtam az útlevél ellenőrző ablakához, és megpróbáltam segítséget 
kérni a tiszttől, aki egykedvűen csak bámult rám. Hirtelen megláttam, hogy egy 
fi ú áll a háta mögött, és egy kartonpapírt tart maga előtt ezzel a felirattal: »Rott 
család«. Szóval, várnak minket? Akkor minden rendben.

Csodálatos és nagyon kényelmes volt, hogy akkor először az öttagú család 
alkotta a turistacsoportot, amelynek megvolt a maga idegenvezetője és sofőrje, 
aki mikrobusszal vitt el a huszonegy emeletes Szafi r Etap nevű szállodába. Egy 
kicsit megijedtünk a vadonatúj szállodától: minden csillogott, nagyon modern 
volt, légkondicionáló, tévé. És sehol senki, egyetlen vendég sem, csak mi. Kér-
dezgetni kezdtük a személyzetet. Kiderült, hogy a németek éppen hogy befejezték 
az építkezést, és csak a jövő héttől várják a vendégeket.

Az étteremben várt minket a következő meglepetés. Ramadán volt, tehát 
egyetlen vendég sem volt. Ilona némettudása húzott ki bennünket a pácból: a 
német szakács örömmel teljesítette a rendelésünket, és az új, alighogy kicsomagolt 
készletben tálalta a paradicsomot, rántottát és lekváros palacsintát.

Másnap kezdődött az első kirándulás a legendás, lélegzetelállító piramisokhoz. 
Bár harminchat fokos volt a hőség, az egész család végigment a Kheopsz-piramis 
belsejében lévő szűk ösvényen. Az utcagyerekek állandóan a nyomunkban jártak, 
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megpróbáltak angolul beszélni, és remélték, hogy kapnak valami ajándékot, de 
az idegenvezetőnk nagyon határozottan, bottal kergette el őket az «amerikaiak» 
közeléből.

A helyi tevetulajdonosok úgy próbáltak pénzhez jutni, hogy megpróbáltak 
minden turista fényképezőgépe elé odatolakodni, amikor a piramist akarták fény-
képezni, s azonnal »baksis«-t követeltek a szerencsétlentől. Nem ismertünk rá a 
mi rendszerint nyugodt és szelíd természetű Sándorunkra, amikor kérésére az 
idegenvezető a piramis túloldalára vitt bennünket, egy néptelen helyre. Sándor 
magának meg az építész barátainak is jobb fényképet akart készíteni, gondosan 
felállította a háromlábú állványt, és fölszerelte a kamerát. Abban a pillanatban az 
egész objektívet eltakarta egy szakállas, tevén ülő alak. A fi am idegei felmondták 
a szolgálatot, kiabálni kezdett, a kezével hessegette az illetőt, és majdnem a tevé-
hez vágta a Nikonját.

Nehéz leírni az érzéseinket, amikor a fővárosban, amely nemrégiben még izzott az 
Izrael-ellenességtől, elvittek minket egy nagyon megroskadt, régi zsinagógába. Egy 

A gizehi piramis. Egyiptom, 1985

A 12. századi Ben Ezra zsinagóga. Kairó, Egyiptom
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kapedlis öreg zsidó, a templomszolga mesélt nekünk róla. Olyan volt, mint egy mese. 
Ahogy elmondta, a Ben Ezra zsinagóga megjelenése ahhoz az időszakhoz kötődik, 
amikor a legendás Mózes Egyiptomban tartózkodott. A 12. században pedig az 
ismert talmudista és tudós, Ram Bam (Majmónidész rabbi) tanított benne, miköz-
ben ő volt az orvosa Szaladdin kormányzónak. (Eltelik pár év, és a spanyol idegen-
vezető büszkén mutatja meg nekünk Córdobában azt a helyet, ahol a nagy Majmó-
nidész született.) És egyből megértettük, milyen a viszonya a helyi lakosoknak a 
zsinagógához és a zsidókhoz, amikor láttuk, hogy a bennünket fogadó templom-
szolga elbúcsúzik tőlünk, kilép az utcára, és menet közben leveszi fejéről a kapedlit.

A Kairó régiségei láttán támadt lelkesedésünket az koronázta meg, amikor a szál-
loda alkalmazottai a gyerekeink kérésére először töltötték fel az új úszómedencét, 
amelyben pillanatok alatt fölmelegedett a víz a fülledt hőségben.

De még nagyobb hőség fogadott minket Luxorban, ahová azért repültünk el, 
hogy lássuk a fáraók temetkezési helyét. A repülőn egy igen szívélyes egyiptomi 
ült mellettünk, aki nagyon szeretett volna beszélgetni velünk, de csak egyetlen 
angol szót ismert, azt, hogy: »Finish«. Sosem hallott Kanadáról, de megmutattam 
neki a térképen. Elcsodálkozott rajta, mekkora ország, és hogy milyen távol van 
Egyiptomtól. A »beszélgetésünk« végén a szomszédunk felmutatta két ujját, és 
megpödörte képzeletbeli bajsza végét, így adva tudtunkra, hogy két fi a van. Aztán 
a melle előtt körözött, és felmutatta három ujját, hogy három lánya van. Nem 

Itt született Ram Bam. Córdoba, Spanyolország
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akartuk megenni a könnyű harapnivalót, amit az utasoknak osztottak szét, és 
felajánlottam a szomszédnak. Elcsodálkozott, de örömmel elfogadta a kínálást. 
Segítettem berakni a táskájába az öt becsomagolt adagot. Búcsúzásképpen az 
egyiptomi megölelt, megcsókolt, és én hasonlóan viszonoztam.

Elképeszti az embert, milyen csodálatraméltó épségben megmaradtak a karnaki 
templom romjai, több mint négy évezred múltán is. A templomot ezerkétszáz 
éve építették az ókori Egyiptom kézművesei és rabszolgái. Magas, soktonnás osz-
lopok sora állt előttünk, amelyeket tökéletesen lekerekítettek, csak egy méter volt 
az átmérőjük, és mindegyiket egyetlen gránittömbből faragták ki. Pár helyen 
fennmaradtak az oszlopokon azok a még hatalmasabb kő keresztgerendák, ame-
lyek valamikor a templom tetejét tartották. Mit tudhattak azok az ókori építők, 
hogy sikerült kifaragniuk ezeket az oszlopokat, a helyükre állítani, és függőlege-
sen megtartani őket? A helyi idegenvezető, aki jól ismerte a témáját, csodálkozott, 
milyen komolyan iparkodik az egész család felfogni a titokzatos ókori technoló-
gia értelmét, amelynek segítségével az építők létrehozták az oszlopsort. Azon a 
napon negyvenhat fokos volt a meleg, már minden vizesüveg kiürült, de valahogy 
nem akarózott otthagyni azt a csodálatos, egyedülálló helyet. 

A következő feledhetetlen nap után, amelyet ez alkalommal a Királyok Völ-
gyében töltöttünk, a fáraók kriptáinál, gőzhajón átmentünk a Nílus keleti part-
jára, ahol a szállodánk volt. A gőzhajó még nem indult el, amikor egy már nem 
fi atal egyiptomi lépett oda hozzám nagy titkolózva. A legteljesebb komolysággal 
meg akarta vásárolni tőlem Ilonát, és három tevét ajánlott a lányomért. Biztos 
voltam benne, hogy viccel, s így is feleltem neki: „Ó, nem! Egy ilyen lányért 
három tevét? Hisz az nagyon kevés!” A gőzhajó elindult, »vásárlóm« ottmaradt 
a parton.

A karnaki templom Luxorban, amelynek építését i. e. 360 körül fejezték be.
Egyiptom, 1985.
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Este, vacsora után kopogtattak a szobánk ajtaján. Kinyitottam, és nem hittem a 
szememnek: két férfi  állt előttem, az egyik egy fi atalember, a másik öregebb. Job-
ban megnéztem, és megpróbáltam fölidézni, hol láttam ezt az arcot. Aztán 
eszembe jutott! Ő volt az, aki meg akarta »vásárolni« a lányomat. Zavarba jöttem, 
egy kicsit kivártam, aztán beinvitáltam őket.

Az öreg egyből rátért az ügyre: „Elhoztam magammal a fi amat. Neki akarom 
megvenni a lányodat. Öt tevét (!) adok érte. Hidd el nekem, az öt teve igen jó ár.”

Izrael és Egyiptom között alighogy kialakult valamiféle megbékélés, és éppen erre 
a kezdetre emlékeztetett a mi repülőutunk is Kairóból Tel-Avivba. Nem mertem 
bevinni a családomat a reptér épületébe. Hiszen a legutóbbi háborúban tönkre-
verték az egyiptomi hadsereget, és hosszú évek gyűlölködése után egyáltalán nem 
volt veszélytelen arról érdeklődni a tömegben, honnan indul a járat Izraelbe, vagy 
leadni a csomagunkat egy »Tel-Aviv« feliratú táblánál. De nem is volt semmilyen 
felirat. Az utazási ügynökség által felfogadott idegenvezető egy terembe vitt min-
ket, és azt mondta, várjuk itt meg. A hőségtől és a nagy tömegtől mindenki izzadt, 
lassan telt az idő. Végre megjelent az idegenvezető egy hordárral, aki egy kis tar-
goncát tolt. Egy pillanat alatt rákerült a hat bőröndünk, aztán már szaladtunk is 
az idegenvezető után, aki biccentéssel jelezte, hogy kövessük. Egy alig észrevehető 
ajtón át a szó szoros értelmében feltoltak minket egy kisbuszra, amely azonnal 
áthaladt az automata fegyvert viselő őrök közt, akik egy apró repülőgépet álltak 
körül. A gép propellerje már forgott. A fedélzetén ez a felirat volt olvasható: »Air 
Sinai«. A határig és még azon túl sem, már izraeli területen sem emelkedett a 

A Királynők Völgye. Hacseptszut királynő temetkezési helye. Egyiptom, 1985
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Látogatásunk Izraelben 
1985

Vladimir Rott magyar.indb   155Vladimir Rott magyar.indb   155 2010.09.30.   14:04:082010.09.30.   14:04:08



156

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME  4. FEJEZET

magasba, egészen alacsonyan szállt, ahogy mondták, alacsonyrepülésben, mi 
pedig meghatottan tolongtunk az ablakoknál a többi utas társaságában, és az 
alattunk lévő vad sivatagban gyönyörködtünk.

Nahariában Arti (Artúr) és Blanka, a felesége ismét királyi fogadtatásban része-
sített minket. Blanka nyugdíjazása előtt hosszú évekig egy szálloda éttermében 
cukrászként dolgozott, az asztala folyton roskadozott a saját készítésű, ízletes éte-
lektől. Szombaton Arti büszkén vitt el minket a saját zsinagógájába. Az elég nagy 
terem teli volt imádkozókkal. Észrevettem, hogy csak én viselek nyakkendőt. 
Másnap az egész társaság útnak indult a Golan-fennsíkra, Saar Jasuvba, Marihoz 
és Vilihez. Vili gazdasága addigra háromszázharminc avokádófával bővült, ami 
szeszélyes fajta, különös igényei vannak. Nagyon sok vízre van szüksége, ezt azon-
ban különleges szűrővel meg kell tisztítani. Arti büszkén mutogatta a bonyolult 
szűrőberendezést, amelyet saját kezével készített Vilinek.

Mariék új háza mellett a virágok nagy szobrokat díszítettek: egy juhászkutya, 
egy fél lábon álló gólya, egy pisilő kisfi ú. Arti az unokáinak fémhulladékból, 
elektromos hegesztéssel készítette ezeket a szobrokat. Általános elismerést váltott 
ki a mi Sándorunk tehetsége, aki Arti bácsi kérésére kartondobozokból kivágta 
egy leendő vaspáva alkatrészeit. Arti szeme csak úgy fénylett a lelkesedéstől, hogy 
egy újabb ifj ú Róth ilyen ügyesen segít neki, hogy elkészítse a szobrot, amelynek 
a tervét már régóta dédelgette magában.

Ausztriában, a bécsi reptéren hatalmas és váratlan csalódás ért minket: az általunk 
megrendelt mini autóbuszról kiderült, hogy kézi sebváltója van, nem pedig auto-
mata, amit mi, elkényeztetett emberek, annyira megszoktunk Kanadában. A köl-
csönző cég alkalmazottja bocsánatot kért, és elmagyarázta, hogy Európában nagyon 
ritka az automata sebváltójú kocsi, és nagyjából egy hetet kéne várnunk, ha ilyen 
autóbuszt akarunk. A cég meg akarta oldani a kényelmetlen helyzetet, és felaján-
lotta, hogy a már kifi zetett bérleti díj fejében két kis Fiatot ad nekünk, amelyekben 
automata sebváltó van, de nem tudtam rászánni magamat, hogy Európában kor-
mányhoz ültessem Sándort vagy Ilonát. Az alkalmazott mosolyogva biztosított 
arról, hogy egy pillanat alatt megtanít rá, hogyan kell használni a «rendes» sebváltót.

Egy nagy parkolóban megtalálta a számunkra leállított minibuszt, amelybe 
bedobáltuk a csomagjainkat, én meg beültem a volánhoz. Az alkalmazott elha-
darta és megmutatta, hol a sebváltó, a kuplung, és egy pillanat múlva már el is 
tűnt. Indítottam, és tehetetlenül vártam, hogy az autóbusz megmozduljon, de 
azonnal fel kellett adnom a kísérletezést, amikor váratlanul három, bakkecskéhez 
méltó ugrással kezdte.

A terv szerint Bécsből Puchbergbe kellett volna utaznunk, ahol Szabó Károly 
(Karcsi) várt minket vendégségbe. Karcsi Szabó Józsefnek az öccse, annak a cse-
peli mérnöknek, akivel a tomszki magyar gyártósor szerelésekor barátkoztam 
össze. Nemcsak meg akartuk ismerni Karcsit, és nála vendégeskedni, hanem ami 
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a legfontosabb, szerettem volna megölelni és megköszönni neki, hogy 1983 nya-
rán illegálisan elhozta Budapestről, aztán Puchbergből Torontóba küldte a nagy, 
zöld vitorlavászon táskát, benne az apám leveleivel és az én naplóimmal. Ezt a 
táskát nem sikerült legálisan kivinnem 1974-ben Szovjetunióból.

Ám az adott pillanatban sehová sem indulhattunk, pedig már bent ültünk a 
Mitsubishi márkájú, nyolc napra bérelt minibuszban, amelynek kézi sebváltója 
volt. Valami kiutat kerestem ebből az ostoba helyzetből. Berontottam a reptér 
épületébe, felhívtam Karcsit,és a segítségét kértem. Sokáig nem értette, mi bajom: 
„Kanadai. Egy autógyár volt főnöke. Egy buszban ül, és nem bír elindulni?”

Szolzsenyicinnek Cavendishből, Vermont Államból (USA) 1985-ben Vladimír 
Rott számára küldött levele, amelyben az író abból az alkalomból gratulál, 

hogy Vladimír barátainak sikerült a Szovjetúnióból kicsempészniük, Budapest 
és Bécs érintésével Torontóba eljuttatniuk a család „archívumát":

leveleket,  dokumentumokat és feljegyzéseket
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Aztán mégis végighallgatott, azt mondta, megbeszélik a dolgot, és kért, hogy 
negyedóra múlva újra telefonáljak. A második híváskor közölte, hogy már útnak 
indította az egyik munkatársnőjét, hogy segítsen rajtunk, és arra kért, álljak a 
busz mellé, hogy az asszony megtalálhasson minket a reptér parkolójában leállí-
tott rengeteg kocsi között.

Sokáig vártunk. Végre a közelünkben megállt egy kocsi, kiszállt és elindult 
felénk egy középkorú, szemüveges asszony. Hangosan és hatalmas gusztusokkal 
német szóözönt zúdított ránk, amelyből párszor kihallottuk a »katasztrófa« szót. 
Ezt az egy szót értettük. Kétségbeestem, hogy fölöslegesen okoztunk gondot 
ennek a hölgynek vagy Karcsinak, de Ilona némettudása ismét a segítségünkre 
volt. Kiderült, a hölgy egyszerűen bocsánatot kért amiatt, hogy olyan sokáig kel-
lett várnunk rá. Egy országúti baleset (a «katasztrófa») tartotta fel, amely dugót 
okozott, s emiatt több mint egy órát állt.

Frau Klause – vagyis »Mrs. Katasztrófa«, ahogy tréfálkozva elneveztük – beült 
a volánhoz, és egy pillanat múlva már szorgosan igyekezett a Mitsubishi az autó-
pályán Puchberg felé. Nyolcvan kilométer megtétele után megálltunk egy két-
szintes épület előtt, amelyen ott díszelgett a »Kafe Szabó Konditorei« felirat, és 
máris a mosolyogó Karcsi, vagyis az elénk kifutó Szabó Károly ölelt magához. 
Nagyon hasonlított a bátyjára.

Karcsi azonnal ebédelni hívott a közeli vendéglőbe minket, ahol ámulattal 
fi gyeltük az ügyes pincért, aki egy pillanat alatt kifi lézte a tányérunkra tálalt sült 
halat. Ráadásul előtte megkérdezték, nem akarjuk-e magunk kiválasztani a halat 
azok közül, amelyek ott úszkálnak a kis tóban, hogy azok közül fogjanak ki nekünk 
ebédrevalót. De egyikünk sem merte elfogadni ezt a «rettenetes» ajánlatot.

Este Karcsi elvitt minket a saját kávéházába, amely már üres volt, és hihetet-
len mennyiségű, különféle tortával kínált meg minket, amelyeket mind maga 
készített. A fejünk is szédült a vanília, fahéj, méz, rum és marcipán illatától, és 
csak egy-egy apró darabot tudtunk enni belőlük, egymás közt osztottuk el az 
adagjainkat. A torták frissek, díszesek voltak, teli tejszínhabbal, ettől nagyon 
laktatóak voltak.

Alkonyat előtt Karcsi kivitt minket az egyik közeli hegyoldalba, ahol a városka 
temetője volt, és könnyet láttunk a szemében, amikor egy csokor virágot tett 
Júliának, a feleségének a sírjára, aki két hónappal azelőtt hunyt el, s akivel negy-
ven évig éltek együtt.

Karcsi mindössze hatéves volt, amikor az édesanyja meghalt. Édesapja inasnak adta 
a kisebbik fi át, így még kamaszkorában elvégezte a magyar cukrásziskolát. A háború 
végén, tizennyolc évesen behívták katonai kiképzésre, és kivitték Németországba. 
1946-ban a megszállt Ausztria amerikai zónájában cukrász lett az amerikai kato-
náknak felállított konyhán. Ott dolgozott Júlia, a leendő felesége is. A házasság-
kötés után a fi atal pár vezető bécsi cukrászcégeknél kapott munkát, és tökéletesí-
tették a tudásukat.
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1953-ban a cukrászcégek nemzetközi kiállítását az osztrák fővárosban rendez-
ték meg, ezen ott voltak Szabó Károly munkái is. Egy Maszud nevű, libanoni úr 
is ott volt a kiállításon. Libanont akkor kezdték a «Közel-Kelet Svájcá»-nak 
nevezni. Az ókori föníciaiak e büszke utódjáé volt Bejrút legismertebb cukrász-
cége. Megnézte Karcsi munkáit, és azonnal meghívta magához dolgozni. Így 
kerültek Júliával Libanonba. Akkoriban szinte lehetetlen volt munkaengedélyt, 
sőt ami fontosabb, családostul beutazó vízumot szerezni abba az országba, ám a 
gazdag és népszerű cégtulajdonos tekintélyének köszönhetően Karcsi gyorsan 
megkapta a munkavállalási engedélyt. Júliának viszont, bár mestere volt a szak-
májának, a hét év alatt, amelyet Libanonban töltöttek, egyetlenegyszer sem enge-
délyezték, hogy dolgozzék. Annál inkább nem, mert nő volt.

Karcsi előtt határtalan lehetőség nyílt, hogy kipróbálhassa elképzeléseit és a 
tehetségét. Sokat kellett dolgozni, de kellőképpen, bőkezűen megfi zették. Sőt! 
Hiszen a környező országok leggazdagabb családjai vették meg az általa sütött 
tortákat, és első marcipánból készített mesefi guráit. A sokemeletes, cukormáz 
csipkés torták pedig a királyi asztalok díszei voltak Jordániában és Szaúd-Arábi-
ában. Kerestek annyi pénzt, hogy Bécsbe tör-
tént visszatérésük után lakást vegyenek, és meg-
nyissák a saját cukrászatukat.

A  Bejrútban szerzett tapasztalat nyomán 
Karcsinak fantasztikus ötlete támadt: csak a 
marcipángyártást fejlesztette. Maga a marcipán 
egyszerű keverék: 65% kiváló minőségű, őrölt 
mandula és 35% cukor kell hozzá. Karcsi meg-
rajzolta a modelleket, aztán felvett lányokat, 
akik ügyes kézzel kialakították a munkaigényes 

 Szabó Károly szállodája, cukrászboltja és marcipánfi guráinak múzeuma. 
 Puchberg, Ausztria, 1986
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mesefi gurákhoz és a szappanoperák hőseihez szükséges végtelen mennyiségű szí-
nes részletet. Az osztrák gyerekek nagyon hamar megszerették ezeket. 1970-ben 
a Szabó házaspár vett egy darab földet Puchbergben, egy kis tó partján, amelyet 
festői, magas hegyek vettek körül, és kétszintes házat építettek. Volt benne egy 
tágas kávéház is a hozzá tartozó műhellyel, amelyben a tortákat és a marcipán-
fi gurákat készítették, tíz vendégszoba és az ő lakásuk. A közelben nagy, nyitott 
úszómedencét létesítettek.

A nyári szezonban naponta többször jön Bécsből a kisvasút turistákkal tele, szá-
mukra Puchberg a végállomás. A völgy olyan, mint egy zsákutca, ugyanis magas 
hegyek veszik körül. Az emberek itt ülnek át a másik vonat, a fogaskerekű vagon-
jaiba. Ez az utolsó olyan létesítmény Európában, amely még mindig valódi gőz-
mozdonyt használ. A mozdonynak és a vagonoknak a hátsó tengelyre szerelt kere-
kei sokkal nagyobbak, mint az elsők, hogy függőleges helyzetben tartsák az egyes 
kabinokat. A mozdony gőzt eregetve, sípolva vonja fel a szerelvényt a két kilomé-
teres magasságba, a Schneeberg tetejére, amelyet örök hó borít. A turisták ott 
kiszállnak, napoznak egy kicsit, vagy játszanak az egyes pavilonokban. Majdnem 
mind osztrákok, családostul érkeznek, és felhajtott szélű rövidnadrágban, magas 
szárú hegymászó bakancsban vállalkoznak erre a túrára. Sokan jobb szeretnek gya-
log lejönni a hegyről, végig az erdős hegyoldalban kanyargó ösvényeken. A hegyről 
való leereszkedés Herr Szabó kávéházának ajtajánál ér véget, odabent pedig már 
csábítja is őket a torta, a fagylalt, a marcipánfi gurák és a tűzforró cappuccino.

Szabó Károly a kávéház mellett építette meg a világ első marcipánmúzeumát. 
Csekély belépti díj ellenében ott mutatják meg a látogatóknak az ismerős mese-
alakok ragyogó fi guráit és a fényűző tortákat. A múzeum bejáratánál a húsvéti 
nyuszi fogadta a látogatókat, amely 150 kg csokoládéból készült, s ami a súlya 
miatt bekerült a Guiness Rekordok Könyvébe. Az osztrák tévé nagyon büszke 
volt erre a nyuszira. Ám Szabó Károly nemsokára új rekordot állított fel, amikor 
403 kiló csokoládéból ördögszobrot készített.

Szabó Károly a munkája és a tehetsége révén nagyban hozzájárult az osztrák 
cukrászipar felvirágzásához, különösen az ehető marcipánfi gurák népszerűsítésé-
vel, amelyek hosszú ideig a legszívesebben fogadott ajándékok lettek gyerek-
nek-felnőttnek egyaránt. A magyar cukrásziparnak fontos fellendülést hozott, 
amikor Károly Magyarországra telepítette át a gyártást és az üzleteket. Karcsi ma 
már elmúlt nyolcvan, de a korábbi kiapadhatatlan energiával járja Pécset, Szen-
tendrét és Budapestet, ahol helyi nevezetesség lett a Szabó Marcipánmúzeum, 
amely mindig teli van turistával és iskolásokkal. Kellemes kötelességem hozzá-
fűzni, hogy a tiszteletreméltó Szabó Károly vállalkozott arra, hogy a szponzora 
legyen könyvem magyar nyelvű fordításának.

De térjünk vissza a Rott család utazására! Mielőtt Iya elhagyta volna a Szovjet-
uniót, utasították, mondja meg a férjének, hogy „a szovjethatalom büntető keze 
(vagyis a tíz év börtön) utoléri, bárhol legyen is”. Ezt jól megjegyeztem. Ezért 
puchbergi tartózkodásunk második napján, amikor a családom elindult, hogy 
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meglátogassa a rokonainkat Magyarországon, én ott maradtam, mert nem akar-
tam olyan országba kerülni, amelyet szovjet csapatok tartanak megszállva.

Érdekes volt a felvonulásunk azon a korareggelen, amikor a Klingenbach nevű 
határvároska felé iparkodtunk. Az általunk bérelt minibusz volánjánál most is 
«Mrs. Katasztrófa» ült. Az volt a feladata, hogy a határátkelőn magyar területre 
vigye a családomat, ahol aztán majd Dobos Laci, Jutkának, az unokatestvéremnek 
a férje ül a volánhoz. A minibusz előtt Karcsi vezette a saját kocsiját, hiszen neki 
kellett visszahoznia magyar területről Puchbergbe «Mrs. Katasztrófát». Az osztrák 
sorompónál elbúcsúztam a családomtól, és kiszálltam a minibuszból. A két kocsi 
egy pillanat alatt eltűnt egy domb mögött, már átkeltek a határon. Szomorúság 
és félelem fogott el: tíz év telt el azóta, hogy mesébe illően egyesült a családunk, 
és most ismét megkockáztattuk az elválást. Talán hebehurgyán döntöttünk.

Olvasom a feljegyzéseimet, amelyeket azokban a napokban vetettem papírra:
„Közel öt órát üldögéltem a Klingenbach nevű határváros egyik kocsmájában, arra 

vártam, hogy Karcsi, aki magával hozza »Mrs. Katasztrófát« is, az általunk bérelt 
minibusz pótolhatatlan sofőrjét, visszatérjen Magyarországról. Karcsi megnyugtatott, 
hogy a határ túloldalán minden a tervek szerint alakult: Jutka és Laci, akik vonattal 
érkeztek Sopronba, a határátkelőnél várták őket. Laci elindította a buszt Budapest 
felé. Karcsi azt is elmondta, hogy beszélt a magyar határőrparancsnokkal, aki bizto-
sította, hogy Magyarországon senki sem fog bántani, amennyiben megkapom a vízu-
mot, hiszen egyáltalán nincs szükségük diplomáciai bonyodalomra Kanadával.

Csoda egy hely ez a Puchberg! Egész idő alatt izgatottan várom, hogy Iya és a gye-
rekek visszatérjenek, de annyi szépség vesz körül, hogy valahogy megnyugszom és 
felvidulok tőle. Szabó szállodája körül mesés szépségű, magas hegyek. Egészen közel 
van a Semmering, ahol a szüleim 1927-ben jártak. Karcsi kávéháza mindig teli van 
vendéggel. Vannak, akik a tó körül sétálgatnak, amelyen hattyúk és kacsák úszkálnak. 
A szülők az úszkáló madarak közt csónakáztatják a gyerekeiket, mert csónakot is lehet 
kölcsönözni. Egy fúvós zenekar is felvonul, huszonöt ember ünnepi ruházatban. Talán 
azért, mert ma szombat van.

Karcsi reggel ötkor kezdi a munkát a cukrászműhelyben, és egész nap nagyon elfog-
lalt. Tegnap este meglátott: »Hol jártál mostanában? Akarsz inni valamit?« – kérdezte, 
és már hozta is az almalevet, a kávét, a két tortát. Az egész estét a lakásán töltöttem, 
magáról mesélt. Tízkor ment lefeküdni, én meg ottmaradtam a telefon mellett, mert 
Iya hívását vártam. Tizenegy után hívott, Sem ő, sem Sándor nem tudott megszabadulni 
a megfázástól, amit még a luxori szálloda légkondicionálója okozott. Jól fogadták őket, 
Ilonka néninél és Jutkánál laknak az új lakásban, a Raktár utcában.

Szeretnék Karcsinak segíteni, a lépcsőkorlátot javítom, kicserélem az alátéteket a 
csapokban. Karcsi nagyon szépen bánik velem. Reggelire és estére mindig van valami 
fi nomság a cukrászatból.

Minden városból megpróbálok levelezőlapot küldeni Irina Ratusinszkaja nevére, 
akit a KGB egy börtöntáborban tart fogva a Mordvin Szövetségi Köztársaságban, 
Barasevo faluban. Geraszim Rjabinyin néven írom alá a lapokat.”
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„Puchberg, 1985. július 4. Tegnap délután háromkor érkezett meg a mikrobu-
szunk a magyar határról az osztrák sorompóhoz. A buszt Szabó Karcsi vezette. Az 
egész család a nyakamba esett, Iya sírt, sokáig nem tudott megnyugodni. „Vagya, a 
magyar határon éppen olyan volt, mint 1975-ben a moszkvai vámnál”. Egész este 
azt mesélte, mit látott Magyarországon.

Ma reggel Karcsi várt minket reggelire. Torta volt huszonegy gyertyával, Ilona 
születésnapjának tiszteletére. Kértük, hogy tegyék el a tortát estére, utána pezsgővel és 
étvágygerjesztővel ünnepeltük meg a lányunkat Karcsi és a munkatársnői jelenlétében.

Nehéz szavakat találni, hogy érzékeltessem, milyen széppé tette puchbergi tartóz-
kodásunkat új barátunk, Szabó Karcsi melegsége, jósága és bőkezűsége. Ma írtam 
Józsefnek, a bátyjának, és meghívtam Magdával, a feleségével, meg Karcsival együtt, 
hogy ősszel jöjjenek el hozzánk vendégségbe Torontóba.

Persze »Mrs. Katasztrófa« vezette el a Mitsubishit az átadási ponthoz, a bécsi 
reptérre. A számláló 1115 megtett kilo-
métert mutatott, amelyből 793 kilomé-
tert Magyarországon futott a busz.”

A rákövetkező két hétben a skandináv 
és észak-európai országokban jártunk, 
amelyek ámulatba ejtettek minket 
mesés szépségükkel, kényelmükkel, és 
csodálatraméltóan békés, jóindulatú 
légkörükkel. A  norvégek, svédek, 
dánok és hollandok mind szívélyesek, 
türelmesek és vendégszeretők voltak.

Nehéz leírni, mit érez az ember, 
amikor megérinti a legendás Kon-Tiki 
drótkötelét, ott áll Edvard Grieg házá-
ban, vagy az uppsalai egyetemen járkál, 
amelyen Carl Linné és Celsius szen-
telte magát a tudománynak. Vagy 
éppen rettegve fi gyeli, hogyan merül 
meg a három gyermeke a fj ordok mély 
és hideg vizében. A  norvég fj ordok 
olyan szépek, hogy nem elég őket egy-
szer látni. Mindig vissza kell térni hoz-
zájuk, hogy elgyönyörködjünk a ter-
mészet e csodálatraméltó alkotásaiban.

„Július 19. Az Amsterdamból indult 
gépünk Toronto felé közeledik. Befejező-
dik tehát feledhetetlen 1985-ös utazá-
sunk. Hála Istennek, minden szakasza 

Skandinávia (Fjordok, Stockholm, 
Norvégia legmagasabb pontja). 1985
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sikerült. Csak akkor voltunk nagyon szomorúak, amikor Koppenhágában elbúcsúz-
tunk Sándortól, aki London érintésével Olaszországba repült, hogy a római egyetemen 
folytassa egy félév erejéig építészeti tanulmányait. Ilona fejezte ki a legjobban, milyen 
szomorúak vagyunk. »Nagyon rossz, amikor egy családban csak két gyerek van.« 
Örökké hálás leszek Istennek a sorsunkért: Bobrujszkból eljutottunk odáig, hogy 
»amerikaiakként« utazgattunk Skandináviában.”

Folytatódott és a mai napig folytatódik a világjárásunk. Minden ország a maga 
módján érdekes és szép, teli van szokatlan és tanulságos látnivalóval. Több mint 
harminc éve indulunk ismeretlen tájakra. Annak idején erre ment el minden 
pénz, amit Iya Rott, a torontói egyetem professzora keresett, mostanában a nyug-
díjunk és a megtakarított pénzünk megy rá. Több mint hetven országban jártunk. 
Az útinaplók teli vannak bejegyzéssel, amelyek közül csak olyan részleteket válasz-
tok ki, amelyeket meg akarok osztani a még életben lévő, Oroszországban lakó 
barátaimmal, akik többségének nem volt meg rá a lehetősége, hogy utazgasson, 
mi viszont a világjárás során, mindig gondoltunk rájuk, éreztük, hogy ott vannak 
mellettünk.

„1987. január 4. Jamaika, Montigo Bay. A beszállásra várunk a torontói gépre. 
Történt valami a múlt éjszaka. A végére értem a Torontóból hozott újságoknak, nem 
volt mit olvasnom, éjfélig rádiót hallgattam. Iya Tolsztoj Háború és békéjébe merült 
el. Sándor és Edwin még nem volt otthon. Amint villanyt oltottunk, rögtön elaludtam, 
de Iszja nem tudott aludni.

Éjjel háromkor fölébredtem: égett a fürdőszobában a villany, Sándor egyedül 
feküdt az ágyban, Iszja nem aludt. Azt hittem, Edwin van a fürdőszobában. Feküd-
tem, vártam. Fölkeltem, benéztem, Edwin sehol. Iszja azt mondta, Sándor éjjel 
kettőkor jött haza, az öccse azt mondta, tíz perc múlva követi, ezért Sándor türel-
mesen várt, az ajtót sem zárta be. Három óra tíz, Egyik sehol. Szitkozódva vártuk 
mind a hárman. Félóra múltán nem bírtam tovább, felöltöztem, és indultam, hogy 
megkeressem. Tudtam, úgysem tudnék elaludni. Azonnal megtaláltam a fi amat. Ott 
ült a folyosón, élénken beszélgetett valakivel. Messziről intettem neki. Azonnal felállt, 
és odajött hozzám.

Keményen lehordtam: »Talán azt hiszed, a mama és Sándor el tud aludni, amíg 
nem vagy otthon? – kérdeztem. – Miért nem hagysz aludni minket?« Iya azzal fenye-
gette meg, hogy máskor nem hozzuk magunkkal, amikor utazunk. Emlékeztette arra 
is, hogy külön szobát akart a szállodában. Elmondta, attól fél, az egyetemen minden 
éjszakáját kocsmában fogja tölteni, ahol majd szétverik egy üveggel a fejét. Edwin 
hosszan hallgatott, majd ezt mondta: »De hát tudjátok-e, kivel beszélgettem? Hiszen 
Unga volt az, a Montigo Bay-i diszkó lemezlovasa!«

»Hát ide hallgass édes fi am, Edwin! – tört ki belőlem a nevelő célzatú szónoklat. 
– Bárkivel beszélgettél is, lett légyen az a középiskolád igazgatója, a torontói egyetem 
rektora, Malruni miniszterelnöke vagy maga Gorbacsov, mindenképpen haza kellett 
volna jönnöd Sándorral, fogni a szobakulcsot, mindent elmondani, megnyugtatni a 
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szüleidet, és csak aztán elmenni, de akkor is csak kis időre. Akkor volna igazad, ha 
Einsteinnel vagy Hemingwayvel beszélgettél volna, s nem akarták volna megvárni, 
amíg visszamész hozzájuk.«

Iszja hajnali öt után aludt el. Sándor négykor. Én egyáltalán nem tudtam aludni.”

1988-ban megértük azt a lehetőséget is, hogy elinduljunk egy dél-amerikai kör-
útra, amelybe beletartozott Brazília, Paraguay, Argentína, Peru, Ecuador, és a 
Galapagos-szigetek. Akkor már hagyomány volt nálunk, hogy Torontóban sen-
kivel sem osztjuk meg előzetesen a terveinket, csak a hazatérésünk után mutatjuk 
meg a diapozitívokat, és mesélünk részletesen az élményeinkről. Drága unoka-
testvérem, a bőkezű, ugyanakkor nagyon takarékos természetű Joe Weltman, 
miután végighallgatta, mi minden történt a huszonnégy nap alatt bizalmasan 
megkérdezte tőlem: „De hát Vladimír, ez biztos nagyon sok pénzbe került, igaz?” 
Meg sem várta a válaszomat, mihelyt a biccentésemet látta, hozzátette: „Fejenként 
akár ezer dollárba is?” „Nagyjából annyiba” – mondtam, de nem árultam el, pon-
tosan mennyibe. Sosem mertük volna elmondani neki, hogy huszonhat ezer 
dollárt »dobtunk ki könnyelműen« az ablakon négyünkért (Ilona nem volt 
velünk), azért az élvezetért, amelyet ez az utazás szerzett nekünk. Biztos, hogy 
nem értett volna meg minket.

A Varig nevű brazil légitársaság kulturált és első osztályú kiszolgálása olyan 
szórakoztatóvá és kényelmessé tette az utat Torontótól Rio de Janeiróig, hogy 
észrevétlenül eltelt a tízórás repülőút. Még nagyobb hálát éreztünk a légitársaság 

Néhány évig mindig Jamaicán töltötte a családunk a téli szünetet
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iránt, amikor két hónappal az út után a torontói brazil konzulátus visszajuttatta 
Iya arany fülbevalóját és láncát, amit a szállodában felejtett, amikor az Iguassu- 
vízesés megtekintése után kora reggel elutaztunk.

Megérkeztünk Rio de Janeiróba. Sándor javaslatának megfelelően a családunk 
először északra, a Brazília nevű városba repült, az ország fővárosába, amelyet 
1960-ban hoztak létre a sivatag közepén.

A város érdekes, a hatalmas minisztériumi épületek és széles sugárutak miatt egy 
kicsit Togliattira hasonlít. Érezni, hogy az egészet megtervezték, és egyszerre építet-
ték föl, de az egész város elhanyagoltnak, düledezőnek látszik, szüksége volna törő-
désre és felújításra. Szerintem bátor, de nem egészen értelmes döntés volt kidobni 
az ország szűkös jövedelmét erre a fantáziaképre, és a fontos városoktól ennyire távol 
fölépíteni a fővárost. Kikérdeztünk egy sofőrt, aki egy hatalmas téren békésen aludt 
a teherautó fülkéjében. Ez a tér teli volt üres busszal. Kiderült, hogy városi közle-
kedés reggel és este két óra hosszat van, amikor szinte egy időben kell szállítani a 
kormányzati intézményekben dolgozó tisztviselők hatalmas tömegét.

Riói tartózkodásunk első napján az alapprogram mellett még befi zettünk a 
»Riói éjszaka« nevű körútra is, amelynek során először egy vendéglőbe vittek 
minket, ahol bőségesen kaptunk sült húst. Aztán eljutottunk a »Riói karnevál« 
nevű show-ra. Valami hihetetlen volt! Gyönyörű, színes! Elképzelni nem lehet 
azokat a jelmezeket, látni kell őket.

A családom már megszokta, hogy minden országban szeretek a helyi lakosok közt 
őgyelegni, ismerkedni, adni egy kis borravalót a szállodában a szobalányoknak, 
kertészeknek, villanyszerelőknek, vagy egyszerűen azoknak, akikkel az utcán 
találkozom. Mindenképpen kipróbálom a tömegközlekedést, nem csak ott járok, 
ahová a turistákat viszik.

Ez a szokásom még akkor alakult ki, amikor először mentünk Jamaicára, s úgy 
döntöttünk, nem hívunk taxit, hanem családostul felültünk a menetrend szerinti 
buszra, a helyi utasok közé. A busz nagyon rozoga volt, egyetlen ép ablaka sem 

Brazília-City. Brazília, 1988
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volt, a sofőr viszont nyugodt és szívélyes, az utasok mosolygósak. Egy kislány 
átadta a helyét. Megköszöntem, leültem. A következő megállónál felszállt egy 
anya a kisgyermekével. Fel akartam ajánlani a helyemet, de az asszony minden 
teketória nélkül az ölembe ültette a nagyjából hároméves kislányt. Miközben a 
karomban tartottam, egy perc múlva már rám mosolygott a sötétbőrű kicsi. 
A helyi közlekedése segítségével jobban megismerhettük az ország életét.

Ezt a bevezetést szükségesnek tartottam, mielőtt elmondom a harmincéves 
turistatapasztalatunk legszomorúbb epizódját, amikor egyszer megpróbáltak kira-
bolni minket, s mondhatom, nagyon profi  módon.

„Rio de Janeiro, 1988. június 20. Nagyszerűen telt a napunk. A drótkötélpályán, 
két kabinban fölmentünk a 700 méter magas Corcovado-hegyre, amelyet egy negyven 
méteres, kitárt karú Megváltó Krisztus-szobor koronáz meg. (A szobornak csak a feje 
harminc tonna, egy-egy karja pedig nyolcvannyolc tonna.) Fényképeztünk, a város 
látképében gyönyörködtünk. Utána megnéztük a városközpontot, voltunk egy kirán-
duláson a H. Stern-nevű ékszerész cég műhelyeiben. Bélyeget vettünk harminchat, 
barátainknak írott levelezőlapunkra.

Ebéd után Ipanemába akartunk menni, hogy végignézzük a csodálatos kirakato-
kat. Javasoltam, hogy a tömegközlekedést használjuk. Megkérdeztük a járókelőket, 
hol a buszmegálló, odamentünk, vártunk. Csak mi. Egy asszony jött oda hozzánk, 
mondta, hogy a városban nagyon elterjedt a tolvajlás, és azt tanácsolta Iyának, dugja 
el az arany fülbevalót és a láncát. Megjött a busz. Azt hittem, Iya levette a fülbevalót 
és láncot, belecsavarta őket a zsebkendőjébe, és zsebre dugta.

Utazáskor mindig nálam van, a mellzsebemben egy kicsi erszény a kisebb kiadá-
sokra, a »fő« erszény a pénzzel és hitelkártyákkal egy levéltárcában a bőrtáska kiemel-
hető feneke alatt, amely a nyakamba vetve jobb oldalt lóg. Ez a táska már sok utunkra 
elkísért.

Rióban a hátsó ajtón szállnak fel az utasok, amely egy kis peronra nyílik, előtte 
ott ül a kalauz. Ő adja a jegyet, és nyitja a forgókeresztet, így engedi be a már jegyet 
váltott utast a busz belsejébe.

Megérkezett hát a busz, mi nyugodtan felszálltunk. Hirtelen, a semmiből elő-
bukkant három férfi  és egy nő, és fölöslegesen lökdösődve benyomakodtak mögénk a 
hátsó peronra. Az autó becsukódott. Elővettem az erszényt a mellzsebemből, fi zettem. 
Közben az autóbusz elindult, felgyorsított, ide-oda cikázott, és olyan erősen imboly-
gott, hogy az utasok egyik oldalról a másikra dőltek. Másokhoz hasonlóan én is meg-
ragadtam a függőleges kapaszkodó rudat, hogy megtartsam magam, és még mindig 
a kalauzzal vitatkoztam, aki egyikünket sem engedte át a forgókereszten, és plusz 
pénzt követelt. Az autóbusz újra nekilendült, alig bírtam megtartani magamat, ami-
kor észrevettem, hogy az asszony, aki a három férfi val szállt fel, szinte ráfeküdt Iyára, 
és a nyakát tapogatja, hogy megtalálja a zárat, és kikapcsolja az aranyláncot. Bár Iya 
is ingadozott, erőteljesen ellódította magától a tolvajt. Hirtelen éreztem, hogy a mögöt-
tem álló férfi  bal keze, miközben jobbjával a rúdba kapaszkodik, az oldalamon lógó 
táskában matat. Dühösen elengedtem a rudat, és benyúltam a táskába, hogy elkapjam 
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a csuklóját. A sok vezetéket átvágó kanadai villanyszerelő erős kezével megnyomor-
gattam a kezét. Aztán kirántottam, és elhűltem: a férfi nak nem volt csuklója. A kar-
csonk végén lévő két csonttal kotorászott a táskában, azt sikerült elkapnom. Az autó-
busz még mindig dülöngélt. Edwin és Sándor beszorult a tömegbe. A másik férfi  két 
ujjal megpróbálta néhányszor kihúzni a mellzsebemben lévő erszényt, de bal kézzel 
dühösen letakartam a zsebet. Odaszorultunk a forgókereszthez. A következő megál-
lónál a tolvajbanda leugrott a hátsó peronról. Amikor a busz újra elindult, már 
egyáltalán nem dülöngélt. Látszott rajtunk, hogy nagyon dühösek vagyunk, az utasok 
pedig elnémultak, lehajtották a fejüket. Egy perc múlva megszólalt Sándor, és 
elmondta, hogy a vállára akasztott vitorlavászon táskából eltűnt Olimpus márkájú 
fényképezőgépe, a csodálatos Rio de Janeiróról készített diapozitívokkal, és a receptre 
felírt szemüvege. A legközelebbi megállóban leszálltunk, és némán néztük egymást. 
A keserűség összeszorította a torkomat. Már tudtuk, hogy a sofőr, a kalauz és a tol-
vajok egy gyékényen árultak.”

Ez az eset maradt meg az emlékezetemben a legkellemetlenebb epizódként, 
bár néhányszor még megkísérelték, hogy meglopjanak minket. Madridban egy 
csoport fi atalember rohant el mellettünk egy parkban, akik »véletlenül« lefröcs-
költek vízzel, aztán nagy bocsánatkérések közepette odarohantak hozzám, hogy 
letörülgessék a ruhámat, egyúttal végigkutassák a zsebeimet. De akkor már nem 
jöttem zavarba, és a gyerekeim láthatták, mivé edzette apjukat Bobrujszk. A kis 
tolvajok egyből szétfutottak.

Sokszor voltunk Magyarországon, s amikor a híres-neves Váci utcán turistaként 
sétáltunk, gyakran találkoztunk a zsebtolvajok ide-oda cikázó pillantásával. De 
csak egyszer sikerült megszerezniük a kisebbik erszényem tartalmának egy részét. 
A »szakember« már nem volt fi atal, és a társa vagy két órát fi gyelt, mire megérték, 
hogy elgyöngült a fi gyelmem, mert éppen egy villamosra szálltam fel.

De térjünk vissza Dél-Amerikába! A hatalmas, széles Iguazú-vízesés, amelynek sárga 
víztömege óriási magasságból zuhog alá, bebizonyította, hogy nagyszerűbb, mint 
a mi Niagaránk. Ám a kanadaiak és amerikaiak turistaparadicsommá változtatták 
a környékét, míg az Iguassu három, egymással békében megférő gazdája, Brazília, 
Paraguay és Argentína a bővizű, zuhatagos folyó érintetlen szépségét kínálja.

Buenos Airesbe este érkezett meg a repülőnk. Vacsora után elmentünk sétálni 
egyet Libertador nevű szállodánk környékére. Tetszettek a szép épületek, a kira-
katok, csak azon csodálkoztunk, hogy a tizenkilenc fokos melegben sok járókelőn 
bunda volt, miközben mi rövid ujjú inget viseltünk. De hát emlékeztünk a föld-
rajzórán hallottakra, hogy: »A déli féltekén júliusban tél van«.

Késő este tértünk vissza a szállodába, bementünk a szobáinkba, én bekapcsol-
tam a rádiót. Iyával reggelig nem tudtunk elaludni: az egyik rádióállomás folya-
matosan nagyszerű, csodálatos tangót sugárzott. Mi is értettünk egy kicsit a 
zenéhez, egyetemistákként tangóztunk is Tomszkban, de nem is tudom megfo-
galmazni, amit hallottunk azon az éjszakán.
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A szépséges Buenos Aires-szel való ismerkedésünk napján feltárult előttünk e 
büszke nép lakta ország öntörvényű kultúrája, beleértve a világ legszélesebb sugár-
útját, az Avenida 9 de Juliót, amelyen kilenc sávban rohannak az autók, a csodá-
latos operaházat, a Colónt és persze Evita Perón hálószobáját is.

Másnap megismertük e kultúra gyökereit is, amikor a fővárostól száz kilométerre 
a pampát jártuk, amelynek végtelen sík térségén csordák legeltek, s ahol igazi gau-
chók (argentin gulyás) vendégei voltunk. A  gauchók megmutatták a maguk 
ranch-át, bőséges ebéddel vendégeltek meg minket, eljárták a nemzeti táncokat, és 
gitárkíséret mellett énekeltek. A napbarnított férfi ak minden nehézség nélkül, a 
pika hegyével leemelték a karikagyűrűt, amely egy fa alatt kifeszített fonálon lógott. 
Mindez emlékezetes volt. Ám argentin idegenvezetőnk, az okos Graciella két estén 
is elvitt bennünket egy tangószalonba, ahol a zsúfolásig telt teremben igazi verseny 
folyt e nagyszerű tánc művelői között. Az együttesek és énekesek egymást váltották. 
Megtudtuk, hogy az ország büszkeségét Carlos Gardelnek hívják, ő a szerzője és 
előadója a legnépszerűbb tangóknak, és egy életre elbűvölt minket az egyes zene-
karok ritmusának és dallamainak utánozhatatlan sokfélesége. Beleszerettünk a 
tangóba!

Némileg másként zajlott az Argentínából Peruba megtett repülőút, mert a Buenos 
Aires-i indulást négy órával elhalasztották. Nem értettük a spanyol nyelvű beje-
lentést, a büszke nemzet közelünkben tartózkodó képviselői viszont bojkottálták 
az angol nyelvet a nemrégiben lezajlott, a Falkland-szigetekért vívott háború 
miatt. Mindhiába próbáltam megtudni bármit is az indulással kapcsolatban. 

Az Iguazú-vízesés. Paraguay, 1988
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A repülőgépen sem volt éppen szí-
vélyes a légkör, csak késő éjszaka, 
egy órával a landolás előtt kaptunk 
enni.

A perui idegenvezető megismer-
tetett minket az ország történelmé-
vel és Lima építészetével, még egy 
15. századi konkvisztádor házába is 
elvitt minket, amelyben a spanyol 
hódító utódainak már a kilencedik 
nemzedéke lakik. Az idegenvezető 
csak mosolygott válaszul, amikor 
rákérdeztem, miért van olyan sok 
fi atal pár, akik a parkokban a füvön éjszakáznak.

Cusco városa a hegyekben van, nagy magasságban, ezért a megérkezés után 
elálmosodtunk. A szálloda mindenkinek teát kínált fejfájás ellen, amelyet koka-
levelekből főztek jó erősre, de ez sem sokat segített. Ephraim, az idegenvezetőnk 
megmutatta a székesegyházakat és a város nevezetességeit, beszélt a mérhetetlen 
mennyiségű ezüstről, amit az inkáktól raboltak el a spanyol hódítók, hogy aztán 
Európába szállítsák. Elregélte Macsu-Pikcsu titokzatos történetét is.

Mi csak a hegytetőről néztük meg azokat a híres, hatalmas madárvéseteket, 
amelyeket a völgyben és a hegyoldalakban róttak a sziklákba, s amelyeknek állí-
tólag az volt a rendeltetésük, hogy az inkák így adjanak jelet a más bolygóról 
érkezetteknek. A helikopteres kirándulás nekünk túl drága mulatság lett volna.

Egy épület, amely megmaradt a spanyol 
hódítók korából. Lima, Peru

Egy régi templom, a Saquay Woman romjai. Cusco, Peru
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Helyi lakosok Cusco külvárosában. Peru

A Macsu Pikcsu. 
Peru
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Amikor megterveztük az utunkat, eldöntöttük, hogy két éjszakát az Amazonas 
esőerdeiben töltünk, ami mindig is izgatta a képzeletünket iskolás korunkban.

„Ikitos, az Amazonas esőerdeje, 1988. július 1. Tegnap este, mielőtt elindultunk 
volna Cuscóból, sikerült felhívni Ilonát Torontóban, és gratulálni neki meg Paulnak 
a születésnapjukra. Ilona azt mondta, látogatja Regina nagymamát, kimanikűrözi, 
elmondja, milyen az utunk, és úgy gondolja, minden rendben van vele.

Este nyolckor érkeztünk Ikitosba, már sötét volt. A reptéren is érezni lehetett az eső, a 
nyirok szagát, a közeli trópus illatát. Két napbarnított fi ú várt minket, meg egy öreg 
autóbusz, nyitott fa kassal, ablak és ajtó nélkül. Tizenöt perc múlva lementünk a meg-
hajló deszkán a folyóhoz: a széles Amazonashoz az éjszakában. A távoli túlparton alig 
pislogott pár fénypont. A teljes sötétségben egy és negyedóra hosszat hajóztunk a végtelen 
folyón. Az egyik fi ú pontosan a csónak orrában ült, és időnként megvilágította zseblám-
pájával a folyót: »Előfordul, hogy félig elsüllyedt farönkök úsznak le a folyón« – magya-
rázta. »És van krokodil a folyóban?« – kérdeztük. »Nagyon is« – válaszolta hidegvérűen. 
A másik fi ú a csónak közepén elhelyezett a motort kezelte. Megmutatta, hogy használjuk 
a toalettet, vagyis a csónak farát, amelyet elfüggönyöztek. Aztán egy ládából egy doboz 
kólát vett elő és azt mondta. »Vegyenek maguk is. Itt minden a maguké.«

Egy új falépcsőn jutottunk ki a csónakból a partra, föllépkedtünk rajta a «szállo-
dá»-ig. Négy apró házikó állt ott közös konyhával-ebédlővel. Az egész teret megvilá-
gította a két, oszlopra szerelt refl ektor. (A villanyáramot egy recsegő generátor szolgál-
tatta.) Két szomszédos házat foglaltunk el, használtuk a bent lévő vécét és mosdót, 
amelyből sötétsárga víz folyt, és már szaladtunk is vacsorázni.

Csak ekkor fedeztük föl, hogy milliárd számra zümmögnek körülöttünk a szúnyo-
gok. A nyitott ebédlő fala dróthálóból készült, és csak három, hálóval védett ajtón át 
lehetett bejutni. Ezzel együtt is sok szúnyogot csaptunk agyon odabent, amelyek 
átszöktek az ajtókon.

A vacsora friss volt és ízletes. Két kísérőnkhöz még egy fi atalember csatlakozott, aki 
az érkezésünkig a tábort őrizte, most belőlük lett a szakács, a pincér, a motorkezelő, 
az őr. Nem sokkal a vacsora befejezése után leállították a generátort. Teljes lett a 
sötétség. A szúnyogok kissé feladták. Sokáig nem tudtuk rászánni magunkat, hogy 
lefeküdjünk, olyan egzotikus, fülledt és nyirkos volt körülöttünk minden. Mind a 
négyen leültünk a folyóparton: »Istenem! Itt van előttünk az Amazonas!« És milyen 
volt az ég! Mivel teljes volt a sötétség, sehol egy fénypont, az volt az érzésünk, mintha 
a csillagok leereszkedtek volna hozzánk.

Kellemetlen volt lefeküdni a nyirkos, szinte csöpögő ágyba, de aztán a fáradtság megtette 
a magáét. Takaró nélkül aludtunk. Reggel én ébredtem fel elsőként arra, hogy valami 
furcsa hangot és kopogást hallok az ablak felől. Kinéztem a függöny mögül, hogy ki lehet 
az. Egy gyönyörű, sárga-fekete tukán ült az ablakban, hatalmas, görbe csőre volt, és büsz-
kén szemlélte a «birodalmát». Suttogva hívtam Iyát, hogy ő is lássa ezt a szépséget.

Sok gondolat megfordult a fejemben ma reggel, miközben a reggeli imához elő-
szedtem a teljesen átnyirkosodott taleszt és a meglágyult tefi llim-szíjakat. Büszke 
voltam magamra.
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Ismerkedünk az Amazonas esőerdeiben folyó élettel. 1988

Vladimir Rott magyar.indb   172Vladimir Rott magyar.indb   172 2010.09.30.   14:08:252010.09.30.   14:08:25



173

VILÁGJÁRÁS

Reggeli után az egyik fi ú kirándulásra vitt minket az esőerdőbe. Nagy hozzáértéssel 
magyarázta a környező növényzet sajátságait és természetét, időnként rámutatott egy-egy 
kis állatra, amely félig elrejtőzött, és amelyet magunktól nem vettünk volna észre. Mesz-
szire voltunk a tábortól, amikor egy pillanat alatt trópusi felhőszakadás zúdult a nya-
kunkba. Abban a másodpercben bőrig áztunk, bár a vezetőnk mindegyikünk számára 
tépett egy óriási levelet – nem tudom, milyen növény volt –, ami majdnem akkora volt, 
mint egy esernyő. Még vissza sem értünk a táborba, amikor már újra sütött a nap, és 
párologni kezdett az imént lezúdult víztömeg. Még jó, hogy nem volt senki a közelünk-
ben. Nem szerettem volna, ha valaki tanúja lesz a hihetetlen jelenetnek, amint a házi-
kónk körüli gyepre kiteregetem száradni a zsebemben elázott összes dollárunkat.

Ebéd után az egyik fi ú csónakon elvitt minket az egyik közelben élő indián családhoz 
vendégségbe. Azt mesélte, nemrégiben éppen náluk talált magának feleséget.  Csónakázás 
közben arról kérdezgettük, milyen szertartásokra volt szükség, hogy megházasodjon. 
Nagyon egyszerű volt rá a válasza: »Vittem az apjának egy üveg sört. Elmondtam, hogy 
tetszik a lánya. Megittuk az üveg sört, én meg hazavittem a feleségemet.«

A modernkori turizmus sajátságosan hatott az Amazonas menti bennszülöttek 
életvitelére is: amikor odaértünk a településhez észrevettek minket, és a felnőttek 
azonnal levetették a felső ruhájukat, tehát meztelen felsőtesttel fogadtak minket. Csak 
a hosszú fűszoknya maradt rajtuk.

Az indiánok minden oldalon nyitott sátorban élnek, amelyet folyóba vert cölöpökre 
állítanak. Takaró nélkül alszanak a fapadlón. Szívesen fogadtak minket, megmutatták 
az eszközeiket, a vadászathoz használt íjat-nyilat. Pár dollárt adtam a házigazdának. 
A háziasszony viszonzásként egy fakorsót vett elő, amelyben valami híg, kellemetlenül 
poshadt szagú kásaféleség volt, és kért, hogy kóstoljam meg. Visszahőköltem tőle. Az 
idegenvezető magyarázni kezdte, hogy ez valami helyi házi pálinkaféle, amit az egyik 
fa leveleiből készítenek. A háziasszony gondosan megrágja a leveleket, aztán a korsóba 
köpi őket. Pár nap alatt a kása erjedni kezd, és részegséget okoz.” 

„Kito, Ecuador, 1988. július 4. Tegnap érkeztünk Kitóba. Azonnal, már a reptéren 
megtetszett Ecuador. Tisztaság, pontos szervezés. A Gabriela nevű idegenvezető gyors, 
tapasztalt nő, pillanatok alatt elhelyezett minket a szállodában, s már vitt is, hogy 

A főváros látképe és a krumplipiac. Kito, Ecuador, 1988
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estig megnézzük a várost, amely a hegycsúcsról, az alattunk úszó felhők közti réseken 
át olyan volt, mint valami játékváros.

Elvitt minket a krumpli-piacra. Szerencsénk volt, mert ilyesmi csak egyszer van 
egy héten. Ezen a napon hozzák le az indiánok a környező hegyekből a krumpli-
termésüket. Gabriela büszkén mesélte, hogy Ecuador a krumpli hazája, huszonkét 
fajtát termesztenek az országban. Először hitetlenkedtünk, aztán, miután elsétáltunk 
a sorok közt, elhittük, megnéztük és megtapogattuk a kosárban lévő különböző színű 
és formájú krumplikat, s láttuk, milyen alapos válogatás után vásárolnak a vevők. 
Eszembe jutott egy gyors belorusz nóta, aminek az a refrénje, hogy: „Krumplit sütünk, 
krumplit főzünk, krumplit eszünk szüntelen!” Hát, elég messziről került a beloru-
szokhoz az életet jelentő krumpli!” 

„Galapagos-szigetek, 1988. július 8. A Buccaner nevű tengerjáró hajón, A „hajón-
kon” töltendő harmadik, egyben utolsó éjszakánkra készülünk. Harminckajütös 
szállodáról van szó, amely turistákat szállít a Csendes-óceán térségében megbújó 
titokzatos szigetvilág szigeteire. A Galapagos-szigetek Ecuadorhoz tartoznak, amely 
azonban több mint ezer kilométerre van innen. Valóban megbújó, érintetlen növény- 
és állatvilág ez. Jó és érdekes itt lenni. Morris pedig, az idegenvezetőnk, aki Ameri-
kából költözött Ecuadorba, eszelősen szereti a munkáját, és valósággal szerelmes a 
szigetet benépesítő élővilágba. A három nap alatt hat szigetre vitt el minket. Egy 
alkalommal a két sziget közti távolság több volt száz kilométernél, így a hajónk egész 
éjszaka úton volt.

Hajónk egyik szigetnél sem tudott kikötni, ezért naponta kétszer a nyílt vízen 
kellett csónakba szállnunk, ami már enyhe hullámzás esetén sem egyszerű. Tehát csó-
nakon közelítettük meg a soron lévő szigetet, de ott is két mód volt arra, hogy partra 
szálljunk: a száraz kiszállás, amikor a csónak közel jutott a parthoz, és kiugorhattunk, 
hogy száraz maradjon a lábunk. Vizes kiszállásnál a parttól vagy húsz méterre hagy-
tuk el a csónakot, beugrottunk a vízbe, és ruhástul közelítettük meg a partot. Morris 
minden kirándulás előtt közölte, milyen kiszállásunk lesz, száraz vagy vizes.

Volt köztünk egy nagyon kövér fi atalasszony, tanárnő a kanadai Alberta tarto-
mányban, aki rokonszenves és kíváncsi természetű volt. Nagyon szerette volna látni 

A Galapagosz-szigetek. Ecuador, 1988.
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a szigeteket, és mi mindenben segítettünk neki, akkor is, amikor a Buccanerról 
szálltunk csónakba az óceánon, akkor is, amikor a csónakból partra szálltunk, és 
akkor is, amikor »vizes« kiszállás esetén vissza kellett tértünk a csónakba. Az egyik 
szigeten csak az ösvényre rakott lapos kövekre volt szabad lépnünk, amikor elhalad-
tunk az állatok mellett. A tanárnő olyan kövér volt, hogy nem látta a lába előtt a 
köveket, így aztán a mi jószívű Sándorunk kézzel irányította a lábát, hogy kitapo-
gathassa a köveket.

A szigetek egyáltalán nem hasonlítanak egymásra, ahogy a rajtuk élő madarak 
és állatok is mind mások és mások. Morris minden partraszállás előtt részletesen 
elmondta, és diapozitíven vagy fi lmen meg is mutatta nekünk kedvenceit, akikkel 
majd találkozni fogunk, és utasított minket, hogyan mozogjunk és viselkedjünk az 
adott sziget lakóival, hogy jelenlétünk ne ártson e szokatlan világnak. Egyszerűen 
el sem tudtuk hinni, hogy az a sok oroszlánfóka, fóka, medvefóka, kéklábú szula, 
albatrosz, pingvin, teknős, vízi és szárazföldi iguana nem fél a jelenlétünktől, sőt, 
oda sem néznek ránk. A szigetek minden állata és madara kizárólag az óceánból 
szerzi a táplálékát. Nincsenek köztük ragadozók, ezért a félelmet sem ismerik.

A végtelenségig lehetne mesélni arról, amit a három nap alatt láttunk. Iyával együtt 
láttuk, amikor egy oroszlánfókának halott borja született, s az anya könnyes szemmel 
próbálta föléleszteni, oldalba bökdöste, könnyedén megrázta, nyalogatta.

A kéklábú szulák is szerető szülők. Egymást váltva takarják el a tűző nap elől 
kezdetben a földre rakott tojást, aztán a belőle kibújó csemetét. Ezért a szülők egész 
nap ott állnak a kicsinyük mellett, lassan körbejárják, hogy az árnyékuk mindig 
eltakarja az égen helyét változtató nap elől a fi ókát. A szülők csak napnyugta után 

Az ősinkák piramisa. Mexikó
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repülhetnek ki az óceánra, hogy halásszanak. Az okos fi ókák reggel már feszülten 
várják a szülők visszatértét, akik aztán felöklendezik nekik az ízes reggelit. A termé-
szet törvénye szigorú: ha a szülők nem térnek vissza, mert zsákmányul estek az óce-
ánon valaminek, az idegen fi ókának senki sem segít, így az kimúlik a tűző napon.

Kedves kép, ahogyan az albatrosz anya tanítja a fi ókáit, hogy merjenek leugrani 
a szikláról, és utána már önállóan repüljenek ki az óceánra élelemért.

Az ember le sem tudja venni a szemét a fi atal, szereleméhes fregattmadárról, amely 
képes egy teniszlabdánál ötször nagyobb gömbbé felfújni a vörös torkát, hogy a legjobb 
tojót magához csábítsa, s így járja vad táncát a köveken.

A mi Buccanerónk képtelen nyugton maradni, ha az óceán csak megrezdül is. 
Tegnap este sokan, köztük mi is meleg vacsora nélkül maradtunk. És nem a folyton 
fenyegető tengeribetegség miatt, hanem azért, mert a hajó fedélzete folyamatosan 
kilengett, és nemcsak a konyhán repültek az üstök a padlóra, hanem az asztalokra 
készített tányérok is. Még a korlátok sem tudták visszatartani őket, amelyek minden 
asztalt körbevesznek.

A családunkban én szenvedtem legkevesebbet a tengeribetegségtől, Iya a legtöbbet. 
Ma búcsúeste volt a hajón. Ahogy Edwin mondta később, ezt a mulatságot a Rott 
család rendezte. Én zongoráztam, Iya meg eljárta a cigánytáncot. 

Három év múlva Costa Ricában töltöt-
tünk két hetet Iyával. Ez is szép, békés 
dél-amerikai ország, amelyben kedves, 
munkaszerető emberek élnek. Az első 
héten az országban utazgattunk. Meg-
érintettük a forró köveket egy vulkán 
lávától fortyogó kráterében. Egy kávé-
ültetvényre tett kirándulás során sok 
minden más mellett azt is megtudtuk, 
hogy a kávébabot először vízben válo-
gatják: az érett termés lesüllyed a víz-
ben, a zöld a felszínén marad. A két 
ökör vontatta eke mögött ballagó 
paraszt szívesen megállt, és odajött az 
autóbuszunkhoz. Tőle tudtuk meg, 
hogy Costa  Ricában évenként három-
szor terem a krumpli, a sárgarépa és 
minden egyéb zöldségféle, az utolsó 
negyedévben pedig pihentetik a földet. 
Nem akartuk elhinni, amit a helyi ide-
genvezető mondott, hogy abban az 
országban sok utcának nincsen neve, és 
a házaknak sincsen számuk. De nem Costa-Rica. 1992
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maradt kétségünk, amikor a postán elkértem a helyi bélyegkereskedő nevét, és 
válaszként ezt írták föl egy darab papírra: „Szemben a Vitosszal [kis áruház – V. 
R.], a kétemeletes házban, az első emeleten.”

„Jaco Beach, Costa Rica, 1991. december 26. A vége felé közeledik egyhetes pihe-
nésünk ebben a Csendes-óceán partján álló szép és csöndes szállodában. Csodálatos 
az idő, a víz nagyon meleg. De csak párszor mentünk le megmerülni az óceánban: 
napokig ki sem léptünk a szobánkból, mert folyton a CNN moszkvai adásait néztük. 
Hol Gorbacsov, hol Jelcin mondott le a teljhatalomról, hol a vörös zászlót húzták le 
a Kremlben. Hihetetlen! Hogy ezt megérhettük! De azonnal sajnálni kezdtük az 
őszinte és naiv álmodozókat és a romantikus lelkeket.

A napokban Edwin hívott fel minket: „Grojszman hívott Svájcból. Azt kérte, hívd 
föl. Írd fel a számát.” Külön díj ellenében nagy nehezen felhívtam Grojszmant, aki 
ezt mondta: »Repülőgépet veszek! Hívd fel Jura Sapirót! Meg kell találnia a bátyja 
számát, és fel kell hívnia. Megvolt a száma, de nem találom. A bátyja megígérte, hogy 
összehoz azokkal, akik eladják a repülőt.«Szép dolog, mondhatom! Sürgősen repülőt 
akar venni, de egy telefonszámot bezzeg elveszít. Hát, ilyen idők járnak!”

Törökországi utunk egyáltalán nem ismertetett meg minket a török életformával. 
Átsodródtunk az ókorba, az ókori Görögországba, Nagy Sándor idejébe. Kis-Ázsi-
ával ismerkedtünk. Bár a körutunk Anatóliában kezdődött, még csak várták a 
jövendő turistákat, amikor megérkeztünk. Antalyában, Fetijében, Pamukkaléban, 
Kusadasiban, Epheszoszban, szóval az Isztambulba vezető úton nagytudású ide-
genvezetőnk és sofőrünk megmutatta a romokat, amelyek helyenként jó állapot-
ban voltak, valamint az ősi városokat. Akaratlanul is arra gondoltam, miközben 
némán, elgondolkozva álltam az ősi Trója romjai és ásatásai közt, és az idegen-

Az ókori Trója romjainal. Törökország, 1991.
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vezető részletes magyarázatát hallgattam, milyen keveset jelent egy emberélet, 
csak egy csepp a történelem tengerében.

„Izmir, 1991. június 27. Ma egész nap az Epheszosz nevű ókori város csodával 
határos módon megmaradt romjait tanulmányoztuk. A város az i. e. IV. századtól 
az i. u 4. századig virágzott, akkoriban jelentős földközi-tengeri kikötő volt. A gaz-
dagok házában még meleg víz is volt. Az amfi teátrumban huszonnégyezer ember fért 
el. Mindenhol szökőkutak. A városi könyvtár ősi fala, amelyet osztrák szakértők állí-
tottak helyre. Az i. e. I. századból való nyilvánosház, amelynek megmaradt a moza-
ikpadlója, a fürdői, és a világ első reklámja, amely a látogatók odacsábítását szolgálta. 
A márványpadlós városi vécé, benne egy dobogón az ülőkék sora, az ülők lábánál a 
folyóvíz, hogy kezüket és minden egyebüket megmoshassák. Talán ezért van minden 
török házban, a szállodáktól és vendéglőktől kezdve a legkisebb falusi kunyhóig, 
különleges készülék a vécén, amely vízsugarat biztosít a fenékmosáshoz.”

„Június 29. Tegnap elmentünk a hegyekben magasan fekvő Pergamonba (Berga-
mába), ahol a pergament feltalálták. Megnéztük, hogyan állították helyre a német 
szakértők az ókorban közismert könyvtár épületét, amelynek könyveit Kleopátrának 
küldték el ajándékba, miután a híres alexandriai könyvtár a tűz martaléka lett.

Az ókori Görögország romjai: Ephészosz város főutcája és a városi toalett folyó vízzel

Ókori amfi teátrum Pergamonban. Törökország, 1991.
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Ezekben a napokban, miközben a múlt törmelékeivel ismerkedtünk, egész ponto-
san el tudtam képzelni, hogy azokban a nekünk oly távoli időkben az itteni emberek 
is hozzánk hasonlóan éltek és haltak, szerették a szépet, szem előtt tartották a tiszta-
ságot, nagyszerű létesítményeket építettek, a gyerekeik jövője foglalkoztatta őket, és 
biztosak voltak abban, hogy a létezés szinte minden kérdésére ismerik a választ.”

Egészen más és tanulságos tapasztalatot szereztünk Iyával marokkói és tuniszi 
utunk során. Kétségtelen, hogy érdekes és feledhetetlen a legendás Casablanca, 
Feznek a Medinája, Marrakesh régi bazárjai, és a vendégszerető tuniszi szállodák, 
de én másról szeretnék beszélni.

Torontóban az utazási ügynökünk, ahogy az gyakran megesett, előre fi gyel-
meztetett minket, hogy mihelyt megérkezünk az egyik országba, azonnal rendel-
jük meg az elutazás napjára a jegyet. Amint megérkeztünk Casablancába, egy 
idegenvezető segítségével azonnal meg is tettem ezt. Ő nyomban felhívta a repü-
lőtársaságot a szállodai szobánkban lévő telefonon.

Marokkót vonzónak találtuk, a csoportunkban különböző országokból érke-
zett turisták voltak, és a helyi idegenvezető sorra kísérte ki a vendégeket a reptérre, 
ahogy elkövetkezett az elutazásuk napja. Velünk is ez történt, Iyával Casablancá-
ból Tuniszba repültünk. A reptér épületénél az idegenvezető megkapta tőlem a 
borravalóját, kedvesen elköszönt tőlünk és eltűnt, bár általában az idegenvezető 
akkor búcsúzik el a vendégtől, amikor az már bejelentkezett, és beszállásra vár.

A regisztrációs pultnál ülő hivatalnok nagyon gyengén beszélt angolul. Sokáig 
nézegette a jegyünket, aztán az utas listát, s utána azt mondta: „Nincsenek a jegy-
zékben, a repülő pedig túlzsúfolt. Nem tudok segíteni.” Számítógép ernyő nem 
volt előtte, csak a papírra kinyomtatott lista, amelyet könnyűszerrel kijavíthatott 
annak függvényében, hogy egyre-másra érkeztek az ismerősei, kétfelől arcon csó-
kolták, suttogtak neki valamit, gondolom arabul, aztán odacsúsztatták a pénzt, 
és már tették is föl a csomagjukat a mérlegre, hogy beszálljanak. A panaszunkra 
és rábeszélésünkre egyetlen, goromba 
választ kaptunk: „Semmit sem tudok.”

Szörnyű volt a helyzet, magunkra 
maradtunk, nem volt kitől segítséget 
kérni, és arabul sem tudunk. Egyetlen 
rendőrt sem láttam. Hogy telefonáljak 
és kinek? A kínos izgalomnak az vetett 
véget, hogy kénytelen-kelletlen pótdí-
jat fi zettem, és business-classon repül-
tünk Tuniszba.

Tuniszban a helyi idegenvezető 
fogadott minket a reptéren, és elvitt a 
szállodába. Útközben megértően 
velünk búslakodott, amikor elmesél- Vízárus. Fez, Marokkó, 1996.
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tem, milyen gondunk adódott Marokkóban. „Nálunk nem kell emiatt aggódnia, 
Mr. Rott. Elhozom a jegyüket, és jó előre elintézek mindent” – biztosított ben-
nünket. Egy órával a megérkezésünk után felhívott, és közölte, hogy mindent 
megrendelt, mindent elintézett.

A Tuniszban töltött hét is érdekes volt, egyetlen esetet leszámítva. Iyával betér-
tünk egy kis boltba, amelyben egy arab gyerek, az eladó kifutófi úja, nyíltan meg-
fenyegetett, mivel hogy gyűlölte a zsidókat.

Amikor kimentünk a tuniszi reptérre, hogy Rómába repüljünk, ismét hibáz-
tam: nem kértem meg az idegenvezetőnket, hogy kísérjen oda minket a regiszt-
rációs pulthoz, hanem a nagy rohanásban a taxinál kezébe nyomtam a borravalót, 
ő pedig eltűnt.

Jól gondolják! A regisztrációs ablaknál kiderült, hogy ismét csak nem vagyunk 
rajta az utas listán. Megpróbáltam kikövetelni a helyünket, elmagyaráztam, hogy 
még Torontóban lefoglaltuk minden járatra, de a hivatalnok, aki még a casablan-
cainál is primitívebb volt, csak annyit mondott: „Miért telefonáltak, hogy újra 
helyet foglaljanak? Az ilyen hívások esetén a számítógépünk automatikusan törli 
a hívót az utaslistáról. A repülőgép megtelt, hely nincs.”

A hivatalnok előtt akkor sem volt képernyő, csak egy ceruzával alaposan össze-
fi rkált utaslista. Mellettünk állt egy elkínzott, középkorú, szerény angol, aki azt 
mondta, már harmadik napja vár arra, hogy helyet kapjon valamelyik repülőn, 
és hogy vele is hasonló «félreértés» történt. Iyával sóbálvánnyá váltunk ennek az 
őrültségnek a hallatán.

Végül a hivatalnok a szemközti ajtóra mutatott, ahol a főnöke tartózkodott. 
Az ajtó nyitva volt, és láttuk, hogy a bajuszos főnök asztalánál néhány férfi  áll. 
Sorban odajárultak a főnökhöz, kezet fogtak, kétfelől arcon csókolták, aztán egy 
marék pénzt dugtak a zakója zsebébe. A főnök sietve tárcsázott három számot, 
és a hátunk mögött ülő hivatalnok előtt máris megszólalt a készülék. A «boldog 
utas» kilépett a főnöktől, és elindult a hivatalnok felé. Az asztalnál álló második 
és harmadik férfi val is lezajlott ugyanez a jelenet. Mi is megálltunk a főnök asz-
talánál, elmondtuk, mi a gond, és válaszként megint meghallgattuk az ostoba 
számítógép-történetet. Segítséget kértünk. Még azt is megígértem, hogy «nagyon 
hálás» leszek, de a főnök azt javasolta, álljunk csak szépen vissza a regisztrációs 
ablakhoz, és várjuk meg, hátha valaki nem érkezik meg időben. Kimentünk, és 
átgondoltuk a helyzetet.

Ebben a pillanatban az én drága életem párjában életre kelt az igazi mongol, 
egy Dzsingisz kán: Iya újra berontott a főnök irodájába, a kezemnél fogva engem 
is magával hurcolt: „Tartsd az ajtót! Ne engedj be senkit! – szólt rám. Aztán düh-
től fénylő szemmel a bajuszoshoz fordult: „Idefi gyelj, te! Azonnal ültess föl  minket 
a repülőre! Máskülönben az összes pénzt kirángatom a zsebedből és a padlóra 
szórom!”

Nem hiszem, hogy a tuniszi reptér bajuszos parancsnoka hasonló jelenséggel 
valaha is találkozott volna élete folyamán.
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A Rómába tartó repülőn a mi helyünk mellett volt még egy szabad szék. Fel-
álltam, végigsétáltam a széksorok között, de a szerény angol arcát nem láttam az 
utasok közt.

Nyomott hangulatban szálltunk ki Rómában a repülőből, lehajtott fejjel men-
tünk az autóbuszhoz, amikor egyszercsak azt hallottuk: „Rott professzor! Jó napot! 
A tanítványa vagyok. Hong-Kongba repülök.” Iya felismerte az egyik hallgatóját, 
egy hong-kongi kínait, aki kedvesen integetett nekünk a mellettünk haladó busz-
ból. Elmosolyodtunk. Egyszeriben vidámabb lett az élet.

Pár év múlva visszatértünk Iyával Buenos-Airesbe, hogy újra lássuk a csodálatos 
tangótáncosokat, de ezt egy drámai esemény előzte meg családunk életében. Miu-
tán Rott professzor tizenöt évet tanított a torontói egyetemen, azt az értesítést 
kapta, hogy eltörlik az ábrázoló geometria és műszaki rajz tantárgyat, és az infor-
matikai tárgyakkal egy programba teszik. Iyának fölajánlották a korkedvezményes 
nyugdíjat. Az egyetem jelentős jutalomban részesítette, megtarthatta minden 
kiváltságát. Pár hónap múlva egy ötvenöt éves, munka nélkül maradt, nyugdíjas 
nő jelent meg az otthonunkban. Iya nagyon nehezen viselte ezt a váratlan csapást, 
depressziós lett. Egy ideig még arra is képtelen volt a mi » jiddische Mamelénk«, 
hogy ebédet főzzön. Harminchárom évet töl-
tött el a tomszki, togliatti-i és torontói egye-
temeken a hallgatók tanításával, kedves tan-
tárgya oktatásával. Az egész család nagy 
izgalommal követte állapotának változásait.

Már csak terápiás célból is úgy gondoltam, 
elviszem Iyát a Húsvét-szigetekre és Buenos 
Airesbe. Összeillesztettük a lehetséges útvona-
lak egyes darabjait, és a következő jött ki: 
„Chile (Húsvét-szigetek, Santiago, Puerto 
Montt (ez a Magellán-szoros közelében van), 
Peulla. Argentínában Bariloche, Buenos Aires, 
Uruguayban pedig Montevideo”. Torontóban 
befi zettünk két helyre egy, a Húsvét-szigetekre 
tartó turistacsoportban de az utazási ügynö-
künk nem tudta biztosítani az odarepülő 
járatra a jegyeket. Számtalan sikertelen kísérlet 
után, miközben a szállító folyton visszautasí-
tott minket, mondván, hogy ez az egyetlen és 
túlterhelt járat, amely csak hetente kétszer, 
Santiago és Tahiti között szakítja meg útját a 
Húsvét-szigetek miatt, úgy döntöttünk, hogy 
elrepülünk Chilébe. Amint megérkeztünk 
Santiagóba, máris rohantunk a Sun Chile 

Iya Rott professzoron még az sem 
segített, hogy nagyon hasonlít 

a kanadai őslakókra. 1994-ben 
a torontói egyetem idő előtt 

nyugdíjazta, amikor  csökkentették 
az állások számát.
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nevű légitársaság irodájába. A titokra azon nyomban fény derült. A légitársaság 
tulajdonosai a repülőgépen minden helyet «magasabb kategóriába» soroltak, amikor 
látták, hogy nagy a kereslet rájuk. Nem volt választásunk. A szokásos kilencszáz 
dolláros normál jegy helyett le kellett szurkolni a jegyenkénti ezerkétszázötven dol-
lárt. Ám a kényelmes repülés, az utasok magas színvonalú kiszolgálása, a rengeteg 
ínyencfalat, bor és üdítő miatt végül is megérte.

„Húsvét-szigetek, 1994. január 30. Istenem, a Húsvét-szigetek! Ezt is megértük. 
A Csendes-óceán közepén vagyunk, háromezer-hatszáz kilométerre Chilétől, amely 
a szigeteket birtokolja. Sok dolgom miatt, bár készültem rá, és nagyon szerettem volna, 
nem tudtam újraolvasni Th orhl Heyerdahltól az Aku-Akut. Titokzatos ez a sziget, 
misztika és babonaság köde burkolja, de már átlépett a mai korba. A százhatvanöt 
négyzetkilométeren mintegy háromezer-kétszáz ember él, és nagyjából ezer autót 
használnak, köztük a mi örömünkre majd ötven Lada-Nyivát, amelyek Togliattiban 
készültek. A szigetnek semmiféle kikötője nincs a hajók számára, ám a kontinensről 
rendszeres a hajón történő áruszállítás. A parttól nem messze horgonyt vetnek, és csó-
nakon közlekedő bennszülöttek végzik a kirakodást.

Késő este érkeztünk meg, mégis vártak minket a reptéren, minden vendég nyakába 
virágfüzért akasztottak, fölkapták a csomagjainkat, és egy kis teherautón elvittek egy 
nagyon rendes, modern szállodába. Mélységes sötétség vett körül minket, amelyben 
madarak szóltak, és a januári nyár fülledtsége és nyirkossága érződött, ám a szobánk-
ban működött a légkondicionáló.

A reggel azzal kezdődött, hogy összegyűlt a csoportunk, amelynek tagjait különböző 
szállodákban helyezték el. Dinának hívták a helyi idegenvezetőnket, egy energikus, 
hozzáértő olasz nőt, aki hat évvel ezelőtt érkezett turistaként a szigetre, aztán itt 
ragadt: férjhez ment egy igazi rapanuihoz (a Húsvét-szigetek bennszülöttjeit hívják 

A Húsvét-szigetek. 1994.
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így). Két napig ő gyámolított minket, ő beszélt a szigetek történetéről, mondáiról, 
misztikumáról, amelybe nyakig merül a szigetlakók többségének élete. Dina meséiben 
annyi őszinteség és óvatos tapintat volt, hogy önkéntelenül is hittünk neki, felpiszkálta 
bennünk a kíváncsiságot is. Először is ott voltak persze a »moai«-k, amelyek a sziget 
egész területén szétszórtan találhatók meg. Ezek egyetlen kőtömbből kifaragott, álta-
lában ötven tonnás bálványok, vagyis derékig kifaragott emberi alakok, amelyek 
valamikor arccal a sziget belseje felé fordulva álltak, mára viszont ledőltek, és arccal 
a föld felé hevernek. Dina szerint az első misszionáriusok 1858-1862 között érkeztek 
a szigetre. Addigra már egyetlen függőlegesen álló bálvány sem maradt. A vulkán 
lejtőjén lévő kőfejtőben láttuk, hol, miből és hogyan vésték ki ezeket az óriás bálvá-
nyokat, mert már évszázadok óta itt vannak a nem teljesen elkészült alakok, ame-
lyeknek többsége nagyjából kétszáz tonna, és a hosszuk legalább húsz méter. Érdekes, 
hogy az álló helyzetű moaik fején vörös, vulkáni tufából faragott kősapka volt, ezt a 
követ egy másik kőfejtőből hozták. A szigeten útnak észrevehető jele nincsen. Akkor 
hogyan mozgatták ezeket a kőbálványokat, hogyan emelték fel őket? Több tucatnyi 
moait már fölemeltek a helyéről, és elhelyezték őket egy-egy, japán cég által készített 
alapzatra. Az ember még jobban tiszteli a bálványok megalkotóit, miközben elnézi 
a függőleges helyzetben álló óriásokat.

És mi a helyzet a titokzatos katakombákkal, amelyekben a sziget egész lakossága 
elrejtőzhetett, amikor külső veszély fenyegetett? És a versengéssel, amely majdnem olyan 
volt, mint egy sportviadal, amit a törzs vezetéséért, a sziget irányításáért vívtak? Elmen-
tek-e a szigetlakók a kontinensen élő inkákhoz? Mi volt az oka, hogy a szigeten élő 
törzsek kíméletlenül lemészárolták egymást? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, 
egymás közt vitatkozva, és az idegenvezetőnk föltételezéseit hallgatva, aki különböző 
nyelveken mondta el a véleményét. Egy ötvenes barcelonai sebész is a kis csoport tagja 
volt, aki csak spanyolul tudott, aztán volt ott egy fi renzei házaspár is. Egy ötvenes hölgy 
vélhetően Brazíliából érkezett, és csak portugálul tudott. Két öregasszony, akik testvérek 
és mindketten apácák voltak, Új-Zélandról érkeztek. És végül ott volt egy idős japán 
házaspár, a férfi  nyolcvan, a felesége hetvenkettő, ők viszont csak japánul értettek. Dina 
próbára tette ugyan a türelmünket, de mindezeken a nyelveken tudott, és így az egész 
csoport jól érezte magát. Iyával viszont rosszul tettük, hogy az első kirándulásra nem 
vittük magunkkal a napolajat, aminek eredményeként már a szinte észrevétlenül elre-
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pült első nap után nekem a szám, Iyának 
a szabadon maradt nyaka égett vérvörösre, 
amit nagyon megszenvedtünk ezen a szó-
rakoztató utazáson.

Még sokáig Heyerdahl könyvei jelen-
tették volna a Húsvét-szigetekről szerzett 
információk legfőbb tárházát, ha az 
amerikaiak az űr meghódításának első 
éveiben nem építettek volna ide egy állo-
mást, amely az űrhajókat követte nyo-
mon. Ezzel együtt járt egy beton kifutó-
pálya megépítése is, amely már alkalmas 
volt arra, hogy elég nagy utasszállító 
repülőgépeket is fogadjon.”

Chile kontinentális része – a világ leg-
hosszabban elnyúló országa! – sajátos 
szépségével örvendeztetett meg min-
ket. Egész Chilében hatalmas hegyek 

mellett vezetett az utunk, amelyeknek csúcsain szikrázott a jég, az olvadó hósap-
kák a napsütésbe, és hatalmas, csillogó vízesések törtek belőlük elő. Az ország 
legdélibb részén nappal is hideg volt, éreztük, hogy közel az Antarktisz.

Santiago hatalmas, jól működő város, ahol a modernnel harmonikusan él 
együtt az európai spanyol építészet a modernnel. Nagy a jövés-menés, a zaj, de 
ésszerű keretek közt. Emlékezetes volt a gyalogosok és a hivatalnokok hatalmas 
tömege, amint ebédidőben a napon sütkéreztek. Ráadásul minden férfi  fehér 
inget és sötét nyakkendőt viselt, és az utcán ülő rengeteg cipőtisztító előtt kis 
sorok képződtek. Amint ott járkáltam köztük, eszembe jutottak azok a chilei 
fi atalemberek, akiket a Szovjetunióba vittek, és akiket a Togliattiban megtartott 

Bariloche. Argentína déli része, 1994.

Chile déli részén. 1994.
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Új-Zéland déli része. 1999.
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Ausztrália. 1999.
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zenei versenyen láttam. Még az is eszembe jutott, hogy szidták Pinochet tábor-
nokot, aki pedig mindent megtett, hogy a tengerentúli «nagy testvér» ne csinál-
hasson egy újabb Kubát a hazájukból.

Csodálkoztunk, hogy Chile és Argentína déli részén milyen sok német bete-
lepült él, németek az újságok, a boltok. A Puerto Varasban lévő szállodában az 
egyik tévéállomás megszakítás nélkül közvetítette a Bundestag ülését Bonnból. 
Majd tavakon szeltük át Chilét egy óriási katamaránon, amelyen több mint 
háromszáz utas fért el. A többségük chilei volt, a nyári szabadságukat töltő csa-
ládok. Következő szálláshelyünkön, Peulában a szálloda tulajdonosa egy svéd 
bevándorló volt, aki már több mint hatvan éve lakott azon a környéken. Fölvitt 
minket a hegyekbe, és magas, karcsú fákat mutatott nekünk. Hasonlítottak a 
fenyőkre, s kiderült, hogy nagyjából háromezer évesek. El sem hittük, hogy a rég 
letűnt idők eleven tanúit érinthettük meg.

Ayers Rock. Ausztrália, 1999

Sidney, az operaház és az egyvágányú villamos. 1999.
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Egyszerűen lehetetlen elmondani, milyen szép Bariloche, az argentin kisváros, 
azt látni kell. Alpesi falura emlékeztet: csúcsos tetejű tiroli házak, német vendéglők, 
cukrászdák. A drótkötélpályán fölmentünk egy nem túl magas hegy tetejére, és 
elgyönyörködtünk a várost körülvevő csodaszép tavakban. Pár év múlva Iyával 
megpillantottuk ennek a látképnek az ikertestvérét: Queenstown városáról van szó, 
amely Új-Zéland déli szigetén helyezkedik el. Ugyanolyan drótkötélpálya, ugyan-
olyan házak, és ugyanolyan csodaszép tavak köröskörül. A környéken gyűlnek össze 
minden június-augusztusban Európából és Észak-Amerikából a síelés szerelmesei.

A csodaszép és utolérhetetlen Portugáliában, amelyről azt írtam az úti jegyzeteim-
ben, hogy mindenképpen el kell oda még egyszer menni, először azt pillantottuk 
meg, hogy a büszke és munkaszerető portugálok hogyan mossák fel a kő- és 
aszfaltjárdát házaik és boltjaik előtt.

Egyetemi éveink alatt Tomszkban a szigorú szovjet cenzúra iparkodott meg-
gátolni a nyugati kultúrának a szovjet ifj úságra gyakorolt «rothasztó hatását», és 
nem hagyta, hogy a szovjet egyetemisták megismerjék a jazz és a szórakoztató 
zene nyugati mestereinek muzsikáját. A szovjet állampolgárok sokáig csak egyet-
len amerikai énekest ismertek, Paul Robsont, aki nem csak sokat vendégszerepelt 
a Szovjetunióban, de évekig Moszkvában is lakott. Az ötvenes évek elején a szov-
jet rádió Ima Sumacot, a perui énekesnőt kezdte népszerűsíteni, akinek négy 
oktávnyi terjedelmű volt a hangja. Persze az orosz hallgató nem értette, miről 
énekel. A szovjet emberek hamarosan megismerkedhettek a szép argentin szí-
nésznő, Lolita Torres lírai fi lmjeivel is. Én is, akárcsak az egész ország, naphosszat 
a Szerelem életkorában felhangzó dalt énekeltem: »Coimbra diákváros«. De soha 
eszembe sem jutott, hogy megkérdezzem, hol van ez az »argentin« Coimbra.

De hát az életben minden megtörténhet. Alig negyven év múlva Iyával elutaztunk 
Portugáliába, és lelkesen fedeztük föl ott ezt a várost. Valóban, Coimbrát. Nagyon sze-
rettem volna, ha abban a pillanatban drága tomszki barátaim is ott vannak mellettünk.

Coimbra. Az egyetemet 1260-ban alapították. 
A könyvtár régi épülete a 14. században készült. 

Az egyetem diákjai: tanévkezdet. 
Portugália, 1994.
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Megismertük a coimbrai egyetemet, amelyet 1290-ben alapítottak. Izgatottan 
léptünk be régi könyvtárába (a 14. században hozták létre), óvatosan érintettük 
meg a könyvek aranyozott gerincét. Hallottuk az idegenvezető lány utolsó mon-
datát: „Országunk vezetője, Antonio Salazar a coimbrai egyetem diákja majd 
professzora volt.”

Portugáliából a hozzá tartozó Azori-szigetekre repültünk, hogy a föld még egy csodá-
latos pontját megismerjük, és eltöltsünk ott is egy kis időt. 1983-ban fölvettem a 
cégemhez egy akkor tizenkilenc éves portugál fi út, Ruben Carreirót, akinek fokoza-
tosan átadtam a tudásomat, s azt a tapasztalatomat, amelyet az elektromos és mecha-
nikus szerkezetek javítása terén és meghibásodásuk okairól összeszedtem. Ruben már 
huszonöt éve velem dolgozik, tapasztalt szakember lett belőle, és megbízhatóan helyet-
tesít, amikor szabadságon vagyok, vagy Magyarországra utazom.

Ruben az Azori-szigeteken, szegény munkáscsaládban született. A tizenegy 
gyerek közül négyen villanyszerelők lettek. Ruben még kisfi ú volt, amikor az 
édesapja átköltöztette a családot Torontóba. A St. Miguel-szigeten, nem messze 
Pont Delgadától, a fővárostól, lakik Paula, a húga, akit Ruben és a szülei utasí-
tottak, hogy fogadja a »főnököt«.

Külön kell majd szólnom az Azori-szigetek szokásairól, éghajlatáról és élet-
módjáról. Pont Delgada ámulatba ejtett minket a tisztaságával, modernségével, 
a bőséges árukínálattal, a csodaszép kirakatokkal és rengeteg autójával. Az egész 
szigetet belengte a csönd és a szigetlakók nyugodt életvitele.

Leginkább a dél-afrikai utunk során lepett meg bennünket a hiányérzet, hogy 
nincsenek mellettünk a távoli Oroszországban maradt drága barátaink, akikkel 
pedig azonnal szerettük volna megosztani az örömünket, s a látottak alapján 

Table Mountain (Tábla-hegy), Cape Town, 1997.
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Kruger  nemzeti park. Dél-Afrika, 1997.

A Jóreménység foka. Dél-Afrika, 1997.
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A Viktória-vízesés, Zimbabwe, 1997.

Kirándulás a Zambezi folyón. Zimbabwe, 1997.
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szerzett benyomásainkat. Nagyon tetszett nekünk a természeti környezet, és az a 
gazdagság, amelyet az ország lakói fáradhatatlan munkával hoztak létre. Az ide-
genvezető nő, aki egyben a sofőrünk is volt, őszintén szerette az állatokat, és 
három napot töltött velünk a Krüger Nemzeti Rezervátumban, ahol közelről 
és alaposan tanulmányozhattuk az állatokat: az oroszlánokat és orrszarvúakat, a 
vaddisznókat és az óriási zsiráfokat. Esténként magas cölöpkerítéssel elzárt éjsza-
kai szálláshelyünkön bezárták a hatalmas kaput, hogy megvédjenek minket a 
vízilovaktól és elefántoktól. De a legszebb pillanathoz az a kép társul, amikor 
Iyával egymást átkarolva ott állunk a vízhez vezető lépcsőn, a Jóreménység-fok 
legdélibb pontján, és egyszerre két óceán végtelen térsége tárul ki előttünk, az 
Indiai- és az Atlanti-óceáné. Onnan indul el az a láthatatlan, képzeletbeli vonal, 
amely elválasztja őket.

Miután jártunk a világ számos országában, ideje volt, hogy megismerjük Kana-
dának, a mi csodálatos országunknak a szépségét is. Hiszen jóformán még sehol 
sem voltunk, csak Quebecben néhányszor. Ma már örömmel és büszkén emlék-
szünk Új-Skócia, az Edward herceg-sziget, New Brunswick, Új- Foundland és 
Labrador általunk látott szépségére és határtalan térségeikre.

Új-Foundland tájképe, ahogy Kanada sok más területe is, szinte egyáltalán nem 
különbözik Szibériától, ám sok szokatlan látványt is megtapasztaltunk az egyhetes 

David Livingston Afrika-kutató. 
1855. november 19-én fedezte föl 

a Viktória-vízesést.
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A titokzatos Petra város romjait rögtön azután néztük meg, hogy Izrael és Jordánia 
között szabad út nyílt az Allenby-hídon. Petra, Jordánia, 1995.

Az ókori Dzserás város főutcájának romjai. Jordánia, 1995.
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 A turistavonat végállomása a hatalmas 
nemzeti Algonkin Park közepén van. 

Ontario északi része
 Kanada atlanti partja.
Új-Skócia tartomány

Sadbury városának 
bányái és gyárai 

a kanadai 
 nikkelbányászat 

központját
jelentik. 1984.
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utazás alatt. Bár a sziget területét védett-
nek nyilvánították, és érintetlen állapot-
ban maradt meg, mindenhol, ahol 
turistákra számítanak, van aszfaltozott 
út, védőkorlát, közlekedési jelzőtábla, 
toalett. Iyaval először el sem hittük amit 
az idegenvezető mondott az első két 
napon, amikor óriási erdőkön halad-
tunk át, és számtalan farakást láttunk. 
Az idegenvezető azt mondta, a közeli 
települések lakói időnként közösen 
kijárnak megtisztítani az erdőt, felfűré-
szelik a kidőlt fákat, felhasogatják, aztán 
lerakják az út mellett. Bárki elviheti, akinek szüksége van rá.

És még egy hihetetlen jelenség. Új-Foundland erdeiben mintegy százezer 
jávorszarvas él, amelyeket a harcos természetvédők gyámolítanak. Ám ezek a 
hatalmas, féltonnás állatok komolyan fenyegetik a közlekedés biztonságát, amikor 
átvágnak az utakon. A  legutóbbi statisztika szerint tavaly hétszáz olyan autós 
baleset volt a szigeten, amit jávorszarvassal való ütközés okozott. A feladat tehát 
bonyolult és sokba kerül. Mégis megoldják.

Iya már régen vágyott rá, hogy megnézzük Kanada egy másik gyöngyszemét is, 
a „kanadai Svájcot”, vagyis Albertát. Ábrándozni kezdtünk az útról, ám váratlanul 
ért minket a megoldás.

Kanadai tartomány: Új-Foundland. 
2006 júniusa

Vladimír, Vicky és Elmer Klein, Iya, Orosz Éva.  Banff , Alberta, 2009
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Vendégségben Elmer Klein kanadai farmernál. Red Deer, Alberta, 2009.

A kanadai Whistler síüdülő. Brit-Kolumbia tartomány
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2008 nyarán a Collet Vacations nevű utazási ügynökség érdekes utat szer-
vezett nekünk Közép-Európában. A  körút legfontosabb része számunkra 
 Auschwitz és Berlin volt. Az autóbusz utasai közt volt egy albertai csoport is, 
többnyire egészségügyi alkalmazottak és farmerok, akiknek két katolikus pap 
szervezte ezt az utat azzal a céllal, hogy lássák Európát, és elmenjenek a 
 Czestochowai Jasna Góra kolostorba. A tíznapos úton nagyon összebarátkoz-
tunk az albertai amerikaiakkal és kanadaiakkal. Mindnyájan mélyen vallásos, 
jámbor szívű emberek voltak, akiket nagyon megrázott, amit Iyával a múltunk-
ról meséltünk. A csoport két napot töltött Budapesten. Bizony, sokat kellett 
szaladgálnom a könyvesboltok között, amire sikerült összeszednünk huszon-
nyolc példányt az Apám leveleiből, az angol változatból, amelyeket aztán azon 
nyomban megvettek tőlem az útitársaink.

Sosem felejtjük el azt az iszonyatot, amelyet az Auschwitz-Birkenau-i haláltábor-
ban éreztünk. Pedig hiszen mintha már mindent tudna az ember, fi lmeket látott, 
könyveket olvasott róla, mégis a sírás fojtogatja, s az a gondolat kínozza, hogy 
mindez hihetetlen, amikor belép egy barakkba vagy a gázkamrába.

Az egész körút napfényes időben zajlott le, csak Auschwitz meglátogatásának 
napján szakadt egész nap az eső. Örökre belém vésődött az az eset, amikor 
 Birkenauban ott álltak karéjban a turisták, ömlött az eső, én meg otthagytam 
őket, behúzódtam az egyik barakk fedele alá, előhúztam táskámból a családfát, 
amely utazásainkon mindig velem van, és hangosan felolvastam családunk har-
minckét tagjának a nevét, akik ebben a haláltáborban pusztultak el. Az eső össze-
keveredett a könnyeimmel, és mindörökre otthagyta nyomát a családfa papírján. 
Aztán odajöttek az útitársaim: a férfi ak szótlanul csatlakoztak, néhány asszonynak 
meg könnyes volt a szeme, megsimogatták a hátamat és megcsókoltak.

A berlini benyomásaink közül az a pillanat a legemlékezetesebb, amikor ott 
álltunk a berlini fal romjainál. Iya elsápadt, és könnyezve mondta: „Vagya, ez 
rólunk szól! Mi is a fal két oldalán éltünk.”

A berlini fal maradványai. 2008
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Albertai útitársaink barátságosan meghívtak minket Iyával, hogy látogassuk meg 
legendás tartományukat, ahová a következő év nyarán repültünk el. Elmer és 
Vicki Klein farmer házaspár volt Red Deer közeléből. Nemcsak jobban meg-
szerettek minket a többieknél, de pénzt is küldtek ajándékba karácsonyra. Elmer 
és Vicki fogadott minket a calgary-i reptéren, beültettek a dzsipjükbe, és négy 
napig mutogatták nekünk Jasper, a Lujza-tó és a Banff  Nemzeti Park szépségeit 
a hegyekben Ám a legjobban arra a napra emlékezünk, amelyet Kleinék farmján 
töltöttünk, mert emlékeink közül előbukkantak a kolhozokba megtett utak egye-
temista korunkban, az ottani étel és az aratás, azután pedig az, amikor a Volgai 
Autógyár dolgozóiként „megmentettük” a szamarai terület „mezőgazdaságát”.

Washington (DC). A Fehér Ház és az emlékmű

Amerikai motorbicikli rajongók egy csoportjával. Bolder, Colorado, 2006.
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Kleinék gyerekei már felnőttek, és elmentek, ott hagyták a szülőket a kiürült 
házban, amely a száz hektáros (!) családi birtok szélén áll. Már a nagyapjuk is kalá-
szosokat termelt rajta. Elmer és Vicki ugyan már nem fi atal, de továbbra is segítők 
nélkül dolgoznak, bírják ketten. A farm nagyszerűen gépesített, ám a fárasztó beta-
karítás így is hosszú-hosszú napokig tart, miközben Vicki az óriási, légkondicionált 
kabinú kombájnt vezeti, amelybe százhatvan bushel (8 gallon, azaz 36 liter – VR) 
mag fér el, Elmer meg a teherautóval járkál a kombájnhoz, minden alkalommal 
nyolcvan bushel magot fuvaroz el, s berakja a ház melletti négy elevátorba. A termés 
ott várja meg azt a napot, amikor Elmer megkapja a kellő árat érte.

Itt jutott eszembe egy mondat, amelyet valamikor az Amerika című folyóiratban 
olvastam: „Kanadában, Alberta, Saskatchewan és Manitoba tartományban százezer 
ukrán lakik, akik annyi gabonát termelnek, hogy az egész világ jóllakna belőle.”

Az utazásokról szóló fejezetet azzal a meglepetéssel akarom lezárni, amely Iyát 
várta 2001. március 14-én, a frankfurti reptéren. Oda érkeztünk vele, hogy 
átszálljunk a budapesti gépre, én viszont átvezettem őt a milánói járat regisztrá-
ciójához. Ez volt Iya »kristályálma«, és az én ajándékom negyvenedik házassági 
évfordulónkra. Egy csodálatos, új szállodában találtunk szobát. Másnap estére 
hatalmas nehézség árán az üzérektől jegyet szereztem, és ott ültünk a Scalában, 
és a  Traviatát hallgattuk. Felhangzottak az utolsó zenekari akkordok. Az én drága 
társam szeme fénylett a könnytől, körülöttünk pedig a nézők, az operabarátok 
őrjöngve tapsolták meg Verdi felülmúlhatatlan művének előadását.

A milánói Scala előtt. Olaszország, 2001
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MICSODA LAGZI!

Amikor még Togliattiban laktunk, a hétéves Sándor nyolcvanlakásos házunk 
udvarán katonásdit játszott a többi kissráccal. Az ötéves Ilona folyton a bátyja, 
egyetlen „dadája” sarkában volt, aki gyakran megkérte a gyerekeket, hogy vegyék 
be Ilonát is a játékba. Még valami botot is adott a húgának, hogy legyen „gép-
pisztolya”. Néhány perc múlva már a mi „Hugicánk” (mindig így hívtuk a csa-
ládban Ilonát) vezényelte a csapatot.

Torontóban a gyerekeink elérkeztek az ifj úkor küszöbére. Mindegyiknek meg-
voltak a maga barátai, akik megfordultak nálunk, néha ott is ebédeltek. Mind a 
háromnak sok barátja volt, Iyával alig győztük megjegyezni a nevüket.

Ilonának egyszer csak új barátja akadt, egy Paul nevű medikus, rokonszenves, 
focista külsejű fi atalember. Az egyetemi könyvtárban ismerték meg egymást. Ilona 
bemutatta nekünk, aztán bevitte a szobájába. Sem mi, sem Edwin nem vett észre 
semmi különöset. (Sándor Olaszországban volt.)

„1985. augusztus 19. Hétfő. Péntek este egyedül mentem el a zsinagógába, nem 
vártam meg Edwint, aki későn jött haza a munkából. Ilona megkérdezte az anyját, 
aztán meghívta hozzánk Pault vacsorára. Fél kilenckor értem haza. Körülálltuk az 
asztalt, hogy a borral teli serleg fölött elmondjuk a szokásos szombati áldást. Ebben 
a pillanatban Ilona bejelentette: „El akarom mondani, hogy Paul megkérte a kezemet, 
és én igent mondtam.”

Te jó Isten! Hát ezt is megértük! Nem tudom érzékeltetni, mennyire meglepődtünk. 
Iszja elsírta magát, miközben azt mondta, hogy: „Mazel tov!” –, de hát mi mást 
mondhattunk volna?

Az asztal mellett aztán Paul bevallotta, hogy már két éjszaka nem aludt, amióta 
Ilona válaszára várt. Közvetlenül a vacsora előtt Ilona levitte Pault pincében lévő 
könyvtárunkba, ahol a fi ú három percen belül számítógépen kapta meg a választ, az 
igent, amit a Happy Birthday to You! zenéje kísért.

Ilona már kedd óta hordozta ezt a titkot, ideges volt, nem találta a helyét, mi pedig, 
a szülei, valahogy nem vettük észre, hogy nyugtalan. Edwin érzett rá a legjobban. Még 
Johnnak, az egyik barátjának is megírta, hogy: ”Ma történnie kell valaminek.”

Ilona és Paul sebtében evett valamit, aztán elszaladtak a fi ú szüleihez, hogy tudas-
sák velük is a hírt. Nemsokára Edwin is otthagyta az asztalt, elszaladt az egyik 
barátjához. Kettesben maradtunk, hogy a kialakult helyzeten töprengjünk. Mi kivel 
osszuk meg a hírt? Akkor jutott eszünkbe, hogy nem is tudjuk Paul vezetéknevét. Ezt 
a gondunkat Edwin oldotta meg, aki nemsokára hazajött. Ilona éjfél után érkezett 
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haza. Hajnalban vettük észre Iyával, hogy mindketten sírunk. Arra a pillanatra 
emlékeztetett a helyzet, amikor a kis Edwin a körülmetélése után, könnyezve kijelen-
tette a kórházban, hogy: „Azelőtt jobb volt.”

Reggel elmentem a zsinagógába. A bejáratnál összetalálkoztam Mrs. Ochs-szal, a 
rabbink feleségével, aki idős anyósát vezette kézen fogva. Mindketten nagy jóakarat-
tal viseltettek a családunk iránt, és nagyon örültek a hírnek. Joe Weltman a szó szoros 
értelmében ugrott egyet a hírtől. Kérdezgetni kezdtem, mit tegyek, mert úgy gondol-
tam, mindenképpen föl kell hívnom a fi ú szüleit. „Ó, nem! – mondta Joe szigorúan. 
– Először nekik kell felhívniuk téged. Ők a vőlegény szülei.”

Ilona javaslatára az istentisztelet után hármasban elmentünk Regina mamához 
a Baycresbe, hogy gyorsan elmondjuk neki is az újságot. Ezt mondta rá: „Na, hála 
Istennek! Ezt is megértem! Most már egyenesben van a lányunokám.”

Amikor megmondtam Paul vezetéknevét, Regina mama elgondolkozott: „Mintha 
zsidó volna.” Amikor mondtam, hogy igen, hozzátette: „Akkor nem kell szégyenkez-
ned, amikor elmondod a rabbinak és Jóskának (Joe Weltmannak). Pedig azt hittem, 
hogy az egyik kínai barátja.”

Ilona otthagyott minket, szaladt a barátnőihez, mi meg Iyával és a tolószékben 
ülő Regina mamával elmentünk Gercovicsékhoz. Marat születésnapja volt, és ebédre 
vártak minket. A vendégek közt már ott volt Józsi, Szvetlána és Felix. Az első, Maratra 
mondott pohárköszöntő után elmondtam a friss hírt. Mindenki elnémult, aztán 
Marat elsírta magát, és mind felugráltak, hogy gratuláljanak nekünk.

Joe-nak igaza lett. Amikor kiment a szombat, este fél tízkor telefonáltak Paul szülei, 
mert találkozni akartak velünk. Meghívtuk őket mihozzánk. Másnap, augusztus 
18-án, korábban hoztam haza Regina mamát, és pontosan délben megjelent Paul a 
szüleinek, Eleanornak és Joe-nak a kíséretében. Bemutatkoztunk. Családunk teljes 
létszámban jelen volt. Az asztal nagyon hatásos volt. Bár rögtönzött meghívás volt, 
Iya ebédje érintetlen maradt szombaton, és ez most kapóra jött. Megállapodtunk, 
mikor lesz a gyerekek eljegyzése.

Tetszettek Paul szülei, mindketten nagy családban születtek, a nevüket jól ismer-
ték a városban. Paul nagyapja, Samuel-Aaron 1931-ben egymagában érkezett Kana-
dába Lengyelországból, több mint négy évig lakásokat újított fel Torontóban heti öt 
dollárért, amíg végre sikerült kihozatnia a feleségét, Haja-Szurát meg három apró 
gyerekét Lengyelországból. Ám Samuel-Aaron azzal lett jómódú Torontóban, hogy ő 
nyitotta meg a város első kis üzemét, amely hajdina hántolásával és csomagolásával 
foglalkozott. Ebben ugyanis sokéves tapasztalatot szerzett még Európában. A család-
jának így nem kellett nélkülöznie Kanadában, mert ahogy Paul apja mondta, reg-
gelire kását ettek, délben is az volt az asztalon, és este sem utasította vissza senki.”

Kezdtük felhívogatni a barátokat, rokonokat, hogy elmondjuk nekik a hírt, és 
meghívjuk őket az eljegyzésre. Jolánt, anyám testvérét is felhívtuk Budapesten, 
de ő azt felelte, már tudja… 
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Sándor vasárnap telefonált haza Rómából. Úgy látszik, a báty szíve megérzett 
valamit. „Sándor, a húgod eljegyezte magát!” – hallotta tőlünk a hírt. Sándor 
olyan zavarba jött, hogy elnémult, aztán megkérdezte: „És kivel?” „Hát Paullal!” 
„Miféle Paullal?” Elmondtuk neki. Később Sándor elmesélte, hogy megijedt, 
miután letette a kagylót, és arra gondolt, hogy: „Már felnőttek vagyunk?”

Estére Ochs rabbi hívta meg egész családunkat, és szép fogadást rendeztek.
Három nap múlva a zsinagógánk bankett termében estélyt adtak Ilona és Paul 

eljegyzésének tiszteletére, na meg, hogy a két család megismerje egymást. Ango-
lul ezt engagement partynak hívják. Löwenthal Kálmán, a jóakarónk, akinek 
vendéglője van, pazar svédasztalt állított össze édességekből és italokból a vendé-
geinknek. Ilona és Paul a szüleikkel együtt ott álltak a bejáratnál, üdvözölték a 
vendégeket, bemutatkoztak, és megkérték őket, hogy fáradjanak beljebb.

Az estélyen nagyjából százötven vendég volt, Paul hatalmas rokonsága, a mi 
rokonaink, a vőlegény és a menyasszony iskolai és egyetemi barátai. Sok ajándék 
érkezett. Az estély után mindkét család eljött hozzánk egy éjféli teázásra.

A munka, tanulás, tanítás és a háztartás mindennapi ellátásához még egy kel-
lemes munka társult: elkezdtünk készülni az esküvőre.

Április elején postáztuk a meghívókat az esküvőre. A meghívó egyszerű volt 
és eredeti, mert három nyelven nyomtatták ki. Torontóban megszokott volt zsidó 
ünnepség esetén az angol és ivrit nyelvű szöveg, de mi még egy oldalt tettünk 
hozzá, oroszul. Ilona érdekes emblémát gondolt ki, benne a saját és Paul kezdő-
betűivel, amit aztán Sándor öntött végleges formába. Iya kézzel írta be minden 
meghívóba a vendég nevét. Sokan már másnap telefonáltak, hogy gratuláljanak, 
örömmel fogadták a hírt. 

Akkoriban a családunk még egy rendkívüli eseményre készült. 1975-ben, amikor 
Iya megérkezett a gyerekekkel Kanadába, pár nap múlva meglátogatott minket 
Ochs rabbi. Csodálkoztunk, hogy ilyen váratlanul megtisztelt minket a látoga-
tásával. A rabbi részletesen kikérdezett minket a szüleinkről, aztán egy iratgyűj-
tőből színes űrlapot vett elő, a ktubához való hivatalos nyomtatványt. Iyával akkor 
hallottuk először ezt a szót. A rabbi elmagyarázta, hogy a zsidó házaspároknak a 
polgári esküvő mellett mindenképpen templomi esküvőt is kell tartaniuk a hüpe 
alatt, ott adják át a menyasszonynak a vőlegénytől kapott ktubát, a házassági 
szerződést, amelyben a férj kötelezi magát, hogy mindenben gondoskodik a fele-
ségéről, a feleség pedig megígéri, hogy otthont (lakást és családot) teremt a fér-
jének. Ochs rabbi azt tanácsolta, gondolkozzunk el ezen. Mindent, amit a rab-
bitól hallottam, elmondtam Iyának oroszul. Végighallgatott, aztán azt mondta: 
„Tisztelt Ochs rabbi! Köszönöm, hogy ilyen fi gyelmes velünk. Már tizennégy éve 
vagyok Vladimír felesége. De nem veszek részt olyan szertartáson, amelyet nem 
értek.” Ochs rabbi udvariasan elbúcsúzott, és elment. Múltak az évek. A gyere-
keink zsidó magániskolába jártak. Összebarátkoztunk a hatalmas létszámú Ochs 
családdal, amelyben tíz gyerek volt, és két nagyszerű nagymama, mindketten 
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értelmes és méltóságteljes európai hölgyek. Apránként megtudtuk, hogy az orto-
dox rabbi csak olyan párokat eskethet meg a hüpe alatt, akiknek a szüleit szintén 
a hüpe alatt adták össze. Ochs rabbi soha többet nem hozta föl ezt a kérdést, de 
Iya észrevette, hogy időnként szemrehányó pillantást vet ránk. Egyszer aztán azt 
mondta neki: „Ochs rabbi, ne nyugtalankodjék, kérem! Megígérem, hogy leg-
alább egy nappal azelőtt, hogy sor kerülne a gyerekeink házasságára, mi is oda-
állunk Vladimírral a hüpe alá.”

És beköszöntött a nap, amikor elmentünk Ochs rabbihoz, hogy kitűzzük Ilona 
és Paul házasságának időpontját. A rabbi megnézte a naptárát, és azt mondta, 
hogy a Lag Baomer, vagyis május 27-e a leginkább megfelelő időpont. Utána 
megkérdeztük, mikor volna ideje arra, hogy Iyával összeeskessen minket a hüpe 
alatt. A rabbi megkérdezte, milyen napra gondoltunk. Elmondtuk, nagyon örül-
nénk, már ha lehetséges, ha április 8-án lenne az esküvő. Mert akkor lesz huszonöt 
éve, hogy 1961-ben Tomszkban megesküdtünk. A rabbi azt felelte, hogy nincs 
ellenvetése, szabad abban az időpontban. Hát így került napirendre elsőként a 
mi esküvőnk Iyával. A rabbi és a felesége elmagyarázták a szabályokat, és az eskü-
vőre való hagyományos felkészülést. Gyűrűk, rituális fürdés a mikvében1, böjt az 
esküvő napján. A rabbinak az volt a véleménye, nem kéne meghívnunk rá Paul 
szüleit, nehogy „elmaradottak”-nak lássanak minket. 

Paul szülei az első párok közt voltak, akiket valamikor, az akkor még nagyon 
fi atal Ochs rabbi esketett, akinek akkor még nem volt meg a mostani óriási sza-
kálla. Iyával meggyőztük Ochs rabbit, hogy Paul szüleihez képest, akiket az elsők 
közt hívtunk meg, épp csak a „minapában érkeztünk meg Kanadába”.

 Iyával eleinte különböző véleményen voltunk, huszonötödik házassági évfor-
dulónk megünneplésével kapcsolatban: oroszos szertelenséggel vagy szerényen, 
minden hűhó nélkül? Aztán középúton találkoztunk. Először arra gondoltunk, 
hogy húsz-huszonöt embert hívunk meg, de a meghívottak listája már hetvenötre 
nőtt, ahogy közeledtünk az április 8-ához. Mindenkit személyesen hívtunk fel, 
és zavartan magyarázgattuk, miféle alkalomra is invitáljuk. Nancy Friedberg még 
Jaff át is felhívta, s azt mondta, meghívót kapott tőlünk a május 27-ei esküvőre, 
de Iya felhívta, és új dátumot mondott. Jaff ának kellett elmondania a csodálkozó 
és némileg zavarba jött Nancynek, mi a lényege a küszöbön álló eseménynek. 

A szovjet állampolgároknak nem olyan könnyű megérteni, hogy a szabad 
világban a zsidók többsége évszázados hagyományok alapján éli az életét, megülik 
a szombatot, a vallásos ünnepeket, körülmetélik őket, bármicvójuk, zsidó eskü-
vőjük van és a többi. Sok szomszédunknak álmában sem jutna eszébe, hogy 
vannak zsidók, akik nem tartják magukat a hagyományokhoz, de még csak nem 
is ismerik őket. Egy érdekes esetet mondok el ennek bemutatására. A tízéves 
Edwin éppen a házunkkal szemközt biciklizett. Mellette biciklizett a vele egykorú 
Esther és az öccse. „Holnap lesz az új testvérünk körülmetélése – mondta Esther. 

1 Rituális fürdő, amelynek legfontosabb kelléke az úgynevezett „élővíz”.

Vladimir Rott magyar.indb   203Vladimir Rott magyar.indb   203 2010.09.30.   14:15:102010.09.30.   14:15:10



204

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME  5. FEJEZET

„Nekem akkor volt a brit-milám, amikor hétéves voltam” – mondta Edwin. „Az 
lehetetlen” – felelte Esther. „De bizony. Hiszen a Szovjetunióból érkeztünk Toron-
tóba” – felelte Edwin.

„Na és? – mondta erre Esther. – Mi meg Brooklynból érkeztünk Torontóba.”

Április 4-én, pénteken este, amikor megérkeztem a zsinagógába, sokan gratulál-
tak, dicsérték Ilona esküvői meghívóját, de voltak, akik csak somolyogtak, mert 
tudták, hogy a következő, kedden esedékes esküvőn is részt vesznek.

Április 5-én újhold szombatja volt. Ezen a napon két Tóra-tekercset vesznek 
elő a frigyszekrényből (különleges szekrény a zsinagóga nagytermében, amelyben 
a Tóra-tekercseket őrzik). Az egyik tekercs elővételére és tartására Sándort szólí-
tották ki. Engem a bimára (emelvény a zsinagóga főhajójában) szólítottak, hogy 
a közelgő esküvőm alkalmából ott álljak, amíg felolvassák a Tórát. Ha egy boldog 
fi atalember állt volna a helyemben, biztos cukorkákat szórt volna szét a teremben. 
Sándor mögöttem ült a Tóra-tekerccsel. Észrevétlenül a zsebébe nyúlt, kivett egy 
cukorkát, és a kezembe nyomta. Különösen meleg kézfogásokat kaptam a jóaka-
róimtól, akik gratuláltak, amiért engem szólítottak ki, hogy ott álljak, miközben 
felolvassák a Tórát.

A reggeli istentisztelet előtt Ochs rabbi odajött hozzám, és megkérdezte, enge-
dem-e, hogy kihirdesse a zsinagógában az esküvőnket. Nem egyeztem bele. Az 
istentisztelet végén a rabbi beszédet mondott, amelyben gratulált bizonyos öröm-
teli eseményekhez, amelyek bizonyos jelenlévők életében hamarosan bekövetkez-
nek, majd jelentőségteljesen elhallgatott. Az egész családunk tudta, hogy ránk 
értette.

Kedden, április 8-án böjtöltünk Iyával. A gyerekeink elvonultak, hogy előkészít-
sék esti meglepetéseiket. Este hétkor érkeztünk meg a zsinagógába. A bankett 
teremben már szépen meg voltak terítve az U-betű formában felállított asztalok. 

Az esti istentisztelet után Ochs rabbi behívott a dolgozószobájába, ahol alá-
írtam a ktubát, majd utánam Josif Mandel és Mojse Körszner is tanúkként. 
Négyesben mentünk át a bankett terembe. Már mindenki ott volt. Józsi, a 
bátyám, Regina mamát is elhozta az öregek otthonából.

A hüpe négy rúdját Sándor, Edwin, Tolik Gercovics és Ilona meg Paul tartotta. 
A szertartásnak megfelelően ráhúztam Iya mutatóujjára a régi tomszki jegygyű-
rűnket. A rabbi felolvasta a ktubát, elmondta az első áldást a serleg bor felett, 
amelyből Iyával ittunk egy-egy kortyot. A hat, leginkább tiszteletreméltó vendég 
elmondta a másik hat áldást. Senki sem ült le. Mind a hetven ember szoros gyű-
rűben állt a hüpe körül. Sokan könnyeztek. Fogtam Iya kezét, és éreztem, hogy 
ő is reszket izgalmában. Valaki letett elém egy fehér asztalkendőbe burkolt üveg-
serleget. Rátapostam, hallatszott az eltörő üveg recsegése, aztán mindenki gratu-
lált. A férfi ak magukkal vonszoltak, kézen fogtuk egymást a körtánchoz, mellet-
tünk a nők már kört alkottak, és a ragyogó arcú Iyával a hórát járták.
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Második esküvőnk, 
a hüpe alatt. Toronto, 

1986. április 8.
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Amikor asztalhoz ültünk, és Sándornak el kellett volna mondania az első 
pohárköszöntőt, kiderült, hogy otthon felejtettük a borosrekeszt meg a tömény 
italokat. Löwenthal Kálmán segített ki minket, aki a bankett terem konyháját 
vezette és a raktárból előhozott pár üveg bort. A banketten meséltem egy keveset 
a családomról, aztán Iya, Mrs. Ochs és Joe Weltman beszélt. A gyerekeink körbe-
adták a családi fényképalbumban őrzött diapozitíveket. Józsival tangóharmoni-
kán, majd hegedűn pár népszerű slágert előadtunk. A bátyám és a felesége egész 
este Reginának udvarolt, aki nagyon jó hangulatban volt. Hát, ez volt a mi ezüst 
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mennyegzőnk! A barátaink még sokáig beszéltek erről a feledhetetlen eseményről, 
telefonáltak, hogy gratuláljanak, ajándékokat hoztak.

Amit leírtam, édeskevés volt ahhoz a munkához képest, amit Ilona és Paul esküvő-
jére készülve el kellett végeznünk. A meghívottak túlnyomó többsége előre közölte, 
hogy eljön. Így hát négyszáz vendégre számítottunk. Egyszeriben eszembe jutott a 
mi kis háromtagú családunk Bobrujszkban, amikor úgy vágytam rá, hogy legyenek 
rokonaink. Viewmount zsinagógánk bankett termében nem fért volna el ennyi 
ember. Ki kellett bérelnünk a szomszédos nagy zsinagóga termét éttermestül. 

Paul szüleivel szorosan együttműködve kiválasztottuk a menüt, a terítő és 
szalvéta színét, eldöntöttük, mi legyen az édességek asztalán, amelyet általában a 
lakodalom végén terítenek meg a vendégeknek. Náluk is, nálunk is ez volt az első 
gyermekünknek rendezett esküvő. Nem volt egyszerű eldönteni, hogy a tízsze-
mélyes asztalokhoz hogy ültessük le a vendégeket; mindenkinek névtáblát írtunk 
a helye feltüntetésével. Hétszemélyes zenekart hívtunk, profi  fotóst és videóst. 

A fő asztalnál ült a két család és Regina mama. Az esküvőre megérkeztek az unoka-
testvéreim, Jutka és Laci Budapestről, Jerome Spielberger Cecivel, a feleségével St-Lo-
uisból (Missouri állam) és Zelma Spielberger Philadelphiából. A mi és Paul családjá-
nak rokonsága mellett a vendégek közt voltak Ilona, Paul, Sándor és Edwin egyetemista 
barátai, de a vendégek zömét a zsinagógánkba járó családok tették ki. 

A díszes hüpét a zsinagóga főhajójában állították fel, a terem bal oldalán ültek 
az asszonyok, jobboldalt a férfi ak. A vendégek csodálkoztak, mi pedig végtelenül 

Ilona és a család lakodalomra készül. 1986. május.
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örültünk, hogy a családunk iránti megbecsülés jeleként nem egy, hanem két kán-
tor is énekelt az esküvőn. Az imádság első felét, amely a vőlegényt és a meny-
asszonyt dicsőítette, a mi zsinagógánk kántora, David Eihorn adta elő baritonján. 
Az imádság második felét az idős, már nyugdíjba vonult Jakov Siegelman basz-
szusán hallgattuk meg.

 Először Pault vezették a szülei a hüpe alá, utána 
következett a hosszú szőnyegen Ruthy, Paul testvére, 
Edwin, Sándor, aztán Józsi tolta be kerekes széken 
Regina mamát, aki gyönyörű kék ruhát viselt, s 
végül mi következtünk Iyával. Odavezettük a meny-
asszonyt a hüpe alá. Az esketési szertartást a tisztelet-
reméltó Mordechay Ochs rabbi végezte. 

Ma csak mosolyognának rajta, de akkor újdonság-
nak számított, hogy a bankett terem erkélyéről leen-
gedett lepedőre Sándor segítségével Az óceán két olda-
lán címmel fi lmet vetítettem. A házasulandók elől 
eltitkolva én vágtam össze ezt a fi lmet régi, nyolc-
milliméteres felvételekből, amelyeket a két család sze-
dett össze, s amelyeken a felvételek Paul és Ilona gyer-

Regina családja az esküvői szertartás előtt.

Ilona  menyasszony.
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mekkorát mutatták be. Bár a vetítő 
nyikorgott-csikorgott, a nézők hall-
gatták a fi lmhez fűzött megjegyzései-
met, és nagy tapssal jutalmaztak.

Ünnepélyes és vidám lett az 
esküvő és a lakodalom, de Iyával 
annyira aggódtunk minden kis rész-
let miatt, hogy gyakorlatilag fel sem 
álltunk a székről, és szinte meg sem 
kóstoltuk az ételeket. Az édes asztal 
után a vendégek búcsúzkodni kezd-
tek, odajöttek hozzánk, és megkö-
szönték a szép ünnepet.

Ilona és Paul a saját, bérelt, és 
alighogy berendezett háromszobás lakásukba mentek az esküvőről, amely a szom-
szédos toronyházban volt. Másnap egy hétre elutaztak Izraelbe.

„1986. június 16. Vasárnap. Tegnap Ilona megfőzte első csirkelevesét. Paul jó 
étvággyal ette, és dicsérte a szakácsnőt, aminek végtelenül örültünk.”

Ebbe a fejezetbe kívánkozik még néhány jelentős esemény, amelyek végtelenül 
gazdaggá tették Ilona és Paul családját.

„1991. szeptember 18. Jom Kippur 5752. Tegnap este már készültünk a zsina-
gógába, hogy meghallgassuk a Kól Nidrét, az Ítélet Napja kezdetének e szomorú 
imádságát, amikor Edwin elvitte Ilonát Goldman doktorhoz, a szülészhez, aki 
azonnal útnak indította a lányunkat a Mount Sinai kórházba. Este, amikor haza-
mentünk a zsinagógából, felhívott Paul, és mondta, hogy Ilona mellett marad, 
Goldman doktor pedig reggel hatra érkezik, majd akkor dönti el, föl kell-e gyorsí-
tani a szülést?

Az „édes asztal”.
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Hajnali fél négykor Iyával nem bírtuk tovább, bementünk a kórházba Ilonához. 
Beléptünk a kórterembe. Ilona feküdt, nyögött. Ritkán jöttek a fájások. A monitoron 
láttuk, hogy Ilona szívverése 68, a gyereké 132. Iya reggelig ott maradt.

Ma Sándor, Edwin és jómagam sorjában szökdöstünk ki a zsinagógából, az isten-
tiszteletről, és a szomszédos szupermarketben lévő fi zetős telefonról felhívtuk a lakást, 
meghallgattuk az üzenetrögzítőt, mert reméltük, hogy valami hírt kapunk Iyától. De 
csak akkor tudtuk meg Iyától, hogy császármetszést hajtanak végre Ilonán, amikor 
kétórás pihenőre hazaértünk.

 Iya háromnegyed ötkor telefonált: »Kislány lett! Nyolc font!« Hála Istennek! Ezt 
is megértük. Visszamentünk a zsinagógába, ahol már érdeklődve várták, hogy mi 
újság? Sokan gratuláltak, köztük Ochs rabbi.

 Iya késő este ért haza, a kórházban, Ilona mellett ott maradt Paul egész családja.”
„Ma (szeptember 19-én) délben bementem, hogy lássam Ilonát és a kis unokámat. 

(Furcsán érzem magam, amikor leírom ezt a szót.) Ilonából anya lett. Az első tétova 
mozdulatok, a szoptatás fájdalma. 
A »kisasszony« túl sokáig hevert az anyja 
hasában: lábán a bőr lötyögős a víztől, 
hatalmasra nőtt a körme. Ilona leharapta 
az egyik körmét, én meg elhoztam. Itt 
van. [A napló papírjára cellux-szal fel-
ragasztottam a parányi körömdarabkát. 
– V. R.]”

„Szeptember 21. Szombat. Ma a nyi-
tott Tóránál kis unokánk az Ada-Rachel 
nevet kapta. Adának Paul nagyanyját 
hívták, a Rachel pedig nemcsak Iya any-Ada 1991 szeptemberében született.

Az Ilona esküvőjére 
érkezett rokonok 
egy része (jobbról 

balra): Dobos 
Laci és Jutka 

Budapestről, Jerome 
és Ceci Spielberger 
(kékben) Tucsonból 

(Arizona). 
Iya és Sándor 

között ül Zelma 
Spielberger 

Philadelphiából 
(Pennsylvania).
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jának egyetlen keresztneve, hanem Regina mama zsidó neve is. Sándort szólították ki, 
hogy elővegye a Tóra-tekercset a frigyszekrényből. Engem és Pault szólítottak fel, hogy 
álljunk ott, amíg az e hétre rendelt bekezdéseket felolvassák. Joe P.-t, Paul apját szólí-
tották fel, hogy göngyölje ki a tekercset, és Edwint, hogy összetekerje, és ráhúzza a tokot 
és a koronát. Vendégek is érkeztek erre az ünnepélyes eseményre a zsinagógába. Paul 
szüleinek és testvérének több mint három kilométert kellett gyalogolniuk a szombat 
miatt. A vendégek közt volt Anatolij Gercovics a szüleivel, Marattal és Linával, meg a 
náluk vendégeskedő moszkvai rokonuk, Szofj a Gantman és Józsi nagyobbik fi a, Felix.

Ochs rabbi tanácsára mi magunk vettünk meg mindent, és a zsinagóga kistermé-
ben rendeztünk kis kiddist2. Megterítettük az asztalokat, hogy megünnepeljük a 
névadást, és mindenkit meghívtunk, aki aznap ott volt az istentiszteleten. Joe Welt-
man szállította a tömény italokat a kiddishez. Aztán minden vendégünket meghívtuk 
ebédre, az otthonunkba.

Csak délután ötkor tudtunk eljutni Ilonához. A kis Ada olyan, mintha az anyja 
a száján köpte volna ki.”

„1993. június 13. Hajnali három óra tíz van. Ilonának kislánya született, nyolc font, 
két uncia a súlya. Minden rendben folyt, aztán hirtelen leállt a kicsi légzése. Az orvo-
sok gyorsan elvégezték a császármetszést, és kiemelték. Letisztították róla a magzat-
mázt, mire felsírt. Serena-Jaelnek nevezték el. Végtelenül örülünk Iya nagymamával. 
A kislány gyönyörű, ő a második unokánk.”

„1995. február 8. Iya Ilonánál volt, Serenára vigyázott, amikor az óvodai busz 
meghozta az idősebb kislányt. Ada (aki hároméves és négy hónapos) belépett a szo-
bába, és megjegyezte: »Iya nagyi! Ha egy kicsit nagyobb volna a fantáziád, két babát 
fektethetnél egy ágyba.«

Ugyanakkor a kisebbik, a másféléves Serena folyton ezt ismétli: »A doki azt 
mondta, a kismajomnak nem szabad az ágyon ugrálni.«

Tegnap este a következő történt: Serena Ada ágyacskáján ugrált, beütötte a homlokát 
a faliszekrénybe, hatalmas dudor nőtt az ütés helyén. Ilona sürgősen áthívott, hogy 
maradjak Adával, ő meg Paullal futva vitte kórházba a kicsit, hogy megröntgenezzék. 
A doki megnézte a dudort, és együtt érzőn megkérdezte a kicsitől, ki tette ezt vele. Serena 
azt felelte: »A mama.« Nem elégedett meg ennyivel, a Happy Birthday to Yout is 
elénekelte. Az orvos azt mondta: »Nem kell megröntgenezni. Túl sokat beszél.«”

„1995. június 11. Vasárnap Regina mama kilencvenöt éves! Bob Ray, Ontario tar-
tomány miniszterelnöke gratulált, és oklevelet küldött neki. De még nagyobb ajándék 
várta az unokájától, Ilonától.

Pénteken Iya egy halom tejes ételt készített a Sávúóth ünnepére, Ilona meg, mivel 
terhességének utolsó hónapjában járt, elment az orvosához. Goldman doktor mindent 
rendben talált, és szerdán délelőtt fél kilencre írta ki császármetszésre. Június 3-án, 

2  Kis ebédet.
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szombaton, éjfél után jött Ilona telefonja: „Elment a magzatvizem!” Félóra múlva 
már a Mount Sinai kórházban volt, és hat-harminchétkor megszületett a nyolc font 
tizenegy uncia súlyú kisfi ú.”

„Ilona a császármetszés után gyógyult, s mi sorban segítettünk neki. Második nap 
este héttől éjjel kettőig én voltam ügyeletes, Paul testvére, Ruthy váltott. A következő 
három éjszakát Iya virrasztotta végig.

Ma reggel került sor a zsinagógában a körülmetélésre. Az unokánk az Adam-Joel 
nevet kapta. A szülei döntöttek így. Énbelém nem szorult volna annyi bátorság, de 
Joe P., a másik nagypapa hősiesen tartotta karján az unokáját abban a szokatlan 
pillanatban. Sándor és Manana hozta be a kicsit a terembe. Alighogy az orvos kibon-
totta a pólyából, a nap hőse máris hosszú sugárral tisztelte meg.

Az általunk adott reggelin százhatvan ember vett részt.”

Mégis csodálatos az életünk! Ma (2008 végén járunk), amikor Ilona kicsinyeiről 
írok, Ada pár nappal múlt tizenhét éves. Elektromos gitáron játszik, most fejezi 
be a középiskolát, és orvos akar lenni.

Serena tizenöt éves. Különleges iskolába jár, két metróvonalat kell igénybe 
vennie minden reggel, hogy eljusson oda. Zongorázik. Arról álmodozik, hogy 
rendezvény-menedzser, programigazgató lesz. Adam nyolcadikos. Ő a legjobb 
szívű és legudvariasabb. Szerelmes Iya nagymama tyúklevesébe. Harsonán játszik. 
Mindhárman futballoznak, és hihetetlen bennük a tudásszomj. 

Ilona családja most: Paul, Ada, Adam, Ilona, Serena  2008.
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Ma, húsz év múltán magam is csodálkozom, mennyi energiánk volt azokban az 
években. Hiszen a nagy esemény, Ilona esküvője mellett megfeszített erővel 
készültünk a soron lévő utazásra. Előző nyáron, amikor Iya a gyerekekkel Buda-
pesten járt, és Szabó Karcsival azt a reményteli hírt hozták, hogy nem leszek 
veszélyben, ha óvatosan, minden feltűnést mellőzve, rövid időre meglátogatom 
a rokonaimat, felébredt bennem a mersz, és 1986 augusztusában Magyarországra 
utaztam. Döntöttünk az időpontokról és az útvonalakról. Ez alkalommal Ruben, 
a munkatársam pár leckét adott Torontóban, hogy kell bánni a kézi sebváltós 
autókkal. És biztosnak éreztem magam, hogy képes leszek erre Európában.

Még egy kívánság járult ehhez a tervhez, amely régóta érlelődött bennem: „Amíg 
Jolán, az anyám testvére él, meg kéne kérni, hogy legalább egyszer utazzunk el 
Magyarország északi vidékére, ha lehet, Garadnára, amiről annyit hallottam éle-
temben. Talán megmaradt ott valami? Talán Jolán még emlékszik valamire, és 
megmutatja. Mert ha Jolán meghal, ez az egész legenda semmivé foszlik.” Ezért 
van ez a rövid bejegyzés a naplómban:

„1986. június 1. Ma, amikor elmentem Regina mamához a Baycrestben, hogy 
megvacsoráztassam, megkérdeztem tőle: »Anyu, hol laktatok Miskolcon, mielőtt 
elutaztatok volna a Szovjetunióba?« Nem is nagyon vártam rá választ, mégis hamar 
megkaptam: »A Soltész-Nagy Kálmán utca kettőben. A piac mellett.« Tehát 
 Soltész-Nagy Kálmán utca 2. A piac mellett. Ilyen az én anyám, nyolcvanhat 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.

„Augusztus 3. Toronto. […] Edwin telefonált Párizsból. Befejezte a nyári francia 
tanfolyamot Nizzában. A csomagját elküldte Torontóba, ő maga holnap repül Bécsbe, 
már délre ott lesz.

A tervezett útra háromezer dollárt kértem kölcsön Joe-tól, és kétezer ötszázat 
Sándortól. (Szülőként minden útra a saját költségünkön vittük magunkkal a gye-
rekeket, így próbáltuk anyagi önállóságra és pénzgyűjtésre ösztönözni őket.) Az útra 
szükséges összeg nagyobb részét, ahogy Ilona esküvőjének költségeit is, az én keresetem 
adta, amit a Kingston városában lévő börtönökben végzett szerződéses munkám után 
kaptam.”

Vladimir Rott magyar.indb   213Vladimir Rott magyar.indb   213 2010.09.30.   14:17:072010.09.30.   14:17:07



214

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME 6. FEJEZET

„1986. augusztus 7. Puchberg. […] Tegnap Iya és Sándor agyonizgulta magát, miköz-
ben a hátam mögött ültek a Mitsubishi minibuszban, amit a bécsi reptéren béreltem 
ki. Nekem a szemem sem rebbent, miközben megtettem a nyolcvan kilométert Puch-
bergig. Sándornak igaza volt, amikor azt mondta, hogy a motornak gyanús a hangja, 
de nekem nem volt hozzá fülem. Bátran előzött a többi kocsi, én meg iparkodtam, hogy 
ne maradjak le tőlük nagyon, ne tartsam fel a forgalmat. Csak Puchbergben fedeztem 
föl, hogy az egész utat úgy tettem meg, hogy a sebváltó hármas fokozatban volt.

Puchbergben örömmel találkoztunk Edwinnel, s mellette ott állt a meglepetés, Józsi 
bácsi, vagyis Szabó József, aki a bátyjához érkezett, hogy találkozzon velünk, és 
elkísérjen minket Budapestre.

Edwin derék gyerek: egy nappal korábban érkezett Párizsból, Bécsben átment egyik 
pályaudvarról a másikra, és egyedül tette meg az utat vonaton Puchbergig. Karcsi 
nem volt otthon, és a szállodájában sem volt hely. Edwin a szomszédos szállodában 
vett ki egy szobát százötven schillingért (tizenöt dollár).

Karcsi szállodájában százhetven schilling egy éjszaka reggelivel, de tőlünk nem 
fogadott el pénzt. Az elmúlt éjszakát Sándor és Edwin a hetes szobában töltötte, mi 
Iyával Karcsi lakásán aludtunk. Éjszaka Egya kijelentette, hogy enni akar. Átmentek 
a szomszéd kocsmába, ahol a helyiek iszogattak, és ahol a fi acskám száz schillingért 
bécsi szeletet, salátát és ásványvizet kapott.”

„Augusztus 8. Vettünk Karcsitól néhány doboz csokoládét és marcipánt, hogy elvi-
gyük ajándékba Budapestre. Ilonka néninek viszont a nyolcvankilencedik születés-

Újra találkozunk a Szabó testvérekkel, Józseff el és Károllyal (Karcsival).
Puchberg, Ausztria.
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napjára Karcsi maga készített egy gyönyörű tortát, és semmit nem fogadott el érte. Az 
egész társaságnak is maga főzött mára ebédet. Valami savanykás levest és szarvas sül-
tet kaptunk. Sándor két kanadai zászlót rajzolt, amiket kitettünk az autóbusz abla-
kaiba. Napközben fölszereltünk egy rácsot a cukrászműhely ablakaira a fi aimmal. 
Este Karcsi tortával és marcipánnal traktált minket.”

„1986. augusztus 9. Budapest. Korán reggel, reggeli után indultunk Puchergből. Józsi 
bácsi előttünk járt a maga kétcilinderes francia „dobozá”-ban, elkísért minket Buda-
pestig. Reggel kilenckor minden izgalom nélkül átléptük a határt. Jelentős esemény 
volt! 1960-ban léptem át először Magyarország határát: keletről, vonattal érkeztem, 
egyedül. Huszonhat év elteltével tegnap újra megérkeztem, de nyugatról, a feleségem-
mel és két felnőtt fi ammal, magam vezetve a kilencszemélyes Mitsubishit, amelynek 
ablakaira, elöl-hátul kanadai zászlót ragasztottunk. 

A határ menti Sopronban Jutka és Laci várt minket a benzinkútnál, ők is velünk 
tartottak. Ekkor már bátrabban vezettem az autót. Különösen az a pár tanóra vált 
hasznomra, amelyben Szabó József részesített még Puchbergben. Laci csak akkor vette 
át tőlem a vezetést, mielőtt beértünk volna Budapestre. Megérkeztünk Jutkáék Rak-
tár utcai lakásába, leraktuk a csomagokat, ettünk valamit a közeli vendéglőben, és 
már rohantunk is a reptérre Ilona és Paul elé, akik az amszterdami járattal érkeztek. 
A reptéren, virággal a kezében már ott volt Sasa. Ilonánál szomorú hírt hozó levél 
volt: Tomszkban meghalt a jóságos nagybácsi, Venjamin Lvovics Szafro, Iya távoli 
rokona, akiről meleg emlékeket őriztünk Szibériában töltött életszakaszunkból. 

A szomszéd lépcsőházban kivettünk Ilona számára egy szobát napi háromszáz 
forintért (tíz dollár), a negyvenöt liter benzinért viszont kilencszáz forintot fi zettem 
ki ma.”

„Augusztus 10. Budapest. Reggeli után először is meglátogattuk Jolánt. Külsőleg 
és a jellemében is nagyon hasonlít a testvérére, Reginára: ugyanolyan makacs és aka-
ratos. Paul egészségi szempontból semmi bajt nem talált nála, pedig folyton panasz-
kodik, és a lakása teli van gyógyszerrel. Rávette Pault, hogy azonnal tanítsa meg neki, 
hogy mérheti meg önállóan a vérnyomását. Regina mama szerényebb és kitartóbb a 
testvérénél. Jolán egy szép ezüstdobozt és 
ötezer forintot ajándékozott Ilonának.

Aztán átmentünk Lolóhoz, aki ugyan-
abban a lépcsőházban lakik. Lolo házfel-
ügyelő, szinte gondnok, nagyon benne van 
a ház minden ügyében. Lolónál egészen 
másként éreztük magunkat. Ő mindig jó 
hangulatban van, ragaszkodik hozzánk, 
és őszintén örül nekünk. Gyakran jár szín-
házba, szereti a klasszikus zenét. Kicsi a 
lakása, de teli van élettel. Büszke voltam 
rá, hogy apámnak ilyen a testvére.

Apám testvérei, Ilonka és Lolo Róth. 
Budapest, 1985.
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A legfontosabb pedig az, hogy 
ma van a mi kedves Ilonka 
néninknek a nyolcvankilencedik 
születésnapja. Ebédre mentünk 
hozzá a Római parton lévő nyara-
lóba. Nagyon szép része ez Buda-
pestnek, de még ennél is szebb volt 
Ilonka néni. Nagyon okos, és cso-
dálatosan jószívű. Feledhetetlen 
napot töltöttünk nála. Hatunk 
mellett ott volt az ebéden Lolo, 
Sasa Ágival, Jutka és Laci. 
A kiváló ebédet maga Ilonka néni 

főzte. A Puchbergből hozott torta, rajta Ilonka néni neve és a 89-es szám, nemcsak 
gyönyörű volt, hanem nagyon fi nom is. A Róth család szeretetben, az emlékeken 
könnyezve és mégis vidáman töltötte ezt a napot. A pesti Róth családoknak csak egyet-
len gyereke maradt, Jutka.” 

„Augusztus 12. Miután egész nap sokfelé jártunk, Laci elvitt minket vacsorázni 
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 kellemes, a cigányzenekar 
kiváló volt. Ám a vacsora alatt hirtelen kialudt a villanyt, és azonnal nagy lett a 
meleg, a fülledtség, az sem segített, hogy kitártak minden ablakot és ajtót. A hőségtől 
függetlenül nagyon örültünk, hogy ilyen kedves társaságban töltöttük az időt. A vacsora 
végén Paul kijelentette, hogy ő fi zeti a számlát. Mindnyájan örültünk, és Iyával büsz-
kék is voltunk arra, hogy ilyen vejünk van.” 

A Róth rokonok: Sasa, Lolo, Artúr, Jutka 
és Ilonka. Budapest, 1984.

Ilona és Paul esküvői ajándéka, amelyet Budapesten nyújtottak át az öreg Róthok.
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„Augusztus 16. Szombat. Ma igazi Sabbath volt. Sok mindenen elgondolkoztam, 
ahogy a nap történéseit vettem sorra. Valaha is el tudtam volna-e képzelni ilyesmit? 
Mit mondott volna erre az apám? Reggel Laci jött értünk, és tízre átvitt minket Pestre, 
a Dohány utcába, a zsinagógába. Nagyon szépen megépített, hatalmas épület, látszik 
rajta, hogy a végzetes háborús események előtt itt zajlott az élet. Micsoda erő kellett 
ahhoz, hogy felépüljön a legnagyobb európai zsinagóga! Most éppen a tetőt javítják, 
és az épület állapota elszomorító, egy kicsit lepusztult.

A reggeli istentisztelet előtt tíz perccel érkeztünk, már sokan voltak. Magammal 
vittem a nagy taleszomat. A templomszolga észrevette az új arcokat, és odajött hoz-
zánk, fölajánlotta, hogy kiszólítanak a Tóra felolvasásához. Én haboztam, de Sándor 
nagyon rajta volt, hogy menjek csak. A templomszolga azt ajánlotta Edwinnek és 
Sándornak, hogy a felolvasás után ők csavarják össze a Tóra-tekercset. Elég sokan 
gyűltek össze az istentiszteletre, többnyire turisták voltak.

Az azon a héten felolvasandó rész a Tórából a Va’eschanan volt. Hatodiknak lép-
tem a bimára, és előttem kezdték olvasni a Tórából az én részemet: „Sma, Jiszróél!1” 
Libabőrös lettem. Megrázó 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 Edwin, 
ez a két jóképű fi ú, felléptek a bimára, és szabályosan, hozzáértően öltöztették föl a 
Tórát. Iya a nők között ült, és sírt boldogságában. A mellette ülő Jutka tágra nyílt 
szemmel csodálta a történteket.

A szomszédos vendéglőben megebédeltünk, itt már várt minket Sasa, Ági és Lolo. 
Ebéd után Sasa mindenkit áthívott magához. Pihentünk, emlékeztünk, a családi 
fényképalbumokat nézegettük, Iyával még aludtunk is egy kicsit. Teáztunk.

Késő este mentünk haza a Raktár utca 6-ba. Éppen most hívtam fel Ilonát. Min-
den rendben van velük. Sikeresen hazaértek Torontóba, viszont a nagy vihar miatt 
négy órát vesztegeltek Montrealban.”

Sűrű, érdekes napokat töltöttünk Budapesten. Kirándulások, múzeumok, szín-
ház. Mivel az utcákon nagy volt a forgalom, az autóbuszunkat többnyire Laci 
vezette, én csak esténként ültem volánhoz vagy különleges esetben, például ami-
kor a Tomszkban szerzett csepeli barátainkat látogattuk meg: Szabó Józsefet, 
Balogh Imrét, Horváth Lacit. Szomorú volt, amikor a Németh családnál jártunk, 
mert a mi drága Lajos barátunk már nem élt. Szeretettel emlékeztünk meg róla.

Iparkodtunk minden rokonunkkal külön-külön is sok időt tölteni, hogy a 
családunk jobban megismerje őket, s ők is örülhessenek, hogy megismerik az új 
nemzedéket. 

Laci valami ok miatt nem szeretett temetőbe járni, egyszer mégis megkértem 
rá, hogy vigyen el a Kozma utcai zsidó temetőbe. Lolo és Sasa várt a bejáratnál. 
Óriási, régi temető, sok részre oszlik, amelyeket aszfaltozott utak választanak el 

1 Halljad, Izráel!
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egymástól, és viharvert táblák mutatják az egyes sorok és utcák helyét. A bejárat-
nál virágot vettünk, behajtottunk az autóbusszal, és Lolo meg Sasa segítségével 
ellátogattunk szeretteink sírjaihoz: ott volt Róth Hanyi nagymama, Miska bácsi 
– Ilonka férje –, Ila – Sasa felesége és Jenő, Lolo férje. A Dobos-sírra, Laci szü-
leinek sírjára is tettünk virágot. Jenő sírjánál Lolo, aki a kezemet fogta, váratlanul 
megszólalt: „Vlagyi, ígérd meg nekem, hogy kijössz a Jenő meg az én síromhoz, 
amikor nyolcvanéves leszel.” Megígértem.

Nem sokkal Magyarországra érkezésünk előtt temették Hanyi nagymama sír-
jába Lujza lányának hamvait egy urnában, amelyet Jutka hozatott haza Angliából. 
Amikor megérkeztünk Budapestre, azonnal észrevettük, hogy a Lujza után maradt 
hagyaték lényegesen javított a magyarországi Róthok anyagi helyzetén. Ebből a 
hagyatékból nekem is juttattak a rokonaim 240 ezer forintot, hogy osszam meg 
Józsival, a bátyámmal. Így is történt. Ami maradt, az a rákövetkező másfél évben 
jelentősen támogatta magyarországi terveim megvalósítását.

Jolánt pár nap alatt sikerült rábeszélni, hogy jöjjön el velünk Garadnára és környé-
kére. Erre augusztus 21-én került sor. A nagynéném és Szabó József barátom tömeg-
közlekedéssel 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 észak-keletre. 
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 utcanévre. Kiderült, hogy 
a szocialista Magyarországon a Soltész-Nagy Kálmán utcát Kun Béla nevére keresz-
telték át. Elindultunk rajta a piac felé, oda is értünk egy szögletes, szép külsejű, 

kétemeletes házhoz. Jolán is felélénkült, 
izgult, emlékezett. Nagyon izgatottak 
voltunk. A nagynéném nem akart 
bemenni, de én kézen fogtam. Bejutot-
tunk a kertbe, pár lakás ajtaja a kis belső 
udvarra nyílt. Ácsorogtunk, megpróbál-
tuk elképzelni, milyen lehetett itt az élet 
az 1920-as években. Mást nem tehet-
tünk: Jolán nem emlékezett a lakás szá-
mára, és mindhiába kérdeztük volna 
meg azt a fi atalasszonyt is, aki az egyik 
lakásból kilépett. Ámulatba ejtett, 
milyen gazdag a felhozatal a piacon, és 
milyen zsúfolt. Mindenhol sült a friss 
palacsinta, gesztenye, sütemény, kol-
bász, csak úgy kínálgatták őket.

Ebben a miskolci házban laktak 
szüleim, mielőtt  1931-ben elindultak 

a Szovjetunióba.
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Tovább indultunk Kassa felé. Jó minőségű aszfaltút volt, mindkét oldalán 
toronymagas jegenyékkel. Ötven perc múlva megláttuk a Szikszó feliratú táblát. 
Azonnal bejelentettem, hogy itt nőtt fel Weltmann Edit, néhány perc múlva 
pedig már láttuk az újabb táblát Novajidrány felirattal. Jolán az út mellett álló 
hatoszlopos házra mutatott izgatottan: „Ez az én Margit testvérem háza. Innen 
vitték el a két gyerekével Auschwitzba” – tette hozzá szomorúan. Derék asszony 
ez a Jolán, hogy erre is emlékszik! Hiszen utoljára 1944-ben járt azon a környé-
ken, tehát pontosan negyvenkét éve. Később megtudtuk, hogy jelenleg könyvtár 
működik abban a házban. Margit lánya, Liszauer Jutka életben maradt. Tizenöt 
éves volt, amikor az amerikai hadsereg felszabadította a haláltábort.

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 
kilométer volt hátra a faluig. Joe még Torontóban azt javasolta, hajtsak egyenesen 
a községi tanács elé, ahol már kávéval, üdítővel vártak minket. Egy pillanat alatt 
ott termett a háznál Mari, Joe ismerőse, aki a tanácsnál dolgozott. Kiderült, hogy 
nagyon intelligens asszony: felhangolt zongora, tányérok és régi tárgyak gyűjte-
ménye, a könyvtárban az enciklopédiától a Tóráig minden megtalálható volt. 

 Mari vezetett el minket Joe apjának sírjához. Át kellett vágnunk egy szántó-
földön, 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 földön 
hevert vagy megdőlt. Látszott, hogy senki sem jár oda, a halottak rokonsága vagy 
a holokausztban pusztult el, vagy nem képesek odautazni, hogy a sírokat gon-
dozzák. Csak Weltmann Móricnak, Joe apjának sírján volt egy nagy betontömb, 
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 kiugrottunk 
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 látszott a templomtorony

„A mi házunk 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 ház!” – kiáltott fel győzelemittasan Regina mama testvére, és egy meg-
lehetősen nagy, vaskerítés mögött álló házra mutatott. Istenem, ezt is megértük! 

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 lakott a 

Vladimir Rott magyar.indb   219Vladimir Rott magyar.indb   219 2010.09.30.   14:17:372010.09.30.   14:17:37



220

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME 6. FEJEZET

Paulo 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 hatos számot viseli, a Pauló-
éké pedig 6/a. A házunkat már néhány 
éve árulják, tizennyolcezer dollárt kér-
nek érte, de eddig még nem jelentke-
zett vevő. Zoltán elmondta, hogy a ház 
kulcsa a tulajdonosnál van, aki a lányá-
nál, Miskolcon lakik. Paulóék házának 
tornácáról láttuk, hogy a házunk rossz 
állapotban 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 jártak első osz-
tályba. Sietve felírtam az emberek 
nevét, hogy Torontóban mesélhessek 
róluk Regina mamának, hátha emlék-
szik valamelyikükre.

A kérésemre Zoltán mindnyájunkat 
elvezetett a telke végébe, és ott a lyukas 

„És itt van a ház!” – mondta izgatottan Jolán néni. Garadna, 1986. augusztus 21.

Jolán néni felismerte Kristóf Margitot, 
egykori osztálytársnőjét,

akivel 1910-ben együtt jártak első 
elemibe.
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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. Edwin azonnal 
leengedte a vödröt. Nagyon örültünk, amikor még éretlen szilvát láttunk a fán. 
A másik fán dió érett. Anyu gyakran mondta, hogy nagyon jóízű gyümölcs ter-
mett az udvarukon, és elérkezett a pillanat, hogy mi is megkóstoljuk. Leszedtem 
vagy két tucat éretlen szilvát, és a táskámba raktam, a Paulo családtól pedig aján-
dékba kaptunk egy zacskó idei diót. (Látni kellett volna az ámulatot és a mosolyt 
Regina, Józsi, Joe, Jaff a, Gunilla és más rokonok arcán, amikor egy hétre rá 
Torontóban egy-egy szem szilvát és diót adtam nekik „a mi garadnai kertünk”-ből.) 

Vagy húsz percet töltöttünk a telken, aztán készülni kezdtünk a további útra, 
visszamentünk az autóbuszhoz. De hirtelen mintha belém szúrtak volna: „Iste-
nem! De hol a nagyapám? A sírja?”

Regina mama gyakran mesélte, hogy Spielberger nagyapát „a saját telkén, a 
háza 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 
elfáradt, nem akarja. Nem emlékszik, nem találja meg. Próbáltam megnyugtatni, 
kértem, mondja el, mi a baj. Kiderült, igaz, hogy „a saját telkén, a háza 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?”

Jolán nénitől megtudtuk, hogy a házhoz épített istálló abban az időben épült, 
amikor a Spielberger család lovakat tartott a falun áthaladó delizsánszhoz. 
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Anyu gyakran mesélt a szemközt 
lakó jegyzőről, akit Ucekáj Miskának 
hívtak. Egy órával korábban beszéltem 
is idős fi ával, a két botra támaszkodó 
Ucekáj Gyulával, aki bemutatta a fele-
ségét, 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, megmutatná-e, hol talál-
ható 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 göröngyök közt a tarlón. A domb-
nál Gyula arra kért, hajtsak lassabban, aztán azt mondta, álljak meg. Tudta, hogy 
a sír ott van valahol a közelben, de valakinek át kellett bújnia a bokrok közt, 
amelyek eltakarták. Sándor és Edwin félrehajtotta az ágakat, és eltűntek a zöld-

A szemközti szomszédok, 
Ucekáj Gyula és a felesége

Megtaláltuk Spielberger nagyapa és első felesége sírját. 
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ben. Hallottuk a hangjukat. Utánuk indultunk, megpróbáltunk átvergődni a 
növények közt.

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 darab-
kái 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, végigkutat-
tuk a környéket, de nem találtunk semmit. Sándor és Edwin kissé megtisztogat-
ták 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 lát-
ható ivrit betűkből ezt olvastuk ki: Szara bat Gimpl... Ő volt Spielberger Her-
mannak, a nagyapánknak az első felesége. 

„Megtaláltuk a nagyapa sírját! 1910-ben temették el. Ezelőtt 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 teljesítettük 
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, 
szorosan körülveszik a fák és a magas bokrok. De miért ilyen tiszta? Mintha gon-
doznák. 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 

Sándor és Edwin összeszedte a sírkő maradványait, és elolvasták rajta a nevet.
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lehet. De állatnyomokat sem láttunk. Egyetértettünk Ilonával, hogy a növényzet 
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! Ezt 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, akiknek 
a nyomát elveszítettük. Magyarországnak azon a részén gyakorlatilag nem marad-
tak zsidó családok, ezért a temetők zsidó része teljesen elgazosodott, és tökélete-
sen elhagyatott volt. Volt, akit már nagyon nehéz volt megtalálni.

Az egyik temetőben találkoztunk egy rokonszenves fi atalemberrel, akit Kercsi 
Imrének hívtak, ő segített megkeresni a zsidó sírokat. Szerencsére kiderült, hogy 
Imre a legközelebbi, Encs nevű kisvárosban lakik, és kőfaragó a szakmája. Sír-
kövek készítésével foglalkozik. Azonnal megkérdeztem tőle, tudna-e sírkövet 
készíteni a garadnai sírokra. Imre azt felelte, hogy tudna. Szabó vállalta, hogy 
alkalom adtán elmegy Encsre, és átadja Imrének a sírkövek általunk elkészített 
tervét. Azt javasoltam, hogy a következő évben fejezzük be a munkát, amikor 
majd külön jövünk azért, hogy felavassuk az emlékművet.

„Az encsi restiben ülünk, Jolán, Szabó, Iya, Sándor, Edwin és én. A cigányzenészek 
csak nekünk játszanak. Az ablak előtt robog el a Miskolc – Kassa útvonalon haladó 
vonat. »Az apád, Feri minden szabadnapján ezzel a vonattal jött el hozzánk Garad-
nára – mutatta Jolán néni. – Hát, régen volt.«”

Jolán jól érezte magát ezen az úton, mindenből kivette a részét, örült. A sze-
retetünk és fi gyelmünk volt a legjobb gyógyszer neki. Miközben visszatértünk 
Budapestre, egész úton az emlékmű felállításának új ötlete foglalkoztatott minket. 
525 kilométert tettünk meg azon a feledhetetlen napon.

Még valami történt, mielőtt elutaztunk Budapestről, amit lehetetlen elfelejteni. 
Amikor elutaztunk Togliattiból, megszakítottuk a „hivatalos” kapcsolatot Kozma 
Józseff el, pedig igaz, hűséges barátunk volt. Emlékeztetem az olvasót, hogy ő 
képviselte állandó jelleggel Magyarországot a Volgai Autógyárnál. Külföldi lévén, 
különleges élelmiszerellátásban részesült, és pár évig ő látta el hússal a családun-
kat, ami folyton hiánycikknek számított akkoriban. Kanadában csak két levelet 
kaptam tőle, azok is más feladó nevén érkeztek New Yorkból. Kozma József volt 
az, aki illegálisan elhozta Togliattiból az aktatáskát, amelyben az apám levelei és 
a naplóim voltak. Egy évvel korábban, 1985-ben, amikor a családom nélkülem 
látogatott el Magyarországra, Iya felhívta Kozmáékat Budapesten. Csak a fi uk, 
ifj abbik Kozma József volt otthon, néhány szót mondott csak az apjáról, aki éppen 
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Togliattiban volt. Iya elmondta, hogy a gyerekeivel látogatóba érkezett Buda-
pestre, és a nevemben is üdvözölte a szülőket. Érthetővé tette, hogy én nem 
vagyok ott. Mostani látogatásunk alkalmával nagyon szerettem volna találkozni 
Kozmával, de féltem is, nem tudtam, mennyire függ a KGB-től. Óvatosnak kel-
lett lennem, és nem akartam tudatni vele, pontosan hol tartózkodom az ország-
ban. Iya az elutazásunk előtt két nappal hívta fel Kozmáékat. A fi uk azt mondta, 
a szülei éppen Magyarországon vannak, egy veszprémi szanatóriumban pihennek, 
és három nap múlva lesznek Budapesten. Iya elmondta, hogy újra kocsival van, 
másnap elhagyja Budapestet, ezért a határ felé menet megpróbálja másnap reggel 
Veszprémben megkeresni a szülőket. Az ifj abbik József azt mondta, átadja az 
üzenetet az apjának, és megadta a szanatórium telefonszámát is. A napból hátra-
lévő időt esztelen rohanással töltöttük. Vettünk egy hatalmas bőröndöt, ki-be 
futkostunk az üzletekbe, hogy megtöltsük ajándékokkal, mert reméltük, hogy 
Kozma magával viszi Togliattiba, és átadja ottani drága barátainknak.

Délelőtt tízre értünk a veszprémi szanatóriumhoz, megálltunk egy vendéglő-
nél, Iya onnan hívta fel Kozmáékat. Örömmel felelték, hogy leszaladnak hozzánk. 
Iya és Sándor kiszállt az autóbuszból, hogy fogadják őket. Lefeküdtem a hátsó 
ülésre, Edwin meg ottmaradt az ablaknál, hogy elmesélje, mi történik odakint. 
Örömteli kiáltásokat hallottunk, Kozmáék agyonölelgették Iyát és Sándort. Meg-
pillantották Edwint is az ablaknál. Iya egy szót sem szólt rólam, csak odavezette 
őket a busz ajtajához, én meg fölkeltem, és elindultam feléjük.

Hogy erre mi lett! Nagy rikkantások mindkét oldalon. Ilonka és József átölelt, 
elsírták magukat. Bevallották, már nem remélték, hogy valaha is találkoznak 
velem.

Kozma nagyon meghízott és megöregedett, alig ismertem meg. Velük volt 
ifj abbik József is a feleségével és a lányával. A fi a is megöregedett és testesebb lett. 
Kozma elmesélte, hogy még két évet kell töltenie Togliattiban. Már nagyon unja. 
A gyár 710 ezer kocsit állít elő évenként. Iszakov a főigazgató, Farsatov pedig a 
főmérnök. Rábólintott, hogy elviszi a bőröndöt, aztán átadtuk a neki szánt aján-
dékot is. Elérzékenyültünk, amikor a búcsúra sor került. 

Estefelé, a Sopron melletti határátkelőn hagytuk el a szocialista Magyarországot. 
Megálltunk a tucatnyi bódé egyikénél. A határőr, kezében tartva a négy kanadai 
útlevelet, utasított bennünket, hogy szálljunk ki, fölemelte a hátsó ajtót, és fi gyel-
mesen benézett az ülés alá: „Mennyi időt töltöttek nálunk?” – kérdezte észreve-
hető dölyff el. „Két hetet” – feleltem nyugodtan, magyarul. „Szóval, már kezdi 
elfelejteni az anyanyelvét, mi?” – gúnyolódott a határőr, amikor meghallotta az 
akcentusomat. „Ki maga, hogy ilyesmit kérdez tőlem? – kérdeztem haragosan, 
aztán odapörköltem neki. – Tudod, mit? Sosem éltem a hazádban, és ne tégy fel 
ilyen kérdést. Ellenőrizni akartál, tedd meg!”

A határőr megdermedt meglepetésében, némán bámult rám, aztán nézegetni 
kezdte az útleveleinket: „Iya, születési helye Burját-Mongólia, Sándor Rott, 
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Tomszk, Vladimír, Belorusszia.” Egy ideig még lapozgatta az útleveleket, aztán 
odahívta a társát: „Pista! Nézz csak ide! Valami magyarok. Mongóliából, Szibé-
riából. És kanadai útlevelük van. Már tizenöt éve vagyok itt, de ilyesmit még 
életemben nem láttam. Uram! – fordult hozzám, visszaadta az útleveleket, tisz-
telgett, és zavartan csóválta a fejét. – Utazzon nyugodtan! Nincs kérdésem. Sze-
rencsés utat!” Visszaültem a volán mellé, és félhangosan odaszóltam neki, ahogy 
ott állt a nyitott ablaknál. „És még ha tudnád, hogy mindnyájan zsidók vagyunk!”

Ameddig csak el nem tűnt a szemünk elől, a határőr egyre a fejét csóválta.

Amint visszatértünk Torontóba, a sok minden más mellett kezdtük előkészíteni a 
garadnai tervünk megvalósítását. 1987. június 28-án, déli tizenkettőre tűztük ki az 
emlékmű felavatásának időpontját, és úgy gondoltuk, van időnk a határidőig. Rész-
letes levélben tájékoztattunk erről mindazokat a Spielberger-utódokat, akiket 
addigra megtaláltunk, mindenkit, akinek a címét már megszereztük. Pepi Dunay 
(Spielberger) a kevesek egyike volt, aki rögtön pénzt is felajánlott a tervhez.

Sándor, az építész elképzelése szerint az emlékmű alapja egy sötét betonlap 
lesz, amelyen a megtalált sírok felett két fehér sírkő lesz, amelyen két fekvő, de 
éppen fölemelkedő, felülni készülő fi gura 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 elkészített 
tervét, és elvitte Kercsi Imrének Encsre. Tipikus volt, ahogyan Joe Weltman reagált 
az általunk tervezett létesítményre: „Mire jó ez a fi rlefranc? Vegyél négy deszkát, 
üsd össze a ládát, öntsd ki betonnal, ahogy én csináltam Baktán, az apám sírjánál. 
Azt aztán senki nem tudja megrongálni.” Mi mégis valami nemesebbet szerettünk 
volna létrehozni, ezért azonnal eldöntöttem, hogy Joe-t csak az emlékmű építésének 
legutolsó szakaszába vonom be, vagyis meghívom a felavatásra.

Simha Fordsham segített grafi kailag megtervezni a leendő sírkövek feliratát, s 
egy különleges torontói cégnél mélymaratással átvitték a feliratot vastag, rozsda-
mentes fémlapokra. Hermann sírfelirata magyar nyelvű, de a feleségéé angol volt.

Június elején emlékezetes dolog történt a családunkban: Sándor baccalaureatusi 
fokozattal fejezte be a torontói egyetem építész szakát. Ilona is ugyanezt a fokozatot 
kapta meg, kitüntetéssel a számítógépek felhasználása területén. Edwin akkor fejezte 
be a tizenharmadik osztályt, tartományi ösztöndíjat kapott, és fölvették a torontói 
egyetemre. E sikerek tiszteletére végzős estélyt rendeztünk, amelynek befejezéseként 
mindnyájan először néztünk végig egy amatőrfi lmet, amelynek nyugtalanító kockáit 
még 1975-ben vettük fel, azokban a pillanatokban, amikor Iya és a gyerekek meg-
érkeztek Torontóba. Másnap Paul büszkén vitte ki új rokonait, Iyát, Sándort, Edwint 
és engem a torontói reptérre, ahonnan elindultunk 1987-es nyári túránkra. Magyar-
országra a már jól ismert Toronto – Puchberg – Budapest útvonalon jutottunk el. 
Ez alkalommal sötétzöld Mitsubishi buszt kaptunk. Két napig Szabó Karcsinál ven-
dégeskedtünk, aki, mint mindig, nagyon bőkezűen és szeretettel bánt velünk. 

Vladimir Rott magyar.indb   226Vladimir Rott magyar.indb   226 2010.09.30.   14:18:232010.09.30.   14:18:23



227

A MAGYARORSZÁGI EMLÉKMŰ

Lehordtuk, amiért már kétszer is elha-
lasztotta torontói útját, bár mindkét 
esetben szinte már megígérte, sőt, az idő-
pontot is megadta. De sok volt a halaszt-
hatatlan dolga, amiket csak kivételes 
esetben tud otthagyni. Ez alkalommal 
Budapestig és a városban autózva is elég 
jól boldogultam a kézi sebváltóval, nagy 
segítségemre volt a két fi am kiváló navi-
gálási képessége, akik gyorsan elraktároz-
ták 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 
fi atalabb Rott-nemzedéket, akik már kanadaiak. És szomorúan emlegettük föl a 
mi drága Lolónkat, aki annak az évnek a januárjában halt meg.

A Lolo után maradt pénzből apám rokonai elhelyeztek egy bizonyos összeget 
a bankszámlámon (nekem és Józsinak). Sasa sietett megörvendeztetni azzal, hogy 
ennek a magyarországi utamnak minden költségét a nevemre nyitott bankszámla 
fedezi, amelyen az örökségem volt, de ennek érdekében minden kiadás számláját 
be kell mutatnom. Ezért Sasa előrelátóan bankkártyát készíttetett nekem, amely-
nek százezer forint volt a fedezete. Ezt elkölthetem, ha megkapom a megfelelő 
számlákat, s mielőtt elhagynám az országot, majd visszaadom neki, úgy, hogy 
lehívom a pénzt a saját számlámról.

Hogy meglegyen a minjon (a tíz zsidó férfi ) az emlékmű felavatásához, Sasa és Laci 
megígérte, hogy vasárnap déli tizenkettőre ott lesznek Garadnán. Másnap reggel 
Budapesten először is elmentünk a temetőbe, ahol virágot tettünk Lolo, Hanyi nagy-
mama és a többi rokon sírjára, akiknek a száma sajnos, egyre növekedett ezen a szo-
morú helyen. Két napig készültünk a garadnai útra, közben a rokonoknál és barátok-
nál ebédeltünk és vacsoráztunk. Joe Weltman is megjelent Budapesten, és azonnal 
meghívott bennünket ebédre a Hanna nevű étterembe. Itt – nem is olyan magabiz-
tosan – kijelentettem neki, hogy minden úgy fog történni, ahogy elterveztük. Joe már 
tudta, hogy csak az emlékmű felavatásának napján számítunk rá Garadnán, és Buda-
pesten 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 szálltunk meg 
–, és vele volt Szabó József és a felesége, Magda is. Behívtam őket arra számítva, 
netán valami baj van a nagynéném egészségi állapotával vagy idegeivel, hiszen ez 
alkalommal hat napra akartuk magunkkal vinni. Minden különösebb nehézség 
nélkül kijutottam a Budapest – Miskolc országútra. Miskolcon meg sem álltunk, 
hanem egyenesen Encsre, Kercsi Imréhez mentünk, aki a sírköveket faragta.

Lolo és Getler Jenő
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Amikor beléptünk a műhelybe, majdnem elájultam. Márciusban Imre bizto-
sított minket, hogy júniusi érkezésünkre az emlékmű minden fontos része elké-
szül, méghozzá Sándor tervének megfelelően. De semmi sem volt készen, és amit 
Imre meg a többi mester az érkezésünk tiszteletére befejezett, az is ” valami volt”, 
ahogy a magyarok mondják, „de nem az igazi”. Nem fogadtam el semmit abból, 
ami elkészült, és nagyon bosszankodtam: „Micsoda szégyen ez számunkra!” Imre 
elvörösödött, bocsánatot kért, azt mondta, nem tud segíteni, az asztalost hibáz-
tatta, aki felültette őt a zsaluzattal. Sándor mutogatni kezdte, mi sikerült félre.

Úgy döntöttem, nem adom fel. Összeszedtem magam, és kerestem, mi módon 
önthetek lelket Imrébe: megmutattam neki a Spielberger-családfát, láttam, cso-
dálkozik, milyen nagyok és szépek a magammal hozott feliratok a rozsdamentes 
fémlapokon, lefi lmeztem a műhelyét, megígértem, hogy a velünk érkező férfi ak 
bármilyen fi zikai munkát elvégeznek, elmondtam, hogy a vasárnapi 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 márvány-
törmelékes cementforma modelljét. Imre végre megértette, kijelentette, hogy 
vasárnapra a munka kész lesz, mindent megtesznek, ha kell, éjjel-nappal dolgoz-
nak. A jelenlegi helyzet szerint úgy alakult, hogy Encs után a lényegi munkát 
Garadnán szombaton kell elvégeznünk. Igen! „A nagyapám emlékére, az ő sírján, 
szombaton!” Nagyon sajnáltam, hogy nincs más megoldás. Bele kellett törődnöm.

Sok sikert kívántam Imrének, és siettünk Garadnára. Ott is kudarc várt minket. Az 
előző évtől eltérően a sírokat belepte a gaz és a magas fű. Abban a reményben, hogy 
a nagyapám sírkövét megtaláljuk, még egyszer végigkutattuk az aljnövényzetet, aztán 
zsákba gyűjtöttük Szárá sírkövének minden darabkáját. Akkor jött egy nagy felhő-
szakadás. Megtettünk hatvan kilométert Miskolctapolcáig, ahol a Juno Szállodában 
szálltunk meg. A kanadai „kapitalista burzsuj” életében először vett ki szállodában 
négy szobát, amelyekért összesen 30180 forintot fi zetett öt napra. Bobrujszki és mon-
gol edzettségünknek hála Iyával egyáltalán nem zavartattuk magunkat, kihúztunk a 
szobánkban egy kötelet, 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, mér-
legeltem a történteket, terveztem: „Lehet, hogy hamvába hal egész magyarországi 
utunk. Szégyellem magam Joe előtt, hogy ilyen naiv voltam. Szombaton fogunk 
dolgozni a síron? Ott kell lennem folyamatosan Imre sarkában, és segítenem, 
ahogy csak tudok.”

„Június 24. szerda, Miskolc. Reggeli után először Sasát hívtam fel, hogy jöjjenek ide 
vasárnap Lacival. Joe Weltmant is felhívtam, érintőlegesen céloztam rá, hogy komoly 
nehézségeim akadtak, amire persze azonnal kioktatott: »Fogd azt a négy deszkát, 
valaki majd kiönti betonnal, hidd el, elég erős lesz.« Félbeszakítottam, és elmondtam 
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neki, hogy: »Már minden kész volt, de rossz lett, ezért szétszedettem.« Joe erre még 
egy feladatot adott: »Pénteken érkezem Miskolcra, ti is gyertek oda. Szombaton elme-
gyünk a zsinagógába, utána meg eljöttök velem ebédelni egy kóser étterembe.« Igazán, 
más gondom nem is akadt szombatra.

Szabó Magda Jolánnal maradt, mi négyen meg, beleértve Szabó Józsefet is, elindul-
tunk Encsre. Reménykeltő látvány fogadott minket. A mesterek egész éjszaka dolgoztak, 
és majdnem kész volt az öntőforma a beton számára. Pontosítottunk pár részletet, 
lefi lmeztem a történtekből néhány eseményt. Iya és Edwin fémkefével letisztogatták a 
szennyeződéseket Szárá sírkövéről. Félrehívtam Imrét, és megkértem, tegye lehetővé, hogy 
az alapozási munkát Garadnán pénteken, ne pedig szombaton végezzük el. Imre nyu-
godt maradt, ami reményt keltett bennem. Visszautasította a segítségemet.

Elvitt magukhoz, bemutatta a családját. Ilonát, a kedves feleségét elárasztottuk 
bókjainkkal: a ház csillogóan tiszta volt, és mindenhol tökéletes rend uralkodott.

Siettünk Garadnára, először megálltunk Paulóéknál, kaszát, fűrészt, sarlót, csá-
kányt, fejszét kértünk kölcsön, és kimentünk a szántóföldre, a dombra, hogy meg-
tisztítsuk a terepet. Közben Paulo Erzsi rábeszélte a férjét és a fi át, Lajost, aki szintén 
rendőr volt, hogy segítsenek nekünk. Paulóék vállalták, hogy péntekre lekaszálják a 
füvet, és teljesen megtisztítják a környéket.

A következő néhány órám azzal telt el, hogy lóhalálában találkoztam a falubeliek-
kel, mert az ő segítségükkel akartam megtalálni Miskolcon Rabacki Andrásnét, aki-
nek Jolán 1945-ben eladta a Spielberger-házat. Szabó József is segített, sikerrel jár-
tunk. Az asszony bemutatta a lányát és az unokáját, majd odaadta a kulcsot, és 
megengedte, hogy vasárnap megnézzük a házat.”

„Június 26. Péntek. Garadna – Tapolca. Iyát Tapolcán hagytam Jolánnal és Magdá-
val, és délelőtt tízre Encsen voltunk Imrénél. A síremlék egyik hajlított fémlapját már 
felcsiszolták. Mellette ott hevert a lap két alapja. Azonnal hozzáfogtunk a beton fúrá-
sához, hogy föltegyük rá a Torontóból hozott feliratokat. Először Sárá nagymama 
tábláját készítettük el. A beton még elég nyirkos volt, bár két napja öntötték ki. 
Hamarosan elkészült a második tábla is.

Imrének nem volt semmilyen emelőszerkezete, csak a saját meg a munkásai keze, 
pedig egy-egy lap háromszáz kilót nyomott. Bár nagyon ügyesek voltak, a látványt 
elszomorítónak találtam. Teherautója is kicsi volt, egytonnás, így elég nehezen mozgott 
a szántón. Imre reggel, mielőtt megérkeztünk volna, már járt Garadnán, átvitt egy 
rakomány kavicsot.

Déli egykor mindnyájan átmentünk Garadnára. Imre a munkásokkal együtt 
lerakodta a cementet, vizet, szerszámokat a teherautóról, meg a két alapot, és vissza-
ment Encsre a lapokért. Paulo Lajos szépen megtisztította az egész részt, és kategori-
kusan visszautasította a fi zetséget érte.

Megkezdődött a »nagy építkezés«. Először is a fákon kijelöltem a sírok vonalát, hogy 
az alap elkészülése után a sírkövek pontosan a sírokra kerüljenek. Elegyengettük a 
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földet. Elkezdtük az alap kiöntését. A betont a domb aljánál kevertük, aztán fém-
talicskán toltuk fel a dombra, ott kézzel fölemeltük a fémtalicskát, és beöntöttük a 
betont a zsaluzatba. Ez nagyon nehéz fi zikai munka, de mind az öt munkás némán, 
feszülten és gyorsan dolgozott. Fémdróttal erősítettük meg a betont, hogy elég szilárd 
legyen az alapozás.

Imre igazi mester, hozzáértő főnök, a brigádjának minden tagja pontosan tudja, 
mi a dolga és kötelessége. Nem volt szüksége a segítségünkre, és csak néhány alapvető 
döntés kapcsán kérdezett meg engem. A Spielberger-ház melletti boltban mindenkinek 
vettem enni- és innivalót, közte egy láda sört. Az építkezés egyes szakaszait 8 milli-
méteres fi lmre vettem föl. Két csodaszép, tízéves ikerlány is velünk töltötte a napot.  
Ilonkának és Anikónak hívták őket, Imre lányai voltak.

Napközben, a szántón át odabicegett hozzánk az első látogató, a hetvennyolc éves 
Zádori András. Tőle kaptam választ arra a kérdésre, amely már egy éve foglalkozta-
tott minket, hogy miért láttuk tavaly a Spielberger-sírt gondozottnak. Kiderült, hogy 
az európai egyházak előző évben megemlékeztek arról a kolerajárványról, amely két-
száz éve söpört végig a kontinensen, és sok emberéletet követelt. Ugyanakkor Magyar-
országon az egyház helyi kezdeményezésére megünnepelték a negyvenedik évforduló-
ját annak, hogy a családok követelésére összeállították a sok százezer magyar 
katonának a névsorát, akik a Don-kanyarban és másutt estek el vagy kerültek szovjet 
hadifogságba, és soha nem tértek vissza onnan.

Akkoriban történt, hogy nem sokkal az érkezésünk előtt a garadnai templom papja, 
dr. Szarka János a gyülekezetéhez fordult: »Az elesettek emlékére általában rendbe 
hozzák a sírjaikat, de a mi falunkban nincs emlékműve sem a kolerában elhunytak-
nak, sem az elesett katonáknak. Viszont van nálunk két zsidó sír, rendbe rakhatnánk 
őket. Hiszen azokról már senki sem gondoskodik.« A hívek elindultak fel a dombra, 
az erdőcskébe, és rendbe szedték a sírjaink környékét.

Kercsi Imre jól haladt a munkával. Rövid időn belül kezdett megkötni a beton. 
Elkezdték fölállítani a lapok alapját. Az építkezés hihetetlen pillanata volt, amikor 
Imre öt munkásával lassan, puszta kézzel leemelte a teherautó platójáról a háromszáz 
kilós síremléket, felcipelték a dombra, és óvatosan ráfektették az alapra, amely már a 
betonon volt. Először Sárá nagymama lapját helyezték el, azután Hermann nagy-
apáét. Sándor a két lap közé elrendezte a régi sírkő megmaradt darabkáit, és egy 
kalapács fanyelével gyengéden beleütögette őket a még friss betonba. Ott álltunk kör-
ben, Imre vizes kézzel még utoljára az illeszkedésnél elsimítgatta a nyers betont. 

A még nem teljesen kemény betonba Sándor beleírta a dátumot: – 1986. VI. 28. 
–, és halkan azt mondta nekem. »Ez az első igazi munkám.« Az utolsó lapátot is 
feldobták a teherautóra. Mindenki kocsiba ült. Beindítottam az autóbusz motorját, 
s ebben a pillanatban a szemembe tűztek a lenyugvó nap utolsó sugarai. Még sosem 
éreztem ennyire fenségesnek a beköszöntő szombatot.”

Eljött a garadnai emlékmű felavatásának régen várt napja, vagyis június 28-a, 
vasárnap. Reggeli után kifi zettem Tapolcán a négy szobát, beraktuk a holminkat 

Vladimir Rott magyar.indb   230Vladimir Rott magyar.indb   230 2010.09.30.   14:18:282010.09.30.   14:18:28



231

A MAGYARORSZÁGI EMLÉKMŰ

Az emlékmű építése. Garadna, 1987. június 23-26.
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a kis autóbuszba, és elindultunk a miskolci pályaudvarra, ahol a társaságunkhoz, 
vagyis Iyához, Sándorhoz, Edwinhez, 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 barátaival, 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 építését 
elkezdtük, a dombot a szántótól elválasztó bokrok egy részét ki kellett vágni, ezért 
már messziről látni lehetett a titokzatos létesítmény fehér márványát az erdő szé-
lén. Szabó a két fi ammal előresietett, hogy egy Miskolcon vásárolt fehér lepedő-
vel beburkolják a követ. Jolán és Sasa a buszban maradt, én meg újra bementem 
a faluba, ahol fölvettem a rám várakozó Ucekáj Gyulát és Paulo Erzsit.

Csodálatos nyári nap volt, ragyogóan sütött a nap. A szántón át minden irány-
ból 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.

Véget ért az emlékmű építése. Hermann Spielbergernek, feleségének és családjuk
azon 32 tagjának állítottunk emléket, akik nem tértek vissza Auschwitzból.

1987. junius 26. 
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Lerántottuk a fehér lepedőt, és a körben állók szeme elé tárult a rozsdamentes 
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

Először Joe Weltman szólt érzelmektől fűtötten az összegyűltekhez. Az alap-
gondolata ez volt: „Sokan gondolták, hogy itt nyugvó őseinknek Auschwitzból 
vissza sosem tért gyermekeik és unokáik közül már senki sincs életben. De téved-
tek, akik így gondolták. Nézzétek, mennyien vagyunk! És még hányan vagyunk, 
szerte a világon.”

Én szóltam másodiknak: „Kedves Jolán néni! Köszönöm, hogy megérted ezt 
a napot, és elhoztál minket Garadnára. Drága Jóska (Joe)! Köszönöm, hogy min-
den nehézséggel megküzdöttél az életben, és eljutottál Amerikába, hogy aztán mi 
is elmehessünk oda. Drága Iya! Köszönöm, hogy eljöttél a távoli Mongóliából a 
még távolibb Kanadába, hogy három nagyszerű gyereket szültél, akikkel mára 
felépítettük ezt az emlékművet. Drága Sasa, Laci, miskolci barátaink, köszönöm, 
hogy ma velünk vagytok, segítettetek, hogy meglegyen a minjó. Drága Szabó! 
Köszönöm a sok, barátságban töltött évet. Kedves Ucekáj Gyula! Köszönöm, 
hogy segítettél megtalálni ezeket a számunkra drága sírokat. Pauló család! Tudjuk, 
hogy az emlékművünk most már biztonságban van. Köszönöm! Garadna lakói! 
Köszönjük, hogy megőriztétek a családunk emlékét, s hogy ma eljöttetek. Nem 
a gyász és szomorúság napja a mai, hanem az örömé! A Spielberger család utódai 
mindig el fognak járni ehhez az emlékműhöz.” 

Az összegyűltek meghallgatták a zsidóknál hagyományos temetési káddist, 
utána ránk telepedett a csönd. Aztán lassan oszolni kezdtek. 

A következő esemény is szíven ütött mindannyiunkat. Ahogy végigmentünk a 
falun, megálltunk a Spielberger-háznál, és meghívtam őket, hogy velem együtt 
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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 jött 
be. Aztán a többiek is követték a félig sötét kis szobába. Sasa diadalittasan fel-
kiáltott, mert a vendégszobában felismerte a hatalmas tálalószekrényt. Joe is 
helyeselt neki. „A nagymama itt hagyta nekem a tejet – mondta Sasa, és kinyitotta 
a tálaló baloldali, szépen hajlított ajtaját. – Amikor kisfi ú voltam, párszor jártam 
nála vendégségben, a falusi gyerekekkel játszottam, és mindig ezen a polcon várt 
rám a korsó tej meg egy darab sütemény.” 

Szomorúsággal és büszkeséggel kevert érzések kíséretében hagytuk el Garadnát. 
Ezekben a napokban ráéreztünk és láttuk, ahogy még sosem, milyen kérlelhetet-
len ereje van az időnek és az emberi sorsnak.

Hát, így lett emlékműve a családunknak. Azóta, akár egyedül, akár a családommal 
együtt minden második évben ellátogatunk oda, meghívjuk a barátokat és rokonokat 

Garadna lakói az emlékmű avatása után. 

A Spielberger házban. Sasa bácsi felismerte az ebédlőben azt a találószekrényt, 
amelyet gyermekkorában látott.
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is, hogy közösen érintsük meg a múltunkat. A két látogatásunk közti időben a Paulo 
család őszinte szeretettel és tisztelettel gondoskodik az emlékműről. A család minden 
férfi tagja hivatásos rendőr, de emellett hozzáértő kertész is. Később, amikor Zoltán, 
az apa meghalt, legidősebb fi a, a jószívű Tibor és fáradhatatlan felesége, Marianna 
vállalta a síremlék gondozását. 

Az emlékmű felállításának huszadik évfordulójára még egy rozsdamentes fém-
ből készült lapot hoztam magammal Torontóból, amelyet szintén fölerősítettünk 
a beton alapra. Ez a felirat áll 
rajta. „Építette: Kercsi Imre, 
Encs, 1987. Tervezte: Sándor 
Rott, Toronto.”

Miskolc felé menet Joe Welt-
mannal betértünk Baktára, a 
szülőfalujába, ahol először az 
apja sírjához mentünk el, aztán 
Joe megmutatta, hol állt a 
házuk. Végül egy fogatlan, 
szinte teljesen kopasz öregasz-
szonyt vezetett oda hozzánk az 
egyik házból, akit megölelt és 
megcsókolt: „Az osztálytársam – mutatta be Joe. – Másodikban egy padban ültünk.” 
Az öregasszony csak mosolygott, és sokáig integetett utánunk.

Weltman Miskolcon otthagyott minket, mi viszont összeszedtük az erőnk mara-
dékát, és Szabó utasításait követve kocsival fölmentünk az Avason lévő zsidó 
temetőbe. A kopogásunkra a templomszolga kinyitotta a kaput, aztán egy nagyon 
vastag, hatalmas, szépen bekötött könyvet hozott elő a házikóból, ahol lakott. 
„Róth József 1913-ban halt meg” – mondta segítségül Sasa. Hihetetlen ez az 
egyszerűség és szervezettség! Szépen kiírt írással állt a bejegyzés a könyvben, amely 
megadta a sír helyét, amelybe a másik nagyapámat, apám apját temették. Pár perc 
múlva már ott álltunk a kissé földbe süppedt kis sírkőnél, amelyen már alig lehe-
tett elolvasni a feliratot. Nagyon boldog pillanata volt ez az életemnek. Hiszen 
ott állt mellettem Sasa, Jolán, Iya, Sándor és Edwin. Köszönöm, Róth nagyapa, 
hogy életet adtál nekünk! Látogatásunk után a templomszolga nagyobb tisztele-
tet tanúsított a sír iránt.

Másnap Budapesten vendégségbe mentünk Szabó Józsefhez Csepelre. Először is meg-
kértem Magdát, hogy írjon a nevemben köszönőlevelet dr. Szarka Jánosnak Garad-
nára, akitől aztán nemsokára a jókívánságaival együtt megérkezett a válasz Torontóba.

Jerome Spilberger Ármin bácsinak, Regina mama harmadik bátyjának a fi a volt. 
A szolgálatkész Joe Weltman mellett Jerome volt az egyetlen unokafi vérem, aki 
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el akart jönni velünk Magyarországra, az emlékmű felavatására, de betegsége 
megakadályozta ebben. 

Jerome Spilbergert, az amerikai légierő ezredesét 1987. július 24-én katonai 
tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra az arlingtoni katonai temetőben. 
A temetésre sok rokon érkezett Amerika minden szögletéből, köztük a mi csalá-
dunk is Kanadából. Az ünnepélyes temetési szertartás után a barátok és rokonok 
a szálloda bankett termében gyűltek össze a torra. Nagyon helyénvalónak látszott, 
hogy az ebéd végén levetítsem a magammal hozott fi lmet. A szalagot és a vetítőt 
magammal hoztam Washingtonba. Az utolsó pillanatban azonban kiderült, hogy 
a vetítéshez szükséges üres tekercset Torontóban hagytam. Kisegített egy karton-
doboz, amelyben a vetítőből jövő szalag vége összegyűlt. Hang nem volt, én 
mondtam el, mi zajlik a felvételen. Az összegyűltek melegen megköszönték, hogy 
elhoztam, és megmutattam nekik Washingtonban, hogyan épült fel a Spielber-
ger-emlékmű Garadnán.

Jerome Spielberger temetése. Arlingtoni Memorial temető,
Washington, 1987. július 24.
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A HARVARD

A torontói egyetem építészkarának hallgatói nagyon szerették társukat, Rott Sán-
dort. Tetszett nekik, hogy művelt, okos, jószívű. Két társa, akikkel együtt dolgo-
zott a diáktanácsban, folytatta a tanulást a torontói egyetem befejezése után, hogy 
megszerezzék a magiszteri fokozatot. Az egyiket a Princetonra, a másikat a Har-
vardra vették föl. Sándort hívták, hogy menjen dolgozni Jack Diamond ismert 
építészcégéhez.

Mi, a szülei, és különösen Iya, tudtuk, milyen szerény a fi unk, ezért azt is tudtuk, 
hogy valami ütőkártyára van szüksége a kollégái közt. Ilyen ütőkártya lehetett volna 
az, ha megszerzi a magiszteri fokozatot. Sándor is erre gondolt, mi pedig támogat-
tuk. A vezető építésziskolák a felvételhez megkövetelték, hogy az illető elküldje 
munkáinak portfólióját, s mellékeljen hozzá néhány értekezést különféle, maga 
választotta témákról. A portfólió előkészítése nagyon munkaigényes volt, mert 
magas fokú formatervezést követeltek meg. A portfólió albumját csak postán volt 
szabad elküldeni, a formáját előre megadták, ezért a tervrajzok kinyomtatása az 
akkori idők technológiájával nem kevés pénzbe került. A Sándor által készített tíz 
terv eredetijéről különleges fényképezőgéppel felvételeket készítettek (akkoriban ez 
volt a módja, hogy kicsinyítsék a terveket). A három építész közt, aki ajánlólevelet 
írt a felvételi bizottságnak Jack Diamond is ott volt. Sándor munkáinak vizsgaal-
bumában az első két kép a garadnai emlékművet ábrázolta.

„1989. március 17. péntek. Tegnap vastag boríték érkezett Princetonból Sándor 
címére. Persze, nem bontottuk fel, hanem türelmetlenül vártuk, hogy a fi unk haza-
érkezzen, ami este nyolckor meg is történt. Mindnyájan izgatottan fi gyeltük Sándor 
kezét, amint lassan kibontotta a borítékot. És felvették! Istenem! A Princetonon tanul-
hat. Iyával elsírtuk magunkat. Derék fi únk van! Ezt is megértük. Megöleltük, gra-
tuláltunk neki. Egya is meghatódott, nagyon büszke volt a bátyjára. Sietve fölhívtuk 
Ilonát, de nem találtuk otthon, mert elment a tánciskolába. Sürgősen telefonáltunk 
Joe-nak. Nemsokára befutott Ilona és Paul, akik szintén gratuláltak. Éjszaka fel-
hívtuk Jutkát és Lacit Budapesten. Reggel hétkor elmentem a zsinagógába, mert 
meghívtak Löwenthal Kálmán fi ának brit-milájára. Azonnal elmondtam a hírt Ochs 
rabbinak, a feleségének és az idősebb Mrs. Ochsnak. Csodálkoztak, és őszintén örül-
tek a hírnek.

Mostanában sok minden történik. Vége felé jár a nagy munka, amelyet a cégemmel 
a Quality Crystal nevű, épülő gyár villanyszerelésén végzünk. Regina mamának kicse-
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rélték két gyógyszerét, a Haldolt és az Anafranilt, s a fi atal Wahlgelenter doktor segítsé-
gével megpróbáljuk helyreállítani anyu lelki egyensúlyát. Jolán nénit egy hete operálták. 
Arról ábrándozunk, hogy nyáron Magyarországra és Spanyolországba utazunk.”

„1989. április 2. Vasárnap. Délelőtt tizenegy van, mostanáig aludtunk. Minden órát 
előre állítottunk egy órával. Istennek hála végtelenül boldogok vagyunk mostanában. 
(Csak nehogy elkiabáljam!) Csütörtökön este türelmetlenül vártuk haza Sándort, 
mert még egy nagy boríték érkezett a címére. Sándor hazajött, kibontotta: a Harvard 
is várja posztgraduális kurzusára. Istenem! Köszönöm! Sándornak most vissza kell 
utasítania az egyik egyetem ajánlatát.

Pénteken este a zsinagógából tértünk haza Edwinnel. Iszja és Sándor már az ajtó-
ban várt minket, és ugráltak örömükben: Sándornak fölemelték a fi zetését, az évi 
huszonnégyezer helyett harminckettőt kap ezentúl. Jack Diamond már át is adta az 
új csekket, amely január elsejétől érvényes. Nagyon jó!

Edwinnek is nagyra nőtt a szeme Sándor híreitől. Láthatta, mit lehet elérni 
komoly, nehéz munkával.

Vacsora után Iszjával átmentünk Paul szüleihez, hogy megosszuk velük az örö-
münket. Ilona és Paul, mint pénteken mindig, ott voltak. Mindnyájan örültek a 
látogatásunknak és a friss híreknek

Szombaton reggel a Viewmount zsinagóga hívei Ochs rabbit hallgatták, aki éppen 
gratulált a Rott családnak, amiért Sándor felvételt nyert a nagytekintélyű Harvardra.”

Családunk megérte a következő valószerűtlen eseményt: nem csak ki kellett 
választanunk az egyik egyetemet, hanem azt is meg kellett írni a másiknak, „miért 
nem tetszett”. Mindkét borítékban ott volt ugyanis a kérés: „Amennyiben vissza-
utasítja a felvételünket, kérjük, részletesen indokolja meg visszautasítása okait.” 
Nahát, akkor elő a zaporozsjei kozákok levelével!1 

Választ vártak tőlünk. Sándor úgy döntött, először elmegy mindkét egyetemre, 
körülnéz, beszél a diákokkal, akik ott tanulnak. Szülőként csak annyit mondtunk 
neki: „Menj, kisfi am, nézz körül. Ne befolyásolja a döntésedet, hogy melyik 
egyetemet választod, sem az, hogy a Princeton ösztöndíjat ajánlott fel, a Harvard 
meg semmit. Bárhogy döntesz, melletted vagyunk.”

Sándor pár napon belül döntött. Mindkét egyetem tetszett neki, ám a prin-
cetoni építészképzés sokkal kisebb volt, a tanítás egyéni, az ember szinte kettesben 
volt a professzorral. Sándor úgy döntött, hogy a Harvardot választja, amelyen a 
hallgatók élete elevenebb, nagyobb a vitázó kedvük, hajlanak a véleménycserére. 
Sándor többet akart tudni építészettörténetből és a számítógép alkalmazásáról az 
építészetben. A Harvardon pedig az a James Ackerman és Howard Burns adott 
elő, akik a világon a legtöbbet tudták Andrea Palladio munkáiról, a kiemelkedő 

1  A híres Rjepin festményre utal, amelyen a zaporozsjei kozákok csúfondáros levelet írnak a török 
szultánnak.
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reneszánsz építészről. Palladio munkái már régóta bűvöletükbe ejtették a fi únkat. 
Ráadásul Bill Mitchell is a Harvard professzora volt, s éppen akkor jelentek meg 
első könyvei arról, milyen lehetőségei vannak a számítógép alkalmazásának az 
építészetben. 

Július elején Iya, Sándor és jómagam először indultunk el a Harvardra a  Plymouth 
Voyager minibuszon, amit nemrégiben vásároltunk. Tizenegy óra alatt tettük meg 
a 880 kilométert Torontótól Bostonig s a mellette lévő Cambridge-ig, ahol az 
egyetem van. Sándor jelentkezett a felvételi bizottságnál, és számlát nyitott a helyi 
bankban. Fáradságos keresés után végre találtunk egy egyszobás bérlakást a 
 Massachusetts Avenue-n. 

A cambridge-i diákoknak oly nagy a lakásigényük, hogy a tulajdonosok a szó 
szoros értelmében mit sem törődnek a tisztességgel. Ott álltunk a lakástulajdonos 
asszony előtt. A fi atal nő barátságtalannak és pénzsóvárnak bizonyult. Egyetlen 
kérésünkbe sem ment bele, arról már nem is beszélve, hogy legalább kissé mérsé-
kelje az általa kért összeget. Azt is kikövetelte, hogy a bérbevétel napjától fi zessünk, 
bár Sándor csak szeptember elején érkezik meg a kurzusra. A lakás gyalog tíz percre 
volt az egyetemtől, ezért kénytelenek voltunk elfogadni a nő minden feltételét.

Megkezdődött az előkészület, hogy a fi unk átköltözzön Cambridge-be, az 
amerikai diákvárosba. Jó barátunk és rokonunk, Simha Fordsham, aki az Olym-
pia and York nevű ismert kanadai építészcégnél dolgozott, megkérte a főnökét, 
hogy segítsen a fi atalembernek, aki a mi közösségünkben él, mert fölvették a 
Harvardra, és a családja a Szovjetunióból vándorolt be. Mr. Albert Reichmann, 
az egyik testvér, akiké az Olympia and York cég volt, ötezer dollárt utalt ki Sán-
dornak a cég jótékonysági alapjából. Utána Joe Weltmantól kaptunk egy csekket, 
amely ugyanekkora összegre szólt. A családunk mélyen meghatódott a támogatás 
láttán, amely részben fedezte a tanuláshoz szükséges pénzt.

Sándorral kettesben újra, és egyben utoljára kicseréltük a Viewmount zsina-
gógánk fő hajójában, a hat méter magas mennyezeten az összes kiégett lámpát. 
Akkor már pár éve mi végeztük ezt a munkát. Mind a hatvannégy lámpa igen 
erős volt, gyakran kiégtek, nem telt el úgy hónap, hogy ne kellett volna kicserélni 
őket. Nagyon kockázatos munka volt. A teremben a padlóhoz rögzítették a szék-
sorokat, ezért a magas, kétágú létrát kényelmetlen, néhol pedig lehetetlen volt 
használni. Függőlegesre állítottam a kihúzható létrát, és a padlón állva megtar-
tottam. Sándor óvatosan felmászott az enyhén imbolygó, és persze semmire sem 
támaszkodó lépcsőre, és kicserélte a kiégett körtét.

Közbevetve elmondom, hogy Sándor elutazása után különleges eszközt gon-
doltam ki, amelyet a kihúzható létra végéhez erősítettem, s ennek segítségével 
azóta egymagam végzem ezt a munkát. Meg aztán a körtéket is kicseréltem gaz-
daságosabb és tartósabb fajtára. Gyakorlatilag hét évig kitartanak. 

Augusztusban újra Magyarországra utaztunk, de ez alkalommal találkoztunk 
jószívű és hű Togliatti-beli barátainkkal, Jura és Tatyjána Sapiróval meg a lányuk-
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kal, Ljoljával is, akiket meghívtunk oda. Ljolja egyébként Edwin tejtestvére, mind-
kettőjüket Iya szoptatta. Ámulatunkra Sapiróék a másik kislányukat, Kszenyiját, 
a sovány és cserfes hétévest is elhozták. A régóta várt találkozás úgy kezdődött, 
ahogy azelőtt is: Jura azt mondta, szeretne elmondani pár új viccet. Nagyon ért 
ehhez a műfajhoz. Alább két vicc következik, amelyeket akkor írtam le:

Hirdetés: „A Radoszty2 nevű szövetkezet bármi áron megveszi a Szovjetunió hatá-
rának egy méterét.”

„Meghalt a moszkvai főrabbi. Sehogy sem tudtak utódot találni. Az egyik azért 
nem jó, mert zsidó, a másik azért, mert nem párttag.”

Ilona és Paul is Magyarországra repült, hogy találkozzanak a Sapiro családdal, 
mindenki csodálatraméltó és örömteli eseménynek tartotta, hogy ilyen szokatlan 
összetételű és népes társaság jelent meg Garadnán és Encsen. Sajnos, júliusban 
meghalt Jolán néni, de a többi rokonom szeretettel fogadott minket, és vendé-
geinket, a Sapiro családot is. Az utazási programunk sok tekintetben hasonlított 
az előző évire, a különbség csak annyi, hogy egy tágas, fehér Ford minibuszban 
érkeztünk Ausztriából – ennek is kanadai zászló volt az ablakában –, és a Szabó 
Karcsi által Puchbergben sütött tortán egy 92-es állt. Hiszen születésnap volt, 
amit a Római parti nyaralóban ünnepeltünk meg. Az asztalnál, számtalan rokon-
nal és vendéggel körülvéve, ott ült, mindnyájunk szeretett Ilonka nénije, apám-
nak, Ferencnek a nővére. A togliatti-i vendégek álomnak vélték a Magyarországon 
töltött tíz napot. Mindenki örült a találkozásnak, a rokonságom pedig megsza-
badult pár üres bőröndtől, mert Sapiróék ezekben vitték el a Szovjetunióba, 
Moszkvába, Észtországba, Togliattiba és Ulan-Udéba, a barátainknak és roko-
nainknak szánt ajándékainkat. 

Jurij Sapirónak elutazás előtt jutott eszébe, hogy Vitalij Grojszman, aki szintén 
jó barátunk volt Togliattiban, s ugyanabban a lépcsőházban laktunk a Banikin 
utcában, üdvözletét küldi, és azt kérdezi, tudnék-e meghívó levelet küldeni neki, 
hogy eljöhessen hozzánk Torontóba, vendégségbe. Vitalij a togliatti-i városi kór-
ház főorvosa volt, nemkülönben a Szovjetunió Érdemes Edzője, aki huszonkilenc 
Európa- és világbajnokot nevelt föl, és a százhetvenöt aranyérem birtokában jog-
gal nevezhették „a bajnokok edzőjé”-nek. Kiemelkedő sportteljesítményének 
köszönhetően már több tucatszor járt külföldön a szovjet sportküldöttségek tag-
jaként, ám Valentyina, a felesége még sosem kapott engedélyt arra, hogy elhagyja 
az országot. Ezért szerette volna Vitalij, hogy legalább egyszer őt is magával 
vihesse.

Ezt az európai utunkat csodálatos spanyol körúttal koronáztuk meg, egy nagyon 
fölkészült idegenvezető volt a kísérőnk. Négyesben voltunk, a két fi am tartott 
velünk. Elsorolni is nehéz, mennyi szépséget láttunk: Madridban a Pradót, aztán 

2 Oroszul örömöt jelent.
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Toledót, Córdovát, Sevillát, Granadát. A körút befejezése után Sándor javaslatára 
két napot töltöttünk a szépséges Barcelonában, ahol elgyönyörködtünk az utá-
nozhatatlan építészeti csodákban, és bámultuk Antonio Gaudinak, az építésznek 
utánozhatatlan tehetségét. Örömmel teljesítettük Edwin kívánságát is, és elláto-
gattunk a Figueres nevű kisvárosba, hogy megnézzük a Salvador Dali múzeumot, 
amire még egy napot szántunk.

 Otthon három nap sietős készülődés következett, és szeptember 7-én estére 
Sándor, Iya, Edwin és én megérkeztünk Cambridge-be. A Chrysler cég büszke 
lehet a szülötteire: alkonyatkor értük el Bostont, amikor megijedtem, hogy nem 
ég a két első fényszóró, megálltam, kiszálltam, hogy ellenőrizzem. Kiderült, hogy 
a Plymouth Voyagert annyira megraktuk, hogy a fényszórók nem az útra, hanem 
az égre világítanak. Már hogyne! Négyen ültünk benne, hozzá a két rajzasztal, a 
rengeteg könyv, ágynemű, ruha, edény. Még az a magyar, zománcozott lábas-kész-
let is Sándorral tartott Bostonba, amelyet Iya egy évvel azelőtt vett Garadnán. 
Abban a boltban árulták, amely az egyetlen volt a faluban, és ott állt a Spielber-
ger-ház szomszédságában. Iya csak azért vette meg a készletet, mert nagyon hason-
lított Regina mama hozománybeli edényeire, amelyeket még 1931-ben vitt el 
Miskolcról a Szovjetunióba, és utána sok évig szolgáltak a háztartásunkban.

Nehéz volna leírni azt az őrületet, amely szeptember első napjaiban Cambrid-
ge-ben uralkodik. A járdákon szakadatlan a forgalom, az emberek különféle 
háztartási tárgyakat, a leggyakrabban tükröt és mikrohullámú sütőt cipelnek 
magukkal. Egymást érik az Amerika különböző államainak rendszámtáblájával 
fölszerelt autók. Minden boltban végtelen sorok, riadt szülők várakoznak bennük, 
akik a Harvardon vagy a MIT-en (a massachusettsi Műszaki Egyetem) hagyják 
csemetéiket. A szülők mindent felvásároltak a boltokban. Az egyik szálloda vagy 
tönkre ment, vagy felújításra készült, mert a Harvard téren ott állt egy hatalmas 
teherautó, platója dugig rakva kiszolgált minihűtőkkel. Két ügyes kereskedő 

Barcelona, 1989.
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furakodott mellé, és a teherautó mellett hosszú sorban várakozó vevőket huszonöt 
dollárért boldoggá tették egy-egy hűtővel. Egy kisebb raktárban sikerült Sándor-
nak ágyat, egy kis díványt, konyhaasztalt és két vasszéket, mikrohullámú sütőt, 
könyvespolcot, tükröt és más egyebet vennünk.

A legnehezebb az volt, hogy kitakarítsuk a kibérelt lakást. Iya az első éjszakára 
csak vizes ronggyal végigtörülte a szobában lévő linóleum egy részét, letettük a 
magunkkal hozott ágyneműt, és mind a négyen lefeküdtünk aludni. Két napot 
töltöttünk a takarítással, bútor- és élelmiszervásárlással. A mi drága Iya mamánk-
nak az a „betegsége”, hogy ha tisztaságról van szó, hihetetlenül szőrszálhasogató, 
ezért a második nap végére már alig bírt kiegyenesedni. Viszont a radiátort borító 
faburkolat, amelyet vagy húsz éve nem tisztítottak le, úgy ragyogott, akárha új 
volna. A másnap érkező tulajdonos, amikor megpillantotta a hűtőt, amelyet Iya 
úgyszintén kivakart a koszból, csodálkozva megkérdezte: „Új hűtőt vettek?” 
Edwinnek jutottak az ablakok, ezért aztán ezekre is „nehéz volt ráismerni”.

Vasárnap hajnalban hagytuk el az alvó Cambridge-t. Sándor a házak közt 
futott, úgy mutatta az utat Torontóba. Két perc múlva lekanyarodtam, és nem 
tudtam tovább hajtani. Csak ültem és sírtam. Nehéz volt egy idegen városban 
hagyni elsőszülöttünket. A néma Iya és Edwin ott ültek mellettem, sajnáltak, 
sajnálták magukat és Sándort is. 

„1989. november 4. Felhívtuk Sándort Bostonban. Azt mondta, csütörtökön volt a 
csoportjuk negyedéves vizsgája. »A csoportunk tizenegy emberből áll, de a terveinkből 
a hat professzorból álló testület szerint egyetlen egy sem használható. Teljes a csőd!« Ám 
úgy találtuk, Sándor nem tört le. Sok sikert és boldogságot, fi am! És őrizzen meg az Úr!”

Megkezdődött tehát Sándor számára a másfél évnyi megfeszített tanulás, és egy-
idejűleg a mi részünkről a folytonos aggódás. Sándor már az egyetemi évei elején 
megszokta az éjszakázást, ha nagyon a körmére égett a munka, de semmivel sem 
lehetett összehasonlítani azt a terhelést és követelményrendszert, amit a Harvard 
támasztott. Akkor még nem volt mobiltelefon, Iyával folyton az időt lestük, 
mikor érhetjük el Sándort, és iparkodtunk, hogy ne nagyon zavarjuk. Sándor 
egyébként mindig is csodálatraméltóan türelmes volt a szüleihez. 

A leggyakrabban esténként hívogattuk, ám a telefon nem válaszolt, Sándor 
nem volt otthon. Akkoriban a számítógépek még nagyon lassúak voltak, a tan-
széken kevés olyan gép volt, amelyre felvitték az építészeti programot, ezért a 
hallgatók sorban álltak. Jobban szerették az éjszakai órákat lefoglalni, mert ilyen-
kor hajnalig dolgozhattak a számítógépen. Mi meg csak telefonáltunk. 

Amikor elfogyott a türelmünk, úgy döntöttünk, Sándor szomszédját hívjuk 
fel. Csak egyvalamit kérdeztünk tőle: Mikor látta utoljára a fi unkat? Sándornak 
furcsa szomszédja volt. David Wittennek hívták, és hivatásos zongorista volt. 
Amikor először jelentünk meg Cambridge-ben, közölte velünk, hogy nemrég 
játszotta a Bostoni Szimfonikus Zenekarral Csajkovszkij I. zongoraversenyét. 
David azonnal megtetszett nekünk, Sándorral is jó barátok lettek. Mostanában 
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a fi unk néha fölemlegeti: „Hányszor fordult elő, hogy reggel tájt hazamentem, 
és az ajtómon ott volt David cédulája: »Sándor, azonnal hívd föl a szüleidet!«”

David a bohém agglegény életét élte. A lakásában semmi más, csak egy zongora 
és egy ágy, és mindenütt kottahalmok hevertek. Gyakran járt hozzá egy fuvolás, 
énekes, gitáros, együtt gyakoroltak. Máskor egyedül gyakorolt, ezért szakadatla-
nul áthallatszott tőle a zene. Ám Sándort ez nem zavarta, sőt, tetszett neki, hiszen 
az áthallatszó zene ösztönözte alkotó fantáziáját, miközben hosszú órákat töltött 
rajzasztalánál. Sőt, amint Bostonba ért, rögtön vett magának egy CD-lejátszót, 
és a legkiválóbb mesterek tolmácsolásában klasszikus zenét hallgatott. Amikor 
Sándor hazatért, Iyával ragyogtunk a boldogságtól, hiszen József, a bátyám, egy-
szer azt mondta, „ujjongással tölt el, mennyire ismeri Sándor a zenét. Egyetlen 
torontói ismerősöm sem érhet a nyomába.”

„1990. január 12. Elértük Sándort Bostonban. Jó hangulatban van. Iyával 
beszélt: »Anya, most jöttem haza a szupermarketből. Találd ki, mit vettem?« »?« 
»Sárgarépát. Már régen nem ettem, megkívántam.«”

A Massachusetts Avenue-n álló házban, ahol Sándor lakást bérelt, nemcsak 
David Wittennel ismerkedett meg. Egy emelettel fölötte lakott a bérelt irodájában 
és lakásában Raphael Moneo, a Harvard építészeti programjának igazgatója, aki-
vel néha összetalálkozott a lépcsőházban, és együtt mentek be az egyetemre, az 
előadásokra, a legkülönfélébb, mindkettőjüket érdeklő tárgyakról beszélgetve 
útközben.

„Március 26. Tegnap este Sándor elmesélte, hogy tanulmányi programja kiegészí-
téseként nagy örömmel vesz részt a Harvard Real Estate Development Forum nevű 
szemináriumon, amelyet a Harvard néhány vezető és világhírű tudományos iskolá-
jának hallgatói szerveztek. Közéjük tartozik a Harvard Graduate School of Design 
(itt tanult Sándor is), a Harvard Law School 3, a Harvard School of Business 4, és a 
Kennedy Graduate School of Goverment 5.

Sándor lelkesen beszélt a szemináriumot látogató hallgatókról, elmondta, milyen 
éles vitákat folytatnak a jövendő építészek, jogászok, üzletemberek és törvényhozók. 
A szeminárium résztvevői a saját választásuk alapján rendszeresen meghívják az 
építőipar legkiemelkedőbb képviselőit, és minden második vasárnap ellátogatnak 
egy-egy érdekes építkezésre.”

Tanév végén Iyával átmentünk a minibusszal Bostonba, hogy segítsünk Sándor-
nak átköltözni New Yorkba, mert a nyári szünidőre ott kapott munkát. Sándor 
örömmel töltött el három napot azzal, hogy a Harvardot, az előadótermeket 
mutogatta, amelyekben az építészek tanulnak, bemutatott minket pár profesz-
szornak és hallgatónak, és elvitt minket a bostoni történelmi nevezetességekhez. 

3   Jogi továbbképzés.
4 Üzleti továbbképzés.
5 Az államapparátusban dolgozni kívánók továbbképzése.
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Megint csak örömöt szerzett nekünk azzal, hogy 
sokat tud és hogy jó gyerek. Persze, érdekes volt 
elácsorogni egy kicsit a kikötőben, és újra meg-
hallgatni a „bostoni teadélutánok” történetét6, de 
még ennél is érdekesebb volt megismerkedni a 
moszkvai volt Donszkoj monasztir (Doni kolos-
tor) harangtornyából származó harangokkal. Egy 
jövőbe látó amerikai, nem sokkal a forradalom 
után, fémhulladékként vette meg a bolsevikoktól 
és a Harvardnak ajándékozta őket. Azóta az egyik 
egyetemi kollégiumot díszítik, és időnként meg-
szólalnak.

Mára ezeket a harangokat másolatok váltották 
fel, és az eredetiket visszaküldték a hazájukba, 
hogy visszategyék a felújított Donszkoj monasztir 
tornyába. De ki hallotta, hogy elemi udvariasság-
ból akár csak egyetlen „köszönöm”-öt mondtak 
volna Amerikának azért, mert megőrizte a haran-
gokat Oroszországnak? Sajnos, a jól szervezett és 
az ösztönökre sandító nagyszájúak még mindig 
szórják a primitív fenyegetéseket és átkokat Ame-
rikára, és félek, hogy ez még sokáig így marad.

 Nem sokkal az után, hogy előző évben haza-
tértünk Magyarországról, hivatalos meghívóle-
velet küldtünk Grojszmannak, hogy jöjjön hoz-
zánk vendégségbe. Akkoriban még mindig nem 
engedélyezték, hogy a szovjet állampolgárok bár-

miféle, a költségekre szükséges valutát vigyenek magukkal, amikor magánember-
ként utaztak külföldre. Grojszmanékat ez nagyon aggasztotta, de arra kértük őket, 
ezzel ne foglalkozzanak.

Vitalij 1990. június 8-án érkezett meg Torontóba feleségével, a szépséges 
Valentyinával, akit mindnyájan szerettünk. Az Aerofl ot gépei akkoriban csak 
Montrealig repültek, ahol az utasok magántársaságok autóbuszaira szálltak át. Az 
egyik utasokkal teli autóbusz késő este állt meg a házunk előtt. Elszámoltam a 
sofőrrel, aztán megöleltük drága vendégeinket. Amikor a szomszédos házakban 
meghallották, hogy sírunk és lelkesen kiabálunk örömünkben, kiszaladtak az 
utcára, hogy megnézzék, mi történt. Hát hogy is felejthettük volna el, hogyan 

6   A 18. század végén Észak-Amerika Anglia gyarmata volt. A függetlenségért vívott harc azzal 
kezdődött, hogy a bostoni kikötőbe érkezett angol hajókról a tengerbe hajították a teát, mert 
nem voltak hajlandók kifi zetni a vámot.

A torony az egyik harvardi 
kollégium fölött, amelyből 

hosszú évekig hangzott 
a volt moszkvai Doni kolostor 

eredeti harangjainak 
a zúgása.
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segítette, támogatta a Grojszman házaspár Iyát és a gyerekeket abban a szörnyű, 
1975-ös évben? Aznap pedig ott voltak a pénteki vacsoránkon.

Másnap reggel mindnyájan elmentünk a szombati istentiszteletre a közelünk-
ben lévő nagy zsinagógába, ahol Iyával iparkodtunk elmagyarázni nekik, hogy 
mi történik. Istentisztelet után pedig a Grojszman házaspár is beleolvadt a Bat-
hurst Streeten az ünnepien kiöltözött zsidó családok tömegébe, akik özönlöttek 
ki a környező zsinagógákból. Valentyina, aki érzékeny volt minden változásra, 
csak úgy meregette a szemét. Nagyon érdekesnek talált mindent.

Vitalij a zsinagógában meglátta kezemben Mózes öt könyvét oroszul, mert 
abban követtem a szöveget, amikor felolvasták a Tórát. Azt mondta, ugyanilyen 
könyvet akar venni magának. Másnap az egyik könyvesboltban megtaláltuk a 
könyvet. Az eladó előhozta a raktárból, és mondta, hogy huszonkilenc dollár. 
Észrevettem, hogy Vitalij zavarba jött és elgondolkozott. Aztán határozottan elő-
húzott a zsebéből harminc dollárt, és méltóságteljesen zsebre vágta a visszajáró 
egy dollárt. Később megtudtuk, hogy ez a harminc dollár volt az összes zsebpénze 
a Grojszman házaspárnak, amikor megérkeztek Kanadába. 

Joe Weltman családjának is bemutattuk a vendégeinket. Vitalij és Joe jelleme 
hasonló volt, ezért az unokatestvérem elővette minden létező és nem létező orosz-
tudását, hogy jobban megismerhesse a vendégeinket. 

Iyával hivatalosak voltunk az 
ismerőseinkhez egy bármicvóra, 
és Grojszmanékat is magunkkal 
vittük. Az ünnepséget vasárnap 
tartották a városban közismert 
Inn in the Park nevű szálloda 
bankett-termében. Ez is szokat-
lan élmény volt vendégeinknek.

Hétfőn, június 11-én ünne-
peltük Regina mama kilencve-
nedik születésnapját. Grojszma-
nékkal mentünk el érte az 
idősek otthonába. A ház mö-
götti füves udvaron Iya harminc vendégnek főzött ebédet. Fogtam a tangóhar-
monikámat, Józsi a hegedűt, játszottunk a vendégeknek, és Regina mamának is 
eljátszottuk a kedvenc magyar nótáit. Anyu egész este jó hangulatban volt. Az 
ünnep fényét nemcsak a Grojszman házaspár emelte, hanem az is, hogy megjelent 
Regina mama kedvenc unokája, Sándor is: két napra hazarepült New Yorkból.

Ahogy már megszoktuk, megmutattuk a vendégeinknek a torontói nevezetessé-
geket, hajókáztunk egyet az Ontario-tavon, elvittük őket a Niagara-vízeséshez. 
Ráadásul június 14-én a Plymouthunkon elvittük őket New Yorkba, és Sándort 
is magunkkal vittük, aki a munkahelyére tért vissza. 

Sándor + Regina nagyi = Szeretet!
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Manhattanben három napra béreltünk szobákat az 52. utcában lévő Howard 
Johnson szállodában. Grojszmanék örültek a szobának, amelyet kivettem nekik, 
én meg ragyogtam az örömtől, hiszen tudtam, hogy életükben ez az első alkalom, 
amikor külföldi szállodában szállnak meg. (Vitalij Alekszandrovics és Valentyina 
Mihajlovna később nagyon híres, sikeres és tisztelt polgárai lettek Togliattinak és 
Oroszországnak.)

Megmutattuk a barátainknak Manhattant, megnéztük a Broadwayn a Black and 
Blue 7 című show-t, ellátogattunk Vitalij kedves rokonaihoz, ahol ünnepi asztal 
fogadott minket. De a leginkább az a New York-i nap maradt meg az emlékeze-
tünkben Iyával, amikor Sándor végigvitt minket Közép-Manhattanen, és csodá-
latos történeteket mesélt az egyes épületekről. Időnként meg ennyit mondott: „Ez 
nem épület. Csak a homlokzat.” Csodának számított, hogy Sándor a Kohn Peder-
son Fox nevű, híres építészcégnél kapott nyárra munkát, amely azzal bízta meg a 
Harvardról érkezett próbaidőst, hogy készítse el számítógépen Közép-Manhattan 
modelljét, amelyen három dimenzióban kellett szerepelnie a körzet összes épületé-
nek. 

1991 januárjában Sándor végzett a Harvardon, megkapta építészetből a magisz-
teri fokozatot.

„1991. január 28. Béreltem egy zárt rakterű teherautót, és 25-én reggel fél ötkor 
elindultunk Edwinnel Bostonba, Sándorért. Hideg volt, erősen havazott. Délután 
négyre értünk oda, Sándor nem volt otthon. Davidnél volt egy kulcs Sándor lakásá-

7 Fekete és kék.

A tanulásnak vége, hazaköltöztetjük Sándort Torontóba. Cambridge, 
 Massaschusetts, 1991 januárja. 
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hoz. A lakás rettentően halszagú volt, mert Sándor halat sütött előző nap. Vendéglő-
ben vacsoráztunk, bort rendeltünk, Davidet is meghívtuk. Este kilenckor lefeküdtünk, 
de nem tudtam elaludni: az alattunk lévő lakásból felmennydörgött hozzánk a zene. 
Este tizenegykor nem bírtam tovább, megkopogtattam a padlót, de ez sem segített. 
Akkor ugrottam párat, mire a zene elhallgatott, de Sándor így sem tudott aludni, és 
én sem húnytam le a szememet egész éjjel.

Szombaton reggeli után Sándor elvitte Edwint, hogy megmutassa neki Bostont, 
én pihentem, olvastam, és minden két órában lementem, hogy bedobjak négy negyed 
dollárost a teherautó melletti parkolóórába. Sándor főzött ebédet hármunknak. Este 
hétkor megnéztük a CBS híradóját, aztán csomagolni kezdtünk, és berakodtunk az 
utca túloldalán álló teherautóba. Éjfélre végeztünk. Megint csak nem tudtunk aludni 
a zene miatt.

Hajnali négykor fölkeltünk, ettünk valamit, feldobtuk a raktérbe a matracot, a 
habszivacs díványt, az asztalt és a három széket, fél hatkor megvettük a New York 
Timest, aztán elindultunk haza. Köszönünk mindent, Harvard! Isten veled!

Szembeszél fújt, a teli raktér keményen gátolta a haladásunkat, de bírtam erővel. 
Útközben párszor elszundítottam ugyan a volán mellett, de megúsztuk. Este hatra 
érkeztünk meg Torontóba. A teherautó bérlete 260 dollár volt, 252 dollárért vettünk 
benzint, 56 dollár volt az útdíj.

Otthon mindenki minket várt. Ilona és Paul bejelentette, hogy Ilona… Te jó Isten!
Edwin adogatta le a holmit a raktérből, Iya és Sándor elvették tőlük, mi meg Paul-

lal lehurcoltuk a dobozokat és zsákokat a pincébe. A matrac, a dívány és az asztal Joe 
Weltman pincéjébe került. Megadtam Joe-nak a tartozásomból az utolsó 500 dollárt.”

„1991. április 29. Vasárnap. Két nappal ezelőtt Ilona sok idegeskedés után beadta 
a »Master of Computer Sience« fokozathoz készített munkáját. Ami ennél is fonto-
sabb, megmozdult a gyerek. Három napja Sándor végre talált munkát.

Mint minden vasárnap, hazahozták Riza nagymamát. Sándor a konyhában ült 
a nagyanyjával, beszélgettek: »Nagymama, tudod, hol van ma Ilona? Elutazott egy 
konferenciára Amerikába, egy New Orleans nevű városba. A város a Mississippi mel-
lett van, amely a Mexikói-öbölbe ömlik. Hallottad már ennek a folyónak a nevét, 
Nagymama?« »Na igen – mondta töprengve Riza. – Hallottam a Mississippiről és a 
Missouriról.« »És hol, Nagymama?« »Az iskolában. Amikor ötödikes voltam.«

Határtalanul meglepődve, lelkesen rohantunk, hogy összeölelgessük Riza nagy-
mamát. Kilencvenéves!”

1991. június 4-én a torontói egyetem gyűléstermében (Convocation Hall) zaj-
lott le az ünnepélyes szertartás, a végzősök diplomáinak kiosztása. Ilona meg-
kapta a „Master’s Degree in Computer Science” fokozatot. A diplomaosztó 
résztvevői hosszú sorban, egymás után vonulnak be a gyűlésterembe. A menet 
élén, jogarral a kezében halad a ceremóniamester, utána következik az egyetem 
vezetősége és a professzorok. Aztán következnek a végzősök, akik fekete talárt 
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és négyszögletű, bojtos fejfedőt visel-
nek, vállukra vetve a sál, amely egyete-
met és a vizsgafokozatot jelzi. 

A Szovjetuniótól eltérően sok 
országban szokásos a diplomaosztásnál 
a Hoodingnak nevezett szertartás: a vég-
zős nyakára különleges, sokszínű, csuk-
lyás sálat tesznek, amelynek néha 
prémszegélye is van. A sál és a talár 
színe és mérete igazít el abban, melyik 
egyetemről, és a diploma milyen foko-
zatáról van szó (baccalaureatusiról, 
magiszteriről vagy a tudományok dok-
toráról), amelyet a végzős kap. A mi 
családunknak azért is jelentős volt ez a 
nap, mert Iya Rott professzor először 
vett részt az ünnepélyes felvonuláson. 
A tomszki Műegyetemnek a forrada-
lom előtt úgyszintén megvolt a maga 
színe erre a szertartásra. Aznap Iya 
egyik kollégája a saját csuklyáját és 

talárját adta föl a feleségemre, és a mi drága professzorunk büszkén lépkedett a 
tanárok közt. A szertartáson ott volt velem Sándor, Edwin, Paul a rokonaival 
valamint Lina és Anatolij Gercovics.

A torontói egyetem üléstermében ezerkétszáz ember fér el. A színpadon helyez-
kedik el a tiszteletbeli elnökség, oda megy fel egymás után minden végzős, ami-
kor szólítják. Az egyetem kancellárja mindenkinek egyenként gratulál és meg-
áldja, a tanszék dékánja pedig vagy az egyetem elnöke ráadja a végzősre a csuklyát, 
és átadja neki az összecsavart diplomát. Attól a pillanattól az illető diplomás. 
Abban a feledhetetlen pillanatban a dékán Iyát szólította, és Rott professzor adta 
fel a sálat Ilona lányunknak, a magiszternek a nyakára, utána pedig a dékán nyúj-
totta át a diplomát. A nővér, ahogy a családban nevezzük Ilonát, nagyszerűen 
nézett ki, és még elragadóbbá tette a megjelenését, hogy a hasa már domborodott 
egy kicsit. Arany szegélyű, fekete számlapú karórát ajándékoztunk neki Iyával, 
amely a Movado cég terméke volt. Nagyon örült az ajándéknak.

Az egyetem adminisztrációja villásreggelire invitálta a résztvevőket és a vendé-
geket, aminek ötre lett vége. Fél hétkor Iyával és Sándorral már Boston felé 
robogtunk, hogy részt vegyünk Sándor diplomakiosztóján, a Harvardon.

„1991. július 7. Tegnap, július 7-én volt a Harvard 352. évfolyamának diplomaki-
osztója. Az egyetemet 1636-ban alapították. Sándor csak két embert hívhatott meg.

Iya Rott professzor a lánya, Ilona 
nyakába teszi a magiszteri csuklyát.  

1991. június 4.
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Reggel fogtunk egy taxit a szállodánál, és háromegyed hétre ott voltunk az épí-
tész-reggelin, amit a tanszék szervezett, háromnegyed nyolckor pedig már a D-kapu 
előtti hosszú sorban álltunk, hogy bejussunk a térre, ahol majd a szertartás lezajlik. 
Le sem tudom írni, mi minden történt. Az egyetem idén 5700 szakembernek ad 
diplomát, közülük 180 építész. Felvonulás, öröm, kiabálás, 17. századi énekek. Bol-
dog szülők óriási tömege, akik sírnak örömükben. Bemutatták a Harvard frissen 
megválasztott tiszteletbeli professzorait: Andrej Szinyavszkij orosz írót, Yo Yo Mát, 
az ismert csellistát és Sevarnadzét, a szovjet külügyminisztert. Utóbbi volt a szer-
tartás fő szónoka, oroszul beszélt, de érdektelen, unalmas volt, amit mondott. Az 
építészdiplomák kiosztására egy külön pavilonban került sor. Este háromnegyed hatra 
értünk vissza Bostonból Torontóba, és azonnal indultunk is az idősek otthonába, hogy 
meglátogassuk Regina mamát. Rendben volt, meghallgatta a beszámolónkat, és gra-
tulált Sándornak.

Alighogy hazaértünk, már ott is volt Paul az örömhírrel, hogy letette az utolsó 
vizsgáját. Most már pszichiáter! Ő is egy Movado-karórát kapott tőlünk, de a Moon 
Face nevű férfi modellt.

Istennek legyen hála! Mennyi öröm, mennyi izgalom! Feledhetetlen! Este negyed 
nyolckor már a zsinagógában voltunk a gyerekekkel, hiszen péntek van.

1991. június 11. Vacsorát rendeztünk a ház mögötti udvaron. Nagyszerű lett az 
ünnep. A bejáratnál hatalmas plakát lógott a gratulációval: »Paulnak, Sándornak, 
Ilonának az egyetem elvégzéséért. Nagymamának kilencvenegyedik születésnapjára!« 
Az ételt és kiszolgálást Löwenthal Kálmán biztosította a pincéreivel. Mindent bérel-
tünk, a hét asztalt, a terítőt, az étkészletet. Hatvankét ember volt hivatalos: a rabbi 

A diplomaosztás szertartása után a Harvardon. 1991. június 6.
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„Paul, Sándor és Ilona! Gratulálunk a diplomához! 
És a nagymamának is kilencvenegyedik születésnapján!” Toronto, 1991. június 11. 

Ochs rabbi Jennyvel, a feleségével és a Fordsham család.
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A Weltman család.

A képen balról jobbra: Hana Gottfried, Jeff  és Riva Karstadt mögött Iya, 
Hajnal Fürszt és Ruben Carriero
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és a felesége, Dov és Nancy Friedberg, Riva és Jeff  Karstadt, Jaff a és Simha a család-
jukkal, a Weltman család, Gercovicsék. Az udvart kivilágították. Kitűnő volt az idő, 
remek az étel, kellemes a környezet. Józsival eljátszottunk pár dalt. Regina mamát 
fél tízkor vittem vissza az idősek otthonába. A vendégek nagyon elégedettek voltak. 
Fél tizenkettőkor még senki sem akart mozdulni. Az egész 1600 dollárunkba került, 
beleértve a bőkezű borravalót a pincéreknek, és a szakácsnak, Annet Pereznek, aki 
nagyon jószívű, és szereti a családunkat. Egyébként Marokkóban született.”

A vendégek éjfél körül mentek el, a gyerekeknek még dolguk volt valahol, 
kettesben maradtunk Iyával az udvaron. Felidéztük az elmúlt napok nagyszerű 
eseményeit. Sajnáltuk, hogy nem lehetett ott sok barátunk és jó ismerősünk, akik 
a föld másik felén maradtak. És milyen boldog és büszke lehetett volna aznap Iya 
anyja és az én apám. Tiszta volt az ég, teli csillaggal, amelyek fényesen ragyogtak, 
s mintha távoli világokba tudták volna röpíteni az örömünket.
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A KANADAI FEGYHÁZRENDSZER

Az olvasó bizonyára csodálkozik, hogy kerül ilyesmi a visszaemlékezéseimbe. 
Akkoriban, amikor ezzel a munkával foglalkoztam, magam is kaján szarkazmus-
sal csodálkoztam azon, milyen paradox a sorsom. Hát hogyne, amikor egész 
életemben magammal hordom azt a fájdalmat és bánatot, amit az a börtönrend-
szer okozott, amely elpusztította az apámat, és mélyen megsebezte a családunkat. 
Aztán kikerülök Kanadába, a szabad világba, és életemnek egy részét azzal töltöm, 
hogy az ottani fegyházrendszert tökéletesítsem, vagyis a cellák zárait és reteszeit.

Persze, nem én kerestem ezt a munkát, Megtaláltak. Akkoriban, amikor a Ferrum 
Metal Mfg. Co. egyik tulajdonosa voltam, és a gyártási folyamatot felügyeltem, 
a cég alaptermékei közé tartoztak az ajtókhoz gyártott különféle fém alkatrészek, 
kilincsek, zsanérok, reteszek, és a többi. Stuart Kelly, a PWC (a kanadai Köz-
munkaügyi Minisztérium) egyik osztályának vezetője egy látogatása során egy 
technikai problémáról beszélt, amelyet meg akarnak oldani. 

A kanadai börtönökben, ahogy az egész világon is, a zárkák ajtaja mindig befelé 
nyílik. Így volt ez több száz évig. Ám az idők változnak. A mai civilizált világban 
mind nagyobb és nagyobb a szabadság, a nyitottság, ezért enyhülnek a foglyok 
fogva tartásának szabályai is, ez viszont megkönnyíti, hogy kábítószer és alkohol 
kerüljön a zárkákba. Megugrott azoknak az eseteknek a száma, amikor a fogoly 
ággyal vagy más bútorral belülről eltorlaszolja az ajtót, és megpróbál végezni 
magával, felakasztja magát, vagy fölvágja az ereit. Az őrség az eltorlaszolt ajtó 
kinyitásával vagy betörésével elvesztegeti azt az időt, amelyet életmentésre kéne 
fordítani. 

Ez volt az oka, hogy olyan börtönöket kezdtek építeni, amelyekben a cella-
ajtók kifelé, a folyosóra nyílnak. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a folyosó 
végén ülő őr a kilátást elzáró nyitott ajtók miatt nem látja a foglyok mozgását, 
pedig azt kéne megfi gyelnie. 

Mr. Kelly a mi cégünket kérte föl, hogy találjunk megoldást erre a problémára. 
Néhány nap múlva olyan ajtószerkezetet javasoltam, amely nyugalmas helyzetben 
befelé, a zárkába nyílik, vészhelyzetben viszont meghatározott műfogás végre-
hajtása után, kifelé. Az ötletem tetszett, s azt kérték, készítsem el a mintapéldányt, 
amelyet aztán a kingstowni fegyintézetben szereltünk fel, hogy kipróbálják. Ez a 
kanadai börtön abban a Kingstownban található, amely valamikor az ország első 
fővárosa volt. Hát így léptem be először egy szigorított őrzésű kanadai fegyház 
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ajtaján. Kingstown kétszázhatvanöt kilométerre van Torontótól, és sokszor meg 
kellett tennem ezt a távolságot, hogy beszereljük az ajtó mintapéldányát, kipró-
báljuk a szerkezetet, és felelős embereknek – a tűzoltótól a börtönparancsokig 
– bemutassam működését.

Általában velem tartott Mr. Kelly és a PWC egy-két munkatársa. Az egyik 
utunkon olyan leckét kaptam, amit egy életre megjegyeztem. A beszélgetés során 
kételyemnek adtam hangot, hogy tudniillik aligha éri meg ennyi mindent paza-
rolni arra, hogy megmentsük egy börtönben ülő bűnöző életét, ha az a saját 
akaratából végezni akar magával. Szigorú hangú választ kaptam Mr. Kellytől: 
„Mr. Rott! Ideje leszoknia a szovjet erkölcsről. Őfelsége minden alattvalójának 
joga van az élethez.”

Tetszett az általunk ajánlott modell, de követelmény volt, hogy vészhelyzet 
esetén az ajtót fél perc alatt ki lehessen nyitni. Már negyvenöt másodpercre sike-
rült leszorítanunk az ajtó kinyitásának idejét, amikor a sors úgy hozta, hogy 
otthagytam a Ferrum Metal Mfg. Co.-t. Semmit sem tudok arról, hogy folyta-
tódott-e, és ha igen, hogyan ez a munka.

Eltelt pár év. Nagyon sok dolgom volt a javításokkal és a szereléssel, amikor egy-
szer csak felhívtak a PWC-től. Valami Tom Bentley hívott, aki szó szerint a 
következőt mondta: „Stuart Kelly javaslatára keresem önt. Komoly gondunk 
támadt a Collins Bay Institution (vagyis a Kingstown külvárosában elhelyezett 
Collins Bay börtön) zárkanyitó rendszerével. Két cégtől is kaptunk javaslatot, de 
Mr. Kelly azt tanácsolta, keressem meg önt. Úgy fogalmazott, hogy: »Mr. Rott 
mindig sajátosan orosz módon oldja meg a technikai problémákat. «”

Másnap reggel már Kingstown felé tartottunk Tom Bentleyvel. A Collins Bay 
börtön ugyancsak fi gyelemreméltó, 19. századi épület volt. Lelkesedést váltott ki 
belőlem, aki még mindig „szovjet módra” fogadtam be a látványt, a hatalmas 
kövekből rakott magas kerítést és a főépületet. Tom bemutatott a börtön veze-
tőinek, és átmentünk a blokkba, ahol a gond adódott. 

Az egy sorban elhelyezett két tucat zárkának kovácsoltvasból készült rács volt 
az ajtaja, s a biztonság kedvéért mindegyiken hatalmas retesz volt. A zárkákat 
egyidejűleg lehetett zárni-nyitni egy vasrúd segítségével, amely a zárkák ajtói felett 
húzódott. A vasrudat viszont egy hatalmas kormánykerék forgatásával mozgatták, 
amely pontosan olyan volt, mint a régi hajók kormánykereke. A kerék a zárkasor 
végén volt. Az őr elővette a páncélból a kulcsot, kinyitotta a kormánykerék zárját, 
a kerékkel nyitva-állásba hozta a vasrudat, aztán visszatette a kulcsot a páncélba. 
A cellák zárásakor ugyanez játszódott le fordítva. A zárka reteszét csak az őrök 
tudták kinyitni, tehát odamentek az illető zárkához vagy zárkákhoz. Ezt a zár-
rendszert Angliában készítették 1837-ben (!), s annak idején ezt használták a brit 
birodalom minden gyarmatán. Akkor még nem ismerték az elektromos hegesz-
tést, ezért a sok méter hosszú vasrúd egyes részeit hatalmas vas szegecsekkel fog-
ták össze, ahogy például a híres Titanic is készült. A sokéves használatban a sze-
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gecsek elöregedtek, a lapok illesztése meggyengült, eltolódott a helyéről. Ennek 
eredményeként a vasrúd nyitott vagy zárt állása már nem esett egybe az egyes 
ajtók reteszeinek helyzetével. Akkor már pár éve azt tették, hogy az egyik őr 
végigfutott a zárkák előtt, és jelezte a társának, melyik irányba kell forgatni a 
kormánykereket. 

Néhány nap múlva másodszor is elmentem a Collins Baybe, elvégeztem a 
szükséges méréseket, még egyszer végiggondoltam a problémát, mérlegeltem, 
hogyan lehet megszervezni a munkát börtönkörülmények között, megállapodtam 
a szállodával. Fölbecsültem, mennyi ideig tart a munka elvégzése, és mibe kerül. 
Röviden felsoroltam írásban az ajánlatos folyamatokat, és huszonnyolcezer dollárt 
kértem. Tom Bentley pár nap múlva közölte, hogy a PWC vezetősége úgy dön-
tött, nem ír ki tendert (vállalkozók közti versenyt), hanem azonnal aláírja velem 
a szerződést a munka elvégzésére, mert sürgős esetről van szó.

Nagyjából egy hét múlva, a börtön vezetőségével egyeztetett napon megjelen-
tem hattagú brigádommal, akik közt ott volt Marat Gercovics és Ruben Carreiro 
is. Az adott emeletről más helyre vitték át a foglyokat. A börtön vezetősége elé-
gedett volt azzal, hogyan mutattam be a magunkkal hozott eszközöket. A hegesz-
tőkészülék kivételével minden fűrészt és egyéb szerszámot furnérlapra erősítet-
tünk, és körberajzoltuk, hogy szemre azonosíthassanak minden szerszámot, ne 
kelljen listáról ellenőrizni, amikor belépünk a börtön területére, vagy elhagyjuk 
a helyet.

Tíz nap alatt végeztük el a munkát. Minden szegecselést újrahegesztettünk, 
minden zár helyzetét szabályoztuk a rúdon, minden mozgatható alkatrészt meg-
tisztítottunk és újrafestettünk. A börtön vezetősége el sem akarta hinni, hogy 
helyre lehet állítani ezt a rendszert. Sőt, a kormánykerék zárjának kulcsát több 
mint száz évig a kerék bármilyen állásánál ki lehetett venni: meg kellett jegyezni, 
hogy el kell fordítani a kulcsot, bezárni a cellákat, megállítani a rudat. Némileg 
módosítottam a kormánykerék zárjának szerkezetét: ezentúl a kulcsot csak akkor 
lehetett kihúzni, amikor már minden cella zárva volt. Az őrségnek ez nagyon 
tetszett. Így lett az én Sibel Engineering Ltd.-ém híres, mint „Ontario tartomány 
börtönzárjainak szakértője”.

Nem kellett sokáig várni. Egy forró júliusi estén éjfél körül megszólalt ágyam 
mellett a telefon. Ottawából hívott a Közmunkaügyi Minisztérium ügyeletese: 
Kingstownban ugyanis a Prison for Womenben (női börtön) elromlott a zár-
rendszer, harminckét cella maradt nyitva éjszakára, a foglyok össze-vissza csász-
káltak a cellák között. Az ügyeletes arra kért, haladéktalanul segítsek, de azonnal 
fi gyelmeztetett, hogy csak azután adja meg a javítás megrendelésének számát, 
miután megmondom, mibe kerül a munka. Azt feleltem, hogy csak akkor tudom 
megmondani, mi az ár, ha már voltam a helyszínen, különben fogalmam sincs 
róla, milyen bonyolult a javítás, sőt arról sem, milyen zárrendszert alkalmaztak 
abban a börtönben.
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Félóra múlva felhívott a börtön ügyeletese, akitől csak annyit tudtam meg, 
hogy ennél a harminckét cellánál ugyanaz a rendszer van, a rúd és a kormány-
kerék. Aztán újra az ottawai ügyeletes hívott, erősködött, hogy mondjam meg az 
összeget. Éreztem, hogy ez a minisztériumi hivatalnok ugyancsak ért ahhoz, hogy 
kicsikarjon valamit. Kértem még tíz percet. Mit feleljek? Tudtam, hogy bármilyen 
összegbe belemegy, ám veszélyes, ha az ember felsrófolja az árat, mert megkérde-
zik, mennyi időt fordít a munkára. Keveset kérni meg nem éri meg, nem az 
Üdvhadseregnek dolgozom. Kockáztatnom kellett. Ezerhétszázötven dollárt 
mondtam. Félóra múlva az ügyeletes bemondta a munkaelvégzésére kötött szer-
ződés számát, amihez úgy jutott, hogy kiugrasztott valami főnököt az ágyból. 
Reggel hétre már ott volt nálam Marat, mentünk a műhelybe, összeszedtük a 
munkához szükséges szerszámokat, a hegesztőt, és már robogtunk is Kings-
townba. Száznegyven kilométerrel hajtottam, reméltem, hogy a rendőr megérti, 
mire föl ez a nagy száguldás, ha mégis megállít.

A börtönben már vártak minket. Ellenőrzés nélkül átengedték a kocsit, és 
segítettek, hogy a munka helyéhez közel állítsuk le, de ott, ahol a foglyok nem 
férhetnek hozzá. Egyből megértettük, milyen gond aggasztja az őrséget, amint 
megpillantottuk a harminckét cella szélesre tárt ajtóit, melyek előtt élénken cikáz-
tak a „lakóik”. Kiderült, hogy maga a kormánykerék a ludas, amelynek kerekét 
szabadon lehetett forgatni a tengely körül, ám erre a cellák feletti rúd meg sem 
moccant. A berendezés újabb volt, mint Collins Bayben, de ezt is a 19. században 
készítették. Az alapvető alkatrészek egységesen sárgarézből voltak, és kiváló álla-
potban, kivéve a kormánykerék kifelé meredő fogantyúját. Pár perc múlva rájöt-
tünk, hogy a kormánykerék és a tengely közti ékes csatlakozás romlott el. Ám a 
berendezést oly mesterien készítették el, hogy sehol nem láttunk egyetlen csavart 
sem, amelynél megkezdhettük volna a szétszerelést. Ráadásul azt is láttuk, hogy 
volt már vele gond, vélhetően az öntöttvas fogantyút a kormánykerék sárgaréz 
testével összekötő csavarmenetes egység gyengült meg, nyilván kifordult a helyé-
ről, s ezért a börtön javítószolgálata elektromos hegesztéssel erősítette meg a 
fogantyúkat. Nem egyszerű sárgarezet öntöttvassal összehegeszteni, ronda is lett 
tőle a berendezés külleme, viszont mind a hat fogantyú szilárdan állt a helyén. 
Éreztem, hogy a berendezés szerelői a csavarmenet belsejében, az egyik fogantyú 
alatt rejtették el az összeköttetést biztosító csavart. Csiszolókoronggal kezdtük 
felvágni a hegesztést, és megtekertük a fogantyúkat. Szerencsénkre nem kellett 
mind a hat fogantyún végigmennünk, már a harmadiknál célt értünk, mert ott 
volt alatta az összeköttetést biztosító csavar. Amint kicsavartuk, könnyedén leve-
hettük a súlyos kormánykereket. Az eltört ék kúpos volt, másikat kellett készíte-
nünk helyette egy darab edzett acélból. A berendezés összeszerelése viszonylag 
könnyen ment, mindhárom fogantyút kulccsal szorosan meghúztuk, előtte per-
sze helyenként vésővel kiigazítottuk a csavarmenetet.

A törés javítására nagyjából három óránk ment el, ám az igazi nehézséget a 
munkakörülmények okozták. Az általunk javított kormánykerék ugyan távol volt 
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a foglyoktól, akiket acélrács választott el tőlünk, a fogoly nők mégis elégedetlenek 
voltak azzal, hogy megjavítjuk a törött elzáró rendszert. Folyton odamentek a 
rácshoz, szitkozódtak, s amikor meghallották, hogy egymás közt nem angolul 
beszélünk, az öklükkel is megfenyegettek, sőt, az egyik csinos lány először csak a 
nyelvét öltötte ki ránk, de aztán megfordult, felrántotta a szoknyáját, és a fenekét 
mutatta meg, hogy kifejezze, milyen elégedetlen velünk.

Bár a PWC tisztelettel bánt velem, és minden körülményt megteremtett, hogy 
érdekes egyéni megoldásokat találjak, mégsem szerettem foglyok közt dolgozni. 
A rács túloldalán lévő emberek egyáltalán nem tudták, mivel foglalkozom, ám a 
kingstowni tévében egyszer volt velem egy rövid interjú, amely bemutatta, hogy 
más cégekkel együttműködve kidolgozzuk a zárrendszert a Collins Bay-i új, szi-
gorított fegyház részére. Ez bizony nagy hiba volt tőlem, hiszen majd minden 
elítéltnek volt a cellában tévéje, s bár ezeket nem kapcsolták kábelre, hanem csak 
a legegyszerűbb antennával látták el, mégis sokan látták a helyi tévéállomás híreit. 
Az interjú után pár nappal megjelentem a Kingstown Penitentiaryban. Még jó, 
hogy szigorított fogházról volt szó! A foglyok ugyan szinte az egész napot a cel-
lájukban töltötték, de még onnan is ömlött felém a fenyegetés és a káromkodás, 
amint megpillantottak. 

Egyszer Iyát és Sándort is magammal vittem a Kingstown Penitentiaryba 
tanácsadóként és megmutattam nekik az ottani ajtó- és zárrendszert. Néhány 
hónappal korábban az egyik őr elmondta nekem azt, amit most suttogva tovább-
adtam az enyéimnek, hogy az egyik cellában ott ül az életfogytiglanra ítélt Olsen, 
a híres bűnöző, aki több kisfi út gyilkolt meg Vancouverben. Az őrség fő gondja 
vele kapcsolatban nem az volt, hogy lakat alatt tartsák, hanem az, hogy meg-
védjék a folyamatos orvtámadásoktól, amelyeket a többi elítélt kísérel meg ellene. 
Iya pillantása találkozott a rabéval, s a feleségem tisztelete a kanadai büntetés-vég-
rehajtásban végzett munkám iránt egyszeriben semmivé foszlott.

Nekem az utolsó munka volt a legérdekesebb a PWC-nél, amelyről már fentebb 
említést tettem, vagyis az új Collins Bay-i börtön zárkazárási rendszere. Akko-
riban az amerikai és a kanadai börtönökben már kezdték felállítani a közpon-
tosított, elektronikusan vezérelt zárkaajtó ügyeletet, ám ez a rendszer megbíz-
hatatlan volt. Gyakran volt téves riasztás, de előfordult az is, hogy az egész 
rendszer csődöt mondott. Ez viszont roppant megterhelte az őrök idegeit. Az 
elektronikus rendszer legnagyobb fogyatékossága mégis az volt, hogy minden 
részletéhez villanyáramra volt szükség, hiszen másként nem működött. Már elég 
közelről ismertem a börtönben dolgozókat, láttam, milyen képzettek és széles 
látókörűek a felügyelők, tudtam, hogy felelősen végzik a munkájukat, amely sok 
feszültséggel jár. És nagyjából megértettem, mire van szükségük ezeknek az 
embereknek a munkájukhoz, ezért azt ajánlottam, hogy az újonnan épült bör-
tönben az ajtók nyitásához csakis mechanikus rendszert hozzunk létre, zárásához, 
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amit MASZ-nak neveztünk el (légi drótkötéllel működő mechanikus rendszer). 
Elvileg hasonlított a régi, kormánykerekes angol rendszerre, amely az egy sorba 
épített cellák zárjait csukta-nyitotta, ám a légi közlekedésben széles körűen alkal-
mazott acéldrótok és csigák segítségével lehetővé vált, hogy az őrök a börtön-
épület tetszőleges pontján elhelyezett központból egyszerre nyissák az összes 
zárkát, vagy a tömb bármelyik zárkáját. Ráadásul az őrnek nem kellett odamen-
nie a zárkához, hogy fölemelje a központból kinyitott reteszt. Ezzel a rendszer-
rel nem volt szükséges, hogy az ellenőrzött zárkák egy sorban legyenek, és egy-
általán nem kellett hozzá villanyáram.

A kingstowni börtönőröknek tetszett az általam ajánlott rendszer. A PWC 
azonnal szerződött velem a modell elkészítésére, amelyet aztán a Kingstown Peni-
tentiary egyik üres részében kellett felállítanom.

A Saint Claire-i műhelyben, amelyet Joe Weltmantól béreltem, akkor jelentek 
meg a kézi- és gépi fűrészek, hegesztőkészülékek, csiszolószalagok, a kordináta 
marógép és esztergapad, amelyek azóta is, immár húsz éve hűségesen szolgálnak. 
A cégemnek nagyjából egy hónap kellett ahhoz, hogy elkészítsük a tervrajzot, 
beszerezzük a szükséges szerszámokat és anyagokat, és előkészítsük minden szük-
ségeset. Még két hét kellett a mintapéldány előállítására, hogy bemutassuk, 
hogyan működik a MASZ-6-os rendszer. Négy zárka ajtaját irányította a Kings-
town Penitentiary lakatlan tömbjében.

Elsőként a kanadai Közmunkaügyi Minisztérium tűzoltó ügyosztályának igaz-
gatója, T. Dunfi eld úr reagált a rendszer működésére, aki 1984. augusztus 29-én 
ezt írta nekem: „Biztos vagyok abban, hogy az Ön által kidolgozott mechanikus 
rendszert, amely veszély esetén távolból nyitja az ajtókat, tűzbiztonsági szempontból 
alkalmazni fogják, és megrendelik a büntetésvégrehajtási intézményekben. Jó kivite-
lezésű a mintapéldány, amelynek a működését bemutatta, egyszerűen működik, köny-
nyű javítani, és biztonságosan alkalmazható.”

Elégedett voltam a rendszer kipróbálásával, ahogy a felügyelő bizottság tag-
jainak reakcióival is, ám fokozatosan elfogott a kétely. Először is minden egyes 
alkalommal egyre kevesebb kedvem volt megtenni a kétszázhatvanöt kilométeres 
utat, és azzal is számolnom kellett, hogy a műhelyünk nem bírja teljesíteni az 
egész megrendelést, amennyiben az én berendezésem nyeri a tendert a sok cég 
közül, amelyek mind a saját zárrendszerüket akarták beszerelni az új börtönben. 
Tehát át kell majd adnom a gyártást valamelyik kingstowni gyárnak. S ebben az 
esetben hónapokig ott kell maradnom. A szerelés meg aztán végképp nem tör-
ténhet meg az állandó jelenlétem nélkül, mert sok kábelköteget az adott helyhez 
alkalmazva kell elhelyezni anélkül, hogy előzetesen rajz készülne róla. Szerencsére 
sikerült Kingstownban egy kis fémfeldolgozó üzemet találnom, amelynek modern 
felszerelése és fi atal, energikus tulajdonosa volt, egy kanadai, akit Franknek hív-
tak. Gyorsan összebarátkoztunk, és Frank vállalta, hogy elkészíti a szerkezet ele-
meit. Csak közbevetve jegyzem meg, hogy nemsokára örömmel átadtam a köte-
lességtudó és értelmes Franknek az összes kingstowni megrendelésemet.
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Aztán bekövetkezett a kanadai Közmunkaügyi Minisztérium által kiírt „ public 
tender” időpontja is. Az egymással versengő cégek a saját elképzeléseiket és árai-
kat ajánlották meg az új Collins Bay-i börtön celláinak zárásához. A tenderen 
még egy kanadai cég indult Vancouverből, két amerikai s egy nagyon régi, az 
egész világon ismert angol cég. Az egyik amerikai cég a már régen klasszikusnak 
számító börtönzárat javasolta a fogas kulccsal. Az ajtó állapotát pedig elektromos 
rendszer közvetítette volna az őrség pultjához. A másik három cég elektronikus 
rendszert javasolt mind a zárakhoz, mint az ajtók állapotának jelzéséhez.

A tender dokumentumaihoz kötelezően csatolni kellett egy bizonyos összeget, 
méghozzá a résztvevő által megjelölt ár tíz százalékát. Mint mindig, akkor is Joe 
Weltman segített ki, kölcsönadott százezer dollárt csekken, amit csatoltam a 
dokumentumokhoz. Egy hét múlva valamennyi résztvevőt meghívta a PWC a 
borítékok felnyitására. Frankkel úgy számoltunk, hogy az általam kínált rendszert 
1.090.000 dollárból el tudjuk készíteni. A vancouveri cég ajánlata volt a legol-
csóbb, és a működő hagyomány értelmében a céget ki is zárták a versenyből. 
Ugyanez történt a legmagasabb árajánlattal is, amelyet az egyik elektronikával 
foglalkozó amerikai cég ajánlott meg.

Aztán valami érdekes történt. A kingstowni börtönök képviselői a mi rend-
szerünkért harcoltak, és a mi árajánlatunk volt a legkedvezőbb. Miután minden 
résztvevő megtudta a felajánlott árakat, a PWC képviselői lezárták a tendert, és 
azt mondták, egy hét múlva közlik, melyik tervet fogadják el. Hozzátették, nem 
okvetlenül a legolcsóbbat.

Pár nap múlva megérkezett a Sibel Engineering Ltd. címére egy boríték, benne 
a csekk, amelyet visszaküldtek Weltmannak. A mellékelt levélben az állt, köszö-
nik, hogy részt vettem a versenyben, és közölték, a munkát az angol cég kapta 
meg.

Kétségtelen, hogy Franket jobban lesújtotta a vereségünk, mint engem. Egy 
hét múlva felhívott Kingstownból, és elmondta, véletlenül találkozott az utcán a 
szerkezetünk egyik lelkes támogatójával, aki titoktartás terhe mellett elárulta neki, 
hogy az angolok sietve bevetették a „kapitalista cápafogásokat” a színfalak mögött, 
és semmi esélyt nem hagytak a többieknek, hogy nyerjenek.

Ezzel végződött négyéves munkám, amelynek során a kanadai büntetés-végre-
hajtó intézmények cellazárjait javítottam és tökéletesítettem. 
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1992 tavaszán folytatódott a Szovjetunióban az összevisszaság, a széthullás. Akko-
rára nőtt az abszurd hazugságtömeg, hogy elkerülhetetlen lett a katasztrófa. Az 
országban általános lett a rablás és mérhetetlen a lopás. Ma az orosz Internet ezt 
közli: „Moszkvában negyvenhét milliárdos van. Ott meg [vagyis nyugaton – 
V. R.] pedig valami Gaits és pár nagyorrú [vagyis zsidó – V. R.] bolond”. Az 
ország sorsával a titkosszolgálatok agyonrémült, aztán az ijedtségből felocsúdott 
vezetői, 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.

Hibás a gondolat, 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 Orosz-
ország legnagyobb reménységét is, Andrej Szaharov akadémikust. A főtitkárnak 
a szeme sem rebbent, amikor halálba hajszolta ezt a nagy embert.

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.

Dzerzsinszkij1 emlékművének lebontása az utolsó reménysugarat jelentette 
arra nézvést, hogy az országnak egyszer még sikerül „kimosakodnia” a KGB mocs-
kos bűntetteiből, és hogy a tengernyi „erős ember” közt mégis van egy kis cso-
portnyi méltó ember, akik a lelkiismeretükre támaszkodva, és a lehetőségeket 
mozgósítva, képesek fönntartani a rendet és a törvényességet, és abban a kritikus 
pillanatban segíteni tudnak Oroszországon.

1917-ben, miután a bolsevikok hatalomra kerültek, nem volt egyszerű elpusz-
títani a gazdag és az országról gondoskodó „családfő”-t, és szabadjára engedni az 
országban az útonállók rablóhadjáratát. Az is igaz viszont, hogy az emberiség még 
sosem próbálta ki ennek a fordítottját: hogy visszavegye az útonállóktól, amit 
elraboltak, s értelmes gazdát találjon neki, aki a munkájával és becsületességével 

1  Feliksz Dzserdzsinszkij volt a létrehozója 1918-ban a Csekának (Csrezvicsajnaja Komisszija 
– Rendkívüli Bizottság), amely többek között a KGB jogelődje volt.
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megsokszorozza az ország gazdagságát. Sajnos, a sokat szenvedett, és balszerencsés 
Oroszországnak ezúttal sem volt szerencséje. Csak kevesen voltak, akik képesek 
lettek volna új életre kelteni Oroszországot, azoknak is betömték a száját, és 
pimaszul eltüntették őket. Nem sikerült felébreszteni a nép öntudatát. Mit mond-
hatnánk arról az országról, amely óriási természeti erőforrásokkal rendelkezik, ha 
közveszélyes senkik játszanak a sorsával, akik hatalomra törnek, s akikről bármely 
normális ember azonnal látja, hogy a vezető szerepre tökéletesen alkalmatlanok. 
Csak azt nézzék meg, hogyan viszonyulnak az idősebb nemzedékhez, akik egész 
életüket az országért áldozták! „Na, mindent megcsináltatok? Akkor haljatok meg 
nyugodtan! És minél hamarább!” Ezek az emberek a legszégyenletesebb, legalan-
tasabb érzésekre játszanak rá, hogy megerősítsék a hatalmukat: az őrjöngő nacio-
nalizmusra 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 rablóbandát 
irányíthat, az országot viszont válogatott főknek, a jók közül is a legjobbaknak 
kell irányítaniuk. Csak a szabadon jelölt, és nyilvánosan megválasztott okos veze-
tők képesek helyesen megtervezni, hogyan gyógyítsák meg az országot pusztító, 
immár sok évtizedes, komolyra fordult 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 hatalomtól 
független bíróság, és teljesen független Legfelső Bíróság. Nem arról van szó, hogy 
másolni kéne a haladó nyugati országok politikai berendezkedését. Viszont har-
mincnégy évet töltöttem a szabad világban, és meggyőződtem arról, hogy az 
emberiség ennél jobbat még nem talált ki. Ez működőképes, s ebben a rendszer-
ben törekszik, próbál helyet találni mindenki, aki bízik önmaga tehetségében, 
hogy le tudja küzdeni a nehézségeket, és kész megharcolni a családja jobb jövő-
jéért. Ahogy a Volgai Autógyár felépítése hihetetlen lehetőséget adott a volt 
Szovjetuniónak, hogy előretörhet az autógyártásban, úgy a szocializmus rendsze-
rének 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 aggódtam 
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 őszintén jót akarnak 
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neki, képes előrelépni a gazdasági életben és a társadalmi berendezkedésben. Ám 
az első megrendülés után, amelyet a „védelmi pénzek”-kel kapcsolatos zsarolás, 
és a üzletfelek valamint másként gondolkodók hidegvérű meggyilkoltatása oko-
zott, az egész világ elszörnyedt ettől a fékevesztett boszorkánytánctól. Az embe-
riség kezdte fölfogni, milyen hihetetlen mértékű ez a szörnyűség.

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

„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 vannak, akik az 
emigráció első-második hullámában, más-más években emigráltak. A meghívást már 
elfogadta Sz. Mamontov és két fi a, Sz. és A. Mamontov, K. Geringer Argentínából, 
V. Morozov, J. Akszjonov, G. Pokrovszkij Japánból, A. Scserbatov az Egyesült Álla-
mokból, Ny. Aprelkov, Sz. Ivanov Brazíliából, P. Golicin Luxemburgból, Ny. Iljin, 
a Lufthansa tanácsosa Németországból, és más honfi társaink is, akik Angliában, 
Svájcban, Spanyolországban, Venezuelában, Paraguayban, Uruguayban élnek. Elfo-
gadták a meghívást uráli, szibériai, távol-keleti vállalkozók. A résztvevők közt vannak 
az Orosz Bankszövetség jelentős bankjainak vezetői. 

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

A konferencia napirendjén egy sor konkrét terv megvitatása szerepel, szerződés-
kötés (ingatlan, építőanyag, az utak hosszú távú bérbeadása, régiségek, áruszállítás 
katalógusból stb.). Jelentős politikusok, kormánytagok is részt vesznek a konferencián, 
s ami különösen fontos, a privatizációval és az oroszországi reform 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 határo-
kon túl.

Az Oroszországban élő vállalkozók maguk fi zetnek a konferencián való részvéte-
lért. Külföldön élő honfi társaink 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.”
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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 Krasz-
kov is tagja volt tomszki egyetemi esztrád-együttesünknek. Ám ebben az időben 
Moszkvában lakott, és valamilyen módon benne volt e konferencia megszerve-
zésében. Ő javasolta, hogy Iyával vegyenek föl minket a meghívandók 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 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. Iyával megkapott minket az ötlet, hogy újra lássuk 
a mi drága Oroszországunkat. Úgy döntöttünk, kockáztatunk. Edwin minket 
támogatott.

Az Amszterdamból induló repülőgépről izgatottan és nem kevés félelemmel lép-
tem 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, amelynek mennyezetét régen 
elkorhadt fakörök díszítették, amelyeket vastag réteg pókháló és por fedett. 
A  fi atal határőrök tisztelettel vették el kanadai útlevelünket, emiatt tehát hiába 
izgultam.

„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 a négy hatalmas 
bőröndből álló csomagunk kilencvenöt kiló. És se szeri, se száma a kézipoggyásznak: 
Edwintől kölcsönkértünk egy aktatáskát, Sándor fényképezőgépe mellett, van benne 
tizenkét tekercs fi lm, 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 torontói képviseletén sietve 
rendbe hozták 185 dollárért. Úgy tervezem, a látogatásunk végén Kraszkovnál 
hagyom a videokamerát, aki a Moszfi lm környékén próbál pénzt keresni. Iyánál egy 
nagyjából nyolcvan centi hosszú, kétkazettás rádiós-magnetofon van. Ezt Vologya 
Javorovicsnak hoztuk ajándékba, akinek Torontóból adtam meg Kraszkov telefon-
számát. A vállamon egy hatalmas fekete táska lóg, amelyben benne van a talesz, a 
tefi llim, a Tóra, az imakönyv, pár ajándék, s a holland repülőgépen kapott étel mara-
déka. Amszterdamban a vámszabad boltban még egy táskára valót vásároltam. Két 
üveg Johny Walker whiskyt, egy-egy karton Camelt és Marlborót, és egy üveg tejszínt. 
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A vámos fi atal volt és udvarias. A legjobban Iya gyűrűje és lánca érdekelte: »Talán 
szovjet gyártmányú?«

A repülőtérről befelé vezető úton alaposan az arcába néztünk Moszkvának. 
A benyomásunk rosszabb volt a vártnál. Tönkrement utak, piszok, kezdetleges hirde-
tőtáblák, rajtuk csak bankok nevei. A tömegközlekedés megállóiban rosszul öltözött 
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 borscsot2 is főzött. Dicsértük a levest, Gennagyij meg 
szabadkozott: »Tudjátok, mindent kaptam, 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 hét óra van. Ma 
vagyok ötvenhét éves. Harmadik napja vagyunk Moszkvában, Kraszkovnál lakunk. 
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 ajándékot: 
két üveg vodka – »Jegyre adják!« –, egy pár kolbász, négy kemény tojás, uborka, egy 
fekete, belorusz kenyércipó, három halkonzerv és egy darab szalonna. Elérzékenyültem, 
megöleltem Vologyát. Udvariasságból elfogadtam tőle egy üveg vodkát, a másikat vissza-
tettem a táskájába. Persze, elkeseredett, amikor elmondtam neki, hogy egy óránk van 
a találkozóra, utána Kraszkov kiviszi a metróhoz. Közben odakint Muszja Platunova, 
Iya unokatestvére meg a fi a 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 feled-
hetetlen volt, hogy a három unokatestvér találkozott: Iya, Muszja Platunova (Eszfi r 
Szolomonovna Guterman lánya) és Tánya Dvorkin (Ita Szolomonovna lánya). Pohár-
köszöntőt mondtak a születésnapomra. Vegyes érzéssel nézegettük Muszja és fi a, Szása 
új útleveleit, akik Kóhtla-Járveban 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 Fefe-
lov 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 részére. Pár évvel korábban Gennagyij Kraszkov felkutatta őket, 

2 Orosz céklaleves hússal.
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és elment hozzájuk vendégségbe. El kell mondani, hogy a kezdő moszkvai fi lmes-
nek egyáltalán nem tetszett az orosz óhitűek sajátos, patriarkális életvitele. Már 
tizennégy éves korban férjhez adják a lányokat, ezért aztán Gennagyijnak különö-
sen emlékezetes volt, hogy az ottani iskola épülete előtt kisgyerekek játszottak a 
homokozóban, s mellettük ott ugráltak az ugróasztalon az „anyák”.

Feodoszij Ivanovicson akkor is igazi, színes, fonott övvel összefogott orosz ing 
volt, és hosszú szakálla láttán biztos lehetett benne az ember, hogy soha életében 
nem borotválkozott. Alekszandra Lavrentyeván hosszú, színes szarafán3 volt, sűrű, 
szőke haját befonva kötötte kontyba. Rio de Janeiróból majdnem egy napig tar-
tott az útjuk. Rettenetesen elfáradtak, amire elvergődtek Gennagyij lakásáig, mi 
meg 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: „Már hat 
éve járok ezekbe a boltokba, de sosem tudtam, hogy hívják az árusokat!”

A „brazilok” pár órát a padon töltöttek, miközben minket vártak, a szomszéd 
asszonyok összecsődültek körülöttük, ám Alekszandra Lavrentyevna hamarosan 
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 csupasz, 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 lakásától 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 programját, s a 
tömörre fogott tájékoztatást minden résztvevőről. Mai napig megőriztem minden 
iratot és feljegyzést, s miután végignéztem az általam készített videót, újra emlék-
szem azoknak a napoknak a hangulatára.

Borisz Jelcin, az Orosz Föderáció elnöke nem üdvözölte a jelenlévőket, ahogy 
a program ígérte, viszont érdekes beszéddel nyitotta meg a konferenciát A. Vla-

3  Az orosz nők ujjatlan felsőruhája.
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gyiszlavlev, az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szövetségének elnökhelyettese. 
Lényegében a következőt mondta: 

„Mindaz, amit ma hallottam a nyugati partnereinktől, gyakorlatilag a természeti 
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 nem csak az unokáinkat és a dédunokáinkat, 
de még azoknak a dédunokáit is. Az egyetlen lehetőségünk, hogy a természeti tarta-
lékaink, az infrastruktúránk, a munkaerőnk és a nyugati technológiák, azon belül 
először is a management segítségével valódi tőkét hozunk létre gazdasági életünk 
strukturális átalakítására, a gazdasági válságból való kilábalás érdekében, ami jelen-
tős beruházási programok végrehajtását jelenti, s ezek újraformálják, rekonstruálják, 
helyenként pedig teljesen átalakítják a termelést. Itt kezdődik a munka. Sőt, többet 
mondok: ebből a szempontból ma egyedülálló lehetőségünk van erre, bár a pénzügyi 
stabilizáció körülményei közt nem annyira vonzó a légkör a beruházások számára 
(nem is lehet másként, hiszen a gazdaság objektív logikája ezt diktálja). A különböző 
országokban fölvett hiteleink felhígulnak. Lehetséges, hogy már júniusban megoldódik 
a gondunk a Nemzetközi Valutaalappal. Erőteljes beruházási tervekre van szüksé-
günk, amelyek képesek a magasba lendíteni és újjáalkotni a honi ipart, és minőségi 
szintre emelni. Sajnos, önállóan erre képtelenek vagyunk. Nincsen tapasztalatunk, 
hogyan kell kidolgozni ilyenfajta nagyszabású beruházási terveket. Nem, nincs!

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

Sok a gond. De bármilyen bonyolult ma a munkavégzés, bármekkora gondok tor-
nyosulnak is előttünk, biztos vagyok abban, hogy senkinek nem hagyjuk meggátolni, 
ha két vállalkozó – az egyik a mienk, hazai, a másik nyugati – leül a tárgyalóasztalhoz, 
és türelmesen, kölcsönös jóakarattal érdekes és konkrét tervet dolgoznak ki. Az ügy lénye-
gét illetően már most is minden előfeltétel adott egy ilyenfajta, hatékony együttműkö-
déshez. Hát akkor használjuk ki ezeket a lehetőségeket, 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, hanem 
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 tapasztalatával.”
„Hiányzik a törvények betartásának kultúrája. Az országban mindenképpen 

működnie kell a törvénynek.”
„A vállalkozónak gazdának kell lennie, a gazda pedig természetesen tulajdonos is 

egyúttal.”
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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 
fi gyelmét fölkeltette az általa föltett pontos és gondosan megfogalmazott kérdé-
seivel. Ámulatba estünk, mennyire ismeri Oroszország történelmét, és milyen 
őszintén érdeklődik gondjai és sorsa iránt.

A Svájcból érkezett jóképű Mihail Orlov beszédét, aki a híres Orlov-grófok leszár-
mazottja (egyébként pedig beruházási szakember), a többieknél gyakrabban sza-
kította 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 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 jobb jövőt létrehozni.

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 min-
ket, vége mindennek.”

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

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

Az egyik régi uráli fegyvergyár képviselője egy velem folytatott rövid beszélgetés 
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 kezeskedem 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 fi gyelmük arról tanúskodott, komo-
lyan érdekeltek abban, hogy kiutat találjanak abból a zűrzavarból és szétesésből, 
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amely az országot sújtotta. Mindnyájan arra panaszkodtak, hogy túlságosan sokat 
fi zettek azért, hogy részt vehessenek a konferencián. Persze, kemény dolog lehe-
tett ennyire kifosztani őket azért, hogy ingyen szállást, étkezést biztosítsanak a 
külföldi vendégeknek, ráadásul még jegyet is kaptunk a Jevgenyij Anyeginre4 a 
Nagyszínházba. 

A konferencia szervezői el sem tudták volna titkolni, hogy a múltban bizonyos 
intézményekhez tartoztak, ott tanultak, erőszakkal haladtak útjukon, és minden 
teketória nélkül másokra erőltették a véleményüket, eltaposva mindent és min-
denkit. Különösen nyilvánvaló lett ez akkor, amikor már a konferencia első nap-
jának végén örömmel közölték, hogy Szergej Mamontov azzal a kéréssel fordult 
az orosz kormányhoz, adja meg neki az állampolgárságot. Utána pedig sietve 
nekifogtak a legfontosabb céljuk, az Egyesített Orosz Klub sietős létrehozásának. 
A második nap végén eltökélten kijelentették: „Tegnap tanácskoztunk, és úgy 
döntöttünk, hogy a klub minden tagjának a belépési díja 500 dollár lesz, ameny-
nyiben Oroszországban lakik, és 12.000 (!), amennyiben külföldön.” És amikor 
az egész hallgatóság hangosan ámult ezen, a szónok azonnal csökkentette az árat: 
„Akkor mondhatjuk azt is, hogy hatezret szedünk be a külföldiektől.”

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

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

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

Déli egykor a metrónál találkoztunk a Togliattiból érkező drága Galina Pesztovával. 
Belépőt már nem adtak, a bejárónál az őrség megengedte vendégünknek, hogy bejöj-

4 Csajkovszkij operája.
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jön velünk a szállodába. Tizenhét évnyi távollét után újra együtt töltöttünk el pár 
feledhetetlen órát, fölemlegettük családunk moszkvai búcsúzkodását, Galina pedig 
Vanyusáról, a választottjáról mesélt. Odaadtuk neki az ajándékokat, amelyeket neki 
és a többi, Togliattiban élő barátunknak vittünk. Pénzt is akartam adni neki, de 
Galina egyértelműen visszautasította.

Este kikísértük a vonathoz. Sok váratlan jelenséget láttam a Kazányi pályaudva-
ron: a toalett használatáért két rubelt, a híres fánkért öt rubelt, a mézeskalácsért hét 
rubelt kellett fi zetni. A nem létező jegy érdekében be kellett lépni a pályaudvar terü-
letére, ami négy rubelt kóstált, gyermekeknek és rokkantaknak két rubelt. A banán 
kilója 240 rubel, a virág 100, az alma 100 rubel volt. A füstölt kolbász kilójáért 
260-300 rubelt kértek.”

Moszkvából sikerült felhívnom a tomszki telefonközpontot, és megtudni régi jó 
barátom, Anatolij Gavrilin telefonszámát, aki tagja volt egyetemi esztrád-együt-
tesünknek, és akivel huszonöt éve elveszítettem a kapcsolatot. Nagyon csodálko-
zott, és némileg zavarba jött, amikor meghallotta a hangomat, hiszen nem gon-
dolta volna, hogy még egyszer hallja, és különösen nem éppen Moszkvából. Nagy 
nehezen elmagyaráztam neki, hogy Iyával egy moszkvai konferenciára érkeztünk, 
az ország vezetőinek meghívására. Aztán azt mondtam Anatolijnak: „Anatolij, 
teljes egészében megbízom benned. Most ne válaszolj! Szeretnénk elmenni 
Tomszkba, de nem tudom, mennyire dühösek ott a Rott családra. Ha nem kívá-
natos a látogatásom, nem utazom. Gondolkozz és beszélj az egyetem vezetőivel. 
Pár nap múlva újra felhívlak, akkor majd választ kapok tőled. Szeretnék elmenni 
Tomszkba, de senkit sem akarok felbőszíteni.”

„1992. május 29. este nyolc. Éppen most szálltunk fel a repülőre, amely a domogye-
dovói reptérről Ulan-Udéba tart. Az iratainkban az oroszországi tartózkodás 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 barátjá-
val, Szása Minajevvel, akinek volt kocsija, körbevitt minket a főváros legszebb részein. 
Szásáról kiderült, hogy hivatásos operatőr, épp ezért a moszkvai sétánkról videoka-
meránkkal készített felvételei, amelyeket aztán hazavittünk magunkkal Torontóba, 
jelentősen különböznek az én felvételeim minőségétől, és érdekesen dokumentálják 
azt, milyen volt Moszkva 1992 nyarán. Jártunk a Vörös téren, éppen őrségváltás volt 
a Lenin Mauzóleumnál. Megnéztük Moszkva látképét a Veréb-hegyről. A Puskin 
téren is érdekesen telt az idő a parkban üldögélő és sétálgató moszkvaiak között. 
A Gorkij utca túloldalán a Rosszija mozival szemközt szokatlan látványt nyújtott a 
Moszkvában elsőként megnyitott McDonald’s étterem cégére. A Moszkovszkije Novosz-
tyi 5 épületének falán elhelyezték a Th e New York Times lapjait – orosz fordítás ban –, 

5 Szovjet, később orosz sajtóügynökség.
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amelyek előtt érdeklődve megálltak a járókelők. Mellettük kis csoportokban gyűltek 
az emberek, és hangosan vitatták az aktuális kérdéseket. Odamentünk néhányukhoz, 
belehallgattunk a beszélgetésbe, és iparkodtuk felfogni a vita lényegét.

Az oroszországi magánvállalkozás kezdetének jelképét számomra egy tizennégy év 
körüli fi ú jelentette, aki egy kicsit félszegen üveges limonádét árult a járókelőknek. 
Felvidítottam egy kis pénzzel, ezek után bizalmasan bevallotta, hogy a tanév kezdetre 
gyűjti a pénzt.

Iya érdekeset mondott: »Ez a város még gyerek. Szása Minajev mindenhol köny-
nyedén talált parkolóhelyet, bárhol álltunk is meg.«”

Nem sikerült elbóbiskolnom a Moszkva – Ulan-Ude közti több órás repülőúton. 
Az sem segítette elő a pihenést, hogy gyötrelmes megállónk volt Omszkban a 
repülő tankolása miatt. Iyával előre nyugtalanított minket, milyen gondok vár-
hatnak 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 nélkül tud szobát adni 
nekünk, hiszen külföldiek vagyunk. Ám először meg akartunk próbálkozni azzal, 
hogy Tyihomirovéknál vagy Csernovéknál kérjünk szállást, hiszen Mánya néni 
(Marija Szolomonovna) halála óta csak rájuk számíthattunk.

Az olvasó emlékezetébe szeretnék idézni pár tudnivalót Iya családjáról, a Guter-
manokról. Édesanyjának, Rahelnak a fi útestvére, Mojszej még a forradalom előtt 
visszatért Lengyelországba, hogy menyasszonyt keressen magának. A legkézen-
fekvőbbnek az unokahúgát, Haját találta (Haja és Mojszej édesanyja testvérek 
voltak). Végtelenül lehetne sorolni, milyen szomorú volt a sorsa ennek a sovány, 
jólelkű és erején felül dolgozó asszonynak, aki egy Lengyelországban kényelmesen 
élő zsidó családból hirtelen az isten háta mögötti és elemi szükségleteket nélkü-
löző szovjet Burját-Mongólia életvitelébe csöppent. (A feleségem, Iya, például 
csak Torontóban értette meg, hogy a mindenki által szeretett Ulan-Ude-i Haja 
néni miért nem evett soha húst. Egy életre megőrizte a gyermekkorában belé-
oltott étkezési törvényeket.) A közeli vérrokonok házassága nagy hibának bizo-
nyult. Egyetlen gyermekük sem, sőt, az unokáik sem menekültek meg a születési 
rendellenességektől, a csökkent értékűségtől. Mojszej Szolomonovics sok évig 
brigádvezetője volt a sok sikert megért szobafestőknek, s az egyik brigádtaghoz, 
Vaszilij Tyihomirovhoz feleségül adta idősebbik lányát, Mariját. A fi atal párnak 
két gyermeke született, Iszaj és Revekka, aki egyéves volt, amikor kitört a háború. 
Vaszilij Tyihomirovot azonnal behívták katonának, és a háború első hónapjaiban 
elesett a fronton.

Az olvasó emlékezhet azokra a jó minőségű raktárhelyiségekre, amelyeket még 
a 19. század közepén építettek a verhnyeugyinszkiji vásárok megrendezésére. 
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Évente kétszer érkezett ide áru Oroszországból, Japánból, Kínából. A szovjetha-
talomnak nem volt szüksége vásárra. Mojszej Szolomonovics nagy családja az 
egyik hideg, kőből épült raktárban kapott lakást, életük végéig ott éltek a felesé-
gével. Haja néni őr volt a szomszédos könyvraktárban. Amíg Mojszej bácsi élt, a 
családot tehetősnek lehetett mondani.

1941 telén Rahel a testvérei segítségével, mondjuk ki, csak megvesztegetés 
árán menekült meg a börtöntől (ugyanis elfagyott a krumpli annak az óvodának 
a pincéjében, amelyben óvónőként dolgozott). Iya anyja így is elveszítette a 
lakását, és az állását. Egy teherautóra feldobták a félig üres szekrényt, az ágyat, 
és egy fi ókra való gyermekjátékot, a vezetőfülkében pedig ott ült anyja ölében a 
hároméves Iya. Megkérdezte. „Mama, kihez megyünk?” „Csak behajtunk az 
udvarra, s aki elsőnek behív minket, ahhoz megyünk be” – felelte az anyja. Tőlük 
balra Mojszej bácsi lakott a családjával, jobbra Ita néni a három gyerekével. Haja 
néni kinézett az udvarra, amikor nyílt a kapu, megpillantotta a hajléktalanokat, 
és behívta magukhoz. Az egész társaságnak, nyolc embernek egyetlen szűk háló-
szoba jutott. Békésen megfértek benne négy teljes évig, 1945 tavaszáig. A mi 
családunk „civilizált” bobrujszki életétől annyiban különbözött az övék, hogy a 
ketrecbe zárt tyúkok és az örökké hangoskodó kakas a hosszú szibériai teleket a 
hálószobát a konyhától elválasztó vékony fal tövébe tolva töltötték. Az udvaron 
jobbra lakó Ita néninek is gyakorlata volt abban, hogy „lakókat” tartson: Marlya 
Szolomonovna és Lenya fi a két évig lakott nála. Ők 1937-ben érkeztek 
Ulan-Udéba, miután a férjet, Naum Szafrót, aki a grozniji bank igazgatója volt, 
agyonlőtték.

Rahel még pici gyerek volt, amikor Mojszej meghozta Lengyelországból a 
feleségét. Guterman nagyapa idősebb családtagjai elég fölényesen bántak az 
asszonnyal, aki szégyenlős volt, nem beszélt oroszul, és sosem evett idegen asztal-
nál. Csak a kis Ronya nem látott benne semmi hibát, s az örökre közel hozta őket 
egymáshoz, hogy Haja-Mirllel csak jiddisül beszélt. Iya egész életében mesélgette 
nekem ezeket a részleteket, ám az én emlékezetemben élénken megmaradt egy 
kép: Haja néni 1962-ben halt meg, éppen akkor, amikor először látogattam el 
Ulan-Udéba. Az emberek a raktárlakásukba mentek elbúcsúzni tőle, ahol a szoba 
közepén feküdt, nyitott koporsóban, amelyet négy székre állítottak. Akkor nem 
értettem, miért nem akarja Rahel Szolomonovna, hogy én is bemenjek. Pedig 
csak szerette volna távol tartani tőlem a Slomo Guterman család múltjának szo-
morú emlékeit. Aznap csak azzal bíztak meg, hogy szögeljek a síron álló farúdra 
egy kis bádogtáblát, amelyen Haja Guterman neve volt olvasható.

Iya, „a lakó”, ötéves korától látta el a háztartási munkát és a házi feladatokat 
Iszaj helyett, akit a szovjet oktatási rendszer hét évre az első osztályban marasztalt. 
Iszaj születése óta fogyatékos volt, és örökre megmaradt egy hároméves gyerek 
értelmi szintjén.

Hogy Iszaj megnőtt, ezt még az ostoba városi hivatalnokok is fel bírták fogni, 
és a fi ú békés volt, ártalmatlan. Napközben általában a városi piacon ácsorgott a 

Vladimir Rott magyar.indb   271Vladimir Rott magyar.indb   271 2010.09.30.   14:21:432010.09.30.   14:21:43



272

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME 9. FEJEZET

kínai csizmadiák mellett, akik őt kérték meg, amikor kis időre el akartak menni, 
hogy ügyeljen a szerszámaikra. S amikor visszatértek, mindig kapott tőlük tíz 
kopejkát, amit szélsebes rohanás után mindig átadott az anyjának.

Esténként Iszaj átszökött az opera jegyszedő nénikéi közt, a ruhatárban a földre 
dobta a melegítőjét, és fölszáguldott a legfelső erkélyre, onnan hallgatta az operát, 
mindig egy baloldali oszlop mellett álldogálva, s onnan leskelődve ki. Iya és Iszaj 
egész életükre megszerették egymást. Iszaj sosem beszélgetett senki idegennel, ám 
ha megpillantotta Iyát a piacon, aki a nyári szünetre érkezett a városba, odaszaladt 
hozzá, s a bal vállára tette a fejét: ”Á-á-á! Iya megérkezett!” – mondta ilyenkor. S 
már szaladt is az örömteli hírrel az anyjához. Soha senkitől nem fogadott el sem-
milyen holmit, csak azokat, amelyekre azt mondták: „Ezt Iyától kaptad!” –, s még 
később, hogy: ”Ezt az Iya bácsitól!”

Iszaj húga, Revekka is sok évet töltött az iskolában, ám a végén tűrhetően 
megtanult írni és olvasni. Még egy fi a is született, Jurocska, és nyugdíjazásáig 
takarítónőként dolgozott a városi újság nyomdájában. A raktárok a végén olyan 
roskatag állapotba kerültek, hogy lakhatatlanná váltak, és a város végül is kiutalt 
egy háromszobás lakást Mánya Tyihomirovának. Mánya néni súlyos betegsége 
idején majd halála után Revekka lett a családfő. Az ő vállát nyomta két beteg 
bátyja és a kisfi a sorsa. Egyszerű és kényelmes rendszert vezetett be a családban: 

Levél Iyának és „bácsijának”, unokaöccsétől, Iszaj Tihomirovtól Ulan-Udéból
(jobb oldali rész).
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napjában egyszer adott enni nekik, délután ötkor. Ami idő maradt, azt a család 
alvással töltötte, vagy kiültek az erkélyre. Vodka mindig volt az étrendben.

Rahel Szolomonovnától a mi családunk kapta meg a feladatot, hogy segítsük a 
Tyihomirov családot. Tomszkból, Togliattiból, és különösen aztán Torontóból 
rendszeresen küldtünk nekik csomagot, pénzt. Amikor Misa Rabinovics, Lina 
Gercovics testvére kivándorolt Kanadába, a mi kérésünkre egy konténerben 
elküldte a bútorait és a holmiját Munkácsról Ulan-Udéba, a Tyihomirov családnak. 

Revekka rendszeresen válaszolt Iya leveleire, és egyetlen levelében sem mulasz-
totta el, hogy megkérdezze, milyen az egészségi állapota Regina mamának, és 
Józsinak, a bátyámnak. Iya folyton arra kérte Iszajt, hogy ő is írjon neki valamit, 
és a tőlük kapott levél gyakran kezdődött egy sor ceruzás ákombákommal, utána 
következett Revekka „fordítása: „Iszaj az erkélyen ül, a vonatot nézi, és várja, hogy 
Iya megérkezzen.” Ulan-Udéban ők voltak az egyetlen Guterman rokonok, akik 
nem féltek fönntartani velünk a levelezést.

Iyához közel álltak az egykori szomszédok, Csernovék is. 1945 áprilisának végén 
Grisa Csernov bácsi, aki gyerekkori barátja volt Iya anyjának, arra kérte Rahelt, 
engedje meg, hogy nála tartsa meg a lagziját, s utána ideiglenesen nála szálljon 
meg. Rahel ugyanis annak előtte megvakult, majd részlegesen visszanyerte a látá-
sát, s ennek „köszönhetően” végre kapott egy kétszobás lakást. Így költözött be a 
kisebbik szobába 1945. május 9-én Grisa bácsi, és Szonya, az újdonsült feleség, 
s örökre ott 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.

Grisa Csernov bácsi szinte egész életében sofőr volt a burját-mongóliai Minisz-
tertanács garázsában, ugyanakkor a garázs pártszervezetének a titkára is volt. Igaz, 
hogy a hetenként megtartott politikai foglalkozásokra minden beszédét Szolomon 
Grigorjevics, az előző házasságából született fi a írta helyette, aki pedagógiai főis-
kolát végzett, és iskolaigazgató volt. Grisa a Minisztertanács kantinjában ismerte 
meg a második feleségét, amelynek az asszony a vezetője volt. 

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 izgatottan 
és örömmel lépett le Iya tizennyolc évnyi távollét után Ulan-Udéban a reptérre, 
ahol a „testvére”, Vera Csernova ölelése várt minket, aki férjével, Szlávával és a 
kisebbik fi ával jött ki elénk. Két kocsival jöttek. Anton a nagyapja, Grisa bácsi 
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nyomdokába lépett, hivatásos sofőr és tehetséges szerelő lett. Tizenhat éves volt 
még csak, jogosítványt még nem kapott, de magabiztosan ült a volán mögött. 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 utcanév táblák. Akkor álltunk meg először, amikor Anton egy 
emlékműhöz ért, amelyet már a városban tett utolsó, 1974-es látogatásunk után 
emeltek. Egy alacsony posztamensen ott volt előttünk egy hatalmas, fekete grá-
nitból 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.

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 számukra 
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. A fi úk 
szobájában három ágy fakerete állt, amelyeknek a sodronya annyira kiöblösödött, 
mint egy függőágyé, s a padlót érte. A sodronyokon egy-egy rég miszlikre szakad 
matracból származó vattahulladék. A fi úk tehát gyakorlatilag a földön feküdtek. 
Pokróca mindegyiknek volt. De párnája, lepedője nem.

Revekka elmondta a fi úknak 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 jártunk ott, 
még állt a magas palánk, amely elválasztotta a temető zsidó részét, ahol még azt 
is megpróbálták fi gyelembe 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, átfurakodni 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 meredez-
tek, mint az elszenesedett oszlopok.

A fekete gránit sírkő, amit valamikor Moszkvából vittem oda, és Rahel Szo-
lomonovna sírján állítottunk fel, jó állapotban volt. Ám a porcelán rózsát, amit 
Magyarországról hoztunk, és amit epokszid ragasztóval erősítettünk föl, már 
letörték. Mitya bácsi (Dmitrij Andrejevics Oszokin, Marija Szolomonovna máso-
dik 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 fi zette vissza orosz sógora jósá-
gát. Mitya bácsi ugyanis számtalanszor, szeretettel vett részt zsidó temetéseken, 
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amikor Rahel megkérte rá, hogy kilegyen a minjón, a tíz férfi , amennyi a hagyo-
mány szerint a temetési ima elmondásához kell. Ott láttuk sorban egymás mellett 
a három sírt: Rahel Szolomonovnáétól balra Dmitrij Andrejevics Oszokiné, 
jobbra Marlya Szolomonovna Gutermané.

Persze Szonya néni (Szofj a Makszimovna Csernova) azon erősködött, hogy száll-
junk meg nála. Mindenkinek nagyon hiányzott Grisa bácsi, aki nemrégiben halt 
meg. Nagyon meghatott minket, hogy Anton, az unokája, aki örökölte nagy-
apjától az autók iránti szenvedélyt, és örökölte Grisa bácsi autóját, minden alka-
lommal dudálással jelzi halott nagyapjának, hogy emlékszik rá és szereti, vala-
hányszor 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 jelenetet 
látom, amikor Iya találkozott azzal az emberrel, aki a legközelebb állt hozzá, Szo-
nya 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. Egy 
ezüst karkötőt ajándékozott a feleségemnek. Kivétel nélkül mindenkinek egyenlő 
arányban töltött vodkát, koccintottunk. Szinte sokkolt minket a pohárköszöntő, 
amit Jura, Revekka magas, jóképű, húszéves fi a mondott. Szépen és tartalmasan 
beszélt ennek a nincstelen, nyomorgó családnak a tagja. Nyilvánvaló lett, hogy 
normális családban egészen más jövője lehetne ennek a fi únak. Aztán eljött a 
pillanat, amikor átadtuk az ajándékokat. Iya osztotta szét, kinek mi jár. Iszaj kapta 
a legtöbb ajándékot, Revekka meg ideges lett, és kiabálni kezdett. „Hát mindent 
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, ötvennégy éves 
Iya néni, és a boldog Iszaj, ötvenhat éves unokatestvére, aki nagy bizalommal nyúj-
totta oda a feleségemnek puha, gyermeki kezét a hosszúra nőtt, koszos körmével.

Szállásunk felé menet alig tudtam megnyugtatni Iyát, akit mélyen fölháborított 
ez a nincstelenség. Torontóból mindig egyenlő arányban küldtünk pénzt Tyiho-
mirovéknak Ulan-Udéba, és Muszjának, Eszfi r Szolomonovna lányának, Iya 
unokatestvérének Észtországba. Muszja családja kihasználta az akkori eszelős 
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átváltási tarifát, és vettek rajta egy fél tanyaházat, meg egy új Moszkvicsot. Revek-
kának 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 találjunk 
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 barátnőjét, Fira Knyi-
zsinát, aki értelmes és energikus asszony volt. Firának sikerült rábeszélnie egy 
ismerősét, egy kapitányt, akinek aztán sikerült három régi ágyat „szereznie” a 
kaszárnyában a hozzájuk tartozó matracokkal, és eladta nekünk.

Mielőtt elutaztunk volna Ulan-Udéból, az utolsó órákat Tyihomirovéknál 
töltöttük. Iszaj, Jura és Vova lelkesen próbálták belecsavarozni az általunk vásárolt 
ülőkékbe a lábat. Én sem adtam föl, megpróbáltam két különálló ággyá varázsolni 
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 kalapáccsal 
az illeszkedőt, amely nem akarta megadni magát, mellettem ott állt Iszaj, 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 adtak 
el, amitől a két fi ú 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 „szeren-
cséje” volt, mert még aznap este meghalt, de Vova egy teljes hónapig szenvedett.

Szonya néninél nem sikerült aludnunk az első éjszakán. Arra ébredtem, hogy 
élénken suttognak, és fojtottan vihorásznak a konyhában. Kipattantam az ágyból, 
felkaptam a videokamerát, és kimentem a konyhába. Iya és Szonya néni háló-
ingben, egymás nyakában lógott a nagy örömtől. Szonya néni mindig is nagy 
mesélő volt, jókora adag humorérzékkel (a házban lakók mindig úgy emlegették, 
hogy mestere a „fi nom” káromkodásnak), és éppen Iya kérdéseire válaszolgatott. 
[A szöveget a video alapján írtam le. – V. R.]

„– Ó, gyerekek, hogy vártalak titeket! Te meg minek 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. Sem-
mit 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 
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irkálsz nekik?« »Hagyd abba! – mondtam erre. – Maradj békén, ülj le a fenekedre!« 
Azzal zsebre tettem a levelet, mert még elolvasni is tilos volt, amikor itthon volt. Este 
aztán átjött Vera, együtt elolvastuk. Én persze azonnal elsírtam magam. És csak sírtam, 
sírtam. Aztán visszatettem a borítékba, és bedugtam a sublótfi ókba. 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 min-
den állatunkat, mindenünket elrabolták. Még hogy kulákok! Hogy lehet ilyet mon-
dani? 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, belecsa-
varta egy rongyba, vízbe mártotta, úgy adta oda a kicsinek szopni. 

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, miféle kártevő lehet-
tem 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 börtönbe kerülünk.«

Aztán itt is, ez a vénember [Grisa, a férje – V. R.] – kommunista. Egy szót se 
szólhattam, mert rögtön megkaptam tőle, hogy a »nép ellensége« vagyok.

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

aztán megismerkedtünk. Kedves volt, jószívű. És nagyon belém szeretett. Aztán fele-
ségül 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 apá-
dat, és nagyon tisztelte, szánta is. Hiszen dolgozott falun, a családok közt. [Orosz 
óhitűekről van szó, akiket a 17. században száműztek a mongol pusztákra. – V. R.]

– Ronyka (Rahel) mondta is egyszer: »Még jó, hogy kuláktalanítottak benneteket. 
Különben már nem is élnétek. Kiküldtek volna benneteket robotolni a puszta földre, 
hogy úgy keressétek meg a betevőt.« »Na persze! – mondtam neki erre. – Akkor ugyan-
olyan legényekhez mentünk volna férjhez, dolgos legényekhez, és szépen éltünk volna!«

– Dehát Grisa bácsi szeretett téged. És hogy kért meg, hogy éljetek együtt?
– Na igen! Összeköltöztünk. Nagyon betették a bogarat a fülébe ezzel a párttal. 

Úgy felhigították az agyát, hogy fanatikus lett. Istenre esküszöm! Ha veszekedtünk 
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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 ostobaságodat! 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 úgy végződött.

– Arra is emlékszem, Szonya néni – mondta Iya –, hogy Grisa bácsi a lakodalma-
tokon 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 Szofj a Iljinyicsna, sem 
Idocska [Grisa anyja és húga – V. R.] nem dolgozott. Folyton a Krímbe jártak, 
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«, dolgozhattam 
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 sokszor 
megéhezett. Szonya néni ilyenkor fölkelt, befűtött a kemencébe, sütni kezdte a fasír-
tot. 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 melenget-
tem 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 hosz-
szú évek alatt a világon semmit sem javítottak meg a házban és a házon. Az udvaron 
a budi meg az egyes pajták még szánalmasabb állapotban voltak, pedig időközben 
féltucatnyi új pajtát is építettek. A lakók előmerészkedtek, és Szonya néni elmagya-
rázta nekik, hogy „kanadai vendégek, Iya Rahel Szolomonovna Jaroszlavszkajának 
a lánya, aki valamikor itt lakott.” A lakók nagyot mosolyogtak rá. Iya is kezdte föl-
ismerni őket, néhányukra meg én ismertem rá. Nagy volt a lelkesedés az ölelkezés, 
csókolózás, az örömkönnyek, én meg folyamatosan vettem a videóval, ami történt.

Iya húzódozott, de én azon voltam, hogy látogasson el a régi iskolájába is. A 3. szá-
mú középiskolában persze senki sem ismert rá a volt tanítványra, aki harminchét 
évvel korábban végzett ott. Az iskolaigazgató elcsodálkozott, hogy ilyen tisztelet-
reméltó vendége akadt Kanadából, és szívélyesen bevitt minket az egyik osztály-
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terembe, ahol éppen a tanárok értekezlete folyt. Nagyon idegesnek láttuk őket. 
Egy kicsit lehiggadtak, amikor meglátták az igazgatót meg a vendégeket. Mi is 
leültünk a padokba, és a tanárok is elmosolyodtak, amikor megtudták miféle 
vendégeik vannak. Ráadásul kiderült, hogy abban az iskolában néhány tárgyat 
angolul tanítanak, és a tanárok közül tizennyolc tud angolul. Beszéltünk magunk-
ról, válaszoltunk a kérdésekre. 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 fi zetésekre. Akkor éppen a nyári szünet előtt jártak, és a fi zetésnek 
csak igen kis részét kapták meg, ráadásul nem is mindenki. A fennmaradó tarto-
zásra az iskola „csekket” adott nekik. Azonnal kiderült, hogy ez egyfajta igazolást 
jelent, azzal az ígérettel, hogy az első adandó alkalommal kifi zetik a hátralékot.

Aztán megérkezett a várva várt hívás Tomszkból, Anatolij Gavrilintól: „Hivatalos 
vendégei vagytok az egyetemnek! Megkapjátok a rektori lakosztályt a szállodában, 
és fogad a rektor is, Jurij Petrovics Poholkov. Ez vár benneteket Tomszkban.” 
Izgatottan és örömmel fogadtuk el a kedves meghívást.

„Ulan-Ude, 1992. június 1. Korán reggel Szása Kocseljov elvitt a reptérre, hogy meg-
vegyem a jegyeket. Az ő tekintélyére és ügyességére számítva nem is vittem magammal 
a meghívót, ami Oroszországba szólított. (Kocseljovra Vologya Szemjonov Moszkvá-
ban hívta föl a fi gyelmemet, hogy esetleg tud segíteni a repülőjegyek dolgában.) 
A pénztáros egy burját nő volt, aki megnézte kanadai útleveleinket, és kijelentette, 
hogy csak kemény valutáért, dollárért tud jegyet adni nekünk. Szása viszont rábeszélte 
az ellenkezőjére, így aztán adott jegyet az Ulan-Ude – Tomszk járatra 1040 rubelért. 
A reptéren az egyik mongol örömmel vett tőlem száz amerikai dollárt az általa aján-
lott 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 szülővárosában, Ulan-Udéban született.

Rövid látogatásunk az Ulan-Ude-i operában azzal kezdődött, hogy találkoztunk 
a színház volt balerináival, akikből balett karrierjük után ugyanabban a színházban 
jegyszedő lett. Iya bemutatkozott nekik, és egy keveset mesélt magáról, a gyerekkorá-
ról, s arról, milyen szerepet játszott abban a színház. Megvendégeltük őket a helyi 
büfében vásárolt csokoládébonbonnal, ami akkoriban hiánycikknek számított a város-
ban, meg túl drága is volt ahhoz, hogy a helyiek megvegyék. Mindenki csodálkozására 
Iya emlékezett néhány jelenlévő nevére, ami nagyon meghatotta őket. Kedvesen beül-
tettek a kormányzati páholyba, amely mellett még külön toalett is volt. Teljesen 
lenyűgözött minket, amit a színpadon láttunk: a nyugat-szibériai városok gyer-
mek-együtteseinek társasági táncversenye folyt. A videóm folyamatosan vette a nyolc 
és tizenöt év közötti gyerekek elbűvölő és egészen profi  csacsacsáját, dzsajváját, foxt-
rottját, szambáját, bécsi keringőjét.”
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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 ideológiától, 
a korábbi életformától. Azt a napot az orosz függetlenség napjának nyilvánították. 
Bár 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 mindnyájunk számára a kiút 
keresés, a sztrájkok, a nemzetiségi konfl iktusok érzékeny eseményei jellemezték. 
[A műsorvezető mögött a szovjet Takarékbank helyi fi ókjának 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 ellenkezőjére: »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 stabilizáló-
dik a helyzet, és az árak esni kezdenek.«

Közbevetve, hallgassunk meg egy részletet Jelcin elnök beszédéből, amelyet két hete 
mondott, amikor nálunk időzött, Burjátiában [a háttérben tömeg, amely körül-
veszi az elnök kíséretét, és Jelcin hangja hallatszik – V. R.]: »Először körülnézek, 
ma és holnap. Azután holnap találkozunk a vezetőséggel, és megbeszéljük a gondokat. 
Persze, megpróbálok valahogy segíteni, ez kétségtelen. Nem csak utazgatok, 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, elkezdődik 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, nincsenek 
konfl iktusai, mintha lerongyolódott, dühös, s ráadásul még mindig erősen fölfegyver-
zett. Az oroszországi helyzet más érzéseket vált ki volt honfi társainkból. Az általános 
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nyugtalanság mellett a szeretet, a hazafi ság, 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 személyében, aki 
jelenleg a torontói egyetem professzora. A férjével, Vladimír Francevics Rott üzlet-
emberrel érkezett, aki úgyszintén honfi társunk.

Amikor Iya Bazirovna Oroszországba érkezett, úgy gondolta, mindenképpen el 
kell látogatnia a szülővárosába, Ulan-Udéba, ahol édesanyját, Rahel Szolomonovna 
Jaroszlavszkaját, a köztársaság érdemes pedagógusát eltemették. Apja, Bazir Nyiko-
lajevics 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 középisko-
lában, 1955-ben, akkor elutaztam, hogy továbbtanuljak. Ennyi emlékem van 
Ulan-Udéról. Itt temették el az anyámat, itt dolgozott apám 1937-ben pártmunkás-
ként. Tehát ez a hazám, a szülőföldem, s talán utoljára látogattam el ide, hogy meg-
nézzem…”

„Nem, nem! – vágtam Iya szavába. – Nem utoljára!”
„A férjem azt mondja, nem utoljára – folytatta Iya. – Azt mondja, még eljövök 

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

Vlagyimir: „Most először járunk a Szovjetunióban, miután tizennyolc évig Kana-
dában éltünk. Meghívtak minket Moszkvába az orosz üzletemberek találkozójára, 
az orosz piacgazdaság újraélesztése érdekében. A találkozón körülbelül hatvan, kül-
földi országokban élő, külföldi állampolgárságú, de oroszul beszélő vendég vett részt. 
Egyúttal igazi orosz hazafi akként érkeztek ide. És ahogy az ismerkedés során kiderült, 
egyik sem azért jött, hogy pénzt keressen. Mindannyian azért tértünk vissza múltunk 
gyökereihez, hogy felajánljuk a tehetségünket, a lehetőségeinket és pénzünket, amit 
pedig nem könnyen, 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 angolul 

tanulni. Ma pedig már tizenegy éve a torontói egyetem professzora vagyok, és minden 
mérnökszakosnak ábrázoló geometriát és mérnöki tervezést tanítok.”

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

elég nagy mérnöki tapasztalatom volt, hiszen többek között Togliattiban, a Volgai 
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Autógyár szerelő- és javító részlegének vezetője voltam. Kanadában azonnal vettem 
egy kis szerszámosládát, és a városi buszon és villamoson utazgattam, hogy minden-
féle háztartási és ipari technikai berendezést megjavítsak, miközben a nyelvet tanul-
tam. 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”6 rövidítése. Iyával megkaptuk a kana-
dai diplománkat és a hivatásos mérnökök pecsétjét. Alapvető munkám a felszerelések 
javítása és összeállítása, ami nem mindig mérnöki munka, ám a rendelés nagyságá-
tól függően kisegítő munkásokat szoktam alkalmazni. Nincs mire panaszkodnunk. 
Nem vagyunk nagyon gazdagok és híresek, normálisan élünk. Normális, dolgozó 
kanadaiak vagyunk, akik sosem kértünk munkanélküli vagy szociális segélyt. Mindig 
normális, adófi zető kanadaiak voltunk és vagyunk.” 

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

Vladimír folytatja: „Persze, a világgazdasági helyzet igen feszült, és az is nagyon 
sok, hogy Rott professzor a fi zetése 40%-át adóra fi zeti ki. Nagyon nemszeretem dolog 
az ilyesmi. De büszkék vagyunk arra, hogy ki tudjuk fi zetni, 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, gondo-
zatlan, szegény lesz. A metróban, a zsúfolt kocsikban olyan barátságtalan, szomorú, 
gondterhelt az utasok arca. Tudom, hogy az emberek nehezen élnek, mindenki a 
túlélésért harcol, de fájdalom látni a főváros utcáit, amelyek zsúfolásig vannak szá-
nalmas kis pultokkal, bőröndökkel. Mindenki eladni akar. A domogyedovói 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 szívem-
ből beszélek, hogy egyszerűen megrendültem attól, milyen szép itt minden, milyen 
kedves. Tegnap este végigmentünk a Lenin utcán, a postahivataltól a templomig, ahol 
mintha a Pionyerszkij szkvernyik 7 lett volna. Elcsodálkoztam, hogy milyen szép a 
városuk. És hogy milyen tiszta!”

Vladimír: „Nálunk két tévécsatorna egész nap csak híreket mond, és mostanában 
lényegében teli vannak a Szovjetunióból érkező hírekkel. Figyelmesen követjük ezeket 
a híreket. Moszkvába érkeztünk repülőn, és a Seremetyevóról bevezető úton meg-
döbbentett minket a rossz út, a sár, az elhanyagoltság. Este nem kapcsolják be az 
autók fényszóróit, így spórolnak az üzemanyaggal. Lent a metróban lehetetlen fény-
képezni, olyan sötét van, csak pár lámpa ég. Mikor volt utoljára ilyen a helyzet?

6  Orosz, jelentése szibériai villamosmérnök.
7 Úttörő park.
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Aztán megérkeztünk Ulan-Udéba. Először is kiváló út hoz be a városba önöknél, 
amelyet sávonként betonfal választ el. Pontosan olyan, mintha az ember Detroitba 
vagy New Yorkba érkezne, vagy azokba az országokba, amelyekben évenként a sza-
badságunkat 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 barátaimnak és a gyerekeim-
nek. 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 moszkvai 
találkozón, a burjátiai látogatásukon, utazgatás közben? Képesek leszünk újjászületni?”

Vladimír: „Teljes mértékben! Egy csomó tetterős fi atalemberrel találkoztam. Az 
egyik a városgazdálkodás kertészetében dolgozik, a másik építész, és önállóan akar 
építkezni Ulan-Udéban. Ismerjük az ilyesmit, tudjuk, milyen az önálló vállalkozás, 
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 honfi társaink 
alaphangulatáról? Segítőkészek, vagy inkább elkeseredettek?” 

Vladimír: „Higgyen nekünk, elképzelni sem tudja, olyan lelkesedést és hazafi ságot 
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 templomuk 
is van. Ott élünk közöttük, ám a kommunizmus annyira megmérgezte a gondolko-
dásukat, hogy szinte nyomát sem találjuk bennük a hazafi ságnak.

Moszkvában viszont a volt orosz vállalkozók új nemzedékével találkoztunk, akik 
képzettek, tetterősek és készek hazájuk újjászületésének áldozni a tehetségüket. A leg-
fontosabb, hogy jelenleg segítségre és nyugalomra van szükség. Az élet majd előrelökdösi 
azokat, akik haladni akarnak, és hanyatt löki azokat, akik megkötik magukat. Min-
dig 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 akarnak, 

kivándorlónak, ellenségnek, nincstelen fehérgárdistának, ahogy még nemrégen is…”
Vladimír: „Attól függ persze, ki mondja ezt. Mert minél kevesebbet tud, annál han-

gosabb. Minél többet tud egy ember, annál ritkábban nyitja ki a száját fölöslegesen.”
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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.”

Vladimír: „Azt kívánjuk a köztársaságnak, ennek a munkaszerető, életigenlő 
Burját-Mongóliának, hogy gyűjtse össze a tehetséges embereit, mert nagyon nagy 
szüksége van rájuk. Az ország minden ereje az értelmiségben, a becsületes munkások-
ban, a tehetséges, nem közömbös emberekben van, akik dolgozni akarnak. És kíván-
juk, hogy mindenki szedje össze az erejét, mert sok mindennek meg kell felelniük, 
hogy aztán közösen megforduljanak, és együtt menjenek végig az úton.” 

Nagyon szokatlannak találtuk az Ulan-Udéból Tomszkig tartó repülőutat az apró 
utasszállítón, amelyen még utaskísérő sem volt. Alkonyatkor indultunk, sötétben 
tettük meg az utat nyugatra. Megsüketültünk a motorzajtól, amely vígan behal-
latszott a utastérbe. Több mint a fele ülés üres volt. Útközben kétszer is leszáll-
tunk, először Bratszkban, aztán Krasznojarszkban, és egyre kevesebb lett az utas. 
A pilóták tették a dolgukat, semmit sem mondtak, semmit sem ajánlottak.

Jóval éjfél után landoltunk Tomszkban, a leszállópálya teljesen sötét volt. Alig 
pislákolt egyetlen lámpa tőlünk balra, a távolban alig látható reptéri épület egyik 
sarkán. A repülőgép leszállt, egy kicsit még futott, aztán megállt. Az egyik pilóta 
leengedte a lépcsőt, a másik lekapcsolta a világítást, és követte a társát. Felhang-
zott még egy-két hang, aztán teljes lett a csönd. Iyával hamarosan rájöttünk, hogy 
a repülésnek vége, és hogy csak ketten maradtunk a repülőn. A poggyászfülke az 
utastér és a pilótafülke között volt. Repülés közben nyitott ajtaján át láttam bent 
lévő hatalmas bőröndjeinket. Iyával lemásztunk a leszállópályára. A repülőgép 
hasán ott ásítozott a poggyászfülke nyitott lyuka, igen ám, de majd kétembernyi 
magasságban. Vissza kellett másznom a repülőre, a sötétben elbotorkálni a pogy-
gyászfülkéig, megfogni a bőröndöt, aztán a padlóra hasalni, és óvatosan elengedni 
a csomagot, amely így Iya fölfelé nyújtott karjába pottyant. Jött a másik két 
bőrönd és két táska. A teljes sötétben elindultunk az egyetlen magányos lámpa 
felé. A csomagok olyan nehezek voltak, hogy elszántam magam a vetélő-mód-
szerre. Elcipeltem egy bizonyos távolságra az egyik bőröndöt, aztán visszatértem 
a másikért. Iya mindig megvárt e kényszerű ide-oda vándorlás során.

Hirtelen lábdobogás ütötte meg a fülünket, ami felénk tartott. Egy pillanat, 
és máris ott volt előttünk Vladimír Jampolszkij és Anatolij Gavrilin. Mindketten 
mosolyogtak. Feledhetetlen pillanat volt, hiszen több mint huszonöt éve nem 
láttuk egymást. Persze, azonnal föltűnt, hogy az idő sok nyomot hagyott az arcu-
kon, de a szoros ölelések után újra visszatért az ifj úkor: ugyanolyan volt a hang-
juk, az életszeretetük, s ugyanolyan türelmetlen vágy feszítette őket, hogy elmond-
ják a véleményüket, elgondolásaikat.

Szokásomnak hála, hogy összegyűjtöm és megőrzöm a különféle tárgyakat és 
azokat az iratokat, amelyek valamikor fontosak voltak, a családunk még a tomszki 
időszakból őrzi azokat a hatalmas orsókra tekert hangszalagokat, amelyekre az 
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első szovjet magnóval fölvettük egyetemi esztrád-együttesünk sok számát, meg 
persze az esküvőnkön történteket is. A legérdekesebb egy kétórás hangversenyünk 
teljes fölvétele, amelyet 1960. május 2-án adtunk Szverdlovszkban, az Uráli Egye-
tem hallgatóinak.

Iya megőrizte ezeket az orsókat, és magával hozta Kanadába. Edwin egyik 
osztálytársa, az apja megfelelő rádiókészülékének felhasználásával egy kevés pén-
zért átírta az orsókra tekert szalagok ősrégi felvételeit modern hangkazettára, 
amilyet a kompakt magnók használnak.

Akkor már harminc éve megszakadt a kapcsolatunk az egyetemi esztrád-együt-
tessel, de Iyával néha meghallgattuk a hangversenyek felvételeit. Amikor pedig 
első oroszországi látogatásunkra készültünk, fél tucat másolatot készítettünk a 
szverdlovszki hangverseny felvételéről, és magunkkal vittük.

Virradatkor aztán szaporábban kezdett verni a szívünk. Közeledtünk a mi 
drága Tomszkunkhoz. A szolgálati kocsit, egy kis fogyasztású japán autót Jam-
polszkij vezette. Ablakában sorra villantak el a régóta ismerős, szánalmas házacs-
kák, amelyek mögött a hatalmas térséget a tomszki föld igazi urai, az óriási szi-
bériai fenyők töltötték meg. Gavrilin a sofőr mellett ült. Megszorítottam Iya 
kezét. Egy időre elcsöndesedtünk.

„Fiúk! – szólaltam meg halkan a hátsó ülésen. – Megvannak-e még valakinek 
Tomszkban az esztrád-együttesünk hangversenyeinek felvételei?”

„Ugyan már, Vagyim! – mondták mindketten az első ülésen. – Ilyen felvétel 
már nincs, a szalagok régen beszáradtak, tönkrementek.”

Jampolszkij azt mutatta, hogy jobbra ott van a Tomszk-1 vasútállomás. Iyával 
el sem tudtuk hinni, hogy kicsinek látjuk, pedig sok százezer, talán több millió 
tomszki egyetemistának örökre nyomot hagyott az életében. A Kirov sugárúton 
egyetlen házat sem ismertünk föl a régiek közül, amelyek mellett elszáguldottunk.

A „rektori lakosztály”-ról, és a szállodáról kiderült, hogy két nagy szobáról van 
szó az egyetemi kollégiumban, amelyet szépen rendbe hoztak, és jó minőségű, 
tetszetős bútorokkal rendeztek be. 

Jampolszkij és Gavrilin behordta a csomagjainkat, és elmondták, milyen prog-
ramra számíthatunk aznap. Csináltunk egy közös fényképet emlékbe, aztán 
magunkra hagytak minket. Iya elkezdte megvetni a két különálló kis ágyat, én 
meg elővettem a „kék zacskó”-ból a tefi llimet, magamra terítettem a taleszt, és 
kikerestem az imakönyvből a Mindenhatónak szóló hálaimát. Egyszerűen nem 
tudtunk magunkhoz térni attól a ténytől, hogy újra Tomszkban vagyunk!

Tomszkban, kedves városunkban töltött feledhetetlen napok színes kavargását a 
legjobban a videofelvételek érzékeltetik, amelyeket Hitachi márkájú gépemmel 
készítettem. A gép szinte állandóan a vállamon lógott, vagy Gennyagyij Krasz-
kovnál volt, hiszen Iyával neki szántuk ajándékba. (Ő is elkísért minket Tomszkba, 
hogy együtt élvezzük a viszontlátást.) A rövidség kedvéért csak részleteket idézek 
akkori naplóbejegyzéseimből:
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„Tomszk, 1992. június 4. Amikor a rektor fogadott minket, Iyával őszintén meg-
köszöntük Jurij Petrovics Poholkovnak, hogy szívesen átengedte nekünk (ráadásul 
ingyen) a Műegyetem kollégiumában a »rektori« lakosztályt (általában a fontos 
moszkvai vendégeket szokták elhelyezni benne), s azt is, hogy megszervezte, hogy reg-
gelit kapjunk. A város élelmiszer ellátásával még mindig gondok vannak. Ahogy ma, 
úgy minden reggel asztalt terítenek a reggelihez, külön nekünk a Raduga 8 nevű egye-
temi menzán.

Iyát lelkesen és tárt karokkal fogadták a grafi kai tanszéken, ahol harmincegy éve 
elkezdődött tanári pályafutása ábrázoló geometria és mérnöki tervezés szakon. Az 
elektromos készülékek és gépek tanszékén pedig Gennagyij Antonovics Szipajlov pro-
fesszor tanszéki értekezletet hívott össze a megérkezésünk tiszteletére, amelyen részle-
tesen beszélt egyetemi éveimről és pályafutásomról. A tanszék tagjainak többségét nem 
ismertem. Érdekesnek találták, amit a Kanadában végzett munkámról és ottani éle-
temről mondtam, ám kérdéseik és megjegyzéseik elárulták, hogy zavarban vannak és 
félnek a jövőtől, amely a változások özönét zúdítja majd rájuk.

Ma ezt a hírt hallottam Moszkvából a zsebrádiómon: »Tomszk lakosságát nyug-
talanítja, hogy atom robbanófejeket helyeztek el a tomszki területen, amelyeket a 
leszerelési program keretében gyűjtöttek össze.«”

„Tomszk, 1992. június 5. Vladimír Jampolszkij megmutatta nekünk az egyetem 
kibernetikai központját, bemutatta a vezető szakembereket, akik néhány érdekes 
kutatást hajtottak végre. Ők már modern tudósok, az ifj abb nemzedék.

Izgatottan indultunk el az egyetemi klubba. Most egészen más. A kiképzése, a 
berendezése messzire túlmutat azon, amilyen akkor volt, amikor a mi egyetemi eszt-
rád-együttesünk élete zajlott a falai közt.

Jampolszkij átadta nekünk a saját szolgálati kocsiját sofőrrel együtt, és Gavrilin 
kísérget minket. Anatolij támogatta a kívánságomat, hogy keressük és látogassuk meg 
Valentyin Susarint, régi kollégánkat, akinek a dalait még mindig éneklik a tomszki 
egyetemisták. Valentyin tébécés lett, és már régen átköltözött a Szinyij Utyosz 9 nevű 
szanatóriumba, amely a városhoz közel, egy fenyőerdőben van. Hangversenyt szervez 
az ott gyógyulókra támaszkodva, és esténként tánczenét játszik nekik tangóharmoni-
kán. Susarin a csekély fi zetése mellett egy kis szobát kapott a szanatóriumtól, és biz-
tosítják neki a napi háromszori étkezést.

Valentyin Susarin munkássága sokkal gazdagabbá tette a mi korunkban a tomszki 
egyetemisták életét, a város minden fi atalja ismerte és énekelte a dalait, s a mi ven-
dégszerepléseink során is felhangzottak az Urálban és Szibéria-szerte. Ám a szovjet 
cenzúra még azt sem engedte meg, hogy a rádióban elhangozzék a szerző neve, nem-
hogy a dalok közvetítését engedélyezte volna. A Szovjetunióban hivatalosan nyilván-
tartották a zeneszerzőket, akiknek diplomájuk volt olyan zenei intézmények elvégzé-

8 Orosz. Szivárványt jelent.
9 Orosz. Kék szirtet vagy sziklát jelent.
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séről, amelyeket a Zeneszerzők Szövetsége hagyott jóvá. Én párszor elküldtem 
Moszkvába Susarin dalainak felvételeit, de soha senki nem válaszolt rájuk. A diploma 
nélküli tehetségnek nem volt joga az elismerésre.

Valentyint harmincöt éve nem láttuk. Bekopogtattunk első emeleti szobájába. 
Susarin kinyitotta, aztán csak állt csodálkozva és zavartan. Fiatalkorában az egyik 
legszebb fi ú volt Tomszkban, ám mostanra megöregedett, elmagányosodott, és szörnyű 
fém fogsora lett. Izgatottan behívott magához minket: »Ezt hallgassátok meg, fi úk! 
Nem fogtok hinni nekem! Tegnap ott ülök a tangóharmonikával, eszembe jutottak a 
régi nóták, és hirtelen eszembe jutott a Nem kell az ötödikig várni című is. Arra 
gondoltam, ez Vagyimé. És ma hirtelen csak úgy betoppantok.«”

Kicsi, elhanyagolt szobája van, benne egy pianínó. A tévé egy hegedűverseny video-
felvételét mutatja. Megöleltük egymást, örültünk a találkozásnak. Kikapcsoltuk a 
tévét, kérleltük. »Susarin, játszd el valamelyik dalodat!« És Susarin játszott, énekelt: 
»Add a kezed, kedvesem, Nem mondok semmit a búcsúzáskor.« A szoba megtelt ked-
venc dallamainkkal, a Susarinra jellemző szinkópákkal és nyújtásokkal. A dal szö-
vegére már nem emlékezett jól, de nem hagyta abba. Meghatódtunk, Iya elsírta magát. 
Kiderült, hogy sem Susarinnak, sem Gavrilinnak nincsen hordozható magnója, ame-
lyen lejátszhattuk volna a Torontóból hozott meglepetést. 

Este Vladimír Jampolszkij tanszéki irodájában létrejött a veterántalálkozó. Ott volt 
a Műegyetem esztrád-együttesének valamennyi tagja, aki Tomszkban lakott. Egymás 
után bukkant fel az irodában a megférfi asodott, deres halántékú Vlagyimir Jampolsz-
kij, Anatolij Gavrilin, Jurij Zsukov, Marat Goldsmidt, Mihail Javorszkij, Jurij 
Kovaljov, Borisz Javorszkij, Szolomon Vigon, Gennagyij Kraszkov. Napközben Iyával 
megkértük őket, hogy este okvetlenül hozzák el a feleségüket is. A videomagnóm rög-
zítette a végtelen ölelkezést. Ott volt Larisza Gavrilina, Ljuda Zsukova, Lida Koval-
jova. Kicsit meghízott, de változatlanul gyönyörű volt Válja Jampolszkaja. Bevallot-
tam, hogy sokuk arca már elhomályosodott az emlékezetemben.

A kérésemre Jampolszkij hozott otthonról egy magnót. Éppen kezdett lelohadni e 
felkavaró találkozás első izgalma, amikor az irodában felhangzott egykori hangver-
senyeink feledhetetlen, hagyományos bevezető zenéje. A résztvevők egy pillanatnyi 
gondolkodás után rájöttek: »A szverdlovszki hangverseny!« Az 1960-as hangverseny 
életben lévő és büszke résztvevőinek arcán mosoly terült szét, amint ott ültek előttem. 
Feledhetetlen találkozás volt!”

„Tomszk, 1992. június 6. Válja és Vologya Jampolszkij meghívott minket Iyával ebédre. 
A régi, magas mennyezetes, még a forradalom előtt épült lakás a geológiai tanszék épü-
letében volt, és alaposan felújították az új tulajdonosok, a Jampolszkij házaspár. Olyan 
volt, mint a festett kép. Nagyszerűen fogadott a vendégszerető házaspár. Váratlanul ért 
minket, hogy az ebédlőasztalnál találkoztunk az idősebb Jampolszij házaspárral, 
 Vladimír szüleivel, akiktől az asztaltársaság feledhetetlen történetet hallott arról, hogyan 
éltek gyermekkorukban egy kis ukrajnai faluban a múlt század elején. 
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Nagyon megriasztott a fák, a nyárfák külseje a tomszki utcákon. Szokatlanul 
néznek ki, nagyon magasra nyúltak, nagyon törékenyek, és számtalan kesze-kusza 
ágat hajtottak. A város utcáit folyton eltorlaszolják a lehulló ágak, bár nem vettük 
észre, hogy erős szél lett volna mostanában. Vadalmák állnak a volt óvoda mellett, 
ahová Sándor is járt, amelyek már túlnőttek a kétszintes épület tetején, és csak a 
koronájuk hegyén hoznak virágot. Lehet, hogy ez valamiféle sugárzás hatása?

Ma elmentünk a Kirov sugárút 57-be, a 10. lakásba, volt otthonunkba. Szörnyű 
lidércnyomás volt a látvány! A felülről indult és már az alapig ért repedés most még 
szélesebb. Az összetört postaládák ferdén lógnak a falon, mert csak egy szög tartja őket, 
a lépcsőházban kitörve az ablakok, leszakítva az ajtók, a vízvezeték csövei rettentően 
rozsdásak, a csempézés feltörve. Nagyon megrázott minket, hogy ilyen állapotban 
találtuk a lakást és az egész házat. »Istenem! Köszönök mindent, amit ma adtál!«

A lakás tulajdonosa nagyon barátságosan fogadott minket. A kisfi ának adtam egy 
amerikai dollárt. Az apa depressziós, csupa panasz: »Látják, 1959 óta nagy munká-
val összegyűjtöttem egy kis pénzt, végre volt ötezer rubelem. Most meg elértéktelenedett 
a rubel. Az a pénz alig volt elég rá, hogy megvegyük ezt a Minszket« – mondta, 
kinyitotta a hűtő ajtaját, és láttuk, hogy minden polca üres. Újdonságokat is észre-
vettünk: fehér gázrezsó váltotta fel a régi, téglából rakott, fával fűthető tűzhelyet, ezért 
a konyhában egy kicsivel több volt a szabad hely. A konyha és a fürdőszoba falát, 
amelyet valamikor mi festettünk be, az új tulajdonos kicsempézte. De nagyon szomorú 
lett az összkép, mert csak különböző színű és méretű csempéket tudott szerezni, és a 
kirakás képe is azt mutatta, hogy a »mester« először végzett ilyen munkát.

A mi időnkben Tomszk lakóinak többsége jól ismerte a barátságos, idős Braszlavszkij 
házaspárt, a zsidó kisöreget, Davidot, és magas orosz feleségét, Irát. A Főposta bejá-
ratánál hosszú évekig volt egy újságosbódé, amelyben ez az udvarias házaspár árulta 
az újságokat, és a Szojuzpecsaty10 más termékeit. Mindig meg lehetett kérni őket, hogy 
tegyék félre valamelyik kiadványt, amelyre szüksége volt az embernek. A mi csalá-
dunknak igazi barátai voltak, hiszen szomszédságban laktak Iya tomszki rokonaival, 
Marija Alekszandrovnával és Venjamin Lvovics Szafróval. No meg azért is, mert 
évekig megrendelték számomra az Amerika című folyóiratot, amely gyakorlatilag 
beszerezhetetlen volt közönséges földi halandónak. A folyóirat minden számát meg-
őriztük, és később magunkkal vittük őket Togliattiba is.

Az öreg Szafro házaspár már nem él. Ma elmentünk megnézni a kórházat, amely-
ben Ilona született1964-ben, és közben felpillantottunk a régi Szafro-házra. Úgy 
döntöttünk, benézünk. Külsőleg tipikus, forradalom előtti épület, és ilyen a régi 
Tomszk lakóépületeinek többsége. A kétszintes faház valami kereskedőcsaládnak épült, 
volt fő- és oldalbejárata, pléhtetős, és gazdag faragás díszíti az ablakok körül meg az 
eresz alatt. A szovjethatalom beköszöntével több családot költöztettek ezekbe a 

10  Újságot és más nyomdai terméket előállító és forgalmazó nagyvállalat a volt Szovjetunióban, 
 hasonló, mint a Lapkiadó volt nálunk a rendszerváltás előtt. 
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házakba, általában minden szobába egyet. A Szafro házaspár abban a szobában 
lakott, amelyben a forradalom előtt a konyha volt, ezért ott volt mellette a tusoló is a 
Titán kályhával meg a vízöblítéses vécé.

Egy asszony jött ki a házból, aki aztán elmondta, hogy a régi lakók közül már 
csak David maradt. Ira meghalt. Nehéz leírni a látottak borzalmát, amikor benéz-
tünk Davidhoz. Az üres szoba közepén egyetlen vaságy állt csupasz matraccal, azon 
feküdt egy sovány kis ember rövid alsóneműben. Ő volt David. Az ágy mindkét olda-
lán legalább fél méteres lyukak ásítoztak a padlón. A mennyezet nagyobbik része 
beomlott.

David emlékezett ránk, nagyon megörült nekünk, és azonnal panaszkodni kezdett 
szomorú sorsára: majdnem vak, éhezik. Ira két éve meghalt. A felesége egyetlen uno-
kahúga néha meglátogatja, két hete éppen a hűtőjét vitte el. A tusolóba szörnyűség 
volt még csak bepillantani is, pedig valamikor az egész családunk odajárt nyaranként 
zuhanyozni, amikor a városban nem volt meleg víz. És ez az egyetlen tusoló jutott a 
kétszintes ház összes lakójának, és benne volt a vécé is. A szobában egy tejesüveg állt 
a padlón. Öntöttünk Davidnak egy pohár tejet, és kinyitottuk a neki hozott csokolá-
dét. Otthagytunk egy kis pénzt. Nem volt kitől megkérdezni, tudna-e segíteni neki.

A sofőr elvitt minket az élelmiszerboltba, hogy vegyünk magunknak valamit vacso-
rára. A polcokon valamivel gazdagabb volt az áruválaszték, mint az utolsó Togliat-
tiban töltött napjainkban, de sok polc még így is üres volt. A következő árakat láttuk 
a boltban, amely a Gorkij mozi tőszomszédságában áll: fekete kenyér – kilónként 9 
rubel, a kolbász – 135, egy tucat tojás – 22 rubel 60 kopek.

Az esti sétánk után úgy döntöttünk, benézünk a mellettünk lévő kollégiumba, a 
Kirov sugárút 2-be. Odaértünk, bementünk. Az volt még csak igazán szörnyű! Körös-
körül minden koszos, bűzlik. A vécében a négy kagyló közül csak kettő működött, 
meleg víz nem volt (nyár van, ugye!), a folyosókat csak pár megmaradt lámpa vilá-
gítja meg. Nyárra levették a dupla keretet az ablakokról, ám a két keret közti vatta-
betétet otthagyták. És nagy a piszok! Egyszerűen nem találok szavakat! Miféle együtt-
működésről, milyen diákcseréről lehet itt szó?”

„Tomszk, 1992. június 7. Larisza és Anatolij Gavrilin meghívtak magukhoz ebédre. 
Larisza kitűnően főz, és tőle telhetően mindent megtett, hogy szép asztalt terítsen, 
amit akár mesterségnek és találékonyságnak is nevezhetünk ezekben a napokban, 
amikor Oroszországnak szánalmas az élelmiszer ellátása. Vodka és bor bőségesen volt. 
Az első pohárköszöntő után a »honi és külföldi« vendégek jó étvággyal nekiláttak 
a hagymás heringnek, marinált gombának és paradicsomnak, a vegyes salátának, a 
zsírtalan kolbásznak és főtt nyelvnek. De mindezek fölött a főtt krumpli uralkodott, 
ami azon forrón került az asztalra.

A vendégszerető házigazdák nemcsak étellel traktáltak minket. Mint mindig, 
»Toljan«, akkor is mindenki örömére, fogta öregecske tangóharmonikáját, és az ő 
kíséretében, harminckét év múltán újra hallottuk az esztrád-együttes egyik legjobb 
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szólistájának hangját, Lariszáét. Ezt énekelte: »Nem nyugszol, szívem! Milyen jó élni, 
szívem!«

Gavrilinék lánya, Kátya érdekes dokumentumot mutatott. Az étkezési jegyek 
könyvecskéjét, amelyet Tomszkban állítottak ki az apja nevére. Minden oldalon az 
év tizenkét hónapjának megfelelő tizenkét jegy volt, azonos számmal. »Először nem 
mondták el, mit jelentenek az egyes jegyek – magyarázta Anatolij. – Aztán a rádió 
bemondta, hogy az egyes számú teára szól. Láthatod, csak három jegyet téptek ki. Ez 
azt jelenti, hogy tavaly egész évre mindössze három zacskó teát kaptunk. A hetes számú 
cukorra szól. Két jegy hiányzik, ami azt jelenti, hogy egész évre csak két kiló cukrot 
kaptunk egy emberre. Idén meg azt mondták, hogy a jegyeket megváltoztatják, ami 
maradt, kidobhatjuk.«

Nagyszerűen töltöttük az időt Gavrilinéknál, énekeltünk, sokat nevettünk, emlé-
keztünk. Nekem még dolgoznom is kellett. A Tomszkban közismert újságíró, Szolo-
mon Vigon egy fi atal munkatársnőjével érkezett, és majd két óra hosszat válaszoltam 
a kérdéseikre.

Estére az energikus Vera Horkova találkozót szervezett a volt 734-es csoport tag-
jainak, az elektromotor karról. A Raduga menzán találkoztunk, amely esténként 
kávézóként üzemel. Nem számítottam erre a találkozóra: oly hosszú elválás után azon 
az estén újra egy asztalnál ült Konsztantyin Horkov Verával, Vagyim Vizir Zsenyával, 
Vlagyimir Borogyin Majával, Eduard Knippenberg és Eduard Guszelnyikov. Iyával 
egy doboz kanadai csokoládét vittünk és egy üveg Red Label whiskyt. A Radugában 
iszonyatos volt az étel, de nem mutattuk. Egy kis feszültség támadt az asztalnál a két 
Eduard viselkedése miatt, akik némán kérődztek a hirtelen eléjük pottyant „külföl-
diek” helyzetén és hangulatán. Gondolom, ugyanez volt a helyzet a volt csoporttár-
saimmal is, akik nem jöttek el a találkozóra, mert nem akartak „árulókkal” talál-
kozni. A feszültség aztán feloldódott, amikor Radugából elindultunk Borogyinék 
lakására, ahol éjjel kettőig maradtunk. Csodálatos egyetemi éveink merültek föl ben-
nünk, miközben a Vizir és a Horkov házaspár velünk tartott, hogy elkísérjenek min-
ket a szállásunkra, a város egyetemi részének kihalt utcáin.”

„Tomszk, 1992. június 8. A nap azzal kezdődött, hogy megható látogatást tettünk a 
Szibelektromotor gyárban, ahol Alekszandra Petrovna Szevasztyanova végigvezetett 
minket az általunk már elfelejtett helyszíneken. Sok munkást magam is fölismertem, 
amikor találkoztam velük, másokat Szevasztyanova mutatott be. Szubbotyin, a mos-
tani igazgató és Iya ujjongva találkozott. Kiderült hogy az igazgató Iya volt tanítvá-
nya. Nyírfakéregből font tueszt11 ajándékozott nekünk, amelyben három üveg, külön-
féle vodka volt. 

Eduard Guszelnyikov, aki az utolsó közvetlen főnököm volt a Szibelektromotornál, 
ma a gyár főkonstruktőre, megvédte doktori disszertációját, amelyet a hidraulikus 
fékberendezes tökéletesítése érdekében közösen végzett munkánk alapján írt meg. 

11 Különböző formájú és méretű kosárféle, tok.
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Elmentünk vele a motorok speciális konstruktőr-irodájába, ahol egyáltalán nem vál-
tozott semmi. Egy kislány üldögélt a volt íróasztalomnál. Egyetlen gondolat foglal-
koztatott, hogy: »Istenem, de messzire vittél innen!« Amikor bementünk a terembe, 
tisztelettel köszöntöttem a konstruktőr kollégákat. Guszelnyikov némileg zavartan 
álldogált mellettem, de nem kérte meg az embereket, hogy jöjjenek közelebb, és leg-
alább pár szót váltsanak velem, bár sokuk arcán láttam várakozó mosolyt, és kedves 
volt a tekintetük.

A Szása nevű sofőr, akit Jampolszkij rendelt ki mellénk, majdnem két órát furikázott 
minket a boltokba, mert azt reméltem, vehetek Gavrilinnak és Susarinnak valami 
hordozható magnót, hogy aztán a szverdlovszki hangverseny felvételével együtt nekik 
ajándékozhassam. Akár használtat is vettem volna, de nem találtam semmit. A végén 
Szásának eszébe jutott valami, és elvitt minket a tomszki rádiógyárba, ahol a nagy-
bani eladás bemutatóterméből vettem meg a két, helyi készítésű magnót. Nagyon 
primitív gépek voltak, még feszültség- alapkapcsoló sem volt rajtuk, csak kazettaindító 
gomb, a célnak mégis megfeleltek. Valentyin és Anatolij megkapta őket ajándékba a 
történelminek számító felvétellel.

Az estét ismét Gavrilinék vendégszerető lakásán töltöttük, ahol összegyűltek az 
esztrád-együttes tagjai.”

Vagyim Vizir révén megismerkedtem a főnökével, Borisz Mihajlovics Kovalcsukkal, 
aki a Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Számomra meglepő információval 
kezdte az ismerkedést: „Hallottam Vagyim, hogy az anyja, Regina Germanovna, 
még él. Mondja meg neki, hogy tisztelettel üdvözlöm. Jól emlékszem rá. Nagyszerű 
asszony! Akkoriban még a Puskin utcában laktak. Én 1955-ben érkeztem Tomszkba, 
a Műegyetemre. Aznap a nagybátyám, aki magukkal szemközt lakott, nem volt 
otthon. Leültem a folyosón, vártam, nem tudtam mihez kezdeni. Regina Germa-
novna behívott magukhoz, ebédet adott, befűtött a Titánba, hogy megfürödhessek, 
és megengedte, hogy a maga ágyában aludjak.” Borisz arra is emlékezett, mire 
panaszkodott Regina: „Józsi sehogy sem akar megnősülni, és nem tudom, mi lesz 
Vladimírral. Későn jár haza, sokat lófrál a lányokkal.”

Borisz Kovalcsuktól tudtam meg, mi lett a sorsa nagybátyjának, Pjotr Koval-
csuk ezredesnek és Galinának, a feleségének. Azokról a jólelkű szomszédokról 
van szó a Puskin utcából, akik 1957-ben segítettek Regina mamának kiegészíteni 
a szolgálati idejét, amire azért volt szüksége, hogy nyugdíjat kapjon.

Az ötvenes években két katonacsalád is lakott a lépcsőházunkban, akik időn-
ként megkérték anyámat, hogy vigyázzon a gyerekeikre. Mindkettő ezredes volt, 
nagyon rendes emberek, és mindketten igazolást adtak arról, hogy Regina Rott 
két évet dolgozott a családjuknál. 

Borisz Kovalcsuktól megtudtam, hogy a nagybátyja még él, és a címét is meg-
adta. Tomszk egyik távoli külvárosában meg is találtuk Pjotr és Galina Kovalcsu-
kot. Az eltelt harminc év persze meglátszott rajtuk, a találkozásunk mégis nagy 
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örömöt szerzett nekik. Nagyon örültek a hírnek, hogy Regina mama még él. Újra 
megköszöntem nekik, hogy olyan nagylelkűek voltak 1957-ben. A családomról 
szóló részletes beszámolóból a Kovalcsuk házaspár azt is megtudta, hogy Regina 
mama 21 rubel 40 kopekes havi nyugdíja 1974-től a Szovjetunió állami költség-
vetésében maradt.

Még egy érdekes részlet maradt meg az emlékezetünkben. Kovalcsukék lakása 
pontos mása volt a mi utolsó togliatti-i lakásunknak. Felismertük, jól megnéztük, 
én meg lefényképeztem minden részletet, hogy otthon majd megmutassam a 
gyerekeknek. Akkoriban még reményem sem volt rá, hogy valaha is ellátogassak 
Togliattiba.

„Június 9. Tomszki idő szerint hajnali kettő van. Közeledünk Moszkvához. Jampolsz-
kij és Gavrilin elmondhatatlan kedves és fi gyelmes volt velünk feledhetetlen tomszki 
látogatásunk során. Még azt is megszervezték, hogy a Legfelső Szovjet küldötteinek 
terméből szálljunk fel a repülőre. A mai napunk elviselhetetlenül zsúfolt volt Tomszk-
ban, iparkodtunk, hogy minél több embert látogassunk meg, és minél többet lássunk. 
Semmihez sem fűztünk megjegyzést, és hangosan nem hasonlítgattunk össze semmit, 
némán fogadtuk, amit láttunk. El sem tudtuk hinni, és leverő volt hallani, hogy az 
intézeti, meleg vizes medencében, amelyet büszkén mutogattak, nincs semmiféle 
szűrőberendezés, és a sportcsarnokban nincs szellőztető.

Izgalmas volt a tomszki látogatás, hiszen romantikusan módon találkoztunk a 
múltunkkal, de nyomasztó is, ahogyan szembesültünk a valósággal és a kilátásokkal. 
Nagyon messzire kerültünk mindettől. Az emberek szegények, elkínzottak, meglopta 
őket a szovjethatalom. Isten adjon nekik erőt, biztonságot, hogy sikeresen átvészeljék 
ezt a zavaros időszakot.”

Akkoriban persze hihetetlen eseményeket élt át Oroszország. Éppen szétesett a 
Szovjetunió, eltűnt a megszokott parancsuralmi rendszer. Nem volt lehetőség a 
megszokott, végtelen panaszkodásra. Nélkülözhetetlen lett, hogy mindenki fölmérje 
a saját képességeit, és mélyen elgondolkozzon azon, milyen gazdasági feladatok 
várnak az államra. Eltűnt a lehetőség, hogy a párt hatalmára panaszkodjanak. Az 
embereket a teljes ismeretlenség várta, rettegve találgatták, mit hoz nekik a jövő. 
Szívesen találkoztunk, beszélgettünk velük, iparkodtunk őszintén felelni a kérdé-
seikre, megosztani velük a tapasztalatainkat. A megjelenésünkkel újabb megráz-
kódtatás érte őket, lehetőséget kaptak arra, hogy valami választ kapjanak az őket 
gyötrő kételyekre abból, amit mondtunk. Gyakran mondtam ilyesmit, amikor 
kanadai életünkről beszéltem: „Megértettem, hogy nincsenek egyszerű válaszok, ha 
a saját tapasztalatomból indulok ki, és az önök jövőjére gondolok. Persze ma száz-
szor jobban élünk nyugaton, mint önök, de a gondjaink is százszor nagyobbak.”

A hallgatóságnak, amelyet a mindent elborító zűrzavar foglalkoztatott, ez per-
sze elfogadhatatlan volt. Volt, aki gúnyosan nevetett. Biztosak voltak abban, hogy 
csak legyen valaki, aki megmondja nekik, hol kapnak másnap munkát, és hol 
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vehetnek valami élelmet maguknak és a gyermekeiknek, a többit már el tudják 
viselni, és ki tudják várni, amíg jobbra fordul a helyzet. Megpróbáltam érthetővé 
tenni előttük a saját gondjainkat: hogy mindenben erős a verseny, hogy teljes 
valónkat az adott munkának kell szentelnünk; hogy teljes árat kell fi zetni a laká-
sért, villanyáramért, fűtésért, vízért, iskoláztatásért; hogy mindenképpen bizto-
sítani kell a lakást, az autót; hogy mekkora adó terheli a jövedelmet, a lakást, a 
szolgáltatásokat. Nagyon kevesen értették meg, és fogták föl, hogy az elegáns 
kórházak, a tiszta utcák, a gondozott parkok, a jól megfi zetett pedagógusok és 
egészségügyi személyzet, a bevándorlóknak és fogyatékosoknak nyújtott sokféle, 
bőkezű támogatás, a rendőrség és a katonaság mind-mind csak az adónak köszön-
hető, amit bizony minden fi zetésből és az ország minden aktívan dolgozó állam-
polgárának jövedelméből levonnak.

Szolomon Vigon újságíró azt a címet adta rólunk szóló cikkének, hogy: „Ami 
hiányzott az életemből (Egy harmadik hullámos emigráns vallomása).” Az írás a 
Tomszkij Vesztnyik című lap 1992. július 18-ai számában két teljes oldalt foglalt 
el. Az írás végéről vett idézettel szeretném befejezni tomszki látogatásunkról szóló 
beszámolómat.

„Még nincs itt az ideje, hogy meghaljunk
A szovjet hatvanasok asztaltársaságát, tehát azokét, akiknek fi atalsága az ötvenes 

évek végére, a hatvanas évek elejére esett, szavakkal nem lehet érzékeltetni, ezt látni 
és hallani kell. Az emlékeket csak meleg hangnem színezi, a vidámság nem attól függ, 
mennyit ittak, és nyilvánvaló közöttük a szellemi rokonság is.

Láttam Vladimír Rottnak és a feleségének a szemét, amikor a Szibelektromotor 
volt igazgatója, Jurij Kovaljov (ma a Tomszkinterszerviz igazgatója) verset mondott, 
amikor Mihail Javorszkij energetikus vicceket mesélt, vagy amikor Anatolij Gavrilin 
docens fogta a tangóharmonikáját, és belevágott Valentyin Susarin dalába, amely 
akkoriban minden tomszki egyetemista kedvence volt: »A gitár csak egyetlen, szerény 
dalt játszik, jószívű, baráti pár.« Rájöttem, tudom, mi hiányzott Vladimírnak, a 
kanadai üzletembernek és feleségének a torontói egyetem professzorának: hát éppen 
pár ilyen este, ilyen találkozás, pedig ez aligha ismétlődik meg még egyszer.

Az egyik este Gavrilinék kisszobájában ültünk Vladimírral, a másikban nagyban 
folyt a mulatság. Rott annak az embernek a keserűségével beszélt, aki elveszítette a 
reményt: Tegnap este elmentem Iyával a Kirov út 2-be, a kollégiumba, ahol Iya lakott, 
ahová érte mentem, amikor randink volt. Harminc év alatt sem javult meg semmi, 
de még csak nem is maradt olyan, amilyen volt. Rosszabb lett! Egyszerűen bűnös az 
a vezetés, amelyik ezt hagyta. Mindenki a kommunistákat szidja. Én nem. Tisztelem 
azokat az embereket, akik kommunisták voltak, mert a többségük egyszerűen kezde-
ményezőbb kedvű ember volt a többinél, akik iparkodtak a szokásos fölött teljesíteni, 
ezért léptek be a pártba. Ám az ő tragédiájuk az egész nép tragédiája, amelynek ez a 
rendszer megparancsolta, hogyan vegyen lélegzetet, kit szeressen, kit gyűlöljön.
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Az oroszoktól ráadásul elvették a vallást. Ez olyan, mintha valakinek levágnák a 
lábát, aztán arra késztetnék, hogy könnyedén járkáljon. Sok beszédet mondtam Kana-
dában, elmondtam, micsoda okos, mégis szerencsétlen nép a mienk, csak azért, mert 
más társadalmi berendezkedésben él. Nagyon reméltem, hogy sok minden megváltozik 
itt a peresztrojkában. De nem, nem változott. Ettől vagyok ilyen nyomott hangulatban.

Ott voltam Moszkvában, amikor az orosz gyárak képviselői találkoztak a kül-
földön élő orosz üzletemberekkel. Tudni akartam, kivel lehet kapcsolatba lépni. Nem 
találtam ilyet. Megkérdeztem valakit, aki üzleti együttműködést ajánlott. »Milyen 
kezességet tud adni?« Azt felelte, lesz kezesség. Mikor? Milyen? Csak annyi volt a 
válasz, hogy meglesz. Még meg is sértődött, amikor azt mondtam, meg akarom 
beszélni az ajánlatát az ügyvédemmel.

Sokat utazom a világban, sokat látok, kérdezek, gondolkodom azon, hogyan lehet 
segíteni Oroszországon, mit tanácsoljak. Japánban a velőt is kiszívtam az idegenve-
zetőimből, mert meg akartam érteni, hogy tudtak olyan gyorsan kiemelkedni a romok-
ból, mert talán ezt használhatná fel Oroszország. Vagy más valamit. Dühömben 
összecsikordult a fogam, amikor egy déli országban azt láttam, hogy egy fekete, aki 
egy vendéglőben pincér, és mindenre azt feleli: »Jamaica, no problem«, jobban él, 
mint az orosz munkások. És azért haltak meg a kollégáim az autógyárban, hogy 
cukorra cseréljük a Ladákat, ami nálunk semmit sem ér. Hat barátom halt meg 
 Togliattiban infarktusban, fi atal mérnökök mind, az idegi túlterheltség miatt. 

Nem fogok hazudni, nem mondom azt, hogy nemsokára minden rendben lesz itt. 
A világon senki sem tudja, hogyan kell átváltani szocializmusról a kapitalizmusra. 
Ugyanolyan ez, mint meggyógyítani a halálos beteget. Voltam Washingtonban egy 
konferencián, amelynek az volt a témája, hogy megmarad-e a peresztrojka, és nagyon 
komoly beszédeket hallgattam végig. Az egyik felszólaló viszont egy viccel fejezte be a 
beszédét: szerinte harmincmillió színes tévét, tízmillió kínait és tízezer japánt kell 
szállítani az országba, ha segíteni akarnak Oroszországon. Az oroszoknak szét kell 
osztani a tévéket, és megkérni őket, hogy öt évig maradjanak otthon. A japánok majd 
megtanítják dolgozni a kínaiakat, és amikor mindent elvégeztek úgy, ahogy kell, 
bekopogtatnak az oroszokhoz, és azt mondják nekik: »Most már jöhettek, használjá-
tok!« A teremben kitört a nevetés. Nekem nem volt kedvem nevetni. Szeretem a 
hazámat, bár elvette tőlem az apámat, és sok évig sem én, sem az anyám, sem a 
bátyám nem számított embernek. Most nagyon rossz a helyzet, és nem is javul meg 
hamarosan, ha a kormány először fölemeli a fi zetéseket, és csak azután gondolkodik 
el azon, honnan szerezzen pénzt rá.

Ám az optimizmust nem szabad elveszíteni, korai még, hogy meghaljunk. Élni 
kell. Föl kell találni az új »vallást«, a reményt.

Nem lehet előre kiszámítani, mi lesz ebből, de nem hiszem, hogy diktatúra lesz. 
A diktatúrának is etetnie kell a népet, és az emberek már nem érik be szavakkal.”

Nagyon érdekelt, és Tomszkban párszor meg is kérdeztem, mit tudnak Pjotr 
Jakovlevics Szlezko sorsáról. A válasz minden alkalommal néma csönd volt. 
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Az elmúlt harminc év során csak egyetlenegyszer találkoztam a nevével, 
méghozzá egy New York-i újságban, a Novoje Russzkoje Szlovóban, amely 1985. 
október 11-én ezt írta: „Andropov jelentős hatáskörrel ruházta föl az új személy-
zeti felügyelőt. Ligacsov gyakorlatilag csak Gorbacsovnak, a Központi Bizottság 
titkárának van alárendelve. A Központi Bizottság központi apparátusában Ligacsov 
kapta a feladatot, hogy választási kampányt folytasson, amelynek során a területi 
bizottságok első titkárainak nyolcvan százalékát Andropov emberei váltják fel. 
Maga Ligacsov is felhasználta ezt a tisztogatást arra, hogy saját emberét elhelyezze 
az apparátusban? A tomszki területi bizottság volt, ideológiáért felelős titkárát, 
Pjotr Szlezkót a Központi Bizottság propagandaosztálya helyettes vezetőjének 
nevezte ki.”

Elutazásunk előtt, az utolsó estén Gavrilinék újra meghívták magukhoz az 
esztrád-együttes tagjait, a barátainkat, én meg elmeséltem nekik, hogy annak 
idején hogyan segített a családunkon Pjotr Szlezko, és óvatosan újra érdeklődtem 
a sorsa felől. Újra némaság volt a válasz. Pár perc múlva Jurij Zsukov félrevont, 
és azt mondta. „Vagyim, Petya Szlezko most nagyon rossz helyzetben van. És jól 
tennéd, ha megkeresnéd.” Azt feleltem Jurijnak, hogy már régen szerettem volna 
megtenni, de félek, hogy megsértem az érzéseit. Vagy kellemetlenséget okozok 
neki. És persze, őszintén megköszöntem neki ezt a fontos információt.

Nem emlékszem, hogy történt, de késő este valaki a kezembe nyomott egy 
cédulát, amelyen rajta volt Szlezko moszkvai telefonszáma. A négyórás időelto-
lódás lehetővé tette, hogy azonnal felhívjam. Nagyon izgultam, amikor meg-
hallottam Nyina Ivanovna hangját, bemutatkoztam, és Pjotr Jakovlevicset kértem 
a telefonhoz. Kételkedtem, hogy beszél velem, ezért végtelennek találtam az időt, 
amíg várakoztam, aztán meghallottam jellegzetes hangját, amint azt kérdi: 
„Vagyim?! Hogy kerültél ide? Mit keresel itt?”

Sietve és pár szóval elmondtam, mi az oka, hogy Oroszországba utaztam, és 
elmondtam, hogy másnap reggel repülünk Moszkvába, déli egykor pedig már 
indul is a járatunk Amszterdamba: „Találkozhatnánk?” – kérdeztem. „Nyinával 
örülni fogunk, ha látunk benneteket, várlak titeket a metró Belorusszkaja meg-
állójánál” – mondta határozottan Szlezko.

Reggel hét negyvenötkor, amikor már minden utas elhagyta a Belorusszkaja állo-
más peronját, Iyával lassan kiszálltunk a középső vagonból. Csak egy ember állt 
a peronon, a szerelvény első vagonja mellett, egy közepes magasságú, nyitott 
kabátos férfi . Hirtelen előrelépett, és futva megindult felénk. A mi kedves Pjotr 
Jakovlevics Szlezkónk volt az. Láttam a szemén, a mosolyán, még a sietésén is, 
hogy ebben az életben már soha többé nem veszítjük el egymást.

„Amszterdam, 1992. június 10. Délelőtt nyolc és tizenegy között találkoztunk 
Moszkvában Petya és Nyina Szlezkóval. Feledhetetlen volt. Az egészet végigvide-
óztam. Terített asztallal vártak, de minket nem az étel érdekelt. A moszkvai mérce 
szerint a lakásuk fényűző. Nemrégiben még ebben a házban lakott, két emelettel 
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följebb Jelcin, a szomszédos lépcsőházban meg Zjuganov lakik. Ám a mi önzetlen, 
odaadó és végtelenül tisztességes Pjotr Szlezkónkat az új hatalom a szemétre hají-
totta, elveszítette a korábbi kiváltságait, és egyelőre 136 rubel (!) a havi nyugdíja. 
Amikor gyorsan beszámoltam az életünkről, észrevettem, hogy öreg barátom szo-
morú szemében könny ül, ezért nem hálálkodtam tovább a korábbi jótetteiért, 
hanem vidámabb hangra váltottam. Nyina és Pjotr Szlezko már mosolyogva hall-
gatta utolsó szavaimat, amelyeket az asztalnál elmondtam. A videofelvételről idé-
zem, mit mondtam: »Két óra múlva a repülőgépünk elindul Amszterdamba. Csoda 
történt: itt ülünk a drága Nyina és Petya Szlezkónál. Annyi év után! Nézzétek, 
milyen fi atalok, hogy ragyog a szemük! Sírni akarnak. Mi is sírunk. De ez nem a 
vég! Ez maga az újrakezdés, életünk következő lapja, a fi atalságunk, a múltunk. 
Esztelen múltunknak köszönhető, hogy most itt ülünk együtt, és felidézzük, meg-
hallgatjuk, értékeljük mindazt, ami történt, mindent, amit közösen éltünk meg.« 
»Milyen sokat adtunk bele az egészségünkből és erőnkből!« – tette hozzá Iya. »De 
még nem készülünk a halálra – folytattam. – Az élet folytatódik. Eljövünk 1996-
ban is, a Műegyetem fennállásának századik évfordulójára. De addig is örömmel 
látnánk benneteket Torontóban, Petya. Adja Isten, hogy legyen elég pénzed az útra, 
hogy megvalósíthasd, hogy eljöhess hozzánk, lakj nálunk, örülj nekünk, és olyasmit 
láss, amit ti még nem láttatok, hiába volt a megfeszített, verejtékes munka, hiszen 
nem volt rá lehetőségetek.

Ma ti fogadtatok minket. Nagyon örülök, hogy találkoztunk, örülök, hogy ez 
megtörtént Nem voltam biztos abban, hogy megtörténhet. Ez az igazi csoda! Azért 
vettem föl a találkozásunkat, hogy a gyerekeink és a lányod is lássa majd. Így aztán 
nem is búcsúzunk. Petya, még csak hatvanéves vagy, fi atal legény.«

»Igen, persze – bólogatott Szlezko. – A mi mércénk szerint középkorú. Akkor majd 
innen folytatjuk.«”

A Szlezko házaspár elkísért minket a metróhoz. Amikor elindultunk a lifttel, 
Pjotr azt mondta: „Két emelettel följebb lakott Jelcin. Amikor megérkezett 
Szverdlovszkból, engem jelöltek ki, hogy ismertessem vele a helyzetet. Még beszé-
deket is írtam neki. Most nem köszön, ha találkozunk a liftben.”

Ettől a találkozástól a lehető legszorosabb kapcsolatot tartottuk fenn Szlezkó-
val. Szerettünk megállni náluk, amikor átutaztunk Moszkván. De Torontóba már 
nem tudtak eljönni. 2004 márciusában Pjotr Szlezko meghalt. A Kreml szívkór-
házában halt meg. Előző este rosszul lett, Nyina ugyan berohant hozzá, de nem 
engedték be a kórházba, mert nem volt ideje kikérni a különleges belépőt. 

Miután visszatértünk Torontóba, még sokáig kísértett minket az első oroszországi 
látogatásunk. Két hét alatt húsz meghívólevelet fogalmaztam és küldtem el, hogy 
látogassanak el hozzánk. Először a Kentour nevű céghez fordultam segítségért, 
de azok minden meghívólevél megfogalmazásáért hetvennyolc dollárt kértek. 
Úgy döntöttünk, mi magunk próbálkozunk meg vele. Sándor minden iratot 
elkészített a számítógépén. Iyával egy ujjal pötyögtük be a kérdőívekre a bará-
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taink adatait. Jerry Balitszkij, aki változatlanul az ügyvédünk és a barátunk volt, 
csodálkozott, de engedelmesen aláírta mind a negyven iratot. Minden meghívót 
és eskü alatt tett nyilatkozatot két példányban készítettünk el arra az esetre, ha 
az egyik elveszne a postázás során. A feljegyzéseimben van egy megjegyzés, hogy 
az ajánlott levelek feladása 47 dollárba került, s a meghívottak közt ott voltak 
Szlezkóék, a Jampolszkij házaspár, Kraszkov, a Gavrilin házaspár, a Szemjonov 
házaspár és a többiek.

Derűlátó álmainkra hamar jött a hideg zuhany. Az első várt vendégünknek, 
Galina Pesztovának, aki Togliattiban a gyerekek zenetanárnője volt, és a család 
közeli barátja, keményen elutasították a vízumkérelmét, amikor Moszkvába 
utazott, és bevitte az iratokat a kanadai konzulátusra. A szerény Galina zavarba 
jött, úgy vélte, az elutasítás újabb csapás a sorstól, csöndben felült a vonatra, 
és hazament Szizranyba. Az éjszakai vonattal indult el Moszkvából, amelyen az 
ablakok zöme ki volt törve, ezért nagyon megfázott, és súlyosan megbetegedett. 
Akkoriban még minden kritikán aluli volt Kanada és Oroszország közt a tele-
fonkapcsolat, a leggyakrabban a telefonkezelők hangulatától függött a sikeres 
kapcsolás, akik szinte kézzel hozták létre a kapcsolatot Toronto és Szizrany 
között, mint az őskorban. Ráadásul Galinának nem volt otthon telefonja. Rövi-
den fogalmazva, elvesztettük Galinát, nem tudtuk, mi történt vele, miután 
elutasították a vízumkérelmét. Egy hétig kerestük, miközben Galina otthon 
feküdt, lázasan.

Torontóban kellett felgyorsítanunk az ügymenetet, valahogy meg kellett 
győznünk a moszkvai konzulátust, hogy változtassa meg a döntését. Kerestem 
a lehetőséget, hogyan fogadhatna a képviselőnk, Joe Volpe úr, aki a kanadai 
parlament tagja volt, s közben megismerkedtem energikus és értelmes asszisz-
tensével, Paul Kosstával, aki úgy döntött, maga oldja meg ezt a gondot. Minden 
Ottawában dolgozó ismerősét felhívta, elmagyarázta a helyzetet, és segítséget 
kért, hogy Galina Pesztova megkapja a kéthetes vendégeskedéshez a vízumot. 
Három hétig próbálkozott minden eredmény nélkül. Akkor Paul Kossta a 
Bevándorlási Minisztérium kancellárjához, Barbara McDougal asszonyhoz for-
dult, akinek a titkára megértette az ügy lényegét, és megígérte, hogy kezébe 
veszi a dolgot. Ennek eredményeként a bevándorlási miniszter által aláírt iratra 
a moszkvai kanadai konzulátus nemcsak a kéthetes vízumot vezette be Galina 
útlevelébe, hanem valami okból még valódi vízumot is adott neki, amely 
állandó kanadai letelepedésre jogosította. Galina nagyon nem értette a dolgot, 
és újra nagyon megijedt, amikor Montrealban az útlevélvizsgálatnál komolyan 
kihallgatták. Szerényen elmondta, hogy két hétig akar vendégeskedni Toron-
tóban, de közben olyan iratokat mutatott fel, amelyek állandó kanadai letele-
pedésre jogosította fel.

Galina repülőjegye több mint másfél ezer dollárunkba került, amelynek 
nagyobbik részét a mi Joe Weltmanunk fi zette ki szíves, rokoni módon, hálából 
azért, hogy Galina az Iya és a gyerekek számára nehéz időszakban sokat segített 
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nekik Togliattiban. Mindenki örömére Galina boldog napokat töltött velünk 
október 10-30-a között. Iyával elmentek egy zongorahangversenyre az új Roy 
Th omson Hallba. Edwin elvitte a Sience Centre-be. Én elvittem négy órára a 
Niagara-vízeséshez. Iya volt mellette a Hadassa Bazaarban, ahol az ismerős öreg-
asszonyok megajándékozták Galinát: egy fél zsákra való bizsut szórtak az ölébe. 
Vendégünknek nagyon tetszett a kínai vendéglő is. Szeretetben élt velünk, és 
azóta is, ennek már tizenhat éve, élete legszebb napjainak tartja azokat, amelyeket 
velünk töltött.

Vendégünk Togliattiból - Galina Pesztova. 
Toronto, 1992 októbere.
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Sándor, a fi unk visszatért Torontóba, miután elvégezte a Harvardot, és el akart 
költözni tőlünk. Pedig szívesen őriztük meg a két kényelmes szobát úgy, ahogy 
otthagyta, és változatlanul várt rá a házunk szuterénjében.

Sándor a szomszédos, a Shelbourne Avenue 120. alatti sokemeletes házban 
vette ki a 608-as, egy hálószobás lakást, amelybe átszállította szerény cókmókját, 
amit még Bostonból hozott haza magával. Akkor már öt éve szerettük ezt a sok-
emeletes házat, mert Ilona és Paul az esküvőjük után oda költöztek, a 1204-es 
lakásba, amely a továbbiakban is otthont adott – más-más időben persze – Regina 
Rott utódainak.

„1992. április 29. Nevezetes családunknak a mai nap. Két háztömbnyire tőlünk, a 
Medoc Drive-on Ilona és Paul egy szép, földszintes házat vásárolt. Ruben, Tolik Ger-
covics, Paul, Edwin meg én egész nap költöztettük őket. Tolik elhozta Marat teher-
autóját, s ez megkönnyítette a feladatot. A kis Ada mindnyájunk gyönyörűsége és 
szeme fénye. Ma már a házukban, a saját szobájában alszik.

Erőltetett tempóban fejezzük be Rubennel Ilonáék új konyhájában a villanysze-
relést. Sándort holnap költöztetjük a 608-as lakásból Ilonáék felszabadult 1204-es 
lakásába.”

Nyugtalanul jegyeztük meg Iyával, hogy a mi fi unk egyik évfolyamtársnőjére sem 
fi gyelt föl komolyabban. A mindig tettre kész Joe Weltman átadott néhány cédu-
lát Sándornak az ismerősei lányainak nevével és telefonszámaival, akiket aztán a 
fi unknak meg kellett hívnia egy csésze kávéra, vagy elvinni moziba. Miután szü-
lőként emlékeztettük rá, Sándor mindezt meg is tette, de sosem láttuk különösen 
lelkesnek, amikor visszatért ezekről a találkákról, fölöslegesen meg nem akarózott 
faggatni.

Az egyik istentisztelet után a zsinagógában Ochs rabbi megkért, hogy patronál-
jam az egyik újonnan érkezett, oroszul beszélő hívőt, és bemutatott minket egy-
másnak. Az új embert Borisz Beniasvilinek hívták. Etérivel, nagyszerű feleségével, 
és Misiko nevű kisebbik fi ával érkezett Tbilisziből a lánya, a csodaszép Inga eskü-
vőjére, akit egy tehetős georgiai1 család nézett ki magának Georgiában (Grúziában), 

1  Régebben: grúz. A volt szovjet tagköztársaság Georgiának nevezi magát, állampolgárai 
 georgiaiak. Az ország neve magyarul hivatalosan: Grúzia.
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aztán hozott el Torontóba. Lányuk nélkül a szülők nem akartak visszatérni szülő-
városukba, Tbiliszibe, és a bevándorlási szervekhez fordultak, hogy engedélyezzék 
nekik az állandó kanadai letelepedést. Ők is a Shelbourne Avenue 120-as számú 
házában béreltek lakást. Iyával sokat segítettünk ennek a kezdetben megzavarodott 
családnak, amit a gyerekeink is vállaltak. Hamarosan összebarátkoztunk.

A lányuk, a szerény, gyengéd, nagyon vonzó Inga rendkívül szigorú georgiai 
nevelésben részesült, s ez fokozott mértékben jellemezte anyjának, Etérinek is a 
viselkedését. Mi is lelkesen méltányoltuk Ingának, az új család ifj ú háziasszonyá-
nak erényeit.

Iya egyszer azt mondta nekem: „Az öregedő Ábrahám parancsára a szolgája 
visszament atyái földjére, és ott találta meg Rebekát, Izsák menyasszonyát. Talán 
nekünk is meg kéne próbálni. Megkérdezhetnéd Borját, nem ismer-e egy olyas-
féle kislányt Grúziában, mint az ő Ingája, aki illene a mi Sándorunkhoz.”

A legközelebbi péntek estén, amikor hazamentünk Borjával a zsinagógából, 
meg is kérdeztem tőle. Egy kicsit meglepődött, de megígérte, hogy gondolkozik 
rajta. Másnap reggel átszaladt hozzám, és szinte lángolt a lelkesedéstől: „Vologya, 
ezt nem fogod elhinni! Amikor tegnap este elbúcsúztam tőled, hazamentem, és 
Eteri azt mondta, levelet kapott Tbilisziből Mananától, az unokabátyámnak, 
Dogyiknak (David Davitasvilinek) a lányától. Vágyódik utánunk. Hogy lát-e még 
minket valaha az életben.”

Azonnal megkérdeztem Borját, föl lehetne-e hívni Mananát vagy az apját, 
hogy a kislány jár-e valami fi úval. Ha pedig nem, akkor nem akarna-e ellátogatni 
Torontóba. Borja pár nap múlva elmondta, mennyit haladt ez ügyben: „Felhív-
tam Dogyikot, és mondtam, hogy ne csodálkozzon, amiért telefonálok. Meg-
kérdeztem, mi a véleménye arról, hogy találtunk egy rendes fi út Mananának. Jó 
családból származik. És művelt, ahogy mindig is reméltük.”

Dogyik nagyjából a következőt válaszolta: „Borja, fogalmam sincs róla, hogy miről 
beszélsz. Paff  vagyok! Adj egy kis időt, megbeszélem a családdal. Pár nap múlva hívjál 
föl!” Borja kérte, hogy adja át a telefont Mananának, és neki is elmondta ugyanazt, 
amit az apjának. Manana azonnal izgatott lett. „Mit képzelsz, Borja! Soha nem 
hagyom itt Lalját, a mamát és Irinkát. (Lalja Manana nővére, Irinka pedig Lalja kis-
lánya, akinek neveléséből Manana ugyancsak kivette a részét. – V. R.)

Borja apásan próbálta megnyugtatni: „Megvan a magad élete. Gondold át! Ne 
siesd el a választ! Pár nap múlva felhívlak. El sem tudod képzelni, milyen fi úról 
van szó.”

Pár nap múlva Borja ezt a választ kapta Dogyiktól: „Borja, nagyon érdekes, 
amit mondtál, de sehogy sem tudjuk rászánni magunkat. Nincs miről beszélni.”

Amikor ezt megtudtam, megkértem Borját, tudja meg, beleegyeznének-e 
Manana szülei, hogy Iyával elmenjünk hozzájuk pár napra Tbiliszibe.

1992 második felében jártunk. A Szovjetunió széthullása után Grúziában is 
nagy volt a zűrzavar és a szegénység. A fi atal állam a függetlensége érdekében 
majdnem a polgárháború szélére sodródott. Az utazáshoz vízumra volt szükség. 
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Dogyik azt kérte, küldjük el a fényképünket, hogy vízumot kérhessen. Akkoriban 
a fax volt a kommunikáció egyik lehetséges módja. Szeretném, ha látnák a fény-
képeinket, amelyek annyira megijesztették Manana családját.

Dogyik elszörnyedve kérdezte Borjától: „Borja, kik ezek? Egyáltalán, zsidók? 
Olyanok, mintha kozákok vagy mongolok volnának!”

Borja iparkodott megnyugtatni. A család cserébe azt kérte, hogy az egészet 
tartsuk titokban. Semmiképpen sem akarták, hogy Grúziában bárki megtudja, 
odamegyünk, s ami még szörnyűbb, „leánynéző”-be, s utána elutazunk. Borja 
egyszersmind a bátyját, Nugzart is megkérte, aki Tbilisziben lakott, hogy fogad-
jon minket méltóképpen, és mindenben segítsen nekünk. 

Már csak az volt hátra, hogy beavassuk Sándort is az összeesküvésbe, és meg-
kapjuk a beleegyezését ahhoz, hogy utazunk. Ahogy a szülők szokták, el is magya-
ráztuk neki, hogy eddig annyit tudtunk meg, hogy Manana rendes lány, és sze-
retnénk megismerni. Ha megtetszünk egymásnak, megbeszéljük, volna-e 
lehetőség rá, hogy ellátogasson Torontóba, Borjához vendégségbe. És nincs semmi 
kötelezettség. Ilyen egyszerű!

Sándor végighallgatott minket, és kategorikusan megtiltotta nekünk az egészet. 
Sajnálkozva, de tudomásul vettük fi unk döntését. Sándor egyébként nemsokára 
elutazott egy hónapra Olaszországba, ahol már sokszor járt, de akkor arra vágyott, 
hogy alaposabban tanulmányozzon néhány, számára már ismerős épületet. Pár 
héttel azután, hogy hazatért Európából, váratlanul azt mondta: „Apa, Anya, ala-
posan átgondoltam. Utazzatok el Tbiliszibe! Nézzétek meg! Bízom bennetek.” 

Így kezdődött életünk következő éles fordulata. Elfogott minket az izgalom, 
és sietősen készültünk az útra. Először is mindent titokban kellett tartanunk. Még 
Ilonának és Edwinnek sem szóltunk egy szót sem: „Sürgősen Izraelbe és Magyar-
országra utazunk” – mondtuk nekik. Ráadásul akkoriban vendégeskedett nálunk 
Torontóban Galina Pesztova, Togliattiból érkezett jó barátunk, aki úgyszintén 
nagyon elcsodálkozott a hirtelen döntésünkön, s az ajánlatunkon is, hogy elkí-
sérjük Frankfurtig. 

Tbilisziből azt a hírt kaptuk, hogy az Air Georgia légitársaságot kell használ-
nunk, amelyet nemrégiben alapítottak, és a Frankfurt – Tbiliszi járatot üzemel-
teti. A telefonszámukat is megkaptam. A hívásomat egy férfi  fogadta, aki erős 
georgiai akcentussal beszélt. Elmondta, hogy a repülő egyszer egy héten, pénte-
ken, este hétkor indul Frankfurtból. Felírta nevünket az utas listára, és fi gyel-
meztetett, hogy előzetesen nem rendelhetem meg a jegyet, közvetlenül indulás 
előtt kell fi zetnem érte, és csakis készpénzzel.

„Tbiliszi, 1992. november 1. Már régen elmúlt éjfél. Iya próbál aludni, de én kép-
telen vagyok rá. Legalább a töredékét le kell írnom annak a rengeteg mindennek, ami 
a nyakunkba zúdult. Istenem! Ha csak belegondolok, hogy Grúziában vagyunk!

Először a repülőútról. Pénteken ebéd után értünk Frankfurtba. Átkísértük Galinát 
a megfelelő terembe, ahonnan a Lufthansa gépén elrepült Moszkvába, aztán indulás 
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az információhoz, hogy megtudjuk, hol kell felszállni az Air Georgia gépére. Ám az 
információnál csak a kezüket tárogatták, mert életükben nem hallottak ilyen járatról. 
Nem jöttem zavarba, még működött bennem a szovjet logika, amely szerint az infor-
máció csak arról tudhat, amiről informálják.

Kérdezgetni kezdtem a reptéren szolgálatot teljesítő rendőröket. Az egyik megnézte az 
útlevelünket, és utána bizalmasan elmondta, hogy az American Airline feliratú fülkéhez 
kell mennünk. Általában ott gyűlnek össze azok, akik Tbiliszibe akarnak repülni. Azon-
nal odaindultunk, de még korán volt, senki sem volt a teremnek abban a részében.

Este hatkor kezdtek szállingózni a jövendőbeli utasok. Párat már korábban észre-
vettünk, amint a szomszédos termekben üldögéltek. Fél hétkor kinyílt a fülke ajtaja. 
Kis bőrönddel a kezében egy fi atalember lépett oda hozzánk. Egy pillanat alatt körül-
vették a céltudatosabb utasok, és mind pénzt nyújtogatott felé. Az ügynök ellenőrizte a 
neveket a listán, aztán a bőröndbe rakta a pénzt. Egyszer aztán nekem is sikerült előre-
furakodnom. A fi atalember megtalálta a nevünket a listán. Minden útitársunk roppant 
céltudatos volt, és mindenki grúziai nyelven beszélt. Azonnal kiszúrtak minket, és kissé 
elhúzódtak tőlünk. Egyszeriben nagy lett viszont a zúgolódás, amikor este kilenc után 
az ügynök bejelentette, hogy a repülőgép késve érkezik. Éjfélre már a feszült várakozás 
miatt mindenki elcsöndesedett. Csak a reptér gömbölyded, közel-keleti származású 
takarítónői üldögéltek nyugodtan a sarokban és napraforgómagot rágtak.

Már repültünk, amikor az egyik grúziai, aki szóba állt velünk, elmondta, miért 
késett a repülő. Kiderült, hogy zavar állt be a megszokott ritmusban, amely szerint a 
Tbilisziből érkező gép általában leszállt Szocsiban, a légi bázison, ahol a katonák kész-
pénzért ellátták üzemanyaggal. Ez alkalommal nem volt üzemanyag utánpótlás, ám a 
pilótáknak sikerült megállapodniuk a törökökkel, és Isztambulba mentek üzemanyagért.

De különben is, szép kis repülőút volt! Mivel nem volt jegy, elsőként az került fel 
a repülőre, akinek erős volt a könyöke. A repülő piszkos volt, a vécében nem volt víz. 
Kigyúlt a Dohányozni tilos! és a Kapcsolják be a szíjakat! feliratú tábla, de rájuk 
sem hederített senki. Állva hangosan beszélgettek, ide-oda járkáltak, dohányoztak. 
Sok utas kezében volt nyitott borosüveg és pohár. Négy utas a pilóták fülkéjében »ven-
dégeskedett«. Amikor megtudták, hogy „orosz kanadaiak” vagyunk, és először repü-
lünk Grúziába, rávettek, hogy megigyak egy nagy pohár vörösbort, mintegy »belépő-
ként« Tbiliszibe.”

Néhányan kíváncsiak voltak rá, kit látogatunk meg Tbilisziben. Egy kicsit 
zavarba jöttem, aztán azt mondtam, a barátunkhoz, David Davitasvilihez. Már 
tudtam, hogy Manana apja jó nevű órás, aki közismert egész Tbilisziben. Ám a 
konspiráció kötelezett, ezért határozatlanul csak annyit mondtam, nem tudom, 
mivel foglalkozik a barátom. Ezt viszont értetlenül és gyanakodva fogadták.

Tbiliszihez közeledve aztán azon kezdtünk aggódni, ki fogad minket, ha meg-
érkezünk, és hogyan ismerjük meg egymást. A repülő hétórás késéssel landolt. 
Miközben sajátos módon, de megkaptuk a csomagjainkat, ami azt jelentette, 
hogy mindenki maga szedte le a magáét egy teherautó jó magas platójáról, hátul-
ról odajött hozzám valaki, megérintette a vállamat és megkérdezte. „Vladimír, te 
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vagy az?” Megfordultam, és egy idős, ősz férfi t pillantottam meg: „Dogyik?” – 
kérdeztem, aztán megöleltük egymást.

Aztán Nugzari Beniasvili, Borisz bátyja csatlakozott hozzánk. Az egész éjszakát 
a reptéren töltötték, idegesen találgatták, miért késik a járat. Berakodtunk és 
beszálltunk a ránk váró Ladába, amelynek kormányánál Nugzari barátja ült, Giya, 
a sofőr és testőr. Barátságos mosollyal ő is üdvözölt minket. Pár perc múlva meg-
tudtuk, hogy Giya rendőr őrnagy, pisztoly van nála, a géppisztolya is ott van 
mellette. Úgy gondolom, a Szovjetunió összeomlása óta akkoriban volt a legna-
gyobb káosz Grúziában.

Amint elindultunk a reptérről, tökéletes sötétség vett körül minket. Sehol 
egyetlen fénypont sem. Pár perc múlva két emberi alak rajzolódott ki a sötétben 
az autó előtt, akik ránk szögezték a puskájukat. Közelebb léptek. Amikor fölis-
merték az „őrnagyunkat”, meghajoltak, és mosolyogva utunkra engedtek minket.

(2008. augusztus 26-án írom ezeket a sorokat. Éppen most hívtam föl a jelen-
leg Izraelben élő Nugzarit, hogy pontosabban megtudjak néhány részletet abból, 
mi történt Grúziában azokban a napokban, amikor odaérkeztünk. Ezt mondta 
nekem: „Igen, Vologya! Giya Kobilasvili őrnagy jó barátom volt. Sajnos, nem-
régiben meghalt, amikor bűnözőkkel lövöldözésbe keveredett. Akkoriban nagyon 
is kapóra jött a segítsége. Senkit nem találtam, aki elkísért volna a reptérre. 
Nagyon veszélyes időszak volt az. Azért nem mondtunk semmit nektek, mert 
nem akartunk megijeszteni benneteket. Giya azon az estén egy esküvőn volt, 
amikor segítséget kértem tőle. Először is minden útvonalat kijelöltünk, ahol köz-
lekedni akartunk. Nem egyedül ment a reptérre. Egy öt főből álló szakasz is volt 
vele. Minket védtek, amikor a reptérre mentünk. Volt egy másik kocsi is velük. 
Amikor beültünk a kocsiba, Giya jelzett az embereinek, s egy ideig követtek min-
ket. Aztán elmentek. Giya maximális sebességgel vezette a kocsit. Máskülönben 
csak Isten mondhatná meg, hogyan végződhetett volna az egész.”)

A korai pirkadatban néhányszor nagy csoport embert láttunk az út mentén, 
amit furcsának találtunk. Nugzari elmondta, hogy autóbuszra vagy stopra várnak, 
hogy munkába menjenek, az egyik csődületről meg azt mondta, hogy arra várnak, 
kinyisson a kenyérbolt.

Néhány lerombolt épület mellett elhaladva beértünk a városközpontba, s egy 
emeletes ház kapuja előtt álltunk meg, ahol izgatottan várt minket két nő: Szvet-
lána mama és Manana. Biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan Iya is 
némán hálát adott Istennek ezért a csodáért: Manana azonnal megtetszett nekünk. 
Szerény, széparcú kislány állt előttünk.

Falépcsőn mentünk föl a lakásukba. Felajánlották, hogy pihenjünk egyet a 
hosszú út után. Szvetlána és Dogyik a saját hálószobájukat és ágyukat engedték 
át nekünk. Alig egy órát feküdtünk, máris feltápászkodtunk, hisz nem azért 
repültünk Tbiliszibe, hogy aludjunk. 

Gyorsan rendbe szedtük magunkat, és a hálóból benyitottunk az ebédlőbe. 
Először is megismerkedtünk Manana családjával: Dogyikkal, Szvetlánával, Lal-
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jával, Manana nővérével, annak férjével, és a gyerekeikkel, Irinával és a kis Irak-
lijjal meg Dianával, Manana húgával. 

Leültünk a terített nagyasztalhoz. Abban a pillanatban lihegve megjelent a 
mosolygó Nugzari két hosszú kenyérrel a kezében: „A barátom segített. Egyenest 
a kenyérgyárban vettem” – jelentette be büszkén. Őt is asztalhoz invitálták. 

A nyugati olvasónak el kell mondanom, hogy a hagyományos georgiai ven-
déglátás még bőkezűbb, mint az orosz. Mi már hallottunk erről, ám akkor a 
sorsunk vezetett oda minket ahhoz a gazdag asztalhoz, amelyet roskadásig raktak 
házi készítésű ételekkel. Hamarosan érkezni kezdtek a vendégek is, számtalan 
rokon, a többségük férfi . Az első vendégnek Manana engedte át a helyét, aztán 
Lalja állt föl, s nemsokára már csak egyetlen nő ült az asztalnál – Iya.

Megkezdődött az igazi grúziai lakoma. Sok volt a bor, de senki sem nyúlt a 
poharához, amíg el nem hangzott egy-egy pohárköszöntő. Iyával először hallot-
tunk ilyen szívre hatóan, ilyen hosszan és költőien elmondott jókívánságokat.

Elsőként Dogyik szólalt meg, a beszéde teli volt ősi bölcsességgel, éles elméjű 
hasonlatokkal és Istennek, a szülőknek, és a feleségének szánt köszönettel. 
 Másodikként Malhaz emelkedett szólásra, pohárral a kezében. Az asszonyok 
folyamatosan új fogásokat hordtak föl az asztalra, és annak is módját ejtet-
ték,  hogy kiegészítsék a hideg előétellel teli tálakat. A férfi ak gyakorlottan 
adták át egymásnak a szót a pohárköszöntőkre. Az asztal mellett változtak a 
 vendégek.

David (Dogyik), Manana és Szvetlána Davitasvili. Jobb oldalt ül 
Giya Kobilasvili őrnagy. Tbiliszi, Grúzia, 1992. november 1.
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A legrövidebb és legbölcsebb pohárköszöntőt a rokonszenves és szerény Gercel 
Mamisztvalovtól hallottuk. Kiderült róla, hogy Inga nagyapja, Eteri apja. Az 
asztalnál ülő fekete hajú, barna bőrű vendégek közül kivált fehér arcával és kék 
szemével.

Felénk fordulva azt mondta: „Amióta tudom, hogy a gyermekeim legjobb 
barátai vagytok, őket látom, amikor rátok nézek. Arra kérem az Urat, legyen 
sikeres az itteni küldetésetek, amiért megajándékoztatok engem ezzel az érzéssel.” 
Pár vendég ugyancsak hozzátette a pohárköszöntőjéhez: „Nem tudjuk, miért 
jöttetek, de kívánjuk, hogy minden kívánságotok teljesüljön.”

A rákövetkező napfényes vasárnapon Manana és Dogyik, no meg Nugzari, aki 
sofőr volt mellettük, megmutatták gyönyörű városukat. Megismertük a tbiliszi 
főzsinagóga szép, régi épületét, bejártuk a belvárosi utcákat. Dogyik megmutatta, 
hol dolgozik, ahol a tbilisziek elromlott óráit javította. Az ember csak akkor érti 
meg, miért van az, hogy az országot elhagyó grúzok mindörökre megőrzik szívük-
ben utánozhatatlan fővárosuk iránti gyöngéd szeretetüket, ha egyszer fent járt a 
Meteha hegy csúcsán, és lenézett a titokzatos, zöldellő Tbiliszire, a Kura folyóra, és 
látta a szomszédos Mtacminda hegyen a Narikala nevű legendás erődöt. 

Meg akarok emlékezni a grúziai zsidók nagy büszkeségéről is. Amennyire 
tudom, ők az egyedüliek Ábrahám tizenkét nemzedékéből, akiknek írásos bizony-
ságuk van arra, hogy már 2600 éve élnek abban az országban. A Szovjetunió 

A Tbiliszi-i látképek.
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hatalmas területén Grúzia maradt az egyetlen hely, ahol a zsidóknak sikerült 
megszakítás nélkül betartani a kóser étkezés szabályait, és megőrizni őseik hitét. 
Dogyik mesélte, hogy a zsinagóga mellett mindig volt egy hely, ahol kóser módra 
vágták le a tyúkokat, és pészahra kellő mennyiségű maceszt sütöttek. A grúziai 
zsidóknak kétezer hatszáz éves történetük során csak egyszer nem volt a pészahra 
elegendő maceszük. Abban az évben, amikor a Mzsevanadze nevű kommunista 
titkár, a vallásellenes boszorkányszombatot hirdető Hruscsov akaratának meg-
hajolva megtiltotta, hogy maceszt süssenek Tbilisziben. 

A vasárnap másik felét szűk családi körben töltöttük Davitasviliéknél. Mesél-
tünk nekik Sándorról, a családunkról, s meghívtuk Mananát, látogasson meg 
minket Torontóban. Iparkodtam biztosítani őket afelől, hogy Mananával semmi 
rossz nem történhetik. Mindnyájunk számára „Borjának, az unokatestvérének a 
vendége” lesz. Segítünk neki megszerezni a vízumot, és fi zetjük a jegyét. Ha pedig 
Sándor és Manana megtetszik egymásnak, akkor Mazl Tov! De semmiféle köte-
lezettség nem terhel senkit. 

Szvetlána megkérdezte, miért nem nősült meg eddig Sándor. Elmondtuk, hogy 
a fi unk szerény és elfogódott fi atalember, ráadásul tizenkilenc éves kora óta komo-
lyan foglalkozik az építészettel, ami rengeteg időt követel. Mindig valami verseny-
terven dolgozik. Kötelességtudó és megbízható, ezért nem talál elég időt saját 
maga számára.

Hétfőn, a reggeli ima alatt fogtam az ötkötetes Tóra könyvet, és találomra 
kinyitottam. Higgyék el nekem, hogy azt a szövegrészt találtam meg, amely arról 
mesél, hogyan kérte meg Rebekka szüleit Ábrahám szolgája, aki menyasszonyt 
talált Izsáknak, hogy engedjék el a lányt vele.

Szvetlána már megterítette az asztalt, s mind leültünk reggelizni, amikor egy 
perc fi gyelmet kértem, és elmondtam, milyen szövegre nyitottam rá találomra a 
Tórában. Hangosan felolvastam az egészet. Ez volt az utolsó része: „Mondának 
akkor: Hívjuk elő a leányt, és kérdjük meg őt. Szólíták azért Rebekát, és mondá-
nak néki: Akarsz-é elmenni e férfi úval? És mondá: Elmegyek. Elbocsáták azért 
Rebekát…”2

Halotti csönd lett. Aztán mind a hatan, akik ott ültünk az asztal körül, elsírtuk 
magunkat.

A mindannyiunk számára örökre emlékezetes reggeli után Dogyik megkér-
dezte Mananát, akar-e Torontóba utazni? Manana pedig hosszas gondolkodás 
után azt felelte. „Igen!”

Bármilyen nehéz elhinni, nem álom volt.

„1992. november 3, a Tbiliszi – Tel Aviv közti járaton. Annyi minden történt, és 
annyi mindent kell leírnom. Már maga a Tbilisziből való elutazás is megtépázta az 
idegeinket.

2 Mózes I.24., 57-59. Szent Biblia, Károli Gáspár fordítása. 
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A tegnapi nap hátralévő részében az elutazásra készültünk. Mananával megálla-
podtunk a lehetséges változatokban és számoltunk a váratlan eseményekkel is.

November elsején először telefonáltam haza Tbilisziből, és meghagytam az üzenet-
rögzítőn, hogy velünk minden rendben van. (Később Sándor elmondta, hogy Ilona 
azonnal tudta, hogy valami „gyanús hely”-ről telefonálok, mihelyt meghallgatta 
az üzenetet.)

 Vasárnap, amikor a várost mutatták meg, betértünk pár üzletbe, hogy valami 
ajándékot vegyünk a gyerekeinknek, de semmi alkalmasat nem találtunk. Később a 
bizományi áruházban Iya vett három ezüst teáskanalat, és betette a táskájába.

Eteri egyik rokona, akinek a családja ki akart vándorolni Izraelbe, nagy 
 szívességet kért tőlünk: vigyünk ki illegálisan hatezer dollárt Grúziából. Bele-
egyeztem. 

Érzékeny, kicsit szomorú is volt a búcsú Davitasviliéktől, reméltük a legjobbakat, 
de féltünk is, mi jöhet még. Nugzari, Dogyik és Manana kivitt minket a reptérre, 
ahol azonnal elnyelt minket a bábeli zűrzavar: sok száz emberre rúgott a kísérők 
száma, akik azoktól búcsúztak, akik a mi járatunkkal repatriáltak Izraelbe. Lassan 
és kínos aprólékossággal ellenőrizték őket. Még a gyermektápszert is föl kellett tenni 
a mérlegre.

Borja Beniasvilinek olyan képességei voltak, hogy még a szovjethatalom alatt is 
vagyonos ember lett Tbilisziben. De Torontóban a nulláról kezdte az új életet. Sze-
rettük volna meglepni Borját és Eterit, és belegyeztem, hogy elvigyük pár edényüket, 

Szvetlána, Dogyik, Ljalja és a fi a, Iraklij, Diana, Iya, Manana és Ljalja lánya, 
Irina a Davitasvili család lakása előtt. Tbiliszi, 1992. november 2.
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amelyeket Grúziában hagytak. Eteri rokona megkeresett a tömegben, átadott egy nem 
nagy, de súlyos kartondobozt, amelyben az edények voltak, s ugyanakkor a kezembe 
csúsztatta áttetsző celofáncsomagolásban azt a bizonyos hatezer dollárt. Iya betette a 
táskájába.

A vámnál lekötött, hogy átadjam két bőröndünket, és az, hogy összevitatkoztam 
az ellenőrrel, mondván, hogy a kartondoboz (amit Borjáéknak vittünk) kézipoggyász, 
amelynek a súlyát nem kell hozzászámítani a feladásra szánt poggyász súlyához. Ám 
az ellenőr kitartott amellett, hogy tegyem csak föl a mérlegre, és fi zessem ki mind a 
tizenhét kilót. 

Ugyanakkor fölfedeztem, hogy Iyát elvezették személyi motozásra, és az ellenőr 
már ki is rázta táskájának tartalmát az asztalra. A segítségére siettem. Kiderült, 
hogy a röntgen kimutatta a táskában a három jobb sorsra érdemes ezüstkanalat, és 
a vámos látni akarta őket. Ott turkált a táska tartalmában. És ismét csoda történt: 
a vámos a kezében tartotta a celofánba csomagolt dollárokat, és nem látta őket. 
Iyának meg sikerült az orra elé dugnia a kanalak blokkját, ami igazolta, hogy 
kifi zette őket.

Sőt, nekem is föl kellett nyitnom a nagyobbik bőröndünket, és kivenni Dogyik 
ajándékát, amit úgyszintén a röntgen mutatott ki, egy georgiai tőr pakfong másolatát, 
ami nagyon népszerű ajándéktárgy volt. Csak megnézték és visszaadták.”

Az Izraelben és Magyarországon töltött két hét eseményeiből szinte semmi 
sem maradt meg az emlékezetünkben, mert Iyával gondolatban mindig Sándor-
ral foglalkoztunk.

November 18-án értünk haza Torontóba, és elmeséltük gyerekeinknek az uta-
zásunkat. Ilona, Paul és Edwin nagyra tágult szemmel bámultak minket, és elcso-
dálkoztak rajta, milyen bátrak és gyors eszűek a szüleik. Joe Weltman tátott 
szájjal, fejét csóválva ült a széken, nem győzött csodálkozni, mire képesek a roko-
nai. Tetszett neki a hír, amit hoztunk. Úgy döntöttem, Regina mamának és Józsi 
bátyámnak egyelőre nem mondok semmit. 

És azonnal hozzáláttunk, hogy megszervezzük Manana útját. Minderre 1992 
végén került sor, amikor Kanada már alaposabban szemügyre vette és komolyan 
gátolta a volt Szovjetunió köztársaságaiból érkező bevándorlók áradatát. Manana 
magánlátogatóként vagy hivatalos ügyben kérhetett kanadai vízumot. Az első 
változat meghatározhatatlan ideig tartott volna, és nem tudtunk volna megfelelő 
számú közeli rokont felsorakoztatni. Sürgősen meg kellett találnunk a hozzáértő 
embereket, akiktől megfelelő tanácsot kaphattunk. 

Jaff a Fordsham szervezte meg, hogy találkozzak a fi atal Slomo N. Mandel 
rabbival, aki már eltöltött pár évet Oroszországban, részt vett egy zsidó jótékony-
sági szervezet hálózatának létrehozásában. Ő mondta, hogy jobb volna, ha hiva-
talos utat tudnánk szervezni Mananának, mivel biológus, és a kórháza biokémiai 
laboratóriumában dolgozik.

Naponta mind többet tudtunk meg az előttünk álló nehézségekről, ezért külö-
nös izgalommal nyitottuk ki az első levelet, amely Grúziából érkezett:
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„Tbiliszi, 1992. november 21.
Kedves Iya Boriszovna és Vladimír Francevics!
Még csak két hete, hogy elutaztak, máris vágyódunk maguk után. Bár csak rövid 

időt töltöttek velünk, hűséges barátként és jótevőként őrizzük emléküket a szívünkben. 
Még a kis Iraklij is nagy szeretettel emlékezik magukra, valahányszor a kockákkal 
játszik. És mint ismeretes, a „gyermekszájból az igazság szól”.

Be kell vallanom maguknak (papíron könnyebb), hogy nyugtalanul sőt, reszketve vár-
tam a megérkezésüket, de amint megjelentek, mintha mindezt eltörülték volna. Köszönöm 
maguknak, amint azt is, hogy ilyen derűlátóak maradtak mindazon „meglepetések” után, 
amelyeket az élet hozott önökre, s hogy még mindig bíznak az emberekben. 

Nagyon sajnálom, hogy időhiány miatt nem láthatták városunk minden nevezetes-
ségét, de gondolom, a jövőben majd pótoljuk ezt a mulasztást. Sajnos, a fényképeket még 
nem kaptuk meg, ám közöltük, hol vannak Izraelben, és december közepére elhozzák.

Kérem, fogadják el anyám, apám, Lalja, Malhaz és Diana üdvözletét és jókíván-
ságait. Adják át üdvözletemet Sándornak, Ilona családjának, Edwinnek és Regina 
nagymamának.

Sok csók: Manana.”
Nem is tudom érzékeltetni, milyen szerencsések voltunk, hogy Roney Rutman 

segített nekünk. Hatalmas termetű, jószívű óriás ez a férfi , a zsidó közösségünk tagja, 
nagyszerű családfő, hat gyerek apja, ráadásul az egyik legismertebb közgazdász Toron-
tóban. Meghallgatta a gondunkat, és azonnal hozzáfogott a megoldásához. Neki 
köszönhető, hogy megismertük a Diego testvéreket, Mányit és Dényit, akik a legje-
lentősebb vérelemző cég tulajdonosai voltak. Ők hívták meg Manana Davitasvili 
doktort, hogy ismerkedjen meg a gyártási folyamatukkal, és felajánlották a gyártás 
korszerűsítése folytán felszabaduló laborfelszerelések listáját is. Doktor John Sin-
ger-Jordan pedig, az Etobicoke General Hospital (Toronto) vezetője hat-nyolc hétre 
szóló hivatalos meghívót küldött Mananának, amelyet az ő laborjukban tölthet el 
próbaidőként, a modern vérelemző berendezés mellett. Kiegészítésképpen a moszkvai 
kanadai konzulátusra is hivatalos levelet kellett írnia, hogy doktor M. Davitasvili csak 
a berendezések mellett tölti a próbaidejét, és semmiféle kapcsolata nem lesz a bete-
gekkel. Jaff a Fordsham közbenjárásának köszönhetően Mrs. Ada Reichmann levélben 
vállalt kezességet Mananáért, amit el is küldött a moszkvai kanadai konzulátusra, 
hogy kész anyagilag állni a georgiai orvos útját, s nem csupán szállást biztosít neki a 
torontói próbaideje alatt, de minden, az utazással kapcsolatos költségét is vállalja.

„Boston, Harvard Club, 1992. december 1. Tegnap tíz óra alatt tettük meg az 
utat Torontóból a bostoni Commonwealth Avenue-n lévő Harvard Clubig a Chrys-
ler-Voyagerünkkel. A Harvard Club tekintélyes szervezet, amely csak a Harvardon 
végzetteket szolgálja ki. Sok országban és városban épült ki a zárt társasági klubok 
lánca, amely kis szállókból, sportlétesítményekből és konferenciatermekből áll. Sándor 
is tag, amiért évi száztíz dollárt fi zet.

A barátaink esküvőjére utaztunk Bostonba, és Sándor meghívott minket, hogy a Harvard 
Clubban szálljunk meg. Régi épület. A személyzete idős, jól betanított, rendkívül udvariasak 
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és fi gyelmesek. Borravaló nem létezik. Edwin nem tudott velünk jönni, mert éppen most foglalta 
el az állását Dov Friedberg pénzügyi cégénél. Sándor két szobát foglalt, ott töltöttük az éjszakát, 
ma viszont »összeköltöztünk« a 258-as szobába, amelyben két hatalmas ágy van. Reggel a 
kávézóban háromszemélyes reggeli várt minket. Rajtam volt nyakkendő, Sándort viszont meg-
kérték, hogy menjen vissza a szobájába, és kössön ő is nyakkendőt.

Nagyszerű volt a tegnap este, mert Sándor az Atlantic Fish Company nevű nép-
szerű vendéglőbe vitt minket. Elegáns körülmények között, egy üveg kaliforniai bor 
mellett ünnepeltük meg, hogy ismét itt vagyunk a szépséges Bostonban és a Harvard 
Clubban. Iyával azt kívántuk Sándornak, érje meg ő is, hogy a fi a elhozza Bostonba, 
vagy elviszi bárhová máshová. Iyával nagyon örültünk, és könnyekig meghatódtunk 
attól, hogy megértük ezt a napot. Ittunk a családunkra, Sándorra, hogy sikerüljön 
összekerülnie Mananával, hiszen folyton rá gondolunk. Ma küldtünk neki egy közös 
képeslapot. Boston látképe van rajta.

Sándor megmutatta a régi városrészt és a Massachusetts-i Műszaki Intézetet  (MIT-t). 
Nagyon szép.”

Egy csomó izgalom következett: a különféle iratok beszerzése, telefonálgatás 
Tbiliszibe, hasznos ötletek kigondolása, találkozók a jóakarókkal. A sornak nem 
volt vége. Elég annyit mondanom, hogy a decemberi telefonszámlát 1.200 dol-
lárról állította ki a telefontársaságunk.

„1993. január 4. Nem felejthetem ki a mai eseményt! Ilona ma tartotta az első 
előadását. Computer Science a tanfolyamának a címe, amelyet a torontói egyetem 
harmadéveseinek tart. A háromszáz személyes auditórium zsúfolásig megtelt, voltak, 
akik a padlón ültek. Hála Istennek! Szülőként büszkék és boldogok vagyunk.”

„1993. január 31. […] Manana és Dogyik Moszkvába repült. Szofa és Anatolij 
Gantman, a jó barátaink szállásolták el őket háromszobás lakásukban, amely Szofa 
apjáé, s amelyben van telefon. Mananának holnap lesz a meghallgatása a kanadai 
konzulátuson.”

„1993. február 2. […] A kanadai konzulátus még egy levelet kért Singer-Jordan 
doktortól. Sok szaladgálásába került, amire sikerült megszervezni, hogy faxon továb-
bítsák. A biztonság kedvéért még egy másolatot küldtünk Szofa telefonjára is, aki 
majd elviszi a konzulátusra.”

„Február 3. […] Manana náthásan érkezett meg Tbilisziből Moszkvába, hőemel-
kedése van, köhög. Dogyik maga ment el a konzulátusra, hogy megtudja, megkapták-e 
a faxot. Megkapták. Aztán málnalekvár és tej után kajtatott a moszkvai boltokban, 
de egyiket sem találta.

Kora reggel felhívtam Moszkvában Gennagyij Kraszkovot, megkértem próbáljon 
meg segíteni a »grúzaink«-nak. Este már ezt mesélte: „Hét boltot hívtam föl, nincs 
tej. A nyolcadikban elfogyott. Odamentem villamoson, kihívtam a boltvezetőt, aki 
ugyancsak mérges volt. Én meg mézesen rámosolyogtam: »Húzzon ki a pácból, néni! 
Vendégem érkezett, megbetegedett, orvosságra, meleg tejre van szüksége.« Adott.”

„Február 8. Linda Flodder, annak az utazási ügynökségnek a tulajdonosa, amely 
az összes utunkat szervezte, ez alkalommal is pontosan dolgozott. Manana huszon-
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négy órán belül megkapta a repülőjegyét a Lufthansa torontói járatára a Novij Arba-
ton lévő Palmira Travel ügynökségnél. Éppen most beszéltem vele. Jókedvű. Gennagyij 
Kraszkov viszi ki a reptérre.”

Manana február 9-én este érkezett meg Torontóba. Iyával kimentünk elé, 
fáradtnak látszott, megkínozta a hosszú repülőút, s azok a megpróbáltatások, 
amelyeket át kellett élnie, amióta elbúcsúzott a családjától.

Egyikünknek sem volt könnyű Torontóban a ránk következő időszak. Annyira 
magukkal sodortak az események, hogy egyáltalán nem volt időm bármit is leírni. 
Egyrészt Manana azonnal dolgozni kezdett a kórházi laborban, ahol megismer-
kedett a modern berendezésekkel és a vérelemzés korszerű módszereivel. Másrészt 
Sándor is a lehető legtöbb időt töltötte vele, megismertette a várossal és a bará-
taival. Vendégünk bizony sok szokatlant látott akár a családi berendezkedésünk-
ben is, bár a családban Manana azonnal megtetszett mindenkinek. 

„Toronto, 1993. március 4. 23.52. Négy órával ezelőtt Manana Davitasviliből 
Mrs. Manana Rott lett! Isten vigyázzon rájuk! Adjon nekik boldogságot és egészséget! 
Végtelenül örül az egész család.”  (Arról van szó, hogy Manana és Sándor házassá-
got kötött a torontói városházán annak érdekében, hogy Manana Kanadában 
maradhasson – V. R.)

Elérkezett az a nap is, amikor torontói közösségünk hagyományainak meg-
felelően be kellett mutatnunk Sándor választottját a számtalan rokonnak, barát-
nak és jó ismerősnek, akiket telefonon hívtunk meg erre az eseményre.

Az eljegyzési fogadásra március 10-én került sor a Viewmount zsinagóga föld-
szintjén lévő bankett-teremben. Micsoda este volt! A vendégek túlnyomó több-
ségét teljesen váratlanul érte a hír. Amikor a meghívottak a terembe léptek, a 
bejáratnál a magas és csinos, barnahajú Manana fogadta őket, s mellette ott állt 
enyhén zavartan a koránál fi atalabbnak látszó Sándor, akiből áradt a rokonszenv. 
A vendégek mosolyogva hallgatták a lány meglehetősen különös nevét, és elcso-
dálkoztak, amikor megtudták, honnan érkezett. 

Manana Torontóba repült. Az asztalnál, jobbról: Borisz és Eteri Beniasvili.
1993. február 9.
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A fi atal pár után a vendégek a szülőkhöz léptek – Iyával egy kicsit távolabb 
álltunk –, és gratuláltak, sok szépet mondtak. Ott állt mellettünk Borja Beniasvili 
is, aki szintén fontos résztvevője volt az eseménynek, ám neki nemcsak Manana 
nagybátyjaként gratuláltak, hanem azért is, mert akkor született meg az első uno-
kája, Stephany, Ingától, a lányuktól.

Minden vendég lelkesülten megbámulta a szokatlanul gazdagon díszített ban-
kett-termet, ami minket is váratlanul ért. Amikor a fogadás előtt elmentem 
Löwenthal Kálmánhoz, hogy megbeszéljem vele a menüt és a terítéket, meg-
kérdezte, nem akarom-e felhasználni azokat a díszeket, amelyek a közelmúltban 
lezajlott esküvőről maradtak. Nagyon örültem az ötletének. Így aztán a hosszú 
asztalon, amelyre gyönyörűen kikészítették a svéd asztal fogásait, szokatlan dísz 
ékeskedett: két hatalmas hattyú jégből, amelyeket elektromos lámpák világítottak 
meg belülről. 

Sok mindenféle vendég gyűlt össze azon az estén: ortodox zsinagógánk látogatói, 
családunk és számtalan rokonunk, orosz anyanyelvű, bevándorolt barátaink, gye-
rekeink volt iskola- és egyetemi társai. Különösen elcsodálkoztunk egy több mint 
húsztagú színpompás csoporton, ők Manana georgiai rokonai voltak, akik Toron-

A polgári
esküvő napja.

Toronto.
1993. március 3.
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tóban éltek. Az akkoriban készült listák egyikén találtam egy feljegyzést – Iya készí-
tette –, amely elárulja, hogy kétszáznegyvenöt ember vett részt az eljegyzésen. 

Felhangzott a zene. A férfi ak és nők körtácot jártak. Mindenki nagyszerűen 
érezte magát. A videós minden eseményt fölvett, és a kazettát azonnal elküldtük 
Grúziába. A rákövetkező két évben Tbilisziben a Davitasvili család nemcsak maga 
tanulmányozta a videofelvétel minden kockáját, amelynek háttér zenéje a What 
a Wonderful World volt Louis Armstrong előadásában, hanem a szomszédoknak 
és számtalan vendégüknek is megmutatták. 1995 novemberében, amikor Dogyik 
először lépett be a zsinagógánkba, s elkezdtem bemutatni neki az embereket, 
sokat fölismert közülük, rájuk mosolygott, és már mondta is: „Őt ismerem! Ő 
kétszer ölelte meg Sándort. Ő meg integetett. Ő meg az orrát vakarta.”

Az esküvőt június elsejére tűztük ki, s megkezdődött az előkészület. Sándor 
továbbra is a Shelbourne Avenue 1204. számú lakásban lakott, Manana pedig a 
mi házunkban, a földszinten töltötte lánykorának utolsó napjait, az „építészla-
kás”-ban, amely mind a mai napig olyan, ahogyan a fi unk otthagyta, ahogy Ilona 
és Edwin szobája is. 

Az egyik legfontosabb feladat az volt, hogy előkészítsük a szükséges iratokat 
Manana családjának, hogy ott legyenek az esküvőn. Féltünk, hogy a moszkvai 
kanadai konzulátusnak nemigen fog tetszeni a fordulat, hogy egy hivatalos útból 
esküvő lett. Éppen ezért M. Ochs rabbihoz fordultunk, és megkértük, írjon a 
konzulátusnak. Ezt írta:

„Torth Emeth Congregation
1 Viewmount Avenue
A moszkvai kanadai konzulátusnak
1993. március 17.
Tisztelt Uram vagy Asszonyom!
Mr. és Mrs. Vlagyimir Rott a mi közösségünk tagjai attól a pillanattól kezdve, 

hogy megérkeztek Torontóba. Egyúttal közeli barátaink.
Az a megtiszteltetés ért, hogy fölkértek, én végezzem Sándor fi uk esketését Manana 

Davitasvilivel. 
Az érzelmi okok mellett a zsidó hagyományok miatt is igen fontos, hogy Manana 

szülei és családja jelen legyen, és részt vegyen ezen az örömteli eseményen.
A Rott család hűséges kanadai állampolgárokból, jellemes és rendes emberekből áll. 

Kezeskedem érte, hogy semmilyen eltitkolt szándékuk nincs a Davitasvili család 
Kanadába érkezésével kapcsolatban, egyszerűen lehetőséget szeretnének kapni, hogy 
megosszák a családdal ezt az örömteli pillanatot.

Végtelenül hálásak volnának, ha lehetőség lenne erre a látogatásra, és semmi esetre 
sem élnének vissza vele.

Őszinte hívük: M. Ochs rabbi.”
Úgy döntöttünk, ez alkalommal négynyelvű esküvői meghívót készítünk: 

angolul, ivritül, oroszul és grúz nyelven. (A meghívottak aztán rengeteg kérdést 
tettek föl a grúz ábécé „érthetetlen kacskaringói” miatt.) Ez lett a szövege: „Iya és 
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Vladimír Rott, Szvetlána és David Davitasvili izgatottan és örömmel közli, hogy 
gyermekeik, Sándor és Manana esküvőjére készülnek. Boldogok volnánk, ha vendé-
günk lenne 1993. június elsején, kedden. Az esküvőre este fél hétkor kerül sor a Beth 
Abraham Yoseph zsinagógában, Clark Avenue Wst 613. Toronto, Kanada.”

A következő nehéz feladat a menyasszony esküvői ruhájának beszerzése volt. 
Nem engedhettünk meg magunknak nagyon drága ruhát, de a lányoknak nem 
tetszettek az olcsóbbak. Aztán Mrs. Eva Bleeman segítségével megtaláltuk az iga-
zit. Ez az asszony egy neves és gazdag család matriarchája, és házának szuterénjé-
ben már hosszú évek óta gyűjti a menyasszonyi ruhákat. Sok család örömmel ad 
túl az esküvő után a menyasszonyi ruhán, amelyet előzőleg persze rendbe hoznak 
a vegytisztítóban. Mrs. Bleeman minden menyasszonynak segít kiválasztani a 
ruhát, amelyet aztán az esküvő után vissza kell adniuk.

Manana Iya társaságában már sok időt eltöltött a próbával, amikor Mrs. Blee-
man azt mondta: „Tudom én, mi illik hozzá!” – és előhozott a másik helyiségből 
egy meseszép ruhát, amelyben Manana olyan volt, mint egy királykisasszony. 
Tökéletesen illett az alakjára a hosszú, egyenes szabású, gyönggyel kivarrt ruha, 
amelynek hosszú uszálya volt. Tehetséges ruhatervező munkája volt, gazdag 
menyasszonynak készült. Mrs. Bleeman, kedves ruha tulajdonos, és Manana, 
Isten áldja meg őket egészséggel, boldogsággal! Nagyon, nagyon köszönjük! Mrs. 
Bleeman még azt is felajánlotta, hogy esküvő után fi zeti a ruha tisztítását, és meg 
is adta egy tisztító címét, amely különleges kézi mosást végzett, de Iya „büszkén” 
magára vállalta ezt a kiadást, ami aztán 120 dollárjába került Sándornak.

Május elején Dafna Zaks javaslatára közösségünk nőtagjai leánybúcsúztatót, 
úgynevezett „shower”-t rendeztek Mananának (a szó azt fejezi ki, hogy valakit 
elárasztanak ajándékkal). Leja Korolnek felajánlotta, hogy az ő elegáns házában 
rendezzék meg. Húsz-huszonöt asszony vett részt rajta, a legaktívabban Mrs. Jenny 
Ochs, Mrs. Esther Mandel és Chana Rutman.

Egész nap az estélyre készültek. Minden résztvevő készített valamilyen édes-
séget, és hozott ajándékot. Manana Iyával és Ilonával érkezett. A többiek már 
régen ismerték egymást, de a menyasszonyt akkor látták először. Manana bemu-
tatkozott, és azonnal levette őket a lábukról a kedvességével, meleg szívével és 
nőies viselkedésével. Óriási érdeklődéssel hallgatták, amikor elmesélte, milyen 
szokásaik vannak a grúziai zsidóknak, hogy élnek abban a távoli országban. Az 
ajándékok közt ott voltak a legszükségesebb háztartási eszközök a serpenyőtől a 
seprűig, akár másnap el is indíthatták volna az új család háztartását. Az este feled-
hetetlen volt. A végére odahívták Sándort is, aki igencsak feszengett, de mindenki 
gratulált neki, aztán segítettek berakni az ajándékokat a kocsiba.

Ahogy közeledett az esküvő, mind nyugtalanabbak lettünk Manana családjá-
nak érkezése miatt. A feszült helyzetet mutatják akkori naplójegyzeteim is:

„Március 9. […] Átfaxoltuk Tbiliszibe a Sándor által a Davitasvili családnak kül-
dött hivatalos meghívó másolatát, amelyet J. Balickij ügyvéd hitelesített. G. Kraszkov 
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elhozta a kanadai konzulátusról a kérdőíveket, és elküldte nekik Moszkvából, hogy 
töltsék ki őket.”

„Április 19. […] A konzulátuson azt mondták, hogy Dogyiknak meghallgatáson 
kell megjelennie Moszkvában. Lalja és Diana kérdőíveit át sem nézték, mivel »úgy 
dönthetnek, hogy Kanadában maradnak.”

„Április 20. […] Paul Kossta, Joe Volpe munkatársa – aki a parlamenti képvise-
lőnk volt –, maga küldött faxot Moszkvába, hogy támogatja Manana szüleinek 
vízumkérelmét. Eli Fordsham elvitte Izraelbe a meghívó eredetijét, hogy így gyorsab-
ban átadhassa Tbilisziben.”

„Május 17. […] Mr. Kurt Rothschild, a közösségünk tagja, a Világ Mizrachi 
Szövetségének elnöke levelet írt Albert Reichmannak azzal a kéréssel, hogy »adjon 
meg minden segítséget a Rott családnak, hogy fi uk menyasszonyának szülei megkap-
ják a beutazó vízumot.«”

„Május 18. […] Mr. Volpe hírt kapott Moszkvából, hogy elutasították a Davitas-
vili házaspár vízumkérelmét. Felhívtam Mr. Reichmannt, aki éppen New Yorkban 
volt, és közöltem vele a hírt. Megígérte, hogy korán reggel felveszi a kapcsolatot a 
moszkvai kanadai konzulátussal.”

„Május 20. Joe Weltman faxot küldött J. Volpének (a másolatát pedig A. Reich-
mannek), amelyben kijelentette, kész letenni 200.000 dollár kauciót, így kezeskedik 
azért, hogy Manana szülei az esküvő után elhagyják Kanadát.”

„Május 30. […] Mr. J. Volpe fölkereste a minisztert, aki fölkelthette a moszkvai 
kanadai követet, aki utána azzal töltött pár órát az éjszakából, hogy a konzulátus 
munkatársaival tárgyalt.”

A hagyomány szerint a menyasszony és a vőlegény nem láthatja egymást az 
esküvő előtti héten, ezért Manana azt a hetet Borjánál és Eterinél töltötte. Így azok-
tól a nehéz, végtelen telefonbeszélgetésektől is megmenekült, amelyekre kanadai 
idő szerint éjfél után szántuk rá magunkat Moszkvával. Semmi pozitívumot nem 
tudtunk mondani Dogyiknak és Szvetlánának, és vigasztalni sem tudtuk őket sem-
mivel. Nem veszítettük el a reményt, a jóakaróink tovább puhították a konzulátus 
munkatársait, hogy változtassák meg a döntésüket, mi pedig azon iparkodtunk, 
hogy a Davitasvili házaspár az utolsó percig Moszkvában maradjon. Közben persze 
megszakítás nélkül folyt a feszült tempójú előkészület az ünnepségre.

Itt volt június elseje, az esküvő napja. Hirtelen nagyon lehűlt az idő, sietve 
személyzetet kellett fogadni, akik ellátták a ruhatárosi teendőket. Iyával a mini-bu-
szon vittük magunkkal a menyasszonyi ruhába öltözött, szomorú Mananát. 
A tizenkét kilométeres út alig volt elég ahhoz, hogy átálljunk a bekövetkező ese-
ményre.

A Clark Avenue-n lévő nagy zsinagógát csak nemrégiben építették, tágas ter-
meit szívesen bérelték ki esküvőkre, a hatalmas konyhát pedig Löwenthal Kálmán 
vezette, aki a Viewmount zsinagógánkban is ellátta az éttermi feladatokat.

A szertartás megkezdéséig a nők a női teremben gyűltek össze, ahol egy kis 
emelvényen szép karosszékek álltak sorban. A középsőben ült Manana, a meny-
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asszony. A balján Iya, mellette Ilona. Jobbra, azon a helyen, amelyet Manana 
anyjának, Szvetlánának szántak, Eteri ült. Mindenki odalépett hozzájuk, hogy 
gratuláljanak. Pár asztal volt még a teremben, megrakva hideg és meleg előétellel, 
gyümölccsel. A sarokban a zenész csöndesen játszott a keyboardon. A vendégek 
gyorsan megérkeztek. A férfi ak termében U-alakban állították fel az asztalokat, 
amelyeket úgyszintén megraktak itallal és könnyű előétellel. A főhelyen ült 
 Sándor és Ochs rabbi. Én a fi am mellett ültem, mellettem Joe Weltman. A rabbi 
mellett Borja ült. A rabbi kitekerte a ktuba (házassági szerződés) szövegét, Sán-
dornak magyarázott valamit, aztán odahívta a tanúkat, és Sándor a jelenlétükben 
aláírta a szerződést. Simha Fordsham családjának férfi tagjai azonnal belekezdtek 
egy vallásos énekbe, amelyet ajándéknak szántak az ünnepünkre.

Mindig nagyon tetszik a zsidó esküvőnek ez a része, a szertartás előtti. Utána 
egész este nyitva van a bőségesen ellátott bár, ám ebben a pillanatban bárki bár-
milyen italt tölthet magának, és szabadon megkóstolhatja a vajas heringet meg a 
tojás- és májpástétomot.

Taub rabbi, a zsinagóga vezetője fölállt, és felolvasta a Sándor és a tanúk által 
aláírt szerződést. Ehhez már behívták a férfi ak termébe Iyát és Eterit, akik egy 
szalvétával letakart tányért fogtak. A rabbi befejezte a szerződés felolvasását, és 
felhangzott a csörömpölés, ugyanis az asszonyok egy közeli szék vastámláján 
összetörték a tányért. A férfi ak kórusban kiáltották rá a „Mazl tov”-ot.

Egy szaxofonból, kürtből és hegedűből álló trió azonnal rázendített a hagyo-
mányosan vidám dallamra, és a zenészek vezetésével a férfi ak átvonultak a nők 
termébe. A zenészek mögött Sándor lépkedett, akibe én és Borja karoltunk, 
mögöttünk meg ott énekelt és táncolt a Sándor volt osztálytársaiból álló vidám 
társaság.

Az asszonyok szétváltak a vidám menetoszlop előtt. A hagyománynak meg-
felelően a vőlegény a menyasszonyhoz lépett, jól megnézte az arcát. „Ugye, nem 
cserélték ki? Az, akit én választottam!” Aztán leengedte a fátylat a menyasszony 
arcára. Mivel Dogyik nem volt ott, én tettem mindkét kezemet Manana fejére 
és megáldottam. Ugyanezt tette Borja is. Újra felzendült a muzsika, és a férfi ak 
menete elindult. Mindenki a zsinagóga központi termébe tartott, a szertartásra.

A lehető legegyszerűbb esküvőt szerettük volna, ezért nem fogadtunk fel 
tanácsadót. Így aztán a jószívű Löwenthal Kálmánra maradt a ceremóniamester-
ség, ő felügyelte az esküvő minden fontos pillanatának menetrendjét.

Az ünnepi hüpe ott állt a frigyszekrény melletti emelvényen. A teremben bal-
oldalt ültek a férfi ak, jobbra a nők. Halkan szólt a zene a felfogadott vonóstrió, 
egy hegedűs, egy mélyhegedűs és egy csellista hangszerén. 

Elkezdődött a szertartás. A hosszú futószőnyegen elsőként Misiko, Borja és 
Eteri tizenöt éves fi a lépett oda a hüpéhez. Utána Edwin tolta be tolószéken a 
kilencvenhárom éves Riza mamát, aki ünnepi ruhát viselt. Inga és a férje után 
Ilona és Paul következett, akik kézen vezették Adát, húsz hónapos lányukat, aki 
olyan volt gyönyörű ruhácskájában, mint egy igazi baba. (Ilona akkor volt nyolc 
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hónapos terhes második gyermekével, ami nem akadályozta meg abban, hogy az 
egész estét végigtáncolja.) Mi következtünk: Iyával belekaroltunk Sándorba, és a 
hüpéhez vezettük.

Utolsóként az ünnepi díszbe öltözött, szép karcsú menyasszony, Manana jelent 
meg a futószőnyegen, fehér virágcsokorral. Borja és Eteri belekarolt, és a hüpe 
alá vezették. Sándor a dobogó közepén állt, mellette kétoldalt a rabbik, kántorok 
és a család. Eteri és Iya kézen fogták Mananát, és hétszer megkerülték vele Sán-
dort. Taub rabbi felolvasta a házassági szerződés szövegét, amelyben az állt, hogy 
a feleség ígéri, otthont teremt, a férj pedig, hogy minden szükségessel ellátja a 
feleségét. Utána átadta az iratot a vőlegénynek. Sándor azonnal továbbadta az 
iratot Mananának, aki akkor mosolyodott el először.

Ochs rabbi sorban szólított elő hét tiszteletreméltó vendéget, akik aztán 
elmondták az áldást az ezüst serlegbe öntött bor felett, amelyből egy-egy kortyot 
ivott a vőlegény és a menyasszony.

A szertartás utolsó aktusa az volt, hogy a vőlegény mellé leraktak egy szalvétába 
burkolt poharat, amelyet Sándor széttaposott. A vendégek újra elkiáltották magu-
kat, hogy: „Mazl tov!” –, aztán az újdonsült házaspár az előttük táncoló fi atalok 
nyomában elhagyta a főhajót. 

Nekünk az is fontos esemény volt, hogy el tudtuk hozni az esküvőre Sándor 
legjobb barátját, Riza mamát. Persze, ahogy mondani szokás, a nagyi nem volt a 
legjobb formában, bár a szép új ruha nagyon illett az arcához. Ennek ellenére 
a videofelvételen pontosan hallatszanak azok az izgatott hangok, amelyeket Riza 
mama adott ki magából, miközben a két kántor az áldást énekelte. Még az is 
lehet, hogy féltékenységében. Mindannyian büszkék voltunk arra, hogy ott van, 
bárha csak a szertartásra is.

A vendégek kezdtek átszállingózni a bankett-terembe, ahol sorban álltak a 
megterített, tízszemélyes asztalok, mindegyiken egy-egy szerény virágcsokor. Az 
ortodox hagyomány értelmében külön ültetnék le a nőket és a férfi akat. Iyával 
úgy döntöttünk, hogy a vendégeket családonként ültetjük le, ahogy a barátok is 
egy csoportban ültek. A bankett-termet úgy tervezték meg, hogy nagy tömeget 
is el lehessen helyezni benne. Nekünk háromszázötven vendégünk volt, ezért a 
meghittség érdekében beljebb tolták a falpaneleket. A felélénkült vendégek a halk 
zeneszó mellett hozzáláttak az előételekhez.

Húsz perc múlva felhangzottak a bevezető akkordok, és a zenekar vezetője 
bemondta a mikrofonba. „Hölgyeim és uraim! Először is üdvözöljük Mr. és Mrs. 
Sándor Rottot!” A hatalmas bejárati ajtón futva megérkezett Sándor és Manana. 
A zenekar azonnal rázendített egy népszerű tánczenére. Mindenki felugrált a helyé-
ről, és a fi atal pár elé szaladtak. A fi úk megragadták Sándor kezét, és egy pillanat 
alatt behúzták a férfi  körtánc közepére. Ugyanígy Manana is ott találta magát a 
körülötte kerengő vidám, ünnepi öltözetű nők körében. (Iyával éppen most néztük 
meg az esküvőről készült videofelvételeket, hogy tizenöt év után fel tudjuk idézni 
a részleteket. – V. R.) Szóval nehéz érzékeltetni, milyen lelkesen ropták a sorban 
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egymással keringő férfi ak és nők a körtáncot, de a vágyat is nehéz visszaparancsolni, 
hogy az ember azonnal csatlakozni akar hozzájuk. Minden körtáncban van pár 
szorosan zárt kör, amelyben a férfi ak kézen fogva az ellenkező irányban forognak. 
Sándorral a középpontban ott járta tüzesen Ochs rabbi, Joe Weltman és Edwin. 
Engem is bevontak. És ugyanilyen vidám volt a női körtánc is.

Egy kis idő után a nők behozták Mananát, aki egy széken ült, amelyet maga-
san a fejük fölé emeltek. A fi úk egy pillanat alatt átvették tőlük a széket. Ugyan-
akkor a tömeg fölé emelték a széket, amelyen Sándor ült, és a fi atal párt jól 
megforgatták a körtánc felett. Aztán leengedték a két széket, és egymás mellé 
rakták őket. S utána megkezdődött a barátságos vetélkedés az egyes táncosok és 
csoportok között, a bemutatót a ragyogó arcú ifj ú házasoknak szánták.

Volt, aki bohócruhában mókázott, volt, aki nyaktörő ugrásokat vállalt, volt, 
aki zsonglőrködött, egy pohár vizet tartott a fején. Mindenki mozgásban volt, 
szinte senki sem rekedt kívül a mulatságon.

Több mint húsz percig tartott a féktelen örömtánc. A zenekar megpróbálta 
egy kicsit lelassítani a tempót, ám a táncolók olyan lelkesek voltak, hogy vissza-
tértek a gyorsabb tempóra. Végül a zenekar elhallgatott, és kértek mindenkit, 
hogy foglalja el a helyét.

A bankett-terem fő helyén állt az ünnepség házigazdáinak asztala. Középen 
Manana és Sándor ült. Sándor mellett én, mellettem Iya, utána Ilona Paullal és 
Edwin, aki elvállalta, hogy az este ceremóniamestere lesz.

A másik, Manana oldalán az asztalnak szomorú látvány nyújtott a négy teríték 
a négy üres szék előtt. A székek arra vártak, hogy Manana családja, Szvetlána, 
Dogyik, Ljala és Diana megérkezzen Moszkvából. Aztán egyszer csak megjelent 
a teremben Mr. Joseph Volpe, a kanadai parlament képviselője, aki némileg zavar-
ban volt. Egyenesen a reptérről jött, mert Ottawából érkezett. Mr. Volpe szemé-
lyesen akart elnézést kérni Mananától, amiért nem sikerült elérnie, hogy a szülei 
megérkezzenek az esküvőjére. Remek gratulációt adott át a menyemnek egy hiva-
talos irattartóban. Megkértük Mr. Volpét, hogy foglalja el helyét az asztalnál, 
amelynél már ott ült Paul Kossta, a titkára és Riva Karstadt a férjével. A video-
felvételen látszik, amint Mr. Volpe a következő körtáncot Sándorral járja.

A meleg fogás után következtek a gratulációk. Elsőként én szóltam a résztve-
vőkhöz (csak részletek): „Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Ma mindnyájan 
tanúi voltunk annak, hogy a Mindenhatónak hála, a családunk tovább nőtt. Még 
egy gyermekünk lett. Ti már tudjátok, hogy a Szovjetunióban a Rott család sokáig 
csak három főt számlált. Most pedig nézzétek csak meg a termet! Hiszen mindnyájan 
a családunk tagjai vagytok. Ezért aztán köszönöm kedves családom, hogy ma eljöt-
tetek hozzánk!

Először is üdvözöljük a messziről érkezett vendégeket: Dobos Jutka, az unokatest-
vérem és Laci, a férje Budapestről érkezett. Régi barátunk, Gennagyij Kraszkov fi lm-
rendező Moszkvából. Sándor iskolatársa, David Rafael Londonból. Jerome unoka-
bátyám felesége, Mrs. Sissy Spielberger Tucsonból, Arizona államból. Michael Dunaj, 
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az unokatestvérem Boca-Ratonból, Floridából. Howard unokatestvérem felesége, Mrs. 
Ruth Spielberg New Jerseyből. Dr. Michael Spielberger a feleségével és két gyermeké-
vel Glenn-Fallsból, New York államból. John Spielberg unokatestvérem Philadelphiá-
ból. Marat és Naum Gercovics gyerekkori barátaim Bobrujszkból, a feleségeikkel 
érkeztek.

[…] Sajnos, észrevehettétek, hogy a fő asztalnál üresen maradt négy szék. Sokan 
közületek tudják, mennyire szerettük volna, és hogy iparkodtunk, hogy Manana szü-
lei és két lánytestvérei üljenek rajtuk.

Kedves Ochs rabbi! Charles Diament! Kurt Rothschild! Albert Reichmann! Riva 
Karstadt! Kedves, örökké tevékeny Paul Kossta! Joe Volpe, a fáradhatatlan parlamenti 
képviselő, aki mindig készen áll arra, hogy segítsen az embereknek! Tudjuk, hogy 
minden lehetőt megtettek nemcsak azért, hogy az a négy szék ne maradjon üresen, 
hanem azért is, hogy nagy országunk, Kanadánk, még jobb és szebb legyen. Nagyon 
szépen köszönöm mindnyájuknak.”

Utána Ilona és Paul felálltak, Iya és Edwin közül helyükről, és átültek a Manana 
melletti két üres székre.

„Mr. Volpe! Nem csak a tiszteletünket és a támogatásunkat érdemelte ki, hanem 
örökre megkapja az engedélyünket, hogy a házaink előtti előkertben minden parla-
menti választás előtt az Ön plakátja álljon.[…] 

Kedves Borja és Eteri Beniasvili! Jaff a és Simha Fordhsam! Doktor Singer-Jordan! 
Mrs. Ada Reichmann! Roney Rutman! Doktor Manuel Diena! A mi drága Mana-
nánk Grúziából érkezett. Önök Georgiaként ismerik ezt az országot, de kérem, 
tanulják meg ez alkalommal azt a szót is, hogy Grúzia. Kétezer hatszáz éve élnek 
zsidók abban a távoli országban, amely a Fekete-tenger partján terül el. Képzelhetik, 
milyen csodaszép ország, ha olyan lányok élnek benne, mint Manana! Köszönöm 
David és Szvetlána Davitasvilinek, hogy ilyen lányt neveltek!

És még köszönetet akarok mondani Alexander-Graham Bellnek is, amiért fölta-
lálta a telefont. Telefon nélkül ebből az egészből nem lett volna semmi.

Drága Manana! Nem tudok könnyű életet ígérni neked. De mindnyájan meg-
szerettünk. A miénk vagy, mi meg a tiéid. És még sok szépség vár ránk.”

Ochs rabbi a beszédében csodásnak nevezte a történteket, hiszen a Minden-
ható akaratából a messzi grúziai közösségből származó lány és Magyarország, 
Mongólia és Szibéria közvetítésével egy fi atal férfi  Kanadában talált egymásra. 
Utána röviden elmagyarázta a fi atal párnak, mi a jelentősége az azon a héten fel-
olvasott Tóra-részletnek, és melegen gratulált Manana szüleinek lányuk nagyszerű 
esküvőjéhez. Mindnyájunknak egészséget és boldogságot kívánt.

Ilona is mondott pár szót. Először is megköszönte Mananának azt, hogy Sán-
dor sokkal vidámabb lett. Elmondta Mananának, hogy mindnyájan megszeret-
tük, és hogy máris túlestek két élményen. Az első az, hogy a húszhónapos kis Ada 
nagyon megszerette Mananát, és folyton a nyakán lóg, ami pedig ritkán fordul 
elő. A másik az, hogy Manana már kiállta „az anyós és após” próbát, hiszen pár 
hónapig velük lakott. Arról is biztosította Mananát, hogy a Shelbourne Avenue 
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120-as számú házban szerencsét fog hozni neki az 1204-es lakás, hiszen ott kezdi 
meg az új életét. Abban a lakásban született meg ugyanis a kis Ada.

Befejezésként a kezében tartott fekete zsákból előhúzta a híres-neves, hímzett 
és csipkés pólyát, és az egész család nevében átnyújtotta Mananának. 1929-ben 
abba burkolva hozták el az újszülött Róth Józsit a miskolci kórházból, s utána is 
abban vitték haza Regina és Ferenc valamennyi utódját.

Edwin, a kisebbik fi unk mondta az utolsó pohárköszöntőt a fi atal párra. Fel-
olvasta a Sándorról és a Rott családról írott „regényt”. Ebből a vendégek megis-
merhették a tomszki jazz-együttest, Edwin születését Togliattiban, találkozását 
Joe Weltmannal, a torontói brit-miláját, Mananát és szüleit, akik távol voltak 
azon a napon.

A pohárköszöntőket felváltotta a sebes férfi  és női körtánc, amelyet ismét csak 
nem akart senki abbahagyni. A vőlegényt és a menyasszonyt újra leültették a férfi  
körtánc közepére, s akadt a vendégek közt egy jól megtermett férfi , aki két fi út 
ültetett föl a vállára, s úgy forgott velük, mint egy megelevenedett körhinta.

A lakodalom vége felé szabaddá tették a mindenki által kedvelt „édes asztal”-t, 
ám előtte váratlan esemény bűvölte el a vendégeket. Amikor megállapodtam a 
zenekarral, arra kértem a zenészeket, hogy meglepetésként tanuljanak meg Manana 
kedvéért valamilyen népszerű grúziai tánczenét. Az ünnepség előtt a meghívott 
vendégek többsége, akik grúziai eredetűek voltak, sorban megígérték, hogy részt 
vesznek a táncban. Megpróbáltam Ochs rabbinál tapogatózni, mit szól annak a 
lehetőségéhez, hogy a lakodalom végén grúziai össztánc lesz, amelyben férfi ak és 
nők közösen vesznek részt, persze úgy, hogy nem érintik meg egymást… A rabbi 
egy szót sem szólt, viszont hazament, mielőtt a lakodalomnak vége lett volna.

Az idősebbek általában ott szokták hagyni a lakodalmat az „édes asztal” fel-
szabadítása előtt, ám akkora volt a vidámság és olyan jó a hangulat, hogy most a 
lakodalmat senki sem akarta otthagyni.

És hirtelen felhangzott a grúziai tánczene. Vagy húsz „georgiai” volt a terem-
ben, de elsőként Sándor pattant ki középre, és táncolni kezdte a lezginkát, amit 
gyermekkorától ismert. A fehér ruhás, karcsú Manana követte, és hattyúként 
siklott a körben. Egy pillanat múlva már minden „georgiai” kivétel nélkül ott 
pörgött-forgott különös mozdulatokkal a vidám, kifejező zenére, elsiklottak a 
szépen öltözött nők előtt. Sándor, aki jó megfi gyelő, egy pillanat alatt eltanulta 
Manana földijeitől a szükséges mozdulatokat, ezért a tánc végén már innen is, 
onnan is, ezt hallottam: „Olyan, mint egy igazi georgiai!” Minden vendég meg-
tapsolta a táncosokat, és különösen a mi Mananánk örült neki. 

A lakodalomról készült videofelvétel megőrizte azt a feledhetetlen pillanatot 
is, amikor egész családunk ott áll asztalunknál, és a vendégeink sorban elvonulnak 
előttünk, megköszönik a lakodalmat, megcsókolnak minket, és a legjobbakat 
kívánják. 

Hermann Spielberger dédapám utódainak, a messziről érkezetteknek ugyan-
úgy, mint azoknak, akik Torontóban élnek, s akikből körülbelül negyven volt 
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MANANA 

1993. június 1. – Manana és Sándor esküvője.
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jelen a vendégek között, a lakodalom még azért is emlékezetes volt, mert a fény-
képész valamennyiünket összeterelt, és közös felvételt készített emlékbe.

A legközelebbi péntek estén odajött hozzám a zsinagógában a mindenki által 
tisztelt Federiko Perec Friedberg, és szó szerint a következőt mondta: „Elhiheted 
nekem, Rott, hogy voltam már nemegyszer és most is gyakran eljárok lakodal-
makba. De ilyen ünnepséget, ilyen közös örömöt még sosem láttam.” Könnyekig 
meghatott, amit mondott.

Az esküvő rokon-vendégei: (balról jobbra) Vladimír, Edwin, Dobos Jutka és Laci 
(Budapest), Adam Spielberg (Philadelphia), Jessica Spielberger (Glenn Fallas, 
New York), Iya, az ölében Adával, Ilona, Ceci Spielberger (Tucson, Arizona), 

Ruth Spielberg és John Spielberg, a fi a (a legszélén jobbra, Philadelphia).
A második sor jobbról: Tod Spielberger és a szülei, Michael és Janet 

(Glenn Falls, New York).

Regina mama családja alaposan kibővült. Toronto, 1993. június 1.
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A ZONGORA 

Másnap reggel Sándor beültette Mananát Plymuth-Horizontjába, és elindultak 
keletre. A felkelő nap elvakította őket. A fi atalok úgy döntöttek, Francia-Kana-
dában töltik a nászútjukat. Amikor megközelítették Québec Cityt, gyönyörű 
épületet pillantottak meg a távolban, amely a város nevezetessége volt. Sándor 
elmagyarázta, hogy az a híres Château Frontenac. „Csak egyszer lakhatnék egy 
ilyen szállodában!” – mondta Manana. És mennyire meglepődött, hogy örült, 
amikor Sándor egyenesen a bejárathoz hajtott, és kérte ifj ú feleségét, hogy lépjen 
be. A kocsihoz szaladt egy fi atal, a szálloda színes egyenruháját viselő boy, és föl-
kapta a csomagjaikat.

Egy hét múlva Sándor kedvenc dalát hallgatva – a Crazy volt Patsy Cline elő-
adásában –, mindnyájan érdeklődve néztük a fényképekből összeállított video-
montázst, amely a fi atalok nászútját örökítette meg a nagyszerű szállodában, a 
gyönyörű városban, Québecben. 

Sándor és Manana a Château Frontenac előtt. Québec City, 1993 júniusa.
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„1993. június 11. Regina mama ma kilencvenhárom éves. Nemsokára elmegyek 
hozzá (péntek van!) levágom a körmét, belakkozom, aztán együtt isszuk meg a szom-
bati Kiddus borát, megesszük a chalát, utána megetetem anyut. Gyorsan telnek a 
napok. Kevés javítás akad, írni még sincs időm.

A legfontosabb, hogy »Sanana« (vagyis Sándor és Manana) vasárnap, június 6-án 
visszajöttek Québec-Cityből, méghozzá vidáman, frissen, fi atalosan. Nagyon büszkék 
rá, hogy a Frontenac szállodában laktak. Sándor kedden már dolgozni ment, este 
viszont felhívott: »Nem megyek át vacsorázni, hazamegyek. Manana főzött!« »Menj 
csak, kisfi am! Öröm, hogy ezt hallom.«

Vacsora után Iyával meglátogattuk őket. Manana a következőt mesélte: – Elmen-
tem a Perlbe (egy közeli kóser bolt) húsért. Sura, az eladó azt mondta: »Vigyél dara-
bolt kolbászt, Iya is mindig azt veszi. Olcsó. És itt van a hús is, jó kis darab, vidd el 
ezt is.« »Nem tudom – folytatta Manana. – Ekkorát! Hány napra elég ez?« Hazajöt-
tem, megsütöttem az egészet, aztán 
Sándorral leültünk vacsorázni, és az 
egészet megettük – fejezte be nevetve.”

„Szeptember 9. Manana megkapta 
első rendes orvosi fi zetését Kanadá-
ban: négyszázhetven dollárt kapott 
kétheti munkáért az X-Cell laborato-
ries nevű cégnél, ahová Joe Weltman 
kérésére doktor Allen Seidenfeld, a cég 
tulajdonosa vette föl.”

„November 22. Ma Manana meg-
kapta a bevándorlói státuszt. Éljen! 
Nagy örömmel szaladtak át hozzánk 
Sándorral. Egyből rágyújtottak a 
zsidó körtánc dallamára, amely a 
lakodalmukon is elhangzott. Aztán azonnal elmentek Mr. Volpe irodájába, hogy 
elújságolják a jó hírt.”

„November 25. Este Mananáéknál »teaestély« volt. Az asztal teli volt édességgel. 
Ott volt Eteri Borjával, Ilona családostul és Paul szülei. »Isten hozott Kanadában! 
– gratuláltunk Mananának –, épp tizennyolc éve annak, hogy Iya a gyerekekkel 
megérkezett hozzám Torontóba.« Feledhetetlen este volt!”

„1994. január 12. Elmentem Mananával, hogy letegye az autóvezetői vizsgát. Nem 
sikerült, amitől nagyon szomorú lett: »Az Aeroport sokszög rossz hely ahhoz, hogy 
levizsgázzak. Mindenki azt mondja, hogy a Viktória parkban egyből letettem volna.«

»Manana, nem tudom megtanítani az embereket vizsgázni, de arra igen, hogyan 
vezessenek Torontóban.«

„Június 21. Manana ma tette le az autóvezetői vizsgát, és megkapta a jogosítvá-
nyát. Ez volt a harmadik próbálkozása. Nagyon ideges volt, de csak lerakta. Derék 
gyerek!”

A Broadwayn. New York, 1993 augusztusa.
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„Szeptember 12. Estére Edwint meghívták az Art Gallery of Ontarióba, a Phila-
delphiai Képtár híres festményeiből rendezett kiállítás megnyitójára. Edwin Sándor 
szmokingját vette föl a nagyapja, Róth Ferenc mellényével. Ez a mellény ahhoz a 
szmokinghoz tartozott, amelyet én viseltem, amikor Iyával 1961-ben Tomszkban 
összeházasodtunk. Szép, de nekem már szűk. Edwint Sándor és Manana vitte el a 
galériába.”

„1994. december 8. A hangverseny után találkoztam a teremben Mr. Joseph Vol-
péval: »Mr. Volpe! – mondtam neki. – Tudom, hogy próbált segíteni nekünk abban, 
hogy Manana szülei Kanadába települjenek. Köszönöm! Nagyon nyugtalanít, hogy 
olyan lassan halad ennek a kérdésnek az eldöntése. Biztos vagyok abban, hogy pozi-
tív lesz az eredmény, de hátha csak akkor kerül rá sor, amikor az a két ember már a 
temetőbe készül. Olyan jó volna, ha az öregeknek volna még pár évük, hogy örüljenek 
az életnek Kanadában. Hiszen Manana Isten áldásával márciusra gyereket vár. Nem 
lehetne meggyorsítani a letelepedésüket?«”

Manana esküvője után azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy a szülei és Diana, 
a húga bevándoroljon Kanadába. Aligha tudtunk volna bármit is elérni a két már 
említett úr, Paul Kossta és Joseph Volpe hathatós segítsége nélkül. Nemcsak a 
kanadai konzulátus igenlő döntését volt nehéz megkapnunk, még egy gond akadt. 
A csecsenföldi háború miatt szinte teljesen megszűnt a légi közlekedés Moszkva 
és Tbiliszi között, az Abházián át vezető vasútvonal pedig veszélyes lett. Az önál-
lósult Georgia akkor tette meg első önálló lépéseit, ezért még az útlevelek kiállí-
tása is komoly gondot okozott. Az „CCCP”1 emblémával ellátott útlevelek érvé-
nyüket vesztették. Amikor Dogyiknak végre sikerült kiállítani minden iratot a 
kiutazáshoz és áttelepüléshez, már georgiai útlevél volt a kezében, amely csak 
ideiglenes külföldi látogatást engedélyezett. És nem egy hónapba telt, amire 
Georgiában lett olyan útlevél, amely alkalmas volt a bevándorlásra is.

„1995. március 13. Ma Mananának kislánya született. Három kiló, négyszáz 
gramm. Sándor és Iya éjszaka négytől déli háromnegyed egyig »nyomtak« Mananával, 
a hátát masszírozták, a kezüket tördelték, jajgattak és sírdogáltak.

Amikor fél ötkor bementem a Mount Sinai kórházba, megható kép fogadott. 
A gyönyörű újszülött édesdeden aludt egy kis műanyag dobozban, amit szorosan 
körbeállt Manana, az anyja, Iya, a nagyi, Sándor, az apja és Edwin, a nagybátyja. 
Ilona, a nagynénje is ott nyüzsgött egy csomó hasznos holmi közepette, és ontotta a 
tanácsokat. És akkor csatlakozott hozzájuk a háromszorosan is szerencsés nagyapa, 
Vladimír. Átadtam Mananának az üzenetet, hogy Tbilisziben már ünnepelnek.”

„1995. szeptember 14. A KLM holland légitársaság gépén, Amszterdam érintésé-
vel Torontóba érkezett a Davitasvili család, Dogyik, Szvetlána és Diana. Maguk előtt 
tolták a magukkal hozott 225 kilónyi csomagot. Izgatottság, könnyek, ölelések. 
Manana boldogságában a hetedik égben volt. Mi is végtelenül örültünk. Arra számí-
tottunk, hogy a kiállt megpróbáltatások miatt sokkal rosszabb formában lesznek, de 

1 Szovjetunió.
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nagyszerűen néztek ki. Lalja, a 
nagyobbik lányuk a családjával, meg 
Eva nagymama, aki Bakuból ment 
át, hogy kikísérje a lányát, Tbiliszi-
ben maradtak. Sok szerencsét kívá-
nunk mindnyájuknak! 

Ideiglenesen nálunk fognak lakni: 
a szülők Sándor szobájában, Diana 
Ilona volt szobájában. Dogyik a szíve 
miatt panaszkodik. Érthető. Még soha 
életében nem függött senkitől, és sosem 
várt segítséget. Mindent a saját erejé-
ből ért el, most pedig el sem tudja kép-
zelni, mit hoz a holnap.”

„November 7. A hónap elejétől tart 
a »nagy költözködés«. Sándor és Manana kivettek a Shelbourne Avenue 120. alatti 
házban, a tizenötödik emeleten egy három hálószobás lakást. Dogyikék pedig átköl-
töztek a nekünk már nagyon is ismerős 1204-es lakásba. Ma először töltik ott az 
éjszakát.

Ezekben a napokban meggyűlt a bajunk a bútorral. Ma az alkalmazottam, Ruben 
nem akart túlórát vállalni, ezért Iyával magunknak kellett elmennünk Weiszhausék-
hoz, és fölraktuk a Ford-Taurusom tetejére a tőlük kapott matracot és kisebbik díványt. 
Utána elvittük, és fölcipeltük a tizenkettedik emeletre. A második fordulóval hoztuk 
el az edényeket, még egy matracot és a nagyobbik díványt. Ilona egyik barátjának 
bútorboltja van, aki ajándékba küldött Dogyikéknak négy széket, háttámlát a két-
személyes ágyhoz és három üveglapú kisasztalt. A dívány előtti asztalkát és a két, 
hozzá tartozó szekrényt, amelyeket az előző lakók hagytak ott, a Kipling Avenue 
toronyházának házmestere adta, Diana íróasztaláért pedig húsz dollárt gombolt le 
rólam. A régi tévénk megfelelt, a telefont ma kapcsolják be.

Persze, a büszke grúziaiak még csak nem is hallottak eff éle gyakorlatról, ezért 
Dogyik többször elmondta: »Hogy fi zethetnénk vissza ezeknek az embereknek a sok 
jóságot és segítséget?«”

„November 13. Már régen használtam a tömegközlekedést, de ma Dianával azon 
utaztunk a Bob Rumbal nevét viselő siketnéma iskolába, mert meg akartam mutatni, 
hol van, s azt is, hogy lehet odajutni. Délután fél ötre érte mentem, együtt jöttünk 
haza. Diana elégedett volt az első nappal az iskolában, tetszett neki.”

„November 29. Reggel fél kilenckor már ott voltam Dianával a szociális osztályon. 
Egész tanulmányi idejére havi segélyt állapítottak meg neki. Dogyik és Szvetlána pedig 
ma kapta meg a havi segély első csekkjét az államtól. Persze, mindnyájan adózunk, 
és jó tudni, hogy hasznos dolgokra költik. Köszönjük neked, jószívű, bőkezű Kanada!”

Elkezdődött a bevándorlók normális kanadai élete. Persze a Davitasvili család 
nem ült ölbe tett kézzel. Dogyik nekigyürkőzött, és belevetette magát a kanadai 

Új torontói lakosok: David, Szvetlána 
és Diana Davitasvili. 1995. szeptember
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órajavítási ipar beláthatatlan dzsungelébe, amit gyorsan kiismert, és gyorsan 
rájött, hogy a fogyasztói társadalomban sokkal drágább egy órát megjavítani, 
mint újat venni. Szvetlána konyhaművészete is gyorsan értőkre talált, ami maga-
biztossá tette.

Szerencsésen alakult, hogy Manana és a szülei egy házban laktak, gyakran 
átjártak egymáshoz. Sándornak, ahogy mindig, sok volt a munkája. Ám az ő kicsi 
Audrey-jára mindig talált időt. Az ágyacskája feletti falra egész kastélyt rajzolt, 
abban élt Hamupipőke, a királyfi  meg a többi mesehős. Mindenkinek nagyon 
tetszett az Audrey hálószobájában lévő kép. A kép azután is a falon maradt, miu-
tán Sándorék elköltöztek.

„1996. október 12., szombat. Ma 14.40-kor Mananának kisfi a született. Két kiló 
nyolcvanöt deka. Egy hónappal korábban született. Hajnalban, négy előtt indultak 
meg a fájások. Manana nagyon derekasan viselkedett. Az orvosok is. A fájdalom-
csillapító segített. Reggel a zsinagógában voltam, amikor Edwin megérkezett a hírrel. 
»Szülünk!« Iya és Szvetlána reggel nyolckor hazajöttek a kórházból, mert nem történt 
semmi, aztán tízkor Sándor ismét hívta őket. Ilona és Iya robogva indult. Ilona dél-
után háromkor telefonált: »Kisfi ú!« Éljen! Az unoka a mi nevünket viseli. Legyen 
derék ember!

Délután ötkor bevittem Audreyt, Szvetlánát, Dogyikot és Dianát Mananához a 
kórházba. Audrey jól fogadta a kisöccsét, de a mamájához sokáig nem akart oda-
menni. Nyilván, még soha nem látta ágyban fekve.”

A brit-milát a következő szombaton, október 19-én tartottuk a zsinagógában. 
A kisfi ú a Gabriel-Ezra-Boruh nevet kapta. A két utóbbit a dédapjai tiszteletére. 
Sándor és Manana a fi atal családok megszokott, gondokkal teli életét élte. Az apa 
hosszú órákat töltött a munkahelyén. Gabriel az első években különféle gyermek-
betegségeket kapott el, különösen gyakran fázott meg és köhögött. Manana 
hősiesen megbirkózott minden anyai gonddal. Hiszen még Audrey is nagyon 
kicsi volt. A szülei és Diana sokat segítettek nekik.

Az egész családnak nagyon emlékezetes az 1997-es pészah, amikor az életben 
először, mindkét széder-estét nálunk töltöttük. Az előtte lévő huszonkét pészahon 
mindkét széder-estét Joe Weltman, az unokatestvérem vendégszerető családjánál 
töltöttük, sok ember társaságában. Joe mindig meghívott engem, s mindenkit, 
akinek köze volt hozzám, Regina mamától, Józsi bátyám családjáig és hamarosan 
Marat családja is csatlakozott hozzánk.

De beköszöntött az a nap is, amikor Joe Weltman egyenesen megmondta, 
hogy képtelen vendégül látni csoda módra megszaporodott családomat. Persze, 
Editnek is egyre több gondot okozott a folyton növekvő vendégsereg fogadása, 
ráadásul a családunk nyüzsgő, vidám viselkedése nagyon is rányomta a bélyegét 
a pészahi asztaltársaságra.

Iya minden szükséges fogást maga készített az ünnepi asztalra. Soha jobbkor 
nem jöhetett volna segítségére a különleges pészahi konyha, amelyet Joe annak 
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idején büszkén és örömmel szerelt föl a házunk földszintjén. Ebben a konyhában 
teljes edénykészlet van tejes és húsos ételeknek.

A széder-estéken felolvasott Haggada szövegében (nálunk három nyelven van 
meg: ivritül, angolul és oroszul) bejelöltem és megszámoztam az egyes bekezdé-
seket, ami egységbe tömörítette az egybegyűlteket. Mivel a Haggada olvasásakor 
én ültem az asztalfőn, csak bemondtam a számot, és megkértem valakit, hogy 
olvassa fel hangosan a bekezdést. A többi fi gyelte a szöveget, és mindenki azon a 
nyelven olvasta fel, amelyet a legkönnyebben használt.

A fi atalok ivritül olvastak, ami kissé megszégyenítette a többieket, ahogy a 
pészahkor szokásos énekek hozzáértő és lelkes előadása is. Feledhetetlen volt 
a hangulat, az öröm, a lelkesedés. Az egymás mellé állított három hosszú asztal 
teljes egészében átérte az ebédlőt és a nappalit, de még így is alig akadt hely az 
egész társaságnak. Az első széder-estén a mi családunk volt jelen, ami tizenkét 
embert jelent, Dogyikék hárman voltak, Gercovicsék négyen (Marat, Lina, Tolik 
és Sharon), és Edwin is elhozta a kislányt, Claire-t, akinek udvarolt. Ez húsz 
ember! A második estén Ilona családja Paul szüleihez ment, hozzánk meg eljött 
Borja Eterával és Misikóval és Józsi is Szvetlánával.

Mindkét széder-este hajnali fél kettőig tartott. Minden felnőtt megitta a szoká-
sos négy pohár bort. És mindenkinek nagyon ízlett Iya vacsorája. És senkinek sem 
akarózott elmennie. Reggel elmeséltem Joe Weltmannek, milyen volt a széderünk, 
és biztosítottam, hogy nem veszett kárba, sőt, folytatódik, amit ő elkezdett.

„1998. október 27. Manana mesélte: Gabriel (akkor volt kétéves) ült a konyhá-
ban, és kenyeret evett. Körbeharapdálta a szélét,, aztán azt mondta: »Nézd csak, 
mama, hajó lett belőle.« Aztán megfordította a villáját, és azt mondta rá: »Ez a híd.« 
Még maradt egy falat kenyér: »Ez meg egy kis hajó!«” Milyen kedves történet! Hiszen 
a kis Sándor Tomszkban ugyanezt játszotta.”

Persze mindez úgy történt meg, hogy Sándor roppant terhet hordozott. Akko-
riban lett Ontario tartományban az állami iskolák megtervezésének szakembere. 
És egyike volt azoknak a tervezőknek, akik létesítményeket terveztek Jeruzsálem-
nek, először a városházát, aztán az izraeli Külügyminisztérium épületét. A mi 
büszke fi unk el is vitt minket arra az építkezésre. Mivel a prágai kanadai nagy-
követség történelmi épületének felújításakor ő volt a vezető építész, két évig 
havonta repült Csehországba. Amikor befejezték ezt a felújítást, a cseh Építészek 
Szövetsége nagydíjat adott Sándornak és kollégáinak.

„2000. augusztus 16. Anatolij és Larisza Gavrilin Tomszkból július 23-ától augusztus 
15-éig vendégeskedett nálunk. Nem akarok mindent leírni, de valamit meg akarok 
őrizni az emlékezetnek. Tegnap, mielőtt elindultak volna a reptérre, amikor már vége 
volt a futkosásnak és a zűrzavarnak, ami a látogatásukkal járt, Anatolij megkért, hogy 
üljünk le velük, mert mondani akar pár szót. Leültünk. Mind a négyünk szeme köny-
nyes lett. Anatolij törte meg a csendet. »Vagyik, Iya! Elég jól ismerlek benneteket, de csak 
most tudtuk meg, milyen jó és bőkezű emberek vagytok. Senki a világon nem hasonlít 
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rátok! El tudom képzelni, hogy ezt a 
sok pénzt a saját családotokra is költ-
hettétek volna, mégis ránk költötté-
tek, hogy annyi örömöt szerezzetek 
nekünk. Köszönöm, drágáim, köszö-
nöm! Nem találok szavakat.«

A naptárban feljegyeztük itt tar-
tózkodásuk minden eseményét. 
Csak néhányat említek közülük. 
A  moszkvai kanadai konzulátus 
először visszautasította a vízumké-
relmüket. A Gavrilin házaspár 
annyira elkeseredett, hogy azonnal 
megvették a jegyet vissza Tomszkba, 
nekünk meg szomorúan megírták 
levélben a rossz hírt. De sikerült még Moszkvában elcsípnem őket, és Riva Karstadt 
s barátainak hathatós segítségével sikerült megváltoztatni a konzulátus döntését.

Az érkezésük napján pikniket rendeztünk az udvaron, Anatolij az én tangóhar-
monikámon játszott a számtalan vendég előtt. Kirándulások, ámuldozás, fényképezés, 
lelkesedés! A Mamma Mia! című musicalre csak feketén tudtunk három jegyet sze-
rezni, ami három különböző helyre szólt. Iya ment el velük. Nagyon feldobta őket az 
előadás, amelynek a zenéjét már régen ismerték.

Esténként Gavrilinéket velünk fogadták vendégnek: Joe Weltman és Edit, Edwin 
és Claire, Marat és Lina, Dogyik és Szvetláná, Borja és Eteri, Jaff á és Simha volt a 
vendég, s mindig ott volt a tangóharmo-
nika is. Ingánál láttuk a Buena Vista 
Social Club című nagyszerű fi lmet, 
amely kubai zenészekről szól.”

„Autós kirándulásra indultunk a vendé-
geinkkel. Az ottawai amerikai konzulátus 
először meghiúsította a szándékunkat, hogy 
a vendégeknek megmutassuk New Yorkot, 
de az engedélyért kifi zetett pénzt nem adták 
vissza. Viszont ott volt Ottawa, a parla-
ment, a Civilizáció Múzeuma, a kaszinó, 
Montreal,  Québec City gőzhajóról, a fran-
cia konyha, Cornwell, a csodálatos kisváros, 
és az ezer sziget. Ezerhétszáz kilométert tet-
tünk meg. 

Gavrilinék egy halom ajándékot vit-
tek magukkal a barátainknak. Alighogy 
hazaértek, máris telefonáltak. »Alig tíz 

Örömteli esemény volt, hogy Anatolij 
és Larisza Gavrilin ellátogatott hozzánk. 

2000.

Québec City.
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perce, hogy megérkeztünk. Köszönünk mindent! A házban nincs víz. Nagyon aggó-
dunk a Kurszk tengeralattjáró legénységéért.2«” 

2000 végén Sándor és Manana boldog háztulajdonos lett. A ház persze, alapjában 
a bank tulajdona volt, a fi atal pár pedig fi zetni kezdte a jelzáloghitelt és kamatot. 
Hosszas keresgélés után, amire azért volt szükség, hogy erejükhöz mért árú házat 
találjanak, ami ugyanakkor közel van hozzánk meg Dogyikékhoz, végül is egy 
régi, de kényelmes házat találtak a Brucewood Avenue-n, amelyben három háló-
szoba és két fürdőszoba volt. A legszebb a hatalmas, magas mennyezetű szalon 
volt a kandallóval, meg a tágas üvegajtó, amely egy szép kis belső udvarra nyílt.

Két hónapig tartott a ház javítása és felújítása, amit én szerveztem meg. Nagy 
segítséget jelentett Joe Weltman is, ő fi zette az építőmunkásokat, az anyagot és a 
festéket. Tőlem a villanyhálózathoz szükséges anyagot és magát a villanyhálózatot 
kapta Sándor, amit Rubennel, a munkatársammal szereltünk be a házba. Marat 
is kivette a részét a munkából azzal, hogy újracsatornázta a házat, és felújította a 
vízvezetéket. Új fűtés- és kondicionáló rendszert szereltünk be. A pincében még 
egy önálló lakást alakítottunk ki egy hőn óhajtott lakónak, akinek a havi lakbére 
könnyített volna a bankkölcsön kifi zetésén. Audrey és Gabriel szépen berendezett 
szobákat kapott fürdőszobával, Dogyik pedig örömmel vette kezelésbe az udvart, 
ahol a pár alma- és körtefa mellett hamarosan megjelent egy nagyon kedves, sző-
lővel befuttatott georgiai lugas.

Az unokáink növekedni kezdtek, ideje volt bevezetni őket a zene világába. (Ami-
kor Iya a gyerekekkel 1975 végén megérkezett hozzám Torontóba, Joe Weltman 
egy pianínót vett nekünk ajándékba, nagyon is jó hangú, kanadai gyártmányú 
hangszert. Annak idején Ilona, Marina Geringasz tanítványaként e zongorán 
gyakorolva nyert meg néhány versenyt Torontóban. A pianínó mind a mai napig 

2 A Kurszk atom tengeralattjáró 2000 nyarán süllyedt el a Távol-Keleten egy robbanás alkalmával.

2000 végére Sándor családja boldogan vette birtokba saját házát.
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ott áll a szalonban. Néha leül mellé valaki a családból.) A saját házába Ilona már 
igazi zongorát vett, és a gyerekei szívesen kezdtek el zenét tanulni.

Amikor a rákövetkező szombati ebédnél Ilona elmondta, hogy mit vásárolt, 
Manana egy pillanatra elgondolkozott, hallgatott egy kicsit, aztán azt motyogta 
maga elé, hogy valahogy nekik is kéne venniük egy pianínót. Amikor meghallot-
tam, segíteni akartam. Azontúl minden alkalommal, amikor pianínót láttam 
azokban a lakásokban, amelyekben a villany tűzhelyet vagy a hűtőt kellett meg-
javítani, a házmestert megkértem, érdeklődjön a lakóknál, nem akar-e valaki 
pianínót eladni. Az egyik álmatlan éjszakán hirtelen eszembe jutott, amit Manana 
mesélt nekem a nagyanyjáról, Szvetlána édesanyjáról, Eva Rubenovna Bagdadas-
viliről (a férjhezmenetele előtt is érdekes neve volt, Haszidasvilinek hívták). 
A nagymama a kisebbik lányával Merivel továbbra is Bakuban lakott, a régi laká-
sában, amelyben sok éve ott állt a zongora.

1945-ben, amikor véget ért a háború, a frontról tért vissza Bakuba a szom-
szédban lakó kapitány, aki egész teherautónyi hasznos holmit hozott magával. 
A gyerekek kint játszottak az udvaron, s amikor kinyitották a teherautó rakterét, 
a hatéves Szvetlána, Manana leendő anyja, a szó szoros értelmében beleszeretett 
az ott álló zongorába. Hazaszaladt, és rá akarta beszélni a papáját, aki szintén 
nemrégiben tért vissza a frontról, hogy vegye meg neki a hangszert. 

Manana nagyapja, Ezra Pinhaszovics rendkívüli ember volt. Sok bakui a 
háború előtt is ismerte a három Bagdadasvili testvért, akik rendelésre divatos 
bőrcipők tervezésével és készítésével foglalkoztak. Nagy kereslet volt a munkájuk 
iránt, (ne felejtsük el, hogy a Szovjetunióban hiánycikk volt a jó minőségű ruha 
és cipő), ezért aztán a tehetséges és okos Ezra nagyapa jelentős összeget hagyott 
maga után, amelyek hosszú évekre, mind a mai napig biztosítja a felesége és két 
lánya megélhetését.

Ezra Pinhaszovics jelleméről és képességeiről sokat elárul a tény, hogy a fron-
ton elveszítette a bal karját, mégis megtalálta a módját, hogy fél kézzel is folytassa 
a nagyszerű bőrműves termékek gyártását. Sőt. Élete végéig naponta önállóan 
tekerte föl a tefi llimet a megmaradt fél karjára. A háborúban kapott kitüntetéseit 
ma féltve őrzik a dédunokái, Iraklij, Iljusa és Gabriel.

A kis Szvetlánának nem került sok idejébe, hogy rávegye a papát a zongora-
vásárlásra. Ezra Pinhaszovics egy pillanat alatt átment a szomszédban lakó kapi-
tányhoz. Gyorsan megállapodtak az árban. Így jött létre a „berlini vétel”. Ráadás-
ként, ahogy a Kaukázusban szokás, a kapitány egy hatalmas, bársonnyal bevont 
díványt ajándékozott neki, amelynek törött volt a lába.

A zongora családi ereklye lett. Szvetlána ezen a hangszeren gyakorolt, amíg 
elvégezte a zeneiskolát. Meri, a húga, és Eva mama is ezen játszott. Manana is 
emellé ült le, amikor vendégségben járt a nagymamánál.

És elérkeztünk 1999-be. A zongora már ötvenöt éve a Bagdadasvili család éle-
tének része volt, amikor fölmerült bennem az ötlet, hogy: „Miért is ne?” Gon-
dolkodni kezdtem azon, hogyan lehetne Bakuból Torontóba szállítani a hang-
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szert. Mivel egy kicsit babonás vagyok, 
úgy döntöttem, nem szólok róla egy 
léleknek sem. Még Iya sem nagyon 
értette, hirtelen miért járkálok el olyan 
sokat a szomszédos könyvtárba.

Október végén telefonáltam Bakuba. 
Eva nagymama és Meri néni örömmel 
fogadta az ötletemet. Megkértem, tart-
sák titokban a szándékomat, és ma-
gamra vállaltam a szállítás megszerve-
zését és költségét.

A könyvtár egyik alkalmazottja elő-
ször abban segített, hogy az Interneten 
kikeressünk a sok tekintélyes, zongora-
szállítást vállaló cég közül egyet. A cég 
telephelye Montana államban volt. 
Azonnal odatelefonáltam. Kiderült, 
hogy csak az Egyesült Államok terüle-
tére vállalnak szállítást. Az orosz beván-
dorlók közt népszerű teherszállító cég, 
a Moszt először kérdőíveket töltetett ki 
velem, mielőtt vállalta volna a munkát, 

ám 2000 februárjában visszautasította a rendelést.
Pár hét múlva a könyvtáros felhívott. „Bakuban vannak szállítók, írjam fel a 

faxuk számát.” A megkapott számra azonnal elküldtem kérésemet: „Tisztelt 
Uraim! Kérem, közöljék a telefonszámukat, amelynek segítségével beszélhetek Önök-
kel. A következő nyolc órára bekapcsolom a faxomat, hogy megvárjam a válaszukat. 
Köszönöm!”

Kora reggel már ott volt a fax mellett az általam küldött levél másolata és rajta 
négy telefonszám. A cég neve Murphy In’l volt. Amikor az elsőt tárcsáztam, kel-
lemes női hang válaszolt: Galina!” Így találtam meg 2000. március 20-án Baku-
ban a jótevő tündéremet, aki a bakui reptér teherszállítási osztályán dolgozott. 
Az iratokon mindig a következő név szerepelt: „Galina – Export Coordinator 
Supervisor Murphy International World Carriers Ltd.”

Galina elmagyarázta, hogy dollárban és készpénzzel kell kifi zetni a zongora 
szállítását repülőn, és nagyjából négy dollárba kerül egy kiló. A tapasztalata szerint 
egy közepes méretű zongora 300-500 kiló közt van, és még be kell számítani a 
csomagolás súlyát. „Nagyjából 2200 dollárt kell majd fi zetnie, és ha valami költ-
ség merül föl a vámolásnál.”

Nagyon kapóra jött, hogy Galina személyében pótolhatatlan segítőtársra akad-
tam. Megígérte, hogy azonnal elküldi a hangszermúzeum szakembereit a zongora 
jelenlegi tulajdonosaihoz, akik kiállítják a kiviteli engedélyhez szükséges iratot, 

Eva Bagdadasvili, Manana nagyanyja, 
Bakuban.
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hogy a hangszernek nincsen különösebb művészi értéke. Az irat ára száz dollár. 
Galina olyan szívesen segített, hogy azonnal megígértem neki, neki is küldök 
valamicske összeget, ám ő méltóságteljesen és egyértelműen visszautasította. Azt 
is megígérte, csak az után küldi el a szakembereket, miután fi gyelmeztettem erre 
a zongora tulajdonosait.

Eva nagymama és Meri néni nyugodtan fogadta a hírt, hogy látogatókat kap-
nak, ám hihetetlen pánikot keltett bennük, amikor rögtön utána azt mondtam, 
távirati úton küldök a címükre kétezer háromszáz dollárt, hogy kifi zessék a költ-
ségeket: „Mit képzelsz, Vladimír! Nem kell semmiféle pénz! Ha megtudja valaki, 
hogy pénzt kaptunk, azonnal megölnek minket.” Sietve biztosítottam őket, hogy 
megértem a félelmüket, és egyáltalán nem küldök pénzt, majd megpróbálok más 
megoldást találni.

Felhívtam Galinát, beszámoltam neki a fejleményekről, és azt mondtam: 
„Galina, érzem, hogy maga rendes ember. Nem küldhetném-e személyesen magá-
nak a pénzt a költségekre?” Azonnal visszautasított, mondván, ebből hatalmas 
kellemetlenségei lehetnek.

Tovább kerestem tehát a megoldást. Közben Galina is értesített, hogy a zon-
gora elég kicsi, ezért a szállítás kevesebbe fog kerülni, mint gondolta. Végül is 
Malhaz Nanikasvili, Manana nővérének, Laljának a férje ígérte meg telefonon, 
hogy segít – családjával Tbilisziben lakott –, és megadta a bankszámlája számát, 
amelyre 2000. április 12-én dollárban átutaltam a kellő összeget.

Továbbra is a zongora elhozatalának gondja foglalkoztatott, bár volt épp elég 
esemény az életünkben, ám a fáradozásom nem került összeütközésbe sem Gavri-
linék látogatásával, sem Sándorék házának felújításával, sem az örömteli Újév, az 
ezredforduló köszöntésével. Újév estéjén Iya mindhárom gyerekünknek két-kétezer 
dollárt adott borítékban, Paul szüleinek, Mananának és Claire-nek pedig egy-egy 
hatalmas, színes orosz fababát, matrjoskát, benne egy üveg vodkával. Mindenki 
meglepődött. Én persze támogattam Iyát, és a gyerekek némileg zavarba jöttek. 
Mindnyájan újból meggyőződtünk arról, milyen határtalanul bőkezű Iya mama.

Július 11-én, szerdán a szerelőimmel éppen az egyik általunk karbantartott 
toronyház földalatti garázsában szereltük be az új villanyhálózatot, amikor hal-
lottam, hogy cseng a telefonom. Iya volt az, és ezt közölte: „Éppen most hívott 
a reptérről a Lufhansa Cargo. Csomagod jött Bakuból, a feladó Meri Ezrovna 
Tetruasvili, Pervomajszkaja utca 195. A súlya 300 kiló. Ha holnap tizenegyig 
nem hozod el, napi 65 dollárt kell fi zetned az őrzéséért.” Tehát itt van! 

Másnap reggel segítségként magammal vittem Ruben Carrerót, béreltem egy 
zárt rakterű teherautót, és indultunk a torontói reptér teherszállítással foglalkozó 
részlegébe. A Lufthansa Cargótól először a kanadai vámhivatalhoz küldtek, ahol 
ki kellett fi zetnem a vámilletéket a behozott csomagért. A vámos megkérdezte, 
mit tartalmaz a konténer. Nemcsak azt mondtam el neki, hogy egy régi hang-
szerről van szó, amely a menyem családi ereklyéje, hanem a kifakult fényképet is 
megmutattam, amelyen a zongora mellett ott ül Eva Rubenovna, a menyem 
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nagyanyja. Amikor pár hónappal korábban Dogyikék a családi albumukat muto-
gatták, elkértem ezt a fényképet, mert arra gondoltam, jól jöhet a továbbiakban. 
A kanadai vámos nagylelkűen kijelentette, hogy ilyen csomagért nem ró ki vám-
illetéket. Őszintén megköszöntem neki: „Köszönöm, Sir! Ezzel Ön is hozzájárult 
az ajándékomhoz, amelyet jó embereknek szánok.”

A mozgó daruval könnyedén begörgették a régóta várt, magas és keskeny 
dobozt a teherautó rakterébe (a zongorát oldalra döntve szállították, a lábait és 
a pedált leszerelték, és külön becsomagolták), mi pedig óvatosan elindultunk a 
városba. Sándoréknál már várt minket Iya és Edwin, akik készen álltak, hogy 
segítsenek. Senki sem volt otthon, ám nekem mindig van kulcsom a gyerekeink 
otthonához. Bementem a házba, és kinyitottam az udvarra vezető tolóajtót.

A dobozt óvatosan leengedtük a teherautóról egy targoncára, amelyet a 
műhelyből hoztunk magunkkal, és begördítettük az udvarra. Sokszor megáldot-
tuk a Murphy In’l céget, és dicsértük a bakui csomagolókat is. Azonnal eszembe 
jutott, annak idején mennyire elámultunk a Volgai Autógyárban, milyen csodá-
latosan becsomagolták a külföldről folyamatosan érkezett berendezéseket, de a 
bakui csomagolás még annál is jobb volt. A fedelet, lábat, pedált és kottaállványt 
mind leszedték a zongora testéről, és külön csomagolták be, gondosan beburkol-
ták puha vatelinbe, azt pedig néhány réteg beázás elleni fóliába. A zsanérokat és 
menetcsavarokat külön zsákba rakták.

Egy kis zavar támadt, mielőtt bevittük volna a zongora egyes részeit a házba. 
Nekem az volt az érzésem, hogy a zongorát az ebédlő parkettájára kéne állítani, 
Iya viszont úgy vélte, jobb helye volna a nappali kandallója melletti sarokban. 
Ennek a padlóját viszont faltól-falig szőnyeg borította. Nem maradt más hátra, 
föl kellett hívni Mananát a munkahelyén, és megkérdezni, mi a véleménye.

„Manana, kérlek, ne ijedj meg, hallgass végig nyugodtan! Hoztam neked egy 
zongorát. Éppen most akarjuk bevinni. Mit szeretnél, hová állítsuk?

„Miféle zongorát? Honnan?” – kérdezte ijedten Manana.
„Manancsik, később majd elmesélem, De most azt mondd meg, mit szeretnél, 

hol álljon: az ebédlőben az ablak mellett, vagy a nappali jobb sarkában?”
„Jobb volna a nappaliban.”
Így tudta meg Manana a titkomat. Négyesben könnyűszerrel bevittük a zon-

gora testét a házba, és nekiálltunk a szerelésnek. Elsőként a három erős lábat és 
a pedált tettük a helyére. A billentyűzet fedelén ott állt a készítő cég neve arany 
betűkkel: Ad. Knöchel, Berlin. „Belül a húrok közelében még egy felirat volt: 
Lexow Berlin. Grand Prix. Intrn, Musik-Ausstelung, Genf. 1927.” A küldött 
összeállításból hiányzott a pedálok támasztékát adó hajlított zsanér, ám a felerő-
sített csavarok helyén látszott, hogy régiek, ezek szerint a zsanér már régen nem 
volt meg. Minden más a helyén volt, fölös csavar nem maradt.

Elgyönyörködtünk munkánk eredményében, majd bezártuk a házat. Vissza-
vittük a teherautót az átadó pontra, én meg elindultam a műhelybe, hogy új 
zsanért csináljak a pedálokhoz. 
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A zongora megérkezett Torontóba. 2001. július 12.
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Hihetetlen, hogy Iyával milyen bol-
dognak láttuk a síró Mananát, Dogyi-
kot és Szvetlánát a zongora mellett, 
amikor két óra múlva visszamentünk, 
hogy beszereljem az új zsanért. Külö-
nösen Manana volt izgatott. Nemcsak 
a nagyi lakásának illatáról ismert rá a 
zongorára, hanem néhány hajtűt is 
talált a hangszer belsejében, amelyeket 
réges-régen ejthetett bele a bakui lakás 
egyik lakója.

Októberben rövid levelet kaptam Tbilisziből, amelyet Lalja, Manana nővére írt:
„Kedves Vladimír Francevics!
Itt küldjük a zongoraszállítás költségének számláját. A számlán 1780 dollár van, 

viszont Malhaz 120-130 dollárt még elköltött borravalóra és ajándékra azoknak, 
akik segítettek ebben az ügyben. A maradékot, vagyis 200 dollárt visszaküldjük.

Szeretettel üdvözlöm az egész családot. Csók: Lalja.”
Szeretném úgy zárni ezt 

a fejezetet, hogy időben hét 
évvel előreugrom. 2008. 
október 7-én Manana 
ünnepséget szervezett a 
házukban Szvetlána mama 
hetvenedik születésnapja 
alkalmából. Az ünnepség 
feledhetetlenül szép volt, 
csak az árnyékolta be, hogy 
Dogyik papát másfél évvel a 
felesége hetvenedik szüle-
tésnapja előtt egy alattomos 
betegség elvitte körünkből.

Nagyszerűen sikerült a 
hetvenedik születésnap 
megünneplése. Szvetlánát 
meglepetésként érte az 
ünnepség. Szerényen azt 
javasolta Mananának, hogy 
rendeljenek pizzát, és csak a 

Sándor családja Audrey 
tizenkettedik születésnapján.
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családunk gyűljön össze. Manana valóban csak a legbensőségesebb barátokat hívta 
meg, de így is teli lett a ház. Tizenhárom ember volt jelent, Diana, a húga, 
 Weltman Edit, a mi Paulunk szülei és lánytestvére, Borja Eterivel és Misikóval, 
Inga a gyerekeivel, Marat és Lina Gercovics. Manana hűséges és nagyon kellemes 
barátai is ott voltak, akik Dél-Afrikából vándoroltak be, Hailey és Jeremy Pop a 
két gyerekükkel, valamint az anyjuk, egy elegáns és szívélyes hölgy, aki Ausztrá-
liából érkezett vendégségbe hozzájuk.

A nappaliban leoltottuk a villanyt, és a vendégek elbújtak, amikor Sándor 
bevezette Szvetlánát: belépett a házba, Manana lesegítette a lépcsőn az anyját a 
nappaliba.

Hirtelen kigyulladt minden fény, és kórusban felhangzott, hogy: „Happy 
Birthday, Szveta mama!” Meglepetés, könnyek! Mindenki megölelte az ünnepel-
tet. Manana nagy szeretettel és tudással maga készített el minden fogást a vacso-
rához. Aztán jöttek a pohárköszöntők, az ajándékok. Az unokák játszani kezdtek.

Az ünnepség legfényesebb pillanata az este végén következett be, amikor 
Manana már kiszolgálta a vendégeket, és izgatottan leült a zongorához, amely 
több mint fél évszázada a családjáé volt, és csak az anyjának, játszani kezdett. 
A vendégszerető házat betöltötte a zongora hangja. Lélegzetvisszafojtva hallgattuk 
végig Frédéric Chopin Nocturne No 2-jét.
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Az Anglia nevű országról először kisgyermekkoromban hallottam, még Bobrujszk 
német megszállása előtt, amikor Józsi, a bátyám meg a vele egyidős fi úk meg-
engedték nekünk, a kicsiknek, hogy leüljünk barakkunk hosszú, sötét folyosóján, 
és hallgassuk a felolvasásukat. A könyvek Cook kapitányról, Robin Hoodról és 
Twist Oliverről szóltak. Kicsit később, amikor a gyerekágyam fölött a falon volt 
egy kis hely, Józsi kiszögezett rá egy politikai világtérképet, amely még a papáról 
maradt ránk. A bátyám elmagyarázta, hogy a térképen zöldre festett országok a 
brit birodalmat ábrázolják, amelynek sok gyarmata és domíniuma van. 

Amire befejeződött a második világháború, a tudatomban Anglia már elsza-
kíthatatlan része lett a Hitler-ellenes koalíciónak.

A mi családunknak nem volt pénze rádióra, de néhány barakkszomszédunknál 
volt hangszóró, amely két dróttal csatlakozott a városi rádióhálózathoz. 1949-ben 
jelent meg a három hullámsávú, Rekord elnevezésű készülék, az első szovjet rádió, 
amelyet a berdszki rádiógyár gyártott. Regina mama valahogy addig garasosko-
dott, amíg szánalmas fi zetéséből, meg tudta venni nekem ezt a technikai csodát. 
Apámtól a kolimai táborból éppen akkoriban kaptuk az utolsó leveleket, ame-
lyekben folyton arról írt, nyugtalan a sorsom miatt, azért, mert rosszul tanulok. 
Aztán megvettük a rádiót.

A Rekord teljes egészében megváltoztatta az életemet. Az egész világ ott termett 
a lakásunkban. A BBC adásai, amelyeket a szovjet zavarás miatt alig lehetett hal-
lani, naponta meséltek Angliáról, történelméről és kultúrájáról. Akkor hallottam 
az országnak azt a romantikus nevét is, hogy „ködös Albion”. Egyetemista korom-
ban volt egy rövid időszak, amikor a szovjethatalom engedélyezte az Anglia című 
kis terjedelmű, színes folyóirat terjesztését, amire elő is lehetett fi zetni. Ám Hrus-
csov teljhatalmának csúcspontján a folyóirat már nem volt kapható.

Váratlan lelkesedést váltott ki belőlem a hír, amikor 1956-ban a magyarországi 
rokonaimtól megtudtam, hogy apám húga, Róth Lujza régóta Angliában él. Az 
volt tehát az első alkalom, amikor meghódítottuk a ködös Albiont.

Róth Hanyi nagyanyám hét gyereke közül Kati, a rokonszenves, magas, kisportolt, 
nagyon művelt, művészetkedvelő Kati, aki talán egy kicsit sokat beszélt, a teljes ellen-
téte volt ikertestvérének, Lujzának. Az alacsony, csöndes Lujza a húszas évek elején 
Bécsbe utazott, hogy valami szakmát tanuljon. A nagyanyja testvére, Berta néni 
fogadta be, aki a Bécsben közismert Klein rabbi felesége volt. Lujza először varrni 
tanult, aztán egy fényképészhez állt be inasnak, akinél különösen jól építette fel a 
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kuncsaftok fényképezéséhez a hátteret. 
Maradt pár minta nálunk a munkáiból.

A gazdasági válság idején Lujza az egyik 
bécsi újságban hirdetést adott fel, hogy 
fi atal lány házvezetőnői állást vállal azzal 
a feltétellel, hogy lakást biztosítanak 
neki. Pár hónap múlva levelet kapott 
Angliából, amelyben egy tehetős család 
tett ajánlatot. Lujza elfogadta a munkát. 
Londonban egy fi atal házaspár fogadta, 
akik beültették a Rolls Royce-ba, és 
magukkal vitték Londontól mintegy 
száz kilométerre lévő birtokukra.

Angol arisztokrata család volt, amely már nemzedékek óta arab telivérek 
tenyésztésével foglalkozott. Néhány különleges fajtájú, nagyszarvú szarvasmarha 
is volt a birtokon. A házaspárnak két fi a volt. A fi atalabbik egyszerű származású 
lányt vett feleségül, aki miatt arisztokrata családja elfordult tőle, és kitiltotta a 
birtokról. Az idősebb fi ú állatorvos lett, nem alapított családot, és élete végéig a 
birtokon maradt, folytatta a családi üzletet. 

Az úr nem sokkal a háború befejezése után meghalt. A lady megöregedett. 
Eltiltották a lovaglástól. A család játéklovat rendelt a ladynek, amelyen a hölgy 
eltöltött néhány órát naponta.

Lujzát már nem sokkal az érkezése után minden családtag rokonszenvesnek 
és megbízhatónak tartotta. Megtanult angolul, és vezette a háztartást.

Tomszkban és Togliattiban kaptunk párszor levelet Lujza nénitől, amelyeket 
Budapestről továbbítottak nekünk. Regina mama rendszeresen válaszolt neki. 
A magyarországi rokonoktól Tomszkba érkezett egyik csomagban sok minden 
más mellett két jó minőségű női nadrág volt, amelyeket Iya és Szvetlána ügyesen 
átalakított, és öltöny lett belőlük Sándornak és Feliksznek. Pár év múlva az egyik 

budapesti látogatásunk során, 
tudtuk meg, hogy Lujza a lady 
teniszruháiból állította össze a 
csomagot.

Lujza ritkán utazott haza 
Magyarországra, hogy megláto-
gassa a testvéreit, de ilyenkor 
mindig az történt, hogy már az 
érkezése utáni napon utánatele-
fonált a lady, hogy megkérdezze, 
milyen gyorsan tudna vissza-
térni?

Apám testvére, Róth Lujza Bécsben. 
1926.
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Először 1968-ban találkoztunk Lujzával, Magyarországon. Melegen, de külö-
nösebb lelkesedés nélkül fogadott minket. Budapesti útjai során a leginkább 
gazdaságokba szeretett ellátogatni, ahol az állatokat becézte, és a testvérei kény-
telenek voltak türelmesen elkísérni őt ezekre az utakra.

A találkozásunkból leginkább az a kedves kép maradt meg bennem, hogy két-
éves, fekete szemű Ilonánk folyton levette a kalapot Lujza néni fejéről, a saját 
fejére rakta, és a Római parti nyaraló udvarán fel-alá járkálva, így dicsekedett: 
„Miss Jott (Rott – V. R.) vagyok, és ő is miss Jott!” Igen, azokban a napokban 
két miss Rott volt a nagy családban.

A lady hamarosan meghalt, és Lujza kettesben maradt az idősebbik fi úval a 
birtokon. Időnként meglátogatta őket a kisebbik fi ú. A lótenyésztés fokozatosan 
megszűnt. Lujza leveleiből tudtuk, hogy az állatorvos szinte minden nap elviszi 
őt a Rolls Royce-on a falusi piacra friss zöldségért. Sasa bácsi egyszer elküldte 
nekünk Tomszkba a Rolls-Royce cég személyautói katalógusát, s mi érdeklődve 
nézegettük. Fogalmunk sem volt róla, hogy az a világ egyik legdrágább modellje. 
Most már tudjuk, hogy mi történt: az állatorvos ebből a katalógusból nézte ki az 
új modellt a vásárláshoz, utána pedig Lujza elküldte azt öccsének, Sasának.

Hamarosan az állatorvos is elhunyt. Lujza egyedül maradt a hatalmas házban. 
Egykor a lady különös elismerése jeleként Lujzának ajándékozta a gyűrűjét, 
amelyben egy hatalmas briliáns volt. Aztán a fi atalabb fi ú egy nap bevallotta a 
magányos Lujzának, hogy mindig nagyon tetszett neki az anyjának az a gyűrűje. 
A jószívű és együgyű Lujza azonnal odaadta a gyűrűt a fi únak.

A rokonság némi gúnnyal vegyes sajnálkozással gyakran megtárgyalta a  különös 
paradoxont: amikor Lujza 1930-ban beállt az angol családhoz, meghatározták a fi ze-
tését, amit a bankszámlájára utaltak át. Teltek az évek, a fi zetését nyilván fölemelték. 
S az azóta eltelt több mint harminc évben Lujza egyszer sem nézte meg a bankszám-
láját. Először is, sosem volt rá ideje, másodszor, egyszerű lélek lévén, nem volt rá 
szüksége. Mindössze párszor látogatta meg a rokonságot, a menettérti repülőjegyet 

pedig a lady fi zette, ahogy az apróbb 
kiadásokra szolgáló zsebpénzt is ő adta.

Amikor 1974-ben Regina mamával 
Torontóban maradtunk, egyik első örö-
münk volt, hogy levelet kaptunk Angli-
ából, amelyen bátran ott állt a feladó 
neve: „Miss Luise Roth, New Lodge, 
Plait ford, Nr. Romsey, Hants, England.” 
Lujza gratulált fontos lépésünkhöz, és a 
legjobbakat kívánta nekünk. Regina 
mama rendszeresen levelezett vele. Pár-
szor még föl is hívtuk Torontóból. Lujza 
akkor is örült, amikor Iya és a gyerekek 
csatlakoztak hozzánk Kanadában. 
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1982-ben, első európai turis-
tautunkra készülve, írtam Lujzá-
nak, hogy terveink szerint Angli-
ába is megyünk. Nem kaptunk 
tőle választ. És nem vették föl a 
telefont, amikor Londonból, mit 
sem sejtve, megpróbáltam fel-
hívni a birtokot. Sok év múlva 
Jutka, az unokatestvérem elme-
sélte, hogy számtalanszor szerette 
volna meglátogatni Lujzát, de ő 
egyáltalán nem örült volna a látogatásnak. Ilonka néni ezzel kapcsolatban feltéte-
lezte, hogy Lujza eltitkolta gazdái előtt a zsidó származását.

1983-ban a magyarországi rokonok levelet kaptak Angliából, amit egy a falu-
ban lakó szomszédasszony írt. Közölte, hogy Lujza súlyosan megbetegedett, 
magához vette, és ő ápolja a beteget. Jutka odautazott, hogy meglátogassa. Lujza 
elvitte Jutkát a házába. Jutka elmesélte, hogy a hatalmas kastélyt régi bútorokkal 
rendezték be, és a konyhából sokéves pókhálók foszlányai lógtak a mennyezetről. 
Csak a folyosói pókhálók voltak kisebbek, nem értek Lujza fejéhez, ám Jutkának 
meggörnyedve kellett közlekednie.

A következő év nyarán, nyolcvanhárom éves korában Lujza jószívű szomszéd-
asszonya karjában meghalt. Az életében megkeresett pénzt két egyenlő részre 
osztotta: az egyiket a szomszédasszony kapta, a másikat a magyar rokonok. Jutka 
hazahozta Angliából Lujza hamvait, amit két lánytestvére, Ilonka és Lolo, vala-
mint az öccse, Sasa abba a sírba temetett, amelyben az anyjuk, Hanyi mama is 
nyugodott. Valahányszor a családunk ellátogat a régi budapesti zsidó temetőbe, 
mindig két csokor virágot viszünk a sírhoz.

A ködös Albion második meghódítása sokkal romantikusabb volt. Edwint, kiseb-
bik fi unkat, miután elvégezte a torontói egyetemet, és párszor munkahelyet vál-
tott, 1993-ban fölvették a híres Dov Friedberg pénzügyi céghez, ahol immár több 
mint tizenöt éve dolgozik. A cég a város legszebb épületeinek számító BCE Place 
egyik háztömbjében található, és Torontó két főútjára, a Yonge Streetre és Bay 
Streetre is van kijárata. 

1996 szeptemberének egyik napfényes napján Edwin ebédszünetben egy már-
ványpadon ülve a szabad levegőn kávézott, amikor a közelben észrevett egy rokon-
szenves lányt. Odament hozzá, bemutatkozott. „Edwin.” „Claire” – hangzott a 
csöndes válasz. Kiderült, hogy ugyanabban az épületben dolgozik, épp a kávézó-
ban. Barátságot kötöttek, amelyből hamarosan valami egész más lett.

Claire Woodcock, miután a manchesteri egyetemen megkapta a magiszteri 
fokozatot politikatudományból, sok fi atal angol lányhoz hasonlóan úgy döntött, 
egy évet Kanadában dolgozik. Útjának végcélja a távoli Vancouver volt, ahová 
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novemberre kellett megérkeznie. Csak ideiglenesen állt meg Torontóban, a barát-
nőjét kísérte el ide. Az apja megvette neki a Toronto – Vancouver közötti útra a 
jegyet, és a mi címünkre küldte el, nem oda, ahol a lánya ideiglenesen lakott. Iya 
akkor látta először a fi atal, rokonszenves szőke lányt, amikor a postájáért jött át 
hozzánk. Este munka után Iya ezzel az újsággal várt engem: „Ma itt járt egy nagyon 
csinos, fehérbőrű lány, hatalmas kék szeme van. Azt hiszem, ő lesz Edwin végzete!” 
Claire elrepült Vancouverbe, ahonnan azonnal egy nagyon szomorú levelet írt 
Edwinnek, majd egy hét múlva visszatért Torontóba. A szülei hamarosan meg-
érezték, hogy valami komoly dolog történt, Angliából Torontóba érkeztek, és elvit-
ték lányukat egy New York – Washington kirándulásra, hogy tisztázzák a helyzetet. 
Claire a szülei nevében onnan hozott nekünk ajándékot: egy könyvet a Holocaust 
Museumról, amely éppen akkor nyílt meg az USA fővárosában.

„1997. június 1. Vasárnap. Tegnap Sándor és Manana magukkal vitték Audreyt a 
polgári bíróságra, ahol Manana megkapta a kanadai állampolgárságot. Ezt is megértük! 

Este pedig, a városi hírek mindkét adásában látható volt a mi Mananánk is az állam-
polgárság átadásának ünnepségén. Sándor azt mesélte, hogy a bíróság épülete mellett volt 
épp egy vándor játszótér, ahol Audrey felült a körhintára, de még egy igazi csacsira is. Az 
is igaz viszont, hogy Audrey háromnegyed részben Sándor papa vállán ült, s csak negyed-
részt – a fél lábával – a csacsin. Ráadásul a csacsi egész idő alatt prüszkölt.

Megterveztünk és elkészítettünk négy üveges szekrényt  Edwin szobájába, 
amelyben a tucatnyi országban vásárolt  Coca-Colás üvegeit és dobozait tarthatja. 
Amikor a cég hírét vette gyűjteményének, elküldte annak az üvegnek a másolatát, 
amelyet 1915-ben szabadalmaztattak az italhoz. A képen a négy szekrényből kettő 

látható a fejünk fölött. 
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Ma napközben velünk együtt Edwin és Claire is ott volt a szokásos vasárnapi 
látogatáson a Baycrestben (idősek otthonában – V. R.). Az unokák közül csak Ada 
és Adam volt velünk (Serena »party«-n volt, Audrey a szüleivel vendégségbe ment). 
Mint rendesen, fagylaltot ettünk. Claire és Edwin is jól érezte magát. Az egész otthon 
egyébként az unokákat szórakoztatta. Ada hirtelen odafutott hozzám: »Gyeda! Egya 
just kissed Claire! And not in a chick, but lip to lip!« (Nagyapa! Egya most csókolta 
meg Claire-t! És nem az arcán, hanem a száján!)

Lefordítottam Riza mamának, amit Ada mondott, és anyu hangosan fölnevetett. 
Claire rájött, miről van szó, és elmondta Edwinnek. A fi am elnevette magát.”

„Június 9. Este megérkezett Edwin és Claire, csak úgy ragyogott az arcuk: »Hírünk 
van: eljegyeztük egymást!« Istenem, ezt is megértük!

Kiderült, hogy a fi am napközben felhívta Sheffi  eldet, Claire szüleit, és igazi úriember-
hez méltóan megkérte az apjától a lánya kezét. »Gratulálok!« – volt az atya válasza.”

John és Penny Woodcock, a fi uk, a szerény és rokonszenves Graham társaságában 
megérkezett Torontóba Edwin és Claire közeljövőben történő házasságkötésére. 
Iyával izgatottan vártuk velük az első találkozást. Még otthon, Sheffi  eldben meg-
kapták őszinte meghívásunkat, hogy nálunk Sándor volt alagsori szobájában száll-
janak meg. Ám a Woodcock család a reptérről egyenesen a már korábban lefoglalt 
szállodai szobába tartott, a Royal Yorkba. Elcsodálkoztak a szálloda körüli meg-
erősített őrségen. Nagyon fi gyelmesen ellenőrizték az irataikat, és igen kelletlenül 
engedték be őket az előcsarnokba. Hihetetlen meglepetésben volt részük, amikor 
a szálloda elé abban a pillanatban díszkísérettel autóoszlop érkezett, s az első autó-
ból kiszállt II. Erzsébet, Nagy-Britannia királynője, és elindult a szálloda felé. (!)

Woodcockék egy óra múlva már nálunk ebédeltek, és az izgatott John párszor 
elismételte. „Ez hihetetlen! Torontóba kellett jönnünk, hogy lássuk a királynőt!”

Az asztalnál próbáltunk közös témát találni velük, de őszintén meg kell mon-
danom, hogy mi Iyával alig értettük az angolságukat. Amennyire megértettük, 
azt mondták, hogy most látnak először ilyen közelről olyan embereket, akik 
Oroszországból érkeztek.

Iya a gyerekek eljegyzésének tisztele-
tére este barbecue-sütést rendezett az 
udvaron. Csak a legszűkebb társaságot 
hívtuk meg, köztük Regina mamát is 
hazahoztuk, hogy megismerkedjen az 
angliai vendégekkel. Mindenkit bemu-
tattunk a Woodcock házaspárnak. Sán-
dor és Iya alig győzte sütni a saslikot és 
a fasírtot. Azon az estén Józsi hegedű-
játékát helyettem Feliksz, a fi a kísérte 
tangóharmonikán.

Joe Weltman volt az első, aki iparko-
dott meggyőzni a távoli Anglia szülötteit, 

Edwin és Claire a házasságkötésük 
napján. Toronto, 1997 júniusa.
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„milyen hatalmas a mi klánunk”. Marat is kipró-
bálta a vendégeken az angolságát. Pezsgőt bon-
tottunk, kezdődtek a pohárköszöntők. Amikor 
aztán Dogyik, aki már elmondott két hosszú 
grúz pohárköszöntőt, lelkesen rágyújtott a har-
madikra is, Claire édesanyja elsírta magát. Meg-
értettük, hogy a ködös Albion lakói először csöp-
pentek ilyen lármás, nyíltszívű emberek közé, 
akik pedig alig tudnak angolul. 

Azóta több mint hat év telt el. A mi kis Claire- 
ünk meg akarta szerezni a közgazdász diplomát, 
és hétévnyi megfeszített esti tanulással el is 
végezte a torontói egyetemet. A saját szép házuk-
ban laknak, mindkettőnek jó munkahelye van. 
Szombatonként pedig, amikor az egész család 
eljön hozzánk, Iya mamáékhoz ebédelni, amikor 
Edwinre és Claire-re néznek, valamennyien lát-
ják, hogy igenis, létezik szerelem a világon! Claire és Edwin. 1998 májusa.

A gyerekeink és a szüleik. Toronto, 1997 júniusa.
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ANYÁM ÉLETÉNEK LEGSZEBB ÉVEI

Regina mama 1990. június 11-én lett kilencvenéves. Kilencven év! Ám a Bay-
crestben – amely a legrégebbi zsidó idősek otthona volt Torontóban –, nem volt 
szokatlan ez az életkor, sem a kilencedik emelet negyvennyolc lakóját – anyu is 
ott lakott –, sem az őket ellátó személyzetet illetően. Az emeleten ennél magasabb 
volt az átlag életkor. Az egyik öregasszony, aki Lengyelországban született, százhat 
éves volt, és elég értelmesen válaszolgatott, amikor oroszul kérdezgettem. Nekem 
viszont és a családomnak, a még mindig szovjet felfogóképességünkkel, valóságos 
csoda volt, hogy a mi drága Riza nagymamánk kilencvenéves. Nem is vártunk 
nagyobb ajándékot a Teremtőtől!

Hermann Spielberger tizenhárom 
gyereke közül Regina a tizenkettedik 
volt. Rajta kívül egyik sem ért meg 
ilyen magas kort. Jolán, az utolsó élet-
ben maradt testvére – a húga –, nyolc-
vanhat éves korában halt meg, Her-
mannt pedig ötvenhat éves korában 
veszítette el a családja.

Határtalan volt az örömünk anyám 
kilencvenedik születésnapján. Az 
ünnepség kezdeményezője Iya volt. 
Gyermekkorában az ő családjában is 
iparkodtak a legnagyobb tisztelettel 
megemlékezni minden örömteli ese-
ményről. Torontói szerény házunkban Iya hatalmas, szépséges fogadást szer-
vezett. Több mint negyven ember gyűlt össze. Én hoztam haza anyut. 

Mindenki melegen gratulált neki. Reginánk karosszékben ült, mélán mosoly-
gott. Az első pohárköszöntőnél fenékig felhajtotta a nagy pohár bort. Józsi, a 
bátyám folyamatosan hegedült, én tangóharmonikán kísértem. Eljártuk a Hava 
Nagilát, a hórát, a csárdásunkat, még a merész cigánytáncot is. A vendégek közt 
ott volt Valentyina és Vitalij Grojszman Togliattiból, akik Oroszországban vették 
hírét az ünnepségünknek. Anyám hivatalos gratulációt kapott Mr. Petersontól, 
Ontario tartomány miniszterelnökétől és Gnatisin úrtól, a főkormányzótól. Ezek 
a gratulációk bekeretezve ott függenek a házi könyvtárunk falán, a mi kanadai 
mérnöki diplomáink mellett.
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A Baycrestben is megrendezték a hagyományos havi ünnepséget, a Mazl Tov 
Nightot a nagyteremben. A kilencedik emelet lakói közül azoknak szánták, akik-
nek abban a hónapban volt a születésnapjuk. Minden ünnepelt külön asztalnál 
fogadta nagyszámú („kenajnye horo!”) kedves vendégét, a gyermekeit és unokáit. 
Néhány ünnepelt, akiknek névnapjuk volt, máris elszundikált az asztaloknál. Az 
asztalokon torta, üdítő, gyümölcs, chips. A kicsiknek léggömböket osztogattak 
a bohócok, amelyeket felfújtak, és különféle állatfi gurákat csavargattak belőlük. 
A színpadon szólt a zenekar, énekesek léptek föl. Az összegyűltek hatalmas kör-
táncban járták a Hava Nagilát, és vidáman lökdösték maguk előtt a tolószékben 
ülő ünnepelteket.

Az én emlékeimben a Baycrest csak anyu kilencedik emeletét jelenti, ahol 
minden lakó kerekesszékben ült és közlekedett. Közülük csak nagyon kevesen 

. Regina mama 1990. június 11-én ünnepelte kilencvenedik születésnapját.
Balról jobbra: Joe, Eleanor és Ruthy Pozner, Valentyina és Vitalij Grojszman, régi 

jó barátaink, Weiszhaus Jenő és Ágnes, Iya,  mellette Jelena Safi rovics, Józsi, 
a bátyám, mellette Riva és Jeff  Karstadt áll.
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voltak olyan állapotban, hogy napjá-
ban háromszor le tudtak volna menni 
a földszintre, a vendéglőbe. A többi, 
dietetikus által összeállított, egyéni 
menü alapján, az emeleten lévő kávé-
zóban evett. Sokan már nem tudták 
önállóan tartani a kanalat, ahogy az én 
anyám sem. Etetni kellett őket. És ezt 
szokatlan jósággal és türelemmel 
végezte az emelet egész kiszolgáló sze-
mélyzete, nővérek, dajkák és önkénte-
sek, valamennyien más és más ország 
szülöttei. Többségük azonban jamaicai 
volt, és ők voltak a legkedvesebbek, 
kissé lassúak, de mindig mosolygósak. 
Páran közülük már megtanultak 
annyira jiddisül, hogy tudtak beszél-
getni az öregekkel. Könny szökött a 
szemembe, amikor először hallottam, 
hogy beszélnek ezek a sötétbőrű dajkák anyámmal, miután hallották, hogy 
magyarul beszélek hozzá: „Anyu! Jó napot! Hogy vagy, anyu?” 

Ezeknek az embereknek a jósága volt az egyik ok, amiért a családunk annyira 
szerette Jamaicán tölteni a téli szünetet. A fülöp-szigeteki bevándorlók „mama 
Rott”-nak hívták anyámat, engem meg „papa Rott”-nak. Igen, újra apa lett belő-
lem, anyám pedig a gyerekem lett.

„1985. szeptember 2. Vettem anyunak egy Sanyo Walkmant, megtanítottam a 
használatára. Megtanulta, hogyan kell bekapcsolni, és ráállni a zenecsatornára.

Regina mama Miamiban. Florida, 
1979.

Baycrest, a kilencedik emelet. 
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Ezeknek az idős embereknek, a kilencedik emelet lakóinak, kora és helyzete min-
dig fi gyelmessé tesz, kijózanít és újra meg újra arra késztet minket, hogy értékeljük, 
milyen ajándékot kapunk mindennap az élettől.

A kis öregek szinte egész nap mozdulatlanul ülnek a tolószékeikben. Persze, egész 
idő alatt gondolnak valamire. Még az is lehet, hogy emlékeznek valamire, terveznek 
valamit, ám többségüktől csak szakadatlan panaszt hallani, mindegy, mire panasz-
kodnak. A tolószékeken napközben kitolják őket a folyosóra, hogy egy kicsit vidámab-
bak legyenek, hogy érezzék vagy hallják maguk mellett a szomszédot. A legelőkelőbb 
helynek a liftek előtti terület számít, ahová a legnyugtalanabb ápoltakat gurítják. 
Mivel a liftajtók folyton nyílnak-csukódnak, és szakadatlanul jönnek-mennek az 
emberek, el tudja vonni a fi gyelmüket, és pár órára megnyugtatja őket.

Mindenkinek világos különszobája van beépített szekrénnyel, különböző helyze-
tekbe állítható ággyal és tágas toalettel. De már egyikük sem tudja segítség nélkül, 
önállóan igénybe venni a toalettet. Amikor a tolószékben ülnek, különleges pelenkát 
viselnek. A dajkát kell megkérniük, ha ki akarják cserélni a pelenkát. Ám kérni 
angolul kell, és az én szegény anyám, a »mai nap hőse«, beszélni nem tud, bár vala-
micskét ért angolul. Az emeleten viszont csak egy ápolónő tud magyarul, ő viszont 
három műszakos váltásban dolgozik. A többi segítő is szereti anyámat (hiszen csak 
nekem panaszkodik), dicsérik, amiért olyan tiszta, kitartó, és mindig jó az étvágya. 
Tisztelik, és ösztönösen próbálják megérteni, de a legtöbbször nem értik.

Anyám órákig ül némán, szenved a piszkos pelenka miatt, vár engem, és fokoza-
tosan elbóbiskol. Amikor megérkezem, először is gyorsan kiviszem a toalettbe, ráül-
tetem a vécére, a többi az ő dolga. Anyám mindent ért, és örül a tiszta pelenkának. 
Mivel nem tud beszélgetni a kiszolgáló személyzettel, úgy bánnak vele, mint egy kicsi 
gyermekkel. Amikor lefordítom nekik anyám egy-két válaszát, nagyon elcsodálkoznak: 
»Mrs. Rott, hát ilyen okos? El sem tudom hinni!«”

Anyám tizennyolc évig élt a Baycrestben, s én minden áldott nap iparkodtam 
ott lenni nála délután ötre, hogy megvacsoráztassam. Persze lett volna, aki meg-
etesse, de hát azt össze sem lehet hasonlítani azzal a nyugalommal, amikor anya 
és fi a kettesben elvonul a vacsora ide-
jére, amit már annyira vártak. Feledhe-
tetlenek ezek az együttlétek anyámmal.

„1996. december 26. Mint általában, 
ötre ott voltam a Baycrestben, hogy meg-
etessem anyámat. Leültem mellé, még 
nem érkezett meg a vacsora az emeletre. 
Váratlanul azt mondta nekem magyarul: 
»Már csak egy örömöm maradt az élet-
ben, fi am, hogy minden nap téged vár-
lak.« »Én is nagy örömmel szaladok ide 
hozzád, mama, minden este« – mond-
tam, és gyöngéden megcsókoltam.”

Vendég New Yorkból: Jeff  Spielberger 
(Móric bácsi unokája). Baycrest, 1984.
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Anyám még mindig világosan tudott gondolkodni, s nekem mindig föl kellett 
készülnöm ezekre a találkozásokra, arra, miről beszélgessünk, különben azonnal 
megkaptam: „De hát tegnap már meséltél erről!” Nem volt helye semmiféle gyer-
mekes selypegésnek. Amikor elindultam anyámhoz, megpróbáltam minél több 
hírt megjegyezni a rádióból, aztán a legérthetőbbeket elmondani neki, hogy más-
nap reggel, amikor egyedül üldögél, eszébe jusson, és gondolkozzon rajta. Mindig 
elmondtam, miféle munkával telt el a napom. Anyámat különösen aggasztották 
az Izraelből érkező hírek: „Bárcsak jobban menne a zsidóknak!”

Friss, meleg vacsorát osztottak az emeleten. Anyámnak mindig jó volt az 
étvágya. Már régen lemondtunk a protéziséről, hogy jobban érezze az étel ízét. 
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Áttört, passzírozott ételt kapott, de a legjobban azt szerette, ha kapott két, néha 
pedig három csirkecombot, amit kicsit összenyomkodva, mindig én raktam a 
szájába. Az is csoda volt Istentől, hogy a Baycrestben a legtöbb szakács magyaro-
san főzött. Anyám szinte minden nap hajlandó lett volna igazi paprikás csirkét 
enni. A vacsora végén mindig elővettem a zsebemből két bonbont. Először a 
csokoládésat adtam oda neki, és oroszul azt mondtam: „Itt van, anyu, egy kis 
kiegészítés.” Ilyenkor gyakran elmosolyodott, eszébe jutottak azok a távoli évek, 
amelyeket a bobrujszki fafeldolgozóban töltött, s ahol csak magas beosztású 
embernek jutott eff éle „kiegészítés” a nyomorúságos adagra szóló élelmiszerjegy-
hez. A második bonbot, a karamellásat mindig akkor adtam oda, amikor már 
menni akartam, hogy elvonja anyám fi gyelmét rólam, és ne szenvedje meg, hogy 
kénytelen vagyok elmenni. 

Sosem hallottam semmiféle panaszt a mi Reginánktól, olyasmit, hogy fárasztja 
az élet, hogy meg akar halni. Soha! Egyszerűen képtelen lett volna ilyet mondani, 
de még gondolni is. Néha viszont, miközben némán ültem mellette, mert a vacso-
rát vártuk, ilyesmit hallottam tőle: „Mi az én életem, fi am?”

„Miket beszélsz, anyu? – feleltem ilyenkor dühösen, hogy annál meggyőzőbb 
legyek. – Meg akarsz halni? Ha eljön az ideje, persze, hogy meghalsz, ez nem 
újdonság. De egyelőre még élni kell. Nézd csak, milyen szép itt minden! És hogy 
szeret mindenki. Viselkedj! Egyél meg mindent! És egyél több vitamint. Hogy 
legyen erőd. Különben kinek mesélnék holnap a munkámról, az unokáid és a 
dédunokáid sikereiről?” Úgy láttam, hogy ez a dühös szónoklat segít. 

Az ünnepek előtti estén és péntekenként a kilencedik emeleti kis öregeknek 
már nem volt szabad egyedül meggyújtaniuk az ünnepi vagy szombati gyertyát. 
Minden szobában volt a falon egy díszes gyertyatartó, amelyben a villanylámpák 
automatikusan kigyúltak a megfelelő időpontban. A vacsorához pedig mindenki 

Megszületett Regina első dédunokája, Ada. 1991.
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kapott egy pohárka bort. Sok lakónak már nem volt türelme ahhoz, hogy meg-
hallgassa a rabbit. Ő ezeken az estéken a kávézóban olvasta föl a kiddust, a bor 
és a kenyér megszentelésének imáját. Gyakran elnéztem a szánalmas látványt, 
amikor a rabbi valami okból elmaradt, s az ápolók föl-alá futkostak az emeleten, 
hogy egy férfi t találjanak, aki elmondja az áldást, ám a lakók többsége addigra 
már megitta a bort.

Kettesben maradtunk anyámmal a folyosón, a szobájával szemközt, és segítet-
tem neki a vacsoránál. Anyám derült arccal hallgatta, amint elmondtam a kiddust, 
és szinte sosem utasította vissza az ápolók által felkínált második pohár bort. Régi 
„bobrujszki” hagyományunk értelmében semmi sem maradt a tálcáján a vacso-
rából. Ami ezzel véget is ért. Anyám ráncos, de még mindig szép arca egy kicsit 
kipirult ilyenkor a bortól. Következett a csokoládé, amit szemmel látható öröm-
mel majszolt el megkeményedett ínyével. Én átvittem az üres edényekkel teli 
tálcát a közelben álló kiskocsira és visszatértem. Anyám már várta, hogy vissza-
térjek, hiszen már bontogattam a kötelező karamellás bonbon papírját. Mint 
mindig, gyöngéden megcsókoltuk egymást: „Szervusz anyu! Holnap jövök!” 
„Isten áldjon meg, fi am! Köszönöm, hogy eljöttél.” 

1974-ben, amikor Kanadába hoztam, anyám pszichikailag komolyan beteg 
volt. Lelki egészségét teljesen tönkre tették a sztálini megtorlás és a német meg-
szállás szörnyű évei, amelyeket Fehér-Oroszországban töltöttünk. Szovjetunióbeli 
két utolsó évében hivatalosan is a pszichiátriai klinika betege volt, de ott csak 
Luminalt kapott, más gyógyszert nem alkalmaztak. A Luminaltól napokig aludt, 
s utána a viselkedése kiszámíthatatlan és ellenőrizhetetlen volt. Amikor aztán 
Kanadában anyámmal végre felfogtuk, hogy soha többé nem térünk vissza a 

Hamarosan már ötre szaporodott a dédunokák száma. 
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Szovjetunióba, de még az is lehet, hogy soha életünkben nem látjuk Iyát és a 
gyerekeket, anyám idegrendszere végképp felmondta a szolgálatot. Amikor Joe-val 
megmutattuk anyámat egy kanadai pszichiáternek (idős orvos volt, Csehország-
ból érkezett), az egyértelműen kijelentette: „Semmi remény. Vigyék haza, fogad-
janak mellé egész napra gondozót, vagy küldjék a bolondok házába.”

Ám a sors megkönyörült anyámon. Minden erőmmel kerestem a megoldást, 
és nemsokára akadt is valaki, aki azt tanácsolta, keressem meg Joszif Vohlgelen-
tert, a tehetséges, fi atal pszichiátert. Még nagyon gyöngén beszéltem angolul, 
amikor először elvittem hozzá anyámat. Az orvos nem tudott magyarul, s miután 
röviden elmagyaráztam neki a helyzetet, jiddisül beszélt anyámmal, aki meg 
németül felelgetett. Vohlgelenter doktor azt mondta, tudja, mi történik anyám-
mal, és megpróbál segíteni. Anyám pszichikai betegségének lényege az volt, hogy 
apám letartóztatásától (tehát 1938-tól) soha többé nem volt kapcsolata férfi val, 
pedig anyám fi atalkorában életerős, egészséges asszony volt. Ehhez jött a többi 
keserv, a nehéz fi zikai munka, továbbá hogy nem tudott oroszul, hogy a végte-
lenségig várta vissza a börtönből a férjét. S közben naponta meg kellett küzdenie 
azzal, hogy életben maradjon, féltette a gyerekeit, rettegett az NKVD-től, a néme-
tektől, a bombázásoktól. Mindez együtt vezetett a pszichikai összeomláshoz. 
Anyámnak az emlékezetkiesések mellett rémképei is voltak, hogy le akarják lőni, 
meg akarják erőszakolni, hogy fekszik valaki az ágyában.

1976 nyarának egy napján Szimha Fordsham érkezett hozzánk, elővett az autó 
csomagtartójából egy kis ezüstfenyőt és azt mondta: „Nektek hoztam 

a Szibéria utáni nosztalgia ellen.” Az autótól jobbra látni, húsz év alatt mekkorára 
nőtt ez az ezüstfenyő. 
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Az orvos előírta a gyógyszereket, s miután hetenként alaposan megbeszélte a 
helyzetet velem, beállította az optimális adagolást. És Istennek hála, csoda történt! 
Anyám kezdett fegyelmezetten viselkedni, értelmesen döntött, cselekedett. 

1981-ig, amikor átköltöztettük a Baycrestbe, a számára bérelt kétszobás lakásban 
lakott a Bathurst Street egyik emeletes házában, a hetediken. Minden reggel oda-
ment érte kilencre egy autóbusz, s elvitte a Baycrest különleges osztályára, a Day 
Care-be, vagyis a felnőttek „óvodájába”, ahol ellátást kapott, voltak különböző 
szakkörök, és kirándulni vitték őket. Anyámtól megkívánták, hogy minden reggel 
készen álljon, és a ház előcsarnokában várja az autóbuszt. Este aztán hazavitték.

Ha anyám nem volt az előcsarnokban, a sofőr megnyomta a kaputelefonját, 
várt öt percet, és elment. De közben felhívott a munkahelyemen, hogy anyám 
nem volt a helyén. Ilyenkor el kellett szaladnom hozzá, hogy kiderítsem, mi tör-
tént. Egyre gyakrabban találtam a padlón elterülve. Ilyenkor az történt, hogy 
éjszaka elesett, s utána képtelen volt fölállni, és visszafeküdni az ágyra. Akkoriban 
még képes volt járni és ellátni magát, de egyre többet szédült.

Ilyenkor ruhátlanul találtam a padlón fekve, gyakran maga alá piszkított. 
 Szóval, elesett, mielőtt éjszaka kiért volna a fürdőszobába. A Baycrest nagyon is 
kapóra jött: anyámat fölvették állandó lakónak az öregek otthonába.

Akkortól Shelborne Avenue-i házunkban a vasárnapok feledhetetlenek lettek. 
Éppen akkor (1988-ban) jött ki a Chrysler egy zseniális mini-busz típusú model-
lel. Vettünk egy Plymouth-Voyagert, s vasárnaponként azon hoztuk haza családi 
„klenódiumunkat”, a tolószékben ülő Riza mamát. Iya már reggel elkezdte főzni 
az ebédet, én meg elmentem a Baycrestbe a nagyiért. Ha anyám éppen szunyókált 
a tolószékben, hagytam még egy ideig aludni, ott álltam vagy üldögéltem mel-
lette, hallgattam, hogy lélegzik, s közben gyönyörködtem a látványban, és örül-
tem, amiért ilyen szerencsés vagyok, hogy itt alszik előttem békésen, nyugodtan 
az anyám. S mint mindig, végtelen hála töltötte el a szívemet mindazért, amit 
anyám értem tett, hogy életet adott nekem és a családomnak.

Csöndesen fütyörészni kezdtem, hogy felébresszem anyámat. Ismerős dallamot 
fütyültem, amelyet a családunk már régen ismert. Ez volt a mi füttyjelünk. Még 
Bobrujszkban keletkezett, a távoli negyvenes években, amikor a bátyámnak segí-
tettem almát lopni a szomszéd kertből, hogy aztán eladjuk a frontra induló német 
katonáknak. 

Ez a füttyjel mindmáig él a családunkban. Iyával mindig minden megkeresett 
pénzünket elszórtuk, hogy utazni menjünk az iskolai szünetekben. Családostul 
indultunk világot látni, belélegezni a szabadság levegőjét, megismerni a föld 
különböző országainak szépségét. És csak annyi kellett, hogy felhangozzék a 
füttyjelünk, és máris megkerültek a családtagok, akik elkóricáltak a madridi Pra-
dóban, egy stockholmi áruházban vagy a szingapúri piacon. Új ismerőseink, 
turistacsoportunk tagjai csodálkoztak ezen, megmosolyogtak minket. 

De térjünk vissza a Baycrestbe! Anyám meghallotta a füttyjelünket, és máris 
felébredt: „Józsi! Te vagy az?” – Valami okból anyám a bátyám nevét mondta ki 
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elsőként, nem az enyémet, amikor hirtelen fölébredt. Úgy látszik, az anyák min-
dig az elsőszüllöttjük nevét mondják ki, bár a bátyám az utóbbi években sokkal 
ritkábban látogatta anyámat, mint én.

„Anyu, én vagyok, az, Vladimír! Szép jó napot!” „Micsoda? Már vasárnap van? 
Igen? Menni kell?” „Persze, anyu! Mindenképpen. Induljunk!”

Elindulunk az anyám szobájába, készülünk. Amikor hideg van, nehezebben 
megy az öltözködés. Anyám ízületei fájnak a gyulladástól, meg aztán tolószékben 
ül, így igazán nem könnyű pulóvert vagy kabátot venni. Ám anyám már régen 
megszokta, és jól tűri ezt a fájdalmat. Ellenkezőleg, hallom, hogy halkan nyög-
décsel örömében, hogy viszik valahová, hogy történik vele valami, s az egész napot 
a fi ával és az unokáival fogja tölteni.

A liftben a liftkezelő fölteszi a szokásos kérdést: „Mrs. Rott, hát elhagy min-
ket?” „Vendégségbe megyek a fi amhoz!” – mondja büszke mosollyal az anyám. 

Odagördítem anyámat a parkolóban álló mini-buszhoz, erősen átölelem, föl-
emelem, és beültetem az első ülésre, magam mellé. Beteszem hátra a tolószéket, 
és már indulunk is vidáman a Shelborne Avenue-re. A ház mellett kiveszem anyá-
mat a buszból, és ismét beültetem a tolószékbe. Iya fut felénk az ajtóból, kettesben 
emeljük föl, és hurcoljuk föl a tolószékben a nem könnyű, de nekünk drága terhet 
a négy lépcsőn. Gyakran kifut elénk Ilona is Paullal vagy Edwin. Bent újra föl-
emelem anyámat, Iya leveszi róla a kabátot vagy pulóvert, aztán beleültetem a 
„nagymama karosszékébe”, amely a pianínó mellett áll. Anyám abban tölti az egész 
napot. Hamarosan megérkeznek a gyerekeim és Józsi, a bátyám. Mindenképpen 
ott van Joe Weltman és Edit. Befut Jaff a Fordsham is. Megérkeznek régi barátaink, 
Marat és Lina Gercovics. Mindenki mosolyogva érkezik. Mindenki meg akarja 

érinteni, csókolni Riza mamát, 
s ha nagy szerencséje van valaki-
nek, tőle is kap egy puszit. Min-
denki úgy érzi, szinte vakon 
hisznek benne, hogy egész hétre 
elegendő vidámságot és kitartást 
ad, ha megérintik és megcsókol-
ják Riza mamát. Mindenkinek 
van egy jó szava hozzá. Dicsérik, 
elmesélik, mi esett meg velük. 
Általános csodálkozásra anyá-
mat minden érdekli, mindenre 
tud mondani valamit.

Pontosan délután négykor 
megszólal a telefon, ez bostoni 
hívás. Sándor, a legidősebb 
fi unk telefonál, aki aspiráns a 
Harvardon. Ő is hallani akarja 

Jaff a és Simha Fordsham a gyerekeikkel.
1986.
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a nagyiját és a jó kívánságait. Sándor bizalmasan megkérdezi: „Hogy érzed magad, 
Riza mama?” S anyám, mint mindig, azt feleli. „Rosszul.”

Regina majdnem mindenkinek negatív választ ad. Nagyon szeretném meg-
tudni ennek az okát. Persze, a mi eredményeinket és jótetteinket helyesli, ezekről 
bármelyikünktől hallhat. És anyám lényegében, a hajlott kora ellenére is igen 
okos, logikusan gondolkodik, gyakran kérek tőle tanácsot, hallani akarom a véle-
ményét egy-egy bonyolult helyzetben.

Kora gyermekségem óta emlékszem rá, hogy Regina mama sosem szeretett 
tétlenül üldögélni és semmiségekről fecsegni. Az ilyesmit végképp nem szerette. 
Józsefnek, a bátyámnak gyakran kijutott emiatt. Ám aznap anyám ott ült nálunk 
a karosszékében.

Joe Weltman is átszaladt hozzánk, hogy lássa anyámat; ő a legkülönösebb 
ember anyám számtalan unokatestvére közül. Joe-nak még mindig kiválóan 
működik az emlékezete, hiába múlt el már hetven. Felidézik Reginával Magyar-
országon töltött fi atalkorukat, Garadnát és Baktakéket, ahol születtek, s ahol ott 
maradtak a rokonaik. Anyám szívesen válaszol Joe minden kérdésére, arra is 
emlékszik, kihez ment férjhez az erdész leánya, kinél vették a kóser húst, és melyik 
faluba jártak zsinagógába, ha ünnep volt. És mindig kijavítja a tévedéseket. Ám, 
ha Joe tiszta szívből rákezdi, hogy: „Néni, annyira szeretlek!” „Nagyon szeretlek, 
néni!” Akkor anyám egyszeriben közbevág: „Elég! Beszélj valami értelmes dolog-
ról!” A mi Reginánknak már csak ilyen a jelleme, bár jól tudja, hogy az unoka-
öccse, ötödik lánytestvére fi a, az önálló és tettre kész Mr. Weltman, csak az ő 
kedvéért jött át hozzánk, hogy lássa, megölelje és megcsókolja a nagynénjét.

Itt az ebéd ideje. Iya, a háziasszony mindenkit asztalhoz ültet. Riza nagymamát 
is odatoljuk az asztalhoz, ahol büszkén elnézegeti egyre népesebb családját, és 
közben jó étvággyal eszik. Iyával kanállal etetjük.

Nálunk nem könnyű kivinni a nagyit a vécére. A tolószék kerekei nem férnek 
be a toalett szűk ajtaján, ki kell emelnem anyámat, s ölemben vinni be a vécére. 
Ott már Iya is segít gondoskodón, lemossa anyámat, tiszta pelenkát ad rá. Iyának 
ilyenkor mindig eszébe jutnak azok a tomszki, régmúlt hatvanas évek, amikor az 
anyámmal együtt lakott, parányi lakásunkba vittem csodaszép feleségemet. 
Hamarosan megszületett Sándor és Ilona is. Életünk legnehezebb és leghosszabb 
nyolc éve volt az, amit abban a gyakorlatilag egyszobás tomszki lakásban töltöt-
tünk, mi négyen és a mama. Akkoriban Regina rossz pszichikai állapotához 
valami esztelen féltékenység is társult, valami féket nem ismerő tiltakozás, hogy 
miféle „méltatlan” személy akarja elvenni tőle a fi acskáját. Iyának a maga részéről 
hihetetlenül nehéz volt beleszokni a fi atal feleség és meny szerepébe, s még nehe-
zebb volt lemondani a tomszki kollégiumban megszokott szabad életről. Beletörni 
az ásatag magyar nevelési rendszerbe, amelyet a túlélésért folytatott harc alakított 
ki, minden valós és tettetett erkölcsével egyetemben. Ahogy nehéz volt meg-
szoknia a „híres magyar konyha” illatát és ízeit is, aminek semmi köze nem volt 
sem az egyetemisták megszokott étrendjéhez, de még ulan-ude-i édesanyja főzt-
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jéhez sem, amit Iya annyira szeretett. Regina goromba és gonosz volt fi atal menyé-
vel, időnként teljesen elveszítette az önuralmát, és igazságtalan, abszurd követel-
ményeket állított elé, mintha nem volna magánál. Iya, aki a Műegyetem fi atal 
tanára és két kisgyermek édesanyja volt, nagyon szenvedett emiatt, anyósa kiro-
hanásai miatt majdnem minden nap elsírta magát és úgy védekezett, ahogy 
tudott. Valami kiutat keresett kínjában, és Istennek hála, hogy mégis kibírta ezt 
az egészet, és egyben tartotta a családunkat.

Most pedig Iyával kettesben segítettünk az elaggott Reginának, hogy elintézze 
a dolgát szűk toalettünkben. Iya időnként derűs humorral, amit a sok évnyi 
összetartozás fejlesztett ki benne, ilyeneket mondott: ”Na, látod, Nagyi, ezt is 
megértük, nekem kell kimosnom a fenekedet. De ne félj semmit, Nagyi! Ez a 
legegyszerűbb, hogy lemosom a fenekedet.”

Ebéd után, amikor a vendégek elmentek, anyu nyugodtan szundított egyet a 
karosszékben, de a világért bele nem egyezett volna, hogy lefeküdjön az ágyba. 
Ám legtöbbször ébren maradt. Ilyenkor felolvastam neki a Magyarországról 
kapott leveleket, vagy az újságot és lefordítottam, ami a tévében ment.

A gyerekeink is szeretettel és gyöngéden szórakoztatták Riza mamát. Különös 
szeretet kötötte össze Reginát és Sándort, első unokáját, aki még Tomszkban 
született. Csodálatos, gazdag emlékeik vannak. Amikor órákig álltak sorban a 
harmincfokos hidegben, hogy egy liter tejet vegyenek. Aztán Sándor első próbál-
kozásai rajzból, aztán az „építész”-játék, amikor Riza mama és a kis Sándor evés 
közben elképzelte, vajon milyen formájú lesz a falat kenyér, amely persze minden 
harapásnál más és más volt. 

Ha Sándor éppen otthon van, szinte minden vasárnap ott ül a nagyanyja mel-
lett, fogja a kezét, és mindenki a közelükbe húzódik, hogy hallja azt, amit már 
számtalanszor hallott. „Nagymama, elmondanád azt a viccet, amit olyan remekül 
tudsz elmondani?” „Sándorkám, már elfelejtettem.” „Ugyan, Nagyi, dehogy! 
Kérlek, mondd el!” És Riza mama mosolyogva előveszi összes orosz tudását: „Egy 
öregaszon elment a doktorba, és azt monta: »Doktor, nagyon beteg lettem, nem 
látom és hallom jó. Még azt se nem hallom, amikor szellentek.«

A doktor ad neki orvosságot és mond: »Etől majd te jobb leszel, öregasszon.« 
»Miért, doktor, jobbat hallok?« – kérdezte öregasszon. »Nem. Hanem hangosab-
bat szellentesz.« 

Erre mindenki elnevette magát. Regina büszkén elmosolyodott, elégedett volt 
a sikerrel. Sándor meg büszke volt a nagyanyjára.

Úgy délután ötre Reginát előveszi a rosszkedv. Izgatott lesz, nem találja a 
helyét, nyűgösködik: „Ne üldögélj már, ideje indulni. Induljunk már!”

„Hová sietsz, Anyu? Ülj még! Most jön a kávé meg a torta.”
De innentől minden anyám hangulatától és állapotától függ. A leggyakrabban 

megnyugszik, elmúlik hat óra is, és még örülhetünk egymásnak, amíg együtt 
vagyunk. Amikor vasárnaponként este hat körül érünk vissza anyámmal a 
 Baycrestbe, az emelet ápolói azonnal kitalálják. „Ohó! Szóval Mrs. Rott ma rosz-
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szul viselkedett?” Ha viszont este kilenc után érünk vissza, vagy tízkor, az ápoló-
nők csak mosolyognak ámulatukban: „Ó, ma jól érezte magát Mrs. Rott! Jól 
viselkedett.” Én meg lefordítom anyámnak, mit mondtak. És mindig van rá 
valami kedves válasza magyarul. Búcsúzóul megcsókoljuk egymást: „Anyu, óvjon 
meg az Isten! Holnap jövök.”

Mint mindig, megköszöni, hogy vele töltöttük a napot, aztán az ápolók bevi-
szik a szobájába, amelyen ott áll a neve. „Regina Rott.”

Micsoda boldogság, micsoda gazdagság, hogy az ember édesanyja ott lehet 
mellette oly sok éven át! Regina fokozatosan hanyatlik, bár az esze még mindig 
elég tisztán és logikusan jár. Aztán már etetni kell Reginát, ellátni, fi gyelemmel 
és szeretettel körülvenni. Ő pedig a tolószékéhez szögezve némán üli végig a 
napokat,. 

Reginának erőt, életkedvet, szinte új életet adott az, hogy naponta elmentem 
hozzá vacsoraidőben, hogy az ápolók türelmesek és jóindulatúak voltak vele, s 
hogy vasárnaponként nálunk volt. Tudta, és folyton várta, hogy valami ismerős 
és jó dolog történjen vele a következő napon. Ez éltette. Végtelenül hálás vagyok 
az egész családomnak, és minden rokonunknak, barátunknak, akik szinte átala-
kultak Regina közelében, szinte jobb emberek lettek, és mindenki nagyon ipar-
kodott, hogy a lehető legszebben teljenek anyám életének ezek a gyakorlatilag 
legszebb évei. Mindig úgy gondoltam, hogy a sokéves élet-halál harc valami üres-
séget, keménységet okozott Regina lelkében, ezért utasított el mindent meggon-
dolás nélkül, akármilyen hasznos vagy jó is lett volna, csak azért, hogy a legkisebb 
gondot se okozza senkinek. 

Mivel több mint negyven évig élt a Szovjetunióban, sajnos, igencsak beletanult, 
hogy teljesítse a parancsokat. Én ilyesmit szoktam parancsolni neki: „Egyél! Ne sírj! 
Ne gondolkozz! Add ide a kezed, levágom a körmöd!” És anyám engedelmeskedik. 
„Ne kérdezzék, hogy akarja-e – tanácsoltam a nővéreknek – egyszerűen mondják 
azt, hogy: »Mrs. Rott, most ezt és ezt kell tennie!« És ő megteszi.”

A Baycrestben például keddenként nagyszerű magyar klub működik, ahová a 
lelkes önkéntesek minden emeletről egybegyűjtik, és odatolják a magyarul értő 
öregeket. Anyám általában rá sem hederít arra, amikor előző nap rá akarom venni, 
hogy másnap okvetlenül menjen el a klubba, amikor pedig másnap, kedden 
megkérdik az ápolók vagy az önkéntesek, hogy akar-e menni a klubba, mindig 
kész a nem: „Nem, köszönöm, ne fáradjon!” – vagy még egyszerűbben: „Nem, 
rosszul érzem magam.” Most viszont, amikor az ápolók a megkérdezése nélkül 
egyszerűen elviszik a klubba, este sietnek is, hogy elmondják nekem: „Igen, Mr. 
Rott, a mama ma elment a magyar klubba!” Ő maga pedig örömmel meséli: 
„Elmondták, mi újság Izraelben és Magyarországon, képeket meg fi lmet néztünk, 
és volt friss torta, sütemény meg kávé.”

Valami hasonló történt a kirándulások alkalmával is. Nyaranként a kilencedik 
emeletet minden csütörtökön elviszik a kulturprogramot szervező munkások és 
számtalan önkéntes társaságában autóbuszon a Toronto-szigetre, az Ontario 
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 Place-re, a csillagvizsgálóba vagy a városi parkokba szállítják őket. A családunkból 
persze senki sem tud elmenni ezekre a kirándulásokra, de hát úgyis ott vannak 
az önkéntesek. Előző este arra kérem anyámat, azt tanácsolom neki, hogy min-
denképpen menjen el. Figyelmeztetem a személyzetet, hogy ne kérdezgessék, csak 
vigyék el. De hát a tiszta szívű, demokratikus nyugaton vagyunk! Mi, volt szov-
jet állampolgárok csak nem tudjuk megszokni a szabadság ízét. Amikor elmegyek 
anyámhoz vacsoraidőben, majdnem elsírom magam mérgemben. Persze, nem 
ment el a kirándulásra. Mert odamentek hozzá, udvariasan megkérdezték, akar-e, 
amire azonnal nemet mondott. Vége! Csak azért, hogy ne okozzon gondot más-
nak, ne kelljen fölöslegként róla is gondoskodniuk.

Ha az emeleti személyzet közül valaki ott jár a közelünkben, és angolul beszél-
getni kezdek vele, Regina két-három perc után magyarul közbevág: „Ne fecséreld 
a drága idejét!” 

Az évek csak öregbítették a családunk ragaszkodását, tiszteletét és szeretetét 
Regina iránt. Az emeleti személyzet viszonya is minden dicséretet felülmúl. Nem 
kis szerepet játszott ebben az is, hogy abban a helyzetben is nagyon hűséges vol-
tam anyámhoz.

Hosszú évekig megengedtem magamnak, hogy megszegjek néhány szabályt, 
amelyeket pedig a Baycrestben betartottak. Így például a munkatársaknak sem-
milyen ajándékot nem volt szabad elfogadniuk a „szülők”-től, csak egy doboz 
csokoládét az egész személyzetnek. Sehogy sem tudtam kibékülni ezzel. Azok 
után, hogy a Szovjetunióban minden lehetséges alkalommal „betartottak” 
nekünk, könnyekig meghatott a személyzet végtelenül szeretetteljes gondoskodása 
Regináról.

Hát gondoltam egyet, és kifőztem valamit, amit aztán hosszú évekig gyako-
roltam is. Sikerült összeállítanom az emeleten dolgozók névsorát az otthoni 
címükkel egyetemben. Amikor Ontario tartományban jó idők jártak a pénzügyek 
tekintetében, a kilencedik emelet személyzete elérte a harmincöt főt is. Mind-
egyiknek vettem egy doboz csokoládét, s mellé még valami ajándékot – vázát, 
hímzést, nippet –, s minden évben, karácsony és Hanuka előtt széthordtam a 
fi gyelmességnek és a köszönetnek ezeket az apró csomagjait a sokmilliós Toron-
tóban. Közben a munkatársam, Ruben Carreiro, aki több mint húsz éve dolgozott 
velem, a kocsiban ült, én meg az emeleteken szaladgáltam, és egy-egy ölelés, csók 
kíséretében átadtam az ajándékokat. 

Anyámnak rendben volt az étvágya, a vérnyomása, a cukorszintje, de egyre 
jobban szenvedett az ízületi gyulladás miatt, nagyon le is fogyott. Eljött az az 
időszak is, amikor állandóan a kezén volt a különleges, műanyag lyukacsos cső, 
amely abban segített, hogy levegő érje a tenyerét, viszont ez gyakran leesett és 
elveszett. Anyámnak nagyon gyorsan nőtt a körme a kezén, és véresre marta a 
tenyere bőrét. Anyámnak minden két hétben vad fájdalmat kellett elviselnie, 
amikor magammal vittem a Baycrestbe a híres családi körömvágó ollónkat (1931-
ből, Magyarországról való!!!), és sorban, minden ujján levágtam a körmét. Az 
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ízületi gyulladás miatt már nem volt szabad mozgatni a csontjait, és ezért csaknem 
a padlón kellett hasalnom, hogy elérjem minden körmét. Az egész emelet hall-
hatta ilyenkor a fájdalomkiáltásait, s amit magyarul mondott, de ezt szerencsére 
csak én értettem. „Miért kínzol, te élősködő?” „Anyu, meg kell lennie! Ezt más 
meg nem teszi neked.”

A kényszerű kínszenvedés után mindig elővettem egy üveg színes lakkot, 
letekertem a tetejét az ecsettel, és anyám néma türelemmel kivárta, amíg belak-
kozom minden körmét. A mellettünk elhaladó személyzet aztán csodálkozott. 
„Mr. Rott még manikűrözni is tud?”

De nem is a manikűrről volt szó. Csak azért lakkoztuk ki anyám körmét, mert 
az igazi „Madame Rottyiha” képe lebegett előttünk. 

Elmondom, honnan származik ez a név, hogy „Rottyiha”. Gyakorlatilag a 
környezetünktől elszigetelve éltünk, amikor anyámmal és a bátyámmal hármas-
ban alkottuk az „egész” családot. Ez a környezet nagyon gyakran ellenséges volt, 

Iya nagyi hatvanadik születésnapjára hivatásos fényképészt hívtunk ajándékként.
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lényege szerint idegen, ahogy az egész külső világ is (hiszen mi voltunk a „nép 
ellenségé”-nek a családja, „ágrólszakadt külföldiek”, akik alig beszéltek oroszul 
vagy belorusz nyelven, ráadásul „nevetségesen” öltözködtek, és egyáltalán, „majd-
nem zsidók” voltak). Ezért megpróbáltunk védekezni, valahogy megőrizni 
magunkat és túlélni mindent, különösen az okos Regina hatására, akit kifosztot-
tak, és gyakran volt miért sírnia is. Ezért családon belül iparkodtunk mindenből 
viccet csinálni, hogy megvigasztaljuk egymást, és gyakran nevettünk azon, ami 
nevetséges volt. Egymást közt mindenkinek megvolt a beceneve is, amit az illető 
egész életében viselt. Így jelent meg a Rottyiha is. Hiszen jóindulatú belorusz 
szomszédjaink és Regina kolléganői a nehéz munkában nagyon is tudták és értet-
ték, hogy Regina a „sárba esett hercegnő”, s folyton „madame”-nak, „madame 
Rottyihá”-nak szólították. S emellett semmi jelentősége nem volt annak, hogy 
mi, hány emeletes káromkodás következett utána. 

Józsi bátyám a maga részéről a lassúságáért kapta a „nagyapó” nevet, meg hogy 
képtelen volt reggelenként idejében fölkelni, én meg az „ugrálós” természetem 
miatt a „Kiskakas” lettem.

Ahogy Regina idősödött, nagyon törékeny lett a csontja, és a Baycrest orvosai 
nem engedték, hogy vasárnaponként hazavigyem magammal. Hiszen komoly 
kárt okozhattam volna neki, amikor szorosan magamhoz ölelve kiemelem vagy 
beültetem a tolószékbe. A Baycrestben is hidraulikus emelőt használtak, amikor 
anyámat le akarták fektetni, vagy beültetni a tolószékbe. 

Tehát vége volt a vasárnapi látogatásoknak. De kigondoltunk helyette valami 
mást, méghozzá a Sunday’s ice cream parlor with baba Riza nevű összejövetelt 
(vagyis vasárnapi fagylaltozás Riza mamánál). Ilona lányunk szülte meg Regina 
első dédunokáját. Kilencvenkettő nyarától, amikor a kis Ada megtanult járni, 
elmaradhatatlan tagja lett a Baycrestbe vasárnaponként ellátogató csapatnak. Ha 
ma ránézek erre a szégyenlős tizenhét éves lányra, nehezen tudom elhinni, hogy 
ő volt a kis Ada, aki bármilyen zenére azonnal táncra perdült. A kis Ada a 
 Baycrestben különösen a Rose nevű gondozót szerette, aki erős testalkatú, jószívű 
fekete asszony volt Jamaicáról. Sokáig ringatták egyszerre a csípőjüket valami 
ismert zenére. Közben Regina arca fénylett az örömtől. Hamarosan már öt déd-
unokája volt: Ada, Serena, Audrey, Adam és Gabriel, s mi Iyával örömmel hord-
tuk valamennyit a Baycrestbe, amint megtanultak járni. A szülők is boldogok 
voltak, amikor három órára megszabadultak a csemetéktől.

„1997. május 11. Ilona és Paul elkísért minket a Baycrestig. Paul segített fölmenni 
Regina emeletére, majd elmenni készült. Ada hirtelen elsírta magát. Még sosem fordult 
elő, hogy Ada elsírta volna magát azért, mert az apja elmegy. De csak nem hagyta abba. 
Ilona kiugrott a kocsiból, és elkezdte lehordani a lányát. Audrey és Adam is szepegni 
kezdett. Ada csak nem hagyta abba. Hirtelen Riza mama is kitört, hibás oroszsággal 
kiabált, miközben mérgében elvörösödött: »Hagyjátok már abba a kiabálást!« »Vladi-
mír, mi van itt? – Kitört a háború?« – kérdezte még tőlem magyarul.
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A hároméves Serena hirtelen odaszólt nekem angolul: »Nagyapa! Általában én 
szoktam sírni. De ma nem sírok, mert Ada sír.«

„1997 szeptembere, vasárnap. Miután voltunk a Baycrestben, Iyával mind a 
négyet hazavittük, és megebédeltettük őket. Ebéd után általában hazavisszük őket, 
először az egész siserahad kíséretében Audreyt, aztán Ilona gyerekeit. Ma nagyon 
rosszul viselkedtek, megkötötték magukat, nem engedelmeskedtek. Iyával már kezd-
tünk kidőlni. Azt mondtam Iyának. »Iya, te vidd föl Audrey-t liften, én meg haza-
viszem ezeket.« Iya elment Audrey-val.

Vezetés közben aztán odaszóltam az unokámnak: »Serena, ha máskor is így visel-
kedsz, leveszem a nadrágszíjamat, és jól elfenekellek!…«

»Nagyapa, anyával is ezt tetted?« – kérdezte erre Ada, aki mellettem ült.
Zavarba jöttem, nem tudtam, mit feleljek, hogy ne zavarjam meg Ilona pedagógiai 

módszereit. Aztán mégis kinyögtem, hogy: »Igen!«
»Hát Sándort és Egyát?« – következett haladéktalanul az újabb kérdés.
»Őket is« – feleltem magabiztosan.
»És kitől tanultad, hogy ezt kell tenni?« – kérdezte Ada, aki nem bírt a kíváncsi-

ságával. 
Egy kicsit zavarba jöttem, de azt feleltem, amit kellett. »Hát Riza mamától!«
Ada összehúzta magát és elnémult. Ilona már a tornácon várt minket, és helyben 

hagyta a válaszomat, amikor megtudta a történteket.
Este Ilona és Paul elment valahová. Iya fektette le a két unokát, és hallotta, mit 

mond Ada: »Serena, szerencsénk van, hogy Iya nagyi van velünk, nem nagyapa. 
Nagyapa nagyon szigorú.«”

Délelőtt tizenegy felé szoktunk megérkezni a Baycrestbe, az egész társaság bement 
a nagymama szobájába, leraktuk a kabátunkat, sapkánkat, s magunk előtt tolva Riza 
mamát, elindultunk a kávézóba, ahol mindenki olyan fagylaltot kapott, amilyet 
kívánt. Kanállal etettem anyámat, aki fi gyelmesen nézegette a kicsiket. A gyerek-
hangok megtöltötték a kávézót, és a szomszédos asztaloknál ülő kis öregek édesdeden 
elnézegették öttagú társaságunkat. Ha az idő megengedte, fagylaltozás után elvonul-
tunk a sok terem közül az egyikbe, 
vagy bárhová a Baycrest területén, 
ahol az unokáink szaladgálni és 
bújócskázni tudtak.

Déli egykor fölmentünk Reginá-
val a kilencedikre, átvettük a tálcát, 
amelyen az ebédje volt, és visszavo-
nultunk a látogatók szobájába. Ott 
etetni kezdtem anyámat, Iya pedig 
elvett egy csirkecombot anyám tál-
cájáról, és falatonként adogatta az 
unokáknak. Regina nemcsak gyö-
nyörködve szemlélte, ahogy a kicsik 

József bátyám családi zenekara fellép a 
Baycrestben. 1996.
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sorban állva, mint a fi ókák, tátják a szájukat, hanem ő is szívesebben nyitotta ki 
a magáét. A csirkecomb után minden kicsinek járt egy kanálnyi édes zselé Riza 
mama tálcájáról. És mindegyik segített visszavinni az üres tálcát az ételhordó 
kiskocsira. Ebéd után pedig mind a nyolcan elindultunk a Baycrest központi 
terme felé, a vasárnapi hangversenyre.

Az unokáink annyira megszerették ezeket a vasárnapi kirándulásokat, hogy 
anyám halála után még egy teljes évig jártunk a Baycrestbe fagylaltozni. Csak sajnos, 
a mi Riza mamánk már nem volt ott. Nagy szomorúság volt nekünk, hogy anyám 
látása az utolsó években jelentősen megromlott. Gyakran egyáltalán nem látott, s 
volt, hogy csak árnyékokat. Pedig mindig szeretett olvasni, és csodálatosan hímzett. 
Hímzései a mi büszkeségeink. A házunkban és Regina minden unokájának házában 
ott van a falon egy elég nagy, szép, szimmetrikus mintával díszített „perzsaszőnyeg”, 
amelyeket Regina még lánykorában, a férjhezmenetele előtt készített, amikor 
Garadnán élt. Tucatnyi horgolt és varrott kézimunkáját Iya kikeményítve, kivasalva 
egy hatalmas irattartóban őrzi, s ezt csak nagyon különleges vendégeknek mutatjuk 
meg. Mindenki hatalmas lelkesedéssel gyönyörködik a szép kézimunkákban.

Anyámat sok orvosnak megmutattam, kértem, hogy valahogy állítsák helyre 
a látását. De ez már lehetetlen volt. Vérrögök voltak a szemgolyójában, s amikor 
ezek elmozdultak, anyámat tévképzetek gyötörték. Mintha arcokat látott volna, 
vagy mintha odalopózott volna valaki, de volt, hogy pilóták ereszkedtek le a 
mennyezetről, hogy meggyilkolják. Sajnos, elérkezett az az idő is, amikor anyám 
esténként vacsoraidőben, izgatottan panaszolta, hogy ismeretlenek érkeztek 
hozzá, akik meg akarták ölni, és hogy holnap mindenképpen megölik. Ilyenkor 
talán fölöslegesen, de mégis megpróbáltam haragosnak tettetni magamat, hogy 
segítsek rajta, és hangosan rákiabáltam. „Anyu, hagyd abba! Ez ostobaság! Nem 
vagy olyan ostoba, hogy ilyesmit beszélj! Nagyon jól tudod, hogy senki sem fog 
holnap megölni, és hogy az élet ugyanúgy folytatódik, mint eddig.”

Az ilyen „ellentámadás” után rendszerint elgondolkozott és megnyugodott.
„1998. április 17. Iyával kettesben mentünk el Regina mamához. Iya hirtelen 

megkérdezte. »Riza mama, hány éves vagy, tudod?«
»Kilencvennyóc« – hangzott a magabiztos válasz, elég érthető oroszsággal. Iyával 

rohantunk, hogy összecsókoljuk Reginát.”
Józsi, a bátyám a Baycrest elfekvőjében feküdt. Agydaganattal másfél évig hal-

dokolt. Anyámnak nem beszéltem erről a tragédiáról, és mindig azt válaszoltam a 
kérdésére, hol van Józsi, hogy sok a munkája. Ám az anya szíve megérzi a bajt. 
Idegeskedni kezdett, mind gyakrabban és gyanakvóbban faggatott. Az egyik alkal-
mas napon (1998. május 18-án), amikor a bátyám tudata kicsit föltisztult, úgy 
döntöttünk Iyával, hogy összehozzuk őket, hogy anyám és Józsi lássa egymást. 
Éppen a szokásos vasárnapi hangverseny folyt, amikor Reginát és Józsit betoltuk 
a tágas és kellemes nagyterembe, ahol telt ház előtt játszottak a zenészek. Annak 
idején a bátyám, hogy pénzt keressen, maga is sokszor játszott ugyanezen hallga-
tóság előtt, ám a betegsége kritikus szakaszba ért, és már régen nem vittük embe-
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rek közé. Amikor Józsi meghallotta a zenét, felélénkült, egy kicsit még a fejét is 
fölemelte a párnáról, és fi gyelmesen körülnézett. Anyám a hangverseny kezdete 
óta ott volt a teremben, s a befejezésre vártunk, hogy megpróbáljuk egymás köze-
lébe tolni őket. Már régen meg akartam tenni, de féltem a következményektől. 
Regina jogosan gyanította, hogy Józsival valami nincs rendben, én viszont biztos 
voltam abban, hogy meg kell védenem a szörnyű igazságtól. Másrészt attól a gon-
dolattól is szenvedtem, hogy a bátyám esetleg úgy hal meg, hogy akár csak egy 
pillanatra is, de ne lássa az anyját, aki akkorra már másfél éve nagyon rosszul látott, 
amióta megállapították szörnyű, gyógyíthatatlan szembetegségét. Anyám látása 
addigra annyit romlott, hogy nagyon reméltem, igen keveset fog látni s talán érteni 
is a helyzetből, amikor rövid időre találkozik a nagyobbik fi ával. Annál inkább, 
hiszen a teremben hangosan szólt a zene, így a körülmények még hasonlítottak is 
a régi szép időkre, amikor Józsi hegedűje szólt a Baycrest nagytermében. 

A hangverseny befejeződött, a közönség elhagyta a nagytermet. Feliksz, Józsi 
nagyobbik fi a lépett mellém, aki a kérésemre odaült a zongorához, és rögtönözni 
kezdett, hogy így adja meg a zenei hátterét ennek a nyugtalanító találkozásnak. 
Odatoltam anyámat Józsi tolószékéhez, és azt mondtam: „Nézd, anyu, itt van 
Józsi.” Hogy találjam meg az ideillő szavakat, hogy érzékeltessem, mi történt? 
Abban reménykedtünk, hogy az öreg édesanya és haldokló fi a megérinti egymást, 
megérzik a rokon test melegét, örülnek neki, hogy aztán mindörökre elváljanak 
egymástól. Egyáltalán nem voltunk biztosak abban, hogy képes-e Józsi bármit 
mondani, s hogy Regina meg fog-e szólalni. Közben szorosan egymás mellé tol-
tuk a két tolószéket. Szerencsére Józsi értelme fellobbant, a szeme tágra nyílt, és 
félhangosan felkiáltott: „Rottyiha!”

Anyám szeme is tágra nyílt, teljes erőből próbálta egy pontra összpontosítani 
a maradék látását, és merőn bámulta az elé táruló képet. Könnyedén balra fordí-
totta a fejét, hogy észrevegye annak a félig fotelnek – félig ágynak a körvonalát, 
amelyen hirtelen elébe tűnt a nagyobbik fi a, az elsőszülöttje. Józsi kinyújtotta 
remegő kezét, és megérintette vele anyánkét, s egy kis ideig simogatta. Szorítani 
már nem tudott. És egyetlen szó sem hangzott el a továbbiakban.

Iyával mindketten sírtunk, és csak nehezen tudtuk visszafojtani zokogásunkat, 
miközben eltoltuk egymástól a két tolószéket. Regina merőn bámulta egyre távo-
lodó fi ának árnyékát, miközben világos lett számára az újabb keserű igazság, 
amelyet eddig megpróbáltunk eltitkolni előle. Végleg mégsem lehetett titokban 
tartani, ahogy sok múltbeli fájdalmat és keserűséget sem

Józsi 1999 májusában hunyt el. Három nap múlva lett volna hetvenéves. Nem 
mondtam meg anyámnak, hogy meghalt, ő pedig soha egy szóval sem kérdezett 
rá, mert érezte és tudta, hogy nemigen van mit kérdezni.

Eszembe jutott, hogy bár néhány év eltelt Jolán halála után is, anyám egyetlen 
egyszer sem kérdezett rá a nővérére. Pedig Jolán életében a Hanuka idején, a két 
testvér örömmel beszélt egymással telefonon minden évben, mert akkor a Rotary 
Club a Baycrest minden lakójának biztosította, hogy bármely országba ingyen 
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telefonálhat. Jolán haláláról sem szóltam anyámnak, s gondolom, anyám kitalálta, 
hogy a húga már nem él, s nem kérdezősködött. 

Regina minden születésnapját változatlan ünnepélyesen ültük meg a Baycrest-
ben. A színpadon önkéntesekből alakult nagy zenekar játszott. Kicsi és nagy 
vendég egyaránt tortát kapott, és folyt a körtánc. Az ünnep szervezője név és 
asztal szerint említette meg azokat, akiknek születésnapjuk volt, és mindig a leg-
idősebb ünnepelttel kezdte. Mi pedig, akik Regina vendégei voltunk, évről-évre 
sóvárogva vártuk, mikor következik be, hogy a mi ünnepeltünk legyen a legidő-
sebb, de minden évben akadt legalább egy, aki idősebb volt anyámnál. A kilenc-
venkilencedik születésnapjára az unokái különleges ajándékot varrtak neki: egy 
hokimezt, amelyen a 99-es szám állt. Ő lett a mi Wayn Gretskynk (a leghíresebb 
kanadai hokijátékos mezének száma – V. R.).

Regina mama kilencvenkilenc éves.
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Továbbra is minden nap délután ötre anyámhoz siettem, hogy ott legyek a 
vacsoránál. Kivétel volt a szombat, és ha nem voltam a városban. Folytatódtak 
tehát a feledhetetlen találkozásaink.

Ha korábban érkeztem, s az idő is megengedte, mindig iparkodtam kivinni 
anyámat a friss levegőre. Azt a félórácskát nem a Baycrest főépülete közelében 
lévő kis parkban töltöttük, jobban szerettük a Bathurst Streetet a délutáni csúcs 
idején, amelyen szakadatlanul áramlottak az autók. Sok vezető, aki naponta arra 
járt, már felismert minket, az utcakép megszokott részlete lettünk. Anyámnak 
tetszett ez a forgalom, érezte, hogy ott áramlik mellette az élet.

Regina mama 1999. október elsején halt meg: nagyjából félév múlva lett volna 
százéves. Úgy érzem, a halála is szokatlan volt. A szívem mindig azt súgta, hogy 
együtt tudjuk majd megünnepelni a századik születésnapját. Az ízületi gyulladás 
és a természetes öregedés mellett igazán nem adott izgalomra okot az állapota. 
Lelket öntött belém az a tény is, hogy a maidnem száz éves Mr. Leon Taff et kitűnő 
állapotban volt. Akkor már jópár éve én mentem el érte szombat reggelenként, 
hogy tolószékében elvigyem a zsinagógába. Apró, magányos öregember volt, 
egykor egy krakkói kétszáz éves zsidó könyvesbolt tulajdonosainak örököse, aki-
nek egész családja elpusztult Auschwitzban. 1974 óta a szomszédjai voltunk, 
amikor nem sokkal Kanadába történt megérkezésünk után anyámmal beköltöz-
tünk a Bathurst Street 2700. számú emeletes házba.

Amikor Mr. Taff et megöregedett, és szombatonként segítségre lett szüksége, 
én lettem a „szállítója”. Megjelentem hatodik emeleti lakásában, segítettem neki 
felöltözni, és eltoltam a zsinagógába. Mindenki annyira megszokta, hogy együtt 
lát minket, hogy sokan azt hitték, a fi a vagyok.

Felejthetetlen esemény volt az a szombat, amikor megszerveztem, hogy a zsinagó-
gában ünnepeljék meg a századik születésnapját. Mindenki a családjával érkezett az 
ebédre, többen voltunk kétszáznál. Voltak, akik csakis a születésnap kedvéért repültek 
ide a meleg Floridából. Az ünnepelt örült 
és büszke volt, viszont nagyon elcsodál-
kozott, hogy egy centet sem kell fi zetnie 
a gazdagon megterített asztalért. 

Arról álmodoztam, hogy valami 
hasonlót szervezek Regina századik 
születésnapjára is, gondolatban már 
tervezni kezdtem, de babonából féltem 
időnek előtte tenni is valamit. A való-
ság keresztülhúzta a tervemet. 

Magyarországon Jutkának, az unoka-
testvéremnek a férje komolyan megbe-
tegedett. Jutka volt egyébként az utolsó 
otthoni Róth-rokon. A férj állapota 
gyorsan romlott, s Iyával arra készül-

A „gyámolítottam”: a százkét éves, 
magányos Leon Taff et. 2002.
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tünk, odautazunk, hogy segítsünk. 
1999 szeptemberének végén jártunk. Az 
elutazásunk előtt Regina mama könnyű 
náthát kapott, sípolt a melle, köhögött. 
Egy kis időre átvitték a betegszobára, 
ahol huszonnégy órás orvosi ügyelet és 
nővérfelügyelet volt. Vacsoraidőben ott 
voltam, etetni kezdtem anyámat, részle-
tesen elmagyaráztam a fülöp-szigeteki 
ápolónőknek, hogyan etessék anyámat 
majd a távollétemben: hogy nincsen 
protézise, de ez nem baj. Hogy szereti a 
csirkecombot, ezért kézzel meg kell 
puhítani a húst, és falatonként a szájába 
rakni. Ő majd elrágja és lenyeli, és csak 
utána kell a következő falatot a szájába adni. A nővérek fi gyelmesen és csodálkozva 
nézték, mit művelek anyámmal. És azt mondták: „Mrs. Rott, nagyon jó fi a van.”

Azonnal lefordítottam anyámnak magyarra.
„A menyem is nagyon jó ember” – mondta erre az anyám.
Lefordítottam az ápolónőknek, és jót nevettünk, csodálkozva azon, hogy lehet 

ilyen jó egy anyós. Amikor hazamentem, első dolgom volt, hogy elmeséljem Iyá-
nak az esetet. Határtalan volt az öröme, hiszen közös életünk hosszú évei alatt 
gyakorlatilag ez volt az első őszinte dicséret Riza mamától. Az eset emlékezetes 
lett a családunkban, azóta is gyakran emlegetjük.

Budapesten a Margit-szigeten szálltunk meg, s onnan látogattuk meg naponta 
Jutkát és a férjét. A megérkezésünk utáni negyedik napon, késő este, amikor már 
lefeküdni készültünk, megszólalt a szobánkban a telefon. Azonnal megéreztem, 
hogy valami baj történt. „Papa! – hallottam Ilona reszkető hangját. – Éppen most 
telefonáltak a Baycrestből: a nagyi rosszul van. Rögtön indulunk hozzá.”

Iyával elnémultunk az izgalomtól. Negyven perc múlva újra megszólalt a tele-
fon, ismét Ilona volt: „Papa, Riza mama éppen most halt meg. Sándorral, Edwin-
nel és Claire-rel itt állunk az ágyánál. Még meleg a teste.”

„Istenem, hát megtörtént! Anyu, hát mind a ketten itt hagytatok, te is, és Józsi is” 
– gondoltam, és némán leraktam a kagylót. A szemem teliszaladt könnyel. Ránéztem 
a rémült Iyára, aztán kapkodva készülni kezdtünk, hogy visszarepüljünk Torontóba.

Az utóbbi néhány évben, amikor évenként egyszer elvittem anyámat a kilen-
cedik emelet orvosához, mindig aláírtam a „Nem újraélesztendő!” feliratú iratot. 
Vagyis azt kértem, hogy kritikus helyzetben, ha és amikor Mrs. Rott rosszul lesz, 
elveszíti az eszméletét, hagyják békén, ne kínozzák, ne csövezzék be, és más 
módon se próbálják meg életben tartani. Bocsáss meg, anyu! 

A Baycrest teljesítette ezt a kívánságomat. A Reginát etető ápoló vagy sietett, 
vagy rosszul puhította meg a falat csirkehúst, mert anyám szája még teli volt. 

A százéves Leon Taff et. A fényképet 
Michael Beniasvili készítette. 
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Abban a pillanatban anyám köhögött egyet, és vagy megállt a lélegzése, vagy más 
baj történt, de beállt a halál. Bocsáss meg, anyu! Amikor elváltam tőled, semmi 
okunk nem volt arra, hogy örökre elbúcsúzzunk. 

A zsidó naptár szerint anyám halálának a napja a Tishrei hónap huszonegyedik 
napjára esik, amely a Szukesz ünnep utolsó napja. Ezért még egy kis megemlékező 
ebédet sem adhatok sosem a zsinagógánkban ezen a napon, hanem kissé előbbre 
kell hozni, amikor van szabad (tehát nem foglalt) szombat. Különben az ebédet 
mindenképpen a Szukesz ünnepek idején felállított sátorban kellene tartani, és a 
zsinagóga udvarán felállított sátorban sosem férne el az összes résztvevő, akik meg 
akarnak emlékezni az elhunytról, és jót akarnak enni. Étel pedig mindig bőven 
van: sólet (bab, krumpli, füstölt hús, fűszerek, amelyet egy álló napig párolnak a 
sütőben), vargabéles és tócsni, liszttel és zsírral töltött hurka, fehér és vörös húsú 
hal. Rengeteg lélekmelegítő ital és frissen sózott hering. Üdítő, torta és gyümölcs.

„2000. július 11. Ma ünnepeltük Riza mama századik születésnapját. Mindenki 
megosztotta a róla őrzött emlékeit. Iya barbecue-t készített, de az eső bezavart minket 
a házba. Huszonhatan voltunk: Joe és Edit, a Marat házaspár, Paul szülei, Dogyik 
családja és Regina egész családja.

Drága anyám. Anyukám!”

Az 1974 szeptemberében lefolytatott kihallgatáson a kanadai bevándorlási szol-
gálat tisztjei azt próbálták kideríteni, mi a valódi oka annak a döntésemnek, hogy 
nem térek vissza a Szovjetunióba. Őszintén elmondtam, az egyik oka az, hogy 
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szeretném, ha az anyámnak sírja lenne, hiszen az apámnak, aki eltűnt a tajgában, 
nincs sírja.

Drága anyám sírjára fekete labradorból állítottunk síremléket. Különösképpen 
szeretem nemcsak a szemközti oldalát, amelyre felírtuk Regina neveit – Rizuska, 
Anyuka, Мaдaм Poттихa, Baba Riza –, alá pedig életének helyszíneit – Garadna 
– Miskolc – Bobruysk – Tomsk – Togliatti – Toronto –, hanem a kő hátoldalát 
is, amelyre apámnak, Róth Ferencnek a nevét vésték föl, aki nyomtalanul eltűnt 
Szibériában.

Regina mama sírkövén 
apámnak, Ferencnek 

is örök emléket állítottunk.
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A CSALÁDFA. AMERIKAIAK LÁTOGATÁSA 
MAGYARORSZÁGON

1973-ban, amikor Iyával Kanadában vendégeskedtünk, Joe Weltman elmondása 
alapján leírtuk Regina mama testvéreinek nevét. Addig anyám csak ritkán beszélt 
a családjáról, de akkor megint csak magára talált a természetes észjárása, és buz-
gón pontosította a Joe-tól kapott értesüléseket. Így alakult ki Spielberger Her-
mann nagyapám gyermekeinek névsora: Lajos (1876-1952), Móric (1877-
1965), Ármin (1878-1953), Gizella 
(1879-1944), Szeréna (1881-1944), 
Géza (1885-1915), Hermina (1890-
1890), Zelma (1895-1969), Etel 
(1896-1961), Margit (1898-1944), 
Vilmos (1899-1944), Regina (1900-
1999) és Jolán (1904-1989).

Magától értetődik, hogy születésük és 
haláluk évét csak később derítettük ki.

Iyával szomorú elválásunk idején 
(1974-75-ben) arra használtuk ezt a lis-
tát, hogy nyomon kövessük, kézbesítet-
ték-e minden levelünket. A leveleink-
ben mindig ott volt, hogy üdvözlünk 
valakit erről a listáról. És ha az „üdvöz-
let Lajosnak” után az volt a válasz, hogy 
„üdvözlet Gizellának”, akkor tudtuk, 
hogy a két közbeeső levelet (Móric és 
Ármin) elsinkófálták.

Csak később merült föl bennünk a 
kívánság, hogy meglegyen a család-
fánk. Annak a lelkesedésnek és öröm-
nek a sodrása hozta magával, amely 
egész családunkat eltöltötte, amikor 
elnyertük a szabadságot. Immár egyi-
künknek sem kellett engedélyt kérnie 
semmiért és senkitől. Az ember 

A tizenkilenc éves Regina. Jutka Caputo 
kapta anyja testvérétől, az Amerikában 

élő és az elárvult kislányt magához 
fogadó Etel nénitől a fotót, szülei 

felbecsülhetetlen értékű 
fényképeivel együtt. 
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Lajos (Louis) 

8.07.1876 - 1952 

m. Fanny Moskowitz

1876-1949

Moric (Morris) 

1877 - 1955 

m. Ethel Bauman 

Armin (Aaron) 

8.04.1878 - 1953 

m. Reggie Rosenberg

1873 - 1963

m. Sarah (Sali) Veisz 

1854 - 1889 

Gizella 

30.12.1879 - 1944 

married Jan.30, 1898 

Elias Landsman

28.07.1870 - 1937

 

Szeren (Terez ) 

6.10. 1881 - 1944 

married April 24, 1900

Moric Weltman 

Herman  Spielberger 1863 - 1939

22.04.1851 - 1910 

born in Szala 

Geza 

1885 - 23.10. 1915 

Gerson Jakab Spielberger Moses

1827 - 05.01.1882 08.10.1853 -

m. Terez (Csorna) Fried

Joseph

m. Lilli Leichmann 27.041856 -  

Jacab Hermina (Chaje)

02.07.1856 - 1890  2 days  old 

m. Julia Veisz  

? - ?

Aron

10.03.1866 - Zelma

1895 - 1968 

m. Aaron Rosenbaum 

Niszel 1890  - 1958 

08.02.1868 -

Zartel

04.08.1870 -

m. Fanny Friedenberg Etel  born 6.00 p.m.

1873 - 1944 19.04.1896 - 1961

m. Moric Isaak

married Herman July 11 1895

Margit

26.06.1898 - 1944

m. Miklos Lissauer

1896 - 1932

Vilmos

28.10.1899 - 1944

m. Elsa Braun

19?? - 1944

Regina 

11.06.1900 - 1.10.1999

m. Ferenc Roth

25.12.1898 - 1950

Jolan

29.01.1904 - 1989

m. Egon Nemeti

1905 - 1944

m. Ferenc Romer

1905 - 1962

A Spielberger család családfájának 
részlete.
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ismerje a jogait, mérje föl a lehetőségeit, aztán hajrá! Iyával nem is álmodtunk 
nagyobb ajándékról magunknak és a gyerekeinknek.

Sosem gondoltam volna, milyen érdekes lesz Spielberger Hermann családfá-
jának összeállítása, amit az Amerikában és Kanadában élő számos rokon is lelke-
sen támogatott és segített. Sokszor hallottuk: „Ennek így kellett történnie! Nek-
tek Fehér-Oroszországban és Mongóliában kellett születnetek, aztán Sándornak 
kellett megszületnie, akit idehoztatok, s akiből építész lett, hogy létrehozza a 
családfánkat, és megmutassa nekünk, kik vagyunk.”

A családfával kapcsolatos munkák zömét Sándorral végeztük, de Iya, Ilona és 
Edwin is alaposan kivette a részét e terv megvalósításából. A családfa első válto-
zatának összeállítása több mint tíz évig tartott, és 1987 nyarára fejeződött be, 
éppen akkorra, amikor felállítottuk az emlékkövet Garadnán. Ennek hírét a roko-
naink együtt kapták meg a családfa első változatának másolatával. 

Spielberger Hermann utódai nemigen keresték egymás társaságát, de a mi 
munkánk sokukat odavonzott. Írni kezdtek nekünk, fényképeket küldözgettek, 
a neveket és a rokonság fokát pontosították. A visszaemlékezések mellett nagyon 
hasznosaknak bizonyultak a családi iratok, különösen a régi imakönyvek, ame-
lyeknek az utolsó oldalára gyakran felírták szeretteik nevét és haláluk időpontját. 
Kényelmes volt, hogy rendelkezésünkre álltak ezek a feljegyzések, így nem mulasz-
tottuk el az évfordulókat és azokat a napokat, amelyeken megemlékeztünk a 
halottakról. Az amerikai rokonaink vallásossága már nem volt a régi, s akkor 
hirtelen meg kellett keresniük otthonaikban a régi imakönyveket, amelyeket 
valaha a szüleik használtak.

Ugyancsak alaposan tanulmányoztuk a bevándorlók listáit az Interneten, akik 
a 19. század végén – a 20. század elején a New York-Ellis Island ellenőrző ponton 
át érkeztek meg az Egyesült Államokba.

Még több évig tartott, amire pontosítottuk és véglegesen kiegészítettük a 
családfát, amelynek kicsinyített másolatát itt közlöm. Ebben a szakaszban fel-

Florence  1925 - 2005 Sloan Alyson  1951 - 

m. Martin Schatz 1923 - m. Jonaton Lynn Lampel

m. Eugene Rowe  1961 -

Allan  1933 -

m. Marcia Friedman 1935 - Brian  1959 -

m. Carol Rum  1958 -

Judith 1929 - Zoe Elizabeth  1981 -

m. Paul Caputo Elliot  1962 -

Miklos  1932 - 1944 Steven  1966 -  ?? 1993 -

Geza  1930 - 1944 Michael  1959 -

Egon  1936 - 1944 Susan  1962 - Daniel  1998 - 

Felix Roth   16.11.1960 - Robert  2002 -

Jozef Roth   1929 - 1999

m. Svetlana Stepanova 1940 - Gera Roth    29.01.1963 - Maria  1997 -

m. Zalina Gogniev

m. Inna Kotenko Michael  2006 -

Sandor  1.01.1962 - Audrey Leora 13.03.1995 -

m. Manana Davitashvili 1961 -

Vladimir Rott    1935 - Gabriel Ezra Boruch 12.10.1996

m. Iya Yaroslavskaya 1938 - Ilona  4.07.1964 -

m. Paul Posner 06.07.1960 - Ada Rachel 18.09.1995 -

Edwin  20.10.1968 - Serena Yael 13.07.1993 -

m. Claire Louise Woodcook 1974 -

Adam Joel 3.06.1996 -
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becsülhetetlen segítséget kaptunk 
egyik magyarországi barátunktól, a 
komoly, értelmes és nagyon csinos 
Kercsi Ilonától, akivel folyamatosan 
tartottuk a kapcsolatot. Ő pár évig 
a Garadna melletti kisvárosok és fal-
vak irattárait tanulmányozta. (Ami-
kor a Spielberger család garadnai 
emlékművének felállításáról írtam, 
már megemlítettem két ikerlányt, 
Kercsi Imre kőfaragó lányait, akik 
jelen voltak az építkezésnél. Közben 
felnőttek és egyikük, Ilona pótolha-
tatlan segítőtársunk lett, aki nagyon 
sok érdekes információt feltárt.)

Csak néhány példát sorolok fel, mit sikerült megtudnunk. Hermann nagy-
apám apja Spielberger Gerzson Jakab volt, ő 1827-ben született, Teréz, az édes-
anyja Fried-lány volt. Minden gyerekük Szala községben született. Hermannak 
négy öccse volt: Mózes, József, Jakab és Áron. Közülük az egyik lett Steven Spiel-
bergnek, a híres fi lmrendezőnek a dédapja, miután a 19. század nyolcvanas éve-
iben áttelepült Amerikába.

Spielberger Hermann idősebb fi ai, tehát Lajos, Móric és Ármin is kiutazott 
Amerikába, ahol az apjuk testvérei segítségével vertek gyökeret. A legkisebb fi ú, 
Vilmos pedig, aki apja halála után családfő lett Garadnán, 1923-ban Amerikába 
küldte Etel nővérét. A lány csinos volt, ám kicsit sántított. Az óceán túlsó partján 
Lajos, a bátyja várta, aki nemsokára sikeresen férjhez adta a húgát.

Kercsi Ilona nemcsak a minket érdeklő személyek születési dátumát találta 
meg az irattárakban, hanem például olyasmit is, hogy Spielberger Etel 1896. 
április 19-én, este hatkor született. Meg azt, hogy a dédapám, tehát Gerzson Jakab 
második felesége Leichmann Lili volt. 

Az utódok az első rokoni találkozóktól kezdve nemcsak megismerkedni pró-
báltak egymással, hanem egyúttal fi gyelmesen fürkészték a többieket, keresték, 
hogy hasonlítanak-e egymásra arcban, viselkedésben, beszédmódban és maga-
tartásban, egyszóval Spielberger Hermannak, közös ősapánknak a messzire ható 
genetikai örökségét keresték. Véleményem szerint általában rendkívül eszesek és 
szorgalmasak azok, akiknek jutott ebből a genetikai örökségből, sok bennük az 
erő, határozottak, önérzetesek, nem fölényeskednek a környezetükkel, és válságos 
helyzetekben megbízhatóak és hűségesek.

Idézem néhány rokonom elbeszélését.
„Joe Weltman, hatvanéves, Szeréna néni fi a. Toronto, 1978. július 6. […]: „1939 

októberében két évre behívtak a magyar hadseregbe. 1940 nyarának végén haza-
utaztam szabadságra, ám szeptember 5-én újra behívtak. Magyarország háborúra 

Regina bátyja, Spielberger Lajos 
a  feleségével és a fi ával. Egyesült Államok, 

1923.
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készült Romániával, hogy visszaszerezze Erdélyt. Hamarosan Hitler is beleavatkozott 
ebbe a kérdésbe, és a magyar hadseregből eltávolítottak minden zsidót. Munkaszol-
gálatos zászlóaljakba sorozták őket, amelyek nehéz fi zikai munkát végeztek. 1942 
májusában sikerült meglépnem a munkaszolgálatos zászlóaljtól, amikor három hétig 
a szikszói kórházban feküdtem vakbélműtét miatt.

Hetty Zisk családja. Hetty Spielberger Lajos bácsi kisebbik lánya.

Regina legidősebb bátyjának, Spielberger Lajosnak a leszármazottai egy 
New York-i esküvőn: A Sheldon, a Spielberger, a Stark, a Zisk, a Schlissel 

és az Ergas családok képviselői. Bronx, 1959.
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1943. január 15-én a munkaszolgá-
latos zászlóaljakat vonatra rakták, és 
kivitték Oroszországba: Gomel, Brjanszk, 
Kijev-Darnyica volt az útvonal. Itt hal-
lottuk a hírt, hogy a németek elveszítették 
Tuniszt. 1943 nyarán gyalogmenetben 
hajtottak minket Csernyigovtól Bob-
rujszkig. Tudtam, hogy Regina nagyné-
ném Bobrujszkban lakik, de féltem, hogy 
bajt hozok rá, ha megkeresem.

Augusztusban gyalog indultunk 
tovább Bobrujszkból. Pinszkbe mentünk, ahol 1944 nyaráig a brodnyicai lágerben 
tartottak fogva minket, utána pedig vasúton átdobtak minket Kovelbe. A mi Géza 
nagybátyánk (Regina bátyja – V. R.) éppen itt esett el az első világháborúban. Kovel-
ből gyalog jutottunk el Bjela-Podljaszkig, ahol bekerített minket a Vörös Hadsereg, 
és visszaküldött Bobrujszkba. Sós Karcsival sikerült megszöknünk tőlük, és gyalog 
elvergődtünk Opocsno-Radomig, ahonnan aztán a visszafelé tartó vonatokon 1944 
októberében jutottunk vissza Magyarországra. A baktai házunk üres volt. A szom-
szédok elmondták, hogy minden rokonomat elvitték Auschwitzba.”

Etel Spielberger a férjével. Brooklyn, 
1960.

Joe Weltman családja. 1994.
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Max Spielberger, nyolcvanöt éves, Bronx, 1989. február 17. […]: „Apám, Móric 
(Morris) 1888-ben érkezett Amerikába. Egy varrodában helyezkedett el, ahol hosszú 
évekig nadrágzsebet varrt. […] Hatvanöt 
évig volt elnöke az East-Side-i zsinagógá-
nak. […] Anyámnak nyolc gyereke szüle-
tett. A lányom, Joan, tanárnő volt, de 
már nyugdíjas, a fi a viszont Brian apjá-
val, Melvinnel folytatja az üzletet, amit 
a nagyanyja hatvanöt évvel ezelőtt alapí-
tott: kézzel vágják a csipkét a varrodák-
nak. […] A két unokám a Cornell Egye-
temen tanul. Minden héten írok nekik, 
ezért aztán ők azok, akik a legtöbbször 
kapnak levelet az egész országban.”

Jerome Spielberger, az Amerikai Légi-
erő ezredese, akit a washingtoni Arling-
ton-temetőben helyeztek örök nyuga-
lomra, Ármin bácsi fi a volt.

Ceci Spielberger, Jerome felesége 
igen érdekesen írja le, milyen volt a 
Garadnáról Amerikába települtek élete.

„Ceci Spielberger, nyolcvanhat éves, 
Tucson, Arizona állam, 2008.

 Vladimír Rott, az unokaöcsém meg-
kért, hogy írjak valamit az apósomról, 
Ármin (Aaron) Spielbergerről. Nem 
tudom, mennyi az igazság ebben a törté-
netben. Két oka van annak, hogy az apó-
som mindezt elmondta nekem. Először is 
azért, mert mindig érdekelt a család sor-
sának alakulása, másodszor pedig azért, 
mert az egész családból csak én hallgat-
tam meg őt. Jerome és én egészen más 
kulturális közegből származunk. Csak 
egyvalami kötött össze minket, a szere-
lem. Az én családomban mindig fontos 
volt, hogy ismerjük a múltunkat. Ezért 
is mesélte el Ármin, amit elmondott.

Pepi, a lányom (Pepi Dunay) az 
Interneten talált említést az apósomról. 
Ott az állt, hogy Spielberger Ármin nőt-

Móric Spielberger Helennel,
a kisebbik lányával és annak férjével,

Henry Winbergerrel.
Egyesült Államok, 1950.

Max Spielberger családja (Móric fi a). 
New York, 1983.
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len, huszonnégy éves, garadnai születésű, a Brémából (Németország) induló Zeiten 
hajón érkezett meg 1903 februárjában az Egyesült Államokba. Ám mindig mondta 
nekem, hogy már huszonkilenc éves volt (az emberek akkoriban hazudtak ezzel 
kapcsolatban), s addigra már többéves szolgálat volt a háta mögött, amelyet Bécsben 
töltött le a Monarchia hadseregének lovasságánál. Miután megérkezett, megpróbált 
belépni az amerikai hadsereg lovasságához. Büszke volt rá, hogy sok nyelven beszélt, 
ám az angoltudása fogyatékos volt ahhoz, hogy tiszt legyen. Vonaton becsavarogta 
az egész országot. (Bármilyen helyet neveztünk is meg, mindig azt mondta rá: 
„Ó, jártam ott, nem sokkal azután, hogy ide érkeztem.”) A fl oridai Tampában tele-
pedett le, ahol sok spanyol és magyar dohánygyár volt. Megtanulta a dohányfajtákat 
és a szivargyártást. Fokozatosan került a Bayak család közelébe, akik szivargyártás-
sal foglalkoztak. New Yorkban is volt egy szivargyáruk, ahol Ármin megérkezése 
után lakott.

Az apósom egy, a magyar közösség által rendezett bálon ismerte meg az anyósomat, 
akit Reggy-nek hívtak. Az anyósomat egy Koller József nevű fi atalember kísérte el a 
bálra, aki az apósommal együtt dolgozott a szivargyárban. Joe Koller hamarosan 
feleségül vette Grace Rosenberget, az anyósom testvérét. Reggy Rosenberg varrodában 
dolgozott, amely ugyanabban a gyárépületben volt. Miután Ármin és Reggy össze-
házasodott, Yorkville-ben laktak, ahová sok német bevándorló érkezett. 1906-ban 
született a lányuk, Zelma.

A Bayak testvéreknek jó pár szivargyáruk volt, amelyek szétszórtan helyezkedtek 
el a keleti part kisvárosaiban. Ármint New Brunswickbe, New Jerseybe küldték dol-
gozni, Joe Kollert pedig Betlehembe, Pennsylvaniába. A két család ugyan hatvan 
mérföldre lakott egymástól, mégis szoros kapcsolatot tartottak. Ármin a Wykoff  Street 
65. szám alatt vett házat, ott nőtt fel Hilda, Howard és Jerome. Az ő családjuk ala-

Találkozás Max és Rosa Spielbergerrel. New York, 1989.
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pította a magyar zsinagógát. Az anyósom elég vallásos volt, kóser háztartást vezetett, 
tagja volt a nőszervezetnek, ám legalább hetenként egyszer bridzsezett is a barátaival. 
Ármin dolgozott, a Yankees baseball csapat drukkere volt, de a Notre Dame egyetem 
futballcsapatának is szurkolt. Tagja volt a magyar Elks klubnak, ott kártyázott a 
legszívesebben szombat esténként. Nagyon bőkezű ember volt, ám mindennek úgy 
kellett mennie, ahogy ő akarta. Vagy úgy, vagy sehogy.

Joe Weltman és mások mélyen vallásos embernek tartották Ármint, bár egyáltalán 
nem ilyen volt. Ha választania kellett a labdajáték és a zsinagóga között, a labda-
játékot választotta. Mivel Reggy és Ármin mindent közösen szeretett csinálni, az 
anyósom mindig engedett a férjének, amikor a testvérei megengedhetetlennek tartot-
ták, hogy szombatonként autóba üljön. Árminnak két testvére élt New Yorkban: Lajos 
és Móric. Úgy rémlik, az egyik a postán dolgozott.

Amikor Jerome college-ba került (1931-1933-ban), a Bayak testvérek minden 
kisebb gyárukat bezárták, és egyetlen óriási szivargyárat építettek Philadelphiában. 
Az apósomat nevezték ki ennek az egész városnegyedet elfoglaló gyárnak az igazga-
tójává. Az apósom bérelt egy szobát szemközt a gyárral, ott lakott hétfőtől-péntekig, 
a pénteki ebéd után pedig kocsin ment haza New Brunswickbe a hétvégére. Jerome 
Philadelphiában tanult college-ban, és csak hetenként egyszer találkozott az apjával, 
ilyenkor megvacsoráztak, és utána együtt mentek el baseball meccsre vagy egyik-má-
sik néger színházba, hogy a „nagy feketéket”, Duke Ellingtont, Count Basie-t hall-
gassák. Ármin szerette a jazzt.

1941-ben az apósom szép kis meglepetést szerzett a feleségének: eladta a házukat, 
és az egész családot Philadelphiába költöztette, egy lakásba. Az anyósom alig tudta 
túltenni magát ezen. Szerette a New Brunswick-i házat és a barátait. Ármin azt 
mondta, azért volt szükség mindenképpen a költözködésre, mert baj lesz a benzinnel, 
ha kitör a háború. És igaza lett. Zelma talált munkát Philadelphiában, Howard 
megnősült, Ruth-ot vette el, Jerome meg engem.

Amikor Jerome másodéves volt (1932-33-ban), Árminnak szívrohama lett. Az 
orvosok rábeszélésére abbahagyta a munkát, és visszatértek New Brunswickbe. És 
mindenféle aprósággal bosszantotta a feleségét. Amikor aztán még Reggynek, aki a 
világ legjobb szakácsa volt, tanácsot adott, hogyan kell főzni, anyósom kikövetelte, 
hogy menjen vissza dolgozni, vagy különben otthagyja. Ármin visszament dolgozni 
a gyárba, s egészen 1953 őszén bekövetkezett haláláig ott is maradt. Akkoriban a 
Németországban állomásozó amerikai csapatoknál voltunk férjemmel, és Jerome az 
időjárási viszonyok miatt képtelen volt hazarepülni az apja temetésére. 1959-ben 
született kisebbik fi unknak, Andynek adtuk tiszteletből az Ármin nevet.

Ahogy már tudjátok, Árminnak és Reggynek négy gyereke volt. Zelma tudott lati-
nul, görögül, franciául, magyarul, németül és spanyolul, amire elvégzett két egyetemet, 
és remek munkahelye volt a philadelphiai Zsidó Föderációnál. Sosem ment férjhez, 
a szülei haláláig velük élt. A második gyerekük, Hilda tizenöt éves korában halt meg, 
pár héttel a középiskola befejezése előtt. A harmadik volt Howard (Spielberg – V. 
R.), aki 1912-ben született. Alig várta, hogy befejezze a középiskolát, hogy munkába 
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lépjen és keressen. Az anyósomnak ő volt a kedvenc gyereke, ám tíz év múlva meg-
született Jerome, aki mindörökre kivívta magának az egész család szeretetét.

Jerome kifogástalan gyerek volt (amíg feleségül nem vett), kiváló tanuló, és kész 
volt tizenöt éves korában college-ba menni (ez igen korainak számított, ő mégis 
elment), jó sportember volt, futballozott, baseballozott, teniszezett és úszott. Fölvették 
a Borostyánliga1 nagy tekintélyű college-jába, és doktori címmel végzett. Anyósom 
fi zette minden gyerekének a tanulmányait. Nekik csak a szállásra valót és a zsebpénzt 
kellett megkeresniük.

Árminnak kiváló munkahelye volt. Ne felejtsétek el, hogy ez a gazdasági válság ide-
jén történt. A gyárnak volt orvosa, ebédlője, amelyben jó, időnként pedig kiváló ételeket 
lehetett kapni, minden dolgozónak két-két hét fi zetett szabadság járt évenként (két hét 
karácsonykor és két hét nyáron). A gyárnak volt biztosítási- és nyugdíj alapja. A szak-
szervezetek szinte elkeseredtek, mert semmi dolguk nem akadt abban a gyárban.

Ármin és Reggy minden évben elutazott a szabadság idején. Télen Floridába. Az 
anyósom szerette Miamit, ahol kóser kosztot kapott, és a többi zsidó között nagyon 
jól érezte magát. Ármin jobban szerette Florida nyugati partját. Nyáron New Eng-
landbe utaztak. Ármin nemcsak a közeli rokonokkal volt bőkezű, hanem a szegé-
nyekkel is, bár erről sosem beszéltek. Néha meglátogatta a féltestvérét, Zelma Rosen-
baumot, aki nagyon szép asszony volt, és öt gyereke születetett. Úgy rémlik, hogy az 
anyja Hermann Spielberger második felesége volt, aki elhagyta a férjét, és Amerikába 
szökött. Amikor befejeződött a háború, Ármin próbálta megtalálni a féltestvéreit, 
akik a háború előtt Magyarországon éltek. Zelma, aki a Zsidó Föderációnál dolgozott, 
gyorsan kiderített mindent, és megvitte apjának a szomorú hírt.

A Wykoff  Street 65-ös számú ház két és fél emelet magas volt, és nagy udvara volt. 
A háznak nagy bejárati csarnoka volt, amelyből lépcső vezetett az emeletre, ahol két 
hálószoba, fürdőszoba és a padlásfeljáró volt. Az előcsarnokból balra nyílt egy elég 
nagy szalon és ebédlő, azon túl volt a hatalmas konyha és éléstár. A konyha túlsó 
oldalán is volt két hatalmas hálószoba és fürdőszoba. A házhoz tartozott még két tágas 
veranda is. Az anyósom zöldséget és virágot termesztett a kertben. És a ház teli volt 
élettel.

Persze, az egész családnak nagy örömére volt, amikor Pepi, a lányom, és nemsokára 
rá Judy (Howard Spielberg lánya – V. R.) is megszületett. Sajnos, Ármin már nem 
érte meg, hogy lássa Michael fi amat, aki Németországban született 1951-ben, és csak 
kétéves korában ismerte meg a nagymamáját. Ám John nevű unokáját, Howard és 
Ruth fi át még látta.

Befejezésként el akarom mondani, hogy Ármin nagyon szeretett és tisztelt engem, 
mert nem féltem tőle.

Az anyósomról is mesélni szeretnék, aki nagyon okos asszony volt, és a régi zsidó 
szokások szerint vezette a háztartást.

1  A Borostyánliga (Ivy League) egyetemei az Egyesült Államok keleti partvidékén vannak. Igen 
előkelőnek számítanak.
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Rosenberg Reggy Magyarországon született. Az apjának kocsmája, vagy valami 
ilyesféléje volt, ahová enni-inni jártak az emberek. Reggynek két bátyja és öt lánytest-
vére volt. (Az apósom gyakran csúfolta a felesége lánytestvéreit, kocsmatündéreknek 
hívta őket, és anyósom mindig megsértődött ezen.) A hagyomány szerint jó, ha a 
menyasszony minél több pénzt vagy földet kap hozományul. Nem úgy Reggy! Az apja 
sosem adta volna olyan férfi hoz, akit nem szeret. Reggy tizenhat éves korában föl-
szerelkezett kóser kolbásszal az éhhalál ellen, és elindult Amerikába. Egyetlen rokona 
sem volt itt. Az ismerősök azt mondták neki, hogy elmehet szolgálónak. De nem ezt 
tette! Kiváló varrónő volt, és egy varrodában talált munkát, amit csak akkor hagyott 
ott, amikor férjhez ment Árminhoz.

Addigra már kihozatta az Egyesült Államokba az egész családot, elsősorban a 
lánytestvéreit, akiket különösen szeretett. A lányok után megérkeztek a fi úk is, aztán 
meg a szülők. Minden lány szerencsésen férjhez ment: az egyik egy idahói farmerhez, 
a másik egy ékszerészhez, a harmadik egy biztosítási ügynökhöz, a negyedik egy nagy 
cég szabászához, Reggy és az utolsó lánytestvére pedig a szivarkészítőkhöz. Az idősebb 
báty borbély lett, a fi atalabbik terapeuta, akinek saját rendelője volt a 86. utcában 
és a Park Avenue-n New Yorkban. Ő volt a család szemefénye.

Az anyósom sosem ment el egyetlen kéregető mellett sem úgy, hogy ne dobjon pár centet 
a bögréjébe. És ha nem tetszett neki valami, egyetlen pillantással megölte az embert. 

Reggy szüleinek is érdekes a sorsuk. Az anyját Pepinek hívták, és csecsemőkorában 
találták a mezőn. A kisvárosban és a birtokon senki sem kereste. A zsidók sosem teszik 

Andrew és Connie Spielberger esküvőjén. A középen a vőlegény anyja, Ceci. 
 Kalifornia, 2006 novembere.
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ki a gyerekeiket, még akkor sem, ha házasságon kívül születnek, így aztán biztos, hogy 
a kisvárosból vagy a birtokról tette ki valaki. Egy zsidó család karolta fel, így aztán 
zsidóként nőtt fel. Reggy apja zsidó árvaházban nőtt fel, neki nem volt külön törté-
nete. Mondhatjuk, hogy a városka két árvát házasított össze.”

Évekig kértem az unokatestvéremet, Liszauer Jutkát, anyám nővérének, Margit-
nak a lányát, hogy írjon valamit magáról. New Yorkban lakik Paul Caputóval, a 
férjével és két gyerekével. Paulnak köszönhető, hogy végül sikerült kicsikarnia 
valamit a feleségéből: 

„Liszauer Jutka, (Judith Caputo), hetvenkilenc éves, Brooklyn, 2009. június 16. 
[…] Az utolsó, amire Garadnából (Magyarország) emlékszem, hogy anyámmal és 
testvéremmel együtt erőszakkal kidobtak minket a házunkból, összetörték a babáimat, 
amelyeket még elhunyt apámtól kaptam ajándékba, és hogy hallottam a kismacskám 
keserves nyávogását.

Más zsidókkal együtt erőszakkal elvittek minket vonaton Auschwitzba. Ott elvá-
lasztottak anyámtól és a testvéremtől, ám azt mondták, később majd találkozunk. 
Persze, erre sosem került sor. Hát így kerültem szembe tizennégy éves koromban az 
éhezéssel és a megsemmisítéssel.

Másokkal együtt sorba állítottak, hogy induljunk a zuhanyozóba (így hívták a  
gázkamrákat). És csoda történt: a folyamatot felügyelő német tiszt kiszólított a sorból, 
és azt mondta, hogy velem egykorú lánya van, és nagyon nem szeretné, ha a lánya 
ilyen helyzetbe kerülne. Akkor láttam életemben először és utoljára azt a tisztet, de 
mai napig világosan emlékszem az arcára.

Spielberger Margit.
Garadna.

Caputo Jutka szülei: Liszauer Margit 
és Miklós. Magyarország, 1928.
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Megkezdődött auschwitzi barakkéle-
tem, rengeteg, számomra ismeretlen ember 
között. Nagyon rosszul bántak velem, alig 
adtak ételt, olyan is volt, hogy semmit sem 
kaptunk. Egy nap fölismertem Weltmann 
Gézát, aki körülbelül két hétig hordta 
nekem az ételt, amit a német csapatoknak 
ennivalót szállító vonatokról lopott. De 
őt, sajnos, átvitték egy másik lágerbe.

Amire 1945 áprilisában az amerikai 
csapatok fölszabadítottak minket, keve-
sebb voltam ötven fontnál (22,6 kg. – V. 
R.), vesegyulladásom volt, és nem bírtam 
enni. Az orebrói (Svédország) Vörös Kereszt-kórházba kerültem, hogy meggyógyítsa-
nak, ahol több mint egy évet töltöttem. A mai napig gond van a tüdőmmel.

Amikor 1951-ben Etel nénémhez Amerikába kerültem, még mindig reményked-
tem abban, hogy anyám és öcsém életben maradt. Hosszú évekig éjszakai lidércnyo-
másom volt az átéltek miatt, s ez csak pár évvel a férjhez menetelem után szűnt meg. 

Most egy bejegyzés a naplómból:
„Toronto, 1998. szeptember 2. Gera Rothnak és Zalinának augusztus 30-án fi a 

született. Gratulálunk! Hála Istennek, hogy szegény Józsi bátyám megérte ezt a napot, 
ám az egészségi állapota egyre romlik. Józsi lassan itt hagy bennünket. Agydaganata 
van. A bátyám még el tudott mosolyodni, örült is a hírnek, hogy igazából nagyapa 

Miután Liszauer Jutka (középen ül) kiszabadult Auschwitzból, több mint egy évet 
töltött egy svédországi kórházban. Orebro, 1946.

Találkozás Jutka és Paul Caputóval 
New Yorkban. 2009 márciusa.
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lett, bár egész életében »nagyapó« volt. Iya volt mellette, amikor Szvetlána hétfőn, 
augusztus 31-én meghozta a hírt Józsinak.

A bátyám hivatásos zenész volt. Jozef Francevics huszonöt évig volt a tomszki 
szimfonikus zenekar hangversenymestere. Ugyancsak hangversenymesterként dolgozott 
Torontóban is, az Oshawa Symphonynél. És ma már arra sem emlékszik, hogy milyen 
hangszeren játszott egész életében. 

Iya derék asszony: kitalált Józsinak egy utolsó játékot. Valahányszor meglátogatja 
a kórházban, Józsi kezébe adja a csuklóját, és énekelni kezdi a Kumparszita című 
tangót, a bátyám pedig ujjának gyenge nyomásával követi a halhatatlan dallam lük-
tető ritmusát.” 

A családfa munkálatainak „korszakát” méltóképpen koronázta meg a 2002-es 
magyarországi utunk, amelyen családfánk egynémely szereplője is részt akart 
venni. Az utazás programját sok hónapi részletes előkészítéssel dolgoztuk ki, ami-
ben felbecsülhetetlen segítséget nyújtott Simonfai Ági, csepeli barátomnak, Szabó 
Józsefnek a lánya. Az utazás feledhetetlen volt. Ági hosszú évekig kísért magyar 
turistákat külföldön, de addigra már felhagyott ezzel, és a férjével együtt cukrász-
dát nyitott a Balatonnál, amely mellett egy marcipánfi gura-múzeum is működik. 
Ennek ellenére ő segített, hogy az út minden óráját megtervezzük, és elérte, hogy 
minden szolgáltatást a legjobb áron kaptunk meg. A csoport útjának egy részét, 
amit Észak-Magyarországon terveztünk, Kercsi Ilona segítette (Imrének, a kőfa-
ragónak a felesége) a két lányával, Ilonával és Anikóval.

Március 23-án délután két órán belül landolt Budapesten a New York-i, a 
párizsi és a torontói járat. Iyával egy héttel korábban érkeztünk Magyarországra, 
így ott vártuk a vendégeket a reptéren, egy sok férőhelyes, Volvo márkájú turista-
busszal. Elég hely volt a buszon, és északi utunkra Dobos Jutkát, Pesten lakó 
unokatestvéremet is magunkkal vittük.

New Yorkból megérkezett Jon Spielberg, Basia Smila, Adam Spielberg, Lea 
Spielberg, Stephen Rosenbaum és Bruce Freeman. Ceci Spielberger (Tucson, 
Arizona állam) Párizsban szállt át, ahogy Pepi és Michael Dunay (Boca-Raton, 

Az Oshawa-i szimfónikus zenekar. Koncertmester: Róth József. Oshawa, Ontario.
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Florida) és Andy Spielberger (Los Angeles) is. Torontóból megérkeztek a gyere-
keink és az unokáink: Sándor Mananával, Audrey-val (nyolcéves) és Gabriellel 
(ötéves). Ilona Paullal és Adával (tízéves), Serenával (nyolcéves) és Adammal (hat-
éves). Huszonegy emberből állt a rokonok csoportja, ők képviselték Árminnak, 
a nagybátyámnak, Zelma néninek és Regina mamának a családjait.

A vendégek megérkezéséig tartó hetünk, amit Magyarországon töltöttünk 
Iyával, nagyon feszült volt. Csak néhány történet:

„Jutkánál lakunk, aki hetvennyolc éves. A férje, Laci halála után nagyon magányos 
lett az élete ebben a nagy házban, s ő maga még szárazabb, még szörnyűbb lett. 
Makacs, sovány, gondozatlan, minden garast a fogához ver. Minden élelmiszert meg-
veszek, mégis alig hajlandó enni valamit. Megjavítottam ezt-azt a házban, a fürdő-
szobában a gázboylert, a konyhaszekrényeket. Jutka maga próbálja permetezni a 
gyümölcsfákat a kertben. Korábban ezt Laci végezte el. Jutka sehogy sem boldogul 
vele, ráadásul ez nagyon veszélyes az egészségre. Megjavítottam a permetezőt, és könyö-
rögtem neki, hogy ne próbálkozzon többet, de a fukarságának nincs határa.”

„Kérésemre a Budapesti Zsidó Közösség Központja hajlandó vendégül látni a cso-
portunkat a húsvéti széder második estéjén, amire március 28-án kerül sor. Úgy 
tervezzük, hogy az első széder estét magunk közt töltjük. Már magától a gondolattól 
is elakad az ember lélegzete. Hogy a »bobrujszkiak« azt tervezik, a családjukkal és 
az amerikai rokonaikkal Budapesten töltik a zsidó szédert! Ezt is megértük!

Simonfai Ági a kérésemre megkereste az egyik fi atalkori barátját, Kun Tamást, aki 
jelenleg a Pilvax kávéház és szálloda igazgatója, és ő megígérte, hogy teljesíti kérését, 
és magára vállalta a széder este előkészítését. Ma találkoztunk vele. Kiváló fi atal-
ember! Amikor beléptünk az irodájába, már a kezében volt a magyar zsidó konyha 
receptkönyve. Megígérte, hogy a nagy bankett-termet lefoglalja a csoportunknak. 
Bekukkantottunk oda. Nagyon szép terem, elegáns, klasszikus díszítésű. És valami 
hihetetlen látványban volt részünk: a jobboldali falon fehérmárvány féldomborművet 
pillantottunk meg, amely egy hosszú asztal körül csoportosuló embereket ábrázol. 
Alatta a felirat, hogy 1848. március 15-én ebben a teremben robbant ki a Habs-
burg-ellenes magyar forradalom, és itt hangzott el Petőfi  Sándor felhívása a Nemzeti 
dalból: »Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha.«

Az előrelátó Iya átadta Tamásnak a maceszlisztet és a gyömbért a húslevesbe való 
gombóchoz, hogy adja oda a szakácsnak. Tamás megígérte, hogy hív egy tanácsadót a 
Zsidó Közösségtől. Még Torontóból megkerestem Sipos Mancit, családunk régi barátját, 
és arra kértem, végezzen egy kis felderítést Budapesten. Így az ő társaságában mentünk 
el a kóser boltba, ahol vettünk tizenkét üveg fehér bort és egy üveg vöröset, huszonnyolc 
üveg gyümölcslevet, tíz doboz maceszt, húst, tyúkhúst, kész tortákat, süteményt.”

„Pepi Dunay előre fi gyelmeztetett, hogy Ceci Spielberger, az édesanyja nem bírja 
a hosszú kirándulásokat, mert fáj a háta. A Közösség segített a keresésben, és az újpesti 
idősek otthonában sikerült kibérelnem egy hétre egy kerekes széket. A Közösségtől 
megkaptam a Miskolcon, az Avas-hegyen lévő zsidó temető telefonszámát is, amelyben 
a nagyapámat, Róth Józsefet temették el. Felhívtam a temető gondnokát, és meg-
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mondtam neki, hogy terveink szerint március 25-én délelőtt érkezik a csoportunk, ő 
pedig a maga részéről megígérte, hogy rendbe hozza a nagyapám sírját és a hozzá-
vezető utat.”

Az örömteli találkozás és a nagy ölelkezés után azonnal berakodtuk a csoma-
gokat, és elindultunk Észak-Magyarországra, Garadna felé. Odakint ritkás havat 
sodort az erős szél, a meleg buszban viszont élénk beszélgetés folyt, kicseréltük a 
friss híreket, és mindenki végignézte magyarországi tartózkodásunk programját. 
Majdnem este nyolc volt, amire megérkeztünk Encsre, a Kurek panzióba. Vacsora 
után senki nem akart lefeküdni, majdnem éjfélig folyt a teázás.

„Garadna, 2002. március 24. Egész éjszaka viharos szél fújt, reggel pedig egy 
klasszikus észak-magyarországi község látványa fogadott minket az ablakon át: rozoga 
házak, végtelen szántóföldek és a láthatáron a hegyek. 

Reggeli után mindnyájan összegyűltünk a panzió nagytermében, ahol szívélyesen 
üdvözöltük a négytagú Kercsi családot, akik meglátogattak minket. Mindegyiküket 
megajándékoztuk a családfa kiegészített példányával, én pedig minden jelenlévőről 
mondtam pár szót. Ceci Spielberger, a korelnök asszony megosztotta velünk Árminnal 
és Móriccal kapcsolatos emlékeit. Adam Spielberg, aki a philadelphiai egyetem fi lmes 
tanszakán végzett, profi  kamerával érkezett, és folyamatosan fölvette az eseményeket.

Fél tizenegykor átmentünk Encsről Garadnára. Nemsokára a szemünk elé tárult a 
családunk által felállított emlékmű. Erős szél fújt. A férfi ak karjukban vitték oda Cecit, 
aki egyébként kerekes székben közlekedett, a többiek átvágtak a szántóföldön. Az 
emlékmű gránitját frissen csiszolták, körülötte tisztára takarítva a térség. Spielberger 
Hermann utódai szoros körben vették körül az emlékművet, pár pillanatig néma csend 
volt. Aztán hangosan mondani kezdtem a temetési Kaddist. Fényképeztünk.

A következő feledhetetlen esemény az volt, amikor az autóbusz odagördült a garad-
nai Fő utca 6-os számú épülete, a Spielberger-ház elé. Az akkori házigazdák, Almási 
Bertalan és Erika széles mosollyal invitálták be a kissé zavarba jött vendégeket. Feled-
hetetlen és megismételhetetlen esemény volt! A Kercsi család már előre gondoskodott a 
tortákról, és kinyitottunk két üveg pezsgőt. A nagyapánk házában tartott ünnepség 
fényét tovább növelte, hogy Pepinek aznap volt a hatvanadik születésnapja. Így aztán 
pohárköszöntőt mondtunk Pepi egészségére, s az egyik tortára fölkerült a születésnapi 
jókívánság is. Az unokáinknak az egész látogatásból a legjobban egy kicsi fekete malac 
tetszett, amelytől nagyon nehezen vettek búcsút.

Bakta faluban a sofőr át tudott hajtani a szántóföldön, ahol a metsző szél ellenére 
valamennyien megmásztuk azt a dombot, amelyen az elhagyott zsidó temető volt. 
Mindnyájan odamentünk Weltman Móricnak, a mi Joe-nk apjának a sírjához, hogy 
tisztelegjünk az emlékének.

Az Encshez közeli Tokajban tovább emelte a hangulatunkat, hogy meglátogattuk 
a borospincéket, és hat híres tokaji bort kóstoltunk meg. Ebéddel vártak minket a 
helyi vendéglőben, amelyre meghívtam Pauló Tibort a feleségével, Mariann-nal és a 
gyerekeivel együtt. Mindnyájan tapssal köszöntük meg a családnak azt az óriási 
munkát, amelyet az emlékművünk megőrzése érdekében végeztek. A családfa egyik 
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példányát ajándékoztam Tibornak, aki viszont nem akart pénzt elfogadni a mun-
kájáért.”

„Március 25. Budapest. […] Egész éjszaka erős szél fújt, mintha be akarta volna 
törni a panzió ablakait. […] Reggeli után elindultunk Encsről. Hatvan kilométer 
után megérkeztünk Miskolcra. Spielberger Árminnak csoportunkban lévő leszárma-
zottai nagyon örültek az általam előkészített meglepetésnek, amikor odaértünk a 
kórház épületéhez, amelyben korábban a magyar királyi hadsereg tüzér laktanyája 
volt. Itt szolgált ugyanis 1902-1903-ban Ármin bácsi.

Az autóbusz sofőrünk az mondta, nem vihet fel minket az Avason lévő zsidó teme-
tőbe, mert a számtalan borpince miatt kitiltották a mi Volvónkhoz hasonló méretű 
járműveket ebből a körzetből. Nagyon hasznos volt a mobiltelefon, amelyet Kercsi 
Ilona vett nekem, miután telefonáltam, pillanatok alatt ott volt öt fehér városi taxi, 
s az autósor elindult föl a hegyre.

Gondolom, hogy 1913-ban meghalt nagyapám, Róth József sírjánál a temetése 
kivételével még nem gyűlt össze ekkora tömeg. Felolvastam a Kaddist. Fényképet 
készítettünk emlékbe. A mi Ilonánkat nagy meglepetés érte a sírnál. Kiderült, hogy 
a nagyapa zsidó neve Jóel volt, és 1913. június 3-án halt meg. Adamnak, Ilona fi á-
nak, a mi unokánknak is Jóel a neve, és június 3-án született.

Délután kettőkor már Budapesten voltunk. A sofőr kirakott minket a Duna-parton, 
a Parlament közelében, ő maga elhajtott a szállodába a csomagokkal, mi meg átszáll-
tunk egy hajóra, ahol számtalan ízletes fogásból álló svédasztal várt minket. A dunai 
hajókiránduláson élveztük az ízletes ételt, és elgyönyörködtünk a szépséges Budapest 
látványában. A kirándulás végén a hajónk a Margit-szigeti kikötőnél állt meg, és már 
ott is voltunk a Termál Hotel bejáratánál, amelyben előre lefoglaltuk a szobáinkat.

Ági az aznapi vacsorához a főváros egyik híres éttermét, a Gellért-hegyen lévő 
Búsuló juhászt választotta. A hagyományos magyar konyha fogásaiból álló, kiváló 
vacsorát cigányzene mellett fogyasztottuk el. A zenekar bármilyen nótát kész volt 
eljátszani, az ablakon át pedig láttuk a város fényeit és a dunai hidak mesés fény-
füzéreit. Ma van Manana születésnapja. A menyem egészen zavarba jött a meglepe-
téstől, amikor a pincérek kihozták neki a nevével díszített tortát, és a zenekar azon-
mód rázendített a Happy Birthday To You dallamára.”

„Március 26. Budapest. Az általános európai esőzések miatt a Duna elárasztotta a 
város víz közeli utcáit, beleértve a villamossíneket is. Ritka látvány!

Fél tizenkettőkor ellátogattunk a Dohány utcai zsinagógába. Mindenki elámult 
a zsinagóga szépségén, és a hozzá tartozó Zsidó Múzeumban a zsidó kultúra gazdag 
kiállításán. Múzeumi idegenvezetőnk, aki kitűnően beszélt angolul, elvarázsolt min-
ket az érdekes történetekkel.

A híres Mátyás Pincében ebédeltünk. Az ebéd olyan bőséges volt, hogy az egész 
csoport jajgatott attól, hogy naponta degeszre eszik magukat. Kénytelen voltam átte-
lefonálni a Borpincébe, ahol vacsorára vártak minket, és közölni, hogy lemondjuk. 
Többször bocsánatot kértem, és megígértem, hogy minden kárukat megtérítem.
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A Spielbergerek Egyesült Államokban és Kanadában élő utódai Magyarországra 
látogatnak. 2002.
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A Rott család három nemzedéke a Margit-szigeten pihen. Budapest, 2002.
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Este fáradtan tértünk vissza a szállodába. Nehéz szavakkal érzékeltetni, mekkora 
öröm volt, hogy a termálmedencében együtt láttuk játszani Pault, Adát, Serenát, 
Audreyt, Gabrielt, Adamot, Mananát, Lea és Adam Spielberget, Stephen Rosenbau-
mot és Andy Spielbergert. Csoda volt!

A szállodát egyre jobban fenyegeti a Duna folyton növekvő vize…”

„Március 27. Budapest. Ma csodaszép, napsütéses nap volt, ami ünnepivé tette autó-
buszos kirándulásunkat a Duna-kanyarba. Megnéztük a visegrádi várat, magas 
faláról elgyönyörködtünk a Duna szépségében. Visszafelé megálltunk a sok turistát 
vonzó Szentendrén, ahol csoportunknak feledhetetlen meglepetést szerzett a marcipán-
fi gurák múzeumának megtekintése. A mieink nem számítottak rá, hogy a bolt és a 
múzeum tulajdonosa, Szabó Karcsi, aki régi barátom, a bejáratnál fog várni minket. 
Aztán etetett-itatott bennünket, szokatlanul jóízű tortákat és édességeket kóstoltunk 
végig, és Karcsi nem fogadott el pénzt semmiért sem.

Feledhetetlenül alakult az este is. Hiszen közös asztalnál töltöttük a húsvét széder első 
estéjét. Mindnyájan egyszerre sóhajtottunk fel, amikor feltárult előttünk a Pilvax 
bankett termének ajtaja, egy pillanatra elkápráztatott minket a sok fény, és az asztal 
mérete, amelyen klasszikus teríték várt minket. Ott várt egymás mellett négy pincér 
és a magas sapkás szakács. Előttük Kun Tamás, az igazgató állt, aki üdvözölt ben-
nünket. Bemutattam Tamást a vendégeknek. Tamás búcsúzkodni kezdett, de még 
elmondta, hogy megijedt, milyen szigorú előírásai vannak a széder esti menü elkészí-
tésének, amelyekről a könyvben olvasott, ezért elhívta az egyik barátja anyját, egy 
idős zsidó asszonyt, aki aztán el is készítette nekünk a vacsorát.

A széderre meghívtam Jutkát és Mancit is, akik a jobboldalomon ültek, és egy-
folytában csodálkoztak mindenen, amit csak láttak. Én ültem az asztal egyik végén, 
a másikon Michael Dunay. A haggada-könyveket Torontóból hoztuk magunkkal, 
ezért minden unokánk azonnal megtalálta a maga példányát.

Michael vezette a széder szertartását, csodálatraméltó volt a résztvevők buzgósága, 
a dalokat pedig mindenki ismerte, összehangolt volt az énekünk. Az unokáink külön 
erre a széder estére elhoztak Budapestre egy borítékot, amelyet az iskolában készítettek 
el, s amelybe afi komónt dugtak (egy pászkadarab, amelyet eldugnak, s amely nélkül 
nem fejezhető be az ünnepi étkezés. Szokás szerint az a gyerek, aki megtalálja, aján-
dékot kérhet.) Az öt unokám együtt hozta az asztalhoz a megtalált borítékot, az 
ajándékot tehát holnap kapják meg érte Michaeltől és tőlem.

Amikor az utazás előtt beszélgettünk, azt kértük minden családtól, hogy készüljenek 
föl egy a felmenőikről szóló rövid összefoglalóra. Ezen a széder estén a negyedik pohár 
bor után hangzottak el a megemlékezések. Ceci elmesélte, hogy Jerome Spielberger csa-
ládja Labradortól a Fülöp-szigetekig, a világ sok pontján megfordult a hadsereggel. De 
bárhol voltak is, mindenütt megtartották a szédert, amelyen különböző vallású tiszteket 
láttak vendégül. Stephen Rosenbaum elbeszélése szűkszavú volt, s azzal fejezte be, hogy 
elővette zsebéből a szülei fényképét, és könnyes szemmel beszélt az apjáról.”
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A fennmaradó napokban folytatódott a pihenés, a fürdés, a budapesti kirán-
dulások. Ugyanolyan érdekes volt a kétórás idegenvezetés, amelynek során az 
Operaház történetével, felépítésével és szervezeti formájával ismerkedtünk meg, 
mint a Magyarország különböző részeiből érkezett népi együttesek gálahang-
versenye. Március 30-án elutaztak az amerikai családtagok, elégedetten, rokoni 
szeretettől áthatva, színes benyomásokkal arról az országról, amelyben az őseik 
születtek, éltek, s ahonnan elutaztak.

A mi családunk még maradt pár napig, s egyik nap meglátogattuk Jutkát, az uno-
katestvéremet, az elegáns Rómaifürdőn lévő házában. Az egész családnak érdekes 
volt látni, milyen a háza egyetlen Magyarországon élő rokonunknak. Jutka nagyon 
örült a megható rokoni látogatásnak, Iya kóser gyümölcslevet, a pészachkor szoká-
sos tortát és süteményeket hozott magával, hogy ne legyen gond a vendéglátással.

Egy másik nap családostul kimentünk a Kozma utcai temetőbe, virágot vittünk 
Hanyi nagymama, Lujza, Ilonka, Loló, Sasa, Jolán és házastársaik sírjára. A gye-
rekek és az unokák ismét megmutatták, hogy egyre inkább fölényben vannak, 
amikor fürgén megkeresték a sírokat az óriási temető dzsungelében. A hatéves 
Adam, Ilona fi a megkérdezte tőlem: „Nagyapa, miért viszel minket folyton teme-
tőkbe?” „Azért Adamcsik, mert aki nem tiszteli a múltját, annak sosem lesz jövője” 
– feleltem neki.

Újra egy találkozás Torontóban (jobbról balra): Gunilla Likvornyik, Michael 
és Janet Spileberger, Kyle Weltman, Edit Weltman, Brett Weltman, Vladimír, John 

Spielberg. Toronto, 2007.
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Családunk 2005-ben.
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Ennek a fejezetnek a befejezéseként még el akarom mondani, hogy a Spielberger 
családfa összeállítása nem csupán közelebb hozta valamennyire egymáshoz az 
utódokat, de hagyományt is teremtett. Amikor a családunk rokoni esküvőre uta-
zik, mindig mesélek valamit a Spielberger család magyarországi életéről, s utána 
átadom az ifj ú párnak a családfa egy példányát, amelyre előzőleg a jelenlévők 
szeme láttára írom fel az új családtag nevét. Címünkre már érkezni kezdtek a 
levelek az újszülöttek és a családba férjként vagy feleségként bekerültek nevével.

A Spielberger Hermann utódainak mellékelt családfája másolatán a sötét négy-
szögek jelzik azt a harminckét rokont, akik lágerekben pusztultak el a holokauszt 
alatt. Az én munkapéldányomban zölddel jelöltem azokat a rokonokat, akikkel 
már sikerült találkoznunk.

Kis idő múltán minden amerikai rokontól, aki velünk volt Magyarországon, 
köszönőlevelet kaptam, néhányuktól még ajándékot is.
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„2002. április 2. Budapest, Ferihegy 2. Sándor kora reggel elment a Termál Hotelből, 
ahol lakunk, és Prágába repült, minden hónapban odautazik. Ő a vezető építésze 
egy régi épület felújításának, amelybe a kanadai követség költözik majd. 

Budapesten, aznap, amikor amerikai vendégeink elutaztak, telefonon megkerestem 
Kozma Józsefet, régi barátomat, akivel együtt dolgoztunk Togliattiban, a Lada Autó-
gyárban. A hangja nagyon gyenge volt, de örült a hívásomnak, elmondta, hogy komoly 
beteg, de mindenképpen találkozni akart velem.

Másnap reggel Kozma a kérésemre először a reptérre indult, hogy Togliattiból 
érkező barátaimat fogadja, akiket ő is jól ismert: Liljasa és Vlagyik Paskót és Igor 
Prokopenkót, Ellocska Kondratyeva férjét. Iyával alig ismertük meg Kozma Józsit, 
amikor a vendégekkel beállított a szállodába. Meggörnyedt, feketére aszott. Mesélt 
magáról, elmondta, hogyan halt meg a felesége. Vagy negyven percig beszélgettünk. 
Meghívtam, hogy ebédeljen velünk, de elutasította.

Most délután kettő van. Éppen most értünk ki a reptérre, tíztagú családom és a 
három vendég Togliattiból: A gyerekeink és unokáink visszarepülnek Torontóba. Véget 
ért a »Saga Egy«, kezdődik a »Saga Kettő«.”

1996 májusában, miután szíves meghívást kaptunk az egyetem rektorától, Jurij 
Petrovics Poholkovtól, Iyával boldogan lettünk tanúi a tomszki Műszaki Egyetem 
megalapítása századik évfordulójának. Tomszk nem csupán napfényes májusi 
napokkal kényeztetett minket, hanem a szívünket is megérintette a friss szellő, 
amely érezhető változásokat hozott a város életébe, hitet öntve az emberekbe, 
hogy javulhat az életük, felépíthetik a jövőjüket. Bár a boltok polcai még akkor 
is üresek voltak, a házak elmerültek a sárban és mind nehezebben lehetett mun-
kát találni.

A hosszú repülőút után egyből földerült a hangulatunk, amikor láttuk, hogy 
már a reptér betonján, a lépcsőnél virággal fogadják az érkező vendégeket. Leír-
hatatlan képet nyújtott, hogy vagy száz ember ott volt a reptéren, akik más-más 
időpontban fejezték be az egyetemet, láttuk a találkozás örömét, az öleléseket, 
ahogy gondosan fürkészték az ismerős, megöregedett arcokat. Váratlan és kelle-
mes látvány volt, hogy a következő feliratot olvashattuk az egyetem egyes épüle-
tein, és számtalanszor el is hangzott: „1896. április 29-én (az új időszámítás 
szerint május 11-én) II. Miklós cár helyben hagyta az Államtanács 1896. március 
14-én (26-án) hozott döntését a tomszki Műegyetem megalapításáról, Sz. J. Vitte 
pénzügyminiszter pedig ezt írta a naplójába: »1896. március 5. Ma töröltem a 
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páncélhajóra történő átutalást, és átirányítottam az összeget a tomszki Műegyetem 
létrehozására.«”

Csodálkozva fi gyeltük, hogy a századik évforduló alkalmából az Egyetem 
Tudományos Tanácsa által tartott ülés zárásaként felhangzott a Mnogaja leta című 
himnusz – a tomszki papi szeminárium hallgatóinak előadásában.

A harmadik napon egyetemistákból és vendégekből hatalmas tömeg gyűlt össze 
a kápolnánál, amely a rengeteg szervezőnek – egyetemistáknak és magánszemé-
lyeknek – köszönhetően szinte csodaként nőtt ki az egyetemi városka területén. 
II. Alekszij, Moszkva és egész Oroszország pátriárkájának istentiszteletén Haraim 
esperes szentelte föl a kápolnát. Az öregek még emlékeztek rá, hogy a forradalom 
előtt azon a helyen volt a kolostortemető kápolnája, amelyből fennmaradt pár 
vaslemez, a tudósok és a nevezetes városlakók nevével. A helybeliek elmesélték 
nekünk, hogy a kápolna építkezését nagyrészt aktivisták végezték és vezették, 
méghozzá a megszüntetett marxizmus-leninizmus tanszék munkatársai.

A legrangosabb esemény, amely fölmelegítette a szívünket, az egyetem fenn-
állásának századik évfordulójára adott jubileumi hangverseny volt, amelyre a 
városi színház új épületében került sor. A hangversenyt hivatásos művészek adták. 
Különösen megrázott minket az a névsor, ami elsőként hangzott el a színpadon. 
A műsorvezetők felsorolták az egyetem híressé vált végzőseit, aztán izgatottan 
folytatták: 

„Mennyi csodás név! És mindegyikhez teljesen külön, megismételhetetlen sors kap-
csolódik. Oly eltérő egymástól az egyes emberek élete – és olyan rövid. Hiszen minden 
élet csak egy pillanat az idő végtelen folyamatában, a múltban, a jelenben és a jövő-
ben. De micsoda végzősök is voltak azok!

Dmitrij Dmitrijevics Bondarev 1909-ben megszerkesztette az első orosz autót, a 
Russzo-Baltot. Szikorszkij társaságában ő alkotta a híres Ilja Muromecet is (az első 
orosz repülő – V. R.). Ő volt a tervezője, az építője, később az első igazgatója a mai 
ZIL-nek, a Moszkvai Teherautógyárnak. 1937-ben agyonlőtték. 1956-ban rehabi-
litálták.

Nyikolaj Nyikolajevics Urvancev 1918-ban végzett a bányászati tanszéken. Elin-
dult a Jenyiszej alsó folyása felé, és belőle lett a Norilszk környéki gazdag lelőhely, az 
egyedülálló színesfém erek első orosz fölfedezője. 1937-től 1954-ig sztálini lágerekben 
hányódott. 1956-ban rehabilitálták.

Mihail Ivanovics Kirjatunov volt a megtervezője és megszervezője az első hazai 
traktor sorozatgyártásának a Krasznij Putyilovec nevű gyárban, amelynek ma 
Kirovszkij Zavod a neve. 1938-ban agyonlőtték. 1956-ban rehabilitálták.”

A műsorvezető utolsó szavai közben a karcsú Szvetlana Gorceva lépett a szín-
padra, oldalán négy-négy kisfi úval, akik nagy égő gyertyát tartottak a kezükben. 
A zenekar kíséretében az énekesnő szívhez szólóan elénekelte Julio Caccini Ave 
Mariáját. A nézőtér fele elsírta magát – mindenki a maga bánatát siratta.

A hangverseny második felében a Tomszki Állami Szimfonikus Zenekar lépett 
föl, amelynek Józsi, drága bátyám huszonöt évig volt a hangversenymestere, s akit 
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a zenészek többsége még mindig meleg szeretettel emleget. A Sotto voce vokál 
együttes előadásában, szép átiratban elhangzott Valentyin Susarin A gitár című 
dala is. A szerző ott ült a teremben, és a hangverseny után azt mondta nekem: 
„Ez másik gitár volt.”

A hatvanas években született esztrád együttesünk tagjai, M. Goldsmidt, 
J.  Zsukov, M. Javorszkij, V. Jampolszkij, a nagyszerű tangóharmonikás, Anatolij 
Gavrilin kíséretével fi atalosan adták elő a vadonatúj, vidám szövegeket és rövid 
dalokat.

Jó hangulatot keltett a hangversenyen az Elégia táncegyüttes: szép fi atal párok 
szép jelmezben. Nehéz volt elhinni, hogy Broadwayn játszott táncokat látunk 
Tomszkban.

A hangverseny végén Arkagyij Ratner vezényletével a TGU-62 nevű jazz-zene-
kar eljátszotta a hagyományos záró számot, egyetemünk himnuszát, a Lírai 
Műegyetemet, és valamennyi jelenlévő, művészek és nézők, együtt énekelt velük 
Valentyin Susarin szövegére és zenéjére. Ez a himnusz 1959 óta hangzik fel 
Tomszkban.

A kétórás, magas színvonalú hangversenyt (rendezője Julija Ratomszkaja, 
forgatókönyvírója Vlagyimir Jampolszkij volt) videóra vették, a felvétel kazettája 
emlékezetes ajándék lett.

Tomszki barátaink hamarosan elküldték nekünk Torontóba annak bizonyíté-
kát, hogy újabb sikert értek el. Ez pedig Valentyin Susarin szerzői estjének video-
felvétele volt. A mi egyetemista korunkban a szovjet rádió nem közvetítette a 
dalait, tiltólistán volt. Ezért lett aztán hatalmas esemény mind a szerzőnek, mind 
hódolóinak, hogy majdnem negyven év múlva megrendezték és videóra vették a 

Így kezdődött a jubileumi hangverseny második része, amelyet a tomszki 
Műegyetem megalapítása századik évfordulójának szenteltek. Tomszk, 1996.
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hangversenyt, amely teljes egészében Susarin-dalokból állt. A hangverseny folya-
mán felsorolták azt a sok támogatót és önkéntest, akik részesek akartak lenni 
ennek az utánozhatatlan eseménynek a létrehozásában. Köszönöm nektek, bará-
taim, ezt az óriási tettet!

Valentyin Susarin szerzői estjén Ljudmila Picsugina, a szólistánk először éne-
kelte el a Bűnbánat című dalt. Az emberek hálásan és kissé remegve hallgatták a 
gyónás szavait: 

„Bocsáss meg nékünk, Istenem, s egész Oroszországnak,
És adj erőt sok-sok évére.”

Ki kér bocsánatot? Az egyszerű orosz ember, a tömegeket szórakoztató zseni a 
kis, Tomszk melletti üdülőből, ő, akit hivatalosan sosem ismertek el a hatvanas 
évek költőjének és zeneszerzőjének. Örökké éljen Valentyin Susarin jó emlékezete! 
Apám levelei című könyvem végén idéztem ennek az éneknek a szövegét, Valen-
tyin engedélyezte nekem, és büszke volt, amikor olvasta versének magyar és angol 
fordítását, amelyeket megkapott tőlünk. Akkor már Szentpéterváron lakott, és 
csak két hét volt hátra az életéből.

A tomszkiak találékony szíve tovább dolgozott. A tehetséges Arkagyij Ratner-
nek az az ötlete támadt, hogy az eredeti előadók bevonásával készítse el Valentyin 
Susarin dalainak felvételét. A szomorú valóság ezzel szemben az volt, hogy első 
szólistáink, Jurij Dolgih, aki Omszkban, Dzsambul Szazambajev, aki Jekatyerin-
burgban és Valerij Szvisztunov, aki Habarovszkban lakott, negyvenévnyi mérnöki 
munka után sem engedhette meg magának, hogy jegyet váltson és elutazzék 
Tomszkba. A terv támogatói, Arkagyij Ratner, Jurij Poholkov, Vlagyimir Jam-
polszkij, Mihail Javorszkij minden lehetőséget mozgósítottak, ami a szervezést és 
az anyagiakat illeti, és még több támogatót szereztek. Ennek eredményeként 
Tomszkba hozatták és elszállásolták a szólistákat, találtak hangstúdiót, és kibőví-
tették a TGU-62 zenekart.

Viktor Koroljov érdemes művész (hegedűs, Józsi bátyám tanítványa) Anatolij 
Gavrilin segítségével újra elkészítette a Susarin-dalok zenekari átiratát. A dalok 
előadásába bevonták Ljidmila Travkina énekesnőt, érdemes művészt, és a Glória 
énekegyüttest. A hangverseny egyedülálló lett, és elkészült a hatvanas évek 
Tomszkjában született egyetemista dalok első hivatásos CD-je.

Mesélték, hogy a hangversenyen egy botra támaszkodó, idős férfi  lépett ki 
minden bejelentés nélkül a színpadra, és elénekelte Susarintól A gitárt. A terem 
egy pillanatra elnémult, aztán kitört a taps. Az öregemberben mindenki fölismerte 
Dzsambul Szazambajevet, aki ugyanolyan gyönyörűen énekelte ezt a dalt, mint 
egyetemista korában.

A postás 2000. november 25-én hozta ki torontói házunkba a Lírai Műegyetem 
című CD-t. Meghatott minket a lemez alkotóinak aláírása és Viktor Koroljov 
üzenete: „Köszönünk mindent! Örülnénk, ha láthatnánk benneteket Tomszkban.” 
Már az első hangok elvarázsoltak minket Iyával, olyan jó minőségű volt a felvétel, 
olyan magas szintű az énektudás, és különös újdonságot jelentett a nekünk olyan 
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drága daloknak a zenekari átírása. Könnyezve hallgattam a Nem kell várni az 
ötödik évfolyamig című dalt. A drága Eleonora Varencova és a Glória énekegyüt-
tes énekelte! Még csak nem is álmodtam arról, hogy ilyen szépen, és ilyen hangon 
szólal meg egyszer a dalom. Szívből köszönöm mindnyájatoknak! És még sosem 
hangzottak ilyen ragyogóan azok a variációk, amelyeket Anatolij Gavrilin játszott 
tangóharmonikán a Mindig olyan kedves vagy című dalhoz.

Susarin Hazamegyünk című daláról újabb felvételt készítettem, és rámondtam 
a lemezre, hogyan utaztak el szünidőre a tomszki egyetemisták. Ez az egész 
elhangzott a kanadai központi rádióban, a CBC-n, 2001. szeptember 29-én. A 
közvetítés kitűzött időpontját kétszer is elhalasztották a szeptember 11-ei terror-
támadás miatt, amely megrázta a világot. A terroristáknak a sok ezer emberi élet 
mellett sikerült elpusztítaniuk a világhírű építészeti büszkeséget, a Világkereske-
delmi Központot is.

Most pedig kedves Olvasó, folytatni szeretném a „Saga Kettő”-nkről való 
mesét. Iyával nagyon megviselt minket az a szegénység, amelyben idős kollégáink 
éltek Oroszországban. Egész életükben a szovjet államnak dolgoztak, mégse lettek 
volna képesek kifi zetni egy európai utat, de még a fogorvost sem engedhették 
meg maguknak, ahogy azt sem, hogy telefonon fölhívják a rokonaikat. Éreztük, 
hogy aggodalmasak és bizonytalanok, amikor felhívjuk őket, s szinte mindig az 
volt az első kérdésük, hogy: „Segítenek-e titeket a gyerekek anyagilag?” Úgy dön-
töttünk, tíz napra meghívjuk Magyarországra azokat a barátainkat, akik ezt 
önerőből nem engedhették meg maguknak, mintegy hálaként, a nekünk szerzett 
örömért, hogy megszervezték Valentyin Susarin szerzői estjét, és kiadták a CD-jét. 
Köszönöm az Üzleti Turizmus és Továbbképzés moszkvai központjának, hogy 
pontosan teljesítette minden kérésemet, s ennek eredményeként minden vendé-
günk megkapta a magyar vízumot, a szükséges biztosítást és a repülőjegyet, miu-
tán Moszkvába ért.

2002. április 2-án Iyával kikísértük a gyerekeinket és unokáinkat a budapesti 
reptérre, ők délután kettőkor visszarepültek Torontóba, s ugyanazon a reptéren 
megvártuk a barátainkat, akik három óra húszkor érkeztek meg Moszkvából. 
Öleléssel fogadtuk a megöregedett Szolomon Vigont, Anatolij és Larisza Gavri-
lint, Jurij Dolgihot, Jurij és Ljudmilla Zsukovot, Dzsambul és Szvetlána Szazam-
bajevet, Borisz Javorszkijt. Nagyon sajnáltuk, hogy Valentyin Susarin az orvosok 
javaslatára nem fogadhatta el a meghívásunkat. A szibériaiak csoportjához csat-
lakoztak a Togliattiból érkezett jó barátaink is: Vlagyik és Liljasa Pasko, Igor 
Prokopenko, akik két nappal korábban érkeztek. Beraktuk a csomagokat a repü-
lőtérnél ránk váró busz utánfutójába, s a zajos és izgatott társaság elindult – 
Garadnára. A szibériaiak kemény télből indultak el, s meleg, kora tavaszi időjárás 
fogadta őket.

Szeretném bemutatni a vendégeinket: Szolomon Vigon ismert tomszki újság-
író; Anatolij Gavrilin a Műegyetem Távképzési Intézetének igazgatóhelyettese; 
Larisza Gavrilin a Műegyetem vezető tanára; Jurij Dolgih egy hadiipari gyár 
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számítógépes központját vezeti; Jurij Zsukov a Műegyetem docense; Vlagyiszlav 
Pasko a Lada Autógyár vezető formatervezője; Liljasa Kondratyevna iparművész, 
az Orosz Művészszövetség tagja; Igor Prokopenko iparművész, az Orosz Művész-
szövetség tagja; Dzsambul Szazambajev az uráli Turbómotor Gyár főigazgatójának 
helyettese; Szvetlána Szazambajeva az Uralelektrotyazsmas nevű gyár konstruk-
ciós irodájának vezetője; Borisz Javorszkij pedig kitüntetett orvos.

Most pedig néhány részletet szeretnék idézni Szolomon Vigon cikkéből, amely 
két részletben jelent meg az Argumenti i fakti című orosz újság tomszki kiadásában:

 „Negyven év után a barátok újra találkoztak
Vladimír szilveszterkor a következő bejelentéssel lepett meg minket: »Meg akarom 

hívni azokat az embereket Magyarországra, akikhez Iyával közel állunk, hogy meg-
mutassam nekik a hazámat, amelyről már annyit meséltem. Készítsétek elő az irato-
kat, mert a magyar követség attól fél, a gazdaság nem bírja ki, ha egyszerre ennyi 
nyugdíjas lepi el az országot. Készítsétek el az igazolásokat, hogy mindegyikőtök 
bankszámláján ott van párezer dollár.«

(Adott esetben ez nem volt vicc. A magyar konzulátus azt követelte Rott-tól, hogy 
kétmillió forintot – majdnem hétezer dollárt – tegyen le a Nemzeti Bankban arra az 
esetre, ha bármi történik ezekkel az orosz nyugdíjasokkal az út során. És Vladimír 
teljesítette ezt a követelményt.)

»De hát ez szörnyen drága, Vagyim – mondtam neki. – Honnan szedsz össze ennyi 
pénzt?« (Az okát nem tudom, de a barátai egyetemista korától Vagyimnak hívták 
Rottot.) 

»Majd elmegyek ismerős üzletemberekhez, és elmondom nekik, hogy meg akarom 
ajándékozni azokat az embereket, akik drágák nekem Oroszországban, hogy pihen-
jenek és gyógyuljanak. Megkérem őket, hogy adjanak, amennyit tudnak, de ha nem 
tudnak annyit adni, nem sértődöm meg.« (Rottnak így sikerült összeszednie a követelt, 
nem kis összeg mintegy negyvenöt százalékát, a maradékot ő és a felesége fi zette ki a 
saját pénzükből.)

Tekintet nélkül a reménykeltő magyarázatra, én is és mindenki, akiknek Rott szólt 
szándékáról, erősen kételkedtünk abban, hogy az utazásra sor kerül.

»Iyával az elmúlt években már nem egyszer úgy jártunk, hogy minden összeomlott, 
semmi sem sikerült – ismerte be őszintén Rott már Magyarországon. – De folytattuk 
a munkát, hogy helyre jöjjön, ami elromlott, amikor eszünkbe jutott ez a környeze-
tünk szerint eszelős ötlet, mert hittünk az érzéseinkben, és nem adtuk fel.«

(A cikk további része a szüleinkről szól, apám pusztulásáról, életünkről a néme-
tek által megszállt Bobrujszkban, tomszki egyetemi éveimről, Iyával való meg-
ismerkedésünkről, magyar és amerikai rokonságomról, kanadai áttelepülésemről, 
a harcról, amelyet Iyáért és a gyerekekért folytattam, kanadai életünk kezdetéről 
és a gyerekeink sikereiről. – V. R.)

Vagyim és Iya elutasította ugyan a szovjet rendszert, de sosem utasították el azok-
nak az embereknek a világát, akik Tomszkban, Togliattiban, Ulan-Udéban a kör-
nyezetükben éltek. Sokat elértek, hatvan országban jártak turistaként, látták a világ 
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csodáit, mégis hűségesek maradtak az ifj úságukhoz, a barátaikhoz, megőrizték azt a 
lelki melegséget, amely a hatvanas-hetvenes években jellemezte a szovjet embereket.

»Ott álltunk Iyával a világ szélén, a Jóreménység fokon – mesélte egyszer Vagyim. 
– És mint kiderült, ugyanarra gondolunk. Sajnáltuk, hogy nem oszthatjuk meg azt, 
amit látunk, oroszországi barátainkkal. Amit most teszünk értetek, végső soron önma-
gunkért tesszük, mert nélkületek nem teljes az örömünk.«

(Sz. Vigon az alábbiakban az őseimről ír, Garadnáról, a családfáról és a garad-
nai emlékmű felállításáról.)

A rákövetkező napokban sok mindent láttunk Magyarországon, lenyűgöző szépségű 
palotákat, templomokat, hidakat, a Parlament épületét, a magyar királyok koronáját, és 
a világ minden tájáról származó vadásztrófeákat, régi fegyverek csodálatraméltó gyűjte-
ményét, és egy csodálatos balettet az Operaházban, amely a milánói Scala mögött a máso-
dik Európában. Láttunk szórakoztató magyar operettet, hallgattuk a népi együttes sebes 
ritmusú zenéjét, jártunk a tokaji pincékben és megismertük Hévíz termálvizeit. De a 
Garadna külterületén felépített emlékmű tette ránk a legmélyebb benyomást. Eszünkbe 
jutottak az országút menti kis, elhanyagolt temetők meg a két tomszki temető is. Vagyim 
minden második évben meglátogatja a nagyszülei sírját: »Mindig úgy érzem, hogy sosem 
látnám többé Magyarországot, ha egyszer nem jönnék el hozzájuk.« – mondta.

Április 8-án még egyszer meggyőződhettünk arról, hogy Rott semmit sem felejtett 
el a múltból, nem veszített el semmit, amikor megkért rá minket, hogy egy órával a 
vacsora után találkozzunk a különteremben. Felszolgáltak egy tortát, néhány üveg 
bort, utána pedig Vagyim azt javasolta, hallgassunk meg egy magnófelvételt. Mint 
kiderült, ezt a magnófelvételt Iya és Vagyim esküvőjén készítették Toszkban, pontosan 
negyvenegy évvel korábban. A jelenlévők, Jurij Zsukov, Jurij Dolgih ámultan hall-
gatták negyven évvel azelőtti önmagukat, és felismerték a fi atal Mihail Javorszkij, 
Vladimír Jampolszkij és Marat Goldsmidt hangját.

Az én nemzedékem még emlékszik arra, hogy a szovjet turisták valaha sikkesnek 
tartották, ha külföldön a vendéglőben énekelnek. Később ez már otromba viselkedés-
nek számított. Ám a mi csoportunkban olyan emberek voltak, akik egyetemista koruk-
ban egyetlen napig sem bírták ki zene és éneklés nélkül, és akkor már jó néhány 
évtizede nem látták egymást. Ezért volt az, hogy Vagyim minden városban, akár a 
föld alól is kerített egy tangóharmonikát, és Anatolij Gavrilin, a Műegyetem docen-
sének zenéjére együtt énekeltek az ötvenes évek Tomszkjának egyetemi csillagai: 
Dzsambul Szazambajev, Jurij Dolgih, Jurij Zsukov és Larisza Gavrilina. A többiek 
pedig, köztük az újságíró is, utánuk dúdolták, mert lehet, hogy a szöveget nem tudták, 
de a dallam nagyon is ismerős volt nekik. Ám azon az estén a Patinás Pilvax kávé-
házban, amelyben százötvennégy éve maga Petőfi  olvasta fel forradalmi verseit, az 
éneklésnek még a gondolatára is elszégyelltük magunkat. Ekkor hirtelen egy idős 
cigány jelent meg a teremben tangóharmonikával (ő töltötte be a Pilvaxban a zenekar 
szerepét), és magyar dalokat kezdett játszani az egyik távolabbi asztalnál, amelynél 
harminc-negyven év körüli férfi ak és nők ültek. Egyikük egyik dalt a másik után 
énekelte el a tangóharmonika kíséretében. Szép lírai tenorja volt, s nyilván nem volt 
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Tomszki és Togliatti-beli barátaink Magyarországon. 2002 áprilisa.

Garadnán, az emlékműnél. 

A Spielbergerek házában Susarin zenéjére táncol a házigazda. Mögötte Gavrilin,
a háziasszony és Dzsambul. 

Az oroszországi vendégek nem 
jöhettek üres kézzel. 

Hévízen,
az Európa Szállóban.

A Halászbástya Budapesten. 

Szentendrén, Szabó Karcsinál. 

A Pilvax éttermében. 

Esztergomban.
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amatőr. Félórányi éneklés után a cigány odajött a mi asztalunkhoz, és orosz dalokat 
kezdett játszani. A mieinknek sem kellett sok rábeszélés, ők is énekelni kezdtek, s 
amikor a cigány kiment elszívni egy cigarettát, megkérték, hogy hagyja a tangóhar-
monikáját Gavrilinnál. El is kezdődött a »második kiadás«, kezdve Beethoven Pohár-
köszöntőjével, amelyet Dzsambul énekelt dörgő basszusán, egészen a Műegyetem 
himnuszáig. Félszemmel láttam, hogy a másik asztalnál a férfi , aki énekelt, nem 
tudja eldönteni, odajöjjön-e hozzánk, vagy sem. Ám nem tudta tovább türtőztetni 
magát, amikor Gavrilin dalokat kezdett játszani a Marica grófnőből és a Silvia-dalt 
a Csárdáskirálynőből. Odajött hozzánk, és egymás után énekelte az áriákat a Kál-
mán-operettekből, amelyeket valószínűleg minden magyar ismer. A mieink oroszul 
énekelték ugyanazokat az áriákat, és Rott arca ragyogott a boldogságtól. Egyszóval 
remekül sikerült az orosz-magyar barátság estje. Másnap a pincérek és szobalányok 
már egész másként üdvözöltek minket, és az egész szállodában szétfutott a híre, hogy 
egy »oroszországi művészcsoport« a vendég. A magyar énekesről pedig kiderült, hogy 
író, újságíró és a Magyar Televízió egyik osztályvezetője, Rezsnák Miklós.

A magyarországi szállodákban, múzeumokban és boltokban fi gyelmesek és udva-
riasak az alkalmazottak – féltik a munkahelyüket. Borisz Javorszkij, az ismert 
tomszki orvos és tántoríthatatlan futballdrukker eléggé szenvedett, amiért semmit sem 
tudott a Tom nevű tomszki focicsapat első meccseiről, míg aztán rászánta magát, és 
megkérte a hévízi Európa Szálló egyik munkatársát, hogy nézze meg az eredményeket 
kedvenc klubja weboldalán. Nagy csodálkozásomra már aznap este átadták neki az 
összes addigi eredményt.

Magyarországon nem könnyű orosz idegenvezetőt vagy tolmácsot találni. Inkább 
németül beszélnek. Hévízre pedig egymás után érkeznek a német turistákkal teli 
autóbuszok. A Rott házaspár ugyanis Hévízre, e Balaton melletti üdülővárosba vitte 
el nyugdíjas csoportunkat, hogy a termálforrások vizében kúráljuk magunkat. 
A németeknek közeli és az ő bukszájukhoz képest olcsó üdülőhely Hévíz. Persze, hogy 
eszünkbe jutottak a tomszki termálvizek is, de tudtuk, hogy száz év múlva sem tudunk 
kicsalogatni egy kopejkát sem a gazdagok bugyellárisából arra, hogy fürdőhely legyen 
belőlük. Pedig képzeljék csak el az érzést, amikor hosszú síelés után az ember nyakig 
merül egy termálvizes medencébe. […] Álom, álom, édes álom!

Szolomon Vigon, Tomszk, 2002 áprilisa”

Természetes, hogy utunkat végképp feledhetetlenné tette a hévízi medencékben 
való fürdőzés, az Európa Szálló kényelme, s az étterme, amely hihetetlen válasz-
tékban kínált ételt minden ínynek és ízlésnek. Kicsit mulattunk rajta, amikor 
fölfedeztük, hogy egyik vendégünk csak azért látogatja meg reggelinél, ebédnél 
és vacsoránál is a büfét, hogy kiválassza magának a fagylaltot, a másik viszont a 
friss paradicsomot és uborkát imádta.

Orvosi kezelés gyanánt minden vendég jogosult volt ingyenes fogkő eltávolí-
tásra. A társaságunk kezdetben makacskodott, attól féltek, hogy az ilyesféle tisz-
togatás még nagyobb kárt tesz a különben is szánalmas állapotban lévő fogsoruk-
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ban. Iyával nem volt könnyű meggyőzni valakit, hogy elsőként merészkedjen el 
a fogorvosi rendelőbe, ám az eredmény mindenkit föllelkesített. Mindenki 
ragyogó mosollyal lépett ki a rendelőből, hiszen a foguk újra fehér és csillogó lett. 
Különösen a dohányosok örültek az eredménynek.

Utolsó esténken vacsora után mindnyájan a mi szobánkban gyűltünk össze 
egy pohár borra. Bekapcsoltam a magnómat, hogy megörökítsem az estét. 
Nagyon szerettük volna Iyával, hogy minden jól sikerüljön, miközben ezt az utat 
terveztük. És minden együtt töltött nap sok-sok élményt és örömöt hozott nem-
csak a vendégeinknek, hanem nekünk magunknak is. De nem vártuk, hogy annyi 
jóságos, szívből jövő szóban lesz részünk aznap este. Csak azért szeretnék néhány 
részletet idézni a magnófelvételből, hogy megőrizzem az emlékezetnek közös 
örömünk légkörét, amely azt a feledhetetlen estét jellemezte:

„Az én hangom (oroszul, aztán angolul: »Egyedi felvétel. Ma 2002. április 11-e 
van. Hévíz. Ma búcsúzunk el egymástól. Tizenkét ismerős, szeretett személy ül körü-
löttem. Isten veled Hévíz, Budapest, Isten veled, Magyarország!«

Borisz Javorszkij: »Improvizáció úttörő témára Vagyik Rottnak Borja Javorszkij-
tól, úttörőcsapatunk elnökétől:

Nem tehet másként, barátaim!
Mert nem olyan, más, mint a többi,
A mi drága Vladimír bácsink,
Az egyszerű kanadai ember.«

Szolomon Vigon: »Messziről kezdem, onnan, hogy elindultunk Tomszkból. Hideg 
volt. Mindenütt sár, mert még nem olvadt el teljesen a hó. Amikor megérkeztünk 
Moszkvába, ott még nagyobb volt a sár. Ültem, vártam, és arra gondoltam, Istenem, 
mi ez az egész? Hisz olyan kicsik vagyunk. Az országunk nagy ugyan, de mindnyájan 
olyan kicsik vagyunk. Semmire sem vagyunk képesek. Egyetlen ember mit számít 
ebben az életben. Ilyen hangulatban voltam. Most viszont, miután megérkeztünk 
Magyarországra, és annyi minden történt velünk, más a helyzet! Korábban azt hit-
tem, az ember porszem csupán, nem számít. Most viszont azt hiszem, az ember 
mindenre képes. Mindenre képes, ha szereti az embereket, és ha sok barátja van.«

Dzsambul Szazambajev: »Szeretnék egy Okudzsava-verset idézni:
Szőlőmagot vetek a meleg földbe,
Megcsókolom a venyigét, letépem az érett fürtöt,
Szólítom a barátaimat,
Hogy szeretet ébredjen a szívemben.
Minek élnék máskülönben ezen az örök földön?
Gyűljetek hát egybe, vendégeim, a lakomámra,
Mondjátok egyenesen a szemembe,
Kinek tartotok.
Az ég ura megbocsát
Bűneimért.
Minek élnék máskülönben ezen az örök földön?«
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Larisza Gavrilina: »Én persze két éve is éreztem, hogy Iya és Vagyim szeretettel, jó 
szívvel fogad minket, amikor náluk jártunk Torontóban. Ez alkalommal pedig mind-
nyájan meggyőződhettünk arról, milyen bőkezűek, jószívűek, őszinték ezek az embe-
rek. Amikor készülni kezdtünk az útra, folyton ezt hallottuk az egyetemen: Magyar-
országra utaztok? Tizenketten? Akkor valószínűleg milliomos. Azt javaslom, igyunk 
hát a mi milliárdosunkra! Nem csak a mi milliárdosunk, hanem valóban az. És ha 
azt mondják, ugyan, mibe kerül neki, azt felelem, nem tudom, mibe kerül neki, de 
úgy gondolom, biztos tudná másra költeni a pénzét, hiszen három gyereke és öt uno-
kája van. Mert lényegében ez nem attól függ, mennyi pénze van valakinek, nem a 
lehetőségeitől, hanem a kívánságaitól. Hát ezért ülünk itt együtt, isszuk a vodkát és 
esszük a narancsot. Éljen a milliárdos!«

Szvetlána Szazambajeva: »Valamikor volt egy tévéműsor a Szovjetunióban, amely-
nek az volt a címe, hogy Hihetetlen, ami nyilvánvaló. Most is ez a helyzet: nyilván-
való, hogy itt ülünk együtt. Ugyanakkor nehezen hihető, szinte hihetetlen, hogy együtt 
van a baráti társaságunk, vidáman, telve humorral. És persze, boldog vagyok, hogy 
jobban megismerhettelek titeket, drága Vagyim és Iya. Megszerettelek benneteket, és 
sosem feledlek el titeket. És nagyon köszönök mindent, köszönetet mondok minden-
kinek.«

Jurij Dolgih: »Kedves Barátaim! Ezeknek a csodálatos embereknek, Vagyiknak és 
Iyának köszönhetően pár feledhetetlen napot töltöttünk ebben a szép országban. Nincs 
szó, amely kifejezhetné a lelkesültségemet és hálámat mindazért, amit értünk tettetek. 
Vannak dolgok, amelyeket nehéz megfogalmazni szavakkal. Ilyen például a szeretet. 
Nehéz elmondani, miért szeretünk egy embert. Nem is lehet elmondani. Most is ez 
a helyzet. Így aztán csak nagyon szépen, földig hajolva köszönöm!

Ám a legnagyobb fölfedezésem maga Vagyim. Az, amit véghezvitt, hogy megkereste 
a családja gyökereit. Gyerekek, ez hőstett! Példát ad mindnyájunknak. Egyszerűen 
nem lehet elmondani! Hogy eljutott az őseihez, megtalálta őket, összeállította a család-
fát. S bevonta a gyerekeit, az unokáit is. Számomra ez a legnagyobb fölfedezés. Isten 
óvjon titeket, a gyerekeiteket és az unokáitokat! Kérem, hogy mindig kerülje el ottho-
notokat a szerencsétlenség.«

Az én hangom: »Köszönöm, Jura, e meleg szavakat. Bevallom nektek, sosem hittem 
volna, hogy sikerülni fog. Sosem gondoltam volna, hogy sikerül megépíteni az emlék-
művet. De valahogy magától így alakult minden. Sosem gondoltam, hogy ma, ápri-
lis 11-én magam körül látom e drága arcokat. Amelyek csak úgy ragyognak – a 
fagylalttól. Igen, már mindnyájatok orrából sütemény áll ki. (Nevetés.) Csak Dzsam-
bul az, aki hármasával markolja fel őket. (Hangos nevetés.) Azt kérdeztem Jurától: 
Kérsz még süteményt? Nem bírok többet! Na, akkor egyél azok helyett, akik ott marad-
tak Omszkban. Ó, ez nagyszerű! Már megyek is. (Nevetés.) Utána azt mondtam: 
Tudod Jura, volt még néhány fi ú, akiknek nem sikerült ideutazniuk. Helyettük is 
egyél egy kicsit! Na jó, akkor eszem értük.

Hálás vagyok Istennek, amiért eszünkbe jutott ez az ötlet. Nem pénzről van szó. 
Jónak kell lennie az ötletnek.«
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Iya hozzátette: »Boldog vagyok, hogy meg tudtuk tenni, hogy volt hozzá erőnk. 
Persze, hogy sajnálom a pénzt, hiszen a gyerekeink és az unokáink örökségét költjük.«

Én folytattam: »Senki sem ismerne rátok. Tíz nap alatt egészen megváltoztatok. 
Ljuda Zsukova például azt mondta: Még hogy fürdeni? Nincs az a pénz, amiért én 
levetkőzzek! Olyan kövér vagyok. Ma pedig már egy némettel versenyzett, hogy melyi-
kük tud gyorsabban levetkőzni a szaunában. Ő vagy a német. (Nevetés.) A német 
zavarba jött és meglógott. Győzött a barátság.«

Jurij Zsukov. »Én meg azt hittem, a szauna csak nőknek való.«
Anatolij Gavrilin: »A tomszki területen, meg persze a szomszédságban, az omsz-

kiban és a szverdlovszkiban az utóbbi hónapokban én voltam ezeknek az embereknek 
a meghatalmazottja. Hogy milyen gondjaim voltak? Folyton azt kérdezték tőlem: 
Tolja, mondd meg, mi lesz ott? Hová utazunk? Én meg azt feleltem: Semmit sem 
tudok. Az egyetlen, amit tudok, hogy úszónadrágot vinnünk kell. (Nevetés.) Csak 
ennyit tudtam. Mára pedig nem maradt semmilyen titok, minden olyan volt, mint 
a mesében, holnap pedig befejeződik ez a tíznapos álom. Az általunk Magyarországon 
megtett körút a bizonyság rá, hogy igaz volt, amit a fi úknak mondtam: Ha egyszer 
Vagyim nekifog valaminek, akkor az a lehető legjobban sikerül.

Ám a programunkban voltak olyan pillanatok, amelyek még ezt a legjobbat is 
felülmúlták. Jól mondta Jura. Teljességgel elképesztett minket, Vagyim, amikor meg-
látogattuk a nagyszüleid sírját. Miskolcon is megrázott minket a kétszáz éves, gon-
dozott temető látványa, amelyet kőfal kerít, s a bejáratnál ott lakik a gondnok. És a 
lélegzetem is elállt, amikor kihozott egy vastag könyvet, és pillanatok alatt megtalálta 
benne egy 1913-ban történt temetés adatait. Ezzel nagy leckét adtál nekünk, Vagyim.

És az Operettszínház! Kálmán-operett a budapesti színházban! Abban a színház-
ban, amelynek a nagy zeneszerző a darabjait komponálta. Ez volt a csúcs, a legna-
gyobb teljesítmény! És utolérhetetlen volt a Száztagú Cigányzenekar is.

És a programunk utolsó része, ez a kisváros, Hévíz! Olyan áldás, hogy itt lehetünk, 
olyan megnyugtató és olyan mesésen szép! Nagyon szeretnék valamikor még egyszer 
visszajönni ide.«

Valakinek a hangja: »Hogy érkezéskor nagyot mosolyoghass?«
Larisza Gavrilina. »Mi az, hogy? Ilyen foggal!« (Nevetés.)
Anatolij Gavrilin: »Hát, ami a fogat illeti, úgy általában azt mondhatom, hogy 

külön beszédtéma. Iya, Vagyim, köszönöm nektek! Nagyon köszönöm, hogy ilyen 
emberek vagytok. Amiért megszerveztétek ezt az utat. Most még csak föl sem bírjuk 
fogni az egészet. Amikor hazamegyünk, újra belemerülünk a mindennapi munkába. 
És akkor majd rájövünk, mi történt velünk, mit kaptunk.

Jó egészséget kívánok nektek, s az egész családnak. Ajánlom, igyunk rátok és az 
egyetemista kori barátságra. (Mindenki tapsol).«

Jurij Zsukov: »Kedves Iya és Vagyim! Nagyon hálás vagyok nektek, amiért vissza-
vittetek a fi atalkoromba, egyetemista éveimbe. Vagyimmal akkor ismerkedtem meg, 
amikor elsőéves volt, én pedig másodéves. Barátság kötött össze minket, ha ugyan 
illendő ezt hangosan kimondani. Nos, nagyon jól éreztük magunkat egymás társasá-
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gában. Nálunk is járt, ismerte a szüleimet. Mi is voltunk náluk. Vagyim számtalan-
szor járt a kis lakásunkban, amelyet Ljudával kaptunk, és sokat mesélt. Nagyszerűen 
tud mesélni. Sőt, az a véleményem, hogy az egyik legjobb mesélőnk, annak ellenére, 
hogy ismerjük Jampolszkijékat és Goldsmidtéket. Vagyimból csak úgy bugyborékol a 
humor. Figyeljétek csak meg, hogy mindig egy pillanat alatt átlátja a helyzetet. De a 
legfontosabb, hogy bizonyos fajta érzék van benne. Kisgyerekként, fi atalemberként, 
amikor hozzánk hasonlóan tizennyolc-tizenkilenc éves volt, és már akkor akart min-
dent, előre látott mindent. Ennek ellenére az a véleményem, Vagyim, hogy az elisme-
rés ezért nem téged, hanem az őseidet, az apádat és az anyádat illeti. Ez épült be a 
génjeidbe. Te azt mondod, Istentől kaptad. Akár Istentől, akár a génektől, ezt nem 
lehet sem neveléssel, sem tanulással megszerezni. Ez belülről jön, ez a rugó, ez mozgat 
mindent. Vagyim nem tud megülni a fenekén. Alighogy idehurcolta az amerikaiakat, 
nemsokára máris nyakig lesz valamiben, amit meg kell szervezni, és meghív másokat. 
Neki ilyen az életstílusa. Olyan, mint egy motor, mint egy tűzijáték, mint egy gejzír.

Nagyon hálás vagyok, hogy visszavittél a fi atalkoromba. Már egészen megfeled-
keztem erről a felvételről, ami az esküvődön készült, de te elhoztad, és negyvenegy év 
után lejátszottad nekünk. Minden életre kelt előttem, mintha csak tegnap történt 
volna. Már megöregedtünk. Amikor találkoztunk a reptéren, megkérdezted: Te vagy 
az, Zsukov? Csak közbevetve, te nem sokat változtál. Ajánlom, igyunk arra, hogy 
Vagyim mindnyájunkat visszavitt a fi atalkorába, megadta a lehetőséget, hogy még 
egyszer ott időzzünk. Ahogy Guszev, a költő mondta:

»A barátságunk örökre érinthetetlen,
Az ifj úságunk örökké él.«

Ljudmila Zsukova: »Nekem ez az utazás nemcsak szentivánéji álom (egy héttel 
azelőtt voltunk a budapesti Operában, ott láttuk Mendelssohn Szentivánéji álom 
című balettjét gyönyörű előadásban – V. R.), ünnepnap a szürke, hétköznapi éle-
temben, hanem hatalmas lecke is, amelyet vén fejjel kellett megtapasztalnom. Úgy 
látom, olyan emberek mellett, mint Vagyim és Iya, nekem is jobbnak kell lennem. 
Nagyon sokat kaptam tőlük, és mindnyájatoktól. Köszönöm!

Ami a látottakat illeti, rám a legmélyebb benyomást a magyarországi paloták, emlék-
művek és templomok tették. Milyen szép mindegyik! Felkavaró ez az ország. Ráadásul 
hallottuk a felvételt az esküvőtökről. Igazán nem vagytok hétköznapi emberek.«

Jurij Zsukov odasúgta neki: »Mondd el, hol voltál akkor.«
Ljudmila Zsukova: »Igen! Egy hónappal az esküvőtök után született meg a kis-

lányom, ezért szégyelltem volna magam a vendégek között. Egész este az első emelet-
ről, a fi lmstúdióból leskelődtem a terembe, azon a lyukon, amely a vetítőnek szolgált. 
Jura nagyon szerette volna, hogy ott legyek, de én szégyelltem magam.«

Az én hangom: »Figyelitek? Nem véletlen, törvényszerűség, hogy Ljuda Zsukova 
mindig április 8-án fél emberek közé menni a hasa miatt. (Nevetés.) Akár negyven-
egy évvel ezelőtt, akár ma. Ismerjük már, mint a rossz pénzt!«

Liljasa Kondratyevna: »Annyi meleg szó után, amit kaptatok, csak azt szeretném 
hozzátenni, nagyon boldog vagyok, hogy megismerhettem a barátaitokat. Annyira 
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megtetszettek, hogy személyükben új barátokat szereztem magamnak. Ezért arra 
kérlek benneteket, ha találtok rá időt és lehetőséget, kérlek, látogassatok meg Togliat-
tiban. Nagyon boldog vagyok, hogy megismerhettelek benneteket. Adjon Isten jó 
egészséget, és hosszú életet mindnyájatoknak!«

Igor Prokopenko (Igor végtelenül szenvedett attól, hogy elveszítette szépséges 
feleségét, hűséges barátnőnket, Ellocska Kondratyevát – V. R.): »Régóta hiszem, 
hogy nők nélkül lehetetlen élni. Ráadásul egész életemben szerettem elnézni a boldog 
párokat. Ezekben a napokban láttam, mit jelent Iya ebben a házasságban. Nagyon 
hozzáértő karmester. Elképzelem, mit éltek át a két év alatt, amit különváltan kellett 
eltölteniük. Vagyim egyedül volt Kanadában, szenvedett, harcolt. Ajánlom, igyunk 
Iyára, akinek ugyancsak kijutott a rosszból, mégis kibírta, és a gyerekekkel együtt 
valahogy eljutott idáig.«

Vlagyiszlav Pasko: »Csodálatos pohárköszöntőket hallottunk. Ezekben a napokban 
alaposan megnéztem mindent. Mindegyikünk látja a másikat, de nem látjuk meg a 
ráncokat, az ősz hajat, az öregséget, pedig már mind öregek vagyunk. Minden barát-
ban önmagatokat, az ifj úságotokat látjátok. És azok is vagytok, fi atalok. Egyikőtök 
sem érezte magát öregnek. Köszönöm a lehetőséget, hogy visszatérjek a fi atalkoromba!«

Borisz Javorszkij: »Figyeljétek csak meg, milyen pontosan volt megszervezve az 
utunk! Az eltelt tíz napban minden nap meleg, otthonias körben éltünk, s minden 
nap várt valami kellemes meglepetés a programban. Ugyanazokon a helyeken jártunk, 
ahová Vagyim és Iya is el akart menni, eljutottunk velük a legjobb magyar barátaik 
otthonába. Holnap elhagyjuk ezt a csodálatos országot. Boldognak érezzük magunkat, 
és más szemmel nézzük a saját életünk valóságát.«

Április 12-én a megszokott autóbusz egyenesen a budapesti reptérre szállította 
az egész vidám társaságot.

A búcsúzásnál Jurij Zsukov még odasúgta nekem: „Még egyszer köszönöm a 
kiskést.” Olyan sűrű volt ez a tíz nap, hogy már megfeledkeztem a kiskésről, s 
ami történt vele. Tíz nappal korábban, amikor a barátaink megérkeztek Buda-
pestre, törődöttnek, fáradtnak, a hosszú úttól elkínzottnak látszottak, de leg-
jobban Zsukov külseje keserített el, aki zavart és letört volt. Kiderült, hogy a 
moszkvai reptér őrsége kíméletlenül elkobozta Jurij „vagyon”-át (kedvenc játék-
szerét), az összehajtható svájci katonakését, amikor felszálltak a budapesti járatra. 
Amikor az őr elkobozta a kést, és látta, mennyire megviselte ez a volt tulajdonost, 
egy pillanatig habozott, aztán azt mondta, Jurij talán nem tudja, hogy tilos föl-
vinni a repülőre ilyen tárgyat. Jurij bevallotta, hogy már hosszú évek óta nem 
repült, és ez alkalommal is vonaton tette meg az utat Tomszk és Moszkva között. 
Az őr hajlíthatatlan maradt, a kiskés a szemétkosárban kötött ki. Az egész csoport 
együtt érzett Zsukovval e szomorú veszteség miatt, amiről Jura fokozatosan meg-
feledkezett az utazás adta élmények közepette.

Körutunk ötödik napján a turisták által kedvelt kisvárosban, Szentendrén jár-
tunk, ahol az egyik bódéban Iya nagy választékot pillantott meg svájci bicskákból. 
Azonnal venni akartam egyet, de Iya hajtogatta, hogy hívjuk oda Zsukovot, maga 
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válasszon. Odavittük Jurát, és azt kértük, válasszon. Kissé zavarba jött, aztán azt 
mondta. „Az éppen olyan, mint az enyém volt.” Azonnal és örömmel kifi zettem, 
és átnyújtottam a „zsákmány”-t a tulajdonosnak. Már régen senki sem látott olyan 
boldog mosolyt Zsukov arcán.

Délután kettőkor a mi drága, öreg, de megfi atalodott barátaink elhagyták a 
budapesti reptér útlevél ellenőrzési pontját. Sokáig integettek nekünk. Velük 
repült Iya is Moszkváig, mert Ulan-Udébe készült. Egyedül maradtam, és sokáig 
néztem utánuk. Folyton ott lebegett előttem az összes jókedvű, drága és oly sok 
évtizede ismerős arc.

Vlagyik Pasko is alaposan kivette a részét abból, hogy sikeres legyen ez az uta-
zás. Szorgosan videóra vett minden eseményt, s miután visszatért Togliattiba, 
lemásolta a fi lmet, és minden résztvevőnek küldött egyet. Így aztán Iyával már 
sokszor megnéztük, és Torontóban is megmutattuk vidám társaságunkat, amint 
éppen Magyarországban gyönyörködik, vagy a garadnai Spielberger-házban éne-
kel harmonikaszó mellett, vagy a szentendrei Marcipán Múzeumban és a törté-
nelmi levegőt árasztó Pilvax Kávéházban bámészkodik.
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UTAZÁS A MÚLTBA 

Iyával nagy örömmel láttuk, milyen jól sikerült az utunk rokonainkkal és bará-
tainkkal, ezért elhatároztuk, hogy megvalósítjuk egy másik álmunkat is, a 
„2004-es körutat”. A jelentős évforduló tiszteletére – hogy harminc éve érkeztem 
Torontóba -, úgy döntöttünk, megmutatjuk a gyerekeinknek és unokáinknak 
azokat a helyeket, ahol születtünk. Vagyis ellátogatunk Belorussziába, Oroszor-
szágba, Burját-Mongóliába, hogy lássák Bobrujszkot, Ulan-Udét, Tomszkot és 
Togliattit. Még nagyobbra nőtt bennünk a kívánság, amikor Tamara Horosun, 
iskoláskori barátnőm közölte az örvendetes hírt, hogy Nyikolaj Nyikolajevics 
Vdovin, a volt fi zikatanárom még él. Látta őt a belorusz tévé egyik riportjában, 
amely egy Minszk melletti öregek otthonáról szólt. Óvatosságra kellett, hogy 
intsen a terv, de a lelkesedéshez elég volt annyi, hogy elképzeltük, mennyi örömöt 
és élményt szerzünk ezen a nagy úton. Amikor átgondoltuk Iyával, hogy miféle 
nehézségek és kellemetlen meglepetések érhetnek minket a bonyolult utazás 
során, úgy döntöttünk, hogy az út minden költségét mi vállaljuk, bár a gyere-
keink, Istennek hála, sokkal jobban keresnek, mint mi.

Gyerekeink némi meglepetéssel és egy kis aggodalommal fogadták ennek a 
körútnak az ötletét. Azonnal közöltem velük az első feltételt, hogy tudniillik mind 
a négy család teljes létszámban utazik, különben nem megyünk. A legkényelme-
sebb időpontnak 2004 áprilisát tartottuk, amikor az unokáinknak iskolai szün-
idejük volt. A gyerekeink kiderítették, milyen lehetőségeik vannak szabadságra, 
és a következő szombati ebéden már meg is kaptam a pontos időhatárokat: min-
denkivel rendelkezhetek péntek délután öttől, és rá két hétre, reggel nyolcra 
mindenkinek a munkahelyén kell lennie. Ilona hamarosan megkereste az anyját, 
és felajánlotta, hogy a kiadások egy részét magára vállalja, de Iya azt mondta neki, 
hogy ezt meg kell beszélnie velem. Miután meghallgattam, megköszöntem Ilona 
ajánlatát, de megismételtem, úgy döntöttünk, hogy mi fi zetünk. Több mint egy 
év volt hátra az útig. Megkezdődött a feszült iramú készülődés. Persze, fontos 
volt, hogy a legjobb árakat érjük el, de akkor ez mégis másodrendűnek számított. 
A leglényegesebb az volt, hogy a legkényelmesebb légi járatokat találjuk meg 
tizenhárom tagú csoportunknak, és megvegyük rájuk a jegyeket. Hogy minden 
városban rendelkezésünkre álljon egy kisbusz. Hogy a legjobb szobákat foglaljuk 
le a volt szovjet szállodákban, és hogy mindegyik fürdőszobás legyen. Hogy 
naponta háromszor biztosítsuk a normális és a megszokotthoz legközelebb álló 
táplálkozást. Hogy minden város esetében elkészítsük a napokra lebontott prog-
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ramot. A régi ismerősökkel tervezett találkozások mellett minden városban foga-
dást akartunk adni a barátainknak és azoknak, akik programjainkat megszervezik. 
Mivel Bobrujszkba a legegyszerűbben Varsóból indulhattunk, a belorusz és orosz 
vízum mellett a lengyelt is meg kellett szerezni. A repülőjegyek és az orosz szál-
lodai szobák megszerzésében derekas munkát végzett Jelena Szuvorova, akinek 
volt Moszkvában egy idegenforgalmi cége, az Üzleti Turizmus és Továbbképzés 
Központja. Az utazás megkezdése előtt egy évvel Iyával Moszkvába repültünk, 
hogy mindent előkészítsünk, megoldjunk egy sor kérdést, és elhárítsunk minden 
lehetséges kockázatot és bonyodalmat.

„2003. május 9. Moszkva, Vidnoje. A seremetyevói reptéren Vologya Szemjonov 
várt minket Ljubával, a feleségével, aki Iya unokatestvére. Méghozzá a saját Audi-
jukon jöttek. Áthaladtunk Moszkván, és másfél óra múlva megérkeztünk Vidnoje 
faluba, ahol váratlan látvány fogadott minket az erdő kellős közepén, amelynek egyre 
nagyobb részét sajátítja ki a sikeres oroszok új nemzedéke. Vologya Szemjonov egykor 
Ulan-Udéban lakott, de tíz évvel ezelőtt Moszkvába költözött a családjával, s idő-
közben olyan szokatlan tehetséget és találékonyságot árult el magáról, hogy alaposan 
megtollasodott. Annyira, hogy vörös téglás, fényűző, kétszintes házat épített a család-
jának, amelyet magas tégla-
kerítés fogott körül.

Elég két tény, hogy elkép-
zeljük, mennyire szerette 
Vologya a házát. Elmesélte, 
hogy hosszú évekig keresgélte, 

A Szemjonov család udvarháza és  kandallóik. Vidnoje falu, Moszkva 2003.
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milyen fajtájú tetőt építsen a házára, és végül látott valamit Irakban. Ezért van az, 
hogy a ház tetején három kerek, hegyes csúcsban végződő torony áll, tetejükön fekete 
fémből kovácsolt zászlócskák.

A fényűzően fölszerelt fürdőszobák mellett három kandalló van a házban, ame-
lyeket más-más mintázatú, egyéni csempe borít és rengeteg rajtuk a csak rájuk jellemző 
részlet. Amikor a régi moszkvai házakat bontották, Vologya mintákat szedett össze a 
régi orosz csempékből, s ezek alapján készítette el az egyik gyár a három kandalló 
csempéit.

Két napot pihentünk Szemjonovék vendégszerető házában. Ma van a Győzelem 
Napja, ötvennyolc éve ért véget a háború. A tévében egész nap ezeket az eseményeket 
közvetítették, a díszszemlét a Vörös téren, a veteránok beszámolóit, a sztálini időszak 
dalait.”

A rákövetkező két napot Moszkvában, Szlezkóéknál töltöttük. Sajnos, nehéz 
volt ráismerni az én drága barátomra, Pjotrra. Nemrégiben infarktusa volt, ami-
től lelassult a beszéde, járás közben húzza a lábát, és ki sem lép a lakásból. Nyina 
kísérgetett a városban, segítette megtalálni a keresett címeket és irodákat. Moszk-
vából indultam el Belorussziába, Iya pedig Burját-Mongóliába.

„2003. május 16. Bobrujszk. Magam sem tudom elhinni, hogy második napja 
Bobrujszkban vagyok. Javorovicséknél lakom. Nagyon szívesen fogadtak, Vologya Javo-
rovicsnak, régi barátomnak pedig be nem áll a szája: folyton mesél és emlékeket idéz.

Pár szó az eddig eltöltött napokról.
A Moszkva és Minszk között naponta közlekedő Belarusz nevű vonaton a kupém 

tiszta és kényelmes volt, az asztalkán ott állt egy üveg víz és sör, amit a vonatkísérők 
tettek oda. Ennek ellenére nem sikerült elaludnom éjszaka, mert irtózatos volt a hőség, 
az ablakok meg ugye, nem nyíltak, miközben a légkondicionálás nem működött. 
»Ezen a járaton még nem szerelték föl a légkondicionálót – magyarázkodtak a vonat-
kísérők. – A következő járaton már be fogják szerelni.« A rázkódás miatt sem tudtam 
aludni, a vagon minden vágányváltásnál megrázkódott. Egész éjszaka egy vizes törül-
közővel hűsítettem magam, amelyet a vagon túlsó végében elhelyezett toalettben 
vizeztem be. Azonnal eszembe jutott az ausztrál sivatagban megtett vonatút, Ade-
laide-tól Alis-Springig. A vonatunknak Afgán volt a neve, és minden kupénak külön 
toalettje és meleg vizes zuhanyozója volt.

Menetrend szerint érkeztünk meg Minszkbe. Várni kezdtem a bobrujszki vonatot, 
amellyel Tamara Horosunnak kellett jönnie. Elindultam a toalettbe, odanyújtottam 
a pénztárosnőnek egy kétszáz rubeles belorusz vényt, aki megkérdezte. „Van valami-
lyen kedvezménye?” »Milyen kedvezményre gondol?« – kérdeztem. »Hát talán hábo-
rús rokkant.« »Ó, nem!« »Talán részt vett a háborúban.« »Nem, ahhoz kicsi voltam. 
Külföldieknek vannak kedvezményeik?« »Jól megnevettetett, ember! Még hogy kül-
földieknek!« A toalett egyébként tiszta volt, mindent szürke márvány borított.

Nagyon megörültünk, amikor megláttuk egymást Tamara Horosunnal. Gondolom, 
hozzám hasonlóan ő is alaposan megváltozott az eltelt években, de a hangja, a jelleme, 
az okossága semmit sem változott bobrujszki gyerekkorunk óta.”
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Tamara 1945 őszétől lett megbecsült és megbízható tagja a fafeldolgozó kör-
nyéki gyerkőcbandának, amikor az apja, Ivan Agejevics Horosun Bobrujszkba 
költöztette a családját, mivel kinevezték a fafeldolgozó főmérnökének. Az atamá-
nunk, Gyimka Szlinko egykorú volt Tamarával, s a banda többségéhez képest 
három évvel idősebb, ezért megértéssel fogadtuk sokéves erőfeszítését, hogy job-
ban „összebarátkozzon” a karcsú, rokonszenves Tamarával. Tamara nem is utasí-
totta el, Gyimka viszont abbahagyta az iskolát, fölvették lakatosinasnak a fafel-
dolgozóba. Tamara a rá jellemző komolysággal nehéz feltételt szabott Gyimka 
elé: fejezze be az iskolát. Mindegyikünk sajnálta, amikor útjaik végül is külön-
váltak. Tamara a gorkiji autógyárba került, a moszkvai Faipari Egyetem elvégzése 
után oda irányították mérnöknek. A kétgyermekes családanya tekintete mindig 
szomorú volt. Az egész család megszenvedte a férj és családapa Kundisev Viktor 
elfogadhatatlan viselkedését. Tamara végül is 1969-ben elcserélte gorkiji lakását, 
és a gyerekeivel visszatért Bobrujszkba. Technikusként vállalt állást a fafeldolgo-
zóban, és hamarosan már tanított is a faipari technikumban, és hajlott kora elle-
nére ez mind a mai napig így van.

A városban nagy tisztelet övezte I. A. Horosun főmérnököt és a családját, 
amelyben öt gyerek nőtt. A család szívfájdalma Vova volt, egy Down-kóros kisfi ú, 
aki 1947-ben született. Anasztasziya Kuzminyicsna, az édesanyja, az egész hátra-
lévő életét az ő ápolásának szentelte. A főmérnök már tíz éve dolgozott a fafel-
dolgozóban, amikor igazságtalanul megvádolták azzal, hogy késett a tölgyfurnér 
szállítmány – nem az ő hibájából -, amit a híres varsói lengyel-szovjet Barátság-
palota helyiségeinek burkolatához rendeltek. Ezt a palotát igen zajos propaganda 
mellett a Szovjetunió építette Varsóban. Ivan Agejevicset elbocsátották. Utána 
két évig volt a Belceh nevű fafeldolgozó kombinát energikus és tapasztalt vezetője. 
Ez a létesítmény gyártotta a moszkvai toronyépületekbe és a Kreml felújításához 
készült parketta- és tölgyfa asztalos remekek nagy részét.

A Horosun-gyerekek felnőttek, a lakás kiürült. 1997-ben a súlyosan beteg 
Anasztasziya Kuzminyicsna azt mondta fogyatékos fi ának: „Vova, hamarosan 
meghalok. Haljunk meg együtt!” „Nem! Nem akarok meghalni!” – ellenkezett 
nagyon is értelmesen Vova. A mellettük álló Tamara megnyugtatta haldokló any-
ját: „Ne nyugtalankodj, Mama! Nem hagyom el Vovát. Velem lesz, amíg csak él.” 
Vova ott maradt egyedül a szülők lakásában, ahová azonnal beköltözött Tamara 
is, hogy beteg testvéréről gondoskodjék. Tovább tanított a technikumban, és 
mind a mai napig gondosan, odaadóan egymaga gondoskodik tehetetlen, hatvan-
éves testvéréről. Ráadásul még a nyakába zúdultak a torontói vendégek is, akiknek 
bobrujszki útjuk előkészítésében Tamara felbecsülhetetlen segítséget nyújtott.

„Moszkvában ajánlottak egy minszki utazási irodát, hogy segítsen megszervezni a 
2004-es körút belorusz részét, és úgy látom, talán minden kérésemet teljesíteni tudják, 
de egy papírt sem tolnak odébb előzetes fi zetség nélkül. Még arra is rávettek, engedjem 
meg, hogy színes másolatot készítsenek a legfontosabb VISA-hitelkártyám mindkét 
oldaláról. Először is fi zettem negyven dollárt, amire adtak egy kocsit sofőrrel, aki meg-
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mutatta nekünk, Tamarával Minszket, hogy kiválasszuk az érdekes helyeket, amelyeket 
majd fölkeresünk a családommal jövőre. Úgy éreztem, mintha megint Józsi, a bátyám 
vezetne végig a városon. Emlékemben fölmerült a komor külsejű kormányzati palota, 
a Janka Kupala prózai színház, az operaház, és átéltem egy érzelmileg fontos epizódot 
is, amikor hirtelen rendőrautók vijjogó szirénázását hallottuk, és a sofőrünk abban a 
pillanatban befordult a legközelebbi mellékutcába. Csodálkozó kérdésemre aztán így 
felelt: – Föl kell szabadítani az utat, mert azonnal jön Lukasenko »batyka«! – (maffi  a-
főnök, keresztapa – V. R.) Vagyis az elnök, helyesebben Belorusszia cárja.

Külön fi zetség ellenében a sofőr segített megkeresni Nyikolaj Nyikolajevics Vdovint 
is, a volt fi zikatanáromat. A főváros vonzáskörzetében, Minszktől negyven kilométerre 
van a kiemelt kategóriába tartozó öregek otthona, amelynek a Háborús Veteránok 
Köztársasági Bentlakásos Otthona a neve. 

Fantasztikus és feledhetetlen volt találkozásom Ny. Ny. Vdovinnal. A sofőr sokáig 
keresgélte az épületet, aztán fölvezetett minket az első emeletre, a 25-ös szobába. Egy 
pillanat múlva már két élénk és mozgékony kisöreg topogott előttünk. Nem mondtam 
meg, ki vagyok, és Tamarát is fi gyelmeztettem, ne árulja el, ki vagyok. Nyikolaj 
 Nyikolajevics fi gyelmesen nézegetett, és párszor elismételte, hogy: »Nem tudom, nem 
tudom.« Még a szemüvegét is kihozta a szobából, azzal is fi gyelmesen végigmért. 
Megmutattam neki a magammal hozott fényképet, amely 1951-ben készült az osz-
tályunkról, s a nyolcvanhét éves Nyikolaj Nyikolajevics mindegyik tanítványának 
emlékezett a nevére. Végül örvendezve felkiáltott: »Te vagy Vagyim Rott!«

Az 1. számú középiskola 7/b. osztálya. Vladimír az utolsó sorban, balról
a harmadik. Ny. Ny. Vdovin a középső sorban, balról a harmadik. Bobrujszk, 

1951.
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Na, erre kitört a lelkesedés, megöleltük, megcsókoltuk egymást. Határtalan volt az 
örömünk. Tamara és a sofőr némán állt, elcsodálkoztak a látványon. Zinaida Pet-
rovna, Vdovin felesége annak idején orosz irodalmat tanított nekem. Ám az eltelt idő 
alatt annyira megváltozott, hogy látogatásunk végéig sem ismertem rá.

Megmutattam a családi fényképeket, meséltem magamról. Emlékeztettem Nyikolaj 
Nyikolajevicset, hogy ő volt az, aki megsajnálta anyámat, Reginát, és átvett az osztá-
lyába, pedig akkoriban nagy csavargó voltam, és tanulni sem szerettem, s ezzel új 
mederbe terelte az életemet. Zinaida Petrovnát meg arra emlékeztettem, hogy nagyon 
kevésre értékelte azt a verset, amit Puskin nyomán házi feladatként írtam. Ők már 
minderről megfeledkeztek, de őszintén nagyokat nevettek, amikor fölhoztam az emlé-
keimet. Zinaida Petrovna párszor elismételte: »Mindig olyan különös voltál. Mindig 
kiemelkedtél az osztályból.« Fölemlítettem néhány epizódot, amelyek a fi zikaórákon 
estek meg, Nyikolaj Nyikolajevics pedig egész idő alatt mosolygott és ölelgetett.”

„2003. május 20. Bobrujszk. Holnap reggel hagyom el a szülővárosomat. Egy pilla-
nat alatt elrepült ez a hat nap. Nagyon elégedett vagyok azzal, hogy itt voltam. A 
városban sok a fa, de az egész nagyon szegényes. Minden út rossz, teli kátyúval, ezért 
a sofőröknek valóságos egyensúlyozó művészeknek kell lenniük, miközben köztük 
lavíroznak. Szinte nincs is utcai világítás, amiről egyszeriben eszembe jutott a háború. 
Minden taxisofőr elcsodálkozott a borravalón, és hálásan megköszönte. És mind arra 
panaszkodott, hogy hiába nyomorúságosan alacsony a viteldíj, gyakran egész nap 
nincs egyetlen utasuk sem. Az emberek annyira elszegényedtek, hogy a taxizás utol-
érhetetlen luxus lett. Ezzel ellentétben a borozóknál estefelé hihetetlenül nagy az 
élénkség, valóságos tömeget látni, harminc-negyven embert egyszerre pohárral a kezük-
ben, és nagy zajjal beszélgetnek. Valentyina Javorovics azt mesélte, hogy a környéken 
vannak olyan falvak, amelyekben az asszonyok ugyanannyi vagy még több kisüstit 
isznak meg, mint a férfi ak.

A baráti Verbickij család nemcsak két csodálatos ebédet adott a tiszteletemre, de a 
saját autójukon vittek el minket Tamara Horosunnal, hogy megmutassák a várost, és 
kikeressük a családunk számára érdekes helyeket. A város két szállodája közül a Jubi-
lejnaját tartottam megfelelőbbnek, nagyon udvarias személyzete van. Megegyeztünk, 
hogy akkor fi zetek, amikor a családom megérkezik, és engedélyezték, hogy Iya majd 
használja a szálloda konyháját. Voltunk a kamenkai temetőben is. Ebben a faluban 
lőttek agyon a németek húszezer bobrujszki zsidót, ennek állítottak emléket a 
 temetőben.

Tegnap reggel Tamara értem jött, s elindultunk a fafeldolgozóba. Ahogy mentem az 
úton, az járt a fejemben, hogy itt járt az apám is: „És ha nincs az én drága Reginám, 
az én gyerekeim is minden nap ezt az utat járnák. Milyen Istenáldotta ajándék a 
természettől, hogy az ember el tud felejteni minden rosszat.”

Tamara azt mondta: »Köszönj jó hangosan az őrnek, és bátran gyere utánam a 
bejáraton.«
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Persze az őr azonnal fölismerte Tamara Ivanovna Horosunt, a fafeldolgozóhoz 
tartozó technikum tiszteletreméltó tanárát, és a neki járó kedves mosolyból egy kicsi 
nekem is jutott. Istenem! Amióta az eszemet tudom, mindig csak úgy jutottam be a 
bobrujszki fafeldolgozóba, hogy átmásztam a kerítésén. És ennyi év után! Ámbár nem! 
Volt két olyan hét, amikor nem kellett megküzdenünk a fafeldolgozó kerítésével. Erre 
1944 júliusának végén került sor, amikor a németek eltűntek, a szovjet csapatok még 
nem voltak itt, és a város minden kerítése a földön hevert, mert a németek utcai har-
cokra készültek a városban és kidöntötték őket.

Tamara a furnérrészlegbe vezetett, amelyben a felszerelést, és magát az épületet is 
nagyon réginek, megviseltnek, piszkosnak láttam, de a munkafolyamatok épp annyira 
ámulatba ejtettek, mint régen. Nagyon szerettem volna megtudni, hogy a munka-
padok közül hányat rendelt meg személyesen az apám a fafeldolgozónak. Emlékszem, 
hogy az apám letartóztatása után még sok évig elnézegettem a megmaradt német 
műszaki folyóiratokban a fafeldolgozó munkapadok színes fényképeit. Kiderült, hogy 
a csinos Lena Sirokaja, aki igazi belorusz szépség volt, és jelenleg az értékes fajtájú 
furnért előállító részleg művezetője, Tamara tanítványa volt. Sokkal érdekesebb lett 
a furnér előállításának technológiai folyamata az ő magyarázata nyomán.

Benéztünk a fafeldolgozó emlékezetes klubjába is. Hihetetlen, de egyáltalán nem 
tartanak benne semmiféle kulturális rendezvényt. Csak a bár működik. Amikor még 
itt laktunk, naponta két mozielőadás volt, ráadásul az ideérkező művészek is fel-
léptek. Itt láttam valamikor Wolf Messing pszichológiai kísérleteit is. Mára világhíres 
lett. Egy idegen nyelven tudó nézőt hívott fel a színpadra. Én lettem az illető. Beje-
lentette, hogy kitalálja, hány éves vagyok. Magamban el kellett számoljak magyarul 
tizenötig. Megtettem. Messing hangosan kijelentette: Ez a gyerek tizenkét éves. Éppen 
annyi voltam.

Elmentünk a »vörös ház«-ba is. Most a Lenin utca 88. szám alatt áll. Szomorúan 
fedeztem föl, hogy annak a földszinti lakásnak, amelyben valamikor a családunk 
lakott, a száma 11-es. A szemközti lakásból kinézett egy igen idős férfi , akit Tamara 
»Kamaj bácsi«-nak szólított, s aki a maga részéről elmondta, hogy 1932-től dolgozott 
a fafeldolgozóban, és hogy jól ismerte Franc Rott mérnököt.

A barakkunk (Smidt köz 68.) már nincs meg, lebontották, üres a helye, benőtte a 
fű. Ám a pajtasor, amely valamikor a lakásokhoz tartozott, még mindig a helyén van. 
Alig hittem a szememnek. Még az a lyuk is megvolt, amelyen a tyúkunk egykor ki-be 
tudott járni, csak belülről fedték le egy furnérlappal. Ám a szomszédos, emeletes 
barakk, amelyben 1942-ben laktunk, amikor beköltöztettek minket Kaszkevicsékhez, 
még mindig áll, és ma is zsúfolásig teli van lakókkal.

Ma újra meggyőződhettem róla, milyen hálás lehetek a sorsnak, amiért olyan messzire 
sodort innen. Iskoláskoromban Abram Zelikmantól, az osztálytársamtól hallottam 
arról, hogy az apja és néhány más, idős zsidó valamelyikük házában gyűlt össze imád-
kozni. Ám gyerekkoromban meglehetősen »felületes« volt a zsidó nevelésem, ezért soha, 
még csak nem is hallottam arról, hogy létezik-e Bobrujszkban zsinagóga. Ma pedig 
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odavezettek az épülete elé. Sok minden kavargott a fejemben, mielőtt fogtam volna 
a fényképezőgépemet, hogy lefényképezzem a szülővárosomnak, Bobrujszknak a bel-
városában álló, valamikor nyilvánvalóan szép épületét, amely ma már romokban 
hever. Hatvan éve, a háború alatt rombolták le.”

Amikor Bobrujszkba készültem, és vízumot kértem az ottawai belorusz konzu-
látuson, meghívólevelet kértek tőlem, amit a köztársaság egyik Bobrujszkban lakó 
állampolgárának kellett küldenie. Ezt kaptam meg Tamara Horosuntól. Bob-
rujszkba való megérkezésünk utáni reggelen elvitt a rendőrségre, ahol némi sor-
banállás után bejelentkeztem, kaptam egy pecsétet arra a kitöltött betétlapra, 
amelyet beletettek az útlevelembe, mihelyt megérkeztem Oroszországba.

„2003. május 22. Budapest. Tegnap kora reggel elbúcsúztam a jószívű és vendég-
szerető Javorovics családtól, és taxin indultam Bobrujszkból a minszki reptérre. Tíz 
dollárt kellett fi zetnem a hét kiló túlsúlyért. A Moszkvába tartó JAK-40-esen kis 
szendvicset és vizet kínáltak. Nagyon meglepett a teljesen felújított és már-már nyu-
gati fényűzéssel fölszerelt Domogyedovo reptér. Sem Minszkben, sem Domogyedovón 
még csak nem is kérték az útlevelemet és a betétlapomat. Anatolij Gantman várt a 
reptéren új, 1992-es Audijával és hazavitt magukhoz, ahol Szofa bőséges ebéddel várt. 
Ám az Audi már nem jutott el Seremetyevóba, mert útközben felforrt a hűtővíze. 
Szofát otthagytuk, hogy őrizze a makacskodó autót, és Anatolijjal taxin mentünk ki 
a reptérre.

Találkozás ötven év után. Jobbról balra: Vladimír, Vologya Javorovics 
 Valentyinával, a  feleségével, középen Vologya Malisevszkij, Alik Santir, 

Tamara Horosun és Santir felesége. Bobrujszk, 2003.
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Budapesten a repülőtéri minibusz majdnem két óra alatt tette meg az utat a rep-
térről a Római fürdőre. Jutka már a kiskapuban várt, nagyon soványan – csak 
harmincnyolc kiló volt! -, de várakozáson felül összeszedett és értelmes.

Holnap, ebéd után megyek ki Iyáért, aki Moszkvából érkezik.”

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 találkozott. 
Az egyik, Szonya Vinyevics elmesélte, hogy a JOINT segítségével megalakult a 
városban a Zsidó Közösségi Központ, ahová minden péntek este eljárnak az 
emberek a sabbat fogadására. Iya nagyon csodálkozott ezen és megörült neki, s 
azt kérte Verától, menjenek el másnap erre a találkozóra. Ez történt csütörtökön. 
Másnap vettek két doboz csokoládét, és elmentek a Központba, amely a régi, 
fából épült sportiskola két szobájából és konyhájából állt. Mintegy harminc ember 
gyűlt össze, többnyire idősek. Jelena Uvarovszkaja, a Központ vezetője minden-
kit asztalhoz invitált, meggyújtották a gyertyákat. A serleg borra egy fi atalember 
mondott áldást, felvágták a chálát, és mindenki kapott valami könnyű harapni-
valót. A két újan jöttet, Iyát és Verát megkérték, hogy mutatkozzanak be. Min-
denki elcsodálkozott azon, hogy a Kanadából érkezett zsidó vendég Ulan-Udéban 
született. Kiderült, hogy sokan emlékeznek Rahel Szolomonovnára, Iya édes-
anyjára 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 város-
lakóknak a rézüstöket, serpenyőket és javította a petróleumfőzőket.

A hosszú beszélgetésből kiderült, hogy a szegény zsidó családok minden hónap-
ban kapnak egy kis élelmiszercsomagot a JOINT-tól, s egy asszony, aki Vlagyivosz-
tokból költözött Ulan-Udéba, saját pénzéből segít az öregeknek megvenni a gyógy-
szert. Iya megkérdezte, hogy mostanában mi okozza nekik a legnagyobb 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 hozzájárulásomat 
kérte, hogy otthagyhasson valamennyi pénzt a fogorvosi kezelésre szorulóknak. 
Ljudmila Kovalcsukot, a Zsidó Központ könyvelőjét egészen meghatotta a kana-
dai vendég bőkezűsége. Hétfőn vitte el Iyát a bankba, s azt mondta a pénztáros-
nőnek: „Ez az asszony Kanadából érkezett, és ezer dollárt ajándékoz 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 orvosi 
segítséget nyújt a Burját-Mongólia-i szegény zsidóknak. Ulan-Udéban Vera Gor-
gyijenko (Csernova) nyugdíjas fogorvos vezeti az alapítványt, az alapítvány támo-
gatója pedig az egész családunk, s a Torontóban élő jószívű zsidók, akiket Iyával 
minden évben fölkeresünk. 
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Mindketten visszatértünk Torontóba, és elkezdtük a tervezett 2004-es túra apró-
lékos előkészítését. Egymás után jelentkeztek a nehézségek. Például kitartóan el 
kellett magyaráznom a szállodáknak, amikor megállapodtam velük, hogy sem 
Manana, sem Ilona nem hajlandó éjszakára külön szobában hagyni a gyerekeket, 
a szülőkkel egy szobában kell aludniuk. Ám az orosz szállodákban általában csak 
két keskeny ágy van a fürdőszobás szobákban.

Áprilisra terveztük az utat, ám a belföldi repülési menetrendet hagyományo-
san csak március elsején hozzák nyilvánosságra. Ezért föl kellett hívnom az 
illetékes reptereket, és beszélni a fejesekkel, hogy föltehessem azt a meglehető-
sen együgyű kérdést, mi a valószínűsége annak, hogy megismétlődik a tavalyi 
menetrend. S amíg erre fény nem derült, még azt sem lehetett eldönteni, hogy 
melyik városban kezdjük el a körutat. Először arra gondoltam, hogy túlnyo-
móan a helyi orosz járatokat használjuk fel, és átszállással érjük el a legtávolabbi 
úti célunkat, de a jóindulatú novoszibirszki és irkutszki légiirányítók nagyon 
egyértelműen fogalmaztak, miután felfogták a tervemet, és megtudták, hány 
fős a csoportunk: „Ne számítson rá, hogy a menetrend pontos. Csakis Moszk-
vában szálljanak át!”

Mivel korlátozott idő állt rendelkezésünkre, hogy Ulan-Udéból eljussunk 
Tomszkba, két nappal korábban kellett elindulnunk, mint ahogy a legközelebbi 
Ulan-Ude-i járatok megérkeznek Novoszibirszkbe vagy Krasznojarszkba. A kitartó 
telefonos érdeklődés és a gondommal kapcsolatos bizalmas beszélgetések ered-
ményeként eljutottam egy emberhez, aki közel állt a Bajkálon Túli Katonai Kör-
zet légierejének parancsnokságához, s aki megígérte, hogy húszezer dollárért 
átviszi a csoportunkat cókmókostul Ulan-Udéból egyenesen Tomszkba. Kerestem 
a módját, hogy foglalót adjak, de erre azt mondta, hogy elég kifi zetnem a teljes 
összeget akkor, amikor találkozunk. Megörültem ennek a megoldásnak. Egészen 
addig örültem, amíg föl nem hívtam még egyszer, a repülőút előtt egy héttel, 
hogy a megbeszélésünk értelmében tehát ezen és ezen a napon reggel nyolckor 
akarunk elrepülni Tomszkba. Hát nem azt hallottam tőle, hogy: „Mégis, mit 
képzel? Hogy a maga menetrendje szerint repülünk?” „Miért, milyen szerint?” 
– kérdeztem erre naivan. „Hát a saját menetrendünk, a Bajkálon Túli Katonai 
Körzet menetrendje szerint!” – vágta rá határozottan szibériai üzleti partnerem. 
Remélem, ebből az olvasó is megérti, miért, hogy az Ulan-Ude és Tomszk közötti 
távolság legyőzése érdekében a tizenhárom tagú Rott család először visszament 
Moszkvába, ott átszálltunk, és újból kelet felé vettük az irányt, és elrepültünk 
Tomszkba. Ehhez további nyolc óra repülésre meg tizenkét órára volt szükségünk, 
amit a moszkvai átszállás töltött ki.

Azok a helyek az egyes városokban, ahol étkezni akartunk, általában komolyan 
vették a megrendelésünket, de voltak, akik értetlenkedtek, amiért nagyon is szi-
gorúan ragaszkodtunk a felhasznált élelmiszerek korlátozásához, ezt viszont a 
„helyi képviselőink” meg tudták magyarázni: „Hozzászoktak a kanadai ételekhez.” 
Meg: „Sok a gyerek a csoportban.”
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Mind az öt unokánknak és Claire-nek, a menyünknek előkészítettünk az útra egy 
összefűzött albumfélét, amely a meglátogatandó városok szerint fejezetekre oszlott. 
Minden album első borítóján színes világtérkép volt, amelyen bejelöltük a Toronto 
–Varsó útvonalat, aztán tovább, Burját-Mongóliáig. Ugyancsak rajta volt a név és 
valami cím, például, hogy: „Utam Lengyelországba, Belorussziába, Oroszországba 
és Mongóliába, 2004 áprilisában. GABRIEL” Az album elején van egy átlátszó, 
zárható tasak, amelyben a papír emléktárgyakat lehet őrizni. Utána következik az 
utazás minden napjának óránként részletezett programja. Az után üres táblázat 
következik, amelybe be lehet írni az egyes úti célok közti távolságot, a repülőutak 
vagy autóbusz utak időtartamát. Ugyancsak áttetsző tasakot tettünk az albumba, 
amelyben el lehet helyezni az ajándékokat, a papírpénzt és a fém aprót. Minden 
városhoz befűztük a családi fényképalbumból válogatott régi fényképek másolatát, 
és hagytunk üres oldalakat az új fényképeknek.

A kitűzött időpontban, április 2-án a torontói reptéren gyűlt össze különböző 
korú emberekből álló társaságunk, vagyis a négy Rott család. Feledhetetlen kép 
volt! Mindenki friss volt és vidám. Paul nekiállt, hogy megkezdje a videózást. 
Este tízkor foglaltuk el helyünket a LOT, a lengyel légitársaság gépén, és helyi 
idő szerint délután kettőkor már Varsóban voltunk, ahol kitört belőlünk az öröm, 

Hosszú útra indulunk, 2004 áprilisa.
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amikor megpillantottuk a szálloda emberét, aki a ROTT nevet tűzte a mellére. 
Iparkodtunk nagyot aludni, és másnap reggel már Minszkbe érkeztünk.

Az album minden város-fejezete egy kérdéssorral kezdődött, amelyet mi állí-
tottunk össze Iyával. Az utazás alatt az unokáknak meg kellett hallgatniuk, amit 
mi vagy az idegenvezetők meséltek, és minden kérdésre válaszolniuk kellett az 
albumban. Minden helyes válaszért jutalmat adtam, tíz orosz rubelt. (Akkoriban 
egy dollár 28 rubel 50 kopeket ért. – V. R.)

A kérdéssor utáni rovatban a megfelelő város térképe következett, s mellettük 
ott voltak a kérdések, s utánuk az üres hely, hogy válaszolni lehessen. Például: 
„Ebben az iskolában végzett Vladimír nagyapa.” Vagy: „Az opera és balett-színház, 
ahová Iya járt kislányként vasárnaponként.”

Sosem felejtem el a nagy szemű Gabriel lelkesedését, amikor először nyitotta 
ki az albumot, és meglátta Bobrujszk térképét, amelyhez tíz kérdés tartozott. Azt 
mondta: „Nagyapa, így plusz – még egy száz rubelt kaphatok!”

Az albumban az első kérdés volt az egyetlen, amelyre kész válasz is volt: 
 „2004 -1974 = 30? – Harminc éve, 1974. szeptember 4-én érkezett Vladimír 

Rott nagyapa az unokatestvére, Joe Weltman (Jóska bácsi) meghívására Togliattiból 
Torontóba. Magával hozta Riza nagyit, a mi dédanyánkat. Iya nagymama tudott 
arról, hogy Vladimír és Riza nem akar visszatérni a Szovjetunióba. Iya nagymama, 
Sándor, Ilona és Edwin Togliattiban maradt. Vladimír akkor harminckilenc, Riza 
hetvennégy éves volt.”

Példaként néhány kérdés az albumból, a Minszk-Bobrujszk fejezetből: „Mely 
államokkal van közös határa Belorussziának?” – (Lengyelországgal, Litvániával, Lett-
országgal, Oroszországgal és Ukrajnával.) „Hol tanult és dolgozott Minszkben Józsi 
bácsi?”- (A Belorusz Állami Konzervatóriumban, a drámai színházban és a cirkusz-
ban.) „Hány óra van Torontóban, amikor Belorussziában dél van?” – (Torontóban 
hét órával későbbre jár, ezért ott hajnali öt van). „Mennyit fi zettünk a belorusz vízu-
mokért, ha egy felnőtt vízum 85, egy gyermekvízum pedig 75 dollárba kerül?” – 
(A belorusz vízumok 715 dollárba kerültek.) „Mi történt 1931-ben? Hány éves volt 

Megérkeztünk Varsóba. 
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akkor Riza mama és Józsi bácsi?” – (…Riza mama harmincegy, Józsi kétéves volt.) 
„Hány éves volt Vladimír 1938-ban, amikor Róth Ferencet letartóztatták?” – (Három-
éves.) „Hány évet töltött ártatlanul börtönben Róth Ferenc?” – (Tizenkét évet.) „Hány 
zsidót gyilkoltak meg Bobrujszkban 1941-ben?” – (Húszezret.) A Minszk-Bobrujszk 
fejezetben egyébként hatvankét kérdést tettünk fel az unokáinknak.

A kétórás minszki kirándulás alatt voltunk az operánál, a város főterén, megáll-
tunk a drámai színháznál, de leginkább az a lépcső maradt meg az emlékezetünk-
ben, amelyen a gödörhöz lehetett lejutni, amelybe a németek egyetlen nap alatt 
ötezer minszki zsidót lőttek bele.

Bobrujszkban mindenki örült annak, hogy nagy tömeg várta az autóbuszunkat: 
ott volt Horosun, Malisevszkij, Javorovics, a Verbickij házaspár és még pár ember, 
akiket elég nehezen ismertem föl. Megkérdeztem a nevüket, amire persze eszembe 
jutottak. Volt is nagy ölelkezés!

A Minszk melletti emlékmű. A győzelem tere. Minszk.

Meglátogattuk Minszket.
1942. március 2-án a fasiszták ötezer zsidót lőttek bele ebbe a gödörbe. Minszk.
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Mindenkit meghívtunk vacsorára a város egyik legjobb éttermébe. Gazdagon 
megterített asztal várt minket. Először bemutattam a családomat, aztán minden 
bobrujszkiról elmondtam, kicsoda. Amikor köszöntöttem Valentyina Javorovi-
csot és nagy családját, azt javasoltam, külön igyunk az én hűséges barátom, Volo-
gya emlékére, akinek nem adatott meg, hogy megérje ezt a napot. Vologya hat 
hónappal korábban meghalt. Keveset ettünk, mert annyira örültünk és olyan 
izgatottak voltunk a találkozás miatt, és nagyon elcsodálkoztak, amikor Iyával, 
jó ötletnek találva, makacsul rábeszéltük a bobrujszkiakat, hogy szedjék össze a 
megmaradt ételt, és vigyék haza. Először szégyellték a dolgot. Erre elmondtuk 
neki, hogy a kanadai éttermekben az a szokás, hogy celofánba vagy papírba 
becsomagolják a maradék ételt, ha a vendég kéri. Aztán rajtunk volt a csodálko-
zás sora, mert erre a vendégek gyorsan előrántották a zsebükből a nylonzacskókat. 
Az útvonalunk minden városában hasonlóan végződött egy-egy találkozó. 

Bobrujszki tartózkodásunk második napja úgy kezdődött, hogy megnéztük a 
fafeldolgozó kombinátot. Felejthetetlen volt! Bár tudta volna Róth Ferenc, hogy 

Találkozás Bobrujszkban.

A Jubilejnaja szálloda. Bobrujszk.
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Róth Ferenc unokái és dédunokái meglátogatták a bobrujszki 
fafeldolgozó kombinátot. 2004 áprilisa.
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hatvanhat év múlva milyen különleges küldöttség látogatja meg a kombinátot! Tamara 
Horosun volt a vezetőnk. Megmutatta a furnérkészítés folyamatát, amelyből az uno-
káinknak az a művelet tetszett a legjobban, amelynek során a furnérlemezről eltávo-
lították az ágak fekete nyomait, és hibátlan furnérral fedték be a lyukakat.

A legjobban a nyolcéves Adam foglalta össze a kirándulásunkat: „Sosem gon-
doltam volna, hogy így készül a furnér.”

Aznap este olyan eseményre került sor, amely különleges volt nekem is, a csalá-
domnak is, és talán még Bobrujszk városának is: a Rott család megszervezte és meg-
tartotta a széder első vacsoráját. (Ez volt az első széderem Bobrujszkban.) A szál lodánk 
étterme rendelkezésünkre bocsátott egy kisebb termet, és a szakácsok Iya felügyelete 
alatt elkészítették a pészachi menüt, amelyhez az élelmiszerek többségét, beleértve egy 
rekesz bort és a Haggada-könyveket, Torontóból hoztuk magunkkal. Meghívtuk 
magunkhoz széderre a jó barátainkat, akik annyit segítettek nekünk, Tamara Horo-
sunt, Alik és Ljudmila Verbickijt a kis unokájukkal, Kátyával. Iyával olyan izgatottak 
és lelkesek voltunk a ránk váró esemény miatt, hogy ez minden családtagra átragadt, 
így a széder elejétől a végéig jó hangulatban telt. Örömmel, lelkesen énekeltünk.

A második széder-este előtt odarohant hozzám az étterem igazgatónője, aki nagy 
zavarban azt közölte, hogy az imént hívták föl a városi végrehajtó bizottságtól, és 
fi gyelmeztették, hogy valami fontos ember érkezik vendégestül, ezért a családomnak 
el kell hagynia a nekünk kijelölt kisebb termet. Viszont felszabadították a nagyterem 
egyik sarkát. A társaság sebesen kezdte áthordani oda a tányérokat és az ételt.

Amint a széder elkezdődött, megjegyeztem, hogy az esemény szimbolikus: az 
ókori Egyiptomból, a rabságból menekülő zsidók úgyszintén sok gonddal-bajjal és 
kellemetlen meglepetésekkel találták szembe magukat. Az asztal körüli társaság 

Meglátogattuk az emlékhelyet és temetőt a Bobrujszk közelében lévő Kamenkában. 
A németek nagyjából húszezer zsidót végeztek ki itt.
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ismét vidám és fesztelen lett. Szé-
derre meghívott vendégeink hama-
rosan megírták nekünk, hogy láttak 
a tévében egy közvetítést egy izraeli 
széderről, de véleményük szerint „a 
mi széderünk sokkal jobb és vidá-
mabb volt.”

Minszkben, mielőtt elutaztunk 
volna Bobrujszkba, angolul beszélő 
idegenvezetőnk megállította a 
buszunkat egy hatalmas emlékmű 
előtt, és elmondta: „Ez a szobor 
Lenint, a világ proletariátusának 
vezérét ábrázolja.” Bobrujszki 
kirándulásunk során Tamara is 
megállt velünk egy hatalmas 
emlékmű előtt, és azt mondta: „Ő 
Lenin.” Amire Audrey, Sándor 
kilencéves lánya őszinte ámulattal 
felkiáltott: „Gyerekek, sosem tud-
tam, hogy nekik ennyi szobruk van John Lennonról!”

Miközben ezen a fejezeten dolgozom, gondolatban szüntelenül hálát adok 
drága jó vejünknek, Paulnak, akitől mérhetetlen ajándékot kaptunk mindnyájan 
azzal, hogy videóra vette egész utunkat, s a fi lmen világosan látszanak azoknak a 
feledhetetlen napoknak az eseményei. A helyi televízió minden városban, ahol 
csak megfordultunk, riportot készített a Kanadából érkezett családról, ám Paul 
felvétele részletesebb, és több benne a melegség.

Erre itt egy példa: a Vörös Házban annak a lakásnak a tulajdonosa, amelyben 
egy boldogabb időszakban a mi családunk lakott, szívesen megengedte, hogy 
bemenjünk. Hihetetlen volt, hogy ott állok a gyerekeim és az unokáim között, 
és angolul mesélem nekik, milyen volt a szüleim hálószobája, hol állt a rádió, 
milyen volt a konyha, amikor pedig 1938 júliusa óta nem jártam abban a lakás-
ban. A fürdőszobában fi gyelmesen meghallgatták a számukra már ismerős mon-
dókámat arról, hogyan fürdetett meg Riza mama engem és Józsit azon a napon, 
amikor apánkat letartóztatták.

Örültem, hogy az enyéim minden helyet érdekesnek találtak: a volt iskolámat, 
a sokkal nagyobb városi piacot, s ahogy az egyik lakóval beszélgettem abból a még 
álló barakkházból, amelybe 1943-ban költöztettek minket a Kaszkevics családhoz. 
A lakó elmondta, hogy a barakkban most sincs sem vízvezeték, sem csatorna-
hálózat. Az unokák nagy élvezettel rángatták az utcai kút karját, utána pedig 
kíváncsian vizsgálgatták a pajták mögötti fabódét, vagyis a barakklakók budiját 
(ahogy mondani szokás, „udvari komfort”).

Az én és családom első Széder-estje 
 Bobrujszkban.
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Meglátogattuk a „vörös házban” lévő lakást, amelyben apám letartóztatásáig, 
1938-ig lakott a családunk.

Nehéz elhinni, de még mindig megvan az a pajta, amelyből 1936-ban ellopták 
a Rott család libáit.
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Megnézzük Bobrujszkot.

Képek a bobrujszki piacról. 
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Váratlan érdeklődést váltottak ki belőlük a külvárosban található, magántu-
lajdonban lévő garázsok. Alik Verbickij irányította oda a buszunkat, aki velünk 
tartott, s azonnal ki is nyitotta a saját garázsa hatalmas fémajtójának furfangos 
zárját. Csak úgy záporoztak a kérdések. A gyerekeket elkényeztette a kanadai 
kényelem, és el sem akarták hinni, hogy valaki beállítja a kocsiját ebbe a garázsba, 
amely olyan messze van az otthonától, s aztán gyalog vagy tömegközlekedési esz-
közön megy haza. 

A szovjethatalom korszakának „építési vívmánya”.

Baharev tábornok tank-emlékműve, aki 1944-ben esett el a Bobrujszkért
folytatott harcban.
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Majdnem kétórányi késéssel indultunk el Bobrujszkból, ezért egy kicsit késve érkeztünk 
meg a Minszk melletti öregek otthonába, ahol már régóta a tornácon vártak ránk drága 
tanáraim, Nyikolaj Nyikolajevics Vdovin és Zinaida Petrovna. Csillapodott az izgal-
muk, amint megpillantottak minket, s nagyon örültek, hogy találkozhatnak velünk.

Minden családtagunkról meséltünk, megmutattuk a családi albumot, és meg-
ajándékoztuk őket. Volt fi zikatanárom, hiába volt nyolcvannyolc éves, még min-
dig nagyon tevékeny maradt. Megmutatta a szobáját, és mesélt az általa vezetett 
Veteránmúzeum kiállításairól. Az öregek otthona valóban várt minket, mert a 
beszélgetés után gazdagon megterített asztalhoz ültettek. A házigazdák egy kicsit 
zavarba jöttek attól, hogy kórusban utasítottuk vissza a vodkát, s alig nyúltunk 
az ételhez, hiszen egy órával korábban ebédeltünk meg Bobrujszkban.

Az 1. sz. középiskola, amelyben Vladimír 1954-ben érettségizett.

Találkozás Ny. Ny. Vdovinnal, 
a  fi zikatanárral.

Régi tanáraim – a Vdovin
házaspár.
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Nyikolaj Nyikolajevics ezt mondta pohárköszöntőjében: „(Igyunk) A nagy-
apátokra, Vagyim Rottra, aki hetven országban járt, számtalan rokonát kutatta 
fel, s bár mi nem vagyunk a rokonai, minket is felkutatott. Nagyon örülünk neki. 
Ami viszont a magyar vonatkozásokat illeti, valamennyire azért rokonok vagyunk” 
– mondta, és felidézte, hogy lábadozott a sebesülése után egy magyar kórházban. 
„Ami a magyar vonatkozásokat illeti, mi is a hozzánk tartozó magyarokhoz szá-
mítjuk Vdovint. – tettem hozzá büszkén.

Szvetlána Lesznyikovics, régi iskolatársam, aki már nyugdíjasként Minszkben 
lakik, jó előre felhívta a köztársasági televízió fi gyelmét arra, hogy meglátogatjuk 
az öregek otthonát, ezért egy forgatócsoport folyton Vdovinék és a mi sarkunk-
ban járt. Néhány hónap múlva megkaptam az adás másolatát Szvetlánától, ahogy 
bemutatták a belorusz tévében: én meséltem, majd köszönetet mondtam a hábo-
rús kitüntetés birtokosának, Nyikolaj Nyikolajevics Vdovinnak, hogy annak 
idején bölcsen beleavatkozott a sorsomba.

Amikor Minszkben jelentkeztünk a moszkvai járatra, száz dollárt kellett fi zetnem 
a túlsúlyért. Míg a pénztárcámat keresgéltem, a pultnál álló két nő közül az egyik 
odasúgta nekem, ha személy szerint nekik fi zetek, és nem kérek számlát, akkor 
megúszom a felével. Felébredt bennem a régi beidegzettség, és megkérdeztem, 

A Rott család a Vörös téren. Moszkva 2004.
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hogy tehetném meg. „Ha elfogadja, máris indulhat befelé. Majd megtaláljuk.” 
Látni kellett volna, milyen ijedtség tükröződött Claire szemében, aki el sem akarta 
hinni Edwinnek, hogy most „valami érdekes” fog történni, és rettegve követett. 
Aztán látnia kellett, hogy szép nyugodtan odalépett hozzám az egyenruhás nő, 
és kézfogással „búcsút vettünk” egymástól.

A belorusz gép a moszkvai Domogyedovo reptérre vitt minket, ahogy egy évvel 
korábban engem is. Megkérdeztem a személyzetet, hol ellenőrzik a külföldiek 
útleveleit. Azt felelték, Domogyedovón nincs ilyen ablak.

Tizenkét óra szabadidőnk volt, amíg elindulhattunk Ulan-Udéba. Anatolij és Szofa 
Gantman elvittek minket az általam bérelt buszon, hogy megnézzük Moszkvát. 
Meleg, napfényes idő volt. Képzelheti a kedves olvasó, hogy éreztem magam, ami-
kor az egész családom ott állt a Vörös téren. Jártunk a Kremlben, benéztünk a 
GUM-ba, ahol felidéztem, hogy hosszú évekig sorban kellett állni mindenért. Most 
viszont a kirakatok zsúfolásig teli voltak szép és drága áruval, amire azonban egy-
általán nem akadt vevő. Végigmentünk a Tverszkaján és a Lenyingradszkij prosz-
pekten. Pihenni és ebédelni kimentünk Vidnojéba Ljubához, Iya unokatestvéréhez. 
Vologya Szemjonov, a férje büszkén mutogatta nekünk a „palotáját”. 

Példaként néhány kérdés a Moszkva és Oroszország fejezetből, amelyekre az uno-
káinknak felelniük kellett: „Melyik kontinenseken helyezkedik el Oroszország?” – 
(Európán és Ázsián); „Hány fős Oroszország és Moszkva lakossága?” – (143.524.000 
és 8.316.000 fő); „Hány időzóna halad át Oroszországon?”- (Tíz); „Hogy hívják a 
világ leghosszabb vasútvonalát, és milyen hosszú?” – (Transzszibériai vasútvonal, 
9.286 km); „Hány vasútállomás van Moszkvában?” – (Tizenegy); „Hogy hívják az 
Oroszországban használt pénzt, mi az árfolyama a kanadai és az amerikai dollárhoz 
viszonyítva?” – (1 kanadai dollár 21,60 rubel, 1 USA-dollár 28.40 rubel); „A csa-
ládunkból ki végezte Moszkvában az egyetemet?” – (Iya nagyi szülei: Rahel Guter-
man-Jaroszlavszkaja és Bazir Vampilov).

A hatórás repülőutat alvással töltöttük el, csak engem költöttek fel folyton az 
unokák, mert egymás után hozták az albumjukat, hogy nézzem meg, mit vála-
szoltak 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 rengeteg. 
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 csomagon ugyanaz 
a vezetéknév áll. Hiába!

A reptér kihalt várótermében sóbálvánnyá váltunk a hihetetlen meglepetéstől. 
Tarka csoport várt minket: három asszony állt elől, más-más nemzeti viseletben. 
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Moszkva. 

A GUM, Moszkva legnagyobb áruháza.

Vladimir Rott magyar.indb   430Vladimir Rott magyar.indb   430 2010.09.30.   14:34:002010.09.30.   14:34:00



431

UTAZÁS A MÚLTBA 

Megérkeztünk Ulan-Udéba.
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Egy középkorú asszony, aki a burját-mongóliai orosz óhitű közösséget képviselte, 
óriási, hagyományos formájú cipót fogott, amelyre sótartót állított. A zsidó közös-
séget képviselő fi atal lányon kék-fehér ruha volt, amelyek Izrael színei. A köz-
társaság bennszülött lakosságát képviselő asszonyon gazdag hímzésű mongol 
köntös és magas tetejű sapka volt. Az óhitű asszony hangosan énekelni kezdett: 
„Ó, drága vendégeink! Ó, hogy örülünk, hogy itt vagytok!” A burját lány pialát 
(Porcelán kis tányér forma csésze – V. R.) hozott oda kumisszal, amelyet jelképe-
sen minden vendég megkóstolt. A ránk várakozók közt, ott volt Jelena Uvarovsz-
kaja, a Zsidó Központ igazgatója, és Vera Gorgyijenko, aki az alapítványunkat 
kezelte. A buddhista hagyomány szerint minden érkezőnek kék selyemsálat tettek 
a nyakába, a tisztelet és a béke jelképét.

Pár percre betértünk a szállodába, hogy rendbe tegyük magunkat, aztán már vit-
tek is minket buszon a Bajkál-tóhoz. Egy pillanat alatt megtettük a százötven 
kilométert, és szemünk elé tárult a végtelen jégtükör. Hát így találkoztunk az 
áprilisi mínusz 22 fokban a híres Bajkál-tóval, amelyben a világ édesvíz készleté-
nek húsz százaléka található, s amelynek a térfogata nagyobb, mint az észak-ame-
rikai Öt-tó1. A kis helyi vendéglőben ínyenc halételek gazdag választékával vártak 
minket. Iya nagyon örült a marénából készült különféle 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 sze-
mével 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 kilo-
méter); „Hány méter mély a Bajkál-tó (az Ontario-tó?) legmélyebb pontja?” – (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 szibériai folyó legfon-
tosabb 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?” – (Tíz 
gyerek, a kilencedik); „Milyen hangszeren tanult játszani Iya nagymama a zeneiskolá-
ban?” – (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 családokat); „Hány óra van Toron-
tóban, amikor Ulan-Udéban dél van?” – (Előző nap, este tizenegy).

Miután visszatértünk a Bajkál-tótól, egy kis időre megálltunk az opera- és balett 
színháznál, ahol a tisztviselők és jegyszedők nagyon elcsodálkoztak, hogy Iya 

¹  Az USA és Kanada területén található Öt-tó a Felső-tó, a Michigan-tó, a Huron-tó, az Erie-tó 
és az Ontario-tó.
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milyen jól emlékszik rájuk, és mindegyiküket felismeri. Megkínáltuk őket cso-
koládéval, ők meg kinyitották nekünk a nézőteret, hogy megnézhessük.

Végre visszaérkeztünk a szállodába. A Burjátyija Szálló volt a város legjobb hotelje. 
Viszont sok mindent szokatlannak találtunk benne. Az előcsarnokban fel-alá járkál-
tak a kövér férfi ak, akik mintha a szálloda alkalmazottai lettek volna, s akik jól meg-
néztek minket, de látszott rajtuk, hogy eszük ágában sincs segíteni, hogy fölvigyék 
nehéz csomagjainkat a második emeletre. Ahhoz viszont volt merszük, hogy oda-
súgják nekünk: „Vigyen el Kanadába! Mindent megteszek Önnek, amit csak kíván.” 
Lift nem volt a szállodában, így aztán Sándor, Paul és Edwin vitte föl a csomagokat. 
Alighogy elfoglaltuk a szobáinkat, megkezdődött a telefonálgatás. Egy lágy női hang 
megkérdezte: „Intim szolgáltatást kívánnak?” Sokáig nevettünk rajta, amikor Manana 

Kirándulás a Bajkál-tónál.
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elmesélte, hogy az ő szobájukat is felhívták ilyen értelmű szöveggel. Sándor vette föl 
a kagylót, nemigen értette, miről van szó, ezért udvariasan csak annyit mondott: 
„Köszönöm, nem. Mindenünk megvan.” Manana megkérdezte: „Ki telefonált? Mit 
akart?” „Nem nagyon értettem” – felelte az utazástól elfáradt Sándor.

Mindnyájan Veránál vacsoráztunk, aki szívélyesen fogadott minket. Az egész 
családja ott volt. Szonya néni gyöngéden megölelte és megcsókolta „az ő kis Iyká-
jának” minden unokáját. Ám az örömteli találkozást kissé beárnyékolta, hogy 
aznap volt negyven napja2, hogy Vera férje, Szláva Gorgyijenko hirtelen meghalt. 
Vacsora közben fölálltam, és ezt mondtam: „Drága családom! Véssétek emléke-
zetetekbe 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 Központ-
ban. Minden munkatársuk, fi atal és öreg eljött, hogy üdvözöljön minket. Az első, 
ami meghatott bennünket, hogy a falon ott függött a „Fogorvosi Alapítvány” 
színes plakátja, rajta Iya édesanyjának hatalmas fényképe, aztán egy kép a mi 

2  A pravoszlávoknál a halál utáni negyvenedik napon gyászistentiszteletet tartanak a halott 
emlékére.

Szonya Csernova nénivel és családjával.
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családunkról, némi ismertetés az alapítványról, és válogatás a köszönőlevelekből, 
amelyeket azok küldtek, akiken segített az alapítványunk. Néhány öreg ott hely-
ben köszönte meg a segítséget, még megreparált fogukat is megmutatták.

Valentyina Alekszejeva üdvözölt minket, aki a nemzetiségi kérdésekkel foglal-
kozó bizottság elnöke volt Burját-Mongóliában. Köszönetet mondott a segítsé-
gért, azért, hogy odautaztunk, és kérte, hogy látogassuk meg őket gyakrabban. 
Mind a négy családot megajándékozta egy albummal, amelyben a köztársaságról 

Látogatás a Zsidó Közösségi Központban. 2004 áprilisa.

A táblánál, amely elmondja, hogy segít jótékonysági alapítványunk a burját-mongóliai zsidókon.

Valentyina Alekszejeva, a nemzetiségi kérdésekkel 
foglalkozó Bizottság elnöke üdvözli családunkat 

Burját-Mongóliában. 

A jobbra álló idős zsidó férfi  felidézte és felajánlotta, 
hogy megmutatja nekünk azt a helyet az Ulan-Ude-i 
piacon, ahol valaha Guterman nagyapa műhelye állt, 

amelyben üstöket, petróleumfőzőket javított.
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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 találkozzon velünk.

Aztán ellátogattunk a temetőbe. A Paul által fölvett felbecsülhetetlen videoképek 
rögzítették a mesés epizódot, amikor a büszke Iya belépett a fémkerítéssel ellátott 
sír mellé, körülvette öt kicsi, hirtelen nagyon elkomolyodott unokája, és könnyes 

Iya édesanyjának, Rahel Szolomonovna Jaroszlavszkaja-Gutermannak a sírjánál. 
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szemmel megtörülgette a sötétszürke labradorit táblát, hogy jobban látsszék a 
belevésett felirat: „Jaroszlavszkaja, Rahel Szolomonovna, érdemes tanárnő.” Oda-
kint meg, a kerítésen kívül ott állt családunk többi tagja, és Vera Csernova roko-
nai. Csend volt. Nagyon izgultam, amikor belekezdtem a Kaddisba. 

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 vakolat, 
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 mosolyogva 
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 egy-
forma volt: „Neked jó, Rahira. Sok kenyered van, nekem meg kevés.” „Rahira” 
pedig rendszeresen válaszolt neki, és betett egy rubelt a borítékba. Miután lesze-
relték, Kolja elhozta „Rahirának” az okmányt, amely összefoglalta, miért tartotta 
alkalmatlannak a Vörös Hadsereg: „Nyikolaj Nyikityin furcsán viselkedett. 
A helyőrség területén összeszedte az üres üvegeket, visszaváltotta őket, mézes-
kalácsot vett az árukból, leült egy sarokba, és az egészet megette.” Mindenesetre 
sajátságosan működött a fantáziája: amikor fölvették dolgozni a városi csatorná-
zási művekhez (népiesen szarmeregetésnek hívták ezt az állást), a merítő-edény 
segítségével megtöltötte ugyan a hordót, aztán megbiztatta a lovakat, hogy ipar-
kodjanak, de kihúzta a hordó dugóját, hogy hamarébb végezzen a piszok elszál-
lításával – 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 kívül-
ről (nyilvánvaló, hogy ezt a házat „látogatták a leggyakrabban külföldiek). 

Csodálatos meglepetés volt az egész családnak, amikor ellátogattunk az Ivol-
ginszkij 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 egymás-
nak. A beszélgetésből kiviláglott, hogy a férfi  a vallási vezetők közé tartozik. Kide-
rült, hogy ő a guncsen-láma az Ivolginszkij Dacanban, amelyben százötven láma 
(szerzetes) él. Egyúttal ő a rektora a kolostorhoz rendelt buddhista egyetemnek, 
amely 2003-ban először bocsátott ki huszonöt felsőfokú képzettséggel rendelkező 
lámát. A guncsen-láma egy számítógép szemináriumra utazott Moszkvába. Érdekes, 
hogy Iya, amikor elindult Torontóból arra az útra, magával vitte a National Geo-
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A Kirov utcai ház, ahol Iya felnőtt.
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graphic legfrissebb példányát, amelynek előfi zetője 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, 
s amikor visszatért Torontóba, ajándék gyanánt egy évre előfi zetett a folyóiratra, 
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.

Ulan Ude-i látogatásunk csúcspontja a péntek esti vacsora volt a Zsidó Köz-
pontban, amelyen 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 tanultak. Megható volt elnézni, amint csalá-
dunk asszonyai meggyújtják a szombati gyertyákat. A vacsoravendégek sok ked-
ves szót váltottak egymással.

Ulan-Udéból Tomszkba tartó hosszú repülőutunk során kora reggel megérkez-
tünk Moszkvába, de csak késő este indult a tomszki járat. Így kihasználtuk az 
időt és még egy kirándulást tettünk Oroszország fővárosában. Régi álmom volt, 
hogy megmutassam az unokáknak az egyik fővárosi vasútállomást. Ki is mentünk 
a híres Kazányi pályaudvarra. Szorosan egymás mellett maradtunk, úgy fi gyeltük 
a nyüzsgő pályaudvart, amely olyan volt, mint egy hangyaboly. Adam nagyon 
meglepődött, amikor megpillantott két verekedő, betört orrú férfi t. El kellett 
neki magyarázni, hogy nem a férfi ak verekednek, hanem a bennük lévő alkohol. 
Utána elmentünk az újonnan épült Győzelem parkba, és a Veréb-hegyről néztük 
meg Moszkvát.

Vendégségben vacsoráztunk. Szívesen fogadta a családunkat Nyina Szlezko 
Jelena lányával és Petya nevű unokájával. Velünk együtt régi és hűséges barátaik, 
a Melnyikov család is ott ült a nagy asztalnál. Az asztal melletti hangulatot ismét 

Ilyen volt a zsinagóga épülete, amelyet 1880-ban építettek Verhnyeugyinszkban 
(Ulan-Udéban). A szovjethatalom idején szobákra osztották és laktak benne. 

Jelenleg az egyetem laboratóriuma kapott benne helyet. 
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csak beárnyékolta a szomorúság, hiszen egy hónappal korábban hunyt el drága 
barátunk, Pjotr Jakovlevics Szlezko, akiről családunk minden tagja tudta, milyen 
fölbecsülhetetlen segítséget nyújtott nekünk.

A Moszkvából Tomszk felé tartó repülőn Iyával együtt örültünk egy szokatlan 
ajándéknak. A negyvenharmadik házassági évfordulónkra a gyerekek és unokák 
jókívánságaikat egy kis füzetbe írták bele, amelynek az volt a címe, hogy „Th e 
Book of Gratitude” (A hála könyve). 

„2004. április 8.
Drága Mama és Papa! Végtelenül hálásak vagyunk nektek mindenért, de minde-

nért. A végtelen, feltétel nélküli szeretetért. A végtelen, fölmérhetetlen erőtökért. 
A  fantasztikus, elbűvölő fantáziátokért. Rendkívüli egyéniségetekért, és határtalan 
bőkezűségetekért. Arra tanítottatok minket, hogy lehetetlen pedig nem létezik. Arra, 
hogy szinte mindent el lehet érni, ha az álmunk elég szilárd, ha teljes szívvel akarunk 

Az Ivolgi Buddhista kolostorban.
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valamit, és hajlandóak vagyunk komo-
lyan munkához látni. Arra, hogy nincsen 
elérhetetlen álom, nincsen leküzdhetetlen 
akadály, nincs túlságosan merész terv. 
Megtanítottatok minket, hogy mi az 
értelme a szeretetnek, barátságnak, 
hűségnek, a kemény munkának, az önfel-
áldozásnak, a kötelességnek, a szépségnek, 
a szabadságnak, a jóságnak és a hálának. 
Mindezért és sok minden másért is vég-
telenül hálásak vagyunk. Szeretlek Ben-
neteket: Ilona.”

„Drága Iya nagyi és Nagypapa! Végtelenül hálás vagyok azért, hogy rengeteg időt 
és erőfeszítést fordítottatok arra, hogy megszervezzétek ezt az utat. Igaz, hogy az 
ágy rossz, a vécépapír egyáltalán nem puha, és szennyezett a levegő, de akkor is 
szeretünk benneteket, és nagyon köszönünk mindent. Nagyon szórakoztató és tanul-

 Ismét Moszkvában.

Búcsúvacsora Ulan-Udéban
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Moszkvai vasútállomások

A moszkvai metróban.
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ságos ez az út. Remélem, hogy a jövőben megismételhetjük (csak vicceltem). Szeret-
lek Titeket: Ada.”

„Drága Nagyi és Nagypapa! Egyszer volt, hol nem volt, a Rott-Pozner család fantasz-
tikus utazásra indult, és ti változtattátok valósággá ezt a mesét. Olyan há-á-á-á-á-lás 
vagyok azért, amit értünk tettetek! Nem vagyok biztos abban, hogy mindent fel tudok 
sorolni, amit értünk tettetek, de megpróbálom. 1. Éjszaka sem aludtatok, hogy meg-
szervezzétek ezt az utazást nekünk. 2. Óriási összeget fi zettetek ki, amire pedig nek-
tek is szükségetek volt (és amit egyáltalán nem kellett volna megtennetek). 3. Kita-
láltátok nekünk az úti albumokat, és rengeteg időt és erőfeszítést fordítottatok arra, 
hogy megtöltsétek kérdésekkel. 4. Turista-
buszokat béreltetek. 5. Mindenkinek 
komfortos szobát szereztetek a szállodák-
ban. 6. Újra átéltétek a kemény megpró-
báltatásokat, amikor szomorú múltatok-
ról meséltetek nekünk. És folytathatnám, 
de elfogyott a papír. Na igen, még valami, 
egy versike: „Nagypapa, amikor kicsi vol-
tál, rossz voltál, bántottad a kisebbeket. 
Azóta sokat nőttél, és megszervezted, 
hogy lássuk Oroszországot”. Nagyon 
érdekes ez a körút Oroszországban, de 
egyáltalán nem tiltakoznék, ha egysze-
rűen nem létezne. Szeretettel: Serena 
Pozner.”

Vacsora Nyina Szlezko családjánál.
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(Serena írta le, de Adam gondolta ki és diktálta le neki.) „– Drága Nagypapa és drága 
Nagymama, tetszik az út, de még jobban tetszik, hogy annyit dolgoztatok rajta, s úgy 
iparkodtatok. Csak az nem tetszik, hogy olyan sokat utazunk. Miért van itt olyan 
sok részeg az utcákon? Azt is szeretném, ha nem kéne olyan sokáig sorban állni a 
reptereken. Sosem gondoltam volna, hogy a furnérkészítéshez olyan sok munka kell. 
Érdekes, hogy mindent gépek végeznek. Köszönöm, Nagypapa! Szeretlek: Adam.”

„Drága Nagymama és Nagypapa! Köszönet ezért a fontos útért. Már az is éppen elég 
lett volna, (Dayenoo!) ha meséltek a családjaitok eredetéről, nem kellett volna az egész 
családunkat idehozni, hogy a saját szemünkkel lássuk. És már az is elég lett volna, ha 
könyveket vesztek nekünk ahelyett, hogy idehoztatok minket. Az is elég lett volna, hogy 
elvittetek minket Magyarországra és megmutattátok, milyen rokonság fűz oda minket. 
És az is elegendő lett volna (vagy talán már inkább valószínűtlen), ha csak Belorusz-
sziába, Oroszországba és Mongóliába visztek el minket. De ennél sokkal többet tettetek. 
A teljes szíveteket és lelkesedéseteket beleadtátok ennek az útnak minden szakaszába, 
és sokadszor bizonyítottátok be, hogy határtalanul hűségesek vagytok a múltatokhoz és 
a jövőtökhöz is. Szeretünk Benneteket, Nagymama és Nagypapa! Pol-csik.”

„Drága Nagymama és Nagypapa! Hogy is fejezzük ki a hálánkat mindezért? Először 
is köszönöm, hogy határokon átnyúlva terveztetek, mert enélkül semmi sem jött volna 
létre. Első kívánságotok az volt, hogy jobb jövőt biztosítsatok a gyerekeiteknek, de az 
utolsó kívánságotok pedig az volt, hogy igazi valójában mutassátok meg a múltat az 
egész családnak. Ezek a kívánságok formálták valójában az életünket.

Sosem tudjuk kellőképpen értékelni, milyen sok időt, fáradságot, óhajt, telefonálgatást, 
pénzt és álmatlan éjszakát fektettetek ennek a „fantasztikus utazásnak” a megtervezésébe 
és megvalósításába. De mindennél fontosabb, hogy mindnyájunk fejét megtöltöttétek 
emlékekkel, amely egy egész életre elég lesz. Most már nyugodtan alhattok, mert tudjátok, 
hogy mindnyájan pontosan tudjuk, honnan származunk. Szeretettel: Edwin.

Boldog, nagyon boldog negyvenharmadik házassági évfordulót csodálatos és szere-
tett szüleinknek! Mindig szeretlek Titeket: Edwin.”

„Kedves Vladimír és Iya! Ezer köszönet azért az erőfeszítésért és időért, amit ennek a 
csodálatos utazásnak a megtervezésére fordítottatok. Eddig minden nagyon szép volt, 
a sok érdekes hely, a történetek. Türelmetlenül várjuk, hogy lássuk Ulan-Udét, Moszk-
vát, Tomszkot és különösen Togliattit. Köszönöm Nektek, hogy a családotokba fogad-
tatok. Ám ami a legfontosabb: Boldog évfordulót! Szeretettel: Claire.”

„Drága Nagymama és Nagypapa! Nagyon köszönöm mindazt a munkát, álmatlan 
éjszakát és pénzt, amit arra fordítottatok, hogy megvalósítsátok a hihetetlent. Gratulá-
lok ehhez a gyönyörű naphoz. Mi lehet jobb annál, mint családi körben, a szülőföldön 
megülni a negyvenharmadik házassági évfordulót. Idén Ulan-Udéban. És jövőre…? 
Szeretettel: Manana. 2004. április 8. hajnali kettő: Ulan-Ude felé tartunk.”
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„Hol volt, hol nem volt egyszer két hegedűs, akik egymás mellett zenéltek egy jazz-ze-
nekarban. Aztán egymásba szerettek és összeházasodtak. A család egyre bővült, és 
körbeutazták a földet. Mindig azt tartották szem előtt, arra gondoltak, mik a szép 
dolgok az életben: melyek azok a pillanatok, amelyek nem ismétlődnek meg, melyek 
azok a lehetőségek, amelyek sosem ismétlődnek meg. Mert az élet csodálatos.

És ugyan ki gondolta volna negyvenhárom évvel ezelőtt, hogy tizenhárom tagú 
családjukkal az otthonuktól távol, mégis oly közel a „valódi” otthonhoz fogják tölteni 
ezt a házassági évfordulót? Ez az utazás hihetetlen eseménye az életünknek. Mind-
nyájan nagyon büszkék vagyunk minden eredményetekre, és arra, hogy kitartó az 
akaratotok, makacs a szívetek. Nagyon köszönöm az álmotokat, hogy valóra váltsátok 
a lehetetlent. Sok boldogságot a negyvenharmadik évfordulón Mama és Mr. Rott! 
Szeretünk Titeket: Sándor.”

„Drága Nagymama és Nagypapa! A rózsa vörös, az ibolya kék, és édesek a virágok, 
de nem annyira, mint Ti.

Amikor részt vettem egy iskolai előadáson, ti ott voltatok velem,
Amikor anya nem volt otthon, ott voltatok velem,
Amikor megszülettem, ott voltatok velem,
Amikor beteg voltam, ott voltatok velem,
Amikor meg kellett javítani valamit, ott voltatok velem,
Amikor szomorú vagyok, mindig ott vagytok velem.
Köszönöm, hogy Ti vagytok a legjobb nagymama és nagypapa! Köszönöm, hogy 

elhoztatok erre a csodálatos útra! Audrey”
(Végül következett Gabriel rajza.)”

Csak két teljes napot tudtunk kiszorítani a tomszki látogatásra, ám a társaság 
mind edzettebb lett, ezért sok mindent megnéztünk. A városnézés során először 
a Kirov proszpekt 57. szám alatti házban lévő volt lakásunkba látogattunk el, 
ahová én és Regina mama befogadtuk a fi atalka egyetemistát, Iya Jaroszlavszkaját, 
és amelyben Sándor és Ilona élete elkezdődött. A lakás mostani gazdái szívesen 

Megérkeztünk Tomszkba.
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megengedték, hogy bármit megnézzünk, ám a legszomorúbb látványt a volt 
fürdőszobánk jelentette, amelyben különös módon azóta sem változott semmi, 
csak néhány csempe a falon. A busz ablakából láttuk a szülőotthont, ahol Sándor 
született, meg a Gorkij mozit, ahol Ilona jelezte, hogy világra akar jönni. Termé-
szetes, hogy a régi házakra, a tomszki faépítészet e mintapéldányaira mindnyájan 
jól emlékeztünk. 

A Kirov sugárúti ház és lakás, ahol Sándor és Ilona született.

És azonnal elmentünk Gavrilinékhoz, mert ők nemcsak szívesen fogadják, 
etetik és megajándékozzák a vendégeiket, de még énekelnek is nekik.

Vladimir Rott magyar.indb   447Vladimir Rott magyar.indb   447 2010.09.30.   14:35:582010.09.30.   14:35:58



448

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME 16. FEJEZET 

Este, a Berjozka étteremben megrendelt vacsorán szeretettel fogadtak minket 
a volt esztrád-együttesünk tagjai: Gavrilin, Goldsmidt, Zsukov, a Javorszkij test-
vérek, Jampolszkij. Alább következik Jurij Zsukov asztali köszöntője: 

Ki száll ki a repülőből,
miféle zajos sereg
ereszkedett le a felhőből,
s érkezett ide veled?

Talán elindult kora reggel,
otthagyva a barátokat,
iderepült nagy kísérettel
maga az iráni sah?
A lépcsőt alig éri lába,
a sok gyerek közt ki szalad le?
Talán az új római pápa?
S egy római mama jön vele?

– Nem – tudatta az Aerofl ot,
– A Rott család feje, Rott
Vladimír és Iya Rott,
s az összes Rott leszármazott.
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Be kell őszintén vallanunk,
nagy öröm érkezésetek,
veletek fi atalodunk,
Rott szülők és Rott gyerekek! –
Nem ismerik a fáradságot
a Rottok, dolgoznak napra-nap,
körberöpülik a világot,
beszélik – sosem alszanak.
És amikor nem alszanak, 
előveszik mobiljukat,
barátaikat hívják rendre,
mindenkit jókedvre derítve.

Köszöntőmet most befejezem,
hogy rövid és egyszerű legyen:
minden álmuk valóra váljék,
a Rott család éljen soká még!
Ha nem alszanak – nem alszanak,
ha felhívnak – csak hívjanak,
s Tomszkban gyakrabban járjanak,
hiszen ismerik az utat.

Barátaim az ég alatt, igyunk máma
Oroszországra és Kanadára!

Borisz Javorszkij az alábbi köszöntőt mondta:
Követünk a második fronton
egy városban – neve Toronto –,
a Zsiguli-hegyet rég ott hagyta,
de sok idő is telt el azóta.

Egyetértünk, én is, Ti is,
előtte a jövőnek nincsen titka,
felvisz minket a Holdra is,
ha egyszer éppen úgy akarja.
Az asztalnál vígan vagyunk,
mert itt van Iya és Vagyim.

Nos hát, Kollégák-Barátaim,
a poharakat töltsétek újra.
Igyunk egyet a csodás múltra!!!
Igyunk a nagyszerű Rott-klánra!!!
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Másnap reggel az egész társaságot beengedték a volt kedves gyáramba, a Szibelekt-
romotorba. A gyárlátogatás során Andrej Guszelnyikov, a gyár főmérnöke vezetett 
minket, aki Eduard Guszelnyikovnak, volt kollégámnak és főnökömnek a fi a volt, 
és akivel együtt az anyja, Galina Guszelnyikova is büszkén velünk tartott a gyárlá-
togatás során. Akkor már néhány éve özvegy volt és nyugdíjas, ám egyetemista 
korában egyértelműen kiemelkedett az elektromechanikai csoportunk asszonyai 
közül. Amint végigmentünk az egyes részlegeken, én is iparkodtam kiegészíteni 
idegenvezetőnk mondandóját, hogy milyen folyamatok játszódnak le a szemünk 
előtt a villanymotorok készítése közben.

Paul videokamerája megörökítette azt az ünnepélyes pillanatot is, amikor 
megérkeztünk Jurij Petrovics Poholkovhoz, a tomszki Műegyetem rektorához, 
aki fogadott minket. Az egész társaság helyet foglalt a rektor dolgozószobájában 
a hosszú asztal mellett, és ő minden gyerekemnek és unokámnak ajándékul egy 
lézerrel fába vésett képet adott, amely az egyetem főépületét ábrázolta. Én egy 
karórát kaptam ajándékba Poholkovtól, a számlapján egy kép volt az egyetem 
fennállásának századik évfordulója tiszteletére. Iyának két magas, fémbe foglalt 
kristálypoharat ajándékozott a rektor, amelyek a koccintás nyomán játszani kezd-
ték az egyetem himnuszát, a Lírai Műegyetemet, amelyet a hatvanas években írt 
Valentyin Susarin, a mi költőnk és zeneszerzőnk.

Andrej Guszelnyikov főmérnök vezetésével megismerkedtünk
a Szibelektromotor gyárral.
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A Rott család legközelebbi barátaik társaságában a Műegyetem főépülete előtt. 
Tomszk, 2004. február 12.

Gyerekeinket és unokáinkat elhoztuk  az Alma Materba. 
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Vendégségben Ljudmilla és Jurij Zsukovnál. 

Tomszk utcáin.
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A tomszki televízió a Csúcsforgalom című műsorában, „A túlélés iskolája” címmel 
adott hírt arról, hogy kanadai vendégek érkeztek a városba. Tudni akarták, hogy 
kerültek ide a régi tomszkiak, akik sokéves távollét után nem csak azért jöttek, 
hogy meglátogassák a szívüknek kedves várost, hanem az egész családjukat is 
magukkal hozták. Vaszilij Makszimenko újságíró részletesen elmondta a Rott 
család történetét, fölvette látogatásunkat a Műegyetemen és a Szibelektromotor 
gyárban, és rövid interjút készített velünk.

Sándor gyorsan átváltott oroszról angolra, és őszintén bevallotta: „Én már 
Kanadában nőttem föl, és egyáltalán nem táplálok semmiféle nosztalgiát Oroszország 
iránt. Ám apámnak, aki mindnyájunkat magával hozott, nagyon fontos ez az út, 
hiszen a fi atalkorával találkozik.”

Ilona (aki csak angolul beszélt) a kis cégéről beszélt, amely számítógépekkel kap-
csolatban ad tanácsokat, és segít adaptálni az új technológiákat. Beszélt a tanításról 
is a torontói egyetemen. Összegzésként azt mondta, hogy véleménye szerint a fi a-
taloknak Kanadában több lehetőségük van arra, hogy megvalósítsák önmagukat.

Az interjú utolsó felében, amit még bemutattak, őszintén elmondtam min-
denkinek, aki látott és hallott engem: „Az életet Isten vezérli! Ez minden. Isten 
vezeti az embert! Ebben hinnünk kell.”

A televízió programvezetője, a tehetséges és népszerű Jullya Mucsnyik meghívta 
Iyát a stúdióba, hogy interjút készítsen vele. Nézők is jelen voltak a két csodálatra-
méltó asszony beszélgetésén, amelyen részletesen és lelkesen megvitatták, mi a mai 
korban az optimizmus lényege. Jullya Mucsnyik utolsó kérdése a következő volt:

 „Ezekben a napokban találkoztak a volt évfolyamtársaikkal, és mind azt mondja, 
hogy irigylik önöket. Szeretném megérteni, Iya Boriszovna, mi a titkuk? Hogy lehet 
olyan életet teremteni, amilyet ön teremtett magának? Hiszen mindig ellenszélben élt. 
Minden körülmény ön ellen szólt. Hogy teremtette meg az életét? Mi a titka?”

Iya valaszolt: „Egy példával kezdem. Mindig dolgoztam. Akkor is, amikor meg-
született a harmadik gyerekem. Amire egyébként a dékán azt mondta, hogy: »Értel-
mes embernek nincs három gyereke.« Erre én azt feleltem, hogy: »Nos, úgy látszik, 
nem vagyok értelmes.« Erre persze már nem tudott mit mondani. Három gyerek! 
Nagyon jó! Hála Istennek, hogy megszülettek! Egyedül nőttem fel. Nem volt se test-
vérem, sem apám, sem nagyanyám, sem nagyapám. Hála Istennek, hogy a gyerekeim-
nek és az unokáimnak van nagyanyjuk és nagyapjuk.

A titok pedig egyszerű: a munka. Nagyon sok munka. Minden nap. Minden csa-
ládnak minden órában fáradhatatlanul meg kell küzdenie azért, ha létezni akar, 
élni, hogy biztosítsa a szeretetet, a munkát, a család jólétét.”

Tomszki látogatásunk csúcspontja a Műegyetem klubjában megrendezett búcsú-ban-
kett volt. A szépen megterített asztaloknál mintegy hetven vendéget fogadtunk 
Iyával. Az első pohárköszöntőt Poholkov rektor mondta, aki gratulált a családunk-
nak ahhoz, hogy új hagyományt teremtettünk, mégpedig azt, hogy a volt tomszki 
egyetemisták családostul látogassák meg az egyetemet. Megígérte, hogy a történ-
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tekről jelentést tesz az egyetem legköze-
lebbi tudományos ülésén.

A vendégek már asztalnál ültek, ami-
kor kis késéssel egymás után besorjázott 
tizenegy ember, a gyerekeink és az uno-
káink. Szépek voltak, meg is tapsolták 
őket. Az este fénypontját a Műegyetem 
hatvanas évekbeli esztrád-együttesének 
volt szólistái szolgáltatták, Jurij Dolgih és 
Irina Kolodocskina, akik távoli szibériai 
városokból, Omszkból és Abakanból 
érkeztek csak azért, hogy velünk találkoz-
zanak. Larisza Gavrilina is csatlakozott 
hozzájuk, s a helyreállított trió meghatóan 
adta elő egyetemista korunk lírai dalait.

Aztán a bankett-terem színpadán 
megjelent Viktor Koroljov érdemes 
művész a hegedűjével. Sokan belebor-
zongtak, amikor bejelentette, hogy a 
fellépését első tanára, Jozef Francevics 
Rott emlékének szenteli. Könnyes lett a 
szemem, olyan gyöngéden hangzott fel 
Astor Piazzolla romantikus Feledése, és 
szinte még több fény gyúlt ki a terem-
ben, amikor Viktor előadta Antonio 
Vivaldi Évszakok című művéből a Nyár 
című tételt az éles staccatóval, amely föl-
gyorsította és fölerősítette a hangzást.

A vendégek közt volt még egy hege-
dűs, aki szintén drága bátyámnál kezdte 
meg a tanulmányait. Szergej Zelenkinról 
van szó, aki már hosszú évek óta a mai 
tomszki Szimfonikus Zenekar hangver-
senymestere. Kabát volt rajta, amely alól 

kilátszott a hosszú kórházi köpeny. Elmondta, hogy csak egy kis időre futott át a 
kórházból (gond volt a szívével), azért, hogy az est végén üdvözöljön minket. Az 
este feledhetetlen része volt régi, kedvenc dalaink előadása Anatolij Gavrilin tangó-
harmonika kísérete mellett. A videofelvétel megőrizte az esztrád-együttes éneklő 
veteránjainak ragyogó arcát: Larisza Gavrilináét, Marat Goldsmidtét, Jurij Dolgijét, 
Jurij Zsukovét, Irina Kolodocskináét, Valentyin Susarinét, Jurij Poholkovét, Mihail 
és Borisz Javorszkijét, Vlagyimir Jampolszkijét, akikhez minden jelenlévő csatlako-
zott. Volt egy pillanat, amikor Iyával keringőzni kezdtünk.

A kórház, amelyben 1962-ben 
Sándor született.

A Szemasko Kórház, amelyben Ilona 
született 1964-ben
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Búcsúvacsora a Műegyetem klubjában. Tomszk, 2004. április 12.

Iya, V. Susarin, A. Gavrilin. 

J. P. Poholkov, a Műegyetem rektora
üdvözöl. 

Irina Kolodocskina, Jurij Dolgih, Larisza és Anatolij 
Gavrilin a színpadon. 

Oroszország érdemes művésze, 
Viktor Koroljov.

Első hegedűtanára Józsi bátyám 
volt.
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Sándor és Ilona ment föl a színpadra, hogy búcsúzásként pohárköszöntőt 
mondjanak, és melléjük álltak a kicsik is, Audrey, Adam és Gabriel.

„Kedves barátaim! – fordult az összegyűltekhez Sándor. – Nagyon örülök, hogy 
lehetőségünk nyílt mindnyájukkal találkozni, mert hiszen már régen ismerjük mind-
nyájukat. Javaslom, hogy emeljük poharunkat a barátságra, az önök szeretetére, amely 
nem ismer határokat. Jó egészséget kívánok az esztrád-együttes minden veteránjának, 
hogy a jövőben is létrejöhessen egy ilyen találkozó.”

Ilona beszédesebb volt. Időnként átváltott oroszról angolra, sőt, az anyjától is 
segítséget kért. Ezt mondta: „Nagyon örülök, hogy itt lehetek, itthon. Hároméves 
voltam, amikor elköltöztünk Tomszkból. Szóval ki sem tudom fejezni, mit érzek. 
Nagyon kellemes volt abban a városban lenni, ahol megszülettünk. Hogy láthattuk 
mindnyájukat, az arcukat, amelyek olyan ismerősek. Önök a mi gyerek- és ifj úkorunk 
legendái. Ahogy nőttünk, folyton láttuk önöket, hallgattuk a dalaikat és a zenéjüket. 
Így aztán nagy ajándékot kaptam önöktől. Egész életünket, indulásunkat önök jelen-
tik. Torontóban is folyton érezzük azt a barátságot, azt a szeretetet, amit ma ebben 
a klubban, ezen az egyetemen, ebben a városban. Nagyon hálásak vagyunk ezért. 
Már mi is befejeztük az egyetemet, de nincs olyan emlékezőtehetségünk, mint önök-
nek. Tudjuk, hogy különleges csoportról, különleges erőről és különleges szeretetről van 
szó. Hálásak vagyunk önöknek, hogy megajándékoztak a zenével, a humorral, a 
tánccal. A mi vérkeringésünkbe is átkerült, ami önökben él. És még valami: a toron-
tói egyetem üdvözletét küldi a tomszki egyetemnek. Köszönöm a barátságot, a szere-
tetet, a szíves fogadtatást.”

A vendégek lassacskán elmentek, az esztrád-együttesbeli kollégák pedig átvezették 
a családunkat a klub hangversenytermébe, ahol negyvenhárom évvel ezelőtt, 
áprilisnak ugyanezen a napján az esküvőnket tartottuk Iyával. Fesztelen és vidám 
volt a légkör, aki akart, fölment a színpadra, és felidézte annak az estének az ese-
ményeit. Angolul elmondtam az enyéimnek, hogy száznegyvenhárom vendég 
volt, és mindegyik hozott öt rubelt. Jurij Zsukov a saját szerepét idézte föl – ő 
volt a ceremóniamester –, Gavrilin azt mondta el, hogy ő volt a hivatalos tanú, 
amikor aláírtuk a házassági okmányokat. Mihail Javorszkij felidézte, hogy a 
házasságkötő hivataltól érkezett asszony is aláírta a papírokat, aztán azt mondta: 
„A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége nevében férjnek és feleségnek nyilvá-
nítom önöket!” 

Utána, éppúgy, mint negyvenhárom évvel korábban, az egész terem azt kiál-
totta, hogy: „Keserű!” –, s Iyával a hangos taps közepette örömmel „tettünk 
eleget a követelésnek”. Iya oroszul még hozzátette: „Az az asszony még azt is 
mondta, reméli, egy év múlva ismét találkozik velünk azért, hogy anyakönyveztessük 
a fi unkat. És 1962. január elsején valóban megszületett Sándor. Csak közbevetve, 
amikor beköszöntött a 2000. esztendő, hallottam egy adást a kanadai rádióban, 
amelyben a hallgatók arról faggattak egy orvost, mit kell tenniük, hogy a gyerek 
január elsején szülessen meg. Az orvos azt tanácsolta, hogy április 6-10-e között 
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»kezdjenek el dolgozni rajta«. És így is van, hiszen az esküvőnk április nyolcadikán 
volt, és Sándor január elsején született.”

Másnap reggel kaptunk két kisebb buszt az egyetemtől, és a híg sárral borított 
úton megtettünk 250 kilométert Novoszibirszkig, onnan elrepültünk Togliattiba. 
Az egyik buszban voltak a csomagjaink, a másik buszon elkísért minket Anatolij 
és Larisza Gavrilin, Jurij Dolgih és Irina Kolodocskina. 

Önmagában nézve ez a négyórás út sem volt kevésbé tanulságos, mint az egész 
út, az unokáink pedig sokáig emlékezetes élményben részesültek.

Már nem sok idő volt hátra a Togliattiba tartó repülő indulásáig, amikor a 
Novoszibirszkbe vezető úton váratlan akadály keletkezett. Amikor elértük a 
várost, az egyik kereszteződésnél leeresztett sorompó fogadott minket, amely 
mögött egy apró mozdony tolatott jobbra-balra egyetlen vagonnal. Vagy negyven 

Ebben a hangversenyteremben volt negyvenhárom éve az esküvőnk. 

A kanadai unokák Leninnel ismerkedtek. 
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percig tartott ez a „látványosság”, és a vasúti sín mindkét oldalán hosszú autósor 
torlódott fel, a szabad jelzésre várva.

Miután elutaztunk Tomszkból, az Argumenti i Fakti című orosz újság tomszki 
kiadásában Szolomon Vigon újságíró egy fényképet helyezett el és nagy cikket 
írt a látogatásunkról. Ennek befejező részét idézem alább:

„Rád ismerek, édes hazám!
Negyven perccel a gép indulása előtt érkeztek meg Tolmacsevóba: ám közvetlenül 

Novoszibirszk előtt bennrekedtek a dugóban. Anatolij és Larisza Gavrilin, a Rott 
család tomszki barátai mondták el, mi történt a továbbiakban, mert ők elkísérték a 
családot.

»Alighogy beléptünk az épületbe, néhány rendőr odalépett hozzánk, hiszen az 
angolul beszélő gyerekek és a sok csomag láttán rájöttek, hogy külföldiekről van szó. 
A rendőrök kérték az útleveleket. Vladimír elővette, a jegyeket is. »Helytelenül töltöt-
ték ki a vízumaikat. Ezért szabályszegésért háromszáznyolcvan dollár bírságot fi zet-
nek fejenként.« »Mi az, hogy helytelenül? – kérdezte felháborodva Vladimír. – Moszk-
vában ellenőriztek minket, azóta már keresztül-kasul átrepültünk az országon, és 
még sehol sem mondták, hogy a vízumok helytelenek.« És a rendőrök jó pszichológiai 
érzékkel éppen erre számítottak.

Látták, hogy ezeknek az embereknek sietős, a beszállás nemsokára befejeződik, és 
ha odaállnak vitatkozni, a repülő még elindul nélkülük. Bevitték Rottot a parancs-
nokukhoz, minket nem engedtek be az irodába. És kis idő után Rott vérvörösen lépett 
ki az irodából, és csak annyit válaszolt a kérdéseinkre, hogy: »Majd később« -, aztán 
a beszálláshoz vezette a családját. Mindegyikük nagyon megijedt, különösen a gye-
rekek. Úgy látszik, mind a mai napig él bennük a szinte genetikai rettegés a volt 
szovjet elnyomó gépezettől.

Hát, így került egy vödör kátrány a tomszki öröm hordójába. Az olvasó, aki ismeri 
erkölcsi állapotainkat, persze már rájött, hogy a kanadaiakat »meg akarták fejni« 
némi dollárra fájt a foguk. Tomszkban a hozzáértő emberek azt mondták erre, hogy 
Rottéknak panaszt kellene benyújtaniuk a novoszibirszki ügyészségen, miután haza-
térnek, mert nem ez az első ilyen eset Tolmacsevóban.

Úton Tomszkból Novoszibirszkbe.
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Telefonáltam Togliattiba, Rotték ottani barátaihoz. Akárcsak Tomszkban, az 
ottani találkozások is szívélyes légkörben, szeretetben zajlottak le. A Rott család haza-
repült. Vladimírnak már új terve van: Tomszkban akarja megülni Iyával az arany-
lakodalmát. Isten adja, hogy megvalósuljon! Ám azt hiszem, a gyerekei és az unokái 
soha többé nem jönnek Oroszországba, bármennyire megtanítják is őket a szülők a 
jó és a rossz megkülönböztetésére.”

De térjünk csak vissza a novoszibirszki reptér rendőrparancsnokának irodájába!
„Hogy kerültek Oroszországba? – tette föl az egyetlen kérdést az őrnagy, aki 

velem szemben foglalt helyet az asztalnál. – Vagy kifi zetik a büntetést, vagy depor-
táljuk magukat.”

„És hová? Burját-Mongóliába? Belorussziába? Lengyelországba?” – próbáltam 
enyhíteni az értelmetlen fenyegetés szigorán, ugyanakkor megmutattam a 
három színes vízumot, amelyek külön lapon szerepeltek mind a tizenhárom 
útlevelünkben.

A gond az volt, hogy a Belavia (a belorusz utasszállító cég) ugyanúgy, ahogy 
egy évvel korábban is, a moszkvai domogyedovói reptérre vitte Minszkből az 
utasokat, ahol akkoriban nem volt útlevél ellenőrzés a külföldiek számára, ezért 
az útleveleinkből hiányzott a pecsét, hogy beléptünk Oroszországba. Az olvasó 
emlékezhet rá, hogy kerestem is ezt a hivatalt, amikor megérkeztünk. 

Jelena Szuvorova, aki a Moszkvából induló utazások megszervezésében segí-
tett, előre fi gyelmeztetett, hogy minden szállodában meg kell kapnunk a beje-
lentkezésnél a kötelező bejegyzést és pecsétet arra a betétlapra, amelyet akkor 
raktak az útlevelekbe, amikor megérkeztünk Belorussziába. Ez a kínos folyamat 
minden alkalommal sok időbe és pénzbe került, ennek ellenére mindig betar-
tottam.

Ezért azzal a halom számlával próbáltam meggyőzni az őrnagyot, amelyet a 
szállodákban kaptam a bejelentkezés megfi zetéséről. Ekkor megszólalt a hang-
szóró: „A Szamarába (Togliattiba) tartó járatra a beszállás befejeződik.” Az őrnagy 
kitartott amellett, hogy bírságot kell fi zetnünk.

A családom tudja, hogy szoktam rábeszélni magamat arra, hogy határozott 
maradjak. Gondolatban akkor is ezt hajtogattam: „Bobrujszkban születtem. Sem-
miképp nem fi zetek!” Ráadásul nem tudtam elhinni, hogy az ottani kezdeti vad-
kapitalizmus kemény körülményei között a repülő elindulhat úgy, hogy tizenhárom 
utas ott marad a reptéren. Egy kis ideig némán ültünk egymással szemtől-szemben 
az őrnaggyal. Amikor a reptéri rádió baljóslatúan bejelentette, hogy: „Befejeződik a 
beszállás a szamarai járatra” –, az őrnagy szemébe néztem, és ezt mondtam: „E nehéz 
utazás során, amelyen meg akartam mutatni a gyerekeimnek és az unokáimnak 
azokat a helyeket, ahol születtünk, ma sajnálom először, hogy elhoztam ide őket.”

Eltelt még néhány végtelennek tetsző perc, aztán az őrnagy azt mondta: „Jól 
van, elengedem. Indulhatnak a beszálláshoz.” Felálltam, kezet nyújtottam. Az 
őrnagy szeme egy pillanatra nagyra tágult, amikor megérezte, milyen kemény a 
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kézfogásom. Bizony, a kanadai villanyszerelő hozzászokott, hogy vezetékeket 
vágjon el.

Szaladtam rémült családomhoz, akik a beszállási kapunál álltak. Elsőként 
Audrey pillantott meg, és örömmel felkiáltott: „Gyerekek, szabadok vagyunk!” 
A gondos Manana azonnal elővett a táskájából egy papírpoharat, és vizet töltött 
nekem. Kiittam, és az üres poharat bedugtam a vállamon lógó táskám oldalzse-
bébe. A szolgálatban lévő alkalmazottak hidegvérűen utasítottak, hogy ne csak a 
kézipoggyászt, de az unokáink nyakában lógó kistáskákat is tegyük a mérlegre. 
Sem Moszkvában, sem Ulan-Udéban nem fordult elő ilyesmi, bár a csomagjaink 
egyre könnyebbek lettek, ahogy átadtuk barátainknak az ajándékokat. Itt viszont, 
amikor amúgy is rohannunk kellett volna, még ötezer rubelt (kétszázharminc 
dollárt) követeltek tőlem a „túlsúlyért”.

Az viszont kiderült, hogy valóban elkezdődött a kapitalizmus: a szamarai 
járathoz tartó utasokat csak a mi érkezésünkkel egy időben engedték ki a váró-
teremből, hatalmas, sokajtós buszokba zsúfolódtak, amelyek a lépcsőhöz vitték 
őket.

Miközben arra vártunk, hogy beszállhassunk az autóbuszba, két haver került 
mellém, akik ugyancsak emelkedett hangulatban voltak. Az egyik egy papírzacs-
kót szorongatott, amelyből kiállt egy üveg nyaka, s ezt bizony a két haver idő-
ről-időre meghúzta. Észrevették, hogy megmosolygom őket, és azt is látták, hogy 
papírpohár van a táskám oldalzsebében: „Te meg mit nevetsz? Akarod, hogy 
neked is töltsünk?” Majdnem bocsánatkérően elmondtam nekik, hogy már régen 
Kanadában élek, és ritkán van alkalmam ilyesmit látni, meg hogy a gyerekeimet 
és az unokáimat hoztam haza, akiknek minden érdekes, amit látnak. Tetszett 
nekik, amit mondtam, s azontúl nem tágítottak mellőlem.

Közben az autóbusz odaért a repülőhöz, minden ajtaja kinyílt, az utasok leszáll-
tak. Koszos, viharvert repülőgép állt előttünk, oldalán alig lehetett elolvasni a légi-
társaság nevét: Szamarai Légitársaság. Kiszálltunk a betonra, s az egyik haver nagyot 
káromkodott, amikor meglátta, milyen állapotban van a repülő, aztán hozzátette: 
„Na, ezen bizony nem érünk oda!” Ott álltam mellette és könyörögtem: „Hallgass, 
kérlek! Ne mondj ilyesmit! Látod, azon az ajtón száll ki a menyem, Manana. Nagyon 
érzékeny asszony! Ha meghallja, amit mondasz, a világ kincséért sem száll fel.” A have-
rok fölfogták, vigyorogtak rajta. A kilencéves Audrey a maga módján reagált a 
látványra: Nagypapa! Eddig mindig Kabappal (!) repültünk (kis „angol akcentussal” 
így olvasta el a Szibir – СИБИРЬ légitársaság nevét), most meg ezzel megyünk?”

A repülőgép belül sem volt különb, mint kívül. A fal és az üléskárpit koszos, 
némelyik szakadt. Az egyik ablak gumitömítése, félig levált, ahol Paul ült, ezért 
felszállás után az ablakot azonnal vastag dér fedte be.

Megkerestük a helyünket. A repülőgép rezegni, aztán rázkódni kezdett, fel-
szálláshoz készülődött, s abban a pillanatban leszakadt a mennyezetről a burkolat 
egy hosszú, fehér darabja, a hozzáerősített négyégős neonlámpákkal, és lezuhant 
az ülések közé. Ijedtében mindenki megnémult, az utaskísérő viszont fölemelte 
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a leszakadt burkolatot, egykedvűen a hóna alá csapta, és az utastér végébe vitte. 
Miután felszálltunk, Sándor odajött hozzám, s a fülembe súgta: „Rettenetes álla-
potban van a gép. Még a felfújható mellényeket is kiszedték az ülések alól.” Meg-
nyugtattam, mondtam, remélem, szerencsésen végződik ez a repülőút, és hogy 
nem kell aggódnia, amiért hiányoznak a felfújható mellények, hiszen Szamaráig 
semmilyen víz fölött nem repülünk át.

A Togliattiban tett látogatásunk hűséges jó barátainknak, Valentyina és Vitalij 
Grojszmannak köszönhetően még barátságosabb és kellemesebb légkörben zajlott 
le. Figyelmesen gondoskodtak rólunk, és teljes egészében magukra vállalták, hogy 
szállást, étkezést és közlekedést biztosítanak nekünk. A reptérről rögtön ebédre 
mentünk Valentyina „anyánkhoz”, ahol ott várt minket az egész nagy család. Az 
asztalt roskadásig megrakták a házigazdák által készített ínyencfalatokkal. Volt 
többféle marinált gomba, különböző zöldségek és a volgai halak gazdag választéka. 

A Volgai Autógyár című fejezetben már elmondtam, hogyan látogattuk végig 
a gyártórészlegeket, és hogy az unokáink mérték, milyen időközönként kerül le 
egy-egy új autó a futószalagról. Vlagyiszlav Pasko megmutatta a maga részlegét, 
ahol az új autómodellek kísérleti formáit dolgozzák ki, és örömmel válaszolt a 
kérdéseinkre.

A Banikin utca 6. szám alatti házban a volt lakásunk akkori tulajdonosa szívesen 
megengedte, hogy bemenjünk. A gyerekek lelkesen idéztek föl részleteket a múltból. 
Kisebbnek találták a lakást, mint ahogyan emlékeztek rá. Miután elmentünk, 
benéztünk a Jegorocskin családhoz, de Dunya néni már régen meghalt. 

Liljasa Kondratyeva forró húsos bélesre és ebédre várt minket. A régi kényel-
mes szobában egy kicsit szűken voltunk, hiszen Liljasa kilencvenéves anyja és 
Vlagyik Pasko mellett nemcsak a mi családunk ült le az asztalhoz, hanem Galina 
Pesztova, Nágya Pavlova és Igor Prokopenko is, akiről a baráti körnek eszébe 
jutott a szépséges Ellocska Kondratyeva. Már régen meghalt szegény, de pótol-
hatatlan segítséget nyújtott Iyának és a gyerekeknek, mielőtt 1975-ben elhagyták 
a Szovjetuniót. 

Edwinnek szerezte a legnagyobb örömöt, hogy ellátogattunk Togliattiba, ő volt 
a leglelkesebb. A szülővárosát tartottuk a legszebbnek azok közül a városok közül, 
amelyeket már láttunk. Különösen arra a pillanatra emlékszem, amikor egész csa-
ládunk ott állt a hatalmas Volga partján, éppen szemben a Zsiguli hegyekkel, Edwin 
pedig leült a vízpartra, a kis Claire odakuporodott mellé, amíg a férje megtöltött 
egy üveget vízzel és homokkal, hogy emlékül hazavigye Torontóba.

A kirándulás után meglehetősen fáradtak voltunk, és elindultunk a ránk váró 
autóbusz felé, ám a makacs Ilona és Serena meg akarta ismételni a családunkban 
egykor nevezetes „Volga-járást”. Gyalog tették meg az utat a folyóparttól a hatal-
mas fenyőerdőn át a Banikin utcai lakásig. Galina és Igor Miloradov vállalta, 
hogy mutatják az utat és vigyáznak rájuk. Régi és hűséges barátaink voltak még 
Tomszkból, az egyetemről, s aznap ők voltak idegenvezetőink Togliattiban.
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A hatalmas búcsú-bankettre a fárad-
hatatlan Valentyina Grojszman készí-
tett el családi receptek alapján minden 
fogást. A vendégek közt ott voltak régi, 
hűséges barátaim, Jevgenyij Suhovcev, 
Zsenya Kozlov, Oleg Jancsenko, Naum 
Strih. Mindenki csodálkozott, Edwin 
meg teljesen elképedt, amikor Iya még 
egy vendéget mutatott be, Szofi ja 
Trejszter doktornőt, azt az orvost, aki 
egykor lebeszélte Iyát az abortuszról, s 
ennek köszönhetően született meg 
Edwin nevű kisfi unk.

Moszkvai elutazásunk sem múlt el 
anélkül, hogy egy kevés üröm ne csep-
pent volna a mézédesre sikerült múlt-
beli utazásunkba. Az útlevél ellenőrzés-
nél, mint rendesen, én léptem oda 
elsőnek, bemutatkoztam, hogy én 
vagyok a családfő, és odaadtam a hal-
mot, a tizenhárom útlevelet. Gorom-
bán rám kiabáltak: „Ez meg miféle 

A Volgai Autogyár főépülete. (2000 méter hosszú, 550 méter széles).

Igazgatósági épület. 

A gyár műszaki kutatóközpontja. 
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A fő kocsiszerelő szalag. Autógyári lakókerület.

Feledhetetlen találkozás a gyár vezető szakembereivel (balról jobbra):
Naum Strih, Iya, Anatolij Szavcsenko, Vladimír, Konsztantin Szaharov,

Alekszej Nyikolajev, Nyikolaj Golovko. Niagara Falls, Kanada,
1993 november 18. 
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Vlagyiszlav Pasko, 
a gyár tervezője, 

megmutatta 
a munkahelyét, 

az Üzemközpontot, 
ahol az új modelleket 

tervezik.
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Vlagyik és Liljasa vendégeket fogad.

A jószívű és bőkezű Valentyina és Vitalij Grojszman megszépítette 
 látogatásunkat Togliattiban.
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Meglátogattuk a régóta ismerős helyeket Togliattiban. 

A házunk a Banikin utcában. Kvász.(Fekete kenyérből erjesztett savanykás ital. Főként nyáron népszerű.)

A lakás, ahol Edwin született. 

A házunk és Sándor és Ilona iskolájának udvara.

Igor és Galina Miloradova, régi jó barátaink egy régi erdei úton vittek le minket a Volgához.
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A Volga partján, a Zsiguli hegyekkel szemben. 2004. április 14. 

Edwin ebben
a pillanatban tudja meg, 

hogy Szofi ja Trejszter 
doktornőnek köszönheti 

az életét, aki
1968-ban lebeszélte Iyát

az abortuszról.

Búcsúbanketten 
 Togliattiban. 
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módi? Gyerünk, adja oda mindenkinek a saját útlevelét, és egyenként jöjjenek 
ide!” Így aztán még a két kicsi, Adam és Gabriel is egymagában állt a „szigorú 
bácsi” elé, hogy igazolják magukat.

Persze, itt is az történt, hogy az útlevél ellenőrzés parancsnoka kiadta a szigorú 
parancsot: „Ne engedjék át a kanadaiakat!” Erre akkor került sor, amikor kiderült, 
hogy az útlevelekben nincs benne, hogy beléptünk az országba. Megint jött a 
fenyegetőzés a bírsággal, a magyarázkodásom, a kínzó várakozás, aztán Audrey 
örömteli kiáltása: „Szabadok vagyunk!”

Miközben arra vártunk, hogy felszálljunk a repülőre, a kicsik a boltokat, pavilo-
nokat nézegették a reptéren, s utána Ada, mintegy az összes unokát képviselve, 
odajött hozzám: „Nagypapa, sok pénzt kaptunk tőled, de most nem tudjuk, mit 
kezdjünk vele. Semmi sem tetszik, amit láttunk.” Megértettem, és azt mondtam 
neki: „Jól van, akkor majd felírjuk, hogy kinek hány rubele van, ideadjátok, 
átváltom dollárra, és Torontóban megkapjátok. Annál is inkább, mert mindnyá-
jatoknak felelnetek kell a Lengyelországgal kapcsolatos kérdésekre.” 

Nagyon jó döntés volt, hogy az utazási terv kidolgozásakor úgy számoltam, 
hogy az utolsó két éjszakát Varsóban, a Viktóriában, a főváros legjobb szállodá-
jában töltjük. Mindenki normális ágyat, normális zuhanyozót kapott, mind 
szaladtunk, hogy ússzunk egyet, és a vacsoránál mindhárom unokám eldicseke-
dett: „Tudod-e nagypapa, hogy Claire berakta a hajunkat?”

Igen, persze, Varsó érdekes volt, a Lengyelországgal kapcsolatos kérdések pedig 
válaszra vártak. „Mely országokkal határos Lengyelország?”; „Mennyi az ország és a 
főváros lakossága?”; „Ki Frédéric Chopin?”; „Milyen város mellett van Auschwitz-Bir-
kenau?”; „Hány zsidó pusztult el a II. világháborúban?”; „Az elődeink közül ki 
származott Lengyelországból?” (Iya nagyapja, Slomo Guterman, valamint Paul 
nagyapja és apja – V. R.) Volt még néhány kérdés.

Miután visszatértünk Torontóba, mind az öt unokám megmutatta, hogyan feleltek 
írásban a Lengyelországgal kapcsolatos kérdésekre. Mindegyiknek járt valamennyi 
dollár, de különböző összegű, mert nem mindegyik felelt az összes kérdésre, s volt 
olyan is, aki az utazás alatt már előre elköltötte a rubeljei egy részét. Ám kerek-pe-
rec visszautasították azt, hogy nem készpénzben akartam átadni a nekik járó pénzt, 
hanem mindegyiküknek csekket akartam írni. „Nem, nem akarjuk! Nem tudjuk, 
mi az!”A szülők megpróbálták levezetni a hirtelen felgyűlt feszültséget. Hát, egyik 
unoka sem fogadta valami szívesen a civilizáció ezen új „vívmányát”.

A barátainknak és rokonainknak Ilona rövid összegzést írt az utazásunkról: 
„Beszámoló a 2004-es utazásról (április 2-17.)
16 napig tartott az út.
15 bőröndünk volt az utazás kezdetén.
–15 Celsius fok várt minket Szibériában, Tomszkban.
1500 felvételt készítettünk fényképezőgéppel (a 35 mm-es fi lmet nem számítva).
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Varsó, 2004-es családi túránk utolsó városa.
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14 bőröndünk volt az utazás végén (miután szétosztottuk az ajándékokat).
13 vidám utazó: 7 Rott, 5 Pozner, 1 Woodcock
13 óra a különbség Torontó és Ulan-Ude között.
12 foga volt a hatalmas csukának (a Bajkál-tónál).
11 óra a különbség Torontó és Tomszk között.
10 városba látogattunk el.
10 repülést hajtottunk végre (33.304 km., 43 óra 20 perc a levegőben).
10 rubelt kellett fi zetni a GUM-ban, a híres moszkvai áruházban az „álló toalett” 

 használatáért.
9 időzónán haladtunk át az utazás során.
8 vacsorán voltunk a barátokkal, amelyeken 70-80 vendég vett részt.
7 tagja van a családunknak, aki csak angolul beszél.
6 városban éjszakáztunk (Varsó, Bobrujszk, Minszk, Ulan-Ude, Tomszk, Togliatti).
6 órányi videofelvételt készítettünk.
5 bátor gyerek bírta ki az utazást.
5 felnyitatlan vodkásüveg maradt csak Tomszkban, egyetlen vacsorán.
5–500 dollár fi zetése van az orosz egyetemek legjobban fi zetett professzorainak,

 ami megfelel annak, amennyit Kanadában a McDonald’s egy alkalmazottja
 keres (óránként 7 dollár).

5 üveg marinált gombát kaptunk ajándékba Togliattiban, amit elhoztunk Torontóba.
5 légitársaság szállított minket (a jótól a legrosszabb felé haladva): LOT Aerofl ot,

 Szibir, Belavia, Szamara.
4 ember került a hazafelé úton a várakozók listájára, és alig sikerült nekik.
3 vízumra volt szükségünk a belépéshez: lengyelre, beloruszra és oroszra.
3 éjszakát töltöttünk repülőgépen.
3 gyárat látogattunk meg (Bobrujszkban a fafeldolgozót, Tomszkban a Szibelekt

 romotort, Togliattiban a Volgai Autógyárat).
1 boldog család tért vissza Torontóba.
0 repülőút, amelyről lekéstünk, vagy amelyen feltartottak minket.
0 elveszett csomag.
0 elkeseredés, amiért részt vettünk ezen a feledhetetlen utazáson.”

Hát ilyen volt kéthetes utazásunk a múltba. Minden költséget megér az úton 
szerzett tapasztalat és tudás. Hallottam egy részletét annak a beszélgetésnek, amely 
Adam és Gabriel közt zajlott le, miközben a hálószoba padlóján játszottak: „De 
ez Bobrujszkban volt!” „De nem, Adam! Ez Ulan-Udéban volt.”

Sok minden más mellett nekem a legnagyobb örömöt az szerezte, amit az 
unokáink válaszoltak az úti albumokban a következő kérdésre: „Hogy mondják 
lengyelül, belorusz nyelven, oroszul és mongolul azt, hogy: »Jó napot!« És hogy 
mondják: »A viszontlátásra!«”
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Nehéz elhinni, de 2004 és 2007 között tizenkilencszer utaztam Torontóból Buda-
pestre, hogy elbánjak azokkal az aljas emberekkel, akik megkaparintották a Róth 
család vagyonának maradékát. A Róth család az apám rokonsága volt, sajnos mára 
már valamennyien egy jobb világba távoztak. 

A Spielbergerek utódaitól eltérően Róth Hani, a nagyanyám, ahogy a gyerme-
kei is, akik apámnak, Ferencnek fi ú- és lánytestvérei voltak, életük nagy részét 
Budapesten töltötték. Annak ellenére igaz ez, hogy Róth József, a nagyapám 
Miskolcon alapított családot, ahol csizmadiaként szerzett jövedelmét azzal egé-
szítette ki, hogy standjegyeket árult a falusiaknak, akik a városi piacra hordták 
be az árujukat. 1913-ban a hétgyerekes család elveszítette az apát, aki negyven-
három évesen halt meg.

Ferenc, az apám 1898-ban született. A nővére, Ilonka (Ilonka néni) egy évvel 
volt idősebb nála. Kati és Lujza, az ikrek 1901-ben születtek. Artúr, az öccse 
1905-ben jött a világra, Lolo, a kisebbik húga 1906-ban, a legkisebb pedig, Sán-
dor (Sasa) 1909-ben.

Ferenc 1918-ban ismerte meg Reginát, az ő szépséges Rizuskáját, de több mint 
nyolc évet kellett várniuk az esküvővel, mert Ferencnek, lévén a legidősebb fi ú, 
először segíteni kellett az anyját abban, hogy fölnevelje a kicsiket. Hani nagy-
mama Ferenc esküvője után a többi gyermekével Budapestre költözött.

Katinak a bátyjához, Ferenchez a Szovjetunióba írt leveleiből tudjuk, hogy a 
család nagy szegénységben élt. Kati 
egyik levelét idéztem az előző kötetben. 
Artúr teherautó sofőr lett, de nemso-
kára börtönbe került gázolásért. Ahogy 
már tudjuk, Lujza Angliába utazott, 
ám a család tőle csak a II. világháború 
befejezése után kapott segítséget.

Egy sor ok miatt a Róth család 
következő nemzedékét sajnos, már csak 
öt ember alkotta: Józsi, a bátyám és én, 
Jutka, Ilonka néni egyetlen lánya, és 
Artúr két gyereke, András és Mari.

Szerencsére a Róth családnak sike-
rült túlélnie a szörnyű háborús éveket Róth Sasa és Lujza. 1926.
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a gettóban, amíg a harc folyt, hogy fel-
szabadítsák a németek megszállta 
Budapestet.

A háború befejezése után Hani 
nagymama Katival, Ilonkával, és Ilonka 
Miska nevű férjével, valamint lányuk-
kal, a húszéves Jutkával továbbra is a 
volt gettó területén laktak, ugyanabban 
a lakásban, amelyben hosszú hónapo-
kig meghúzódtak, amikor a magyar 
főváros zsidóságának elpusztítása folyt.

Ugyanabban a lakásban lakott a 
Dobos-házaspár, akik a háború előtt 
a  lakás tulajdonosai voltak, s akiknek 
egyetlen fi uk, Laci, csodával határos 
módon túlélte a Bergen-Belsen-i halál-
tábort és visszatért hozzájuk. Laci és 

Jutka nemsokára összeházasodott, s a két rokonságba keveredett család ott maradt 
a Klauzál tér 11. számú házban, amely a 19. század legvégén épült Gustav Eiff el 
terve alapján, s amely ma már építészeti műemlék.

 Ugyanarról a lakásról van szó, amelyben életemben először a rokonaimmal 
találkoztam, amikor 1960-ban végre megkaptam a sokáig várt engedélyt, hogy 
Magyarországra látogassak.

A Róth család olyan örömmel és lelkesedéssel fogadta, hogy megszűnt a német 
megszállás, hogy Artúr és Sasa – ahogy sok más magyar is –, azonnal belépett a 
Magyar Dolgozók Pártjába, vagyis a kommunista pártba. Sőt, még a nevüket is 
megváltoztatták Rákosira, ahogy Moszkva akkori „helytartó”-ját, a kommunista 
párt első titkárát hívták. Egyszer, nem sokkal a háború befejezése után kaptunk 
egy levelet Magyarországról, amelyben volt egy újságkivágás, azon Sasa fényképe 
volt látható a következő aláírással: „Rákosi Sándor elvtárs gyakran jár a falvakban, 
hogy propaganda előadást tartson a szocializmusról a parasztságnak.” Emlékszem 
anyám, Regina szomorú mosolyára, miközben felolvasta nekünk ezt a szöveget.

Jutkától hallottam arról a vicces esetről, amit aztán sokáig emlegettek a csa-
ládban, hogy egyszer egy gyárba, amely Miskolc külvárosában volt, utasítás érke-
zett a budapesti pártvezetőségtől, hogy akasszanak ki egy hirdetményt, amely 
szerint ekkor meg ekkor Rákosi elvtárs érkezik a gyárba, hogy előadást tartson a 
szocializmus építéséről. Ez az elvtárs persze Sasa volt.

A gyár vezetősége nem merte megkérdezni a pártvezetőséget, hogy pontosítsa 
a részleteket. Viszont kirendeltek egy fúvószenekart és egy csoport munkást vörös 
zászlóval, hogy fogadja „Rákosi elvtárs”-t. Amikor Sasa megpillantotta a nyüzsgő 
peront, zavarba jött, és fent maradt a vonaton, míg meg nem keresték azok, akik 

Jutka és Dobos Laci esküvői fényképe. 
Budapest, 1945.
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várták. A miskolci út után Sasa 
azonnal megváltoztatta a nevét 
– ismét! –, s már élete végéig 
Rádai Sándor maradt.

Artúr bácsi tovább megtar-
totta a Rákosi vezetéknevet, 
mert később már „kényelmet-
len” lett volna megszabadulni 
tőle. 1956-ban, mihelyt kitört 
a magyar forradalom, Artúr 
bácsi egész családjával azonnal 
elutazott Izraelbe, s amint 
őseiknek földjére léptek, az 
egész család visszavette a Róth 
– pontosabban Roth – nevet, 
amelyet mindmáig viselnek.

Az előző fejezetekben már elmeséltem, hogy apám rokonságától bőkezű és 
fontos anyagi támogatást kapott akkor már Tomszkban élő családunk, amióta 
anyám, Regina 1957-ben, először a háború befejeződése óta, Magyarországra 
utazott. Sok tomszki ismerősünknek feltűnt, amikor Józsi bátyám és én jó minő-
ségű szürke felöltőt kezdtünk viselni, amelyben göndör bárányprém bélés volt. 
Sasa bácsi hihetetlen találékonyságát dícsérte, hogy csakis nekünk megvarratta 
ezt a két felöltőt Budapesten. 

Utolsó egyetemi éveimben az évfolyamtársaim különös érdeklődéssel nézeget-
ték szokatlanul fényes drapp cipőmet. Bár egy kicsit szűk volt, állandóan viseltem, 

Róth Artúr családja: a kép két szélén Artúr 
és Ila, középen a gyermekeik, Mari és András. 

Izrael, 1962.

A Róth család Lujza egyik budapesti látogatása alkalmával: Lujza, Lolo, 
Ila (Sasa felesége), Kati, Miska (Jutka apja) és Sasa
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mégis sokáig kitartott. Pedig Miska bácsinak, Ilonka néni férjének a már meg-
lehetősen elnyűtt cipője volt, aki bádogos és vízvezetékszerelő volt. A cipő azért 
nem ment tönkre sokáig, mert rendszeresen, évenként kétszer kicseréltem a sar-
kán és az orrán a patkót.

Budapesten a vezetőség hosszú évekig hűséges pártaktivistának tartotta Sasát. 
Ezzel magyarázom, hogy majdnem két évig teljes némaságba burkolózott, miután 
Magyarországra is megérkezett a hír, hogy anyámmal nem tértünk vissza Kana-
dából a Szovjetunióba.

Viszont amikor rendszeresen kapott tőlünk leveleket, fokozatosan megnyugodott. 
Elkezdett maga is válaszolni nekünk. Folyton hívtuk, hogy látogasson meg minket. 
Végre 1984 nyarának végén, miután elküldtük neki a repülőjegyet, sikerült három 
hétre Torontóba csábítani Sasát. Az első napokban nagyon ideges volt, szokatlan volt 
számára a kanadai bőség, az 
is, amit a családunk elért, és 
meglepte a vallásosságunk.

Lassanként megnyugo-
dott attól, hogy az egész 
család őt ajnározta, hiszen 
a rokonunk volt, és közel 
állt hozzánk, meg hogy 
érdekes helyekre vittük 
Torontóban, elmentünk 
vele Ontario tartományba 
is, a Niagara-vízeséshez. Így 
a végén töprengeni kezdett.

Eljött az a pillanat is, 
amikor összeroppant. Elér-
kezett annak az ideje is, 
hogy lementem vele a 
házunk alagsorába, az otthoni könyvtárunkban, hogy kettesben legyünk és elol-
vassuk az ott őrzött leveleket, amelyeket Ferenc, az apám írt a kolimai lágerekből 
tizenkét év alatt. Először én olvastam fel és fordítottam le a leveleket Sasának. Ez 
az 1938 és 1947 közötti időszakra vonatkozik, amikor apámnak nem engedélyez-
ték, hogy magyarul írjon. Kénytelen volt tehát mozgósítani szerény nyelvtudását, 
amivel rendelkezett, és végtelenül iparkodott a legszebb kézírásával írni oroszul, 
hogy Józsi, a bátyám el tudja olvasni, és le tudja fordítani sorait Regina mamának. 

Sasa fi gyelmesen hallgatta kezdetleges magyar fordításomat. A második nap 
déltájban kerültek sorra azok a levelek, amelyeket apám már magyarul írt. Ebből 
sokkal több volt, és Sasa látható izgalommal olvasta őket, fennhangon méghozzá. 
Láttam, hogy egyre nehezebben bírja. Aztán egyszer csak ledobta az éppen olva-
sott levelet, felpattant, fellépett a székre, felült az asztalra, a kezébe temette a fejét, 
és szinte hisztérikusan felkiáltott: „És én rájuk áldoztam az egész életemet!”

Sasa vendégségben nálunk. Kanada, 1984
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Utána mindketten megnémultunk.
Sasa soha többé nem olvasta el Ferenc egyetlen levelét sem, amelyeket a szibé-

riai fogságból írt, bár néhány levélnek a másolatát sokszor elvittem magammal 
Magyarországra, és megmutattam a rokonoknak. Ezek a másolatok mind a mai 
napig velem vannak, ha utazom.

Ezt követően nemcsak folyamatos 
volt a levélváltás köztünk, és rendsze-
resen küldtük a fényképeket Magyar-
országra a családunk életéről és sorsunk 
alakulásáról, hanem Iyával meg a gye-
rekekkel szerettünk is Magyarországon 
lenni, hogy örüljünk a rokonságnak – 
ha megöregedtek is –, hogy részünk 
legyen melengető szeretetükben és so-
kadszor megköszönjük nekik mindazt 
a jót, amit a nehéz időkben értünk tet-
tek. Ám a természet törvényei kérlelhe-
tetlenek: a kedves budapesti nagynénik 
és nagybácsik sorra meghaltak. Kati és 
Lujza után Lolo hagyott itt minket, és 
Sasa halála után meghalt az utolsónak 
maradt és legöregebb, Ilonka néni is.

Apám, Róth Ferenc testvérei: Sasa, Artúr, Lolo, Lujza, Ilonka.

Ilonka néni gyakran mondta, 
hogy Sándor fi unk nagyon 

emlékezteti őt öccsére, 
a fi atal Róth Ferencre.
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A gyermektelen Róthok, ahogy az öregek többsége, a szájuktól vonták el a 
falatot, hogy félretegyenek valamit a nehéz időkre. A megtakarításaik a következő 
nemzedék egyetlen képviselőjére, az unokahúgomra, Jutkára és Dobos Lacira, a 
férjére maradtak. Jutkának ugyancsak nem voltak gyerekei.

Jutka még a hatvanas évek végén mutatta be nekünk Klárit, a jó barátnőjét. 
Akkor barátkoztak össze, amikor mindketten fi atal házasok voltak. A nyári hóna-
pokban gyakran tettek kajaktúrát Budapesttől északra, s ilyenkor sátorban háltak. 
Klári férje nemsokára meghalt egy autóbalesetben, s Klára ott maradt Kirával (a 
neveket megváltoztattam), a lányával. Kira fölserdült, gyógyszerész lett, és fele-
ségül ment egy fi atal jogászhoz, Zukári Ernőhöz, aki egy tudományos intézet 
adminisztrációján dolgozott. A fi atal párral háromszor is találkoztunk Dobo-
séknál, akik úgy hívták őket, hogy a „gyerekeink”. Iyával örültünk annak, hogy 
Jutkának és Lacinak ott van ez a fi atal házaspár, akik majd gondoskodnak róluk 
öregkorukban, s akikre persze ráhagyják a vagyonuk egy részét.

Idővel azonban meglazultak a barátság szálai a Dobos és a Zukári család között, 
ezt láttuk, amikor meglátogattuk Jutkát és Lacit. Amikorra pedig befejeződött 
Dobosék nyaralójának az építése, Laci már nagyon dühösen és nagyon elégedet-
lenül beszélt Ernőről, akinek nagyon számított a segítségére, ám ezt nem kapta 
meg, s nagyon megkeseredett ettől. Arra panaszkodott, hogy a Zukári házaspár 
még abban sem segített, hogy elhordják a sittet.

Laci a szülőktől – a sajátjaitól és Jutka szüleitől – örökölt pénz nagy részét arra 
költötte, hogy felépítse a nyaralót, amely hamarosan el is készült Rómaifürdőn, 
mellette még ott állt a régi faház azon a hatalmas telken, amely már régóta a csa-
lád tulajdonában volt. Rómaifürdő nagyon elegáns és csöndes zöldövezeti része 
Budapestnek, a Duna partján fekszik. Mi is az Emőd utcai ház címén tartottuk 
velük a kapcsolatot az elkövetkezendő években. Jutka egész idő alatt rendszeresen 
írt nekünk, és különösen örült, amikor sorra megszülettek az unokáink. Tartal-
mas, géppel írt levelei tetemes részét teszik ki házi levéltárunknak. Iyával minden 
két évben meglátogattuk Dobosékat, hogy egy kicsit oldjuk a magányukat.

Amikor Jutka és Laci először látogatott meg minket Torontóban, nagyon büsz-
kék voltak arra, hogy néhány napra meghívást kaptak Ottawába, ahol barátjuk-
nak, a Magyar Népköztársaság nagykövetének vendégei lesznek. Mivel mi akkor 
még „hontalanok” voltunk, Dobosék nem hívhattak minket is magukkal. Miután 
a megbízatása lejárt, a volt nagykövet családostul minden nyáron kiköltözött a 
Rómaira, Jutkáékhoz, a régi faházba. Ha a nyaralóban megjelentek a kanadai 
vendégek, a volt nagykövet családja iparkodott kikerülni minket, nehogy „besá-
rozódjanak”. Ez persze zavarta Dobosékat, ahogy minket is.

Minden megváltozott, amikor összeomlott a szocializmus. Utána már, amikor 
a Rómain jártunk, mosolyogni láttuk a volt nagykövetet, aki szívesen megnéze-
gette a Time Magazin általunk elhozott példányait. Általában elmondható, hogy 
odaadó barátok voltak, és kiderült, hogy kellemes, jóindulatú emberek. Csak 
egyvalamit nem értett meg és fogadott el sosem a mi „orosz lelkünk”: hogy min-
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den család a magával hozott ennivalót ette, 
amikor a Dobos házaspárral és barátaikkal 
asztalhoz ültünk. Ott bizony senki sem 
vendégelt meg senkit.

Amikor a Dobos házaspár tisztviselő-
ként nyugdíjba vonult, volt egy kis meg-
takarításuk a bankban, amelynek a kama-
tát Laci élénk fi gyelemmel kísérte. Jutkával 
hihetetlenül takarékosan éltek, szinte egy 
fi llért sem költöttek el feleslegesen. Laci a 
legolcsóbb és távolról sem a legjobb vállal-
kozót fogadta fel a nyaraló felépítésére, és 
egy fi llért sem akart költeni a pincében a  
csatornázásra, pedig ezt nyomatékosan 
javasolták neki. Ezeknek és más tévedések-
nek köszönhetően a nyaralóval mindig sok 
volt a gond. Különösen kijutott ezekből Jutkának, amikor egyedül maradt.

Annak idején minden kisöregünk csodálkozott azon, amivel Ilonka néni büsz-
kélkedett, hogy 1962-től minden évben teljes sorozatokat küldött nekem az új 
magyar postai bélyegekből, amiket szerény nyugdíjából vett meg. Külön ezért 
lépett be a Magyar Filatelista Szövetségbe. Ilonka néninek még arra is volt ideje, 
hogy elküldje nekem a gyűjtőknek járó díszoklevelet, amelyet kilencvenhárom 
éves korában kapott meg, amikor már huszonöt éve volt tagja a Szövetségnek. 
Ilonka néni 1994-ben meghalt, Jutka és Laci pedig kijelentette, hogy ők ilyesmit 
„nem engedhetnek meg maguknak”. Felajánlottam, hogy kifi zetem az évenként 
megjelenő új sorozatokat, de ebbe sem mentek bele. Így történt, hogy magyar 
bélyeggyűjteményemet az 1994-es év zárja. 

Iyával általában Doboséknál szálltunk meg pár napra, amikor meglátogattuk 
őket. Ilyenkor átengedték nekünk a hálószobájukat, ők maguk a nappaliban 
aludtak. Megérkezésünk napján hisztérikus kirohanást kellett végighallgatnunk 
Iyával, mert élelmiszerből négy főre alaposan bevásároltunk. Miután minden 
elfogyott, engedelmesen csatlakoznunk kellett a háziak „lakomá”-jához, ami álta-
lában rengeteg jóízű fehér kenyeret jelentett, amit bőségesen megkentek a nagy 
sárga dobozban tárolt margarinnal. Az ételt kétliteres üvegekben vásárolható, 
nagyon könnyű fehér borral öblítettük le. Mi pedig, mint aff éle „oroszok”, az 
étkezést bőségesen kiegészítettük édes teával. Persze, elég volt három-négy nap, 
és máris éreztük, hogy hízunk. Később tudtuk meg, hogy Laci egy különleges 
boltban vette az élelmet, amelyben a kisnyugdíjasok jelentős engedménnyel vásá-
rolhattak.

Mari, Artúr bácsi lánya és Vili, a férje, akik Izraelben éltek, nevetve mesélték 
el, hogy sikerült a látogatásuk a Dobos házaspárnál. Miután kettesben bejárták 
Budapestet, esténként, mielőtt hazatértek, vettek maguknak valami ennivalót, és 

Ilonka néni.
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egy parki padon ülve megették. Jutka persze eléjük tette az örökös kenyeret 
és margarint, és minden este csodálkozva kérdezte: „Honnan van ez a kolbász- 
szag a házban?” 

Valahányszor meglátogattuk őket, mindig megkértük Lacit, hogy vigyen ki 
minket a Kozma utcai zsidó temetőbe, amelyben a rokonaink nyugodtak. 
A Dobos házaspár egykedvűen ácsorgott mellettünk, mikor tizenkét hozzátarto-
zónk sírjára virágot vettünk, bár közülük négyen az ő szüleik voltak. Iyával nagyon 
elcsodálkoztunk, szinte megkukultunk, amikor még a Szovjetunióból érkezve 
Magyarországra ezt tapasztaltuk, de akkor sem tudtuk megérteni ezt, amikor már 
Kanadából jártunk hozzájuk. Nagy kényelmesen elkönyvelték rólunk, hogy „bur-
zsujok” vagyunk, „kapitalisták”, úgy hogy telik rá…

Iparkodtunk örömtelivé tenni ezeket a látogatásokat, érdekes programokat 
állítottunk össze, színházba, hangversenyre hurcoltuk őket. A beszélgetések során 
sosem kérdeztünk rá, mennyi pénzük van, melyik bankban tartják, és kire akar-
ják hagyni a házukat. Persze, nem ártott volna tudnunk, de különösképpen nem 
voltunk kíváncsiak, hiszen olyan szépen, lelkiekben olyan gazdagon éltünk Kana-
dában, hogy nem volt helye az életünkben ilyen témának. 

Laci kelletlenül fi gyelte, amikor reggelenként felöltöttem a táleszt és a tefi lli-
met, bár gyerekkorában héderbe is járt, és valamennyire tudott ivritül.

Az egyik Szukkóth ünnepre hoztunk magunkkal Torontóból egy pálmaágat 
etroggal, és a régi zsidó hagyománynak megfelelően Iyával ráztuk meg reggelen-
ként. Jutka örömmel csatlakozott hozzánk, mert emlékezett rá gyerekkorából. 
Laci csak egyszer volt hajlandó kézbe venni a pálmaágat, akkor is csak köszönet-
ként, és hogy hisz a jó szándékomban.

A legjobban az aggasztott, hogy Laci egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogyan 
temessék el, ha egyszer meghal. Amikor a temetőben jártunk, néhányszor, egy-egy 
alkalmas pillanatban megkértem őket, hogy mutassák meg, hol akarnak nyu-
godni, de legalább azt mondják meg, melyiküknek a szülei mellett. Elmondtam 
nekik, jó volna, ha a gyerekeim tudnának a kívánságukról. Laci önhitten és osto-
bán mindig közbevágott: „Nekünk mindegy, csak olcsó legyen. Tőlem akár a 
Dunába is dobhatnak.” Jutka okosabban és fegyelmezettebben viselkedett ilyen-
kor, ám a férje jelenlétében, aki az életét irányította, hallgatnia kellett. 

Laci 1993-ban komolyan megbetegedett. Még sikerült kijönniük Torontóba, 
Sándor és Manana esküvőjére, ám akkor már bélrákja volt. A betegsége rohamo-
san rosszabbodott, és a Rómaifürdőn álló házban egyre romlott a helyzet. Jutka 
hűségesen ápolta a beteget, mi pedig minden évben meglátogattuk őket.

Az egyik ilyen látogatásunk alkalmával történt, hogy Laci, aki már ágyban 
fekvő beteg volt, megkért, nézzem meg, mi történt a házi páncélszekrényének a 
zárjával. Kiszedtem az ajtó belső feléről a csavarokat, leemeltem a zárat, és levit-
tem a pincébe. A pince egyik helyiségében volt az otthoni műhely, benne minden-
féle szerszám. Ezek valaha Miska bácsié, Jutka apjáéi voltak, aki egész életében, 
több mint ötven évig bádogos és vízvezetékszerelő volt. Megjavítottam a zárat, 
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de azon erősködtem, hogy további két kulcsot kell csinálni hozzá, tartaléknak. 
Jutka bevitt a városba, ahol sikerült találnunk megfelelő sablont, és estére el is 
készültem a két kulccsal. Miközben visszaszereltem a zárat, fölfi gyeltem rá, hogy 
a páncélszekrény zsúfolásig teli van dobozokkal, s mellettük két vastag pénzköteg 
hevert: a zöldet dollárnak, a pirosat, amelyből több volt, svájci franknak néztem.

„Budapest, 2001. március 28. Ma temettük Lacit. De mit beszélek én itt temetésről? 
Hiszen március 9-én halt meg. Másnap reggel tudtuk meg, amikor Jutka telefonált 
Torontóba. Fegyelmezett volt a hangja. Sietve annyit mondott: »28-án lesz a temetés«

Nem értettem, rákérdeztem, és tiltakozni kezdtem, hogy találjunk valamilyen 
lehetőséget, amivel lerövidíthetjük ezt a hosszú várakozást, ám Jutka azt felelte: »Lehe-
tetlen!« – és letette a kagylót.

Iyával két nap múlva érkeztünk Budapestre, de nem tudtunk megszállni a Rómain. 
Jutka ugyan, mint mindig, örömmel fogadott minket, ám a kisebbik hálószobában, 
amelyben valamikor Ilonka néni lakott, Zukári Ernő ült az asztalnál, előtte nagy 
halom papír. Évek teltek el, mióta nem találkoztunk, észrevehetően megöregedett. Föl 
sem kelt az asztaltól, hűvösen üdvözölt minket, és tovább tanulmányozta a papírokat. 
A Róth és a Dobos család különféle iratai voltak, amelyeket az Ilonka néni szobájában 
lévő régi komódban őriztek. A házi páncélszekrény nyitott ajtaja pedig azt tanúsította, 
hogy a benne őrzött papírokhoz is hozzáfér. Megkérdeztem Jutkától, mit keres itt 
Zukári? »Rendbe rakja az iratainkat« – felelte haragosan az unokatestvérem. Arra 
gondoltam, Lacival talán már régen így döntöttek, ezért nem kérdezősködtem tovább.

Iyával kivettünk egy szobát a Termál Hotelben, a Margit-szigeten. Ez közel volt a 
Rómaihoz, és reggeli után minden nap meglátogattuk Jutkát. Másnap a lehető leg-
nehezebb munka várt ránk: a pincét már néhány napja elöntötte a víz, néhol két-
ujjnyi magasságban állt. Vödörrel kimertük. Jutka fáradhatatlanul dolgozott, Iya 
segített neki. A pinceajtók alsó fele megvetemedett a víztől, nem lehetett kinyitni. 
Mindhárom ajtót le kellett akasztani, és lefűrészelni az aljukat.

Egy napba telt az is, amíg megtisztítottuk a ház körül a telket, és elégettük a 
lehullott ágakat és a tavalyi avart. Megjavítottam a házban a vízvezetéket. Jutka 
nagy bátran vállalkozott rá, és kifarolt a garázsból az Opellel. Így meg tudtam javí-
tani az automata garázsajtó elhasználódott csapágyait.

Amikor a Rómairól visszatértünk a szállodánkba, néhányszor magunkkal hoztuk 
Jutkát is, hogy rendesen megvacsorázzék. Ilyenkor egy másik Jutkát ismerhettünk meg. 
Szomorú volt elnézni, milyen mohón eszik. Kétszer-háromszor is visszament a svéd-
asztalhoz, hogy még valamit válasszon magának, és négy különféle tortát is a tányér-
jára vett.

Iyával naponta eljártunk a Rómain álló házba, hogy segítsünk, ám az volt a leg-
abszurdabb, hogy Jutka egyetlen szót sem engedett kiejteni Laci temetéséről. Lehet, 
hogy még mindig ennyire a férje hatása alatt állt, de az is lehet, félt, hogy beleavat-
kozunk, és akkor »talán drágább lesz«. Makacsul kitért a beszélgetés elől.
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Amikor elutaztunk Torontóból, együgyűen azt hittem, valamit csak kitalálok, hogy 
legalább egy héttel korábban adjuk át Lacit az anyaföldnek. Ám abban a helyzetben 
nem volt más megoldás, mint hogy elmenjünk a Lufthansához, kifi zessünk még hét-
száz dollárt, és későbbre halasszuk a hazarepülésünket.

Még arra sem bírtam kicsikarni a választ Jutkától, hogy ki temeti Lacit. Azt felelte, 
hogy valami »semleges személy«. Tegnap, ebéd után megjelent egy férfi  utcai ruhában. 
Jutka nem hagyta, hogy ott legyek, amíg beszélgetnek. Félóra múlva már el is ment.

Ma reggel Zukári vitt el az autóján mindhármunkat a temetésre. Valami keresz-
tény temetőbe Budán. Egész idő alatt Jutkába karoltam. Az apró helyiségben már 
várt ránk tíz-tizenkét ember. Az emelvényen nagy, kerek kerámiaurna állt. Laci 
hamvai. A tegnapi férfi n ez alkalommal fekete palást volt, elvette az emelvényről az 
urna mögötti keresztet, és beszélni kezdett az elhunytról. De mit is mondott? Semmi 
konkrétumot, csupa ömlengés volt, kedves, határozatlan szöveg. Egy szót sem szólt 
Laci családjáról, arról sem, milyen volt az életük Jutkával. Még azt sem említette 
meg, hogy Laci élve szabadult ki a német haláltáborból.

A pap befejezte a beszédet. Kinyitották az ajtót, bevert a hó, lovaskocsi állt a 
küszöbnél, a temetői alkalmazott föltette a kocsira az urnát, s mindnyájan elindul-
tunk utána. Sokáig mentünk, végre megálltunk egy hosszú fadoboznál, amely kerek 
oszlopfélén, emelvényen állt. A doboz szemközti oldalán tizenkét vagy tizenhat már-
ványtáblás ajtócska volt. Az egyik ajtó kinyitva. Az urnát berakták, az ajtót lelaka-
tolták, rajta egyetlen ág fenyő lógott. A többi virágot, amit a temetésre érkezettek 
hoztak, az oszlop elé, a földre rakták.

Az emberek már kezdtek elszállingózni, amikor hangosan mondani kezdtem a 
kaddist. Mindenki megtorpant, hallgatták. Csend lett, amikor befejeztem az imát. 
Jutka keményen markolta a karomat, én pedig büszke voltam, hogy a szokatlan hely-
zetben rászántam magam, és elmondtam ezt az utánozhatatlan zsidó imát. Ebben 
a pillanatban két nő vált ki a többiek közül, és odajöttek hozzám. Az egyikben fel-
ismertem Jutka régi barátnőjét, Klárit, aki azt mondta: »Köszönöm, Vladimír! Már 
régen nem hallottam a kaddist.«

Iya kezdeményezésére előző este elmentünk egy pékségbe, vettünk süteményt, tortát, 
gyümölcslevet és gyümölcsöt. Ma reggel mindezt átvittük Jutkához. Mint rendesen, 
most is hevesen tiltakozott ellene, de aztán segített megteríteni a nappaliban, a kávé-
zóasztalon. Laci temetése után el is jött vagy tíz ember Jutkához, és jólesett nekik, 
hogy megvendégelik őket. Hát mégis volt egy kis szerény halotti tor.

Isten veled, Dobos Laci!”

Egy évre elváltunk Jutkától. Rendszeresen leveleztünk, s én hetenként fölhívtam. 
2002 márciusában ismét meglátogattuk Jutkát Iyával. Azért érkeztünk, hogy 
előkészítsük amerikai és kanadai rokonaink (huszonegy ember) egy hét múlva 
esedékes garadnai és budapesti látogatását.

Ahogy már leírtam, az egész csoport örült, hogy Jutkát is magunkkal visszük 
Garadnára, és ott volt minden kiránduláson, a színházakban, vendéglőkben is, 
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miután visszatértünk Budapestre. Jutka örült, hogy ilyen sok ember van a világon, 
akiknek még szükségük van rá.

Március 31-én látogatta meg Jutkát az egész családunk, minden gyerekünk és 
unokánk. A Római parti nyaraló még sosem látott ilyen sok rokont. Iya magával 
hozta a vendégfogadáshoz szükséges süteményt és gyümölcslevet, hogy ne verje 
fölösleges kiadásokba Jutkát. Sőt, amikor a látogatást terveztük Iyával, nagyon 
szerettük volna, ha az öt unokánk olyan ajándékot kap Jutka nénitől, amire majd 
egész életükben emlékezhetnek. Itt kell megjegyeznem, hogy Jutka és Laci soha 
nem adott sem a gyerekeinknek, sem az unokáinknak ajándékot, kivéve a pénzt, 
amit Ilona és Sándor esküvőjén ajándékoztak, bár nekünk soha meg sem fordult 
a fejünkben, hogy ajándék nélkül, üres kézzel állítsunk be hozzájuk.

Ez alkalommal Iyával az előző nap öt ezüstből öntött kisliba nippet vettünk 
Budapesten, és rábeszéltük Jutkát, hogy adja őket ajándékba az unokáinknak. 
Jutka felmérte a helyzetet, és először kijelentette, hogy kifi zeti nekünk a kislibák 
árát, elő is vett a táskájából egy ezrest (körülbelül négy dollárt), de én tiltakoztam: 
„Nem kell! Ne add ide! Sokkal többe került.” Jutka engedett, és visszatette a pénzt. 
Csak mellesleg, a nippekért hatvannégyezer forintot (240 dollárt) fi zettünk. 
A gyerekek nagyon elérzékenyültek az ajándéktól, ahogy attól is, hogy ezt a feled-
hetetlen látogatást tettük a Rómain.

Legközelebb egy év múlva láttam viszont Jutkát.
„Budapest 2003. május 22. […] Jutka már a kiskapuban várt, hihetetlenül sovány 

volt – 38 kiló –, de várakozásomon felül fegyelmezett és értelmes. Bár arra számítot-
tam, hogy a nappali díványán alszom, mint rendesen, átengedte a hálószobáját. 

Az unokáink vendégségben Jutkánál. Magyarország, Rómaifürdő, 2002.
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A házat ragyogóan tisztán tartja, ám a mai reggeli szánalmas volt, annyira sajnálja 
kiadni a pénzt. A házban a legjobban a girhes macska szenved az éhezéstől, amelyet 
Jutka sokkal többször csókolgat, mint ahányszor enni ad neki.”

„2003. szeptember 17. Hat napra jöttem Jutkához. Elégettük a leveleket és ágakat. 
Jutka fi zikailag erős, nem fárasztja a munka, de még jobban takarékoskodik, s első-
sorban önmagán.

Benyúlt a páncélszekrénybe, és odahozott nekem valami iratot, amit gyorsan 
átfutottam. Kiderült, hogy egy öröklési szerződés, amelyet valamikor 2002 elején 
fogalmaztak. Az aláírók: Dobos Lászlóné, vagyis Jutka, az örökhagyó, valamint 
Zukári Ernő és Zukári Kira, az örökösök. Ott volt az ügyvéd és a két tanú aláírása 
is. A szövegből kiderült, hogy az örökösök azonnal megkapják a házat, bár Jutka élete 
végéig benne lakhat. Ám az örökösök beleegyezése nélkül Jutkának nincsen joga har-
madik személyt beengedni a házba, sem ideiglenes, sem állandó lakásra. Az örökösök 
a maguk részéről folyamatosan támogatják ezért Jutkát, minden szükségessel ellátják, 
ápolják, ha beteg, és tisztességesen eltemetik. Egyúttal kötelezik magukat, hogy 2002. 
február elsejétől havonta huszonötezer forintot fi zetnek Jutkának (valamivel keveseb-
bet, mint száz dollárt).

Jutka panaszkodásából annyit megértettem, hogy azért ideges, mert már eltelt 
majdnem az egész év, és Zukári még egyszer sem fi zette ki neki a havonként esedékes 
huszonötezret, kérni pedig nem meri.

Megkérdeztem Jutkától, miért csak Zukáriék az örökösök, hát Mari és András 
Izraelből, meg mi, Torontóból, hol maradunk? Jutka rettegve felkapta a szerződést, 
odarohant a páncélszekrényhez, bedobta, aztán szinte hisztérikusan azt kiabálta: 
»Erre az egészre semmi szükségem. Nem akarok semmin gondolkozni, idegeskedni. 
Majd ha meghalok, akkor már azt csinálhatnak, amit akarnak.«

Nem értettem ugyan, hogy mit »csinálhatnak«, de nem folytattam a beszélgetést. 
Világos volt, hogy Jutka segítségével vagy anélkül, de Zukári Ernő és Kira alaposan 
lekörözött minket, a vonat már elment. Már nincs miről beszélni.”

„Szeptember 18. Ada, a kis unokánk ma tizenkét éves. Éppen most hívtam fel 
Torontóban, és gratuláltam neki meg Ilona egész családjának.

Jutkával az egész napot a budapesti Állatkertben töltöttük. Valamikor, még a 
rendszerváltás előtt csodálatos intézmény volt, de még most is sok érdekeset láttunk, 
és nagyszerűen töltöttük a napot. Jutka éppen az imént köszönte meg.”

„Szeptember 19. Vagy másfél órát járkáltunk a Kozma utcai temetőben Jutkával. 
Megtaláltunk minden sírt, letettük a virágot s vagy egy órát üldögéltünk a padon. 
Aztán elmentünk a Klauzál térre, Sipos Mancihoz, aki pénteki vacsorára várt min-
ket. Vittem magammal egy üveg Tokajit. Manci, mint általában, nagyszerű vacsorát 
főzött, sok saláta volt, meleg étel, torta. Jutka jó étvággyal evett, és repetát kért. Csak 
néztem és sajnáltam. Felismerhetetlenné tette az élet. Egy cseppet sem sajnálja, hogy 
ő már nem adhat ilyen vacsorát. Csak mellékesen, Budapesten a leggyakrabban taxi-
val járunk, ám az én szupertakarékos unokatestvérem még csak föl sem ajánlotta, 
hogy beszáll a viteldíjba.”

Vladimir Rott magyar.indb   482Vladimir Rott magyar.indb   482 2010.09.30.   14:40:102010.09.30.   14:40:10



483

BUDAPEST LEGÖRDÍTI A FÜGGÖNYT

„Szeptember 20. Reggel a HÉV-vel elmentünk Szentendrére, ahol a Marcipán-
múzeumban kedvesen fogadott minket a házigazda, Szabó Karcsi, megvendégelt 
minket, és pár órát sétáltunk a parkban.

A Jutkánál elfogyasztott igen takaros ebéd után átmentünk Mancihoz, és hármas-
ban elindultunk az Operettszínházba, ahol mindhiába próbáltam a bejáratnál jegyet 
szerezni az esti előadásra. Ám az Operában szerencsénk volt, megnéztük az Anyegint. 
Nagyszerű volt.”

„2003. szeptember 21. kedd, Varsó. A reptéren várok az átszállásra, indulok 
Torontóba. Szép kis napok voltak ezek Budapesten!

Vasárnap reggel elindultunk Jutkával Csepelre, Szabó Józsefhez, régi és hűséges 
barátomhoz vendégségbe. Magda, a felesége, nagyszerű ebédet főzött, ahogy mindig, 
és a beszédes házigazda hatására négyen szinte észrevétlenül, megittunk két üveg bort. 
Jó szívvel beszélgettünk a Szibériában, a tomszki Szibelektromotornál eltöltött napok-
ról. Jutka jól érezte magát.

Amikor hazamentünk, nem kapcsoltuk be a tévét, hanem leültünk a nappaliban 
és beszélgettünk. Azt javasoltam, hogy másnap menjünk el abba a budai temetőbe, 
ahol Lacit temettük el, és vigyünk neki virágot. Váratlanul ért, hogy Jutka ellenezte 
a tervet. Ám eszébe jutott a múlt, és hirtelen úgy döntött, most beszélni fog azokról 
a drámai eseményekről, amelyek vele történtek.

Ezekből csak kettőt. Kiderült, hogy Laci, aki a kalapot viselte a családban, és 
minden pénzügyet személyesen intézett, nem tartotta fontosnak, hogy a feleségét is 
beavassa ezekbe a dolgokba. Jutka annak idején hosszú ideig a budapesti gyógyszer-
tárakat irányító osztály vezetője volt, otthon viszont éveken át minden nap a leg-
kisebb kiadást is beírta az aggályosan vezetett háztartási könyvbe. Laci, akivel 
ötvennégy évig éltek együtt, és aki az utolsó huszonkét évben rákos beteg volt, ennek 
ellenére nem gondolt bele, mi lesz a felesége jövője. A halála után kiderült, hogy a 
Római parti nyaraló egyedül az ő nevén van, és Jutkának számtalan iratot kellett 
kitöltenie a saját házáért, ráadásul kétmillió forint (nagyjából tízezer dollár) örö-
kösödési adót fi zetett. 

Jutka szomorúan mesélte, hogy a férjének ráadásul huszonhárom éven át szeretője 
volt – amíg meg nem betegedett –, és Ilonka, Jutka anyja mindig azzal próbálta 
megnyugtatni a lányát: »Előfordul. El kell viselni.«

Az ilyen beszélgetések után reggelig nem tudtam elaludni. Hallgattam a falon át 
Jutka hangos horkolását, aki már régen hozzászokott egy nagyon erős altatóhoz, ami-
től szinte pillanatok alatt elalszik, alig bír az ágyáig elmenni. Sajnáltam. Mit lehet 
várni az ilyen elkínzott, hajszolt, magányos lélektől? Attól az estétől kezdve egészen 
más szemmel néztem a tekintélyes nyaralót. A keserűség sosem hagyta el azokat, akik 
benne laktak. Szinte elátkozott hely!

Tegnap Jutka egész nap segített nekem a házban. Megjavítottam a régóta néma 
csengőt a kapunál, ami nélkül Jutka nem tud meglenni, mert gyorsan süketül, és nem 
hallja, ha kopognak a kapun. Kicseréltem egy szivárgó csövet és a zuhanyfejet. Előző 
nap új mosógépet vettünk, a taxis segített bevinni a házba. Beállítottam, bekapcsol-

Vladimir Rott magyar.indb   483Vladimir Rott magyar.indb   483 2010.09.30.   14:40:102010.09.30.   14:40:10



484

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME 17. FEJEZET

tam, és idegesen végigpróbáltuk Jutkával az egész ciklust. Szegény Jutka! – csupa 
izgalom és félelem.

Jutka párszor már beszélt nekünk Hunics Éváról, aztán tegnap este személyesen is 
találkoztunk. Kedves szomszédasszony, a harmadik utcában lakik. Már régen ismerik 
egymást, együtt szoktak kutyát sétáltatni. A rokonszenves és tetterős Éva azért jött át, 
hogy megismerjen, mert Jutkától hallotta, hogy hamarosan elutazom. Nagyon örül-
tem, hogy ismerik egymást, hisz így legalább valaki egy kicsit oda tud fi gyelni az 
unokatestvéremre.

A kérésemre Éva hazatelefonált, és nemsokára átjött a férje is, Hunics József, egy 
nagydarab, magas, életerős férfi . Beszélgetni kezdtünk. Kiderült róla, hogy Euró-
pa-bajnok volt kenu-kettesben, és ezüstérmes lett a melbourne-i olimpián 1956-ban. 
Hunics urat Frédi is követte, a kutyájuk, egy hatalmas és nagyon szép »amerikai 
buldog«.

A Hunics házaspár előtt még egyszer megpirongattam Jutkát, amiért olyan spóro-
lós, és kérve kértem, hogy jobban vigyázzon magára, ne sajnálja a pénzt ételre, azt 
vegye, ami ízlik, és főzzön magának. Fogalmam sincs, hogy Jutkának mennyi a pénze, 
de elég szép nyugdíja van, és szerintem az is bőven elegendő mindenre.

A Hunics házaspár igen rokonszenves. Éva megígérte, hogy odafi gyel Jutkára. 
Elkértem a telefonszámukat. Egy kicsit könnyebben készültem az útra, miután meg-
ismertem őket.”

Ezután szinte hetenként telefonáltam Torontóból Budapestre.
Jutka minden hívásomnak nagyon örült, jól fogadta a vicceket, és gyakran írt. 

Nagyon érdekelte, milyen eredményeket érnek el az unokáink, akikről rendsze-
resen kapott fényképeket, s ezeket örömmel mutogatta az ismerőseinek.

2004 januárjának végén meglátogatta Jutkát az unokatestvére, Nemshitz Mari, 
Artúr bácsi lánya, Izraelből. Jutka közelgő születésnapjára érkezett. Nagyon jól 
érezték magukat, járták a boltokat, vendéglőbe mentek, naponta felhívtam őket, 
hallottam a hangjukon, hogy boldogok.

Január 31-én éjszaka budapesti telefon ébresztett. Mari hívott fel: „Vladimír, 
levelet írunk Jutkával. Add meg az útleveled számát! Jutka téged, Andrást és 
engem jelöl ki örökösének. Amikor Budapesten jársz, menj el vele az ügyvédhez, 
hogy hivatalos legyen.”

Nem sokkal később levelet kaptam Maritól Izraelből. Leírta, hogy töltötte az 
időt Budapesten, és elküldte a Jutka által fogalmazott, kézzel írt végrendelet- 
másolatot. Az állt benne, hogy minden pénzét ránk, hármunkra hagyja, a Római-
fürdőn álló ingatlant, nyaralót pedig a Zukári családra, ahogy az az öröklési 
szerződésben is állt.

Továbbra is a megszokott rendszerességgel kaptuk Jutkától a részletes leveleit. 
Csak az egyikből idézek a példa kedvéért: „Budapest, 2004. február 23., hétfő. 
Kedves Vladi és Iya! Már elég régen nem írtam nektek, de most hirtelen arra támadt 
kedvem, hogy ne tőletek kapjak levelet, hanem én írjak. És tessék, olvassátok! Min-
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denekelőtt nagyon megszerettem a családotok második nemzedékét, s bár minden 
nappal többet felejtek angolból, mégis nagy szeretet él bennem a gyerekeitek és az 
unokáitok iránt. Biztos vagyok benne, hogy mindegyik zseni lesz, de hiszen már azok 
is. Először magamról mesélek, mert nincs kihez szólnom. De hát ezen már nem tudok 
változtatni. A magány miatt szinte már a szavakat is elfelejtem, azokat a szavakat, 
amelyeket úgy szerettem kimondani, de hát annak is vége. Egyértelmű, hogy nem 
vágyom semmire.

Éppen hogy betöltöttem a hetvenkilenc évet, amin egy kicsit csodálkoztam. Ám 
nem sajnálom az utóbbi három évet, és ha magamba nézek, azt sem sajnálom, amit 
elveszítettem (Úgy érzem, hogy itt Lacira, a férjére gondolt. – V. R.)

Furcsa emberek vagytok ti, sok mindenre képesek, bár megvan a saját bajotok is. 
Kívánom, és nagyon remélem, hogy még sok szép évig találkozzak veletek. Olyan 
okosan tudtok tervezni, hogy ez az év is érdekes és feledhetetlen lesz a családotoknak. 
Nekem már minden kiesik a kezemből, de jóformán a fejemből is. Úgyis tudjátok, 
hogy túl korán megöregedtem, amire okom több volt az elégnél. Nem akarok semmit 
mondani, de már csak így sikerült.

Beszéljünk valami másról! Egy hete vasárnap szép, napfényes idő volt, elindultam 
a Nagykörút felé, mert onnan sok villamos indul, felszálltam arra, amelyik a zsidó 
temetőhöz visz, ott áll meg a bejárata előtt. Majd egy órát tartott az út, kevesen voltak 
a villamoson, öt-hat ember. Persze, itt az emberek nem beszélgetnek, csak nézik egy-
mást. Én is az utasokat, az ismeretlen házakat nézegettem meg valami gyár is van ott.

Vlagyi, úgy érzem, és úgy gondolom, ezt nem kell megtenned. (Ez a mondat Jutka 
válaszának a folytatása a kérdésemre. Akkor tettem föl neki, amikor legutoljára 
találkoztunk. Azt kérdeztem, nem kéne-e Laci urnáját áthelyezni a zsidó teme-
tőbe, hogy közelebb legyen a szüleihez? – V. R.) Maradjon ez meg kívánságnak. 
Mindig szerettem elmenni veled a temetőbe, és továbbra is eljárok veletek, de ettől 
még a halottaink halottak maradnak. Nézzük csak a sírokat! Mindegyiket ismerjük, 
tudjuk, mit gondoljunk róluk. Nagyon jól ismertem Lacit, minden gondolatáról 
tudtam. Reszketett a térdem, amikor dühöngött. Mindenre emlékszem, de már nem 
akarok semmit. Vlagyi, hidd el nekem, hogy a garadnai és miskolci sírtól kezdve a 
gyerekeid, kicsik és nagyok, mindent fognak tudni, és azt teszik, amit jónak látnak. 
De Laci sosem szeretett senkit. Talán csak a mamát (Ilonkát – V. R.). Én is beszél-
getek a mai napig a mamával, és mindig válaszol. A mama jelent nekem mindent. 
Az egyetlen erőm és védelmem. Ne haragudj, hogy ilyesmiről beszéltem!  

Nagyon kérlek, Vlagyi, ne tedd meg, amit kigondoltál.
Holnap reggel postára adom a levelet, egy hét, amire megkapjátok, mit tehetünk. 

Vlagyi, még elég időnk van. Ha jól emlékszem, április közepén indultok hosszabb 
útra. Minden jót és szépet kívánok nektek! Várom a választ. Mindenkit csókolok: 
Jutka és a kismacska.”

Egyszer azt írta, hogy Zukári Kira kórházba akarja vinni, hogy kivizsgálják. 
Bár Jutkának sok betegsége volt, ez a hír valahogy megfoghatatlannak látszott. 
Március elejétől Jutka nem vette föl a telefont. Minden nap hívtam, és kezdtem 
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ideges lenni. Eszembe jutott, hogy megvan Hunicsék telefonja, fölhívtam őket. 
Éva azt mondta, hogy Jutka kórházban van, de másnap már kiengedik. Két napra 
rá felhívtam Jutkát, és nagyon elkeseredtem: a hangja alapján nagyon rossz álla-
potban volt. Párszor megkérdezte, ki is vagyok. Nem ismert föl, és lerakta a 
kagylót. Hunics Éva úgy magyarázta, hogy Jutka rosszul érzi magát, mélyen 
depressziós.

2004 áprilisának végén befejeződött családunk feledhetetlen körútja Bob-
rujszkba, Ulan-Udéba, Tomszkba és Togliattiba. Két nap varsói pihenő után a 
gyerekek visszaindultak Torontóba, mi pedig Iyával Jutkához repültünk. A rep-
téren új barátunk, Bordás Gábor várt minket, aki nemrégiben feleségül vette 
Kercsi Anikót, az encsi Kercsi kőfaragómester ikerlányai közül az egyiket. Gábor 
hivatásos rendőr, ám szabadidejében, amikor nem hord egyenruhát, mesterien 
szállít minket a szűk budapesti utcákon.

„Budapest, 2004. április 22. Úgy találtuk, Jutka megöregedett, ám lelkileg kissé 
jobb állapotban van, mint előző találkozásaink során. Gábor elvitt minket a teme-
tőbe. Ott úgy megnőtt minden, hogy alig találtuk meg a sírokat. Jutkával meghitten 
beszélgettünk. Lekaszáltuk a füvet. Jutka kézi kaszát használ, amilyen makacs. Átjött 
Hunics Éva és Szabó József. Megjavítottam a villanyvezetéket. Jutka főzött vacsorát.”

„Április 23. Jutka ma a banktól kapott egy levelet, amelyben valami irat volt ren-
geteg számmal. Jutka egy darabig nézte, aztán odahozta hozzám: »Vlagyi, mi ez?« 
Megnéztük Iyával, számlakivonatnak lászott. Azt mondtam Jutkának, a kanadai 
számlakivonaton sem nagyon tudunk eligazodni, a magyaron meg éppen nem: »De 
tudod, mit? – folytattam. – Iyával ma Csepelre megyünk, a Szabó-testvérekhez, akik 
meghívtak minket vacsorára. Megmutatom nekik az iratot, és megkérem őket, magya-
rázzák el.«

Meglepő volt Szabó Karcsi reakciója: »Ugyan, Vladimír, nem lehetsz ilyen ostoba! 
Hát nem érted? Ebben a havi számlakivonatban az áll, hogy Dobos Lászlónénak 
valamennyi itt felsorolt számlájáról a teljes összeget leemelték, ráadásul egy és ugyan-
azon a napon. Minden számla üres! A pénzt más bankokba utalták át dr. Zukári 
Ernőnek vagy Zukári Kirának.«”

Nem tudtam elhinni! Már maga az, hogy Jutkának olyan sok számlája volt. 
És mennyi volt rajtuk? Több millió. Több ezer dollár és euro. Hogy mondjam 
ezt meg Jutkának?

Éjfélre értünk vissza a Rómaira. Jutka megvárt minket, mosolyogva fogadott, 
a kaputól bekísért minket a házig. Másnap egész nap azon gondolkoztam, hogy 
lehet a legkíméletesebben közölni vele a hírt. Vagy lehet, hogy ő maga hajtotta 
végre az egészet, és tud mindenről?

Szombat volt. A Hunics házaspár reggeltől nálunk vendégeskedett a szállodában, 
aztán elvegyültünk a pihenőjüket töltő emberek között, sokáig sétáltunk a 
Duna-parton, Frédi futkározását fi gyelve, aki valahogy el is terelte a gondolataimat.

Este megjelent a nyaralóban a Zukári házaspár. Kira valami orvosságot hozott 
Jutkának. Én legtöbbnyire hallgattam, idegesen gondolkodtam a kialakult hely-
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zeten. Megkértem Kirát, diktálja le mind a tíz orvosság nevét és az adagolásukat 
is, mert ezeket Jutkának naponta be kellett szednie. Persze, a helyzet feszült volt. 
Mindenki a maga gondolataival foglalkozott. El sem tudtuk hinni, hogy ez a 
házaspár valóban ezt tette Jutkával.

Másnap vasárnap volt. Még mindig nem szántam rá magam, hogy elmondjam 
Jutkának, mi van a számlakivonaton. Megjavítottam a kaput, bezsíroztam a zárat 
és a zsanérokat. Estefelé éppen tettünk-vettünk Jutkával az udvaron, s mintegy 
véletlenül, megemlítettem a számlakivonatot. Először nem értette, miről beszélek. 
Elkezdte nézegetni az iratot. Aztán reszketni kezdett a keze, elfehéredett. Kisült, 
hogy ez neki is újdonság! Nyugtatni próbáltam: „Ne siess, és ne idegeskedj! Még 
az is lehet, hogy tévedés. Holnap reggel elmegyünk a bankba és tisztázzuk.” 

A Flórián téri OTP-bankfi ók udvarias tisztviselője fi gyelmesen végighallgatott, 
közben az izgatott Jutkát fi gyelte, aztán odament az egyik szekrényhez, és néhány 
nyugtával tért vissza, amelyek a pénz átutalását igazolták. „Ez az ön aláírása?” – 
kérdezte Jutkától. Minden nyugtán az április l6-ai dátum és Jutka aláírása szere-
pelt. Jutka még jobban kivörösödött, és idegesen kirobbant: „Az aláírás az enyém, 
de senkinek sem adtam oda, és nem is akarom odaadni a pénzemet.”

„De hát mit beszél, hölgyem? – kérdezte nyugodtan az alkalmazott. – Tíz napja 
azon a kereveten ült az ablak mellett egy fi atalemberrel jó pár óra hosszat, aztán 
odajöttek hozzám, hogy átutalják az összegeket, és ennek megfelelően aláírta a 
nyugtákat.”

„De nem akarom! Vissza akarom kapni a pénzemet!” – kiabálta Jutka.
„De a pénzt, hölgyem, nem tudjuk visszaadni. Csak abban az esetben kaphatja 

vissza, ha az a fi atalember, akinek átengedte, vissza akarja adni önnek, és aláír egy 
iratot, hogy visszatéríti.”

Egy kis ideig hallgattunk. Jutka tekintete teli volt elégedetlenséggel. Nem tud-
tam, mit mondjak neki. Végül megkérdeztem, van-e más bank is a városban, amely-
ben pénzt tart. Mert akkor oda is el kell menni, és rákérdezni a pénzre. Jutka azt 
mondta, hogy nem tudja. Erre azt ajánlottam, hogy menjünk vissza a Rómaira, és 
keressük meg az iratok közt. Amikor kiléptünk a bankból, és elindultunk az autó-
busz megállóba, Jutka a Flórián téren észrevett egy CIB Bank feliratot, egy pillanatra 
megszédült, és a kezemért nyúlt. A CIB Bankban gyorsan megtalálták a két lenul-
lázott számlát. Az egyik számláról 4426 dollárt emeltek le április 5-én, a másikról 
pedig 1.395.907 forintot (nagyjából 6500 dollár az akkori árfolyamon).

Annak idején mindegyik számla Lacié volt. Az ő nevére állították ki őket. Nyil-
ván az történt, hogy Laci halála után a Zukári házaspár „segített” Jutkának, hogy 
átírják a számlákat a saját nevére. Jutkának és Lacinak csak egy közös számlája volt, 
amelyet hosszú évek óta a Bécsi úton lévő Budapest Bank fi ókjánál vezettek.

Rábeszéltem Jutkát, hogy menjünk be a legközelebbi presszóba, igyunk egy 
kávét, együnk egy süteményt és pihenjünk. Amikor magunkhoz tértünk, elmen-
tünk a Budapest Bank fi ókjába. A bankfi ók vezető, Orosz Éva felállt az asztalá-
tól, és elénk jött, amikor megpillantott minket, melegen üdvözölte Jutkát, aki 
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bemutatott neki. Éva magas, rokonszenves, középkorú nő volt, és „Jutka 
néni”-nek szólította Jutkát, ami miatt azonnal megkedveltem. Átkarolta Jutkát, 
és végighallgatta a megdöbbentő híreinket. Aztán óvatosan közölte, de ezt is 
inkább nekem mondta. „Ez csak egy része a gondoknak. A Zukári házaspár egy 
csomó nagy értékű Államkötvényt adott el, amelyeket Dobosnétól csaltak ki. 
Nagyjából húszmillió forint volt az értékük. Az állampapírokat sietősen adták 
el, nem várták meg a lejáratukat. Még egy-három hónapot kellett volna várni. 
Ha vártak volna, nem veszítettek volna el egy jó csomó kamatot, amit az idő 
előtti felmondás miatt ilyenkor leszámítanak az összegből. Az államkötvények-
ről mindjárt átküldi az egyik kolléganőm a számlamásolatokat, amelyeknek 
másolatát átadom önöknek.”

Csak hallgattunk. Éva ott állt mellettünk, legalább olyan zavarban volt, mint 
mi, szenvedett, hogy semmit sem tud segíteni. Látszott rajta, hogy őszintén saj-
nálja Jutkát. Odahívott minket az íróasztalához, behívta a képernyőre Jutka 
számláját. Megmutatta, hogy az utóbbi pár hétben csak a villanyszámla összegét 
utalták át a számláról, valamint megérkezett a nyugdíj, nyolcvankilencezer forint, 
és három nappal azelőtt huszonötezer forint átutalás egy másik bankból. Oda-
súgtam Jutkának, hogy bizonyára Zukári teljesítette havonként esedékes köteles-
ségét, ahogy az öröklési szerződés megszabja. „Nem fi zet!” – mondta haragosan 
Jutka. Éva végignézte a számítógép kimutatását, és azt mondta: „Az utóbbi két 
évben csak másodszor utalják át ezt az összeget. Az első átutalás február 23-án 
érkezett.” Észrevettem, hogy a számlán több mint egymillió forint van.

Hihetetlenül hosszúnak találtam a visszafelé utat Rómaira. A villamosról két-
szer szálltunk át buszra, és egész úton hallgattunk. Nem volt mit mondani. Nem 
tudtam rávenni magamat, hogy megkérdezzem Jutkát, minek ment bele ebbe az 
egészbe, mit remélt tőle. Hiszen ez elképzelhetetlen!

Iya egész nap idegeskedett otthon, és már a kapuban várt minket. Türelmet-
lenül leste minden szavamat. Gyorsan és oroszul elmondtam neki, mennyire 
reménytelen a helyzet, s közben próbáltam megnyugtatni. Elmondtam neki azt 
is, mennyi pénz van a Budapest Banknál vezetett számlán. Iya sápítozott, a szemét 
forgatta, aztán egy pillanat alatt összeszedte magát, átölelte Jutkát, és azt mondta: 
„Jutkám, hála Istennek, van annyi, hogy megélj belőle. És hidd el, nem válik 
hasznukra az, amit elloptak tőled. Majd meglátod!”

Amikor bementünk a házba, Iya még sokáig hajtogatta: „Ennyi pénz! Egész 
életükben kuporgattak, mindent megvontak maguktól.” Egy kicsit szégyelltem 
magam, hogy ennyire nem ismertem a Dobos házaspár anyagi helyzetét, ám 
hamarosan megnyugodtam. Hiszen ők voltak azok, akik mindent eltitkoltak 
előlünk. Még az is lehet, hogy féltek tőlünk.

Egész este Jutkát próbáltuk szóra bírni. Arra kértük, próbálja elmagyarázni, 
mi történt. Nagyon zavart volt, mindenre csak azt mondta, hogy nem, meg hogy 
nem tudom, nem emlékszem. Egyvalamit biztosan láttunk: nagyon félt a Zukári 
házaspártól. Aztán bevette az altatóját és elaludt.
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Reggel úgy döntöttem, hogy nem említem többet az eltüntetett pénzt, annál 
inkább nem, mert csak pár napunk maradt már Budapesten, és a kialakult hely-
zetben úgysem tehettem semmi lényegeset. Jutka reggeli után megérezte, milyen 
hangulatban vagyok, mert könnyes szemmel könyörögni kezdett. „Vlagyi, segíts 
rajtam! Nagyon kérlek, segíts!”

Összeszorult a szívem: „Hiszen Jutka a rokonom! Rosszindulatú, titkolózó, 
makacs, csak magát szereti, de akkor is a rokonom. Hogy hagyjam most itt?”

Iya ott állt mellettem. Egy kicsit gondolkoztam, aztán azt mondtam: „Csak 
akkor segítek neked, ha igazán akarod, és ha hallgatsz rám. Máskülönben üres 
idő- és pénzpocsékolás lesz az egész.”

„Vladi, szükségem van a segítségedre. Segíts!” – hallottam a választ.
Két óra múlva már ott ültünk Jutkával egy fi atal ügyvéd várószobájában, akit 

csepeli jó barátom, Szabó József talált nekünk az unokája segítségével. Az ügyvéd 
átnézte a végrendeletet, meghallgatta, mit tapasztaltunk a bankokban, aztán azt 
mondta: „A bankügyekkel nem foglalkozom. Ez bűntett, majd a rendőrség föl-
deríti. Megpróbálom megsemmisíttetni az öröklési szerződést, hogy a Rómain 
álló ház legalább megmaradjon. Ez a villa értékének tíz százalékába fog kerülni 
önöknek. Ha úgy gondolják, hogy ma hatvanmillió forintot lehet kapni érte, 
akkor attól a naptól számítva, hogy elérem a öröklési szerződés megsemmisítését, 
harminc napon belül hatmilliót (harmincezer dollárt) kell fi zetniük.”

Az ügyvéd megkérdezte, hajlandó-e Dobosné asszony aláírni azt az iratot, 
amely feljogosítja, hogy megkezdje az öröklési szerződés megsemmisítésével kap-
csolatos pert. Jutka megtagadta, és bevallotta, hogy nagyon fél Zukári Ernőtől. 
Jutka írásbeli engedélye nélkül a pert nem lehetett elkezdeni. Megígértem az 
ügyvédnek, hogy visszamegyünk hozzá, ha Jutka mégis rászánja magát a perre. 
Kétszázötven dollárt fi zettem ezért a látogatásért.

Óvatosságra intett, hogy az ügyvéd oly igen magabiztos volt. Éreztem, hogy 
Magyarországon van akkora korrupció, hogy a fi atalember nem fog sokat habozni, 
megéri-e hatmillióért nekünk dolgoznia, vagy inkább a másik oldalt segíti, amely 
esetleg többet ígér.

Némán ültünk Gábor kocsijában, aki visszavitt minket a Rómaira. Tekintve, 
hogy nem láttunk lehetőséget további értelmes lépésre, s hogy nemsokára elin-
dulunk Budapestről, Iyával úgy döntöttünk, levelet írunk Zukárinak, naivan, a 
becsületességére apellálva. Oroszul írtam meg a levelet, régi barátomnak, Szabó 
Józsefnek a felesége, Magda sokat dolgozott azon, hogy elkészítse a magyar for-
dítást, amelyet mellékeltünk a levélhez.

Idézem a levél szövegét: „Kedves Ernő és Kira! Oroszul írom ezt a levelet, hogy 
ne tudják nagyon sokan elolvasni. Remélem, megértik.

Április 24-én, szombaton, amikor találkoztunk a Rómain, fi gyelmesen megnéztük 
önöket, és ahogy mindig is föltételeztük, nagyon intelligensnek, szép házaspárnak 
láttuk önöket, akik méltóképpen képviselik a magyar társadalom elitjét. Nagyon 
nyugtalan voltam, de Jutka jelenlétében nem akartam elrontani a hangulatot.
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Ezekben a napokban tudtuk meg, hogy elképzelhetetlen és megengedhetetlen tet-
teket hajtottak végre. Nem hiszem, hogy le merték volna nullázni az édesanyjuk 
bankszámláját még az ő életékben. Ez hallatlan és elképzelhetetlen az önök társadalmi 
helyzetében. Különösen, ha a családjuk egy magányos, idős és tehetetlen barátjáról 
van szó, aki nyolchónapos korától ismeri önt, Kira. Negyvenhárom éve látogatjuk 
Jutkát. Négyszer voltak nálunk Lacival Torontóban, és mindig csak jót hallottunk 
önökről és az önök gyerekeiről is.

Nem tudom szóval érzékeltetni az elszörnyedésünket, amikor ma, 2004. április 
24-én elmentünk Budapesten az ügyvédünkhöz, aki megnézte Jutka számlakivonatait, 
amelyekről 14.500.000 forintot utaltak át és vettek fel. Az ügyvéd azt tanácsolta, hogy 
haladéktalanul adjuk át az ügyet a rendőrségnek, hiszen bűntényről van szó. Jutka 
erre elsírta magát és reszketni kezdett, s azt mondogatta közben, mindkettőjüktől 
nagyon fél, különösen öntől, Ernő. Nagyon fél! És teljességgel önöktől függ. A ház min-
den zárjához van kulcsuk, és előzetes értesítés nélkül is bármikor idejöhetnek, akkor 
is, amikor ő nincs itthon. (Nem arra az esetre gondolok, amikor kórházban volt.)

Talán azt állítják, hogy Jutka önként és tudatosan adta át önöknek több mint a 
felét a megtakarításainak? Ez a családokról maradt rá: a Dobos családról, Sebő Mis-
kától, és Ilonkától, Róth Lujzától, Getler Lolótól és Jenőtől meg Rádai Sándortól. Laci 
az utolsó huszonöt évben nem dolgozott, a betegsége miatt nyugdíjazták. Akkor hon-
nan a milliók?

Ernő, minden bankban az ön határozott, olvasható, és Jutka reszkető kézzel írt 
aláírása van a pénz átutalásával kapcsolatos nyugtán (mellékelem az egyik másolatát). 

Undorító tett volt, szörnyű hiba, amit csináltak. Szörnyű a gyerekeik jövője szem-
pontjából is. Nagy tisztelettel arra kérjük önöket, ne beszéljenek erről a levélről Jut-
kának. Kérem, adják meg a lehetőséget neki, hogy rettegés nélkül élje le az életét, ne 
kelljen attól félnie, hogy utcára kerül.

Jól tudják, hogy évenként kétszer látogatom meg Jutkát, mindig elviszem a teme-
tőbe, hogy tisztelegjünk és virágot vigyünk az öregeink tizenkét sírjára. Támogatom 
őt. Iparkodom elűzni a félelmeit, és egy kicsit jobb kedvre deríteni.

Érthető, hogy öregszik, s hogy mind nehezebb bánni vele, de senkinek sem szabad 
elvenni tőle a döntési jogot és a szabad akaratot. (Ezt akkor írtam, amikor még nem 
tudtam, valójában mi történt Jutkával – V. R.)

Nagyon kérem önöket, tegyék jóvá a hibájukat. Utalják vissza Jutka számlájára 
a Budapest Bank fi ókjába (Bécsi út 38.) a következő összegeket:

1. Több mint tízmillió forintot az elvett államkötvényekért.
2. 8083 eurót, amit az OTP Banktól (Flórián tér) utaltak át.
3. A CIB Bankból (Flórián tér 16-19.) elvitt 4426 USA-dollárt.
4. A CIB Banktól (Flórián tér 16-19.) elvitt 1.395.907 forintot. 
Tudjuk, hogy nem könnyű egy hibát helyrehozni, ám a név becsülete és a jó hírnév 

minden pénznél többet ér. Sem nekünk, sem Jutkának nincsen logikus magyarázatunk 
arra, miért éppen most emelték le ezeket az összegeket. Hogy mivel indokolják az 
eljárásukat.
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Ma az ügyvéd rögzítette, amit Jutka mondott, hogy nagy jelenetet rendeztek neki 
az önök lakásán, és utána azzal a reménnyel adott át önöknek tízmillió forintot, hogy 
»talán továbbra is szeretni fogják.«

Még valami. Nagyon jól és régen tudják, hogy a Róth-Dobos családnak a világon 
már csak három örököse van: Nemshitz Mirjam (Izrael), Roth Perec (Izrael), és Vla-
dimír Rott (Kanada). Ennek ellenére 2002. február 15-én ügyvédet hívattak, és 
aláírattak Jutkával egy nagyon is gyanús öröklési szerződést, amelynek értelmében 
igényt formálnak az Emőd utcai ház öröklésére. Miért? Érthető volna, ha ezt valami 
jöttment, csaló tette volna. De nagyon is kiáltó ellentétben áll a magyar tudomány 
világméretű tekintélyével. Szedje össze a bátorságát, és vonja vissza az igényét. Mi, a 
Róth-Dobos családok törvényes örökösei, fi gyelembe véve sokéves barátságukat, készek 
vagyunk a vagyon egyenlő jogú, negyedik örökösének tekinteni önöket. S mindez 
rendesen és méltóképpen megoldható, jó példát adva a gyerekeinknek, ráadásul nem 
kell fölöslegesen ügyvédre költeni. És ami a legfontosabb, így közösen megóvhatjuk a 
mi Jutkánk nyugalmát és kényelmét, élete végéig.

Nagyon reméljük, kedves Ernő és Kira, hogy képesek méltósággal és jól elsimítani 
a köztünk lévő nézeteltérést.

Üdvözlettel: Vladimír és Iya”
A Zukári házaspár első reakciója az volt erre a levélre, hogy teljes egészében 

visszautalták a CIB Bankba (Flórián tér 16-19.) az onnan elvitt 1.395.907 forin-
tot. Ez volt az egyetlen, amit visszaadtak. Az egyik tanú később elmondta, hogy 
Zukári Kira azt mondta, miután elolvasta a levelünket: „Életre-halálra harcolni 
fogok ezért a pénzért”.

Ami minket illet, az egész helyzet és förtelmes történet miatt, a távolság és 
Jutka viselkedése okán, fi gyelembe véve az unokatestvérem félelmét és meghu-
nyászkodását a Zukári házaspár előtt, semmilyen reményünk nem volt arra, hogy 
a továbbiakban is megkísérelhetjük valamilyen módon visszaszerezni a többi 
pénzt. Iyával elhagytuk Budapestet, Hunicsék „felügyelete” alatt hagytuk Jutkát, 
aki kénytelen volt eltűrni Zukáriék „törvényes gondoskodását”. A házaspár még 
jobban hitt vélt igazában, és még annyira sem gondoskodtak róla.

„Budapest, 2004. május 15., szombat. Kedves Vlagyi és Iya! […] Már nem is 
emlékszem, mi volt az eredménye, amikor az ügyvédnél jártunk, akitől pedig sok 
mindent hallottam, és akkor meg is értettem. Nem hiszem, hogy lesz még lehetőséged 
megérdeklődni az ügyédtől, milyen lépéseket kell tennünk. 

 […] Voltam még egy bankban, ahol kiderült, hogy Zukári Ernő több mint egy-
milliót vett le a számlámról, és még csak nem is szólt. Sőt, valutában követelte a 
banktól a kivétet. Semmit sem tudtam arról, hogy a bankszámláimról pénzt vesznek 
ki, most meg Zukári azt mondja, »csak arra az esetre« vette el a pénzemet, »hogy 
milyen jó lesz megtudni, ha egyszer elfogy a pénzem, hogy megőrzött egy csomót.« 
Majdnem elájultam, amikor ezt meghallottam. Hol tartok most? Hat hete nem jár-
tam a bankban, ráadásul még kórházban is voltam, és a pénzem máris eltűnt. Sze-
rencsére még maradt valamennyi, de ez csak töredéke annak, amennyi volt. A meg-
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élhetésre elég, csak még jobban kell spórolnom. Azóta nem tudok rólatok semmit, hogy 
elutaztatok. Írj, kérlek! Mindenkit csókolok: Jutka és a kismacska.”

Május végén még egy levelet kellett küldenem Zukárinak, amelyben megis-
mételtem a tanácsomat, hogy értékelje újra, ami történt, és adja vissza Jutkának 
a pénzét. De még hozzátettem: 

„Érthető, hogy haragszanak és nyugtalankodnak, miután megkapták az első leve-
lemet. De mit érezzek én, amikor két napja felhívtam Jutkát, hogy megtudjam, hogy 
érzi magát, és elsírta magát, amikor meghallotta a hangomat. Jutka ezt mondta: 
»Laci valamikor 10.990 dollárt kapott Németországtól, jóvátételként a koncentrációs 
táborban elszenvedett időszakért, tegnap viszont kaptam a K&H Banktól egy iratot, 
hogy 990 dollár maradt a számlán. Biztos voltam benne, hogy az irat hibás. Ma 
reggel bementem a bankba, ahol megmutatták, hogy április 5-én 10.000 dollárt 
utaltak át egy másik bankba, Zukári nevére.« Rá merte tenni a kezét arra a pénzre, 
amit Laci a szenvedéséért kapott?

Amennyiben nem adják vissza a Jutkától elvett pénzt, a következő lépésem az lesz, 
hogy a gyermekeikhez fordulok, és tájékoztatom őket arról, mi történt.” 

Addigra már minden reményt elveszítettem, hogy Zukári valaha is visszaad 
valamit Jutkának. Ám az élet megteszi a maga észrevételeit. Június elején újra 
fölhívtam Jutkát, aki azt mondta, nem tud most velem beszélgetni, mert két 
asszony van nála. Megkérdeztem, honnan jöttek, amire Jutka azt mondta: „Abból 
a hivatalból, amely kijár az öregekhez.” Kértem Jutkát, hogy írja le a nevüket és 
a telefonjukat. Másnap reggel pedig felhívtam a két látogatót. Magabiztos női 
hang szólt bele a kagylóba: „Somorjai Gabriella, a III. kerületi Polgármesteri 
Hivatal Gyámügyi Hivatalának ügyintézője:” Bemutatkoztam, elmondtam, hogy 
Kanadából telefonálok, Torontóból, és őszintén megköszöntem, amiért ő és a 
kolléganője talált időt arra, hogy meglátogassák Dobos Jutkát, az unokatestvére-
met. Somorjai asszony megkért, hogy tartsam a vonalat, kis ideig halkan beszélt 
valakivel, aztán megkért, hogy még egyszer mondjam el, miféle rokonom Dobos 
asszony. Megmagyaráztam: „Az apám, Róth Ferenc Jutka anyjának, Róth Ilon-
kának az öccse volt, így az unokatestvére vagyok Dobos asszonynak. Emellett 
Izraelben él Róth Artúrnak, Ilonka néni másik öccsének két gyereke, akik szintén 
Dobos asszony unokatestvérei.

– Ez nagyon fi gyelemreméltó – mondta Somorjai asszony. – Éppen egy kis 
zavar van nálunk. A napokban bejött hozzánk Zukári Ernő doktor, megmutatta 
az öröklési szerződést, és azt kérte, minél előbb nevezzük ki Dobos asszony gyám-
jának, mert az egészsége állítólag komolyan megrendült, és időnként nem tud 
tisztán gondolkodni. Zukári doktor kijelentette, hogy Dobos asszonynak nincsen 
élő rokona, és hogy a feleségével ketten az egyedüli emberek, akik közel állnak 
hozzá, és hogy csak ő lehet a gyámja. Elmondtuk Zukári doktornak, hogy a 
magyar törvények értelmében az öröklési szerződés kedvezményezettjének nin-
csen egyidejűleg arra is joga, hogy gyám legyen. Zukári doktor megharagudott, 
és kijelentette, hogy akkor perrel kényszerít minket arra, hogy megadjuk neki ezt 
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a jogot. A Gyámügyi Hivatal képviselői tehát azért látogatták meg Dobos 
asszonyt, hogy megismerjék, és összeírják a vagyonát.

„Ez hihetetlen! Micsoda pimaszság! Igazi álnokság!”– csak ennyit voltam képes 
válaszolni Somorjai asszonynak az elmondott, rettenetes hírre.

Csak később tudtuk meg, hogy a Zukári házaspár megérezte, milyen veszélyes 
helyzetbe kerültek Jutka pénze miatt, és tanácsot kértek az ügyvédjüktől, aki 
egyebek mellett azt tanácsolta Ernőnek, hogy sürgősen legyen Jutka hivatalos 
gyámja, mert így azonnal törvényessé válik, hogy leemelte a pénzt Dobos asszony 
számláiról. Ezért volt Zukári kétségbeesett kísérlete, hogy mindenképpen egyez-
ségre jusson a Gyámügyi Hivatallal.

Nagyon felháborodtam. Fájt Jutka miatt, az egész Róth család miatt. Ezért 
aztán az feleltem Somorjai asszony kérdésére, hogy készülök-e mostanában Buda-
pestre, mert hogy mégis jó volna, ha találkoznánk a Gyámügyi Hivatalban, hogy: 
„Azonnal megrendelem a repülőjegyemet!” Így kezdődött a röpködés Budapestre: 
négy év alatt tizenkilencszer jártam ott, hogy segítsek Jutkának, és megpróbáljam 
legyőzni az őt megkárosító Zukáriékat.

„Budapest, 2004. július 4., vasárnap. Nagyon sok minden történt. Már harmadik 
hete itt vagyok Budapesten, ideje leírnom, ha röviden is, mi történt, különben elfelejtem.

Somorjai Gabriella fi atal, értelmes, rokonszenves asszony. Jutkával kettesben men-
tünk el hozzá. Jutka azonnal kijelentette, hogy semmiféle gyámra nincsen szüksége, 
ám Gabriella elmagyarázta neki, hogy mindenképpen ki kell neveznie egy gyámot 
arra az esetre, ha Zukári bírósághoz fordul, ahol Jutka nehezen tudná önmagát kép-
viselni. Tíz napot adott arra, hogy javasoljak valakit. Mivel kanadai állampolgár 
vagyok, nem lehetek én a gyám. Néhány napig fontolgattam a különböző személyeket, 
de senkit nem találtam. Végre eszembe jutott az ifj abb Kercsi Ilona, vagyis az encsi 
ikerlányok közül a fi atalabbik, aki Budapesten lakik, egyetemet végzett, és a budapesti 
reptéren dolgozik.

Ilcsi az anyjával meglátogatott minket a Rómain. Jutkának tetszett Ilcsi. Elvittem 
őket ebédelni. A vendéglőben részletesen elmondtam a helyzetet. Ilcsi beleegyezett, 
hogy a segítségemre lesz. Ámbár csak a bírósági eljárás után nevezik ki gyámnak, Ilcsi 
kész volt elkezdeni a látogatásokat Jutkánál és megismerkedni az ügyeivel.

Voltam Jutkával fi atal ügyvédünknél, ahol Jutka aláírta a papírokat, hogy meg-
kezdheti a bírósági eljárást az öröklési szerződés érvénytelenítése tárgyában. Hatszáz 
dollárt fi zettem neki a »startért«.

Tízezer dollárt hoztam magammal Torontóból, szórom a pénzt minden nap, remé-
lem, elég lesz. Sok megy el taxira, és Gáborra is sokszor szükségem van. Fölfi gyeltem 
egy veszélyforrásra: Jutkának egyre romlik a hallása, reszket a keze, így nem hallja, 
amikor meg akarja gyújtani a gázt, hogy már áramlik kifelé, nehezen gyújtja meg a 
gyufát és egészen közel hajol az égőhöz, amitől lángra kaphat a haja. Elkeseredetten 
tiltakozott, alig sikerült rábeszélni, de ma végre lefedtük és kikapcsoltuk a gáztűzhelyet. 
Vettem neki egy mikrohullámú sütőt, most tanuljuk az egyes programokat. Először azt 
bizonygatta, hogy nem fogja használni, de most már megnyugodott.
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És ráadásul ma van július 4-e! Hatvanhat éve, hogy apámat letartóztatták, és 
negyven éve született Ilona, a lányunk. Gratuláltam neki.

Megérkezett Szabó József, lekaszáltuk a füvet, visszavágtuk a fákat, Jutka segített. 
Alig tud járni, de makacs, haragos. Elvittem őket vendéglőbe, ittunk mindkét évfor-
dulóra. Iszját minden nap felhívom.

Zukári Ernőt még nem láttam, Kira hetenként egyszer látogatja meg Jutkát, gyógy-
szert hoz neki. Megmondtam neki, hogy a torontói pszichiáterek véleménye szerint 
az egyik erős orvosság adagja Jutka korához képest túlságosan nagy. Nem hittem a 
szememnek, ugyanis Kira ott helyben szinte a felére csökkentette az adagot. Ő maga 
állapítja meg az adagokat? Nem kérdezi meg az orvost?

Az egyik nap lefeküdtem pihenni ebéd után. Jutka ébresztett föl. »Ernő kér a tele-
fonhoz.« Felkaptam a köpenyemet, bekapcsoltam hordozható magnómat és odavittem 
a telefonhoz.

»Vladimír, fi gyelmeztetlek, ha a gyerekeim bármit megtudnak a pénzről, olyat 
teszek a gyerekeiddel, hogy egész életedben bánni fogod« – hallottam Zukári ideges 
hangját.

»Inkább azt mondd meg, mikor adod vissza Jutkának a pénzt. Meddig akarsz 
még gúnyt űzni egy magányos öregasszonyból?«

»Jutkának annyi a pénze, hogy annyiról nem is álmodhatsz. És különben is, semmi 
közöd a pénzéhez. Menj vissza Kanadába, ne avatkozz az életünkbe!« – mondta 
haragosan Zukári és letette a kagylót.

Ennek a hétnek a keddjén Jutkával, Ilcsivel és Gáborral a kerületi rendőrségen 
voltunk, ahol egy fi atal és komoly nyomozónő, Gál Éva fogadott minket. Minden 
egyes szavunkat jegyzőkönyvben rögzítette arról, mit tudunk Jutka pénzéről, amit 
Zukári doktor és a felesége leemelt a bankszámláiról.”

Jutka sorsa tehát három különböző bíróság döntésétől függött. Az első bíróságnak 
a gyámot kellett kineveznie, a második arról dönt, milyen mértékben marad a 
saját háza tulajdonosa, a harmadik bíróság azt próbálta fölfogni, hogyan képes 
egy ember ilyen egyszerűen átadni valakinek a millióit. 

Mindegyik eljárás hónapokig elhúzódott, a bíróság kérdezett, az ügyvédek 
válaszoltak, a tanúk is, már ha megjelentek az idézésre, készültek a jegyzőkönyvek. 
Ha megérkeztem, kifi zettem a perköltségeket, az ügyvédeket és vártam. Aztán 
fokozatosan elveszítette a jelentőségét az egész, a fontos Jutka hogyléte lett.

„Budapest, 2004. július 7. Várom, hogy felszálljak a torontói gépre. […] A három 
hét alatt nagyon óvatosan, de kitartóan arra noszogattam Jutkát, hogy beszéljük meg 
a jövője kérdését. Laci sosem hagyta volna, hogy ilyesmiről beszéljünk, de Jutka sokkal 
okosabb nála, egy idő után beleegyezett. Azt ajánlottam neki, tájékozódásként láto-
gassunk el néhány idősek otthonába, voltunk is négyben, megnéztük a szobákat, a 
környezetet, kiderítettük, mennyiért bérelhető a szoba, mekkora a havonként fi zetendő 
összeg, milyen az étel, mit lehet csinálni és mennyit kell várni. Az egyik otthon vagy 
tizenkét kilométerre volt a várostól, szép környéken, de nem tetszett a rettenetes csönd 
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és unalom. A legjobban az újpesti Liszt Ferenc utcában található zsidó idősek otthona 
tetszett. Több egyágyas szoba van, mindegyikhez fürdőszoba, vécé tartozik. Örültem, 
amikor az unokatestvérem sokkal inkább gyakorlati, mintsem érzelmi oldalról kezdte 
nézni a kérdést.

Az első naptól sokat foglalkoztam Jutka étkezésével. Makacs és kiszámíthatatlan, 
és lehetetlen megállapodni, sőt akár tárgyalni is vele a kérdésről, ha arról van szó, 
hogy pénzt kell kiadni. De ez alkalommal nem hagyhattam, hogy megelégedjen egy 
kis darab kolbásszal és zsemlével reggelire. 

Először a zsidó közösséghez fordultam segítségért, ahonnan elirányítottak az idős 
zsidóknak szociális segítséget nyújtó városi szervezethez, amelyet a JOINT tart fenn. 
Ez a szervezet naponta szállítja házhoz a meleg ebédet a legyengült idős embereknek.

Ám a kérésemre szarkasztikus mosoly volt a válasz. Udvariasan fogadtak, amikor 
elmondtam, hogy Kanadából jöttem, s egy magányos, beteg öregasszonynak meg aka-
rom szervezni, hogy házhoz hozzák az ebédjét. Jutkát felírták a listára, ám amikor 
a lakhelyére került a sor, mindig ugyanazt a választ kaptam: »Mit képzel, Rott úr? 
Nagyon messze van a városközponttól. Csak a benzinre elmegy az egész költségveté-
sünk. Még sosem szállítottunk oda. Aki Rómaifürdőn lakik, az nem csupán a saját 
ebédjét tudja kifi zetni, hanem még a JOINT-ot is támogatnia illik.«

A Rómain is van házhoz szállítás, jóízű az étel, előző nap is meg lehet rendelni a 
menüt, de egy hétre előre is. Mostanában én rendeltem és fi zettem. Pontosan a meg-
jelölt időpontban meg is érkezett a motor, a kislány becsöngetett. Ám nem volt köny-
nyű megrendelnem a másnapi ebédet, mert Jutkán kitört a hisztéria, azt kiabálta, 
hogy drága, sokba kerül. Ráadásul rossz is. És persze a fele adagot meghagyta más-
napra. Nem volt erőm vitatkozni vele, a kislány rendelés nélkül távozott, én meg 
kikísértem a kapuig, borravalót adtam neki, és kifi zettem a másnapi szállítást is, 
ráhagyva, hogy ő válassza ki a fogást. Ma már elutazáshoz készülök, odaadtam a 
kislánynak a pénzt egy hétre előre, Jutka pedig megígérte, hogy ő is fog meleg ebédet 
rendelni, ha nem is minden nap.

Németh Ágnes, a JOINT Szociális Szolgálata egyik részlegének a koordinátora, mint 
a mesében, kapóra jött. Kijelölt Jutkának egy házi gondozót, aki hetente háromszor 
két órát nála tölt. A bejáró segítséget Berkám Idának hívják, először tegnap ebéd után 
jelent meg Jutkánál. Csinos, középkorú asszony, aki érti a dolgát, és azonnal meg-
találta a közös hangot Jutkával, aminek határtalanul örültem. Berkám Ida azonnal 
megvizsgálta Jutkát, megtanulta, naponta milyen gyógyszert kell szednie, megígérte, 
hogy újravizsgáltatja, hogy az orvosok pontosítsák, melyikből hány gyógyszert kell 
szednie. Felhívtam Hunics Évát, aki azonnal átjött, hogy megismerkedjen Jutka új 
ápolójával. Este Ilcsi is benézett, hogy elbúcsúzzon tőlem, s Hunics Évával hármasban 
örültünk annak, hogy Jutka csak úgy ragyog, mert érzi, hogy többé nem marad 
magára.”

„Toronto, július 9. Felhívtam Berkám Idát, hogy megtudjam, mi újság. Ezt 
mondta: »Nagyon jól sikerült minden. Három órát voltam Jutka nénivel. Közben 
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telefonált Gál Éva a rendőrségről, mert kérdezni akart valamit. Kettesben elmentünk 
a rendőrségre, ahol Jutka néni értelmes válaszokat adott. Eszénél van, jó a hangulata. 
Ma azt mondta az ebédnél: Nem szabad elhíznom. Vénlány vagyok Miskolcról.«

Berkám Ida hordta az ebédet, Jutkával közösen megmelegítették a mikrohul-
lámúban, megebédeltek. Pénteken dupla adagot hozott, hogy elég legyen a hét-
végére is. Jutkára hamarosan rá sem lehetett ismerni. Megnyugodott, értelmesen 
válaszolt, amikor felhívtam telefonon, magáról mesélt. Egyszer azt mondta: „Vla-
gyi, úgy szurkolok neked, hogy sikerüljön visszaszerezni a pénzt Zukáritól.”

„2004. augusztus 10. Felhívtam Jutkát. Ma van anyjának, Ilonka néninek a 
születésnapja. Gratuláltam hozzá Jutkának. Csodálkozott, de megértette és megkö-
szönte. Reggel Gábor érte ment, elvitte a temetőbe, segített megtalálni a sírokat. Gábor 
nagyon rendes gyerek! Jutka elégedett volt. Este majd Ilcsi visz neki tortát.”

„2004. augusztus 30. Ma Gál Éva (a budapesti rendőrtiszt) azt közölte, amikor 
felhívtam, hogy végre minden bankfi óktól megkapták a nyugtamásolatokat a Jutka 
bankszámláin történt kivételről, ezért a következő héten elkezdik behívni a Zukári 
család tagjait vallomástételre.”

„2004. szeptember 4. A torontói reptéren ülök, az éjszakai járattal repülök Buda-
pestre. Muszáj egy kicsit segíteni Jutkának. De az a legfontosabb, hogy szeptember 
4-e van! Harminc éve ezen a napon léptünk Regina mamával kanadai földre. A mai 
évforduló tiszteletére a zsinagógában először Tóra olvasáshoz hívtak, utána Ochs 
rabbi azzal fejezte be szombati beszédét, hogy gratulált a Rott családnak. Az isten-
tiszteletről mindenkit meghívtam kidisre. A bankett terem zsúfolásig megtelt. Min-
denki melegen gratulált a családunknak, és örült a szokatlan eseménynek. Nagyon 
jól sikerült. Hála legyen Istennek, hogy ezt is megértük. Különösen az utóbbi napok 
beszlani eseményei fényében, ahol sok száz gyerek és felnőtt pusztult el az iskolát ért 
terrortámadásban. Tehetetlen és öntelt Oroszország, merre sodródsz megint? Annyira 
sajnállak!”

„Budapest, szeptember 10., péntek. E napok egyik fontos eseménye az ügyvédváltás. 
Olyan gyorsan peregtek az események, hogy megértettem, nem szabad a fi atal ügy-
véddel folytatni a munkát. Kanadai ismerőseim, amikor meghallották, milyen gon-
dom akadt Magyarországon, javasoltak egy ismertebb céget, amelynek a tulajdonosa, 
egy tapasztalt jogász, egy munkatársával együtt kézbe vette Jutka ügyeinek intézését. 
Háromszor is találkoztam velük. Egyszer Jutka is velem jött. Minden kérdésre értel-
mes választ adott. Rendes kis összeget kellett fi zetnem »visszalépésként« a fi atal ügy-
védnek, aki az öröklési szerződés ügyén dolgozott. A tapasztalt ügyvéd vállalkozott 
rá, hogy mindhárom ügyet viszi: a gyámság, a villa tulajdonjogának és a pénz vissza-
adásának ügyét. Elég soknak találtam az óránkénti kétszáz dollárt, amit kért, de más 
megoldást nem láttam. Előlegként négyezer dollárt fi zettem neki, hogy elkezdje. Jutka 
ma kapta meg az értesítést, hogy a bíróság október 8-án tárgyalja először a gyámság 
kérdését.
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Berkám Ida és a Hunics házaspár azzal a panasszal fogadott, hogy mind nehe-
zebben tudják kipréselni Jutkából a pénzt az ebédre, amelyet Ida szokott elvinni neki, 
de még a macska ételére is. Berkám Ida megpróbálkozott az ingyenes kóser ebéddel 
is, amit a szociális szolgálat oszt ki Budapest belvárosában, de Jutkának nem ízlett. 
Majdnem az egész pénzt, amit a Hunics házaspárnál hagytam Berkám Ida túlóráira, 
fűnyírásra, járdatakarításra, a ház javítására, Jutka ebédjeire költötték, de nem is 
lehet ráismerni: az arca rózsás, kezd helyrejönni.

Zukári Kira egy héten egyszer látogatja meg Jutkát. Néha elkíséri a férje. Az 
asszony hozza a gyógyszert, leülnek a konyhában, és dobozokba rakják. Amikor ilyen-
kor ott vagyok, csak köszönünk egymásnak Kirával, aztán behúzódom a nappaliba. 
Kira időnként orvoshoz is elviszi Jutkát, de Jutka nem tudja megmondani, hogy 
milyen orvoshoz.

A Zukári házaspár ebben az egyben segít Jutkának, bár az általuk is aláírt örök-
lési szerződés sokkal többre kötelezi őket. Érthető, hiszen mértéktelenül lefoglalja őket 
a gond, nehogy visszaadják a pénzét. Berkám Ida mesélte, hogy a Zukári házaspár 
több mint egy hónap után fedezte föl, hogy valaki eljár Jutkához: »Éppen halat sütöt-
tünk krumplival, amikor megjelentek. – Mi ez a szag a házban? – csodálkozott Kira. 
– Hát ettől fi atalodott meg annyira Jutka! – Ernő megkérdezte, ki vagyok. Azt felel-
tem, hogy Vladimír kérésére a JOINT szociális szolgálata már második hónapja 
engem küld, hogy segítsek Jutkának. Ernő azt mondta erre: – Nemsokára már nem 
lesz szükség a segítségére, mert öregek otthonába tesszük. – És felírta a szolgálatunk 
telefonszámát. Másnap Németh Ágnes elmesélte, hogy Zukári felhívta: – Hogy tehe-
tik ezt? Betámít valami huszadrangú rokon, segítséget kér, és maguk már küldik is 
Dobo sékhoz? Oda akarok menni, hogy mindent elmagyarázzak. – Ágnes azt felelte, 
hogy magyarázkodással nem foglalkoznak, és nem fogadta Zukárit.«

Tegnap Bordás Gábor szolgálati úton volt a kollégáival a Rómain, és úgy döntött, 
benéz Jutkához. Egyenruhában volt, és Jutka nem ismerte meg, s nem akarta been-
gedni. Aztán mégis ráismert, kinyitotta 
a kaput, megölelte. Kedden nagyon jó 
napunk volt. Gábor szinte fénysebességgel 
vitt el minket Miskolcra, ahol elmentünk 
a zsidó temetőbe. Nagyon örültünk, hogy 
Róth Józsefnek, a nagyapánknak a sírja 
rendben van, a füvet lekaszálták, a fel-
iratot kijavították a sírkövön. Adtam 
Balogh Istvánnak, a temetőőrnek ötven 
dollárt. Már régen ismer, és ő gondozza 
a nagyapám sírját.

Orosz Éva segítségével elértük, hogy 
Jutkának október elsejétől már nem kell 
elmennie a postára, hogy befi zesse a szol-
gáltatások csekkjeit. A gáz-, a víz-, a vil-

Jutka és Vladimír a nagyapjuk, 
Róth József sírjánál. Miskolc, 2005.
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lany-, a telefon- a szemétszállítás díját a bank közvetítésével, folyószámláról fi zeti, 
amihez havonta körülbelül negyvenötezer forintra van szükség.

Elmesélték azt az esetet is, amikor Jutka elveszítette a ház kulcsait, de aztán sze-
rencsére megtalálták. (Zukári már régen elvitte a másik kulcscsomót, ami annak 
idején Lacié volt.) Nem is az volt idegesítő, hogy pótkulcsokat készítsek (két készletet 
másoltattam, s az egyiket odaadtam Hunicséknak), hanem az, hogy meg kellett győz-
nöm Jutkát, hogy a másik kulcscsomót valami olyan helyre kell dugnia, amit elér. 
Valahogy aztán megegyeztünk abban, hogy a kapukulcs másolatát a kerítés végén egy 
szögre akasztjuk, a bejárati ajtó négy zárjának a kulcsát viszont már belülről kellett 
felakasztani a házban, az ablakpárkányra, egy virágcserép mögé dugtam. Ha egyszer 
szükség lesz rá, Jutkának fel kell mennie a verandára és betörni az oldalsó ablak üve-
gét, hogy hozzájusson a másolatokhoz. Az unokatestvérem elégedett volt ezzel a bonyo-
lult eljárással: »Vlagyi, ha nem volnál, ki kéne találni téged.«

Elüldögéltünk a verandán, mint általában, aztán megcsókoltuk egymást búcsú-
zásként, mielőtt lefeküdtünk volna. Holnap repülök haza…”

„Szeptember 11. A budapesti reptéren vagyok. Tegnap este tizenegy körül járt, ami-
kor kitettem azt a három pontot. Különös zajt hallottam, mintha valahol valami 
puha tömeg leesett volna, miközben írtam. Arra gondoltam, talán a vécéfedő esett le. 
Hallgatóztam, de már csend volt, a fürdőszoba üveges ajtaja mögött nem égett a vil-
lany, szóval, Jutka már lefeküdt.

Amikor befejeztem a naplóírást, levetkőztem, és halkan elindultam a fürdőszo-
bába. S amikor beléptem, akkor láttam, hogy Istenem! – Jutka mozdulatlanul fekszik 
a padlón. Odarohantam hozzá. Nem lélegzett, de a pulzusát ki tudtam tapintani. 
Veregettem a kezét, a mellkasát, az arcát. Halkan szólongattam. Felálltam, kinyitot-
tam az ablakot. Erre megmozdult egy kicsit. Alig éppen, de megszorította a kezemet, 
és a szájához húzta. Megcsókolta az ujjamat, és rebbent egyet a szeme. Megijedtem. 
Gondolkoztam, nem kell-e, hogy bezárjam félig kinyitott szemhéját. Vizes törülközőt 
tettem a homlokára. Megmoccant, ásított egyet, és mély álomba süppedt. Betakartam, 
hogy melegben legyen, egy törülközőt csúsztattam alá, hogy ne fázzon a csempézett 
padlón. Felhívtam Hunicsékat, Éva azt mondta, hogy azonnal átjön. Szaladtam, 
hogy kinyissam a zárakat. Felhívtam Iyát. Éva egy félóra múlva érkezett, kicsit meg-
mozgatta Jutkát, kérdezgette. Jutka halkan válaszolt, hogy nagyon fázik. Felbátorod-
tam, a karomba emeltem és átvittem az ágyára. Aludt ugyan, de értelmesen válaszolt. 
Melegen betakartuk, s odahúztam a kisasztalt az ágyhoz, hogy le ne essen róla. 
 Horkolni kezdett. Éva elment, én meg egész éjszaka járkáltam, és hallgattam, hogy 
horkol. Nagy ijedtség volt! »Lehet, hogy haldoklik – gondoltam. – Még azt mondják, 
hogy megöltem.«

Reggel hatkor, amikor hallottam, hogy mozgolódik, bementem hozzá. Felállt az 
ágyról, és azt mondta: »Szervusz!« Hát, ez volt a legszebb »szervusz« az életemben! 
Elmondtam neki, hogy mi történt vele. Nem akarta elhinni. Lefeküdtem a padlóra, 
megmutattam, hogy feküdt ott. Hogy fel kellett karolnom onnan.
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Berkám Ida nagyon egyszerű magyarázatot adott az egészre: Jutka nagyon erős 
altatót szed, ami olyan gyorsan hat, hogy csak akkor szabad bevennie, amikor már 
ágyban fekszik, máskülönben még elalszik tőle és elesik.

Aztán telefonált Hunics Éva, és reggeli után átjött József, elvitte Jutkát a postára, 
ahol ajánlott levél várta, amelyben az állt, hogy 2005. január 19-én lesz az első tár-
gyalás a villa tulajdonjogának kérdésében.

Repülök vissza Torontóba.”
„Szeptember 22. Két nappal ezelőtt Hunics Éva azt mondta: »Hallottam, az 

ügyész fi gyelmeztette Zukárit arra, hogy kedd reggelig az összes pénzt vissza kell adnia 
 Jutkának.«

Ma pedig »tapasztalt ügyvédem« munkatársa azt közölte velem, hogy a főnökének 
telefonja volt Zukári Ernőtől, aki egyezséget ajánlott. Azt a választ kapta: Először 
adja vissza az összes pénzt, utána majd kezdhetünk tárgyalni.”

„Szeptember 26. Hunicsék mesélték: »A második hűtőben csak hat zsemle volt. 
Jutka beleegyezésével Éva kikapcsolta, és a zsemléket áttette a mellette lévő hűtőbe, 
amely szintén majdnem üres volt. Jutka este telefonált neki, azt mondta, vissza akarja 
vinni a hűtőt oda, ahol vették, és vissza akarja kapni a pénzt. József megpróbálta 
elmagyarázni, hogy ez lehetetlen, de Jutka csak azt hajtogatta: – Csak nemrégiben 
vettük!« (Emlékszem rá, legalább húszéves.)

Jutka már sokszor összetévesztette a riasztó zöld és piros lámpáját, s ilyenkor azon-
nal Józsefnek telefonált, hogy jöjjön át hozzá.

És még valami. Sikerült meggyőznünk, hogy már másodszor tévesztette össze a 
bejárati ajtó felső és alsó zárjának kulcsait, s végre belement, hogy Hunicséknál is 
legyen egy tartalék kulcscsomó.”

„2004. október 5., Toronto. Ma utaltam át a Budapest Banknál lévő számlámra 
a következő tízezer dollárt. Orosz Éva közölte, hogy a szokásos átváltás helyett – ma 
194 forint 20 fi llért adnak egy dollárért -, 199 forint 50 fi llért kapok, mert amerikai 
dollárban érkezett meg az átutalásom. Az 1.995.000 forintom 9,75%-os éves kama-
tot hoz két hónap alatt. A pénz visszaadásával kapcsolatos tárgyalás előtt megkövete-
lik, hogy letegyem a bírósági költséget, méghozzá a követelt összeg három százalékát, 
ami 480.000 forint.”

„Október 29. Újra Budapesten vagyok. Amint megérkeztem, egy alkalmas pilla-
natban elmondtam Jutkának, hogy jobban tenné, ha átköltözne egy idősek otthonába, 
mintha tovább ülne egyedül az üres házban. Beszélgettünk róla, hosszan gondolko-
dott, majd azt mondta: »Majd tavasszal átköltözöm.« Azonnal rákérdeztem: »Akkor 
igazán elmehetnénk a Liszt Ferenc utcába, ugye? Ahol június 29-án már voltunk. 
Hogy előre lefoglaljuk a helyet.« Értelmesen válaszolta: »Tényleg, el kéne mennünk.« 
Ma reggel Hunics József elvitt minket. Kedvesen és udvariasan fogadott minket két 
asszony, az egyik az intézmény igazgatója, a másik a helyettese. »Van üres szobánk 
– mondták. – Ki kell festeni, de az három hét alatt elkészül. Szánják rá magukat. 
Vegyenek bútort.« »Istenem, mekkora szerencsénk van!« – mondtam, és megígértem, 
hogy kedden, november 2-án felhívjuk őket, hogy döntöttünk. »Ó, csak beleegyezne 
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Jutka!« – gondoltam, hiszen még a macskát is befogadják. És akkor mehet haza onnan 
az ember, amikor akar, sőt, havonta egyszer még kocsit is biztosítanak. Berkám Ida  
nagyon gazdag, jóízű ebédet hozott, hárman sem bírtuk megenni.

Egész este a tévét néztük, és szó sem esett a költözésről.”
„Október 30. Ma szombat volt. Reggel Gábor elvitt minket a Dohány utcai zsi-

nagógába. A kisteremben volt az istentisztelet. Jutka a nők részében ült, de folyton 
átpillantott hozzám. Persze, mindketten idegesek voltunk, és csak úgy kavarogtak a 
gondolataink a múlt és a jövő miatt.

Aztán este hat körül maga Jutka hozta szóba: »Föl kell hívnunk az idősek ottho-
nát, hogy igent mondjunk.« Azonnal hívtam Iyát a nagy újság miatt. Hunics Éva is 
nagyon örült. Este babgulyást hozott, amit a fi a főzött.

Mielőtt lefeküdtem volna aludni, megint az ágy mellett, a padlón találtam Jutkát. 
Az alvás akkor döntötte le a lábáról, amikor a harisnyáját vetette le. Fölemeltem, és 
az ágyra fektettem, megköszönte.”

„2004. november 1. Reggeli után óvatosan megkérdeztem Jutkától, akarja-e, hogy 
Laci hamvait áthelyezzük majd az ő sírjába, a zsidó temetőben. Kemény és határozott 
nemmel válaszolt.”

„November 2., kedd. […] Micsoda napom volt! Egy-két dolgot följegyzek. Gábor 
átszállította Jutkát, Hunics Évát és engem reggel kilencre a Liszt Ferenc utcába. Ami-
kor Jutka meglátta a már ismerős házat, keményen kijelentette: »Nem megyek!« Erre 
persze zavarba jöttünk, mert tudtuk, hogy bármi kitelik tőle. Alig tudtuk rábeszélni 
arra is, hogy a bejárati ajtón belépjen. Az igazgatóhelyettes újra kedvesen fogadott 
minket. Emlékeztetett, miért vagyunk ott, és tapintatosan megkérdezte: »Folytassuk?« 
Jutka aláírt egy rakás iratot. Még egyszer megnéztük a kiválasztott szobát. Aztán 
elmentünk egy boltba, bútort választani. Mivel Jutka ennyire labilisan és kiszámít-
hatatlanul viselkedett, természetesen szóba sem kerülhetett, hogy akár célozzunk is 
rá, hogy a házából is elhozhatnánk némi bútort. Hiszen biztos volt abban, hogy csak 
ideiglenesen hagyja ott a házát, és hamarosan hazamegy. Nagyon barátságtalanul 
nézelődött a boltban, semmi sem tetszett neki. Abba is hagytam az egészet,

Elmentünk a bankba Orosz Évához, aki segített kiszámolni, hogy a szobára meg 
a személyes kiadásokra mennyi pénz kell, és segített az összeget összeszedni Jutka és az 
én saját számlámról. Visszamentünk az idősek otthonába. A szobáért, amelyet a 
lakója meghatározott időre vesz meg, de annak letelte után az összeget nem térítik 
vissza, 2.500.000 forintot fi zettünk, plusz 42.000 forintot a december elsejével kez-
dődő ellátásra, egy hónapra. Jutka 50.000 forintot vett ki a költségeire, és 400.000 
forintot adott a bútorokra. Utána hazavittük Jutkát és Hunics Évát. Mivel holnap 
visszarepülök Torontóba, Gáborral elrohantuk a egy népszerű áruházba, hogy meg-
vegyük a szükséges bútort. Eszembe jutott egy a szovjet időkre jellemző közmondás: 
»Biztos, hogy a boltban semmi sincs abból, amit az ember a kirakatban lát.« Gyorsan 
összeszedtünk mindent: egy ágyat matraccal és takaróval, szekrényt, asztalt, székeket, 
fi ókos szekrényt, két éjjeliszekrényt. Öt perc alatt vettük meg a hűtőt. A bolt 25.000 
forintot kért a házhoz szállításért azzal, hogy két nap múlva ott lesz. Az áruházban 
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megszólalt a mobilom, Orosz Éva hívott: -Vladimír, Dobos néni itt ül nálam. Azt 
mondja, elveszített 400.000 forintot, most azt keresi. Ugye, nálad van? -

Az este hátralévő részét Hunicséknál töltöttük Évával és Józseff el, ott volt Gábor, 
Ilcsi és én. A zsúfolt nap után még meg kellett beszélnünk, mi legyen a taktika, és 
hogyan tervezzük meg a közeljövőt, amikor nem leszek velük. Mindenekelőtt nem 
szabad hagynunk, hogy Jutka megriadjon mai döntésétől, hogy átköltözik a »boldo-
gabb jövőbe«, amely sajnos, egy idő után egyre rosszabb lesz neki. De még akkor sem 
szabad szomorkodnunk, ha mindez nem fog sikerülni és nem megy át. A lehető leg-
tovább titokban kell tartanunk a helyet, ahová Jutka elköltözik, és persze, magát az 
átköltözést is. Nagyon fontos lesz, hogy az első napokban minél többször, sorjában 
meglátogassák Jutkát. És kis idő múlva visszatérhetünk arra, hogy Berkám Ida is 
meglátogassa Jutkát. Vigyázni kell az üres villára, meg kell öntözni a virágokat, sze-
rezni kell valakit, aki eltakarítja a havat. És ha kemény helyzet adódik, hívni kell 
az ügyvédet.

Éjfél előtt mentem vissza Jutkához. Ijedten és mérgesen fogadott: »Egy fi llérem sem 
maradt a megélhetésre. Ma hárommilliót dobtam ki az ablakon.« Alig tudtam meg-
nyugtatni.”

„November 9. Hunics mesélte: «Kira ma megint elhurcolta Jutkát valami orvoshoz. 
Jutka azt bizonygatja, hogy egy árva szót sem mondott Kirának az idősek otthonáról. 
Utána Jutka önállóan, buszon kiment a piacra, és megcsináltatta a cipőjét. Ma meg-
vettük a macskának a kosarat, és beleraktuk. Nagyon panaszosan nyávogott. Hozzá 
kell szoknia.«

Az ügyvéd munkatársa közölte: »Elküldtük a levelet a bíróságra, fi gyelmeztessék 
Zukárit, többet ne járjon Jutkához azért, hogy befolyásolja.«

„2004. november 10., szerda. Ma Hunics Éva a következő híreket sorolta: »Hatal-
mas munka volt összecsomagolni Jutkánál. Ilcsi tegnap estétől segített. Jutkának 
mindene olyan szánalmasan rossz állapotban van, hogy szégyen lett volna emberek 
közé vinni benne. Két váltás fehérneműt, törülközőket, párnát, fogkefét vettünk.

Szinte hihetetlen, de a háziorvosnál nincs meg a Jutka által szedett orvosságok 
listája. Pedig az idősek otthonában magával kell vinnie. Felhívtam az otthon igaz-
gatóhelyettesét, és elmondtam neki, mi a gond Jutka és a Zukári házaspár között, 
akik a gyógyszert szállítják Jutkának. Megértéssel fogadta az egészet, és azt mondta, 
az otthonnak saját pszichiátere és egyéb orvosa is van, akik majd a saját belátásuk 
alapján írnak fel orvosságot Jutkának. Péntekre tervezzük Jutka átköltöztetését az 
otthonba.«”

„November 11. Hunics Éva mesélte: »Fogadtam egy sofőrt, aki átszállította Jutka 
kedvenc foteljét és a tévét az otthonba. Jutka először lépett be velem az új szobájába 
az otthonban. Nyugodt volt, azt mondta, a szekrény kicsi. Rendet csináltunk, kirak-
tuk a nippeket, helyére került a virág.«

„November 12., péntek. Hunics József mondta el: »Szép kis napunk volt, mondhatom! 
Bevallom, Vladimír, már rá sem néznénk Jutkára, ha nem ismernénk téged meg Iyát. 
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Ma volt a költözés. Azzal kezdődött, hogy Jutka kijelentette: – Nem éjszakázom itt.- 
Éva azt felelte neki: – Mi jut eszedbe? Akkor minek fi zetett ki Vladimír két és fél-
milliót, és miért vett bútort? Hogy elmenj? És a macska? Mi lesz vele? Utcára rakod?- 
Én meg rátettem egy lapáttal: – Látod, milyen szódásüveget vettünk? Átlátszó. 
Megmutatja, mennyi szódavíz van benne. -Vladimír mondta, hogy vegyétek meg? 
– kérdezte Jutka. – És mennyi volt?- – Ne törődj vele, csak használd egészséggel!

Dugig megtömtük az autónkat, Jutka a hátsó ülésen ült. Engem kiraktak a házunk 
mellett. Évához útközben beült Ilcsi is. Annyira elgyötört a sok cókmók rakodása, 
hogy ömlött rólam a víz, mint valami igáslóról, s alig tudtam fölmenni az emeletre. 
Le is hajtottam másfél pohárral a Crown Royalból, amit nemrégiben tőled kaptam.«

Hunics Éva: »Jutka felvétele az idősek otthonában azzal kezdődött, hogy sajnos 
nem volt nála a személyi igazolványa, meg a TAJ-kártyája, amit mindig a táskájában 
tartott, s amiket minden idős embernek mindig magánál kell tartani. – Véletlenül 
Kira táskájában maradt, amikor legutóbb orvosnál voltunk. – motyogta Jutka. – 
Ismerjük az ilyen véletlent – mondta gúnyosan az ápolónő, aki a felvételt intézte. Az 
otthon igazgatója egyértelműen megtagadta, hogy az iratok hiányában fölvegye Jut-
kát az intézménybe. Annyira ki voltam borulva, hogy könyörögni kezdtem neki: – 
Engem öl meg, ha most nem veszi föl.- Az igazgató átment a másik irodába, felhívott 
valakit, nyilván tanácsot kért. Nekem meg eszembe jutott, mit tanácsoltál, és föl-
hívtam az ügyvéd munkatársát, utol is értem. Azonnal elküldte faxon a kellő irato-
kat, hiszen mindegyiknek a másolata megvolt a dossziéjában. Beszélt az igazgatóval 
is, megígérte, hogy a jövő héten visszaszerzi az eredetieket Zukáriéktól, és behozza. 
Az ügyvéd munkatársa részletezte az igazgatónak azt is, milyen pere van Jutkának 
a pénz miatt, és megkérte, hogy a közeljövőben akadályozza meg, hogy idegenek láto-
gassák. Az igazgató azonnal utasította a kapunál lévő őrséget, hogy Dobos asszonyhoz 
ne engedjenek be senkit, akinek Zukári a neve. Az igazgató eredeti foglalkozása 
gyógyszerész. Elszörnyedt a rengeteg gyógyszeren, amikor meglátta a hatalmas zacskót, 
amit Jutkával hoztunk. Megígértem Jutkának, hogy vasárnap meglátogatom. A gon-
dozónő kíséretében fölment az emeletre, a szobájába.

Amikor hazaértem, fölhívtam a Balai családot (Jutka barátai, a volt kanadai 
nagyköveték – V. R.), amire te kértél, és elmondtam nekik, hogy átköltöztetted Jut-
kát egy nagyon jó idősek otthonába. Saját szobája van, újonnan bebútoroztuk és 
orvosi felügyelet alatt áll. Még nem tanácsos látogatni, de két hét múlva megmondjuk 
az új címét.«”

„November 14., vasárnap. Hunics Éva: »A nap szépen kezdődött, először látogattuk 
meg Jutkát. Örömmel fogadott minket, megölelt, megcsókolt bennünket. A szoba tiszta 
és rendes volt. Vittünk neki francia salátát meg süteményt, és a macskának két doboz 
száraz eledelt.

Közben az történt, hogy a Zukári házaspár kiment a Rómaira, hogy meglátogassa 
Jutkát, bementek a házba, látták, hogy nincs otthon, és hogy eltűnt az új tévé meg a 
fotel is. Megkérdezték az egyik szomszédasszonyt, aki elmondta, hogy csak egy kis 
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teherautót látott a hét elején, azon vitték el a tévét meg a fotelt. Zukáriék erre elro-
hantak a rendőrségre.

Amikor hazaértünk Jutkától, alig léptünk be a házba, máris csöngetett a telefon. Egy 
rendőr kiabált benne: »Bűntényt követtek el! Azonnal hozzák vissza az elrabolt embert, 
aki pár napja már nem kapja meg a gyógyszerét, és bármelyik pillanatban meghalhat.« 
Zavarba jöttem, ám Attila, a fi am, átvette tőlem a telefont, nyugodtan megkérte a 
rendőrt, hogy engedje lejjebb a hangját, és emlékeztette rá, hogy nem szokás telefonon 
lefolytatni egy kihallgatást. […] Később megtaláltam az ügyvéd munkatársát, aki fel-
hívta telefonon a rendőrséget, és írásbeli magyarázatot küldött nekik faxon. Ennek 
ellenére egy óra múlva két rendőr állt az ajtómban. Elmagyaráztam az ügyet, meg-
mutattam nekik az írásos igazolást, amit tőled kaptam, hogy én vagyok a meghatalma-
zottad. Aztán újra felhívtam az ügyvédet, a rendőrök beszéltek vele, s utána szépen 
elmentek, mivel megértették, hogy senki sem forog halálos veszedelemben.”

„2004. november 25. Hunics Éva: »Ma voltam Jutkánál. Hihetetlen dolog történt: 
tegnap este hatkor az egész Zukári család megjelent az idősek otthona bejáratánál, és 
hamis néven, Szabóként mutatkoztak be. Az őr, mivel ezt a nevet nem találta a 
tiltólistán, lehívta hozzájuk Jutkát. Amikor Jutka meglátta az ismerős arcokat, meg-
örült, és mind a négyet felhívta a szobájába. Még jó, hogy az emeleten ügyeletes 
ápolónő velük tartott. A Zukári házaspár talán öt percet töltött Jutkánál. Elhozták 
neki a személyijét meg a TAJ-kártyáját. Aztán Zukári Ernő odacsempészett két papírt 
Jutkának, aki el sem olvasta, csak aláírta őket.«”

„November 30., Budapest. Nagyon jól jött, hogy ezekben a napokban itt voltam. 
Sipos Mancinál lakom a Klauzál téren, onnan indulok minden reggel taxin, vagy 
ami gyakoribb, tömegközlekedéssel Újpestre, Jutkához. Első dolgom most is az volt, 
hogy levittem Jutka macskáját az udvarra, aki ma már nyugodtabb volt a liftben, és 
kevesebbet rángatta a pórázt. Délelőtt tízre mindenki összegyűlt Jutka szobájában, 
akire szükség volt: Jutka, én, az idősek otthona igazgatója, az ügyvéd és munkatársa 
és egy rendőrségi nyomozó, aki azért jött, hogy tisztázzon Jutkával pár kérdést.

A nyomozó először is két nagyon hasonló iratot vett elő a tartóból, amelyeken az 
állt, hogy »Átvételi elismervény«, és a keltezésükben 2002 és 2003 szerepelt. Jutka elé 
rakta őket. Idézem az iratok tartalmát. »2002. december 10-én Dobos asszony 
aláírásával megerősítette, hogy a 2002. február 15-ei keltezésű öröklési szerződés 
értelmében neki járó havi 25.000 forintot február 15-én, március 9-én, április 
7-én, május 4-én, június 8-án, július 6-án, augusztus 10-én, szeptember 7-én, 
október 6-án, november 10-én, és december 10-én megkapta dr. Zukári Kirától 
és dr. Zukári Ernőtől, az öröklési szerződés kedvezményezettjeitől.«

Egyszeriben világos lett, miféle hamis iratokat írt alá Jutka november 24-én Szabó 
álnéven bejelentkezett látogatóinak. A nyomozó közölte, hogy e két iratot azon a héten 
kapták meg, személyesen Zukári úrtól. Jutka megnézte az iratokat, és egészen értel-
mesen válaszolt: »Az aláírás az enyém, de pénzt egyáltalán nem kaptam, és ezt az 
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iratot sem írtam alá.« A rá következő kérdésektől Jutka egy kicsit zavarba jött, ezért 
az ügyvéd egyszerű és érthető formában újra föltette neki a kérdéseket. Jutkától azt 
hallottuk, hogy igen, márciusban rosszul érezte magát, de nem akart kórházba menni, 
és fogalma sincs róla, hogy került oda. Nem tudja, milyen papírokat írt alá a bank-
ban, de Zukári azt mondta neki, hogy oda kell menni, és alá kell írni. Arra a kérdésre, 
akarja-e, hogy a pénze Zukárinál maradjon, határozottan válaszolt: »Nem, nem 
akarom.« »Hát a villa?« »Azt sem akarom.« »Akar-e bármit is a Zukári családra 
hagyni?« »Nem!« »Van másvalaki, akire örökséget akar hagyni?« »Igen.« Arra a kér-
désre, akarja-e, hogy Zukáriék látogassák, Jutka határozott nemmel felelt. Ezután a 
rendőr megkérte az otthon igazgatóját, hogy lássa el a megfelelő utasítással az őrséget.

A kihallgatás után Jutka elment ebédelni, mi pedig Gáborral vettünk egy egyajtós 
szekrényt, amely szerencsésen kiegészítette a már meglévőt. Az utóbbi időben Jutka 
gyorsan javul, már negyvennyolc kiló, és minden alkalommal hozok neki egy-egy új 
ruhát, amit Iyának sikerül megvennie Torontóban. Ezért van szükség az újabb szek-
rényre.”

„December 3., Budapest. Visszamegyek Torontóba. Az egész látogatás alatt, novem-
ber 23-tól Mancinál laktam. Közben még kényelmesebbé tettem Jutka szobáját, 
beállítottam az egyajtós szekrényt, felakasztottam a fényképeket, de sajnos, Jutkánk 
napról-napra gyengül, egyre nehezebben jár, folyton keres valamit, de még mindig 
rendkívül makacs, és csak a létfenntartás ösztöne vezérli.

A macskát minden nap levittem az udvarra, már kezdett hozzászokni, ám tegnap 
valahogy kibújt a nyakravalójából. Rendesen megfuttatott, ráadásul esett is az eső, 
de végül elkaptam, és szorosabbra húztam az örvét. A macska egyszer csak beszaladt 
egy autó alá az udvaron, s ott a póráz úgy beleakadt a csavarokba, hogy fojtogatni 
kezdte az állatot. Nagy nehezen, a kocsi alatti sárban hasalva sikerült kiszabadítanom 
a macskát, s utána még egyszer lehasaltam, hogy a pórázt is kiszedjem.

Otthagytam Hunics Évánál a következő 200.000 forintot a költségekre. Maga 
Jutka már nem engedheti meg magának, hogy bármire költsön. Ennek ellenére leír-
hatatlanul lelkes volt, amikor ma elvitték egy szépségszalonba, ahol a fodrász, a 
manikűrös és a pedikűrös mind »ingyen« dolgozott rajta. Berkám Ida (havi 12.000 
forintért) kétszer egy héten meg fogja látogatni Jutkát.

Tegnapelőtt Jutkával elmentünk egy klezmer hangversenyre. A zenekar az ebéd-
lőben lépett fel. Jutka jól érezte magát, s egy pillanatra sem engedte el a kezemet. 
Hirtelen elhatározásból úgy döntöttem, hogy elviszem a Rómaira, hadd lássa a házát. 
A Hunics házaspár jött értünk. Éva félt, hogy Jutka jelenetet rendez, és majd nem 
akar visszatérni az idősek otthonába. De minden fordítva történt. Évával sokkal 
jobban izgultunk, mint Jutka. Már nem tudta kiválasztani, melyik kulcs való a 
bejárati ajtóhoz. Váratlan volt, hogy közönyösen lépett be a házba. Rá sem hederített 
a Hunicsék által gondozott növényekre, sem a minimumra állított termosztátra, sem 
a tiszta udvarra. Istenem, micsoda szerencse, hogy már nem kell magányosan itt ülnie, 
és őrizni az üres házat. Mondtam neki, hogy magával vihetné az írógépét, de nem 
akarta. És nyugodtan nézte, amikor Éva bezárta a kaput.”
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„December 9. Hunics Éva mondta: »A te Jutkád a leggyakrabban azt feleli, bármi-
lyen gondot vagy nehézséget adunk is elő neki Berkám Idával, hogy:  – Semmi baj, 
majd ha Vladimír itt lesz, elintézi. – Ma az őr nem vette észre, hogy Jutka elhagyta 
az idősek otthonát, mert nyitva maradt a kapu, és elindult a piac felé. Az ápolónő 
szaladt utána. Reggel nem akart felöltözni, köntösben jelent meg a reggelinél. 
Goromba lett. Ha lehet, nem szedi be a gyógyszert. Ma meg azt kérdezte tőlem hir-
telen, amikor éppen a hűtőbe raktam be a hozott élelmiszert: – Éva, mondd meg 
nekem őszintén, él az anyám, vagy meghalt?

Nem tudjuk, mi célból, de a Zukári házaspár már kétszer járt a villában, bár az 
ügyvédjük megígérte, hogy többé nem mennek. József kénytelen volt kicserélni két 
zárat.«”

„Budapest, 2005. február 2. Ma nagyot ünnepeltünk, megültük, méghozzá alaposan, 
Jutka nyolcvanadik születésnapját. Még Torontóban sikerült elintéznem az előké-
születeket. Sokat segített az idősek otthona igazgatója is. Ilcsi jókora összeget adott 
neki az előzetes kiadásokra. A korai vacsora után az ebédlőben gyűlt össze az otthon 
minden lakója. Jutka vendégei között voltam Iyával, aztán az ügyvédünk munka-
társa, Ilcsi, Gábor Anikóval, Orosz Éva, Hunics Éva, Németh Ágnes, Berkám Ida és 
Manci, aki 1945 óta ismeri Jutkát és minden Róthot. Tiszteletbeli vendég volt az 
ünnepségen Iya unokatestvére, Szvetlána Guterman és a leánya, Ánya, akik Moszk-
vából repültek ide. Mindkéttőjüket egyébként Iya is ezen az estén látta életében először. 
Iya új ruhát adott Jutkára, amit éppen a mai napra hozott. Bőségesen volt sütemény, 
bor, gyümölcslé és gyümölcs. Jutkára rá sem lehetett ismerni. Jókedvű volt, értelmes, 
nagyokat mosolygott, virágokkal körülvéve ült a hatalmas asztal központi helyén. 
Olyan ötven ember volt ott. Ahogy megígérték, a klezmer zenekar a 70.000 forintért 
mintegy két órát játszott. Nagy sikerük volt. A vendégek többsége többször is beállt 
kézen fogva a körtáncba, s még azokat sem hagytuk ki belőle, akik tolószékhez voltak 
láncolva. Biztos vagyok abban, hogy egyetlen általam ismert Róthnak sem volt ehhez 
fogható születésnapja.”

„Budapest, február 12. Izraelbe indulunk. Gyorsan elrepült a tíz nap, amit Jutka 
közelében töltöttünk, sok volt benne az öröm, de fárasztó is volt. Különösen a tegnap 
marad emlékezetes. Jutka jól érezte magát. Azonnal reagál a humorra. Elkeseredett, 
és tehetetlenül ingatta a fejét, amikor először hallott tőlünk a kiadások listájáról, 
amelyet a Zukári házaspár bemutatott a bíróságon, kártérítést, másfél millió forintot 
követelve. Az iratkötegben, amellyel a Zukári házaspár igazolni akarja a Jutkára 
tavaly költött pénzt, van néhány gáz-, villany- és vízszámla is, amelyet állítólag ők 
fi zettek ki. Akár még kételkedhetnék is abban, hogy Jutka jól emlékszik, amikor azt 
mondja, hogy mindig minden számlát ő maga fi zetett ki, de már jártam ezzel a lis-
tával a Rómain lévő postahivatalban, ami ott van a villa mellett, mert Jutka általá-
ban ott szokta befi zetni a számlákat a saját pénzéből. A rokonszenves alkalmazott 
kikérdezett, hogy van Jutka, aztán ellenőrizte a számlákon lévő bélyegzőt, és azt 
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mondta: – Nálunk történtek ezek a befi zetések, de Dobos nénin kívül soha senki mást 
nem láttam.- Most már legalább tudom, hogy Zukáriék miért mentek el kétszer is 
az üres villába. S amikor Jutka látta, hogy van pár számla tej és tejföl vásárlásáról is 
a macskának, azonnal azt mondta: – A macskám születésétől allergiás a tejtermé-
kekre, soha nem adtam neki ilyesmit. Igazolásom is van az állatorvostól (megmondta 
a vezetéknevét is), mert ő állapította meg az allergiát.

Nagyon csodálkoztunk, hogy Jutka emlékszik Szovjetunióbeli életünk egyik- 
másik epizódjára, a libákra, amelyeket elloptak Bobrujszkban, az iskolai fi zika 
tanáromra.

A ügyvéd munkatársa hatalmas doboz csokoládét ajándékozott Jutkának a szüle-
tésnapjára, amit fölvitt a szobájába. Másnapra a doboz szinte teljesen kiürült. Két 
napra rá Jutka szomszédasszonyát (a közös fürdőszoba választja el a szobáikat), aki 
segítség nélkül alig tudja elhagyni az ágyát, s aki súlyos cukorbeteg, kórházba vitték. 
Ez aztán a történet!

Ezekben a napokban még egy szomorú esemény tanúi voltunk, ami az egész ott-
hont felizgatta. Az első emeleten füst szag érződött, bekapcsolt a tűzjelző. Az egyik 
szobában ugyanis az egyik öregasszony megfeledkezett arról, hogy levelet és pénzt 
rakott a mikróba, és bekapcsolta.”

„Budapest, március 29. Ismét öt napot 
töltöttem Budapesten. A bíróság és az 
ügyvédek mellett Jutkával töltöttem az 
időt. Értelmes, de rosszindulatú, ami 
megszokott tőle. Sokat köt, olvasni is pró-
bál, Csehov-kötetet láttam a kezében, de 
panaszkodik, hogy két oldal után elfe-
lejti, mit olvasott. Kezd goromba lenni 
az ápoló- és gondozónőkkel. Egyetlen 
tekintélyt ismer el, Pollák Klárit, aki a 
folyosó végén lévő szobában lakik. Kilenc-
venkét éves öregasszony, akinek az anyja 
és a fi a Auschwitzban pusztult el, de még 
jól tartja magát, és az esze is vág. Nagyon 
sajnálja Jutkát, és mindenben segít neki, 
ügyel, hogy bevegye a gyógyszert, és a 
megfelelő időben leviszi az ebédlőbe. Mostanában, ha a személyzetnek szüksége van 
valamire Jutkától, Klári segítségét kérik, mert rá hallgat Jutka. Hunics Éva már a 
fodrászra és manikűrre szánt pénzt is Klárinak adja, aki észrevétlenül fi zet Jutka 
helyett.

Tegnap Jutka kitört: »Vladimír, nagy gondban vagyok, el kéne adni valakinek a 
házamat.« »Hogy adhatnád el, amikor nem a tiéd, hanem Zukárié? Majd akkor 
eladod, ha valaha is neked ítélik.« »De jó volna!«

Dobos Jutka az öregek otthonában. 
Budapest, 2006.
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„Április 23. Felhívtam Jutkát, fölvette a kagylót, de lassan beszélt, összekeverte a sza-
vakat. Hunics Éva elmondta: »Jól eszik, de csak azt, ami ízlik neki, amit Berkám Ida 
vagy én viszünk neki. Nem találtuk a ruhát, amit Iya küldött neki pészahra, valaki 
ellopta. Vettem neki egy szoknyát, de nem tetszett neki a színe. Vissza kellett cserélnem.

A Zukári család gyerekeinek valahogy sikerült bejutniuk Jutkához. Elképzelni sem 
tudtam volna, hogy Jutka fog egy papírt, miközben ma ott voltam nála, és önállóan 
leírta: <Nyilatkozat. Mivel perben állok Zukári Ernővel, az ítéletig a család egyet-
len tagjával sem akarok találkozni. Dobos Lászlóné, 2005. április 23.> Milyen 
szép tőle, hogy ilyen szavakra emlékszik!

Nyári meleg van. Az öregeknek nem engedélyezik a légkondicionálást, féltik őket 
a meghűléstől. Ezért ma fél áron (4600 forintért) vettem Jutkának egy hatalmas 
ventilátort. A villa rendben van, kiszellőztettem, meglocsoltam a virágokat. A napok-
ban megszólalt a riasztó, megérkezett a rendőrség, felhívtak, odamentem, megnéztem, 
de semmi különöset nem találtunk. 

Találtunk egy új céget, amely 30.000 forintért megmetszi és lepermetezi a fákat, 
kitakarítja az udvart. Panaszkodnak, hogy a kert cudar állapotban van, mert tavaly 
senki sem végezte el ezt a munkát.«”

„Budapest 2006. április 9. […] Tíz napig laktunk Iyával a Termál Hotelben. Az 
érkezésünk napján Jutka büszkén adta át a nekünk írt levelet. Jutkát nagyon meg-
dicsérte Berkám Ida, aki ott állt mellette. Éva azt mesélte, hogy több mint két órát 
tartott a levélírás. Megpróbáltuk elolvasni, de sajnos még helyesen leírt szót sem sokat 
találtunk benne, a tartalmáról már nem is szólva. De Jutka nagyon örült nekünk.

Jutka szemmel láthatóan hízott, már hatvanhárom kiló. Másnapra hagytuk az 
Iya által hozott ajándékok felpróbálását, s ebből emlékezetes, sok órát igénybe vevő 
esemény lett. Hunics Éva is ott volt, aki nagyon lelkes volt minden új ruhától, de 
Jutka csak Jutka maradt: azonnal azt kérte, hogy se fekete, se sárga holmit ne hozza-
nak neki, mert ez a két szín nem tetszik neki. Tréfásan megkérdeztem tőle, nincs-e 
kedve eljönni Torontóba, hogy a házunkat takarítsa. »Lélekben mindig veletek 
vagyok« – válaszolta kitérően. Rosszabbodik az állapota, gyakran nem akar felöltözni, 
vagy lemenni a reggelihez. Ám a bíróságon ennek ellenére értelmes választ adott két 
kérdésre: »Kicsoda Vladimír?« »Az unokatestvérem.« »Vissza szeretne-e térni az Emőd 
utcába?« »Nem. Már nem tudnék ott élni.«

Az ügyvéd azt mondta, hogy a rendőrség elemezte a laborban a két »Átvételi elis-
mervény«-t, amelyekkel a Zukári házaspár akarta igazolni, hogy kifi zették Jutkának 
havonta a 25.000 forintot, s amelyeken ott a dátum, a 2002 decembere és a 2003 
decembere. Az elemzés kimutatta, hogy mindkét irat ugyanabban az időben készült.”

Ideje elmondani, mit derített ki a nyomozás a Jutkát ért kárról. Zukári Ernő tel-
jes körű értesülést szerzett Dobosék vagyonáról, amikor Laci halála után átvizs-
gálta a család minden iratát. Most már tudjuk, hogy jelentős összegről volt szó. 
2002 elején Jutka örömmel értesült arról, hogy március 16-án kanadai és ame-
rikai rokonainak huszonegy fős csoportja érkezik Magyarországra, akik nemcsak 
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a Rómain álló házba látogatnak el, de magukkal akarják vinni őt a körútjukra. 
Úgy látszik, Jutka örvendezése nem igen illett a Zukári házaspár tervébe, és nyug-
talanította őket. Ezért született meg 2002. február 15-én az öröklési szerződés, 
amelyben Jutka a Zukári házaspárra ruházta a Rómain álló villa tulajdonjogát, s 
ennek fejében a házaspár vállalta, hogy élete végéig gondoskodik Jutkáról, és 
havonta 25.000 forintot fi zet neki.

Jutka más-más időpontban mindig is azt mondta, hogy ezt a szerződést a háza 
konyhájában írták alá, ahol a Zukári házaspár és ügyvédjük mellett csak ő volt 
jelen, tehát összesen négyen. Jutka mellett nem volt ügyvéd, nem volt senki. Ám 
az iraton ott volt még két tanú aláírása, és Zukári azt állította, hogy a szerződést 
mindnyájan az ügyvéd irodájában írták alá. Az egész azzal végződött, hogy az 
amúgy is gyenge lábon álló magyar bűnüldözés megkereste ugyan, és kihallgatta 
a két tanút, de nem lépett tovább a vallomásuk után. Bár mindkét tanú elismerte 
a saját aláírását az iraton, a többi kérdésre magabiztosan és egyöntetűen azt felel-
ték, hogy túl vannak terhelve munkával, ezért képtelenek visszaemlékezni arra, 
hol voltak a végrendelet aláírásakor, és ki volt jelen. Arra is képtelenek voltak 
visszaemlékezni, hogy ki és milyen volt a másik fél, fi atal vagy öreg nő volt-e, arra 
meg végképp nem, hogy emlékeztet-e az előttük álló öregasszonyra.

A Zukári házaspár viszont nem nyughatott, pedig megkapta az öröklési szer-
ződést, és egyetlen egyszer sem fi zette ki a 25.000 forintot, ami minden hónapban 
járt volna Jutkának. 2004. január 25-én Jutka saját kezű végrendeletet írt Mirjam 
Nemshitz (Róth), az unokatestvére jelenlétében, aki Izraelből érkezett hozzá láto-
gatóba, amelyben megismételte, hogy az öröklési szerződéssel összhangban a 
villát a Zukári házaspár kapja meg, a bankszámlákon elhelyezett összes pénzét 
viszont a három unokatestvére kapja meg: az Izraelben lakó Mirjam és András 
Róth, és a Kanadában élő Vladimír Rott.

A Zukári házaspár akkor szánta rá magát a következő, hitszegő és aljas lépésre, 
amikor megismerték ezt a végrendeletet, és Jutkától hallották az örömteli hírt, 
hogy Iya és Vladimír a nagy oroszországi út után, április 17-én megérkeznek 
hozzá két hétre.

Jutka a III. kerületben lakott, amely rendelkezik minden szükséges orvosi 
intézménnyel, ám 2004. március 5-én a Zukári házaspár, teljesen szükségtelenül, 
mégis a VIII. kerületi pszichiátriai klinikára (a Semmelweiss Orvostudományi 
Egyetem klinikájára) vitte be. Mivel jól ismerem az unokatestvéremet, teljesen 
biztos vagyok abban, hogy ezt csak úgy tudták megtenni vele, hogy becsapták, 
eltitkolták, hogy pszichiátriai klinikáról van szó, s meggyőzték, ez olyan kórház, 
„ahol meggyógyítják”. A klinika felvételi jegyzőkönyve a következőképpen indo-
kolja a beteg felvételét: „A beteg (az őt beszállító család szavai szerint) a férje három 
évvel ezelőtti elvesztése óta feledékenyebb lett, kétszer is nagy nehezen talált haza. 
Nagyon szerényen él (holott két-három bankban is van betétje). Folyton a banki ira-
tokat nézegeti, folyton dugdossa őket, és az utóbbi időben félni kezdett attól, hogy az 
ismerősei elveszik a pénzét.”
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A Zukári házaspár úgy hagyta ott Jutkát a klinikán, hogy csak három százas 
érme volt a zsebében, így csak háromszor tudott telefonálni a klinikáról, ezek 
közül kétszer a Hunics házaspárt hívta, s utána velük is elveszítette a kapcsolatot. 
Jutka később elmesélte, hogy a második vagy harmadik napon azt követelte, 
engedjék haza. Elkezdte kapni az injekciókat, amelyektől az állapota rohamosan 
romlott, bár az orvos azt írta a kezelőlapjára: „A hangulata közepes, az emlékezete 
romlik, az étvágya rossz, időnként zavart. Viszont mindig a másik szemébe néz, érti, 
mit kérdeznek tőle, és válaszol rá.”

Jutkát március 24-éig tartották a klinikán. Másnap reggel, március 25-én 
Zukári Ernő elvitte őt a bankba, hogy a számlájáról leemeljék az államkötvénye-
ket, s aláírja, hogy nagyjából húszmillió forintot utaljanak át a számlájáról a 
Zukári házaspár számlájára. (Ez azon márciusi napok közé tartozott, amikor fel-
hívtam Jutkát, aki párszor megkérdezte, ki vagyok, de nem ismert föl, és letette 
a kagylót. Hunics Éva pedig azt mondta nekem, hogy Jutka depressziós lett, 
miután hazament a klinikáról.)

Jutka körül további furcsa események történtek. Zukárinak vagy megjött az 
étvágya, vagy rettegett attól, hogy nemsokára megérkeznek a kanadai rokonok, 
mert április 5-én sietve ismét magával vitte Jutkát, amelynek során nagyon „ter-
mékenyen” meglátogatták a K&H és CIB bankot, amelyekből eltűntek az unoka-
testvérem dollárjai és forintjai. 

Nagyon valószínű, hogy Jutka ez után az út után kezdett feszülten gondolkozni 
a történteken, miután egyedül maradt otthon. Másnap nagyon szenvedett. Végül 
is április 7-én délután, többszöri átszállással, a végletekig feszülten megjelent a 
Zukári házaspár lakásán, és megkérte őket, hogy adják vissza a pénzét. Nagyon 
gorombán fogadták, még a kabátját sem vettették le vele, székkel sem kínálták. 
Először harsányan biztosították, hogy semmilyen pénzét nem vették el, utána 
Kira úgymond hisztérikus rohamot kapott, és hangosan ordítva, sikítozva gorom-
baságokkal árasztotta el az unokatestvéremet. A megalázott, zavarodott Jutka 
kénytelen volt eljönni onnan, még csak ki sem kísérték, és egyedül vergődött 
vissza a Rómaira, ahol altatót vett be és elaludt.

Azon az éjszakán, tehát április 8-án Ernő és Kira a saját kulcsukkal bementek 
a villába, fölemelték a mélyen alvó Jutkát az ágyról, és újra bevitték a pszichiátriai 
klinikára. Nehéz elhinni, de a kórtörténetben szinte szóról-szóra megegyezik a 
bejegyzés Dobos asszony akkori tartózkodásáról a klinikán a korábbival, azzal a 
különbséggel, hogy szó sem esik pénzről és bankról, amelyben a pénzét őrzi, 
viszont van egy magyarázat: „a pácienst beszállító ismerős család szerint” pontosítani 
kell, mert „Zukári Kira azt közölte, »már folyik a gyámság megítélésére hivatott 
folyamat.«”

A páciens állapotát értékelő részben az egész szöveg hajszálpontosan azonos az 
előbbivel, vagyis Jutka állapota nem rossz, és nem követeli meg a hospitalizációt. 
Ennek ellenére április 15-éig a klinikán volt, és nem azért, mert bármifajta új 
kezelésre lett volna szüksége. 
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Miután Jutkát beszállították a klinikára, másnap, április 9-én volt nagypéntek. 
A klinika orvosa felhívta Zukárit, és azt mondta, Dobos asszony egészségi állapota 
nem követeli meg, hogy a klinikán töltse a húsvéti ünnepeket, és azt javasolta, 
vigyék haza, de legalábbis ne hagyják egyedül. Zukári Kira azonnal azt felelte, 
hogy a Rómain nem képesek megfelelő körülményeket teremteni Jutkának. Úgy 
látszik, a Zukári házaspár nagyon kényelmesnek találta, hogy ebben az esetben 
megfeledkezzék arról, amit az öröklési szerződésben magukra vállaltak. Csak 
mellékesen, Kira mégis rászánta magát, és azonnal felhívta Hunics Évát, elmondta, 
hogy felhívta a klinika, és megkérdezte, volna-e kedve Évának pár éjszakát Jut-
kánál tölteni.

Így maradt Jutka április 15-éig a pszichiátriai klinikán. Ez viszont nem zavarta 
Zukári Ernőt abban, hogy másnap, 16-án elvigye őt a Flórián téri OTP bankfi -
ókba, és megszerezze az összes, ott lévő pénzét. A Zukári házaspár mérges volt 
amiatt, hogy egyre több jóakaró tűnt fel Jutka körül, akik mindenben segítették, 
amit a szerződés kedvezményezettjeiként egyáltalán nem akartak, és maguk sem 
akarták megtenni.

Az egyik este nagy szél volt, ami letört egy vastag faágat, ez pedig elszakította 
a villanyvezetéket, és a villában nem volt villany. Jutka megpróbálta kihívni a 
tűzoltóságot, ám a vonal foglalt volt, mert a környéken sok hasonló baleset tör-
tént. Másnap Kira megérkezett a férjével, hozták a gyógyszert. Fölfedezték, hogy 
a házban nincs villany, a hűtő működésképtelen, nem lehet ételt melegíteni a 
mikróban, ám elmentek, meg sem próbáltak segíteni. Csak késő este Hunicsék, 
amikor sétáltatták a kutyájukat, benéztek Jutkához. József azonnal leült a telefon 
mellé, és addig-addig telefonált, kért és várt, amíg két óra múlva végre megérke-
zett a kárelhárító egység.

El kell mondanom, a Zukári házaspár nem idegességében vitte be másodszor 
is a pszichiátriai klinikára Jutkát, hanem nagyon is gondosan megfontolták ezt a 
lépést. A tervüket arra alapozták, hogy a szabályzat szerint csak egy különleges 
orvosi felülvizsgáló bizottság engedélyezheti annak a páciensnek a távozását, akit 
már háromszor beszállítottak egy ilyen intézménybe, és meghatározatlan ideig 
bent tartották. A Zukári házaspár nagyon is sietett volna a harmadik beszállítás-
sal. Ezért volt ott Kira táskájában Jutka személyi igazolványa és társadalom bizto-
sítási kártyája. 

Az egyik tárgyaláson Zukári Ernő alaposan elvörösödött, amikor az ügyvédünk 
rámutatott, micsoda ostobaságok vannak az általa bemutatott Átvételi elismer-
vényben, amely állítólag a 2004-ben Jutkára költött kiadásaikat tartalmazza, s 
amiért Zukáriék másfél millió forint kárpótlást követeltek. A már említett villany-
számlák és a macskának vásárolt tej számlája mellett havi nyolc tekercs vécépapír 
megvételét is feltüntették. Ám a helyzet az, hogy az Emőd utcai ház azon ritka 
házak közé tartozott, amelynek vécéjében a házigazdák a legutóbbi időkig is azt 
a szinte kőkemény és riasztó küllemű vécépapírt használták, amelyet még a szo-
cializmus építésének idején halmoztak fel. Azután: Jutka akkor már egy éve nem 
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főzött magának, csak megmelegítette az ebédet, mégis volt a számlák közt olyan, 
amely kellően drága füstölt hús és fűszer vásárlását igazolta, és nyilván a sietség 
miatt kerültek közéjük november 25-ei számlák is, amikor Jutka már két hete az 
idősek otthonában lakott. Zukári mellékelt számlát a karosszék hátára szerelhető 
ortopéd támla megvásárlásáról is, ezt viszont senki sem látta a villában. A felso-
rolásban meglepett a „hálapénz” rovat (vagyis borravaló), amely szerint 2003 (!) 
márciusában és áprilisában 15.000 illetve 8.000 forintot adtak ki erre a célra. Az 
ügyvéd titkárnője odasúgta nekem, hogy általában ennyit „ajándékoznak” az 
orvosnak.

Egy másik bírósági tárgyaláson is azt próbálták eldönteni, mennyire hiteles a 
Zukáriék által bemutatott két átvételi elismervény, akik ezzel akarták bizonyítani, 
hogy Jutka havonta megkapta a 25.000 forintot. A laboratóriumi elemzés mellett, 
amely kimutatta, hogy a dátuma szerint 2002 ill. 2003 decemberében keltezett 
mindkét irat ugyanakkor készült, de ezzel együtt az elismervény formája is gyanús 
volt. Hogy lehet az, hogy egy idős asszony, amikor aláír egy ennyire fontos iratot, 
pontosan emlékszik, melyik hónapban hányadikán kapta meg állítólag a pénzt? 
Miért nem havonként írták fel a kifi zetett összeget? Kértem az ügyvédet, indít-
ványozza, hogy Zukári mutassa meg a havi kimutatását, amelynek alapján össze-
állította a bíróságra benyújtott éves átvételi elismervényt. A bírónő az ügyvédünk 
kérésére megkérdezte Ernőtől, általában milyen napszakban szokta átadni a pénzt, 
és hogy előfordult-e már, hogy ez kora reggel történt meg. Ernő azt felelte, hogy 
mindig délelőtt kilenc és tizenkettő között adta át a pénzt. A tárgyalás előtt oda-
adtam az ügyvédnek az amerikai és kanadai vendégek 2002-es magyarországi 
tartózkodásával kapcsolatos anyagok másolatát. A látogatás napokra bontott 
programjából kiderült, hogy április 7-én körülbelül reggel hétkor a vendégek egy 
nagy Volvo buszon érkeztek meg az Emőd utcába, és egész napra magukkal vitték 
Jutkát. A kirándulást Visegrádon és Szentendrén kezdték, korai vacsorával foly-
tatták a szállodában, este meg egy balettot néztek meg a Operában, utána pedig 
Jutka taxin ment vissza a Rómaira. A jegy másolata s az azon a napon készített 
fényképek, amelyeken a többiek közt ott van Jutka is, bizonyították, hogy igazam 
van. Jutka szomszédjai is látták, hogy aznap korán elment hazulról, a tanúvallo-
másukat az ügyhöz csatolták. A bírónő kezében tartva az iratokat, megkérdezte 
Zukári Ernőtől, hogyan egyeztethető össze mindez a 2002-es elismervénnyel, 
amelyben április 7-ét jelölte meg annak a napnak, amelyen Dobos asszony állí-
tólag megkapta a pénzt. „Nem emlékszem minden dátumra” – robbant ki mér-
gesen Zukári úr.

„2007. február 7. Budapest, reptér. Eltemettük Jutkát! […] Iyával Frankfurtba 
repülünk, onnan Torontóba. Túlvagyunk a tizenegy eszelős és szomorú napon. Elte-
mettük Jutkát.

Berkám Ida január 26-án, pénteken hívott fel, és közölte, hogy Jutkát átvitték a 
kórház egy másik osztályára, s az ápolásáért már kifi zettek a hónap végéig napi 
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háromezer forintot. Jutka csak fekszik, a szemét sem nyitja ki, fekve etetik, és hőemel-
kedése van. A szombati ebéden Paul, (a vejem – VL), azt mondta, ez bizony nagyon 
veszélyes, tüdőgyulladás lehet belőle.

Vasárnap kora reggel Ilcsi telefonált: »Jutka néni meghalt.« Iyával nem voltunk 
képesek megvárni a keddi MALÉV járatot. Edwin az Interneten vett két jegyet a 
Lufthansa vasárnapi járatára, és ki akart vinni minket a reptérre, de Sándor közelebb 
volt. Frankfurtban hat órát vártunk a budapesti járatra, ez alatt bőséges alkalmam 
nyílt arra, hogy a mobilomat használjam. Felhívtam Budapesten Ilcsit, a Hunics 
házaspárt, az idősek otthona igazgatóját. Mindegyikük sokat segített, hogy a lehető 
leghamarább eltemethessük Jutkát. A legnehezebb rész Ilcsinek jutott. Délután kettőig 
el kellett vinnie a halotti anyakönyvi kivonatot a Hebrokaddisba, a zsidó közösség 
temetkezési vállalatához. Azt ígérték nekünk, hogy ebben az esetben másnap, vagyis 
január 30-án, kedden eltemethetjük Jutkát.

Csak két nap múlva tudtuk meg Ilcsitől, mit kellett kiállania hétfőn délelőtt. Ber-
kám Ida megbeszélte vele, hogy háromnegyed tízkor találkoznak a kórház bejáratá-
nál, hogy együtt hozzák el az iratot. Amikor Ilcsi odaért, Ida nyugodtan közölte vele: 
»Ne csodálkozz! Ott van Zukári Ernő, hogy megkapja az iratot.«

Ez is hihetetlen hitszegés volt! Hiszen Ilcsi (Kercsi Ilona) volt Jutka törvényes 
gyámja! Csak ő kaphatta meg az iratot. Ám Ilcsi a helyzet magaslatán állt. Berontott 
a kórházba, ahol a regisztrációs ablaknál Zukári Ernő éppen akkor vette elő az örök-
lési szerződés másolatát, és azt mondta, »kötelessége eltemetni az elhunytat«. Persze, 
hiszen nagyon fontos volt neki, hogy megkapja a halotti anyakönyvi kivonat eredeti 
példányát. Zukári már a kezében tartotta azt a tizenkétezer forintot, amit a kórház 
térített vissza, amit nem fordítottak Jutka ápolására, amikor a hivatalnoknak eszébe 
jutott, hogy a Hebrokaddis nem engedélyezi a boncolást, és megkérdezte Zukáritól: 
»Milyen szertartással és melyik temetőben akarja eltemetni az elhunytat?« Zukári 
zavarba jött és elvörösödött. Nem tudott válaszolni. Ebben a pillanatban Ilcsi rátette 
a kezét a öröklési szerződés másolatára, amely ott volt a hivatalnok előtt, és hangosan 
megszólalt: »Semmi köze nincs ehhez a temetéshez! Dobos nénit, ahogy meghagyta, 
az anyja mellé temetik. Vladimír délután kettőkor megérkezik Kanadából, és zsidó 
szertartás szerint tartjuk meg a temetést.« Ilcsi mindezt ráírta a szerződésre és aláírta.

Hunics Éva mesélte, hogy előző nap, vasárnap este felhívta őket Berkám Ida, aki 
váratlanul azt kezdte hajtogatni, hogy Zukári Ernőnek kell lebonyolítania a temetést, 
hiszen végrendelete van Jutkától. Hunicsék elképedtek ezen a pimaszságon, és arra 
jutottak, hogy ÁBerkám Ida mindvégig Zukáriék érdekében kémkedett. Ő tolta ki 
az időpontot is, hogy Ilcsi háromnegyed tízre érkezzék a kórházba, így Zukári kilenc-
kor nyugodtan fölvehette volna az iratot. Mindnyájunknak nagyon kellemetlen volt, 
hogy rájöttünk erre.

Itt volt a kedd, január 30-a. Reggeli után Iyával először elszaladtunk a Hebrokad-
dishoz, a Síp utcába, ahol kifi zettem a temetésért a kétszázezer forintot. Elég elké-
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pesztő volt, amikor »udvariasan rávettek«, hogy tegyek még hatvanezer forintot az 
adománygyűjtő perselybe. Közel volt a Klauzál tér, Iyával ott vártuk meg Sipos Man-
cit és Hunics Évát. Hívtam egy hétszemélyes taxit, és tizenegykor elindultunk a Kozma 
utcai temetőbe. Ott már várt minket Orosz Éva, Szabó József, Ábrahám Éva és Ilcsi, 
akit Bordás Gábor vitt oda.

Bevittek Iyával és Ilcsivel a váróterembe, a temető irodáján. Többen jöttek oda, 
hogy fi zessek a sírásásért, a tahrihinért1, a fehér lepedőért, és fi zessem ki a két 
halott-mosdató asszony munkáját. Deutsch László, az újpesti zsinagóga rabbija komo-
lyan vette a dolgát, részletesen kikérdezett engem Jutka életéről, a szüleiről is. Min-
denkinek felírta a nevét, aki aznap eljött, hogy búcsút vegyen az elhunyttól.

Pontosan délben áthívtak minket a váróteremből a búcsú termébe. A kollégáink 
mellett már ott ült egy öregasszony és egy öregember, akik az újpesti idősek otthonát 
képviselték, amelyben Jutka életének utolsó két és fél évét töltötte. A terem végében, 
néhány üres sort követően négy külön ülő alakot vettem észre. Alig ismertem föl ben-
nük a Zukári házaspárt és két lányukat. Ernő nagyon lefogyott, Kirára meg szörnyű 
volt ránézni is, olyan elgyötört volt, az arca hamuszürke.

A terem elülső részében egy kis fadobogón állt az egyszerű fakoporsó, fekete lepellel 
letakarva, amelyre arannyal Dávid-csillagot hímeztek. A koporsó előtt a padlón négy 
szál rózsa feküdt. Nyilván a Zukári család hozta. A nagy üres teremben különösen 
drámaian hangzott Tóth Emil kántor tenorja. Átéléssel, nagyon szépen énekelt. 
Deutsch rabbi csodálatraméltóan megjegyzett mindent, amit Jutkáról és a családjáról 
hallott. Visszafogott és méltóságteljes beszédet mondott. A beszéd végén fölsorolta 
mindazoknak a nevét, akik eljöttek, hogy elbúcsúzzanak Jutkától, vagyis azokat, 
akiket korábban felsoroltam neki.

1 Halotti ruha.

Jutka temetése a Kozma utcai zsidó temetőben, Budapest, 2007. január 30.
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A rabbi után én léptem elő: »Dobos Jutka kedves barátai! A rabbi nem említette 
meg a jelenlévők egy csoportját. Itt van a Zukári család is – Dobosék régi barátai, 
akik szintén búcsúznak Jutkától.

 Dobos Jutka kedves barátai! Budapesten legördül a függöny. A Róth család utolsó 
tagja is elhagyja Magyarországot, és beköltözik a Kozma utcai zsidó temetőbe. Jutka 
már nincs életben. Kanadában és Izraelben élő nagy családunk is búcsúzik tőle. Róth 
József, a nagyapánk negyvenhárom éves korában halt meg. Hani, a felesége, egyedül 
nevelte föl hét gyermekét, akik közül csak háromnak vannak utódai…«

A temető két alkalmazottja fölemelte a koporsót, egy könnyű katafalkra tették, 
amelynek négy vastag biciklikereke volt, és eltolták oda, ahol Jutka szülei, Ilonka és 
Sebő Miska nyugodott. Majd egy kilométernyire volt. Emlékezetes látványt nyújtott 
a menet. Az egyik alkalmazott tolta a katafalkot a koporsóval. A hosszú ruhás rabbi 
és kántor követte. Mögöttük Iya és én. Mögöttünk a többiek kettesével-hármasával, 
a barátaink és az idősek otthona képviselői. A Zukári család zárta a sort.

Szabó József egy kicsit megelőzött minket, és fényképezőgépemmel készített 
néhány felvételt a menetről. Elég gyorsan haladtunk, és a kántor zihálni kezdett. 
Párszor meg kellett állnunk. Először jelképesen egy kis fémlapáttal szórtak földet a 
koporsóra, aztán a munkások máris nekiláttak a nagy lapátokkal. A kántor énekelt: 
»El malei rahamim...« A vékony hó borította temetőben szállt a sírok felett ennek 
az ősi halottbúcsúztató imának a dallama. Aztán én lassan és hangosan felolvastam 
a Kaddist. Majd kezdtek elszéledni a megjelentek. A Zukári család közelebb lépett 
a sírhoz. Odamentem hozzájuk és azt mondtam: »Itt nem szokás búcsúzni. Minden 
jót kívánok, jó egészséget és boldogságot!« Hátulról még hallottam, amint azt sut-
togják: »Köszönöm!«

Ők kísérték utolsó útjára Dobos Jutkát: Orosz Éva, Hunics Éva, Sipos Manci, 
Bordás Gábor, Kercsi Ilonka, Iya, Ábrahám Éva, Szabó József.
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Gábor autója és a hétszemélyes taxi szinte a sírig hajtott, mindnyájan elfértünk 
bennük, csak a négy Zukári ballagott utánunk lassan.

Hát így temettük el Jutkát. Gondolom, olyan temetést kapott, amilyet az utóbbi 
évtizedekben egyetlen magyarországi Róth sem. Tisztességest és méltóságteljest.”

A fentiek részletek voltak a naplómból, azokról a napokról, amelyek során Jutka 
temetésével foglalkoztunk. Ugyanakkor folytatódott a bonyolult, előre meg nem 
jósolható fordulatokkal zajló bírósági per és a két fél ügyvédeinek manipulációi. 
De már nem volt türelmem, és nem is akartam részt venni ebben a kacifántos 
játékban. Éreztem, hogy mindkét ügyvéd abban érdekelt, hogy komótosan foly-
tatódjék a per, húzzák az időt, és számlázzák az óránkénti kétszáz dollárt. (Nem 
tudom, hogy a másik fél ügyvédje mennyit kért egy órára.) Szerintem a mi ügy-
védünk megbízhatóbb, tekintélyesebb és ismertebb is volt, de számtalan párhu-
zamosan futó ügye mellett a kellő pillanatban nem tudott kellőképpen odafi gyelni 
miénkre. Zukári ügyvédje ugyan nem volt annyira ismert, de nagyon összpon-
tosított, szépen végiggondolt minden trükköt, és azt bizonygatta, hogy Jutka 
mindig is beszámíthatatlan volt, és sosem volt ura a helyzetnek.

Elérkezett a pillanat, amikor igent mondtam a másik fél ajánlatára, hogy egyez-
zünk meg. Sikerült titokban tartanom legrégebbi kívánságomat, ugyanis mindig 
azt akartam, hogy ne az enyém, hanem a másik félé legyen a villa, ha megfelelő 
kompromisszumot tudunk kötni. Nem ragaszkodtam családom szerencsétlensé-
gének színhelyéhez és tanújához. Sokan pedig másként képzelték, látván, hogy 
milyen gondot fordítok a ház karbantartására. Ezért is hangzott Zukári első javas-
lata a következőképpen: a Jutkától először kapott (kicsalt – V. R.) pénz kiegészí-
téseként, adjak még neki húszmilliót, és akkor enyém lesz a villa. Hirtelen azt 
válaszoltam. „Ha én kapok huszonhárom milliót, övék lehet a villa.”

Ez lett az alapja a végleges megállapodásnak, amit 2007. október 26-án mind-
két fél aláírt. Amikor megkaptam a kívánt összeget, átadtam a villa kulcsait a 
másik fél ügyvédjének, és meglepetésemre éppen ekkor kellett megtapasztalnom 
saját ügyvédem mohóságát.

Befejeződött hát ezeknek az eszelős éveknek az álmatlansága, vége lett a vég-
telen telefonálgatásoknak, a félelmeknek, a számomra érthetetlen magyar bírósági 
iratok böngészésének, és a lavinaként növekvő kiadásoknak. Nem egyszer akartuk 
már Iyával sorsára hagyni az egészet! Amikor egyszer panaszkodtunk barátaink-
nak, Valentyina Grojszman Togliattiból azt mondta: „Gyerekek, meg kell bün-
tetni ezeket a gazembereket! Tartsatok ki!”

Elmondom még, hogyan búcsúztunk el az Emőd utcai háztól. Amikor azokat a 
régi iratokat és leveleket rendeztük, amelyek Iyának és a gyerekeknek a Szovjet-
unióban töltött utolsó napjaikhoz kapcsolódtak, felébredt bennünk a kívánság, hogy 
valami különös módon mondjunk köszönetet azoknak, akik akkoriban segítették 
őket. 2007 októberének közepén tíz napra Magyarországra hívtuk régi barátaink 
egy csoportját. Közülük hatnak hálából és szívből jövő ajándékként az útját mi 
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fi zettük. A programunkban szerepelt Garadna, Miskolc, a Balaton, Budapest, kirán-
dulás, fürdés, színház. Lehetetlen lett volna szebbet kigondolni, mint hogy ennek 
a szokatlan társaságnak a kíséretében látogattuk meg utoljára az Emőd utcai házat.

Izgatottan nyitottam ki a bejárati ajtó négy zárját, s belépett a házba utánam a 
két volt bobrujszki, akik most Kanadában élnek, Marat és Lina Gercovics. Aztán 
a volt tomszki, jelenleg Moszkvában lakó Nyina Szlezko. A Togliattiból érkezett 
vendégek, Gálja Pesztova és Nágya Pavlova. Vera Csernova (Gorgyijenko) és Ira 
Pohoszojeva, akik Ulan-Udéból jöttek. A vendégeknek nem csak az volt érdekes, 
hogy egy magyar villát láttak, hiszen mindegyik régóta ismerte kedves magyar 
rokonságomat. De ekkor láthatták Ilonkát, Ferencet, Lujzát, Katit, Artúrt, Lolót 
és Sasát is, akiknek nemrégiben felragasztottam a fényképét egy nagy kartonpapírra, 
amit a ruhásszekrény ajtajának belső felére akasztottam. Ez a szekrény az idősek 
otthonában Jutka szobájában volt, így Jutka naponta látta az „öregeit”. Jutka halála 
után a villa nappalijának üveges ajtajára függesztettem ezt a fotomontázst.

A vendégeink végignézték a házat, elcsodálkoztak, milyen rend és tisztaság van. 
Noha már régen nem lakott benne senki, a virágokat meglocsolták, az ágyat 

bevetették, és minden szőnyeg, minden kép a helyén volt. Elhúztam azt a sző-
nyeget, amely a pincébe vezető lépcső előtt lógott, és megpillantottuk a páncél-
szekrény fémajtaját, amelyet ki is nyitottam. A szinte üres páncélszekrényből 

Jutka és a szülei sírjánál: Nyina Szlezko, Vera Gorgyijenko (Csesznova), 
Galina Pesztova, Lina Gercovics, Vladimír. 2007.
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kivettem a kis dobozt, amelyben néhány aranygyűrű és -lánc volt. Néhányan 
azonnal azt mondták: „Fogd csak meg, tedd el!” „Ó, nem!” – mondtam, aztán 
lecsuktam a dobozt, és könnyű szívvel visszatettem a páncélszekrénybe.

A kapott pénzből levontam az utóbbi három év Torontó és Budapest közti esze-
lős repkedésének költségét, és a megmaradt összeget négy részre osztottam. Egy-
negyedet kapott a bátyám, Józsi családja, és egy-egy negyedet Mari és András, 
akik Izraelben éltek. Persze, ez sem ment simán, mert az unokatestvéreimnek 
bíróság előtt kellett bebizonyítaniuk, hogy Rákosi néven vándoroltak ugyan ki 
Izraelbe, de azóta már visszavették az eredeti vezetéknevüket, a Róthot. Csak 
ezután kaphatták meg Magyarországról a bankátutalást.

Elmondom, mi történt a nekem jutó negyedrésznyi örökség nagyobbik hánya-
dával. Egyszer, miután meglátogattuk Jutkát, éppen Torontóba utaztunk vissza 
Iyával. Ekkoriban már folyt a per Zukárival. A repülőn Iya valami folyóiratot 
olvasott, amelyből megtudta, hogy a legutolsó szilveszteri bálon, amelyet éven-
ként megtartanak a budapesti Operában, ötezer vendég volt, akik egy-egymillió 
forintot gyűjtöttek össze és adtak át a Magyar Nemzeti Galériának. Iya erre azt 
mondta. „Vagya! Ha valaha is sikerül megnyerni ezt a pert, a részünket jó célra 
ajándékozzuk el Magyarországon.”

2008 júliusában újra Budapesten voltunk Iyával, mert dönteni kellett pár kér-
désben e könyv első fele magyar és angol változatának nyomdába adásával kap-
csolatban. Erre az időszakra időzítettük, hogy megajándékozzuk a budapesti 
Zsidó Múzeumot, amelyik az egyik leghíresebb Európában. A múzeum egy szép 
épületben van, amely a világszerte híres Dohány utcai zsinagóga hatalmas épü-
letéhez illeszkedik. A hely Budapest egyik látványossága. Szombat kivételével 
naponta szakadatlanul látogatják a turisták. Kifi zetik a belépti díjat, türelmesen 
átesnek a komoly ellenőrzésen, utána megismerkednek a múzeum kiállításával és 
magával a zsinagógával. 

Korábban már kapcsolatba léptem dr. Békési Évával, a múzeum igazgatójával, 
és közöltem vele, mi a szándékunk. Pontosítottuk a részleteket, megegyeztünk az 
időpontban. Július 21-én Gábor elvitt minket Iyával a zsinagógába, ahol már ott 
voltak magyar barátaink. Az ellenőrzési pontnál Békési Éva és kollégái vártak 
minket. Bemutatkoztunk. Iyának és Kercsi Ilonának nagy csokor virágot adtak 
át, nekem egy üveg magyar szilvapálinkát. Elindultunk a múzeumba. A házi-
gazdák előreengedtek minket, elhagytuk a ruhatárat és elindultunk a hosszú 
lépcsőn, amely az emeletre vezetett. Ebben a pillanatban hallottuk meg a házi-
gazdákat, akik arra kértek, forduljunk vissza a lépcsőhöz vezető rövid folyosó felé.

Meglepetés várt minket: az üres fehér falon két sárgaréz tábla állt. A felsőre ezt 
vésték: „Adományozóink”. Az alsón ez állt: „A Kanadai Vladimír Rott családja 
adományaként a miskolci, Magyarországon kihalt Róth család emlékére. 

In memory of the Roth Family (Miskolc), who lived in Hungary, by Vladimír 
Rott’s family from Canada.” 
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Nyugtalanító és feledhetetlen esemény volt. Békesi Éva azt mondta, azért dön-
töttek úgy, hogy ezen a forgalmas helyen, a bejáratnál helyezik el a táblát, hogy 
minden látogató lássa, és példát vegyenek róla. Hozzátette, az emberek általában 
valamilyen tárgyat ajándékoznak a múzeumnak, mi vagyunk az elsők, akik pénzt 
adományoztunk. Orosz Éva, a Budapest Bank képviselője ünnepélyesen átnyúj-
totta a Zsidó Múzeum igazgatójának az egymillió forintról szóló csekket. Szóltam 
pár szót a családomról, kinyitottam a könyvet, és megmutattam a nagy Róth 
család fényképét, akik 1960-ban láttak vendégül Magyarországon és Róth Hani-
nak, a nagyanyámnak a fényképét, aki a Klauzál téren lakott, és sok évig volt a 
Dohány utcai zsinagóga látogatója.

A Dohány utcai Zsidó Múzeum tábla állításával emlékezik meg a Rott család 
pénzadományáról. A fényképen ennek az eseménynek a résztvevői

(balról jobbra az elsősorban): Mezey Katalin, Sipos Manci, dr. Békési Éva. 
Második sor: Kovács Éva, Orosz Éva, dr. Levi Tiborné, Vladimír, Iya, Kercsi Ilona. 

Leghátul: Faragó Vera, Király Zsuzsa, Szabó József, Bordás Gábor. Budapest. 
2008. július 21.
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„Miután a csekket átadtuk, a múzeum munkatársai végigvittek minket a múzeum 
termein és a zsinagógán, s megadták a szükséges magyarázatot a kiállított tárgyakról 
és a múzeum létrejöttének történetéről. Iyának az egyik munkatárs angolul is elismé-
telte a mondottakat.

A zsinagógát 1858-ban építették Ludwig Förster terve alapján, aki mór stílust 
választott a külső és a belső kialakításhoz. Az építész elképzelése szerint a két nagy-
szerű, negyvenhárom méter magas, minaretre emlékeztető torony, amelyeket hagyma-
kupola zár le, az ősi Salamon-templom két oszlopára emlékeztet. Európának ez a 
legnagyobb zsinagógája, ezerötszáz férfi  és ugyanannyi nő fér el benne, és még ezer 
embert képes befogadni. A főhajó keleti végébe állították be az orgonát. A zsinagógá-
ban huszonnyolc Tóra-tekercs van.

A második világháború idején a zsinagóga a budapesti gettó központjában állt, ezért 
az udvarán temették el a náci terror több mint kétezer áldozatát. A zsinagóga annak 
köszönhetően maradt épen, hogy a tornyain a német rádióadók antennái voltak.

A múzeumot 1896-ban alapították, amikor Magyarország az ezeréves fennállását 
ünnepelte, és a zsidó vallás az ország történelmi vallásai közé került. A kiállítás alap-
ját azok az egyedi, ezüstből, aranyból, márványból és textilből készült rituális tárgyak 
alkotják, amelyeket a közösség tagjai ajándékoztak a múzeumnak.

1942-ben a Magyar Nemzeti Múzeum két munkatársa ládákba rakta a Zsidó 
Múzeum egyedi kiállítási tárgyait, és a saját pinceraktárukban eldugták, így marad-
tak meg azok is épségben.”

Félév múlva Iyával ismét Magyarországon voltunk. Már mint régi ismerősök 
mentünk el a budapesti Zsidó Múzeumba. Az örömünk és büszkeségünk nem 
ismert határt, amikor a bejáratnál, a falon még egy táblát, egy újat pillantottunk 
meg a mi réztáblánk mellett. Ez nagyszerű! Kívánjuk a múzeumnak, hogy a lehető 
leghamarabb megépítse azt a személyliftet, amely lehetővé teszi, hogy még több 
ember lássa egyedi gyűjteményét.2

Itt akartam leengedni a függönyt az én Budapestemre. De hát hogy engedhetném 
le örökre? Az élet megy tovább.

2009 januárjának végén meghívott a Magyar Művészeti Akadémia a Sors elle-
nében (Szenvedésből vigasz) című könyvem bemutatójára. Két héttel később Rab 
László a Népszabadság című napilapban „Mister Six Fix” címen közzétette beszá-
molóját a könyvbemutatóról. A cikk és a színes fénykép egész oldalas volt. Ugyan-
ezen a napon e-mailen hihetetlen levelet kaptam Budapestről, Diósi Lajostól, a 
Magyar Atomfi zikai Intézet professzorától.

Ha még emlékszik az olvasó, a Szenvedésből vigasz című könyvben A szovjet-
hatalom visszatérése című fejezet végén szerepel egy gyerekkori epizód, ahogyan 

2  A könyv tördelésnél tartott, amikor megkaptuk a gyönyörű hírt: 2010 márciusától a Zsidó 
Múzeumban működik a személylift .
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az anyám, madame Rottyiha, a bobrujszki fafeldolgozó kombinát ebédlőjének 
kisablakán kiadogatja a maradék krumplit és káposztát, amit a mosogatásra szánt 
edényekről szedett össze. A maradékkal teli tálkát mohón megragadták az éhező 
emberek.

Emlékezetes, hogy a sors szeszélye folytán egy csoport zsidó is volt az éhezők 
között, akiket a magyar hadsereg mellé rendelt munkaszolgálatosokként a Szov-
jetunió megszállt területére szállítottak, s akikből aztán hadifogoly lett, amikor a 
szovjethatalom visszatért. Közülük négyen, amikor 1947-ben visszatértek Magyar-
országra, egy közös fényképet hagytak nálunk, amit a családunk megőrzött, s 
amely helyet kapott első könyvem már említett fejezetében. (Sajnos, a Radosztyi 
pecsalej című orosz változatban, a moszkvai kiadásban ez a fénykép nincs benne, 
ahogy nagyjából száz másik sem. – V. R.)

Diósi Lajos ezt írta nekem: „Kedves Mr. Rott! Amikor elolvastam Rab úr cikkét 
a Népszabadság mai számában, örömmel jöttem rá, hogy annak a Rott családnak a 
tagja, amelyet apám ismert Bobrujszkban. Doktor Diósi Imre (1918-1980) zsidó 
munkaszolgálatos volt a magyar hadseregben, 1944-ben átszökött a szovjet hadsereg-
hez, és a bobrujszki (és még valamilyen) táborban tartották fogva 1948-ig. Sokszor 
megfordult önöknél, amire anyámmal jól emlékszünk a hatvanas évekből, amikor 
mesélt erről. Elmesélte, hogy apja politikai elítélt volt (a semmiért) és hogy keserű sors 
jutott a feleségének és a gyerekeinek. Apám nagyon szeretett volna kapcsolatba lépni 
a családjával. Megtudtuk, hogy a Volgai Autógyárban dolgozik, még Togliatti-beli 
címét is fölkerestük, ám a levél azzal a megjegyzéssel jött vissza, hogy már nem lakik 
ott. Valahol még mindig megvan a levél és a boríték. Holnap ezt az egészet elmondom 
anyámnak, ma már nagyon késő van hozzá. Gondolom, meg fog rendülni.

Elnézést, hogy hosszúra sikerült a levél. Válaszolna? Talán magyarul? Őszinte híve: 
Lajos.”

Azonnal válaszoltam, és elkértem a telefonszámát, amit hamarosan megkaptam. 
Felhívtam Budapesten. Megörültünk egymásnak. Azt mondtam, jelenleg nem 
tudok beszélgetni vele, mert az a végtelenbe nyúlna. Azt javasoltam, vegye meg 
valamelyik budapesti könyvesboltban az Apám levelei és a Szenvedésből vigasz című 
kötetemet, mert csak akkor folytathatjuk az ismerkedést, ha már elolvasta őket.

„Budapest, 2009. február 20. Kedves Vlagyimir! Mindkét könyvet megvettem. 
Tudod, most készítem elő kiadásra apám visszaemlékezéseit, s az aktatáskámban a 
két könyved mellett ott volt ma egy fénykép is, amely bekerül a visszaemlékezésekbe. 
Útban hazafelé bevittem egy boltba, hogy lemásolják. Tíz perce értem haza, kinyi-
tottam a könyvedet, és nem hittem a szememnek. Ez igazi csoda! Ugyanaz a fénykép 
szerepel a te könyvedben is. Sem én, sem anyám nem tudta Grün Adolf nevét, mert 
apám a visszaemlékezésében mindig Grün Rumiként emlegeti. És már nincs kitől 
megkérdezni. Csoda! Hogy leírtad a nevét.

Anyám, aki nyolcvanhat éves, most olvassa a könyvedet, most kiabált át a szobá-
jából, hogy 1985-ben találkoztál Libenau Bélával Izraelben. Én 1986-ban voltam 
náluk.
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Fogadd őszinte tiszteletemet azért, hogy megírtad ezt a két könyvet.
Hamarosan újra hallasz felőlem. Szeretettel: Lajos.”
És bekövetkezett az emberi csoda. 2009. június 9-én, mielőtt elrepültünk volna 

Tomszkba, arra az ünnepségre, amelyen mérnöki diplomám átvételének ötvene-
dik évfordulójáról emlékeztünk meg, Iyával átszálltunk Budapesten, és egy éjsza-
kát Sipos Manci új lakásában töltöttünk. Fél hatkor Diósi Lajos csöngetett, aki 
annyira hasonlított az édesapjára, dr. Diósira, az ügyvédre, hogy a láttán egész 
zavarba jöttem. Anyám, Regina kérésére ő írta meg hatvannégy évvel ezelőtt a 
moszkvai magyar nagykövetségre levelünket arról, hogy segítsenek Regina Rott-
nak és gyermekeinek, hogy repatriálhassanak a Szovjetunióból Magyarországra. 
Csak mellékesen, magammal hoztam Budapestre a régi levél kéziratának máso-
latát, és odaadtam Lajosnak. Lajos levitt minket a kocsijához, amelyben már ott 
ült az édesanyja, és meghívott minket vacsorázni. Felejthetetlen este volt ez a 
Tabáni Teraszban. Amikor megkaptuk a számlát, Lajossal próbáltuk meggyőzni 
egymást, hogy ki is tulajdonképpen a vendég. Én kitartottam a magamé mellett, 
de Lajos semmilyen kifogást nem fogadott el. Az döntött, amit Iya mondott: 
„Vagya, Regina mama annyiszor adott ki ételmaradékot Lajos apjának a fafel-
dolgozó ebédlőjéből, hadd viszonozza ezt a fi a azzal, hogy egyszer megvacsoráztat 
minket egy budapesti vendéglőben.”

Sosem éltem Magyarországon, de szeretem ezt az országot, gyerekkorom óta sze-
retem, amikor hallottam anyám szomorú és lelkes sóhajait. Nekem az isten háta 
mögötti, tiszta Garadna jelenti Magyarországot, amelyet lelkesítően szép hegyek 
és szántóföldek vesznek körül. Gyakran hallani, hogy a magyarok közt sok a rossz 

Bobrujszkba vezényelt magyar hadifoglyok fényképe, amelyet a családunk 1947 óta 
őriz. Állnak: Libenau Béla és Grün Adolf. Ülnek: Salamon Lipót és dr. Diósi Imre. 

A másik fényképen: meghatott találkozás ötvenkét év múlva dr. Diósi Imre 
feleségével és fi ával. A fi ú, Lajos 1951-ben született. Budapest, 2009.
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ember, antiszemiták is vannak. De 
van egy orosz közmondás, hogy 
„Nincs család nyomorék nélkül” –, 
s Regina mama is mindig azt 
mondta: „A rosszért mindig utolér 
a büntetés.” Garadna az a hely, ahol 
a fi atal és intelligens Paulo Mari-
anna és Tibor él. Marianna nemcsak 
a saját gyerekeit szereti, de minden 
erejét a falu öregjeinek gondozására 
fordítja. Tibor rendőr, aki azt akarja, 
hogy a Spielberger család emlék-
műve mindig rendben legyen. És 
semmit sem ér a próbálkozás, hogy 
valahogy a zsebébe dugjak egy kis 
pénzt hálából a segítségéért. Nem fogadja el. Garadnán él a jólelkű Mincsik Anna, 
aki mindig új ajándékkal fogadja a jó embereket és a jó tetteket, saját kezűleg 
készített színes csipkével, tarka szalvétával vagy terítővel. 

Magyarországot Encs jelenti, ahol az utánozhatatlan szakács, az idősebb Kercsi 
Ilona él. Őt Kercsi Imrének, a férjének, a kőfaragómesternek köszönhetjük, aki 

Jobbra Garadna látképe.

Találkozás Garadnán (balról jobbra): Paulo Marianna, Mincsik Anna, Zádori 
Margó, id. Kercsi Ilona, Iya, Abkorovics László polgármester, Sipos Manci, Kostyál 
László tisztelendő, Vladimír és Paulo Tibor. Ülnek: Mezey Katalin, Szabó Károly, 

Szabó József, Hunics Éva. Garadna, 2009. 
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a garadnai emlékművet fölépítette, és sajnos, korán itt hagyott minket. Pénzzel 
nem lehet megfi zetni Ilonka ebédjét, de el sem fogadná. Iya pedig a mai napig 
azt mondja, még sehol sem látott olyan tisztaságot és rendet, mint Ilona házában. 
Immár asszony lett két ikerlánya is, akiknek a növekedését és életét már húsz éve 
szemmel tartjuk. A lágyszívű és jólelkű Anikó és Gábor, a férje, aki változatlanul 
a segítségemre van Magyarorszá-
gon, már megajándékozták Ilo-
nát egy unokával, a sokat beszélő 
Biankával. A begyvágyó és csinos 
Ilcsi még mindig tanul, sikeresen 
és fáradhatatlanul építi a karrier-
jét, jelenleg a közszolgálati tévé 
egyik osztályvezetője.

Magyarországot Tokaj jelenti, 
ahol Bodrogkisfaludban mindig 
szívesen lát minket Hudácskáné, 
Kata, egy nemes borpince gaz-

Kercsi Ilona ikertestvérével, Anikóval, Bordás Gáborral, Anikó férjével 
és a kis  Biankával. Budapest, 2008.

Rövid pihenő Encsen, a vendégszerető 
id. Kercsi Ilonánál.
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dája. Feledhetetlen ebédet tálal elénk, s utána felkínálja a tokaji borok teljes 
skáláját, és mindegyik a saját szőlőjének terméséből készül. Annyira ért a borbe-
mutatóhoz, hogy minden megkóstolt borfajtát a világ legjobb borának tartunk. 
Ám akkor az elbűvölő háziasszony egy még jobb bort tölt a poharunkba.

Olaszliszkán, a szomszédos faluban a rokonszenves és fi gyelmes fi atal pap, Kos-
tyál László üdvözöl minket. Bár a nyája négy faluban szóródik szét, mindig talál 
időt arra, hogy segítsen az embereknek, köztük a Kercsi családnak is. Imrével együtt 
jártak iskolába, és a halála előtt megkérte Kostyált, vigyázzon a családjára. László 
folyton utakat szervez híveinek, nem csak a Vatikánba és Fatimába, hanem Párizsba 
és más európai városokba is. Nekem ő a legjobb programszervező, amikor újra meg 
újra arra készülök, hogy a barátaimat elvigyem a királyi borok termőhelyére.

Magyarországot Szentendre, Budapest, Pécs, Szeged és Keszthely jelenti, a csodá-
latos Marcipánmúzeum, amelyet drága és jószívű barátunk, Szabó Karcsi telepí-
tett át Ausztriából Magyarországra, és tette egyre szebbé, nagyobbá. Otthagyta a 
felesége sírját, otthagyta Puchberget, mindenét hazahozta, hogy még egy öröm-
ben legyen része annak, aki meglátogatja Magyarországot. Karcsi bácsi jósága 
határtalan volt. A múzeum sok ezer látogatója kapott tőle ingyen emléket. És 
mennyit segített az embereknek! Hogy szerette az embereket! A mi családunk is 
melegedett a szeretete tüzénél. Idézek Karcsi egyik utolsó leveléből: 

Szeretett Vladimír Barátom!  (2007. November 4.)
Már Apám levelei című könyved bemutatóján, ahol az elhangzottak az egész hall-

gatósággal együtt engem is mélyen megráztak, úgy döntöttem, hogy levélben irom meg 
neked e tragédiával kapcsolatos gondolataimat, amelyek szinte állandóan foglalkoz-
tatnak. A Te családodnak és még sok millió embernek és családnak a tragédiája meg-
bocsáthatatlan bűntet, és remélem, hiszem, hogy többé nem törtenhetnek meg ilyen 
szörnyűségek. 

Most néhány gondolat a családodról, de elsősorban Rólad. Az iskolában a hittan-
órán, az Ószövetségben tanultunk egy Jób nevű férfi ról, akit az Úristen próbára tett, 
meddig bírja az Úrban való hite által a sors csapásait elviselni. Elvesztette gyermekeit, 
feleségét, vagyonát, és ő zokszó nélkül viselte mindezeket. Jutalmul a töretlen, Istenbe 
vetett hitéért az Úr megajándékozta őt új, szerető feleséggel, gyermekáldással, vagyon-
nal és nagy boldogságban élt élete végéig. Átgondolva és részben átélve a Veled történ-
teket, a sors keserves csapásai után az Isten ugyanúgy, mint a türelmes Jóbot, meg-
áldott új hazával, szerető feleséggel, csodálatra méltó jó gyerekekkel, unokákkal és a jó 
Istenbe vetett hited boldog emberré tett. Számomra Te vagy a mai világ újra meg-
született, türelmes Jóbja. 

Továbbra is tiszta szívből kívánja Isten áldását Rád, a Te igaz barátod: Karcsi.”

Nagy megdöbbenésünkre Szabó Karcsi 2009 márciusában meghalt. Első köny-
vem magyar fordításának költségét és a második könyv fordításának a felét is ő 
fi nanszírozta. Mindent köszönök, Karcsi bácsi!
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Most azokhoz fordulok, akik nem csekély örökségéből részesültek: meggyő-
ződésem, hogy a legfontosabb kötelességük: mielőbb és a legjobb helyen méltó 
emléket állítani Szabó Károlynak, a csodálatos Magyar Marcipán Múzeum lét-
rehozójának.

Szabó Károly és a marcipánfi gurái.

A balatoni marcipánosok – a Simonfai (Szabó) család. Keszthely. 2002. 
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Karcsi élete olyan volt, mint egy üstökös pályája. Nagy szerencsénk, hogy még 
él Budapesten a bátyja, József, aki 1966 óta, amikor Tomszkban találkoztunk, 
régi és kipróbált barátom. Ő és Magda, jószívű felesége voltak az első barátaink, 
akik vendégszeretően kitárták családunk előtt kis házuk ajtaját, valahányszor csak 
megérkeztünk, s ránk bízták kamaszodó lányaik, Magdika és Ágika szülői fel-
ügyeletét, amikor a Balatonnál töltötték a szabadságukat. A lányokból közben 
anya és nagymama lett. Ági a keszthelyi Marcipán Múzeum lelke, Magdi pedig 
évtizedek óta kulturális diplomataként dolgozik.

Magyarországot még Budapest is jelenti. Utánozhatatlan város, egyedi szépségű, 
az európai kultúra és feledhetetlen építészeti kincs letéteményese. Aki járt itt, 
emlékszik rá. Aki akar, megbizonyosodhat felőle, hogy aki a Gellért-hegyről lenéz 
az esti Budapest fényeire, a fényfüzéres hidakra, a csillogó Dunára, felsóhajt: 

„Istenem, micsoda szépség! Milyen sze-
rencsés vagyok, hogy láthatom.” 

Számomra Budapest a Hunics család, 
akik igazi hazafi ak. Még jobban szere-
tem Magyarországot, amióta megis-
mertem őket. Éva okos, erős, fáradha-
tatlan, bármely pillanatban kész 
másokon segíteni. József jóindulatú, 
kissé megtelt ugyan azóta, hogy ötven 
éve előbb Európa-bajnokként, majd 
győztesként ott állt a dobogón a mel-
bourne-i olimpián. Velük sírtunk, mint 
a gyerekek, amikor el kellett altatniuk 
hűséges és megbízható barátjukat, Fré-
dit, az amerikai bulldogot.

Budapesten bármely ízlés talál magának vendéglőt, ám ha egyszer valaki már 
lakott a Termál Hotelban, vagyis a termálvizek szállodájában, a Margit-szigeten, 
akkor sosem cserélné el azt egyetlen más szállodára sem. A Margit-sziget a főváros 
közepén van, és körülfolyja a nagyságos Duna. Ahogy más szállodák, úgy a Ter-
mál is nehéz időket él át manapság, ám egész személyzete otthoniasan fogad 
minket. Az étel kiváló, a termálvizes medencék kényelmesek és közel vannak, 
gondosan és szakszerűen végzik a gyógyítást. Nincs annál jobb, mint sétára 
indulni a három kilométeres szigeten, ahol nincs közúti közlekedés: végigmenni 
az évszázados fák alatt a sétautakon, ismerősként üdvözölni Arany János, Krúdy 
Gyula, József Attila és mások, a híres magyar költők és írók szobrait, akiknek 
nevét még gyermekkoromban, a távoli Bobrujszkban, anyám történeteiből ismer-
tem meg. Leülni a folyó partján, megcsodálni a mindenféle korú kocogókat, akik 

Hunics Éva és József, a barátaink, 
 Frédivel.

Vladimir Rott magyar.indb   526Vladimir Rott magyar.indb   526 2010.09.30.   14:41:412010.09.30.   14:41:41



527

BUDAPEST LEGÖRDÍTI A FÜGGÖNYT

szakadatlan áradatban futnak körbe a szigeten, a terrakotta útvonalon. Ha őket 
nézi az ember, találgathat, vajon ki edz az olimpiára, és ki fut a saját egészsége 
érdekében. Budapest él.

És nekünk Orosz Éva jelenti Budapestet. Csak munkaidőben a Budapest Bank 
egyik fi ókjának munkatársa, utána lányának és vejének gondos anyukája, ráadá-
sul megbízható idegenvezetőnk a város csodálatos színházaiban és hangverseny-
termeiben.

A budapesti színházak külön fejezetet érdemelnének. Hol is érezhetné úgy magát 
az ember, mint az ódon Operettszínházban, amelynek kapuján annyiszor járt ki-be 
Kálmán Imre és Lehár Ferenc. A színpad nem látszik nagynak, de hát ez ugyanaz 
a színpad! Az Operánál minden nap sor áll a napközbeni idegenvezetéshez, amely-
nek során bekukkantanak a kulisszák mögé, megnézik a művészek öltözőit, a 
műszaki felszerelést és egy kiállítást, amely a színház történetével foglalkozik.

Őszinte véleményem, hogy minden zenerajongónak életében legalább egyszer 
meg kellene hallgatnia egy igazi magyar cigányzenekar felülmúlhatatlan játékát. 
Erről nem lehet beszélni, ezt látni és hallani kell. Ugyanúgy, ahogy a budapesti 
tűzijátékot is a nemzeti ünnepen, augusztus 20-án. 

Sokszor meggyőződtünk róla, mennyire vonzódnak a magyarok a művészet-
hez, milyen érdekes színházi formációk születnek ebben az országban. Magyar-
ország fővárosa minden dicséretet megérdemel. A mai nehéz gazdasági körülmé-
nyek között is lehetőnek tartották az ország vezetői, hogy a Duna pesti oldalán, 
a főváros déli részén két modern színházat emeljenek, amelyek mind építészetileg, 
mind akusztika szempontjából kiválóak.

Igen, Budapesten, csak azért gördül le a függöny, hogy aztán újra és újra föl-
menjen.

Iyával nem azért szeretjük Magyarországra vinni a barátainkat, mert nem tud-
juk másra elkölteni a pénzünket, hanem azért, hogy újra meg újra megosszuk 
velük ennek az országnak a szépségét.

Ahogy elutazik innen az ember, máris szeretne visszatérni.
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A Kanadában töltött évek során sokszor beszéltem amerikai és kanadai rokonaim-
nak, barátoknak és ismerősöknek arról, mi volt a sorsa a szüleimnek, és hogy 
éltünk a Szovjetunióban. 2005. november 20-án emlékezetes bankettet adtunk 
annak tiszteletére, hogy Iya, Sándor, Ilona és Edwin harminc éve érkezett Kana-
dába. Több mint ötven vendégünk volt, és én sokadszor meséltem nekik a múl-
tunkról. Nagyon fi gyelmesen hallgattak, és volt, aki könnyezett. Én is alig bírtam 
a felindulásommal. Nehéz volt a szívem, mert már nem volt köztünk Regina, Joe 
Weltman és Józsi, a bátyám sem. Ezért is és ekkor döntöttem úgy, hogy nem 
mesélek többet a sorsunkról, hanem megpróbálom mindezt megírni, annál 
inkább, hiszen iskoláskoromtól naplót vezetek, egész életemben megőriztem a 
leveleket és az engem érdeklő újságkivágásokat, szóval, sok anyag gyűlt össze.

Másnap reggel Paul, Ilona férje elkísért egy bevásárló centrumba, segített kivá-
lasztani egy hordozható számítógépet, amely már negyedik éve segítségemre van 
abban, hogy elbeszélgessek az olvasókkal.

És már meg is írtam a visszaemlékezéseim második kötetét, s ez is, ahogy az 
első, tizennyolc fejezetből áll. Sosem gondoltam volna, hogy sikerül megírnom 
a két kötetet, ám az általam a kezdet kezdetén összeállított terv harminchat részre 
oszlott, s mindegyik tele van a számomra oly drága események részleteivel. Köszö-
nöm, kedves Olvasó az időt és fi gyelmet, amelyet életem és hőseim történeteire 
fordítottál!

A nyolcvanas évek végén a Hivatásos Mérnökök Közösségének Ontario-tartomá-
nyi Szervezete (Association Professional Engineers Province Ontario) gyakran 
meghívott, hogy beszéljek a mérnökök munkájáról és helyzetéről a Szovjetunió-
ban. Egy ilyen esten egy harminc körüli illető lépett hozzám: „Köszönöm ezeket 
a nagyon érdekes információkat! John Lermontnak hívnak. Mérnök vagyok, 
Kanadában születtem, de a családom gyökerei Skóciába nyúlnak vissza. Érdekel 
Oroszország, mert Lermontov, a nagy orosz költő, családunk egyik őse volt.” 

Iyával megörültünk az érdekes ismeretségnek, és meghívtuk Johnt vacsorára. 
Csodálatosan sikerült az este. Johnnak nagyon ízlett Iya kitűnő borscs levese. 
Józsi és Szvetlána is a vendégünk volt. Vacsora után érdekes és váratlan dolog 
történt. John magával hozta a gitárját, és elénekelt egy skót dalt. Utána Józsi ült 
le a zongorához, én meg fogtam a tangóharmonikát, s mi, oroszok elénekeltük 
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Vacsora annak emlékére, hogy Iya és a gyerekek harminc éve érkeztek meg 
 Kanadába. A Viewmount zsinagóga bankett terme, 2005 novembere.
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Johnnak Mihail Jurjevics egyik Lermontov versére írott románcát, a Távolban egy 
fehér vitorlát. Johnnak annyira megtetszett, hogy azonnal meg akarta tanulni. 
Házi könyvtárunkból elővettük a Lermontov-kötetet, és lediktáltuk neki az orosz 
szavakat, amelyeket John latin betűkkel írt le. Még sokszor elénekeltük azon az 
estén a Távolban egy fehér vitorlát. Végül már John Lermont is biztosan énekelte 
velünk oroszul, s közben gitározott. Jócskán elmúlt éjfél is, amikor elváltunk 
egymástól, de utoljára még megegyeztünk abban, hogy a mai világban valószínű 
ez volt a legemlékezetesebb este, amit Lermontovnak, a költőnek az emlékére 
szenteltek.

Elgondolkodva fölidéztük Iyával, életünk mely csodálatos és örömteli eseményei 
a legdrágábbak nekünk. Kettőt emeltünk ki: az egyik Vivian és George Kuhl 
irántunk tanúsított szokatlan jósága és bőkezűsége, a másik Valentyina és Vitalij 
Grojszman második kanadai látogatása volt. 

„New York, 1998 decembere. […] A Viewmount zsinagóga sok látogatójával 
együtt Iyával minket is meghívott a Kuhl család nagyobbik fi uk esküvőjére, amire 
tegnap került sor a New York-i Hilton szállodában. Torontóból kisbuszunkon érkez-
tünk a városba, három napot Brooklynban töltöttünk, hogy találkozzunk régi bará-
tainkkal, és náluk is éjszakáztunk. Tegnap azzal a szándékkal mentünk Man hattan-
be, hogy az esküvő után azonnal hazaindulunk Torontóba, és majd valamelyik út 
menti motelben alszunk. Leparkoltunk a szálloda sok emeletes mélygarázsában, és az 
elsők között voltunk, akik megérkeztek abba a második emeleti terembe, amelyikben 
a fogadást tartották. A terem közepén hatalmas asztal állt, teli gömbölyű kis vázákba 
állított gyertyával. A Hanuka első napja volt, nem volt nehéz rájönni, hogy a gyer-
tyákat az esküvői vendégeknek készítették ki. Iyával vettük a bátorságot, és meggyúj-
tottunk két gyertyát. Abban a pillanatban érkezett meg Vivian és George – még 
kabátban voltak, hiszen az utcáról jöttek –, akiknek őszintén gratuláltunk a mazl 
tovval.

Vivian ragyogó szép arcán kis zavar látszott, amikor bocsánatot kérve azt mondta: 
»Rott Úr! Rottné Asszony! fel akartuk hívni önöket még Torontóban, de teli voltunk 
az esküvő előkészítésének gondjaival. Kérjük, értsék meg, és bocsássanak meg! Ma a 
mi vendégeink lesznek, kérem, foglalják el a szobájukat itt a hotelben. Szeretnénk a 
holnapi reggelinél is ott látni önöket a vendégek közt.« Iyával könnyekig meghatott 
minket ez a váratlan bőkezűség. „Kérem, ne sírjanak! – próbált megnyugtatni minket 
Vivian, de neki is könnyes volt a szeme. – Még van idő, menjenek, rendezkedjenek 
be a szobájukban és pihenjenek.”

Amikor a recepciónál megmondtam a nevünket, egy borítékot kaptunk, amelyen 
a 3450-es szám állt, benne pedig a kulcsként szolgáló műanyag lapocska. A lift egy 
pillanat alatt felvitt minket a harmincnegyedik emeletre. A szoba ablakából láttuk 
a kivilágított New York-i felhőkarcolókat. A tévé képernyőjén ott állt az üdvözlet: 
»Mr. és Mrs. Rott! Welcom to Hilton New York.« (Kedves Rott Úr és Rottné Asszony! 
Isten hozta önöket a New York-i Hiltonban! – V. R.) Az ágyon atlasz szalaggal 
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átkötve egy szép fehér doboz feküdt. Személyes üdvözlet volt benne, valamint az eskü-
vői tudnivalók. Volt benne ásványvíz, gyümölcslé, gyümölcs és sütemény is.

Az esküvő szokatlanul szép és szervezett volt.
Reggel fölfedeztük, hogy az ajtó alatt becsúsztatták a szobaszámlát. A harminc-

kilencedik emeleten lévő teremben végeztük el a reggeli imát, aztán ugyanott megreg-
geliztünk. Az ételek önkiszolgáló büféasztalokon sorakoztak. Reggeli után elmentem 
a pénztárhoz, a pénztáros azonban azt mondta: »Rott úr, önnek semmit sem kell 
tennie. A Kuhl család már kifi zette ezt a számlát.«

»Isten adjon nekik egészséget és még több pénzt!« – kívántuk Iyával őszintén. 
A kétszáznyolcvan dollárban benne volt a szoba ára plusz az adó, harmincöt dollár 
a mini busz parkolásáért és tizenegy dollár huszonöt cent a telefonokért (az egyik a 
városba szólt, a másik kettő Torontóba).”

A következő években még volt néhányszor részünk hasonló fogadtatásban más 
barátaink és ismerőseink részéről is, de ez az első eset mindenképpen a szívünkig 
hatolt.

A Harvard című fejezetben már elmondtam, hogy 1990-ben nálunk vendéges-
kedett Togliattiból a drága, baráti Grojszman házaspár, akik harminc dollár köl-
tőpénzzel érkeztek, amelyből huszonkilencet Vitalij könyvre költött.

„1996. május 11. A torontói reptér. Iyával arra várunk, hogy felszálljunk a 
 Lufthansa Frankfurtig közlekedő járatára. Moszkván át repülünk Tomszkba 
a Műegyetem alapításának századik évfordulójának ünnepségeire. Mindössze negyven 
perc volt az indulásig, amikor Linda Flodder, az utazási ügynökünk odaszaladt hoz-
zánk a repülőjegyünkkel és az orosz vízummal. Az ottawai orosz konzulátuson az 
urak-elvtársak »elvszerűen« a tizennegyedik napon adták ki az általunk kért és 
kifi zetett vízumot, futárral küldték el Torontóba, ezért Lindának a város központi 
postaelosztójában kellett elcsípnie az iratainkat, hogy még elérjen minket indulás 
előtt. Szép kis megoldás, mondhatom!

Tegnap a következő történt: Grojszmanék két hete telefonáltak Eilatból (Izrael), 
hogy május 12-én Torontóban lesznek. Akkor még nem készültünk Tomszkba, de pár 
nap múlva megkaptuk a meghívót Jampolszkijtól és Gavrilintól. Úgy döntöttünk, 
megyünk. Sürgősen készülni kezdtünk, vízumot kellett kérni, megrendelni a jegyeket, 
különösen Oroszországon belül. Folyton telefonáltunk. Iya kijárta, hogy a torontói 
egyetem levélben gratuláljon a tomszki egyetemnek. Az orosz videorendszerre át kel-
lett írni a még 1992-ben készített videofelvételemet. Össze kellett szednünk a pénzt 
és meg kellett vásárolnunk az ajándékokat. Ráadásul három nappal korábban az 
épülő Kodiak-15 gyártól megkaptuk az engedélyt, hogy elkezdhetjük náluk a szerelő-
munkákat – az én cégem intézte a villanyszerelést –, ezért sürgősen béreltem egy 
mozgatható emelődarut, és beszereztem a 600 voltos elosztó paneleket, kapcsolókat, 
vezetéket, mindent.

Aztán május 9-én Grojszmanék ismét telefonáltak, ez alkalommal New Yorkból, 
és megerősítették, hogy május 12-én érkeznek Torontóba. Mondani kezdtem Vitalij-
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nak, hogy május 11-én sürgősen Tomszkba repülünk, de a gyerekeink ugyanolyan 
szeretettel fogadják majd őket Torontóban, akár mi. Ekkor Valentyina vette át a 
kagylót, és izgatottan mondani kezdte: »Nagyon, de nagyon szeretnélek látni benne-
teket. Ha nem találkozunk, akkor nincs értelme, hogy odamenjünk. Nem Amerikára 
van szükségem, láttam már. Titeket akarlak látni!« »És Valka gombát hozott magá-
val, hogy elvigye nektek« – tette hozzá Vitalij. Valentyina pedig így folytatta. »Hát, 
ha egyszer utazni kell, akkor legalább jöjjetek el hozzánk, hogy május 10-én este 
találkozzunk. A csoportunk akkor érkezik Kanadába, és Ontarióban szállunk meg, 
a Stratford nevű városban.«

Tegnap este hatkor kipakoltam a szerszámaim nagy részét a Ford Taunusból, és 
Iyával elindultunk Stratfordba. Ömlött az eső, az országúton sok volt a dugó, két 
óra alatt vergődtünk el odáig. És már szaladt is felénk a kissé meghízott, kissé meg-
öregedett, de még mindig kedves Grojszman házaspár. Volt nagy öröm, ölelkezés, 
csókok! Hat éve jártak nálunk. Azonnal bevittek minket a szobájukba, elég rendes 
volt az ottani szálloda. Még a szánkat se tudtuk kinyitni, amikor Valentyina hosszú 
szónoklatba fogott: »Drága barátaink, drága Rott házaspár! Külön azért utaztam 
ide, hogy átadjak nektek valamit. Nagyon szépen kérlek benneteket, ne utasítsátok 
vissza, különben belehalok. – Elővett a táskájából egy kis borítékot és a zsebembe 
dugta, majd folytatta. – Harminc dollár volt a zsebünkben, amikor vendégül lát-
tatok minket, kifi zettétek a vízumunkat, végigvittetek Ontarión, elvittetek New 
Yorkba, és négy napra szobát foglaltatok nekünk egy Broadway melletti szállodában. 
Mi nem felejtjük el az ilyesmit! Most pedig nagyon örülünk, hogy módunk van rá 
és viszonozhatjuk.«

Rájöttem, hogy a borítékban pénz van, és úgy döntöttem, hogy nem nézem meg, 
de megpróbáltam tiltakozni. Ám Valentyina még hozzátette: »Ötezer dollár van 
benne. Költsétek arra, amit szükségesnek láttok.«

Iyával megrázott minket barátaink gesztusa. Ez a Grojszman házaspár! És máris 
átadtak egy nagy zacskó szárított gombát. Valjecska folytatta: »Külön elmentünk érte 
a penzai területre. Én szedtem a gombát, Vitalik megtisztította, és pálcára tűzte, hogy 
meg lehessen szárítani. Ugye, emlékszel Vagya, hogy legutóbb azt mondtad, hiányzik 
neked az igazi gomba.« A vacsoránál Vitalij bemutatott minket a csoportjának, amely 
körülbelül húsz emberből állt. Kiderült, hogy mind a Rotary Club orosz tagozatának 
tagjai, és éppen amerikai-kanadai körúton vannak. Csodálkoztunk, amikor Vitalij 
arany hitelkártyával egyenlítette ki a vacsoránk számláját. Grojszman mindig is szo-
katlanul dolgos ember volt, az oroszországi változás után felszínre tört benne az 
üzletember: folytatódtak a sportsikerei is, de emellett négy év alatt felépített Valentyi-
nának egy kozmetikai klinikát, amelyben tizenkilenc alkalmazott dolgozott és az ezer 
ágyas városi kórház igazgatója lett. Továbbá létrehozta a Vizavít, egy magánklinikát, 
amely a nem hagyományos orvoslásnak, természetgyógyászatnak adott helyet.

Hajnali fél háromra értünk haza a szakadó esőben, kora reggel pedig nagy örömmel 
szaladtunk át először is Ilonához. Paul fél kilenckor még szinte aludt, csak ránk cso-
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dálkozott, ám Ada és Serena már fent ugrált, igaz, még pizsamában. Nagy vidáman 
felrohantam a hálószobába, és felébresztettem Ilonát: »Gyerekek, nagyon izgatott 
vagyok, bocsánatot is kérek, de nem akarok úgy elutazni, hogy ezt ne osztanám meg 
veletek. Késő éjszaka értünk haza Grojszmanéktól. Ajándékot kaptunk tőlük.« Kihúz-
tam a borítékból száz dollárt, és odaadtam Ilonának, aki még mindig feküdt. Aztán 
kivettem még egy százast, és átadtam Paulnak. »Mi van? Pénznyomdát nyitottak?« 
– kérdezte Ilona. A harmadik százast Serenának adtam. A kislány felháborodott: 
»Nekem nem kell!« Akkor odaadtam Paulnak, ahogy Ada és Adam százasát is, és 
már rohantunk is Iyával Sándorékhoz.

Nyolc negyvenkor Sándoréknak még nagyon korán volt, amikor felcsöngettem 
hozzájuk a földszintről, és már fent is voltunk a tizenötödik emeleten. Átadtam egy 
százast Mananának. »Ezt miért kapom? Nem kell!« – szabódott ijedten. »Fogd csak, 
és hallgass rám!« – mondtam szigorúan. A másik százast Sándornak adtam. Audrey 
persze nem vette el, pedig ott állt az anyja mellett. Hát Mananának adtam. Utána 
azt mondtam: »Gyerekek! Éppen most hagytam Ilonánál ötszáz dollárt, ezért nektek 
sem hagyhatok itt kevesebbet. Itt van még kétszáz.« Az egész család zavarba jött és 
izgatott lett.

Lementünk a lépcsőn a tizenkettedikre Manana szüleihez. Dogyik és Szvetlána 
még pizsamában volt, Diana pedig, Manana húga még aludt (csak mellesleg, három 
nappal korábban megkapta a hallókészülékét, és életében először hallotta a hangokat. 
Ki sem veszi a füléből. És hogy örül a hangunknak!). Felébresztettem, ami nem volt 
könnyű, és adtam neki száz dollárt. »Mi ez az egész? Minek kapjuk?« – kiáltotta 
Dogyik és Szvetlána, a két büszke grúz. Komolyan ellenkezni kezdtek, amikor mind-
egyiknek adtam egy százast, és rájuk szóltam, hogy fogadják csak el. Megnyugtattam 
őket, röviden elmondtam, mi történt, aztán Iyával már szaladtunk is.

Utolsónak Edwint ébresztettük fel, aki még velünk lakik. Amikor Joe Weltman 
meghallotta, mi történt, a legjobban a szárított gombának örült: »Ohó, erre emlék-
szem! Nagyon fi nom és jó illatú volt ez a gomba a múltkor is.«

Bármilyen gyorsan írtam is le az emlékeimet, a gyerekeink és az unokáink még 
gyorsabban nőnek, s bármit mesélek róluk, az csak egyetlen morzsa a rengeteg 
boldog napból.

„1998. október 10. Mindnyájan nálunk gyűltek össze a szombati ebédre. Iyának 
eszébe jutott, hogy háromra vendégségbe várnak minket, otthagyta az asztalfőt, és 
fölszaladt, hogy átöltözzön a hálószobában. Az egész »ötös fogat« utána rohant (Ada 
hétéves, Serena öt, Audrey három, Adam három, Gabriel kettő): »Baba! We want to 
see, how You will change! (Nagyi! Látni akarjuk, hogy öltözöl át!)«

„1998. október 16. Manana mesélte, hogy Gabriel a konyhában ült a magas szé-
kén, és kenyeret evett. Körbeharapdálta, és azt mondta: »Nézd csak, mama, hajó.« 
Aztán felfordította a villát az asztalon: »Ez meg a híd.« A kenyérből már csak egy 
parányi darab maradt: »Most már csónak.« Jól emlékszünk, hogy Sándor ugyanilyen 
korában hasonló »alkotásokat« mutatott Riza mamának.” 
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„1998. október 25., vasárnap. Mint mindig, Iyával fogtuk az öt unokát, és elmen-
tünk a Baycrestbe, hogy meglátogassuk Riza mamát. Pattogatott kukorica nem volt, 
ezért mindenkinek fagylaltot vettem. A gyerekek is, Regina is jóízűen ette. »Serena, 
veszel nekem fagylaltot, amikor olyan idős leszek, mint Riza mama?« – kérdezte Iya 
a kislánytól. »Nem, Iya nagyi. Nem veszek fagylaltot, mert nincsen pénzem« – felelte 
Serena. »És te, Audrey?« – kérdezte Iya. »Nem, nagyi. Nincsen pénzem.« Iya akkor 
Adát kérdezte meg, aki ezt felelte: »Nagyi, tíz fagylaltot veszek neked. Már mondtam, 
hogy több mint hetven dollárom van. Azért van ennyi, mert Zajdi (héberül nagypapa 
– Paul apja) pénteken nem tudta odaadni a születésnapi ajándékomat, és tegnap 
áthozta a pénzt.« 

„1999. március 21. Tegnap szombat volt. Mint rendesen, az egész család ott volt 
nálunk fél egyre, hogy ebédeljünk, de Ilonáék csak negyed kettőkor jöttek. Ilona rob-
bant be elsőnek: »Elnézést kérek! Ne is fi gyeljetek ránk! Van egy kis gondunk. Serena 
tegnap challát sütött az iskolában, és ma el akartuk hozni Iya nagyihoz. Csak hát 
elveszítettük. Már az egész házat felforgattuk, de nincs meg. Lehet, hogy tegnap vélet-
lenül kidobtam.«

Aztán Ada és Adam lépett be, mögöttük pedig Paul, aki kézen fogta a síró Serenát. 
A kislány annyira el volt keseredve, hogy leült a hálószobánkba vivő lépcsőre, és ott 
sírt tovább. Ilona még egyszer odament a lányához, és bocsánatot kért tőle, de ez sem 
segített. Iya is megpróbálta vigasztalni, de mindhiába. Megkérdeztem Adától, mit 
tehetünk. »Semmit! Hagyjátok békén!« – mondta határozottan lánytestvére.  Serena 

Unokáink: Serena, Gabriel, Ada, Adam, Audrey. 1998.
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nemsokára kisírt arccal bejött, és leült Ilona mellé. Szegény gyerek, aligha nyugodott 
meg!

Ma az egész család elindult a játszóházba, hogy megünnepeljük Audrey negyedik 
születésnapját. Minden nagyon szép volt. Hirtelen Ilona jött oda hozzánk: »Megta-
láltuk a challát! Amikor tegnap hazamentünk tőletek, újra azon törtem a fejemet, 
hogyan is történhetett a dolog. Megkérdeztem Adamot, nem nyúlt-e hozzá Serena 
holmijához.« Erre minden kiderült. Ilona este egy zacskóba rakta a challát, és a 
bejáratnál lévő asztalra tette, hogy másnap ne felejtsék el magukkal vinni. Adam 
fölfedezte, hogy a csomag Serenáé, hát fogta, fölvitte, és rátette Serena ágyára. Serena, 
amikor lefeküdni készült, összehajtotta az ágytakarót, és a szekrénybe rakta. Az egész 
család felszaladt az emeletre, meg is találták a szekrényben a zacskót, abban meg a 
challát. Azonnal odamentem a játszóházban Serenához, elmondtam, mennyire örü-
lök, hogy megkerült a challa. Serenának új frizurája van, ami jól áll neki. Boldogan 
rám nevetett.”

„1999. április 5. Ilona az egész családot meghívta magához, hogy ott nézzük meg 
a fényképeket, amelyeket Iyával készítettünk ausztráliai utunkon. Amíg a vendégek 
összegyűltek, Ada (hétéves) megmutatta a saját albumát, amelyet Edwintől és Claire-
től kapott, akik mindig szép, hasznos és készséget fejlesztő holmit ajándékoznak. 
Ebben az albumban csak tiszta papírlapok voltak. A lapok közepén egy szempár, 
amely köré a tulajdonosnak magának kellett rajzolnia valamit, hogy bemutassa a 
fantáziáját. Ada rajzai nagyon érdekesre sikerültek. Iyának tetszett, engem is oda-
hívott, hogy nézzem meg. Csodálkoztunk, és megdicsértük Adácskát. Serena (ötéves), 
a húga, aki ott állt mellettünk, jó angolsággal hozzátette. »Tudjátok, Ada egyedül 
rajzolta ezeket a képeket. De egész idő alatt én hegyeztem neki a ceruzát, mert nem 
akartam, hogy elvonja valami a fi gyelmét, amíg a képeket rajzolja.«

1999. szeptember 21. Ma Gabriel és Audrey (három- és négyéves) nálunk van, 
Iya nagyi vigyáz rájuk. Immár sokadszor, mindhárman nagy fi gyelemmel nézik 
Gabriel kedvenc zenés fi lmjét, a Fantáziát. A gyerekek nagyon sajnálják, amikor 
látják, hogy a földről eltűnnek a dinoszauruszok. Iya nagyi enyhíteni próbálja a 
bánatukat: »Semmi baj, gyerekek. Ez régen volt.« »Milyen régen?« – érdeklődik Aud-
rey. »Nagyon régen« – mondja Iya. »Amikor a mama még meg sem született?« – cso-
dálkozik Audrey. Iya megpróbálta a helyes útra terelni a gyerek fantáziáját, s azt 
mondta: »Sokkal, de sokkal régebben. Mielőtt még Dogyik, sőt, Dogyik apja meg 
annak az apja megszületett volna.« »Még a japánoknál is előbb?« – próbálta ki a 
találékonyságát Audrey, Sándor és Manana lánya.”

Iyával boldogok vagyunk, hogy nemcsak együtt tanulhatunk az unokáinkkal, de 
igen gyakran tanulunk is tőlük. Ilonáék szomszédja a Weinbaum házaspár, akik 
nagyon gazdag és nagyon jószívű idős emberek. Weinbaum asszony csodálatos 
tortát tud sütni, és minden ünnepre átvisz Ilonának egyet. Bár két kertészük van, 
Weinbaum asszony gyakran átmegy Ilonáék udvarára, amely nincs valami példás 
rendben és kigyomlálja. Jó szomszédok. 2001 áprilisában, a zsidó húsvét alatt 
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Floridába utaztak, amit gyakran megtesznek. Abban az évben Ilona családja Paul 
szüleinél töltötte az első Széder-estét, a másodikat nálunk. Ilona odatelefonált 
hozzánk, amikor kilépett a saját házukból: „Mama, Weinbaumék kapujában már 
második napja ott van egy doboz macesz, valaki hozta nekik. De ők Floridában 
vannak. Cseperkél az eső. Mit csináljak a macesszel? „Azt hiszem, az volna a leg-
jobb – felelte Iya –, ha elhoznád, a felét megeszitek Eleanornál a mai Széderen, 
a másik felét meg elhozod hozzánk holnapra. Megesszük. Weinbaumék is elége-
dettek lesznek, a macesz pedig jó helyre kerül.”

Az első Széder-estén Iyával és Sándor családjával Manana szüleihez mentünk. 
Iya elmesélte a többieknek, miről telefonált Ilona. Teljes egészében egyetértettem 
Iyával abban, hogy a maceszt megesszük. Dogyik és Szvetlána viszont azt mondta, 
nem volna valami szép. Sándor nekem adott igazat. A második Széder-estén 
nálunk, Edwin is mellém állt. Széder után Ilona családja egy hétre elutazott 
üdülni, így aztán nem tudtuk meg, mi történt a macesszel.

Az egyik este Iyával átmentünk Weltmanékhoz látogatóba. Meséltünk neki a 
maceszról meg a véleményünket is elmondtuk, hogy szerintünk mit kell tenni 
vele. „Nem, nem! – kiabálta Joe. – Nem ehetitek meg! Ezt nem teheti meg 
Ulan-Ude! Hm!” …Bakta és Ulan-Ude.

Iya egy kicsit megsértődött Joe-ra az Ulan-Ude miatt. (Bakta az a falu, amely-
ben Joe Weltman született.) Húsvét utolsó estéjén megkérdeztem Ochs rabbit is. 
„Nem – felelte a rabbi. – Nem ehetik meg azt a maceszt. Ha megeszik, valami 
pénzt kell adniuk Weinbaum úrnak. Ám elvileg nem ehetik meg, mert nem az 
önöké. Tudom, hogy jó szándékból tennék, de nem szabad. Első a tulajdonjog.”

Így hát csak ámultunk és bámultunk. Amikor Ilona családja hazatért, első 
kérdésem az volt, mi történt a macesszel. „A macesz érintetlenül ott van a dobo-
zában, Papa. Amikor ki akartuk nyitni és megkóstolni, Serena szigorúan azt 
mondta, hogy nem esszük meg, mert nem a miénk. Így aztán nem nyúltunk 
hozzá.”

Sok embernek elmeséltük ezt a történetet, aztán hamarosan megfeledkeztünk 
róla. Ám 2008 végén az egyik családi ebéden újra szóba került az a bizonyos 
macesz, és Ilonának eszébe jutott, mi lett a történet vége: „Amikor hazajöttek 
Floridából, átadtam a dobozt Weinbaumnénak, és pár nap múlva örömmel 
közölte, hogy előző nap este a férje megkívánta a maceszt, erre kinyitották a 
dobozt, és az egészet megették.”

„2001 áprilisa. A napokban Iya vigyázott Audreyra, Adamra és Gabrielre. Iya meg-
kérte őket, segítsenek összeszedni a kertben a lehullott ágakat. A gyerekek csak tes-
sék-lássék segítettek. Ám amikor a nagyi elmagyarázta nekik, hogy a szíve beteg, és 
ezért nehezen tudja egymagában elvégezni ezt a munkát, valódi lelkesedéssel vetették 
bele magukat a munkába. Adam (ötéves) hirtelen megkérdezte. »Iya nagyi, te hol 
dolgozol?« »Tudod, Adam, én már nem dolgozom, mert öreg lettem.« »De hát ez azt 
jelenti, hogy gödröt ásol, amikor nem dolgozol?« »Miért gondoltál erre?« »Mert a 
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mama azt mondta, ha rosszul tanulok, sosem találok magamnak munkát, és csak 
gödröt áshatok. És mondd csak, Iya nagyi, honnan veszed a pénzt, ha nem dolgozol?« 
»Megöregedtem, de egész életemben dolgoztam, és most a kormány fi zet nekem nyug-
díjat. Nyugdíjas vagyok.«

Iya úgy mesélte, hogy az unokánk elégedett volt ezzel a válasszal.”
„2001 decembere. Az ötéves Gabriel megkérdezte Mananától, mi a válás. Manana 

elmagyarázta a fi ának, hogy a szülők olyankor külön élnek. »És ki a mostohaapa?« 
– folytatta a világ megismerését a fi a. Manana ezt is elmagyarázta úgy, hogy a fi a 
megérthesse, s utána Gabriel azt kérdezte: »Mama, meg tudod ígérni nekem, hogy te 
meg a papa mindig együtt fogtok élni?«”

„2004. június 2. Manana és Sándor vendégségbe ment, Iya pedig áthozta a gye-
rekeket hozzánk, vacsorára. Közben a következő beszélgetést hallotta: 

Gabriel (nyolcéves): »Audrey, ne válj el, ha egyszer férjhez mész.«
Audrey (kilencéves): »Tudom, mert drága. Az ügyvéd sok pénzbe kerül.«”
„2002. január 27. Serena (nyolcéves) azt a feladatot kapta az iskolában, hogy 

tervet készítsen a kerék témájára. Megígértem neki, hogy segítek elkészíteni a modellt, 
amihez Serenának kellett összegyűjtenie a négy »kereket«, vagyis a gyümölcsleves 
palackok fém kupakját. A »gyűjtés« két hétig tartott, végre szombaton ő is, Ilona is 
bejelentette, hogy a kerekek megvannak. Vasárnap fél tizenegykor fölvettem Serenát, 
és elmentünk a Saint Clair-i műhelyembe. 

»Nagyapa, tudod, hogy gyűjtöttem össze a kupakokat? Anya (Ilona) mindegyi-
künknek adott egy üveg gyümölcslevet, és rávett minket, hogy igyuk meg. Ada hányt 
tőle, mert nem szereti a gyümölcslevet. De mi Adammel meg anya megittuk.”

Serenának az is tetszett, hogy nagyon furfangos lakat van a műhelyajtómon. Öt 
óra hosszat építettük a modellt. Lett belőle egy kis teherautó. »Gyeda! Th is is the best 
car!« – mondta Serena. (Nagyapa, ez a legjobb kocsi!)

Hazafelé menet Serena fogta a modellt. Elláttam tanáccsal: »Serena, ha a tanítónő 
megkérdezi, miért van a plató és a kocsiszekrény fala közt olyan nagy hézag, mondd 
azt neki, azért, hogy lefolyjon az esővíz, mert a kocsiszekrénynek nincsen teteje.« 
Amire Serena azt válaszolta: »No! I will tell her, she should try to make better.« (Nem, 
azt mondom majd neki, hogy próbáljon csak meg jobbat készíteni.)” 

Egyszer szokatlan meghívót kaptam, amely azt közölte, hogy a Staples/Business 
Depot nevű nemzetközi cég bemutat egy könyvet, amelyben a rövid gyermekmesék 
országos pályázata nyerteseinek írásai szerepelnek. A könyvet az Ontario tartomány-
beli győztes – a kilencéves Serena Pozner (!), az Egyesített Zsidó Iskola tanulója 
dedikálja. Iyával ez hatalmas meglepetés volt nekünk, nagyon izgatottak lettünk.

Kiderült, hogy az ország iskolásainak felajánlották, hogy írjanak rövid, száz szó-
nál nem hosszabb mesét, amely ezzel a kifejezéssel kezdődik: „Ha én…” Ilona látta 
meg a hirdetést, és ő javasolta a lányának, vegyen részt a versenyen. A mi drága 
Serenánk Ha tökéletes volnék címmel írta meg a maga meséjét, amelyben könnyed 
humorral különféle helyzetekben képzelte el magát. A befejezés ez volt: „Bármit 
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teszek, az jó, hiszen tökéletes vagyok.” Kanadában több mint nyolcezer gyerek vett 
részt a versenyen, közülük a kétszáznégy legjobb írás külön könyvben jelent meg, 
persze, bekerült Serena fogalmazása is. Az eladásból befolyt összeget az ország isko-
lái kapták meg segélyként, köztük Serena iskolája is kapott ötszáz dollárt.

2002. december elsején a Staples boltban ott ült a kis Serena Pozner egy nagy 
asztalnál, és a vásárlóknak dedikálta a szép kis könyvet. Az asztalon ott tornyosult 
egy halom könyv, mellette egy hatalmas torta ezzel a felirattal: „Gratulálunk, 
Serena!” Az asztal körül tolongtak az izgatott rajongók, kezdve a győztes család-
jával, beleértve Joe és Edit Weltmant is. Tíz példányt vettem, és azonnal postára 
adtam őket oroszországi, izraeli és magyarországi barátaimnak. A torta is nagyon 
ízlett mindenkinek, akik között volt egy csomó meglepődött ismeretlen is, aki 
csak véletlenül tévedt be a boltba.

„2003. szeptember 7. Audrey (nyolcéves) gyerek-balettra jár, a tanárai oroszok. 
A napokban az iskolaigazgató bejelentette, hogy megváltozik az órarend heti négy 
órára – eddig heti egy órájuk volt –, és ezért persze többet kell fi zetni. A szülők össze-
ültek, hogy megbeszéljék, és Manana azt mondta: »Audrey, ha tovább akarsz járni, 
akkor kifi zetem a négy órát, de akkor le kell mondanod az úszásról, a karatéről és a 
sielésről. Nincs annyi pénzünk, hogy valamennyit kifi zessük.«

Nagy csend következett erre, amit váratlanul Gabriel (hétéves) tört meg, aki a 
mellettük lévő díványon feküdt: »Audrey, ha balettra akarsz járni, majd én kifi zetem.«

Manana mesélte, hogy egyszerűen megdermedtek a fi uk ajánlatától.”

Serena lett az első a rövid mesére kiírt kanadai pályázaton. Unokám dedikál, 
a könyveket a STAPLES cég adta ki. Toronto, 2002 decembere.
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„1998. december 27. Nagy örömmel és büszkén mutogatjuk a családnak és a bará-
tainknak Valentyin Susarin jubileumi hangversenyének videofelvételét, amelyet 
Tomszkból kaptunk meg. Megírtuk és elküldtük azoknak, akik megszervezték és részt 
vettek a hangversenyen, meg a kollégáinknak, mi a benyomásunk a hangversenyről. 
A leghosszabb és legmelegebb hangú levelet persze Valentyinnak írtuk. Beletettük a 
levélbe a családunkról készült nagy fényképet is. Örül a szívünk, hogy novemberben 
át tudtuk adni neki az esedékes kétszáz dollárt.

Ám ma valami szörnyű hírt hallottam, amikor éjszaka felhívtam Gavrilint. 
„Valka megbetegedett. Férfi betegség, a prosztatája. Nagyon komoly. Segítünk neki, 
amiben tudunk. A legszörnyűbb az, hogy nagyon kemény a tél. Utyeszben, ahol lakik, 
egy árva lélek sincs. Ott van egyedül, beteg, szenved.”

„1999. április 2. Larisza Gavrilinától megkaptuk Susarin otthoni telefonszámát, 
ma hívtuk fel először. »Kivel beszélek?« – kérdeztem. »Valentyin Grigorjevics Susarin 
vagyok.« »Susarin, a zeneszerző?« »Vagyim, hol vagy? Honnan hívsz?« »Hát Toron-
tóból, a házunkból. Itt van mellettem Iya is, a másik készüléknél.«

Valentyin izgatott lett, elnémult, aztán elszomorodott. Éreztük, hogy sír: »Gyerekek, 
nem is tudjátok« – mondta. Próbáltuk megnyugtatni. »Gyerekek, kórházban voltam, 
megoperáltak. Behozták a kórházba a leveleteket. Köszönöm! Sokszor elolvastam, és 
elgyönyörködtem a családi fényképben. Igen nagy segítség volt ez nekem, köszönöm!«

Ez talán nem csoda? Azt a levelet majdnem hat hónapig írtuk, végre feladtuk. Éppen 
jókor, hogy Valentyin a kórházban megkapja. Több mint egy órát beszélgettünk vele tele-
fonon. A beszélgetés közepén leszaladtam a közeli kisboltba, amelynek koreai tulajdonosa 
van, és zárás előtt sikerült még egy telefonkártyát vennem, hogy folytathassuk a beszélgetést.

Valentyin bizalmasan beszélt a betegségéről is: prosztata adenómája volt, meg-
operálták, láza van, Andokurt szed. Mivel hosszú évek óta szed antibiotikumot, a 

Volt olyan nyár, amikor mind az öt unoka futballozott.
Bal oldalt Gabriel és Audrey. Jobb oldalt Serena.
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gyomrában megtelepedett a Proteria vulgaris nevű baktérium. Arra kért minket, 
beszéljük ezt meg kanadai orvosokkal. Az egyik nagy titkát is elárulta. Valamikor 
volt egy zsidó barátnője, aki kisfi út szült neki. A fi a úgy huszonhárom éves lehet. Soha 
életében nem látta.

Makacsul próbáltam meggyőzni Valentyint, hogy lépjen már túl ezen a szánalmas 
és primitív erkölcsi korláton, amely sajnos, szinte egyeduralkodó Oroszországban. Ott, 
ha valaki teherbe esik, a folyóba veti magát, szégyellik, és hátat fordítanak az elvált 
szülőknek, vagy ami még rosszabb, gyűlölni kezdik azt a szülőt, aki nem velük él, és 
kitagadják az elvált testvéreket, még ha ugyanattól az apától és anyától születtek is. 
Azt tanácsoltam Valentyinnak, azonnal keresse meg a fi át, ismerje meg, hívja meg 
ebédre, meséljen magáról és ajándékozza meg a jubileumi hangverseny felvételével. 
Úgy éreztem, tetszik neki az ötlet, élénkebb lett egy kicsit, azt fontolgatta, milyen 
lépéseket kell tennie. Ám hosszú beszélgetésünk végén szomorúan azt mondta: »Nem, 
Vagyim, nem bírok vele találkozni. Mit adhatnék neki, talán a tébécémet meg a 
rákomat?«

Aztán még egy titok: el akarja adni a lakását, és átköltözni Szentpétervárra, a 
húgához, aki nagy szegénységben éldegél a rokkant fi ával, akit tizenöt éve szült Valen-
tyin rábeszélésére. Próbáltuk Iyával meggyőzni, hogy nem szabad elköltöznie Tomszk-
ból. Abban a városban tisztelik, szükség van rá ott. A húgának kicsi a lakása, szűken 
lesznek hárman. Utazzon csak el két hétre a húgához, hogy lássa, igazunk van. Azt 
mondta, külön nekünk készített egy új felvételt, postán elküldi.”

„Április 12. Doktor Juda Tibor csak este tizenegy után tudott fogadni minket 
Iyával Susarin betegsége okán. Figyelmesen megnézte a napokban Tomszkból kapott 
laboreredményeket, és nagyon szomorú hírt hallottunk tőle: »Ez az ember hamarosan 
elmegy.«

Valentyin Susarin egyik utolsó fényképe, mellette a testvérei és az unokaöccse. 
Szentpétervár, 2007.
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„1999. április 16. Felhívtuk Valentyint, megnyugtattuk, hogy az Andokur, ahogy 
mondták nekünk, a legnépszerűbb gyógyszer Kanadában. Ennek megörült. Átadtuk 
azt is, amit Juda doktor üzent: nagyon rossz, ha a Proteria vulgaris a vizeletben van, 
ám Valentyin esetében a bélsárból mutatható ki, ami az orvos szerint normális, ezt 
senki sem kezeli. Valentyin azt mondta: »Ma rosszabbul érzem magam, nagyon fáj 
a derekam.« Ez baj!”

Valentyin Susarin 2007. július 9-én halt meg Szentpéterváron. Tamara, a húga 
hívott fel minket a szomorú hírrel, Valentyin nála lakott az utolsó két évben. 
Azonnal továbbítottuk a hírt Tomszkba. Az utolsó időszakban sokat beszéltünk 
Valentyinnal és a húgával. Az Apám levelei orosz kiadásában, a Magadannal fog-
lalkozó rész után közöltem Valentyin Bűnbánat című dalának szövegét. Valentyin 
a halála előtt két héttel kapta meg az Apám levelei magyar és angol kiadásának 
szövegét, örömmel és izgatottan fogadta, hogy a Bűnbánatot lefordították. Valen-
tyin Susarinnak az állít méltó emléket, hogy a tomszki Műegyetemen minden 
évben megrendezik a róla elnevezett Szerzői Dalok Versenyét. 

Oroszországban 2008 márciusában jelent meg a Radosztyi Pecsalej (Szenvedésből 
vigasz), s először a moszkvai könyvesboltokban terjesztették. Az általam választott 
kiadó elég tehetetlen volt, ezért sok erőfeszítést kellett tennem, hogy a könyvet 
Togliattiban, Tomszkban, Ulan-Udéban és más szibériai városokban is meg lehes-
sen venni. Annak ellenére, hogy Belorussziában, mindenekelőtt Bobrujszkban 
volt nagy érdeklődés a könyvem iránt, nem árusították, bár az újságok Bobrujszk-
ban több részletet közöltek belőle. Úgy magyarázták nekem, hogy „Lukasenko 
bátyó birodalmában” a könyvesboltok és a könyvtárak csak olyan könyvet vásá-
rolhatnak meg, amelyet az orosz Goszudarsztvennoje Izdatyelsztvo jelentetett 
meg. Ám jó emberek segítségével mégis eljutott a visszaemlékezéseim első köte-
téből vagy harminc példány Minszkbe és Bobrujszkba.

Amikor a Szenvedésből vigaszt írtam, Iya tanácsára megkerestük Tamara Ohlop-
kovát, iskoláskori barátnőmet, akiről már több mint negyven éve semmit sem 
hallottam. A kalandos menetű keresgélésnek kölcsönös öröm lett a boldog vége, 
amikor a telefonban meghallottuk egymás hangját. A hangja öreges lett, a beszéde 
is vaskosabb, némi belorusz akcentussal. Kiderült, hogy Tamara Minszkben lakik, 
nemsokára hetvenéves lesz, és még mindig abban a lakásban él, amelyet még az 
apja kapott. Mariya Jakovlevna, az őrangyalom (megtudtam a leánykori nevét, 
Merszonnak hívták) 1966-ban, ötvenhét éves korában meghalt. Ohlopkov tábor-
nok 1978-ban halt meg, hatvanhét évesen. Tamara beteg, elvált fi ával él, a férje 
pár éve meghalt (halálra itta magát). Nemsokára megkapta tőlem az Apám leveleit, 
lelkesen nyilatkozott róla, és bevallotta, hogy semmit sem tudott a családom éle-
téről. Hatalmas munka és sok telefon árán szerveztük meg a Radosztyi pecsalej 
(Szenvedésből vigasz) Minszkbe szállítását. Tamara türelmetlenül várta a könyvet, 
tudta, hogy róla és a családjáról is mesélek benne, naponta odatelefonált a piacon 
lévő könyvesbódéba, hogy mikor mehet már a könyvért. Előtte egy hónappal 
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meghalt a fi a, huszonnyolc évesen. Végre ott volt a könyv, Tamara megbeszélte, 
hogy másnap érte megy. Három napra rá hívogatni kezdtem, szerettem volna 
megtudni, mi a benyomása a könyvről, de nem vette föl a kagylót. Eltelt még 
három nap, és 2008. május 5-én minszki telefonhívásom volt: „Vagyim bácsi? 
Kátya Karubo vagyok, Tamara Ohlopkov lánya. Anyám meghalt. Megállt a szíve. 
Május 7-én temetjük. Két napig nem vette föl a telefont. Amikor idejöttünk, 
betörtük az ajtót. Az ágyon feküdt.”

Sajnos, a sors úgy akarta, hogy Tamara Ohlopkov, a könyvem egyik hősnője 
ne is lássa a Szenvedésből vigasz orosz változatát. A könyvet végül Kátya lánya 
vette meg, aki pár hónap múlva azt mondta nekem: „Elolvastam, nem tudtam 
abbahagyni. Vagyim bácsi, jó, hogy Iyát vette feleségül, nem anyámat. Anyám 
nem bírta volna ki azokat a megpróbáltatásokat, amelyeket Iya megélt.” 

Torontóban elsők között reagált a Szenvedésből vigaszra Roza és Leonyid Girs, 
akiket mélyen meghatott múltam elbeszélése, benne a bobrujszki életem, hiszen 
valamikor nekik is kedves volt ez a város. A könyv megjelenése alkalmával nagy-
szerű vacsorára hívtak meg minket Iyával, amelyen a barátaikkal együtt melegen 
fogadtak bennünket. Egy másik bobrujszki bevándorlót, a jószívű Jelena Vihmant 
annyira elérzékenyítette az Apám levelei, hogy makacsul fel akart ajánlani egy 
szerény összeget – pedig kicsi a nyugdíja –, hogy támogassa a terveimet, ráadásul 
az idős orosz bevándorlók között folyamatosan népszerűsítette a könyvemet.

A torontói bevándorlókban feledhetetlen emléket hagyott maga után a végtelenül 
jóságos Jelena Safi rovics. Mielőtt megkezdődött volna a zsidók tömeges kiván-
dorlása a Szovjetunióból, a kijevi Komszomol Városi Bizottságának volt egy 
nagyon is aktív munkatársa, Jelena Lescsinszkaja, aki aztán a sors akaratából 
hosszú évekig oroszt tanított egy torontói francia nyelvű magániskolában. Igazi 
Teréz anyaként viselkedett sok új bevándorlóval, de az volt a Szovjetunióban 
maradt barátai számára is. Jelenával a hetvenes években ismerkedtünk meg, ami-
kor a diplománk honosításához szükséges kanadai vizsgákat tettük le, s azóta 
állandó résztvevője családunk minden ünnepi eseményének. Gyerekeink is külö-
nösen tisztelik a jó és fi gyelmes Lenocska Safi rovicsot. Utolsó találkozásunkkor, 
pár nappal a halála előtt (sokáig és nagy kínok közt haldoklott a kórház onkoló-
giai osztályának egyik egyágyas szobájában), még volt ereje ahhoz, hogy megdi-
csérje az Apám leveleit, amely mélyen meghatotta, és megkérdezte, szükségem 
van-e anyagi támogatásra, hogy megjelenjen az egész könyv. 

Állandó és fi gyelmes olvasóm Torontóban Marina Geringasz (Balter), nagyon 
régi barátnőnk, aki Észak-amerikai zenész körökben jól ismert zongoratanárnő. 
A családjaink már akkor kapcsolatban voltak egymással, amikor mi Tomszkban, 
ők pedig Rigában és Moszkvában laktak. Már meséltem a nagynénjéről, Gita 
Balterről és a Mironovics családról. Régi, lett arisztokrata család volt, amelyet a 
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sors szétszórt a világban. Marina édesapja, a fi atal 
párizsi építész megnyert egy moszkvai építkezésre 
kiírt pályázatot, és 1938-ban érkezett a Szovjet-
unióba fi atal feleségével. Még Párizsból ismerték 
Marina Cvetajeva családját, ezért lett Moszkvában 
született kislányuk neve Marina. Sztálin keze Bal-
ter építészt is elérte, letartóztatták, amikor Marina 
tizenegy hónapos volt. Soha többé nem látta a 
 családja. 

Marina is támogatja az „ifj ú írót”, sorra veszi a 
könyveimet, és elajándékozza a barátainak.

„Torontó, 2008. június 12. Kedves Vladimír! 
 Viktorija a nevem, és azért írok, mert elolvastam a 
Father’s Letters from Siberian Prison (Apám levelei) 
című könyvét, amelyet Marina Geringasztól kaptam 
ajándékba. Mélyen meghatott ez a könyv. A levelek 
hétköznapinak tűnő hangja mögött – amelyen az 
apja leírja a jogtalanságot, letartóztatásának barbár 
tényét, a hihetetlen körülmények (cenzúra) részleteit – hallatszik a lélek kiáltása. Erős 
akaratú, hűséges és jó ember volt. A levelei történelmi dokumentumok. Az ember 
erkölcsi erejét mutatják, aki magasan áll az embertelen rendszer fölött, amely ilyen 
körülmények közé taszította. Ezt nem szabad elfelejteni!

Marina megrendelte nekem a nagy könyvét is, amelynek egyik fejezete az Apám 
levelei. Érzem, hogy hihetetlen munkát, az egész lelkét beleadta ebbe a könyvbe, és 
én nagyon hálás vagyok érte, ahogy, gondolom, sok más olvasó is. Tiszta szívből kívá-
nok Önnek minden jót!

Viktorija Gimelstejn”
Miután Viktorija és Leon, a férje elolvasta a Szenvedésből vigaszt, megismertük 

egymást és összebarátkoztunk. Leon oroszul és angolul is elolvasta a könyvet, 
gondosan tanulmányozta, nagyon sok részletre emlékszik. Minden szerző vágy-
álma lehet, hogy ilyen olvasóra találjon. Leon makacsul kitartott amellett, hogy 
valamiben mindenképpen segíteni akar nekünk. És a volt odesszai, majd kanadai 
üzletember, a tehetséges mérnök, egy érdekes kis szerszámgép készítő üzem tulaj-
donosa meg is szervezte, hogy a Szenvedésből vigasz angol fordításának ötszáz 
példánya, a Joy from Sadness egy konténerben eljusson Budapestről Torontóba. 

Megható visszhangot kaptunk Izraelből is. Noemi Belinkaja, Marina Gerin-
gasz zongoraművész barátnője írta nekünk:

„2008. november 22. Kedves Iya és Vagyim! Tegnap fejeztem be a könyve olvasá-
sát. Nem találok szavakat, hogy kifejezzem az érzéseimet, a hálámat és a köszönete-
met ezért a gigászi munkáért. Köszönöm! Köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket 
az eseményeket, a gondolatait, érzéseit, az egész életét. Nehéz elszakadni a könyvtől, 
nagyon tehetségesen ír. Van benne öröm, sok fájdalom, keserűség, sírva nevetés, nagyon 

Marina Geringasz. Toronto, 
2009.
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eleven az egész, s az egész átszőve humorral. A legfontosabb, hogy nagyon egyszerűen 
írta meg, nagyon emberien, anélkül, hogy kiszínezte volna az emlékeket. Folyton arra 
gondoltam, milyen büszke volna Önre az apja. Az édesanyja hősies asszony volt, hogy 
képes volt a rettenetes körülmények között, abban a helyzetben egyedül és nyelvtudás 
nélkül fölnevelni a két fi át, iskoláztatni, és igazi embert nevelni belőlük. Persze, az 
édesanyja szempontjából nagyon is bölcs dolog volt magyarként bejegyeztetni a két 
fi át, hiszen ez még több nehézségtől és veszélytől mentette meg Önöket, hiszen aligha 
hagyták volna békén (már ha az ilyesmit nyugodt életnek lehet tekinteni), amikor 
már így is a »nép ellensége« volt a család, ha ráadásul még zsidó, bárhová kerülnek 
is. És az egyetemi végzettségről már nem is beszélek. Elszorult a torkom, amikor az 
édesanyja és a család megpróbáltatásairól olvastam.

Én is nagyon jól tudom, mi a nélkülözés, amikor pár krumpli már ünnepet jelent. 
Anyám is egyedül volt, mert apám elesett a fronton. Én beteges voltam, a nagyanyám 
béna, a nagybátyám, anyám testvére az 58. paragrafus alapján börtönben ült, mivel 
illegálisan zsidókat juttatott ki Izraelbe. Anyámat folyton zaklatta a KGB, hogy 
jelentsen az ismerőseiről. Anyám napokat töltött az utcán, hogy ezt elkerülje, nehogy 
otthon érte jöjjenek. Ilyen körülmények között a mama még odaült mellém a zongo-
rához, a termofornál melegítette föl a kezét, ám soha nem volt velem elnéző. Csakis 
neki köszönhetem, hogy zongorista lettem.

Micsoda boldogság, hogy az ön Reginája még megérte, hogy szabadon éljen, bárha 
megromlott is az egészsége. Emlékszem arra a pillanatra, amikor elbúcsúzott Iyától 
és a gyerekektől, és csak a repülőgépen mondta meg az anyjának, hogy soha többé nem 
mennek vissza. Sok bátorság és merészség kellett ahhoz, hogy végrehajtsák ezt a szökést.

Megtudtam, hogy sokoldalúan tehetséges ember: mérnök, zenész, művész, író. 
Türelmetlenül várom a folytatást. Isten adjon önnek egészséget és erőt! Engedje, hogy 
a családja soha többé ne ismerje a gondot, nélkülözést, hogy napfényes és boldog legyen 
az életük!

Köszönöm a szerzett örömöt, Vagyim, ha szabad ezt mondani, hiszen az Ön éle-
téről olvastam. El tudom képzelni, milyen nehéz lehetett megírni, hiszen újra feltépte 
a régi sebeket. Gratulálok a könyv megjelenéséhez! Nagyszerű!

Minden jót kívánok: Noemi (Belinkaja)”

Senki nem tanított meg, hogy higgyek Istenben. Egész életemben félnem kellett 
attól, hogy zsidó vagyok. Joe Weltman vitt el először zsinagógába. Én, a hitetlen, 
sok embert láttam, aki összpontosítva, gondterhelten imádkozik, de mindegyik 
hétköznapi ember volt. Rájöttem, hogy valamit nagyon nem tudok. Hogy van 
valami, amit elképzelni sem tudok. Hogy van egy óriási világ, amelyben még nem 
jártam. Vannak nagyokosok, akiknek az a legkényelmesebb, ha egyszerűen kidob-
ják az ablakon a világkultúrának ezt a részét. Kérni kezdtem a sorsot és Istent, 
hogy ismertessen meg ezeknek az embereknek a világával. Mostanra már tisztel-
nek minket, és vigyáznak ránk, és olyannak fogadnak el minket, amilyenek 
vagyunk.
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Elmondok egy tipikus esetet. Torontóban Abraham Davis kanadai bíró, aki 
polgári ügyekkel foglalkozik, a zsinagógában viszont már régen megválasztották 
fő gabbajnak, aki az istentisztelet rendjét szervezi meg. Ő fi gyel arra, hogy min-
denképpen kiszólítsák a Tóra olvasására (szombaton, hétfőn és csütörtökön) 
azokat, akiknek azon a héten Gyásznapjuk van, vagyis közeli rokonuk halálának 
évfordulója, vagy ha örömteli esemény, eljegyzés, esküvő, gyerekszületés történt 
a családban. A reggeli istentiszteleten a mellettem ülő Abraham Davis váratlanul 
megkérdezte tőlem: „Mr. Rott, van ezen a héten Gyásznapja? Vagy a jövő héten?” 
„Nem, nincs!” – válaszoltam gyorsan és magabiztosan. Davis megvonta a vállát, 
én meg törni kezdtem a fejem. „Ó! Ronya mama! Rahel Szolomonovna. Iya anyja! 
Elul1 hónapja, nyolcadikán, két nap múlva van halálának az évfordulója.” Azon-
nal bocsánatot kértem Davis bírótól, és megköszöntem, amiért ilyen gondos. 
Persze, azon a napon megemlékező Káddist olvastam, s reggel egy üveg whiskyvel 
és mazsolás lepénnyel érkeztem a zsinagógába, hogy megemlékezzünk Rahel 
 Szolomonovnáról.

Június 14-én (2008-ban) nagy meglepetés várt. A Torath Emeth Congregation 
(ez a hivatalos neve a Viewmount Avenue-n álló zsinagógánknak) közösség mint-
egy kétszáz fő részvételével bankettet rendezett annak tiszteletére, hogy Moszk-
vában megjelent a Radosztyi pecsaleji (Szenvedésből vigasz). Előtte felhívták a 
családtagjaimat, meghívták őket is, de kérték, hogy tartsák előttem titokban az 
egészet. Ugyanígy értesítették a többi vendéget is, köztük a rokonságomat, a 
Weltman és a Fordsham családot. Mesterien titkolták előlem az igazat. Csak Juda 
doktor feledkezett meg magáról, és péntek este kérdezett tőlem valamit, de a 
hátam mögül intettek neki, amire elhallgatott.

Szombaton váratlanul kiszólítottak a Tóra olvasáshoz, egyedül a hét meghívott 
közül. Judzsin Kohn, aki évek óta ült mellettem, és aki ahhoz a kevés magyar 
bevándorlóhoz tartozott, aki még köztünk volt, odasúgta nekem: „Vladimír, a 
Sisi bekezdéshez szólítottak ki. A mai felolvasásnak ez a legfontosabb része.” Miu-
tán a balkojre (a szakember, aki olvassa a Tórát) befejezte a Sisit, megkérdeztem 
a gabbajtól: „Két hete már kiszólítottál Tóra olvasásra. Miért hívtál ismét?” Moti 
Seidenfeld, akit mindenki szeret, azt súgta vissza: „Mert kedvelem, Rott úr!”

Amikor a szombati istentisztelet befejeződött, a zsinagóga elnöke, Menachem 
Kuhl bejelentette, hogy minden jelenlévőt szívesen látnak a banketten, amelyet 
Mr. Rott tiszteletére adnak, akinek a könyve épp mostanában jelent meg Moszk-
vában. Nem nagyon értettem, amit mondott, azt hittem, hogy egyszerűen csak 
gratulált nekem, de akkor már mindenki mosolygott, beszéltek hozzám, s nekem 
már ettől is kibuggyant a könny a szememből. Elindultunk a bankett-terembe, 
és nagyon meglepődtem, amikor megláttam, hogy ragyogó arccal az egész csalá-

1 A zsinagógai év hatodik hónapja.
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dom ott áll Iya közelében. Akkor jöttem rá, mi folyik itt, Iya pedig odasúgta, 
hogy ez meglepetés, mindenkit felhívtak, és megkérték, hogy tartsa titokban.

Szombatonként, az istentisztelet után előfordul, hogy a zsinagógában valaki 
könnyű Kidist ad, amely innivalóból és néhány hideg és meleg fogásból áll. De 
ezúttal szépen terített asztalnál ebédet adtak. A meglepetést a tisztelt korelnök, 
Kurt Rothschild szervezte meg, aki már ott állt a hosszú, egyelőre üres asztalnál, 
és odaintett minket Iyával, hogy üljünk mellé. Az emberek helyet foglaltak, de a 
mi asztalunkhoz nem ült senki. Megkértem Rothschild urat, hogy azokat hívja 
meg ehhez az asztalhoz, akik segítettek neki. És akkor megjelent mellettünk Alex 
Strasser, Mojse Korolnek és Ichak Cohen.

Rothschild úr kedves köszöntője után már éppen pár szót akartam mondani, 
amikor az én Iyám, Iya Rott professzor odament az emelvényhez és beszélni kez-
dett (megszegve azt az ortodox szokást, amely szerint az asszonyok igen ritkán 
szólalnak meg). Megköszönte, hogy a közösség ilyen megható fi gyelmet tanúsít az 
„ifj ú író” iránt, majd hozzátette. „Közösségünkben mi vagyunk Vladimírral a leg-
kevésbé képzettek, még ivritül sem tudunk olvasni, de nagyon iparkodunk. Öröm-
mel ajánlottam föl a zsinagógának szerény kis szolgálatomat, hogy megvarrom 
vagy kijavítom az elnyűtt Tóra takarókat.” Iya beszéde tetszett és meghatotta a 
hallgatóságot. Válaszbeszédemben elmondtam, hogy végtelenül hálás vagyok a 
megtiszteltetésért, és nagyon büszke arra, hogy orosz nyelvű, hatszáz oldalas köny-
vemben mindössze három angol szó van, az is a Torath Emeth Congregationnak 
mondott köszönetemben. Az ebéd végén az emberek mosolyogva léptek oda hoz-
zám, tiszteletteljesen gratuláltak. Még a kisgyerekek is kezet fogtak velem.

Később Rothschild úr elmondta, hogy annyian akartak pénzt adni a bankettre, 
hogy korlátozni kellett a számukat. Ennek ellenére egy hét múlva átadott nekem 
egy borítékot, amelyben négyszáz dollár volt: „Ennyi maradt a bankettre össze-
gyűjtött pénzből, hozzáteheti a burját-mongóliai zsidókat segítő alapítvány pén-
zéhez.” Megmondta azt is, ki adott még pénzt a bankettre: Dov Friedberg, Éli 
Grossman, Robert Dohányi, Abraham Bliman, Jacab Eisenberger. Köszönöm 
mindnyájatoknak, drága testvérek!

Rothschild úrral szíves jó viszonyban vagyunk, különösen pár éve, amióta 
vasárnaptól péntekig, a reggeli ima után én viszem be az irodájába dolgozni. Túl 
van a nyolcvanon, de minden reggel én segítek neki, beteszem a kocsiba nem is 
egy, hanem két, olykor három aktatáskáját, amelyek dugig vannak ügyiratokkal 
és levelekkel. Mindben segítséget kérnek tőle. Az én kisöregem ugyanis a Mizrahi, 
a Cionista Világszervezet elnöke.

A Mizrahi nevű ideológiai és oktatási mozgalmat 1902-ben alapították Vil-
niusban, s ma is aktívan működik a világ harminchét országában, tanintézmé-
nyeket, iskolákat és óvódákat támogat. A Mizrahinak az a jelszava, hogy: „A zsi-
dóknak a Tóra szerint kell élniük Izrael földjén.” Rothschild úr folyton azon 
dolgozik, hogy összeszedje a pénzt e szervezet alapítványának. Emellett gyakran 
hallom tőle azt is, mivel kellett foglalkoznia például a megelőző napon. Például: 
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„Nyolcgyerekes család, amely elveszítette a családfenntartót. A fi atal özvegy kétségbe 
van esve, segítséget kér.” 

Vagy: „Bonyolult válásról van szó, a férj elviselhetetlen, nincs pénzük ügyvédre. 
A kislányt Izraelből azonnal Torontóba kell hozni, mert bonyolult műtétre van szüksége. 
Mindenképpen pénzt kell szerezni, hogy kifi zessék az operációt, a lakást a szülőknek, 
amíg a gyerek kórházban van, és a repülőjegyüket is állni kell. A zsidó öregek otthona, 
a Baycrest, amelyben Regina mama élete utolsó éveit töltötte, segítséget kér, mert nem 
bír összegyűjteni elég felajánlást, hogy kifi zessék az egyre növekvő költségeket.”

És Rothschild úr egész nap telefonálgat, meghívja magához vagy meglátogatja 
a tehetős embereket és cégeket, elmondja, mire van szükség, és segítséget kér. 
Ritkán utasítják vissza.

A jótékonykodást már gyerekkoromban megismertem, amikor a háború után 
Bobrujszkba is, ahogy a Szovjetunió sok más városába megérkezett az amerikai 
segítség. Vagonszámra a szövet és a kissé viseltes, de időnként vadonatúj ruhák, 
amelyeket amerikai zsidók gyűjtöttek össze a szovjet állampolgároknak, akik 
szükséget szenvedtek a háború alatt. Nagyon lényeges volt az a támogatás, ezt 
mindenki tudta, aki kapott valamit.

Elcsodálkoztam és sokat tanultam abból, amikor megismertem Joe Weltman 
bőkezűségét és óhaját, hogy segítsen másokon.

Végképp meghódította a szívemet a körülöttünk élő torontói zsidók jótékony-
sága, hogy készségesen reagálnak a segítségkérésére, többek között a mi alapítvá-

A tisztelt urak (balról jobbra): Kurt Rothshchild, Mordehaj Ochs rabbi, Vladimír, 
Albert Reichmann. 2008.
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nyunkat is támogatják Burját-Mongóliában. Korábban már megírtam, hogy 
annak idején az Olimpia and York nevű híres építészcég, amelynek a köztiszte-
letben álló három Reichmann testvér a tulajdonosa, ötezer dollár segélyt adott a 
mi Sándorunknak, amikor aspiráns lett a Harvardon. Azt is meg kell jegyeznem, 
hogy ennél a cégnél volt egy különleges részleg, amelyben három ember a teljes 
munkaidejét azzal töltötte, hogy jótékonysági segélyeket osztott. 

A Tóra arra tanít, hogy mindenki a jövedelme tíz százalékát adja a szegények-
nek és szenvedőknek, és a vallásos családban felnövő gyerekek folyton látják 
otthon a perselyt, amelybe a család naponta bedobja a felajánlását. Fokozatosan 
megértettem, milyen fontos egy embernek, hogy megtanuljon adni. Mert akár-
mennyit adott, egyre elégedettebb és elégedettebb lesz.

Vera Gorgyijenko (Csernova), az ulan-udei alapítványunk kezelője egyszer 
izgatottan telefonált. „Bezárhatják a városi Zsidó Központot! A JOINT csökkenti 
az Oroszországnak juttatott pénzt. Krasznojarszkban már zárnak.” Amire Iya azt 
felelte: „Ne aggódjatok! Biztos vagyok abban, hogy a JOINT nem zárja be a 
Központot, amíg olyan zsidók vannak a világon, mint Rothschild úr.”

Kurt Rothschild elektromérnök. Nagy villanyszerelő cége volt, amelyet már 
eladott, s már több mint harminc éve ingyen dolgozik a Mizrahinak, és minden 
segélykérésre válaszol. Nem szeret magáról, a saját ügyeiről beszélni. Egyszer meg-
köszöntem neki, hogy ilyen önfeláldozó munkát végez. Válaszként elmondott 
egy történetet, amelyet, miután hazaértem, leírtam a naplómban:

„Toronto, 2006. január 11. Mint a reggeli ima után mindig, ma is munkába 
vittem Rotschild urat, akit nagyon megkedveltem.

»Tudja, Rott úr, mi történt tegnap? A lányunokám kivitte a reptérre a barátnőjét. 
Késésben voltak, nagyon siettek. A 401-es főúton megállította őket a rendőr, és elkezdte 
kiállítani gyorshajtás miatt a büntetőcédulát. Az unokám könyörögni kezdett, hogy szánja 
meg. <Jól van – mondta a rendőr –, kisebb sebességet írok be, hogy ne kapj büntetőpon-
tokat.> Amikor megírta a nyugtát, megnézte a vezetéknevét (az unokám nem Rothschild), 
és megkérdezte: <Zsidó vagy? Hallottad azt a nevet, hogy Kurt Rothschild?> <Persze, 
hiszen a nagyapám.> A rendőr egy pillanatra elnémult a csodálkozástól, aztán azt mondta: 
<A feleségem zsidó asszony. Az apósom mesélte, hogy van ez a Kurt Rothschild, aki neki 
is, meg sok mindenki másnak is nagyon sokat segített. Nem, nem adok büntetőcédulát 
Kurt Rothschild unokájának.> Ezzel összetépte a papírt, és útjukra bocsátotta a szabály-
sértőket. Az unokám még a reptérről felhívott, és elmesélte a történetet.«”

Általában reggel hétre érkezem a zsinagógába a reggeli imához, de az én Mr. 
Rothschildom akkor már ott ül a szomszéd teremben Tóra-órán, amelyet az egyik 
rabbi tart. A rengeteg aktatáskájával kora reggel autóbuszon vagy taxin teszi meg 
a két megállót, hogy fél hétkor nekiláthasson a tanulásnak. Nem egyedül tanul. 
Ott látom mellette Mojse Korolnekot, doktor Judát és még valakit. Hétkor csat-
lakoznak hozzánk.

Képtelen vagyok elég pontosan fogalmazni ahhoz, hogy elmagyarázzam olva-
sóimnak, és itt elsősorban a hozzám közelálló oroszországi olvasóimra gondolok, 
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mit fedeztem föl magamnak Kanadában. Ez pedig a vallásos zsidók vágya, hogy 
folyamatosan tanuljanak, megismerjék a zsidó bölcsek és talmudisták sok évszá-
zados örökségét. Az első években még csodálkoztam: „Ugyan, miért vesztegetnek 
annyi időt ezeknek az ősrégi fóliánsoknak a tanulmányozására? Orvosok, ügyvé-
dek, mérnökök, jelentős üzletemberek? Mi hiányzik nekik?”

Akkoriban még élt Perec Friedberg, Emil Tannenbaum, Alex Silberstein, vala-
mennyi nagyon vagyonos és bőkezű ember volt. Legtöbbször nem is a közös 
imádságokon, hanem a csoportos tanórákon láttam őket. És egyáltalán nem 
különbözik tőlük a mai fi atalság sem. Különösen megható látni, amikor a könyv 
mellett ülő apa magyarázza a bölcsességet a kisfi ának, vagy a báty az öccsének. 
Egyetlen következtetés adódik: a zsidók azért okosak, mert folyamatosan tanul-
nak. Ezt tették apáik, nagyapáik és dédapáik is. Ezek az emberek nem tudnak 
másfajta életet elképzelni maguknak. Számukra lehetetlen, elképzelhetetlen volna, 
hogy ne járjanak a zsinagógába. Hogy ne kóser ételt egyenek. És hogy megen-
gedjék, hogy a gyerekeink ne tanulmányozzák a könyveket.

Iszaak Cohen, a közösségünk idős, tiszteletreméltó tagja, a német koncentrációs 
táborban megélt szenvedésekről szólva elmondta, hogy sötétedés után a barakkok-
ban felhangzott a foglyok csöndes esti imája. Semmilyen könyvük nem volt, fejből 
tudták és idézték még a Jom Kippurkor szokásos drámai szövegeket is.

Eszembe jut a repülőjárat Toronto és Tel-Aviv között – a szabad világ légköre. 
Amikor eljön az ideje, a repülőgép hátsó felében összegyűlik pár férfi , nyugodtan 
és megszokottan felöltik a táleszt és a tefi llint, és összpontosítva imádkoznak. 
Szükségük van rá, nem tehetnek másként. A többi férfi , bár szintén zsidó, némán 
ül a helyén. Van, aki mélyen elgondolkozik, mások már korábban imádkoztak, és 
van, aki feszeng. És vannak köztük ateisták is minden korosztályból, akiknek apáik 
nem tanították meg, hogy kell nevelni a gyereket, azt tanították meg nekik, hogy 
kell építeni a szocializmust. De még valószínűbb, hogy apa nélkül nőttek föl.

2008 júniusának végén New Yorkból hívtak: „Szemjon Golbin vagyok, együtt 
tanultam Juzikkal2, a bátyjával a minszki konzervatóriumban, utána mindketten 
a tomszki Filharmonikus Zenekarban játszottunk. Jól emlékszem a vendégszerető 
Regina Germanovnára, akiről nagy örömmel olvastam ma egy újságcikkben. Meg 
akarom venni a könyvét.”

Azonnal beugrott a magas, göndör hajú csellós képe, aki időnként megfordult 
nálunk, aki ugyanolyan puha és jó ember volt, mint Józsi. A házaspárnak már 
volt egy kisgyermeke Tomszkban, s nagyon irigyelték a szobánkat, amelyet Józsi 
a zenekartól kapott, mert nekik csak egy bérelt zug jutott egy alig fűtött pincében.

Szemjon azt mondta, hogy a Novoje Russzkoje Szlovóban olvasta a cikket, utána 
keresett meg minket. Kiderült, hogy a nyugaton legrégibb orosz nyelvű újság három 
számában, 2008. június 30-án, július elsején és 2-án, terjedelmes áttekintés jelent 

2 A Józsi, Jóska orosz megfelelője.
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meg visszaemlékezéseim első kötetéről. A cikket Vladimír Osztrovszkij írta, egy volt 
minszki, aki jelenleg Vancouverben él, s akitől gyakran jelennek meg érdekes poli-
tikai cikkek ebben az újságban és más, Észak-Amerikában megjelenő orosz kiadvá-
nyokban. Az újság szerkesztősége néhány fotót is mellékelt a cikkhez az újság 
archivumából, köztük Sztálin híres fényképét is. Mondanom sem kell, hogy én 
soha nem mellékeltem volna ezt a fényképet a könyvemről szóló cikkhez.

Nagyon sokra tartom a tehetséges Jurij Zsukovhoz fűződő barátságomat, akivel 
egyetemista korunk óta ismerjük egymást. Ma már professzor, ábrázoló geomet-
riát tanít a tomszki egyetemistáknak. Sokáig gondolkoztam, mielőtt úgy döntöt-
tem, hogy elmesélem az Iv Tusenki 3 című kisjelenet esetét az olvasóknak. Egye-
temista koromban írt naplómban akadtam rá. Jurij, ahogy sokan mások is 
azokban az években, a szovjet propaganda hatására, a Szovjet Kommunista Párt 
Központi Bizottsága irányvonalának megfelelően gúnyosan kinevette Jevgenyij 
Jevtusenkót, a költőt, amikor felszólalt Franciaországban. Akkor komoly nézet-
eltérés támadt köztünk emiatt.

Először úgy gondoltam, nem veszem be könyvembe (az első kötetbe) ezt az 
esetet, nehogy megbántsam Jurijt, pedig nyilvánvaló példája volt annak, mire 
fecséreltük azokban az években a tehetségünket és az erőnket. Végül mégis bele-
került az eset a szövegbe. A könyvet már várták Tomszkban, és Jurij az elsők közt 
volt, aki megvette. Idegesen vártam, hogy reagál.

„Tomszk, 2008. április 30. Vagyim! Elolvastam a Szenvedésből vigaszt, és óriási 
örömöt szerzett egészében véve a könyv, részben a stílusa, a benne lévő igazság, ahogy 
fájlalod, hogy mit kellett átélnetek a mi »nagy országunkban«. Helyenként még el is 
sírtam magam, ami szerintem most történt meg velem először. Mindabból, amit 
valaha olvastam, s ami meghatott, a te könyved áll a harmadik helyen. (A másik 
kettő Szimonovtól az Élők és holtak és Ajtmatovtól a Plaha4.) Nem is mérnök vagy . 
Hanem író. Vagy mérnök-író. Várom a második kötetet. Üdvözlöm Iyát. J. Zs.”

„Toronto, 2008. április 30. Drága barátunk, Jurij Zsukov! El sem tudod képzelni, 
micsoda orvosságot jelentett a leveled, micsoda fergeteges ihletet forrása lett. Köszönöm 
az érzéseidet, a szép szavakat! Éppen a kellő pillanatban kaptam meg a leveledet. Ma 
kora reggeltől ideges vagyok, össze-vissza szaladgálok, tucatnyi időszerű gonddal fog-
lalkozom. Iya már alig tudja türtőztetni magát, nem nézheti a kapkodásomat. A 
legfontosabb pedig, hogy írni kéne, be kell fejeznem a kilencedik fejezetet, A fölfede-
zés örömét, de nem mozdul rá a kezem. Röviden szólva, szétcincálnak a mindennapi 
kötelezettségeim, és a megbízhatatlan emberek az orromnál fogva vezetnek mind a 
könyvek megszerzése, mind pénzügyekben, mind az üzletben, mind Magyarországgal 
kapcsolatban. (Képzeld csak el, hogy az az asszony, aki megkaparintotta a Róthok 
budapesti házát, ötvenhárom éves korában nemrégiben meghalt. Már sokszor mond-

3  Szójáték Jevgenyij Jevtusenko, a költő nevével.
4 Magyarul nem adták ki. Jelentése: a vérpad.
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tam Iyának, hogy az a ház el van átkozva, ezért örülök, hogy megszabadultam tőle. 
Azt mégse gondoltam volna, hogy ilyen súlyos az átok.) Szóval, nehéz nap a mai, és 
erre levelet kapok Zsukovtól. Hidd el, Jura, megkönnyeztem, hogy ilyen barátaim 
vannak az életben, akiket egyáltalán nem hagynak közömbösen a megtörtént esemé-
nyek és az emberi tettek. Köszönöm!

Tudod, mi volt a következő lépésem? Leszaladtam az alagsorba, a könyvtá-
runkba, és kinyitottam a híres-neves vitorlavászon aktatáskát. (Ma találtam meg 
a feljegyzések között, hogy 1984. június 20-án érkezett meg végre valahára a táska 
Togliattiból Torontóba.) Kivettem a táskából azt a bizonyos vörös fedelű noteszün-
ket, kerestem és megtaláltam! 1958. július 3-án Jurij Zsukov saját kezűleg írta bele, 
a Lesznaja peszenykát (az Erdei dalt) majd hozzátette: »Vagyik, nem fontos, merre 
vezet majd minket a sorsunk, egy biztos, hogy nem voltak hiábavalók a barátságban 
együtt eltöltött gyönyörű diákéveink. Micsoda srácok vannak itt! Zsukov.« Hát, 
innen indultunk, és végtelenül büszke vagyok, nagyon sokra tartom ezt a múltat, 
a barátságunkat.

És hogy még valamit eláruljak, az is beletartozik a mai izgalmakba, hogy Nyina 
Szlezko március 24-én küldte el a könyvet Moszkvából Eduardnak, a bátyádnak, és 
a könyv még mindig nem bírt odaballagni. Pontosan ugyanúgy, ahogy a budapesti 
kiadóban is hitetlenkedve hallgatják a »mesémet« arról, hogy a könyv, amelyet ugyan-
azon a napon postázott a moszkvai kiadó 
a címükre, »már úton van«. Ölellek, 
Zsukov, jó éjszakát, Ljudocskádnak kéz-
csókom. A te V. Rottod”

Visszaemlékezéseim első kötetében 
kapott helyet a tomszki Műegyetem 
fi lmstúdiójának munkatársairól készült 
fénykép. Balról állnak a Zsukov test-
vérek, jobbra Szása Konopljov, egyik 
akkori barátom, kiváló művész, meg-
szállott motoros, akivel a hatvanas évek 
múltán elveszítettem a kapcsolatot. 
Egyetemista kori naplómban, amely-
nek lapjain gyakran említem tehetséges 
társaimat, találtam egy rajzot, amelyet 
Alekszandr Konopljov szignált, a kel-
tezése pedig 1959. június 24-e. Tíz 
évvel ezelőtt hagytam egy másolatot 
róla Tomszkban is Jurij Zsukovnál 
azzal a kéréssel, hogy keresse meg 
Konopljovot és adja át neki. Ám 
Konopljovhoz csak 2008 nyarán jutott 

A Műegyetem fi lmstúdiójának tagjai: 
Jurij Zsukov, Eduard Zsukov, 

 Alekszandr Konopljov (jobboldalt) 
és mások. Tomszk, 1957.
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el a másolat. Azonnal felhívtam. Rövi-
den beszámoltam magamról, Torontó-
ról, a gyerekeinkről.

Ősz elején levelet kaptam Szásától.
„Kijev, 2008. szeptember 2. 
HARVARD, LAS-VEGAS és TO-

RON TO, már ezektől a városnevektől is 
szédül a fejem.

Nagyon távol van tőlünk, ahol a dicső 
Rott család él. Nosztalgiát érzünk az ifj ú-
korunk után, gondosan őrizzük a rajzokat.

MINDEN JÓT, szibériai Iya, sok sze-
rencsét, nagytehetségű Vagyim! Üdvözöl-
lek benneteket Iya és Vagyik, akik olyan 
távol, mégis közel vagytok hozzám. Tehát 
tudunk egymásról. Mindent megkaptam, 
köszönöm. Könnyekig meghatottak azok 
a fi atalkori rajzok. (Istenem, milyen nai-
vak voltunk!)

Örülök a sikereiteknek! Az irigységem 
csak elméleti: ti magatok alakítottátok 
nehéz és érdekes sorsotokat.

Meghívlak benneteket október 23-ára, 
akkor lesz az ötvenedik házassági évfordulónk (sajnos, a távollétetekben!) Vagy mégis 
elugrotok ide valahogy?

Egyszóval, minden jót, ölelünk benneteket: Mi, vagyis Szása és Natasa Konopljov.
Szásától megtudtam, hogy egyetemünk többi hallgatójától eltérően neki külön-

leges, titkosított engedélye volt, így a műszaki-fi zikai fakultáson végzett (ahol nem 
kutatókat, hanem atomfi zikus-mérnököket képeztek) és Szverszkben, a „tilos város-
ban”, a világtól elzárt Tomszk-7-es objektumon kapott állást, amelyet a köznapi 
életben csak „Atomszknak” hívtak. Fiatal mérnököket, öt kollégát irányítottak oda, 
hogy segítsék felkészíteni az objektumon lévő reaktorokat a hasadóanyag fogadására. 
Ezek a reaktorok az akkori Szovjetunió legmodernebb nukleáris létesítményei vol-
tak, automatikus vezérlőrendszerrel szerelték fel őket. Ám két hónap múlva az 
egyikben komoly baleset történt: emelt helyzetben beékelődtek a grafi trudak, a 
reaktorban vészesen nőtt a hőmérséklet. Konopljovnak és az akkori műszakban 
ügyeletes kollégáinak nem volt más választásuk, mint hogy hegesztőpisztollyal a 
lehető leggyorsabban lyukat vágtak a reaktor tetején, azon át egy deszkával sikerült 
átlökni a grafi tot az uránrudak területére. A reaktor kritikus felgyorsulását tehát 
sikerült elhárítani, ám minden résztvevő hatalmas sugáradagot kapott.

Alekszandr fanatikus motorkerékpáros volt, s amikor Sigmund és Hanzelka, 
a két csehszlovák utazó úgy döntött, körbemotorozzák a Szovjetuniót, Konopljov-

Egy rajz a jegyzetfüzetemből. 1959-ben 
készítette Alekszandr Konopljov. 
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nak megvalósult az álma, elérte, hogy csatlakozhasson hozzájuk, bár a Tomszk-7 
munkatársainak egyébként tilos volt külföldiekkel találkozniuk. Az olvasó talán 
emlékszik a már-már komikus történetre, ahogy Tomszkba érkeztek a magyar 
szakemberek, hogy rendbe hozzák a Szibelektromotor szerelőszalagjait, és Tomszk 
bizony csak huszonöt kilométerre van a tilos várostól, Szeverszktől.

Alekszandr a későbbiekben a voronyezsi atomerőmű egyik vezető szakembere 
lett. Amikor a csernobili baleset megtörtént, Konopljovot azonnal odairányítot-
ták, hogy felszámolja a katasztrófa következményeit. Ott még egy nagy sugár-
adagot kapott. Hamarosan maga után hozatta Natasát, a feleségét, majd a gye-
rekeit is. Natasa gyógyszerész, a fokozottan sugárzó zónában dolgozott. Ennek 
eredményeként az egész család, beleértve a gyerekeket és az unokákat is, a cser-
nobili sugárfertőzés következményeitől szenved.

Alekszandr úgy mesélte, hogy a kapott sugárdózis után a szervezete mintha 
sajátos immunitást dolgozott volna ki, ezért tartja még magát úgy-ahogy. Amikor 
egyszer motorbiciklin kelt át a lengyel határon, a radioaktív anyagokat jelzőmű-
szer mutatója egyszeriben hatalmasat ugrott. Az őrség ideges lett, visszafordítot-
ták, és ellenőrizni kezdték a motorkerékpárt, ám a mérőműszer nullán maradt. 
Akkor Alekszandrnak motor nélkül kellett átmennie az ellenőrzésen. A műszer 
mutatója ismét megugrott. Levetették a ruháját, de önmagában az sem adott 
jelzést. Ám amikor pucéran haladt át a műszer előtt, az ismét kiugró értéket 
mutatott. A határőrök a fejüket fogták.

Csernobil után Konopljov nyugdíjba ment, és Kijevben kapott lakást, oda-
költözött az egész családja. Ám a Szovjetunió széthullása után ez azt jelentette, 
hogy immár külföldön él. A Moszkvából kapott nyugdíj kevés volt ahhoz, hogy 
eltartsa beteg családját, ezért egy autósiskolában lett oktató.

2006 októberében Alekszandr épp békésen mendegélt, amikor a járdán elgázolta 
egy autó: az ifj ú vezető engedély nélkül „kötötte el” az apja kocsiját, hogy autóz-
zon egy kicsit a barátnőjével, a szembejövő kocsik fénye elvakította és felhajtott 
a járdára. A moszkvai Kreml kórházban csavarokkal rögzítették huszonhét darabra 
tört jobb lábát egy titántengelyhez, ám nem tudni, miért, a titántengely egy év 
múlva darabokra hullott. Ismét megműtötték, de lába mind a mai napig nem 
gyógyult meg, az új csavarok nem a rögzülnek a felpuhult csontdarabokon, 
elmozdulnak a bőr alatt. Alekszandr állandóan két mankóval jár, ám a szükség 
rákényszeríti, hogy folytassa az oktatói munkát az autós iskolában, a pedálokra 
tehát deszkát szerelt, és bal lábbal nyomja őket.

Alekszandr azt mondta, már régen meg akarja venni a könyvemet, ám Kijev-
ben nem árusítják. Egy régi barátja, a Volán mögött című moszkvai folyóirat 
szerkesztője, megígérte ugyan féléve, hogy személyesen viszi el neki, ám még 
mindig nem érkezett meg. Végül kapóra jött, hogy Torontóban találtam egy jó 
ismerőst, Szvetlána Sztyupnyickaját, aki elvitte Kijevbe a Radosztyi pecsalejt (a 
Szenvedésből vigaszt). 
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„Kijev, 2008. szeptember 13.
Üdv néktek, nagyszerű Rott család!
Elolvastuk az utolsó oldalt, becsuktuk a könyvet, felnéztünk az égre. Szomorú! 

Szomorúak lettünk az életünktől. Az egyének eltengődnek valahogy (ugyan ezer-
számra). De mi van a milliókkal? Az országgal, a néppel, az állam tönkre tett gén-
állományával? És mégis próbáljuk elkerülni, hogy megkeseredjünk, bár az életünk 
el van átkozva. Pedig igazán iparkodunk, és forradalmi reformokat hajtunk végre, 
ám végeredményben csak annyi történik, hogy a szocializmusból nem a kommuniz-
musba, hanem a kapitalizmusba jutunk. És hány elfojtott tehetség, megnyomorított 
lélek! Hiszen én is a »nép ellenségének« fi a vagyok, magam is ellenség. (Apám 1937. 
augusztus 5-én fürdőbe ment a barátaival, s a szappant és a szivacsot egy olyan 
újságba tekerte bele, amelyben benne volt Sztálin fényképe. A fürdőmester ezt ferde 
szemmel nézte. Apámat éjjel kettőkor elvitték, hajnali háromkor anyám – idő előtt 
– megszült engem.)

Aztán hosszú évekig tartott a lidércnyomás. És újra egy váratlan fordulat: »tiltott« 
személyből atomerőműben dolgozó ember lettem, titokhordozó a SZSZOV (a »Rend-
kívül Fontos Ügyek Állami Titkosszolgálata«) pecsétje alatt, K-betűs igazolvánnyal 
(szig. titk., rendk. font., „kremljovka”), amely csak közvetlenül a Kreml hatáskörébe 
tartozókat illette meg. Tudtam, mennyi plutónium van az országban. 

Mi az, hogy külföld? A Tomszk-7-ből szabadságra sem engedtek.
Ám a jakobinus 1964-1965-ben mégis módot talált arra, hogy csatlakozzon Sig-

mundhoz és Hanzelkához, a két csehszlovák autóshoz. Be is jártuk együtt a Szovjet-
unió tizenöt tagköztársaságát, összesen 42 000 kilométert tettünk meg. Aztán meg-
nyertem az első helyeket a második nemzetközi viktorinán 5, Csehszlovákiából díjakat 
kaptam: egy egyedi tervezésű motorkerékpárt és egy kétszemélyes utazást. Szemicsaszt-
nij emberei azt mondták, péppé vernek, ha csak megfordul is a fejemben a külföldi 
út, egy hivatalnok meg azt mondta, megeszi a nyakkendőjét, ha sor kerül az utamra. 
Az engedélyt elvették, Szeverszkből nem engedtek el. Titokban szöktem ki a három-
szoros szögesdrót kerítés mögül Ligacsov kocsijának csomagtartójában, motoron átszök-
tem a határon és a kellő időpontban befutottam Prágába. Így lettem ismét a nép 
ellensége, a haza és az atomenergetika árulója. Nyomozás nélkül nyolc évre ítéltek, 
ám amikor már a Lefortovo és a Matrosszkaja Tyisina 6 volt soron, nyugaton kam-
pányt kezdtek a védelmemben. Köszönet érte Hanzelkának, Sigmundnak, Augusta 
Fučikovának (Julius Fučik feleségének), Zatopeknek és végül Antonín Novotný elnök-
nek, aki forró dróton hívta fel Ljonya Brezsnyevet (két napja volt akkor hatalmon), 
amnesztiát kért nekem, s azt, hogy reggel Prágába repülhessek a Fučik Érdemrend 
átadására (akkor kaptam meg először – a szovjet-cseh barátságért. Aztán jött a máso-
dik és a harmadik is: a motortechnikai vizsgálatokért, majd a szovjet gyártmányú 
csehszlovák atomerőmű felépítéséért és elindításáért.) 

5 Barkochba-szerű társasjáték.
6  Moszkvai börtönök.
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Az osztályrészemül jutott szenvedésekről barátok révén olvashattok az interneten. 
Majd megtaláljátok. Őszintén örülünk sikereteknek. Ez – nem egy kényelmes élet-
történet – az igazi homo sapiens győzelme a hóhérok fölött. Nem szerencsétek volt, 
hanem megküzdöttetek az eredményekért. Igaz lelkünkből veletek örülünk. Köszön-
jük, hogy megalkottatok egy ilyen szokatlan, hihetetlen életutat. Egyvégtében elol-
vastuk a könyvet (első olvasáskor le sem tudtam tenni a kezemből). Köszönjük a 
telefonhívásaitokat (többet ne költsetek ránk!), a fotókat, a Boulder-ből a motoros-
képeket. Most már név szerint ismerjük egész rokonságotokat, az egész szerencsés – és 
nem ördögi – tizenhármat! (Családunk tizenhárom főből áll- VR.) Csak így 
tovább! 

(Hát így van... Jaj, valami rámjött, rakoncátlankodik a szívem. Befejezem.) 
Ölelünk benneteket, és naivan (?) abban reménykedünk, hogy egyszer még talál-

kozunk. Eldobom a mankót, ha meggyógyul a lábam (nehogy a korcsolyát is kidob-
jam. Ez vicc volt). („a korcsolyát kidobni” – orosz szólás, azt jelenti, mint a 
magyarban a „letenni a lantot” – meghalni – VR.) A ti Szásátok és Natasátok.”

Iyával meghívtuk Konopljovékat egy hétre Budapestre, hogy együtt pihenjünk. 
Készülni kezdtünk az izgalmas találkozóra. Alekszandr biztosított, hogy a magyar 
konzulátus könnyedén megadja nekik a vízumot, hiszen nagy szerepe volt a paksi 
atomerőmű beindításában. Annyira biztos volt ebben, hogy nem is ő ment el a 
konzulátusra, hanem Natasát küldte el. Ő végigállta a szokásos, hosszú sort, majd 
egyértelműen elutasították. Mindent gyanúsnak találtak az általa bemutatott 
iratokban: már hogy Szása a nyugdíját Oroszországból kapja, szinte illegálisan? 
Hogy nincs róla semmiféle irat? Ráadásul kézzel kitöltve az adatlapok a jövede-
lemről, a lakástulajdonról, a családtagok számáról.

Alekszandrt megrázta a visszautasítás, hiszen már megkapta tőlem az iratot, hogy 
fedezem a budapesti tartózkodásukat. Már csak egy reménye maradt: „Vagyik, 
azonnal írj le nekem orosz betűkkel négy magyar mondatot, éjszaka megtanulom, 
reggel bemegyek a konzulátusra, letérdelek, és egész nap ezeket fogom ismételni, hátha 
megkönyörülnek rajtam.”

Persze, az elkeseredés hajtotta. Azonnal nekiláttam, hogy valami kiutat találjak, 
nagyon szerettem volna, ha sikerül az utazásuk. Nem akarom az egész történetet 
leírni, de azzal végződött, hogy Mezey Katalin, a magyar szerkesztőm és kiadóm 
megtalálta a Külügyminisztériumban egy ismerősét, elmondta neki, mi a helyzet, 
és segítséget kért. Konopljovnak tehát kiadtam a parancsot, hogy azonnal menjen 
be a konzulátusra, ám ne azon az ajtón át, amelyen a többi látogató is belép, 
hanem kerüljön egyet.

„Kijev, október 22. Kedves Földik!
Éljen, sikerült! Ma könnyebb a vasfüggönyön át bejutni a szerencsétlen Albániába, 

mint a drága Magyarországra. De mégis megadták a vízumot. Ahogy a helyettes konzul 
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mondta, az Európai Unió éberen őrködik, hogy a magyar konzulátusok a vízumki-
adásnál szem előtt tartsák a kellő szigorúságot, ezért minden összezavarodott. Nemcsak 
a szibériai konokságunk és az Athosz-hegyi szerzetesek imái hozták el a győzelmet, 
hanem elsősorban a Vagyik-Vladimír nevű fő tomszki-kanadai-magyar Faltörő Kos 
átható bölcsessége. Földig hajolva köszönöm! A két fél találékonyságának köszönhető, 
hogy a konzulátus rájött, mit kell tennie, minden elintézve, barátokként váltunk el.

Ám a mi tekintélyeink valójában Vagyim tekintélyének engedtek. A Nemzetközi 
Csernobil Szövetség viharos ünneplést rendezett a követnek és a konzulnak, akik 
tapintatosan bántak a csernobiliakkal. Helyesen tette Vagyim, hogy gatyába rázott 
minket, hiszen jobban ismeri a magyar sajátságokat, különben is nála vannak az 
ászok. Ott van mögötte a tomszki iskola is az élet iskolája mellett (ráadásul anyja-apja 
„edzésben” volt), az ilyet nem győzik le az aktakukacok. Mi meg csak néztük, hogy 
az engedélyen a pecsétek olyanok voltak, mintha teáskannával rajzolták volna őket. 
(Diákéveinkben hosszú ideig játszottam egy professzor szerepét egyik humoresz-
kemben, aki azt kérdezi egy gyönge mérnökhallgatótól: „A köröket a teáskannával 
rajzoltad?” A nézők – a jövő mérnökei – erre a poénra a hasukat fogták a neve-
téstől, és mai napig emlegetik ezt a Vladimír-viccet. Konopljov is erre utal -VR) 
Isten előtt tiszta lélekkel állunk, amennyiben a Nemzeti Bank árfolyama alapján 
ukrán grivnyában pontosan megadtuk orosz rubelben fi zetett nyugdíjam összegét, és 
nem csaptuk be a »szovjethatalmat«. De váratlanul felhívott a kurátorunk, (egy 
utazási iroda munkatársa –VR) és azt mondta, a Nemzeti Bank árfolyamát azonnal 
meg kell erősíteni egy pecséttel. Megkérdeztük, milyennel? Azt felelte: »Bármilyennel.« 
Banki pecséttel? Ilyen nem akadt a kezünk ügyében, azzal csaptunk oda neki, amit 
találtunk. Nagyot nevettünk, amikor leültünk kávézni új barátainkkal.

Egyszóval, utazunk (!!!), és 28-án 9.50-kor érkezünk a Keletibe, este pedig Iyát 
fogjuk ölelgetni a könyvbemutatón, nem Katalint.

Gyerekek, köszönök mindent, a kálváriajárást, ez a világon a legszebb ajándék a 
házassági évfordulónkra. 23-án, a központi ukrán napilapban is gratulálnak nekünk. 
Amikor a moszkvai-kijevi haverok megkérdezték, ki lesz még ott az ünneplésen, azt 
mondtam, az aranylakodalom díszvendégei tomszki és torontói emberek. Sok szeren-
csét, jó egészséget, szeretetet: K.”

Október 28-a teli volt eseményekkel: találkoztunk Alekszandrral és Natasával a 
pályaudvaron, akik óriási virágcsokrot hoztak nekünk az előző este megtartott 
ünnepségről, aztán bejelentkeztünk a Termál Hotelbe, megfürödtünk, ebéd, 
beszélgetés. Este pedig a Művészetek Háza Rátkai Klubjában bemutatták az Apám 
levelei című könyvemet, amely akkor jelent meg magyarul. Szóltam néhány szót 
az egybegyűlteknek a kijevi vendégekről is. Konopljov gratulált a könyvhöz, és 
átadott egy órát, amelyet a kijevi polgármester ajándékozott nekem.

Villámgyorsan elröppentek a napok. A vendégeink a termálfürdőben töltötték 
a legtöbb időt. Csak annyit kirándultunk, amennyit Konopljov lába engedett, 
de Garadnára azért elvittük őket.
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Visszatérésük után Aelita, Konopljovék lánya írt először levelet:
„Kijev, november 9. 
Kedves Vagyimuska és Iyecska!
Apám és anyám boldog és megrendült a nagyszerű, a fantasztikus utazástól és az 

önök jó szívétől. Apám kipirult, a szeme fénylik. Jobb a lába. Anyám is nagyszerűen 
néz ki.

A kabátkák gyönyörűek, alig tudtunk megosztozni rajtuk. A gyerekek boldogok és 
nagyon hálásak a csokoládé és marcipánbonbonokért, nagyon jóízűek, szokatlanok 
és sokféle van belőlük. Anyám elvitte a magyar könyvet a konzulátusra.

Hálás köszönetem azért, amit apámért és anyámért tettek. (Mivel apám gyógyuló-
félben van, az utazás nagyban emelte az életerejét. Anyámnak meg királyi ajándék 
jár végtelen törődéséért és türelméért. Ennek mind tanúi voltunk.)

Nehezen tudom kifejezni, mennyire örülök, hogy a szüleimnek ilyen szokatlan 
évfordulós utazásuk volt. Biztos vagyok abban, hogy az »energia megmaradás törvé-
nye« alapján visszatérül az önök jósága. Imádkozom, hogy egészségesek legyenek. Elja 
és az egész család.”

„Kijev, november 23. Drága, kedves Iya és Vagyim! Egy kicsit összeszedtük magun-
kat, s mint mindig, a fejünk búbjáig érnek a gondok. Ki beteg, kit el kell vinni 

Szása és Natasa Konopljov. Felejthetetlen találkozás ötvenhárom év után.
Budapest, 2008.
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valahová, tanulni, gyógyulni stb. A család nagy, és én vagyok az egyedüli férfi . Min-
den adósságomat az autósiskolában végzett munkával foltozom be. Szombaton és 
vasárnap is dolgozom. A ti Szásátok.”

„December 6. […] Egy kicsit pihentem. A lábam mozgása jó, de folyton elcsúsznak 
a csavarok. Finoman azt szokták mondani erre a helyzetre, hogy a csavarok mene-
külnek belőlem. A csontritkulás az oka. Ám a legnagyobb gondom a bíróság. Emiatt 
fel is kellett mondanom a munkahelyemen, nagyon sok időt vesz el. Dörzsölt ügyvé-
deket fogadtak fel, akik azt próbálják bebizonyítani, hogy tán részeg voltam, vagy 
magamtól vetettem magam a kocsi elé. Ide-oda járok a beteg gyerekek, unokák és 
dédunokák között. Magamra egyáltalán nincs időm. Keveset alszom.[…]”

„Kijev, 2008. december 25. Kedves Rott család! Elmondom, milyen viharos esemé-
nyek zajlottak le a lassan elmúló december utolsó két hetében. Mindenekelőtt boldog 
karácsonyt kívánok a katolikusoknak. Nektek pedig minden jót az év utolsó hetében!

Hiába jeges az út, csak eljutottam mankóval Oroszországba, Voronyezsbe és 
Kurszkba. Ami kellemes, hogy Medvegyev, Oroszország elnöke a Hősiesség Érdem-
rendjével tüntetett ki (alapjában véve Csernobil miatt), és hogy a zakómon is legyen 
valami mosolyogni való: átadták a Komszomol fennállásának kilencvenedik évfordu-
lójára járó érmet is.

A lábam persze totálkáros, ismét puff ad és szivárog. Emlékszem arra az arany 
időszakra, amikor a budapesti gyógyvizes medence segített. A bíróság is megkínzott, 
ahol a srác megpróbált lefi zetni, hogy mentse a bőrét, amiért tönkretett. Próbálok 
rokkantként engedélyt szerezni arra, hogy garázst építsek az udvarban. Köszönöm 
nektek a mesét, amely torokszorítóan szép történet lett!

A ti Szásátok és Natasátok.”

2008 utolsó napjaiban megható híreket kaptunk Bobrujszkból. Az energikus és 
hűséges Tamara Horosun nagy lelkesedéssel népszerűsítette a könyvemet nemcsak 
a régi barátok közt, hanem a város könyvtáraiban és múzeumaiban is. A könyvet 
nem árulták, de a postán küldött negyven példány pillanatok alatt elfogyott. 
A könyv egyes fejezetei – „A sors ellenében”, „Az Indusztrialnaja utcai barakk” és 
„A megszállt Bobrujszkban” – megjelentek a város újságjaiban, és fölkeltették az 
olvasók érdeklődését, s ennek a visszhangja hozzám is eljutott. Különösen nagy 
izgalmat és hálát váltott ki a fafeldolgozó kombinát múzeumának és könyvtárának 
munkája. Mindkét épületben felállítottak egy Visszatért nevek című táblát, 
amelyre a kombinát azon elpusztult munkatársainak nevét írták fel, akiket 1936-
1938 között darált be az állami terror. Az elpusztultak fényképei és nevei mellé 
tisztelettel odatették Franc Ioszipovics Rottét is, miután elolvasták a könyvemet.

Nagyszerű dolgot cselekedtek földijeim, a bobrujszkiak! Néhány országban 
már megmutattam ennek a táblának a fényképét, és meséltem róla visszaemléke-
zés-kötetem bemutatásakor. A hallgatók egyöntetű lelkesedése méltatja a leg-
jobban azt, amivel a bobrujszkiak hozzájárultak a humanizmushoz, az emberek 
közti békességhez és az igazság győzelméhez.
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Amikor Bobrujszkba megérkeztek az Apám levelei c. könyvem példányai, 
Tamara Horosun és a kollégái könyvbemutatót szerveztek a technikum diákjainak. 
Izgatottak és hálásak voltunk, amikor megtudtuk, hogy a fafeldolgozó kombinát-
múzeumában a falitáblára, a „Visszatért nevek” közé felkerült apám, Róth Ferenc 

neve is. Bobrujszk, 2008 novembere.
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Levél Tamara Horosuntól:
„Bobrujszk, 2008. december 13.
Drága, kedves Rott család! Boldog Újévet, és még nagyon, de nagyon sok évet kívánok!
Búcsúzunk az óévtől, amely mindenkinek örömöt hozott a barátunk, a városunk-

ból származó »legény«, Vagyim miatt, aki sokat dolgozó, derék ember, s aki nagyszerű 
könyvvel ajándékozott meg minket és a világot, amely méltóképpen mutat be egy egész 
korszakot, éppen olyannak, amilyen volt: mindenféle kitalálás, fantáziálás nélkül. 
Óriási munka volt ez tőle, és szűkebb környezete, a családja is közreműködött benne. 
Mind szorítottunk annak, hogy ez a könyv megjelenjen. És sikerült! És nem a »váro-
sunkból származó legény«, nem egyszerűen Vagyim írta, hanem igazi író. Úgy bizony!

A könyvet olvassák. A kollégáim egyhuzamban olvassák, nem tudnak elszakadni 
tőle. Látni akarják a második kötetet is. Már sokan kérdezték, mikor jelenik meg a 
második kötet. Nagyon elevenen reagálnak: sírnak, szenvednek, hangosan nevetnek, 
van bennük feszültség és öröm.

Van egy ikon, amelynek az a címe, hogy »Minden megszomorított öröme«. Köny-
nyen lehetne ez a te könyved címe is. Érdekes, a világ pedig kicsi.

Jól sikerült a könyv bemutatása is. A technikum diákjai érdekesnek találták, bár 
nagyon sok tanulnivalójuk van. Csak azt sajnálták, hogy a nagy könyvet még nem 
kapták meg, így csak az Apám leveleit olvasták. Megvitatták, és együttérzően beszél-
tek mindazokról, akik ártatlanul élték át azokban az években a szörnyűségeket, a 
megaláztatást, rettegést, a halált, akár ha rokonaik lettek volna. Melegen nyilatkoztak 
arról is, hogy iparkodott apád a távolból is hatni a fi aira, nevelni, irányítani, tanítani 
őket. A gyerekek azt mondták: »Ferenc okos és érdekes leveleket írt. De miért nem 
válaszolt Regina?« Elmagyaráztam, hogy ennek oka a cenzúra, meg az, hogy Regina 
nem tudott oroszul, és hogy teljes legyen a jogtalanság, magyarul tilos volt írnia.

Kis vendégséget rendeztünk a könyvbemutató után, az is jól sikerült. Mindenki 
örült és hálás volt.

Vagyim, az iskolád a fennállása hetvenötödik évfordulójára készül. Megírom, 
mihelyt megtudom, hogy pontosan mikor. Oda akarom ajándékozni az iskolaigaz-
gatónak a könyvedet. Gondolom, az iskola büszke lesz arra, hogy méltó embert nevelt. 
És hogy milyen boldog volna apád, és hogy örülne az ő Vladimírkájának, aki ember-
ként, barátként, apaként, szakemberként, de még íróként is megállta a helyét.

Mindannyian örülünk neked, Vladimír Francevics! Sok sikert, Iyácskának is, a te 
őrzőangyalodnak. Jó egészséget nektek, a gyerekeknek, unokáknak! Sok boldogságot, 
sikert, örömöt és Isten áldását! Mindenkit csókolok. A ti Tamarátok”

Az egész család fi gyelmesen nézte a fényképeket, amelyeket Tamara küldött. 
A gyerekeink, amikor meglátták a nagyapjuk fényképét a táblán, azt mondták: 
„Papa, nem hiába írtad meg a könyvet. Annak köszönhető, hogy édesapád meg-
találta helyét a bobrujszki táblán.” Persze, nekem álmomban sem jutott volna 
eszembe, hogy egyszer csak A. I. Zubrickij fényképe mellett pillantom meg Rott 
Ferencnek, az apámnak a fényképét. Csak hároméves voltam akkor, de emlék-
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szem, amikor letartóztatták a fafeldolgozó igazgatóját. Emlékszem jószívű és bátor 
családjára is, akik megpróbáltak segíteni a magára maradt Regina Rottnak. Az 
unokáink véleménye szerint a bobrujszki fi úk és lányok, akiket az elküldött fény-
képeken láttunk, egyáltalán nem különböznek kanadai kortársaiktól. 

A könyvem bobrujszki bemutatóján készült egyik fényképen egy ismeretlen, 
idős asszony áll Tamara Horosun mellett. Amikor telefonon beszéltünk Tamará-
val, azt mondta: „Ez az asszony jól ismeri az egész családodat. Megsértődött, 
amiért nem írtál róla. Ő Nyina Picsuskina!” Istenem, Nyina Picsuskina! Hihe-
tetlen! Tamara megadta az otthoni telefonszámát.

Nyina Picsuskina! Persze, már régen elfelejtettem a nevét. Velem egyidős volt, 
a családja az Indusztrialnaja utcai barakkban lakott, ahol mi is szobát kaptunk, 
miután apámat letartóztatták. Utoljára 1941 októberében láttam Nyinát, amikor 
a németek megszállták Bobrujszkot, és kilakoltatták a barakk minden lakóját, 
hogy frontkórházat rendezzenek be ott. Nyina így emlékezett vissza: „Anyád kapta 
a legkisebb szobát a barakkban. A mi családunk a folyosó másik végén lakott, de 
én átjártam hozzátok. A szoba falain nem volt hely, ezért édesanyád szögeket vert 
az ajtóba belülről, s arra aggatta fel a törülközőt, ruhát, zsákot. Az ajtó közepéből 
hatalmas szög állt ki, azon lógott tokostul Józsi hegedűje, azzal járt reggelenként 
a zeneiskolába.”

Akkor említettem Nyinát, amikor a háború alatti lakmározásról volt szó. Az 
idősebb fi úk halvát loptak a német élelmiszer raktárból. Nyina kiigazított, azt 
mondta, nem halva volt, hanem piskóta, ami a katonai fejadagokhoz járt.

Ő mesélte, hogy Viktor, a bátyja, aki egyidős volt Józsival, egyszer ledobott egy 
vajjal teli ládát egy lassan haladó német teherautóról. A családnak sokáig elég volt 
ez a vaj. „Azóta is, mind a mai napig utálom a vajat” – ismerte be zavartan Nyina.

Az első könyvben (Szenvedésből vigasz) 
„A tomszki Műegyetem” című fejezetben 
az egyetemista jazz-együttesünkről 
készült fényképen a hegedűsök között 
ott ül Iya, mikrofonnal a kezében. 
Hátulról, a fúvósok közül egy fi atal, 
rokonszenves trombitás nézi Iyát. Ő 
Valentyin Trofi mov geológus hallgató, 
akinek a beceneve „Kémikus” volt, ami 
egyetemista korunkban tévesen a 
kémiai, tehát „nőies” szakhoz kötötte. 
Azóta nem találkoztunk, hogy befejez-
tük az egyetemet. Ötven évvel később 
Trofi mov az egyik moszkvai könyves-
bolt kirakatában véletlenül megpillan-
totta a Radosztyi pecsalejt. A könyvben 
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egy szót sem írok róla, ám Valentyin nagyon megörült a már említett fényképnek, 
amelyen nagyon rokonszenvesnek látszik.

„Moszkva, 2008. március 27. Kedves Vagyim! Nekem Vagyim maradsz, a Vladimír 
Rott név nem marad meg a fejemben. A címedet a Serena Publishing weboldalán talál-
tam meg. Valentyin Trofi mov vagyok, a zenekarban Kémikus volt a becenevem. A zene-
karban mindig a kopasz tarkódra láttam, később pedig a gyönyörű Iyát bámultam, 
mert 1959-től a fúvósok közt ültem. Ami a bábszínházadat illeti, ez külön történet.

Ma kezembe került A sors ellenében, Szenvedésből vigasz című könyved, és 
elárasztottak az emlékek. Elküldök három példányt Tomszkba (Toljannak, Maratnak 
és Jampolszkijnak), egyet pedig Omszkba, Dolgihnak. Én 1971 óta Moszkvában 
vagyok. Szeretnék levelezni veled, ha ez a levelem megtalál. Köszönöm a könyvet! 
(Egyelőre még csak átlapoztam.)

A legjobbakat: Valentyin.”
Azonnal válaszoltunk:
„Kedves Kémikus, Valentyin! Nagyon megörültünk Iyával, amikor hírt kaptunk 

rólad. Mindig emlegetünk, az utóbbi időben pedig Gavrilintól hallottunk felőled. 
Mindig jó barát voltál és rendes fi ú. Szeretném azt hinni, hogy szerencsésen alakult 
az életed. Nincs türelmem a számítógéppel babrálni, azonnal írd meg a telefonszá-
modat, hogy fölhívhassunk, és halljuk a hangodat. Csókolunk: Iya és Vagyim.”

„Moszkva, 2008. március 28. Kedves Iya és Vagyim!
Örültem, hogy azonnal hírt kaptam rólatok. Tegnap elalvás előtt úgy döntöttem, 

beleolvasok a könyvedbe, és mire észbe kaptam, láttam, hogy hajnali három van. 
A 306. oldalon fedeztem fel a zenekarról készült képet, ez nincs meg nekem, tényleg 
ott ülök mögöttetek. Milyen fi atalok voltunk! Még Toljan is göndör hajú az erkélyen. 
(Az első kötetben szerepel egy fénykép, amely az erkélyen készült, amikor 1960-
ban segitettek, hogy anyámmal behurcolkodjunk új lakásomba – VR)

Miután Tomszkban megkaptam a mérnöki diplomát, Omszkban dolgoztam, 
aztán elvégeztem a Külügyminisztérium Diplomataképzőjét, és különböző követsé-
geinken dolgoztam, közülük öt évig Dániában, tudományos és műszaki attaséként. 
1995-ben hagytam ott a diplomáciai szolgálatot, 1996-tól a Russzkije Fermiknél 
dolgozom, és a hazai tehénállomány feljavításával foglalkozunk. Minden külföldi 
szerződést én intézek: az Egyesült Államokban vásárolt felszerelést a tejgazdaságoknak, 
és a vemhes üszők szállítását túlnyomóan Hollandiából és Németországból. Most 
vizsgáljuk a lehetőséget, hogy Kanadából is vegyünk üszőket, akkor talán lesz rá mód, 
hogy odarepüljek hozzátok. Általában is amerikai ez a terv, és sok amerikai szak-
ember dolgozik a gazdaságainkban.

Mellékelem a családom fényképét, ahogy a szeretett Ford Focust ölelgetjük. Jobbra 
tőlem Galina (két éve halt meg infarktusban, negyven évig éltünk együtt, azt sem 
tudom, hogy maradtam életben utána, különösen az első évben), előttem Mark, a 
fi am áll, aki 1967-ben született.

Miután a kazahsztáni és omszki vendégszereplés után otthagytad a zenekart, új 
hangversenymestereink lettek, Mark Podlubnij és Vagyim Luzjanyin. Mark az egye-
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tem befejezése után kabarészínpadot szervezett Omszkban. Két évig voltam tagja 
ennek az együttesnek, de már színészként (látod, milyen jól jött, hogy részt vettem a 
bábszínházadban is), és ritkán vettem trombitát a kezembe.

Mark Podlubnij volt egész életemben a legjobb barátom. Az őt ért sérelmekbe és 
egy sorozat infarktusba halt bele öt évvel ezelőtt Szentpéterváron, özvegyen hagyva 
csodaszép feleségét. Ez a pityeri 7 asszony, Zsanna, a volt omszki lány, él most velem 
Moszkvában, feltámasztott. A felnőtt fi a Pityerben lakik (két unoka van), a lánya 
Ejlátban, Izraelben él (nála is két unoka van,) tavaly novemberben meglátogattuk 
őket. Zsanna lánytestére New Yorkban lakik, rokonai vannak Los Angelesben. Ha 
kapok vízumot, jövő nyáron talán bejárjuk az Egyesült Államokat. 1971-ben már 
jártam ott az Omszki Orosz Nemzeti Kórus vezetőjeként, amikor is negyvenhárom 
városban és huszonhárom államban léptünk fel.

De elég a meséből! Üdvözlöm Kanadát, láttam a Niagara-vízesés ködén át. Az 
itthoni telefonon (a kagylót általában Zsanna veszi fel).”

Sehogy sem bírtuk befejezni az első telefonbeszélgetésünket, annyi minden 
eszünkbe jutott, annyi esetet éltünk át újra.

7 Szentpétervár népies neve: Pityer.

Találkozás ötven év után Valentyin Trofi movval, akivel együtt játszottunk 
a Műegyetem jazz-zenekarában. 2009.
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„Vagyim, nem tudtalak elfelejteni a hosszú évek alatt, mert nem bírtam meg-
bocsátani neked azt a – nekem nagyon sok – öt rubelt, amire megbüntettél a 
jazz-zenekarunk utolsó próbáján.”

„Valentyin, kedvesem, miről beszélsz? Én erre nem emlékszem.”
„Ne tettesd magad, emlékszel bizony! Te vezetted be a zenekarnál a botozási 

rendszert, hogy egy rubel büntetést kell fi zetnie annak, aki egy percet késik a 
próbáról. Én meg öt percet késtem. El is vetted öt rubelemet.”

„Valentyin, hidd el, teljesen megfeledkeztem róla. Ha emlékeztem volna rá, 
mindenképp elmeséltem volna a tomszki Műegyetemen töltött egyetemista éve-
inkről szóló fejezetben.”

Beszélgetésünk után papírjaim között véletlenül a kezembe akadt egy egy- és 
egy ötrubeles 1961-ből, amiket borítékba raktam, és sürgősen elküldtem a Kémi-
kusnak, mondván, hogy visszaküldöm a büntetést meg a kamatát. A Kémikus 
megkapta, jót nevetett, és sok régi barátnak elmondta az esetet.

Felújítottuk a barátságunkat. A fáradhatatlan Valentyin megbízható segítséget 
nyújtott ahhoz, hogy Moszkvából elküldjék a Radoszti pecsalej példányait néhány 
szibériai és belorusz városba. A felújított barátságra az tette föl a koronát, hogy 
Valentyin és Zsanna Budapestre érkezett, és pihenéssel együtt eltöltöttünk egy 
hetet a Termál Hotelben. A Magyar Művészeti Akadémián megtartott könyvbe-
mutatón büszkén mutattam be a Trofi mov házaspárt, mint megbecsült moszkvai 
vendégeket.

A levelek közt, amelyeket Rott Ferenc, az apám írt a szibériai lágerekben töltött 
szomorú tizenkét év alatt, van egy, amelyet 1946 októberében írt. Ebben áll: „Itt 
is vannak földik. A múlt télen itt volt nálunk egy rokonszenves fi atalember, Grósz 
Emil, Viskből, ami ott van Csap mellett. Sok szép napot töltöttünk vele. Mostanában 
új magyar fi úk érkeztek. Megpróbálom mindegyiket segíteni, amivel tudom, mert 
nagyon meg vannak rémülve a nehézségektől.”

Apám azt hitte, hogy mindenki, aki eltűnt a környezetéből, kiszabadult, és 
megy haza, és remélte, valamelyik majd csak eljön hozzánk és hírt hoz nekünk 
róla. Ezért mindig megírta ezeknek a „szerencséseknek” a nevét, akikről aztán 
soha többé nem hallottunk. Csak Beljavszkij, a fafeldolgozó volt munkása jött el 
hozzánk, akit azért engedtek el Kolimáról, hogy otthon haljon meg – reményte-
len tébécéje volt –, s ő mesélte el, milyen kínzással vették rá apámat, hogy aláírja 
a vallomását, miszerint a „nép ellensége”.

Ám megleltük egy másik sors alakulását is. 2009. augusztus 21-én megszólalt 
asztalomon a telefon. Egy ismeretlen női hang izgatottan kereste Mr. Rottot. 
Mondtam, hogy én vagyok. A kagyló néma maradt. Mintha sírt volna az asszony. 
Aztán beszélni kezdett: „Nincs meg nekem a könyve. A szomszédasszonyom, Ada 
Roth hozta át nekem, hogy megmutassa az Apám leveleit. Az édesapja ír egy fi a-
tal katonáról, Grósz Emilről, aki Viskben lakott. Ő volt az apám. Grósz Marika 
a nevem.”
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Zavarba jöttem. De kiderült, hogy Grósz Emil 2000-ben halt meg. Torontó-
ban!! Elkértem az asszony címét, és azonnal elvittem neki a Szenvedésből vigaszt. 
Nagyon rokonszenves, szőke asszony várt a bejáratnál. Megöleltük egymást, 
mintha testvérek volnánk. Emil több mint harminc évig élt Torontóban. Mi 
majdnem ugyanannyit ugyanott, Regina mamának mégsem sikerült, hogy meg-
hallhassa, hogyan telt Ferenc élete, hogy szenvedett a lágerekben.

Marika elmondta: „A papa nem beszélt nekünk arról, mit élt át a hadifogság-
ban, a Szovjetunióban. Gyakran voltak lidércnyomásai, ilyenkor azt kiabálta: 
»Magadan! Magadan!«. Amikor reggel megkérdeztük, mit jelent ez a szó, nem 
akarta megmondani. Most a maga könyvéből tudtam meg, mi az a Magadan.”

Megmutatta a fi atal katona, Grósz Emil őrmester fényképét. Igen, rokonszen-
ves volt fi atalkorában. Azzal váltunk el, hogy Marika először elolvassa a könyve-
met, aztán megnézi a Soa Foundation által készített három órás videofelvételt, 
amelyen Emil emlékezik vissza a háborús évek eseményeire, és utána találkozunk. 
Így is történt. Marika nagy csokor virággal érkezett hozzánk ebédre, és hét olda-
lon leírta, amire az apja emlékezett.

Grósz Emil, a csehszlovák zászlóalj fi atal katonája 1939-ban, miután kitört 
Európában a háború, negyven bajtársával átszökött a frontvonalon abban a 
reményben, hogy a szocializmus országában boldogabb jövő vár rá. Így kerültek 
mindannyian Magadanba. A volt katonákat hatszáz többi emberrel egyetemben 
a bányákba irányították dolgozni. A kegyetlen tél és a szűkös táplálkozás miatt a 
többségük már az első évben elpusztult. 

Ebben az időszakban találkozott Grósz Emil az apámmal. Ferenc soha, egyet-
len levelében sem írta meg, még csak nem is célzott rá, milyen munkát kénytelen 
végezni. És most hirtelen lelepleződött a titok: mielőtt apám bekerült volna a 
börtönkórházba, Kolimán egy aranybányában kellett dolgoznia. Az ércet csákány-
nyal vágták ki, csillékre rakták, úgy vitték a felszínre. A fogolybrigád tíz emberből 
állt, amelynek a napi normája száz csille volt.

Grósz Emil 1948-ban visszatért Csehszlovákiába, megnősült, és átköltözött 
Magyarországra. 1964-ben Debrecenből emigrált nyugatra. Torontóban egész 
idő alatt szabóként dolgozott.

Az asztal melletti beszélgetésben Marika elmondta: „Az Olympia Leather nevű 
cégnél dolgozott.” Egy pillanat alatt eszembe jutott, hogy hiszen az Sós Karcsi 
cége. Iya is azonnal mondta: „Én láttam azt az embert. Joe Weltman elvitt Sós 
cégéhez, hogy kabátot készítsenek nekem, és ott ez az öreg egy géppel mesterien 
vágta ki az asztalon a sokrétegű bőrt.” A beszélgetés további részéből kiderült, 
hogy Iyával még egyszer egészen közel kerültünk Rott Ferenc egykori gyámolí-
tottjához. Ahogy mi is, Grósz Emil is ott volt a minden évben Hanuka idején 
megrendezett, vacsorával egybekötött bálon, amelyen izraeli árváknak gyűjtöttek 
pénzt. Marika úgy emlékezett, hogy azon az estén Ada Roth férje beteg volt, ezért 
vitték magukkal az apjukat. 
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Az ismeretségünk folytatódott. 
Egy szeptemberi, napsütéses, meleg 
vasárnapon a Parde Salom nevű zsidó 
temetőben gyűltünk össze a „ma-
gadani szerencsés” sírjánál. Marika 
erre a találkozóra elhozta a testvérét, 
Jánost, és Pamelát, a lányát is. Iya 
pedig mindnyájunkat lefényképezett 
Grósz Emil síremléke mellett.

2009 márciusának elején megérke-
zett Torontóba a budapesti konté-
ner, hozta a Joy from Sadness (Szen-
vedésből vigasz) példányait. Jó 
barátaink, Dov és Nancy Friedberg 

a zsinagógánk bankett termében szervezték meg a könyvbemutatót, amelyre már 
korábban szétküldték a meghívókat.

Amióta csak Iya megérkezett Kanadába, őszinte szeretettel vonzódik Nancy-
hez. Mindig emlékezik rá, és gyakran meséli, hogy amikor először ment isten-
tiszteletre a zsinagógába, egy fi atal és rokonszenves nő lépett oda hozzá, moso-
lyogva bemutatkozott, és angolul beszélt. Iya még nem értette a nyelvet, ám 
mozdulatokkal el tudták magyarázni egymásnak, hogy mindegyiküknek három 
gyermeke van. Azóta is jó barátnők, időnként testvérnek szólítják egymást.

Kétszáz embert vártunk a bemutatóra, de százzal többen jöttek, viszont min-
denkinek jutott hely. A bejáratnál egy hosszú asztal mellett az öt unokánk árusí-
totta a könyvemet. Előreszaladva elmondom, hogy azon az estén kilencvenhat 
példányt adtak el.

A meghívottak listájára fölvettem a kanadai parlament igen tisztelt tagját, Joe 
Volpét is, aki a mi körzetünk képviselője volt, és sokat segített bevándorlási ügyek-
ben, köztük az én családom esetében is. Egy időben bevándorlási miniszter volt. 
Nem vártam, hogy az agyonterhelt Mr. Volpe reagál a meghívásomra, ám előtte 
való nap hívást kaptam Ottawából. Volpe úr titkára jelezte, hogy Volpe úr hálás 
a meghívásért, azt mondta, elfogadja, másnap Torontóba repül, és ott lesz az este.

A Friedberg házaspár nem hitte, hogy elfogadja a meghívásunkat, ezért a 
tisztelt vendég hírére izgatottabbak lettek, mint mi. Volpe úr az elsők között 
érkezett a bemutatóra. A vendégeket először gazdagon megterített svédasztal 
fogadta, aztán mindenki elfoglalta helyét az emelvény köré félkörívben rakott 
székeken. Elsőként Dov lépett a mikrofonhoz, gratulált nekem és a családomnak 
a könyv megjelenéséhez, és elmondta, milyen benyomásokat szerzett róla. 
A beszédéből kiderült, hogy Nancyvel már jól ismerik a könyvet. Az én felszó-
lalásom majdnem egy óra hosszat tartott, a szövegét néhányszor már elmondtam, 
és csiszoltam rajta az orosz és magyar közönség előtt. Megköszöntem a vendé-

Grósz Emil lánya, fi a és unokája.
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geknek, hogy elfogadták a meghívást, és hogy őszinte fi gyelemmel vannak a 
családom sorsa iránt.

Utánam Volpe szenátor úr lépett a mikrofonhoz, aki azt mondta, köszöni, 
hogy meghívták erre az estére, hogy ismeri a családunkat, olvasta első könyvemet, 
az Apám leveleit, amit nagyon hasznosnak tart a fi atal kanadai nemzedék nevelé-
sében. „Én is bevándorló vagyok – folytatta Volpe úr. – Kisfi ú voltam, amikor 
Olaszországból Kanadába hoztak, és első torontói éveimet a Kensington Market 
végtelenül sok boltja közt töltöttem, ahol a gyermekek többsége még az iskolában 
is jiddisül beszélt. Ezért mindig azt feleltem, ha megkérdezték, milyen országban 
élek, hogy Zsidóországban.” Befejezésként Volpe úr átadott egy szalagot, amelyen 
a kanadai zászló volt és egy irattartót, amelyre A kanadai parlament feliratot pré-
selték. Ebben pedig egy hivatalos levél volt:

„Vladimír Rottnak
Az életünk fokozott értelmet nyer, amikor valaki rólunk mesél a jövendő nemze-

déknek. Az elbeszélés jelentősebbé és fontosabbá avatja személyes tapasztalatunkat. 
Ezért foglalnak el különös helyet társadalmunkban a történészek és a mesélők.

Parlamenti kollégáim csatlakoznak a gratulációmhoz és hálámhoz, amiért meg-
osztotta velünk a családja sorsával kapcsolatos visszaemlékezéseit, s hálásak vagyunk 
azért az élményért is, amelyet ezek szereztek.

Joe Volpe, Liberális Párt, a Parlament tagja, Eglington Lawrence körzet képviselője.
2009. március 7.”

A könyvbemutatón unokáinkat igen föllelkesítette az egyik vevő, Joe Volpe úr, 
a kanadai parlament tagja.

Vladimir Rott magyar.indb   567Vladimir Rott magyar.indb   567 2010.09.30.   14:43:572010.09.30.   14:43:57



568

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME 18. FEJEZET

Az összegyűltek nagy tetszéssel fogadták Volpe úr beszédét. Engedélyt kértem 
az elérzékenyült hallgatóságtól, hogy elmondjak egy esetet. Szavaimat Volpe 
úrhoz címeztem. „Ez az eset visszaemlékezéseim második kötetében lesz benne, 
amelyet most írok, és esetleg annak a bemutatójára Volpe úr nem tud eljönni.”

„Kedves Volpe úr! – folytattam. – Mindnyájan nagyon hálásak vagyunk, hogy 
körünkben kívánja tölteni ezt az estét. Nagyon köszönjük!

Szeretnék felolvasni egy részletet abból a beszédemből, amelyet tizenhat éve 
mondtam el Sándor fi unk Mananával kötött esküvőjén. Így hangzik: 

„[…] Sajnos, észrevehettétek, hogy a fő asztalnál üresen maradt négy szék. Sokan 
közületek tudják, mennyire szerettük volna, és hogy iparkodtunk, hogy Manana szü-
lei és két lánytestvére üljenek rajtuk.

Kedves Ochs rabbi! Charles Diament! Kurt Rothschild! Albert Reichmann! Riva 
Karstadt! Kedves, örökké tevékeny Paul Kossta! Joe Volpe, a fáradhatatlan parlamenti 
képviselő, aki mindig készen áll arra, hogy segítsen az embereknek! Tudjuk, hogy 
minden lehetőt megtettek nemcsak azért, hogy az a négy szék ne maradjon üresen, 
hanem azért is, hogy nagy országunk, Kanadánk, még jobb és szebb legyen. Nagyon 
szépen köszönöm mindnyájuknak.

Volpe Úr! Nem csak a tiszteletünket és a támogatásunkat érdemelte ki, hanem 
örökre megkapja az engedélyünket, hogy a házunk előtti előkertben minden parla-
menti választás előtt az Ön plakátja álljon.[…]” 

A szenvedésből vigasz c. könyv angol nyelvű változatának bemutatója. 
A Viewmount Zsinagóga terme, Toronto, 2009.
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Ezt tizenhat éve mondtam. Azóta hagyomány lett, hogy amikor kiírják a soron 
lévő választást, megszólal otthon a telefonunk, és Volpe úr irodája azt kéri, enged-
jük meg, hogy kitegyék a fényképet a házunk előtti gyepre. Mindig igennel vála-
szolunk. Odaviszik és összeállítják a plakátot tartó rámát. Választások előtt az utcánk 
sok háza előtt tarkállik plakát. A vörösek a Liberális Párt plakátjai, amelynek Volpe 
úr is tagja. A kék a Konzervatív Párté, a narancsvörös az Új Demokratáké.

A legutóbbi választás alkalmával drámai változás következett be az utcánkban: 
a Konzervatív Párt bejelentette, hogy amennyiben megnyerik a választást, elérik, 
hogy Ontario tartományban törvény garantálja a magániskolák állami fi nanszí-
rozását. Ez már sok éve húzódó, fájdalmas kérdés, amelyre nézvést csak a soros 
választás előtt tesznek ígéretet. Az egész utca kéklett a plakátoktól, csak a mi 
házunk előtt vöröslött egy Volpe úr képével.

Pénteken este elindultam a zsinagógába, s amint kiléptem a házból, átmentem 
a Shelbourne Avenue másik oldalára. Időközben utolért egy szakállas zsidó, hado-
nászott felém, és magabiztosan magyarázatot követelt. Először nem is értettem, 
mire mutogat, arra gondoltam, talán rosszul parkoltam az autóval. De egyre fele-
lősségre vont. Végre rájöttem: Volpe! Az a zsidó nagyon ellenezte az én vörös 
plakátomat: »Minek az neked? Nem szavazunk rá. Azonnal vedd le onnan!«

»De hát ő Volpe. Tudod, kicsoda? Tudod, hogy mindenkinek segít, többek 
közt zsidó családoknak is. El sem tudod képzelni, mennyi jót tett csak az én csa-
ládommal.« Mondtam pár példát. Elértünk a negyed végére. A Bathurst Streeten 
elváltak útjaink, búcsúzásként a vitapartnerem azt mondta: »Érdekes, ezt nem 
tudtam. Én is Volpéra fogok szavazni.«

A vendégünk és a publikum mosolyogva fogadta a választás előtti kampányo-
lásnak ezt a cikcakkját. Folytattam: – Még mielőtt megismerkedtem volna Volpe 
úrral, megtapasztaltam a kanadai választási rendszernek a gyepen-plakát részét. Nem 
sokkal azután történt, hogy Iya és a gyerekek megérkeztek. Beköltöztünk a 
házunkba, és néhány nap múlva a ház előtti gyepen »kinőtt« egy vörös plakát. Ész-
revettem, hogy csak néhány szomszédunk háza előtt van ilyen, a többi előtt kék és 
zöld. Abban az időben a családunkat valósággal sokkolta az angol nyelv, s Joe Welt-
man mellett egy idős magyar házaspár, Fürst Géza és Hajnal tanított minket a 
kanadai életformára. Géza egyáltalán nem beszélt angolul, Hajnal viszont nem volt 
szégyenlős. Kényelmes volt, hogy magyarul kérdezhetek tőle. Amikor sor került a 
következő választásra, ismét megjelent egy plakát a gyepen, ez alkalommal kék. 
Valamiért át kellett mennem Fürstékhez, és láttam, hogy náluk narancsvörös pla-
kátot tettek ki. Megkérdeztem Hajnaltól: »Hajnal néni, ki rendeli meg ezeket a 
plakátokat a gyepre, és honnan tudod, milyen színűt kell rendelned?« »Rendelés 
nélkül teszik ki őket. És igazán mindegy, milyen színű. A múlt évben Schwarznak, 
a szomszédunknak volt a legnagyobb haszna a választásból, mert egyszerre három 
plakátot állítottak fel nála. Ingyen kapott három karót a paradicsompalántáihoz.«

A terem zúgott a nevetéstől. Kigondolni sem lehetett jobb befejezést a köny-
vem bemutatójához.
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Amikor befejeztem az előbb elmondottak leírását, elgondolkoztam: „Választások, 
szavazunk, választunk.” Az ember gyorsan hozzászokik nyugaton a szabad élet-
hez, megérti a lényegét, jóhiszeműen elfogadja, hogy része legyen ennek a világ-
nak. De hogy is hangzik az a bölcsesség, amit kissé átalakítottam? „Az ember 
elhagyhatja Bobrujszkot, de Bobrujszk sosem hagyja el az embert.” Az olvasó 
talán észreveszi, hogy a gondolataim időnként „forradalmiak”, amikor valamit 
nem akarok olyannak elfogadni, amilyen, javítani akarok rajta, azonnal a saját 
változatomat akarom felajánlani. Már hogyne, amikor a marxizmus-leninizmus 
neveltjei vagyunk! (Ezt az amerikaiak szarkasztikusan észre is vették azoknak a 
bevándorlóknak a többségénél, akik a „létező szocializmus” országaiból 
 érkeztek. Emlékezetem szerint az „orosz” bevándorlóktól nem azt a kérdést hal-
lottam a leggyakrabban, hogy „Hol találnék munkát?”, hanem a kijelentést: „Itt 
semmi sincs rendben!” – VR) Szeretném meggyőzni az olvasót, hogy a kellet-
lenségem igazán nem tájékozatlanságból vagy üres fantáziálásból ered. A szívem-
ből jön, mert szeretem Kanadát és Amerikát, és ha valamit vagy valakit sze-
ret  az  ember, akkor szilárdnak, egészségesnek, boldognak és a legjobbnak 
akarja látni.

Fiatalkoromban hallottam, később olvastam is a mondatot, amit Winston 
Churchill mondott 1947 novemberében a Parlamentben: „Folyton azt hallani, 
hogy a demokrácia távolról sem a legjobb módja az állam kormányzásának, de min-
den más módszer, amit az emberiség valaha is kipróbált, sokkal rosszabb.” Gyanak-
vóvá, sőt kissé elkeseredetté tett ez a mondat, de hát a folyót is csak akkor érzi 
meg igazán az ember, amikor benne úszik. Hát akkor ússzunk!

Ahogy egyre mélyebbre merültem a kanadai-amerikai életformában, mind 
több jelenséget találtam furcsának, sőt, elfogadhatatlannak. A „szovjet” múltam 
miatt eleinte képtelen voltam megérteni az amerikai rokonaimat, akik igen kevés 
kivétellel keményen szidták, sőt elátkozták az éppen hivatalban lévő elnököt vagy 
miniszterelnököt. Eleinte nem hittem el, amit hallottam, akkor kezdtem el gon-
dolkodni ezen, amikor idővel csak a nevek változtak, és sorra került mindenki az 
„elátkozottak” között: „Biztos nem tudok valamit, nem értek valamit, hiszen 
olyan sok itt az okos, tájékozott ember.” Amikor Pierre Trudeaux-t kezdték 
Kanada nemzeti hősének tartani (én ebben mindig biztos voltam, még akkor is, 
amikor meghurcolták), eljutottam az egyedül logikus megoldáshoz: a szabad világ 
választóinak különös tehetségük van ahhoz, hogy olyan jelöltre szavazzanak, akit 
aztán nagyon hamar hangosan ki lehet átkozni.

Barack Obama elnökjelöltként egyáltalán nem tetszett nekem, méghozzá 
egyetlen okból: fellépett az emelvényre, és onnan harsogta: „Mindent meg kell 
változtatnunk! Képesek vagyunk rá!” – és a tömeg máris ujjongott. De bármilyen 
fi gyelmesen hallgattam is, soha egy szóval sem mondta ki, hogyan kell megvál-
toztatni, mit kell konkrétan megváltoztatni, és minek a kárára. Nekem ez így 
zsákbamacska volt. De hát megválasztották, és még egy év sem kellett ahhoz, 
hogy szidják és átkozzák.
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A rokonaim és ismerőseim értetlenül néznek rám, amikor a soros államfőnek 
szóló kirohanásaikat hallva azt mondom: „De hát mind rá szavaztunk és meg-
választottuk!”

Különösen akkor sajnálom a szabad világ s benne Kanada demokráciáját, ami-
kor a tévében politikusok vitáit mutatják, akik a szó szoros értelmében képesek 
átharapni egymás torkát, útszéli sértéseket vágnak egymás fejéhez, és a legalan-
tasabb szavakat használják. Pedig képzett, okos, értelmes emberek.

Az ismerősök, akiktől próbálok magyarázatot kérni erre a sárdobálásra és 
kötözködésre, általában azt felelik: „Politika! Ezek az emberek politikusok lettek.” 
Úgy érzem, a társadalmunk mindennél többet szenved „a politikusok állati küz-
delmétől”, pedig nagyon jó lenne, ha ezek az emberek méltóképpen viselkedné-
nek, az ország érdekét és a társadalom nevelését téve az első helyre. Mintha bizony 
a vicsorgás volna a legjobb módja annak, hogy elszámoljanak a választóiknak! 
Bocsánatot kérek a kanadaiaktól, de számomra neveletlenséget és a társadalmi 
erkölcs lefokozását jelenti a politikusok viselkedése.

Amikor visszanézek az elmúlt évekre, elsőként az jut eszembe, hogy mind-
nyájunkat szörnyű katasztrófa ért, amikor elpusztult a New York-i Világkereske-
delmi Központ ikertornya. New York a világ fővárosa. Az emberek élve zuhantak 
ki a felhőkarcolókból. Porrá lett ez a zseniális építészeti alkotás, és sok ezer élő 
ember rekedt bennük. Hosszú évekig ezerszám látogattak oda az emberek, hogy 
elgyönyörködjenek a Világkereskedelmi Központ egyedi szépségében. Mind 
kívül, mind belül felejthetetlen létesítmény volt. Minden látogató örült, hogy 
megnézhette, és betöltötte az érzés, hogy ezután szebb lesz az élete.

És ezt pusztították el! Csak valami szörnyeteg, valamiféle ember alatti lény volt 
képes kigondolni és végrehajtani ilyesmit. Emberellenes őrült volt, aki kitervelte 
az ártatlanok, köztük a saját hittestvérei, a muzulmánok legyilkolását.

A szabad világ naivan tudomásul vette a katasztrófát. Lehet, hogy már sosem 
tanulunk meg kiállni magunkért? Talán tévedek, de nagyon rosszul érzem magam 
attól, hogy az emberek olyan gyorsan megfeledkeznek az őket ért tragédiáról, 
emlékezni sem akarnak a hitszegő gúnyra, amellyel őket illették. A szabad világot 
olyan állapotba juttatták a felelőtlen „rendes fi úk” , akik csak a pénzt és az olcsó 
népszerűséget hajszolták, s akiket sosem tanítottak meg a hazájuk szeretetére és 
tiszteletére, hogy az ember elszégyelli magát, amikor újra meg újra látja a tévében 
azokat a képeket, amelyeken a szabadon megválasztott amerikai elnök, George 
Bush áll mereven a mentők és az életben maradottak körében, és elszörnyedve 
fi gyeli, amint egyenként vonszolják ki a halottakat a romok alól. A pimasz és 
öntelt fi rkászok pedig a pénz és az olcsó szenzáció kedvéért azt a hihetetlen rágal-
mat eszelték ki, hogy a Világkereskedelmi Központ ikertornyainak lerombolásá-
ban benne van az USA kormányának a keze is. A sajtó, különösen a kanadai, 
aztán az ilyen aljas sugalmazás után gyorsan átnyergel, hogy könnyes együttérzést 
facsarjon ki az olvasókból a guantanamói börtön lakója, „egy kanadai kisfi ú iránt, 
akit tizenöt éves korában, Afganisztánban tartóztattak le”, abban a pillanatban, 
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New York-i látkép az egyik torony tágas kilátójáról. 1994.

A Világkereskedelmi Központ ikertornyainak emlékére. 
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amikor megölt egy amerikai katonát. Mégis, nem inkább amiatt a katona miatt 
kellene búslakodnunk?

És mennyi pénzt kimuzsikáltak már az adófi zetők zsebéből az ügyvédek és 
újságírók, akik államdóan e körül a „kisfi ú” körül tüsténkednek! Úgy érzem, az 
ügyvédeket és újságírókat képző egyetemeknek szégyellniük kéne magukat azok 
miatt a neveltjeik miatt, akik az emberi jogokat és a szólásszabadságot kihasználva 
folyton a rosszat védik és besározzák a jót, megmérgezik az országban az alkotás 
légkörét, és lemetszik a fejlődés és az olyannyira szükséges optimizmus hajtásait.

A szörnyű esemény, a 2001. szeptember 11-ei katasztrófa minden évforduló-
ján mély gyászt érzünk. A tévében a Ground-Zeronál tartott megemlékezést 
közvetítik, látjuk a szomorú szemeket, a síró rokonokat, és felolvassák mind a 
háromezer elpusztult ember nevét. Amerika gyászol. És velük együtt gyászol min-
den normális ember nyugaton. Azon a napon az ember nem találja a helyét. 
Iyával három évvel ezelőtt turistaúton vontunk Új-Foundlandben, a kanadai 
tartományban. Könny szökött a szemünkbe, amikor a Gander nevű város és rep-
tér lakói izgatottan és büszkén elmesélték, hogy azon a tragikus szeptemberi 
napon, amikor az Egyesült Államok kénytelen volt elrendelni a teljes tilalmat az 
ország légterében a légiközlekedésre, ebben a kisvárosban, amelynek mindössze 
nyolcezer lakója van, ezek a jószívű kanadai új-foundlandiek a saját házaikba 
fogadták be a több mint ezer repülőgépen érkezett tizennégyezer utast, akik zsú-
folásig megtöltötték a repteret és éjszakai szállást adtak nekik. Az egész világ látta, 
hogy nem lehet megtörni a szomszéd ország jóságát és akaraterejét.

És még valami. Látszólag objektívan, és egyre gyakrabban hangzik el a hír: 
„A közvélemény kutatás adatai mutatják, hogy mind több ember véleménye szerint 
ki kell vonni a csapatokat Afganisztánból.” Egy újabb fi rkász, aki fel akar tűnni, és 
pénzt akar keresni! A normális emberek igenis tudják, hogy Afganisztán szerencsét-
lenséget és fenyegetést jelent az emberiségre. Az embernek fáj a szíve minden kato-
náért, aki életét adja gyermekeink jövőjéért. De hogy lehetne onnan kivonulni? Ha 
átengedjük ezt az országot az emberiség ellenségeinek? Ezzel az erővel a saját tor-
kunkat is átvághatnánk. Ma az egész világ egyetlen, együtt élő család. A betegeket 
családon belül gyógyítják, ám a kegyetlen ellenséget távol tartják. Minden értelmes 
ember világosan látja, az, ha kivonulunk Afganisztánból olyan, mintha a rabló-
gyilkosokat beeresztenénk a saját házunkba. Mára megváltozott a világ. A rablókat 
és az emberellenes erőket csak erőszakkal lehet megállítani.

A családunk végtelenül hálás, és Isten áldását kéri minden katonára, aki Afga-
nisztánban a tálibok ellen harcol. A katona persze fél, mégis, a tévé képernyőjéről 
szemünkbe nézve bátran mondja: „Azért jöttem ide, hogy teljesítsem a kitűzött 
feladatot, szabadságot adjak az ország népének és iskolát minden gyereknek.”

Persze, eljön az a nap is, amikor véget ér ez a szörnyű háború Afganisztánban. 
Adja Isten, hogy erre minél hamarabb sor kerüljön! Nagyon remélem, hogy abban 
a pillanatban a világ minden szabad országa elfogad egy törvényt, hogy deportálni 
kell, és teljes vagyonától megfosztani minden olyan családot – beleértve a gyere-
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keket és az unokákat is –, amely befogadja, vagy csak elősegíti, hogy esztelen 
gyilkos érkezzék az országba, aki robbantásra, ártatlan állampolgárok legyilkolá-
sára készül. Nincs más módja a terrorizmus elleni harcnak. Ha balra igazodunk, 
az olyan, mintha minden család szervezetten és teljes létszámban, szép sorban 
bemasírozna a temetőbe. 

A világ elfelejtette, nem tudja, és úgy látom, nem is akarja tudni, mi az oka az 
afganisztáni háborúnak. Az egész akkor kezdődött, amikor Bulganyin és Hrus-
csov, a „minden nép vezérének” (Sztálinnak – V. R.) a halála után hatalomra 
került a Szovjetunióban. Azonnal indultak Indiába, ez volt az első külföldi útjuk. 
Ott hamar belátták, hogy Marx és Engels, Lenin és Sztálin bolonddá tették őket, 
és hogy halott ötlet a „szocializmus felépítése”, mert ennek köszönhető, hogy a 
Szovjetunió nem tudja ellátni önmagát. De úgy látták, a „fényes jövő” a végte-
lenségig építhető, feltéve, hogy ráteszik a kezüket a Perzsa-öböl olajára. Ebben az 
esetben a Szovjetuniónak módja lett volna hosszú évekig gyengélkedni, nyugod-
tan iszogatni a vodkát, az „örökre rothadó” nyugat pedig, cserébe az olajért, örökre 
etette volna a szögesdróttal körülvett országot, amely botor fővel a „fénylő jövő” 
társadalmának tartotta magát.

Így jelentek meg a szovjet tankok Egyiptomban, ahol a KGB segített az egyip-
tomiaknak, hogy Nasszert „válasszák meg” Faruk király helyett. Ekkor lett a 
fi atal Jasszer Arafat egy szovjet katonaiskolában főhadnagy. Hamarosan eltűnt a 
hosszú évekig uralkodó Hailé Szelasszié is a békés Etiópiából, amelyet sürgősen 
„jobbá tettek” a fi atal tisztek, akik szovjet „katonaiskolákban” kaptak képzést. 
Egyúttal „segítettek” a szomszédos Jemennek és Szomáliának. Mára ezekben a 
sokmillió lakosú országokban szörnyű káosz uralkodik, ezek az államok haldo-
kolnak. Izrael 1956-ban megzavarta a szovjet terveket, amire a Szovjetunió dühé-
ben elnevezte „cionista ellenségnek”. Álomnak is szép, ha arra gondolunk, hogy 
Izrael és Palesztina békében él, gyarapszik, nem szólnak a fegyverek, a rakéták. 
Mivé válhatott volna mára? A világ legjobb országává.

A szovjet vezetés nem tudott nyugodtan aludni, annyira elszegényedtek országa 
népei. Ezért Afganisztán közvetítésével kellett megkörnyékezni a Perzsa-öböl olaját. 
Először „baráti látogatásra” hívták meg az ország világi vezetőjét, Daud királyt, akit 
aztán a KGB „baráti” egységei gyorsan és feltűnésmentesen eltakarítottak az útból 
„az afganisztáni dolgozók többszöri kérésére”. A KGB-nek nem volt türelme az 
ideiglenes vezetőkhöz, Karmalhoz és Aminhoz, akiket Moszkva helyezett a poszt-
jukra. Valaki odasúgta Brezsnyevnek, hogy „az ország már-már a miénk”, és erre a 
Vörös Hadsereg betört Afganisztánba. Ám megzavarta őket Amerika, amely mindig 
segítségére siet azoknak, akik szenvednek, és kilátástalan a sorsuk. Ahogy most is.

De térjünk vissza a világpolitikai gondoktól a családunk, a barátaink életére, tehát 
e könyv alaptémájára.
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Sándor, az idősebbik fi unk az Adamson építészcégnél dolgozik, amelyet 
olyan tervek tettek ismertté, mint a Kuala-Lumpur-i Ikertornyok, a londoni 
Canary Worf és egy sor New-York-i felhőkarcoló. Az utóbbi három évben a cég 
tervei alapján épült fel a Las Vegas-i City Center 8, amelynek a megnyitójára 
2009. december 16-én került sor. Sándor volt a menedzsere ennek, ő készítette 
el az építkezés terveit. Ez volt a világ 
egyik legnagyobb építkezése. A mére-
teit megítélhetik a könyvemben közölt 
fényképek és két szám alapján: az épít-
kezés nagyjából tízmilliárd dollárba 
került, és a földalatti parkolóban tizen-
nyolcezer gépkocsi fér el. Sándor majd-
nem minden héten, hétfőn vagy ked-
den elrepült Las Vegasba, pénteken 
kora reggel pedig visszatért Torontóba, 
és bement a céghez. Akkoriban ott 
csaknem két tucat építész látta el azokat 
a feladatokat, amelyeket Sándor kül-
dött vagy hozott nekik.

8 Könyvünk borítóján az épülő City Center látható.

Las Vegasban 2009 decemberében fejeződött be a City Center építése
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Iyával végtelen öröm és büszkeség töltötte el szülői szívünket, amikor május 
elején Sándor kirándulást szervezett nekünk az építkezésre. Las Vegas különben 
is megrázó hatású, nehéz azt a látványt szavakkal érzékeltetni. Látni kell! Minden, 
a méretei, az ötletek, a szépsége elbűvölő volt. Elállt a szavunk, amikor beléptünk 
a velencei Szent Márk térre, ahol láttuk a gondolákat, a csatornákon átvezető 
hidakat, és fölfedeztük, hogy alig észrevehető tető van felettünk, és légkondicio-
nált levegőt lélegzünk be.

Az utazásunk csúcspontja az volt, amikor egyik reggel egy előmunkás érkezett 
terepjárón a szállodánkhoz, ránk adta a sisakot, a védőszemüveget, a színes védő-
mellényt, és elvitt minket az építkezésre. Két óra hosszat válaszolgatott a kérdése-
inkre, és vezetgetett a leendő szállók, boltok, az Elvis Színház, az alagsorok és a 
hatalmas kaszinótermek között. Azon a napon nyolcezer munkás dolgozott az épít-
kezésen. Útközben csak háromszor állítottak meg minket, ilyenkor az előmunkás 
azt mondta: „Ők Sándor szülei.” „Ó, ez nagyszerű!” – volt a mosolygós válasz.

A távozó 2009-es esztendő még egy hihetetlen eseményt hozott: ötven éve végez-
tük el a tomszki Műegyetemet. Valahogy nem emlékeztem erre az évfordulóra. 
Ám Las Vegasban utolért egy hívás Tomszkból. Vera Horkova ismerős hangját 
hallottam: „Vagyim, hol vagy? Már két hete keresünk. Június 10-én ünnepeljük 
diplomázásunk ötvenedik évfordulóját. Megrendeltük nektek a szállodát, és a 
beszéded benne van a programban.”

Rott Sándor építész megszervezte, hogy a szülei megnézzék a Las Vegas-i építkezést. 
2009 májusa.
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Az én volt évfolyamtársam még mindig nagyon energikus és mindig sietősen 
intézi az ügyeket. Vera komoly segítséget jelentett. Sajnos, ma Putyin Oroszorszá-
gában olyan „fejetlen” szabadság uralkodik, hogy tomszki meghívólevelet követel-
tek tőlünk a vízumkiadáshoz, amit Vera az ígérete szerint azonnal postáz. Emellett 
az orosz konzulátus tisztviselője fi gyelmeztetett, hogy belügyminisztériumi irat kell 
arról, hogy megérkezésünk után bejelentkeztünk Tomszkban, ha el akarjuk kerülni 
a kellemetlenségeket a visszaúton. Ilyen szigorúság csak a szovjet időkben létezett, 
amikor egyetlen lépést sem lehetett tenni a hatóságok engedélye nélkül. Megkértem 
Verát, menjen el ebbe a hivatalba, és derítse ki, mi ez az irat, nehogy újabb gond 
keletkezzen, amikor Tomszkban vagyunk. A következő hír is a hivatalnoki önkény 
légkörének visszatérését jelezte: három nap múlva Vera zavartan bevallotta, hogy a 
Műegyetemen senki sem hajlandó aláírni a meghívólevelünket. „Kanadából? Nem 
ismerjük őket!” A hivatalban Verának azt sugalmazták, hogy a saját nevében is 
elküldheti a meghívót, ha előzetesen ellenőrzik a hivatalban, de ehhez igazolást kell 
bemutatnia arról, hogy van lakása, és van pénze is a bankban. Vera szerencsére 
megtalálta Vladimír Jampolszkijt, aki társunk volt a műegyetemi jazz-zenekarban, 
s aki kihasználva az egyetemen betöltött posztját aláírta a meghívót. Előreszaladva 
elmondom, hogy végigcsináltuk az egész bejelentkezést, ki is fi zettünk érte fejenként 
háromszáz rubelt, ám soha senki nem kérte tőlünk ezeket az iratokat, érintetlenül 
hoztam vissza őket Torontóba, emlékként.

Oroszország előtt Iyával még ellátogattunk Izraelbe, ahol két feledhetetlen talál-
kozásom volt orosz olvasókkal. Megtelt a kirjat-jami új, modern könyvtárépület 
nagyterme. Sokan már elolvasták a Szenvedésből vigaszt, és nagyszerűen sikerült 

Könyvbemutató Izraelben. Kirjat Jam, 2009 júniusa. 
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a találkozó. A másik bemutató Haderaban volt, ahol volt honfi társaink nemcsak 
melegen fogadták a beszédemet, de utána vendégséget is csaptak, vodkával.

Ötnapos izraeli tartózkodásunk még több örömöt hozott azért, mert régi jó 
barátaink is odarepültek, akkor először ebbe a legendás országba. A nevüket koráb-
ban már említettem: Liljasa Kondratyevnáról, Oroszország népművészéről és 
Vlagyiszlav Paskóról, a férjéről van szó, utóbbi a Volgai Autógyár vezető tervezője, 
és 2006-ban megkapta A legjobb orosz tervező címet. Iyával azt szerettük volna, 
hogy ezek a tehetséges emberek lehetőleg a Szentföld legtöbb látványosságát meg-
nézzék, ezért segítettünk nekik a szállás és a kirándulások dolgában, esténként 
pedig együtt örültünk, amikor a Holt-tengerért és Jeruzsálemért lelkesedtek.

A műegyetemi jazz-zenekarunkban, Tomszkban egy szerény orosz kislány, Zoja 
Kovaljova ült mellettem és Iya mellett. Árvaházban nevelkedett, mielőtt egyete-
mista lett volna, ahol lehetősége nyílt, hogy zeneiskolába is járjon, hegedülni 
tanult. Zoja a rádiótechnikai tanszéken tanult, és hamarosan férjhez ment  évfo-
lyamtársához, Szása Afrimzonhoz, aki harminc évvel később kivitte a feleségét és 
két lányát Izraelbe. Ott Szása nemsokára meghalt. Zoja nevelte a gyerekeket, az 
unokája már a hadseregben szolgált. Majdnem megfojtottuk egymást az ölelé-
sünkkel, amikor a kirjat-jami könyvbemutatón találkoztunk.

Zoja Afrimzon és Lena, az idősebbik lánya csak azért utazott oda Tel-Avivból, 
hogy találkozzék velünk. Néhány évvel korábban már találkoztunk Izraelben, és 
tartottuk a kapcsolatot. Lena orvos, sejtbiológiai kutatással foglalkozik. Zoja 
nyugdíjas, aki először takarítással keresett pénzt, aztán magán zene- és matema-
tikaórákat adott, de már nincs ideje ilyesmivel foglalkozni. Két amatőr kamara-
zenekarban is hegedül. Határtalanul örültünk ennek, és nagyon büszkék voltunk 
rá, amikor kiderült, hogy Zoja ráadásul fest is. Otthon, kanadai házunkban ott 
lóg (a félig mongol, hegedűs és gyönyörű szép) Iya érdekes arcképe, amelyet Zoja 

nagyjából egy éve festett meg. Ver-
seket is ír, szép, tehetséges verseket, 
amelyeket az Izrael iránti szeretet és 
hála tölt el.

A Moszkvából induló zsúfolt Boein-
gen csodálkoztunk és örültünk, 
hogy az utasok többsége Tomszkba 
tart, a jubileumra. De csak ketten 
voltunk Iyával, akik az ötvenedikre, 
a többiek a huszonöt éves vagy a tíz-
éves évfordulóra utaztak. Élénk 
hangulat volt a repülőn, és újra érez-
tük, hogy Tomszk az egyetemisták 
városa.

Zoja Afrimzon, akivel tomszki egyetemista 
korunkban együtt zenéltünk 
és lánya, Lena. Izrael, 2009.
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1959-ben a mi nemzedékünkből százhuszonhatan kaptak villamosmérnöki 
diplomát. Keserűen hallottuk, hogy ötvennégy társunk már nincs életben, és a 
ma még egészséges mérnökök közül csak harmincketten tudtak elmenni az ötve-
nedik évfordulóra. A többségüket nehezen tudtam azonosítani, ezért odamentem 
hozzájuk, és nyíltan megkérdeztem: „Te ki vagy?” Felismertük egymást, ölelkez-
tünk, örültünk egymásnak. 

A találkozásokat jól és érdekesen készítették elő. Megnéztük az egyetemi töm-
böket, bejártuk Tomszkot.

Iyával mégis szomorúan éreztük, hiába bocsát ki a Műegyetem több mint száz 
éve szakembereket, senki nem adja bele a szívét-lelkét abba, hogy megszervezze 
a volt hallgatók jubileumi találkozóit. A főépület folyosóit csoportosan járják be 
a volt hallgatók, a mai egyetemisták, a fi atalok pedig csak elszaladnak mellettük, 
rájuk sem néznek, kikerülik őket. Nem hogy nem köszönnek, de még egy barát-
ságos pillantást is sajnálnak. Nem érdekli őket, hogy ezek a nénik és bácsik is 
idejártak, erre az egyetemre. Pedig hát múlt nélkül nincs jövő.

Meg kellene szervezni, hogy a jubileumi ünnepségre érkező volt hallgatók 
találkozzanak a mostani egyetemistákkal, és minden vendégnek kitűző kártyát 
kéne készíteni, amin nagy betűkkel rajta van, melyik évben végzett, de még jobb 

A híres tomszki találkozó résztvevői, akik ötven éve kapták meg a diplomájukat. 
Az első sorban balról a második Tamara Jurjevna Mogiljevszkaja, egykori 

 elektrotechnika tanárunk. Tomszk, 2009 júniusa.
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volna, ha egy fi atalkori fényképe kerülne rá. Ez felébresztené az egyetemért érzett 
büszkeséget, és egyesítené a nemzedékeket. A folytonosság nagyon fontos a fi a-
talság nevelésében, és fölmelegíti az öregek szívét.

Még három napig maradtunk Tomszkban, s az egyik nap az egyetem klubjában, 
amelyet már régóta szerettünk, bankettet szerveztek a műegyetemi jazz-zenekar 
volt tagjainak, akikből mintegy negyven ember gyűlt most össze. Jevgenyij Szta-
rozsilov Novoszibirszkből, Jurij Dolgih Omszkból és Ljudmila Picsugina (Kulje-
bakina) Szeverszkből külön azért utazott erre a bankettre, hogy velünk találkoz-
zék. Iya néhány évfolyamtársa, akiket már ötven éve nem látott, szintén eljött, 
hogy találkozzék a feleségemmel. A bankettre a volt tanáraink közül is meghív-
tunk egy házaspárt: Tamara Jurjevna Mogiljevszkaját, aki 1945-ben fejezte be a 
tomszki Műegyetemet, és sokunknak ő tanította az elektrotechnika elméleti alap-
jait, és Borisz Leonyidovics Sztyepanovot, aki 1955-ben ábrázoló geometriát 
tanított az elsőéves Iya Jaroszlavszkajának.

Persze, nem vagyunk már olyanok, amilyenek hajdan voltunk, túljárunk a 
hetvenen, de micsoda öröm, hogy újra együtt lehetünk. És amint felhangzottak 
a régi dallamok, úgy éreztük, mintha az egész csak tegnap történt volna. Anato-
lij Gavrilinnak le sem került a válláról a tangóharmonika, Larisza Gavrilina és 
Jura Dolgih a dalainkat énekelte, a többségük Susarin dala volt. Öreg szólistáink 
hangja nem csengett rosszabbul, mint régen, pedig sok év telt el azóta. A város 
közismert hegedűse, Viktor Koroljov népművész eljátszotta a Monti csárdást és 
Piazzola Tangóját a tanára, az én drága bátyám, József emlékére. Arkagyij Ratner 
mindenkit levett a lábáról a zsidó dalok ragyogó előadásával. Vologya Jampolsz-
kij és Misa Javorszkij egyfolytában viccelt, Jurij Zsukov és Borja Javorszkij pedig 
versben beszélt. Néhány kísérlet után Iyának sikerült rávennie a volt évfolyam-
társnőit, a „mechanikusokat”, hogy orosz körtáncba kezdjenek. A „nagyanyók” 
a helyzet magaslatára emelkedtek! A bankettről készült videofelvételt hazavittük, 
és betettük a házi archívumunkba, kanadai barátaink pedig, akiknek megmutat-
tuk, újra megcsodálhatták, mennyi erő van ezekben a szibériai öregekben.

Keresem a megfelelő szavakat, hogy elmondjam, mi történt másnap. Egy külön-
leges múzeumba látogattunk el. A kilencvenes években, amikor Oroszországban 
megcsillant a szabadság reménye, Tomszkban a Memorial nevű társaság segítsé-
gével létrehoztak egy múzeumot, amelynek „Az NKVD nyomozati börtönei” 
nevet adták, és amelyet a volt sztálini kínzókamrák pincéjében, néhány valódi 
börtöncellában helyeztek el. Miután Putyin nyíltan visszaállította Oroszországban 
„a népek vezérének” kultuszát, s annak a korszaknak a rendjét, sajnos, a huszadik 
századi politikai elnyomás történetének tomszki múzeuma maradt az egyetlen az 
országban. Ebben a szovjet időszakot nem birodalmi nosztalgiával értelmezik, 
ahogy manapság a hatalmon lévők teszik, hanem a valódi totalitarizmus idő-
szakának, amely elnyomta és megsemmisítette az országban az emberi jogokat. 
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A múzeum első tiszteletbeli vendége Alekszandr Szolzsenyicin volt. Tomszk útba 
esett neki, amikor visszatért a száműzetéséből.

Anatolij Gavrilin miatt párszor már beszéltem Vaszilij Haneviccsel, a múzeum 
igazgatójával, aki elküldte nekünk a Szibirszkij Belosztok9 című könyvét, amely 
egész családunkat megrázta.

1898-ban, a sztolipini10 korszakban a cári Oroszország ingyen földet adott sze-
gény lengyel parasztoknak. Belosztokból (csak mellesleg, innen indult szinte 
ugyanakkor Iya nagyapja, Slomo Gutermann is) pár száz dolgos parasztcsalád lóval, 
háziállatokkal, teljes motyójukkal elvergődött vasúton Novoszibirszkig, ott hajóra 
ültek, és az Obon fölmentek a tomszki kormányzóság északi részére. Kolpasevo 
városától északra beleszerettek a néptelen tajgába, erdőt irtottak, fát vágtak, kiszed-
ték a rönköket, rendes házakat, csűröket, templomot, iskolát építettek. Pár év alatt 
ők lettek a legsikeresebb búzatermelők, és az övék volt a legnépesebb település 
Szibériában, amit szintén Belosztoknak neveztek el. Sok és megfeszített munkával 
teli életüknek egyből vége lett, amikor beköszöntött a szovjethatalom, amely 

 9 Szibériai Belosztok (Belosztok Lengyelországban van.)
10 Sztolipin a cári Oroszország miniszterelnöke az 1905-ös forradalomig.

„Az NKVD nyomozati börtöne” nevű múzeum igazgatója, Vaszilij Hanevics 
(középen), a Gavrilin és a Rott házaspár, miután megnézték a múzeumot. 2009
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hamarosan elvette az állataikat, és kolhozba kényszerítette a parasztokat. Az NKVD 
nagyon zokon vette, hogy a falusiak a hagyomány szerint gyakran utaznak Lengyel-
országba, hogy meglátogassák a rokonaikat, és sok levelet kapnak külföldről, 
amelyeket ráadásul nem is oroszul írtak. A sztálini terror alatt kémkedéssel, sza-
botázzsal vádolták őket, s hogy kapcsolatban állnak kapitalista országokkal. 1936-
1938 között az NKVD a szibériai Belosztokban minden felnőtt férfi t letartóztatott, 
és rettenetes kínzásnak vetette alá őket. A többségüket agyonlőtték.

Nem mesélek a múzeum szörnyű kiállítási tárgyairól és dokumentumairól, de 
egy helyütt elállt a lélegzetem. Az „Apám letartóztatása” című fejezetben meg-
próbáltam válaszolni amerikai rokonaim kérdésére: „De hát miért tartóztatták le 
Róth Ferencet?” –, és ezért kigondoltam egy sémát, amelynek alapján tömegesen 
letartóztatták az ártatlan embereket. Emlékeztetem az olvasót, hogy „abszurd, 
végzetes láncolatra” gondoltam:

 „[…] például Vityebszk városa jelentette a belorusz NKVD-nek Minszkben, hogy az 
elmúlt hónapban »ártalmatlanná tett a nép ellenségei közül ötvenet«. Gomel városa azt 
jelenti, hogy náluk hatvanat tartóztattak le. Mogiljov sietve jelentette a központnak, hogy 
már a nép harminc ellenségét fogták le, és nem is gyanítja, hogy ez a szám, a többivel 
összehasonlítva kicsi. Minszkben a köztársasági NKVD vezetőjének tehát arra kell »gya-
nakodnia«, hogy Molgijovban valami »nem stimmel«. Vagy az éberség nem megfelelő 
színvonalú, vagy ellenség furakodott be a mogiljovi NKVD vezetőségébe. Tehát bizottságot 
meneszt Mogiljovba, hogy tisztázza a helyzetet. Bobrujszkban is hallottak valami pletykát, 
mi történik Mogiljovban, és mivel féltették a bőrüket, Olyan »éberségi« akcióba kezdtek, 
hogy nagyon hamar jelenthették, miszerint Bobrujszkban a nép száz ellenségét fogták le.”

Ez volt az én együgyű meglátásom arról, hogyan mentek végbe annak idején az 
események. Kiderült, hogy minden sokkal egyszerűbb és borzasztóbb volt. Két 
hihetetlen dokumentum másolatát láttam a múzeumban. Kiderült, hogy az 
NKVD titkos parancsára 1937. július 30-ától „kvótarendszer” működött a szov-
jet köztársaságokban, a parancs rubrikáiba egyszerűen beleírták, hány embert kell 
megfélemlíteni az egyes köztársaságokban, s ezen belül hányat kell első kategó-
riájú megfélemlítésben részesíteni – vagyis agyonlövetni.

Az omszki NKVD parancsnoka a következő memorandumot küldte Moszkvá-
nak: „Az augusztus 13-i (1937-ben) helyzet szerint az omszki területen 5.444 
első kategóriájú embert tartóztattak le, ezer fegyvert koboztak el.

Kérem, utasítson, hogy emeljem az első kategóriába tartozók számát 8.000 
emberre.”

A rettenetes dokumentumon ott van Sztálin döntése és aláírása: „Jezsov11-nak. 
Emeljék a számot 8000-re. I. Sztálin.”

11 Akkoriban az NKVD, a KGB elődjének vezetője.
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A másik dokumentum feljegyzés, amelyet Sztálin írt, és ő maga, valamint V. 
Molotov írt alá: „Kiegészítésként még 6000 első kategóriájú a krasznojarszki kör-
zetből. I. Sztálin, V. Molotov.”

A falon láttam egy négysoros verset, amely mérhetetlenül értékes lehetett volna 
a Szenvedésből vigasz című könyvem címeként:

Az életben nincs annál
Kín, kegyetlenebb:
Elzárnak gyermekedtől, 
Fel nem nevelheted. 

A verset N. Gogen-Torn költőnő írta, aki a sztálini lágerek rabja volt. E szép 
nő fényképe ott van a falon, a verse mellett.

És még egy történet Az NKVD nyomozati börtönei nevű múzeumból, amelyet 
Vaszilij Hanevics mutatott meg nekünk videón.

A tömeges megtorlás második világháború előtti időszakában Kolpasevo váro-
sában az Ob, e hatalmas szibériai folyó meredek partján állt az NKVD épülete, 
amelyben nagy gondot jelentett, hogyan szabaduljanak meg az agyonlőttek hul-
láitól. Nagyon sok áldozat volt. Kolpasevóban a hóhérok hosszú árkokat ástak az 
NKVD épülete alatt, oda dobálták be a meggyilkoltak hulláit, leöntötték őket 

A Sztálin és Molotov által aláírt parancsok arról, hogy a Krasznojarszki 
 körzetben 6600 emberrel, az omszki területen pedig 8000 fővel többet 

kell  agyonlőni. 1937.
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Az NKVD titkos dokumentumainak másolata az elnyomó intézkedésekről
és lista arról, hány embert kell letartóztatni a Szovjetunió egyes körzeteiben, 

s közülük hányat kell kivégezni („első kategória”). 1937.
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mésszel, és betakarták fenyőgallyakkal. Erre fektették a következő „réteget”. És 
így tovább. Teltek az évek. Kolpasevóban lebontották a volt NKVD faépületét, 
és az Ob csak vitte rengeteg vizét az északi Jeges-tengerbe.

1979. május elsején Kolpasevóban, ahogy az egész Szovjetunióban, lezajlott a 
kötelező május elsejei felvonulás, majd utána a résztvevők hazamentek. Páran 
a már összetekert vörös zászlókat és transzparenseket vitték. Hirtelen szembeta-
lálkoztak egy csapat kisfi úval, akik botra szúrt emberi koponyákat hoztak.

A tavasszal mindig megáradó Ob alámosta a magas partot, pont azon a helyen, 
ahol annak idején a kolpasevói NKVD épülete állt. A homok mellett a holttestek is 
vízbe kerültek, amelyeket tartósított, mumifi kált a mész. Ám a vízben a holttestek 
felfúvódtak. A kisfi úk által megtalált koponyákon tarkótájt egy-két nyílás volt.

Az emberek a folyóhoz rohantak. Elborzadva látták, hogy további hullák 
merednek ki a szinte függőleges partfalból. Odaeveztek csónakokon, kezdték 
kihúzni a holttesteket a folyóból, kivonszolták őket a partra. Voltak, akik a roko-
naikat ismerték föl közöttük. Hamarosan megérkezett a KGB különleges egysége, 
a tömeget szétoszlatták, a területet lezárták. Az emberek zúgolódva követelték, 
hogy temessék el tisztességesen a maradványokat, ám sem a helyi, sem a tomszki 
parancsnokság nem bírt döntésre jutni. Elküldték a jelentést Moszkvába.

Moszkva ugyan nem tudta, miről van szó, de sejtette. Andropov és Szuszlov 
személyesen intézte az ügyet, kiadták a parancsot, hogy meg kell semmisíteni a 
temetkezés nyomait, hogy „ne ássuk alá a kommunista ideológia alapjait”. A ször-
nyű hely köré kerítést emeltek, Diesel-meghajtású hajót rendeltek oda, amelynek 
két óriási propellere két hétig szakadatlanul az ominózus partszakaszt csupálta, 
és szépen „megőrölte” a meggyilkoltak maradványait. Kolpasevo lakói két hétig 
büdös kipufogógázt lélegeztek be, és hosszú időre megtanulták, milyen szaga van 
édes egyetlen államuknak. Sok holttest elkerülte a propellereket, és elindult lefelé 
a folyón. A KGB gyorsan kiadta a parancsot, hogy állják el a folyót csónakokkal, 
amelyekben katonák és druzsinnyikok12 álltak, akik kampók segítségével – a város 
üzemeiben összeszedett – fémhulladékot akasztottak a holttestekre, és így elsüly-
lyesztették őket. A város lakossága zúgolódott. Az öregek könyörögtek a hatósá-
goknak, hogy engedjék meg, hogy minden áldozat földi maradványait eltemessék.

A városi tanács és a városi pártbizottság ülésein eleinte megpróbáltak kibúvó-
kat találni, hogy igazolják, amit tettek: „De hiszen marhacsontokról van szó!” 
”Minek ez a zaj szökevények maradványai miatt?” „Nem temetünk el bűnözőket, 
akiket elítélt az állam!”

A peresztrojka éveiben a Memorial Társaság és a meggyilkoltak rokonai kere-
setet nyújtottak be a bíróságon, követelték, hogy vonják felelősségre azokat, akik 
nem engedték, hogy normális, emberi módon megszervezzék a temetést. Kolpa-
sevo polgármestere bevallotta a történteket. „Én persze láttam azt a rettenetes 
képet. Láttam azt a réteg holttestet, amelyet kimosott a víz. Akkoriban nem szá-

12 Önkéntes rendőrök.
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mított rendkívülinek a hasonló eset. Az egész vezetőségnek az volt a célja, hogy 
ne tárjuk föl az igazságot, titokban tartsuk a nép előtt.”

Ligacsov, a tomszki terület volt pártvezetője tanúként jelent meg a perben, és 
kijelentette: „A terület pártszervezete nem vett részt ennek az intézkedésnek a 
végrehajtásában. Más szervek hajtották végre. A mi embereink, jó emberek haj-
tották végre. Semmiféle bűntett nem történt, az emberek becsületesen végre-
hajtották a felülről kapott parancsot.”

Miután Oroszországba visszatért a „vertikális” hatalom, a pert berekesztették 
azzal az indoklással, hogy „nem történt bűncselekmény”, és 1992-ben átadták 
megőrzésre a Legfelsőbb Katonai Ügyészségnek, jelenleg pedig „a szövetségi tör-
vény komolyan korlátozza” a hozzáférést a per anyagához. Ez pontosan az a fajta 
intézkedés, amilyen Putyin parancsa is volt, hogy Oroszország egész területén 
egységes új történelemkönyvet kell bevezetni, amely alapján a tanárok felelőssége 
mellett, a középiskolások fejébe bele kell verni a „minden népek vezérének” 
visszaállított kultuszát.

Abban a kolpasovói tömegsírban nagyjából a sztálini megtorlás kétszáz áldo-
zata volt, az egész tomszki területen 1937–1938-ban, a kivégzési listák tanúbi-
zonysága szerint nagyjából ezerötszáz embert végeztek ki. Fülembe cseng, amit a 
tomszki helytörténész mondott: „A tomszki terület csontokon nyugszik. Bárhol ásson 
is az ember, hullákat talál.”

A múzeumigazgató egy könyvet ajándékozott nekünk, amikor elbúcsúztunk, 
amelyet aztán csak a repülőn nyitottam ki. Kisbolygó, avagy forgácsok volt a címe, 
és a tomszki Memorial társaság adta ki. Rufi  Tamarina írta, aki Tomszkban halt 
meg, de előtte hosszú évekig a sztálini lágerek lakója volt, amelyekben az őrség 
elől dugdosva megpróbálta följegyezni gondolatait. Ezek a feljegyzések, majd 
utánuk a szerző megjegyzései alapozzák meg ezt az emberségről és a túlélés lehe-
tőségeiről szóló könyvet.

Rufi  Tamarina gondolatai a megfelelő gyógyszert jelentik azoknak a látoga-
tóknak, akik éppen elhagyták Az NKVD nyomozati börtönei elnevezésű múzeu-
mot, hiszen odabent jó nagyot kaptak a fejükre. A kiadó engedélyével idézek 
belőle: 

„Abban a reményben írom ezeket a feljegyzéseket, hogy még segítenek valakinek 
megőriznie a lelkét, segítenek, hogy felépítse és újraindítsa az életét. Segít talán abban, 
hogy ne engedjük meg, hogy országunkat újra egy kegyetlen lény tapogatói uralják, 
nem is polip, hanem végtelenül sok hajlékony és ragadós tapogatója van, amelyek 
kiszívják az élőkből a lelket, a személyiségüket, engedelmes állattá változtatják az 
embereket. Még sokak előtt áll ez az út, nemcsak a gyerekeink, de talán még az uno-
káink előtt is.”

„Továbbra is féltem, de megtanultam legyűrni a rettegésemet, ellentmondani, és 
megvédeni a meggyőződésemet. És valószínűleg ez az, amit mindnyájunknak meg 
kell tanulnia, és meg kell tanítani rá a gyermekeinket is, amíg fel nem nő az a nem-

Vladimir Rott magyar.indb   587Vladimir Rott magyar.indb   587 2010.09.30.   14:45:022010.09.30.   14:45:02



588

A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME 18. FEJEZET

zedék, amely már nem tudja elképzelni, hogy ne a lelkiismerete szerint éljen, és ne 
azt mondja, amit gondol.”

„Egyszerűen szerencsém volt ebben az új városban, Tomszkban. Úgy érzem, 
Tomszkban általában nincsen antiszemitizmus, mindenesetre alig észrevehető, hiszen 
utcát neveztek el Mark Rajzmanról, és halála után megkapta a díszpolgárságot. Már 
ezért az egy okért is örömmel érzem magam tomszkinak.”

„Úgy gondolom, az úgynevezett »nemzetiségi kérdésnek« közvetlen és mély kapcso-
lata van mindennel, ami 1917 októbere óta országunkban történt. És egyáltalán nem 
csak a zsidókról van szó, hanem mindenkiről, aki »másnak« született, azokról, akik-
nek más a külsejük, más vallást követnek, más nyelven beszélnek és gondolkodnak.”

„A vezérek, cárok, és az országok és államok egyéb vezetőinek olyan régi az »oszd 
meg és uralkodj«-elv, mint maga a világ. Mindig ez valósult meg Oroszországban. 
A csökevényei mai is megtalálhatók minden fasiszta párt és egyesület programjában. 
Ám az mégis érdekes, hogy Németország megbánta, amit elkövetett, a fasiszta korszak 
sötét borzalmait. Ám a mi Dumánk kommunista többségének még az sem áll szán-
dékában, hogy emléket állítson a Sztálin-korszak áldozatainak, azoknak, akiket 
törvénytelenül kínoztak meg és pusztítottak el a Gulágon. És mindez a 20. Kongresz-
szus negyvenedik évfordulóján zajlik, amely nyíltan leleplezte a gaztetteket. Tengiz 
Ajtmatov Vallomás című keserű fi lmje mellett sem országunk, sem a világ nem hal-
lott senkitől vallomást.”

„Természetem szerint mégis optimista vagyok. Még úgy is, hogy a lágerünkben, a 
kényszermunkán a ruhánkra rávarrták a számunkat, és arra készültünk, hogy zónát 
építsünk a zónán belül. Még akkor is hittem, sőt: tudtam, hogy ez nem mehet így 
örökké.”

„A hitem és a tudatom, hogy mindennek elkerülhetetlenül jobbra kell fordulnia, 
irracionális volt, logikailag alaptalan. Ám az emberi természetben ez a hit az isteni 
szikra, amit a Mindenek Teremtője vagy valami más felső erő helyezett belé. Ma is 
hiszem, hogy elkerülhetetlenül jóra fordul minden, bár olyan időszakban írom e soro-
kat, amikor úgy érzem, már nem lehetne rosszabb. ’98 szeptembere van.”

„A legnehezebb időszakot éljük meg, az átmenetét. Olyanok vagyunk, mint az 
érettségizettek, akik tizenhét éves korukig a szülők szárnya alatt éltek, s utána kilök-
ték őket, hogy önállóan éljenek, és a próba-hiba módszerrel sajátítsák el az új életet. 
Ez a felnőtté válás ára. Nagyon sokba kerül az országnak. Nagyon sokba az egyszerű 
dolgozó emberek családjainak. Végtelenül fáj, hogy nemcsak az én nemzedékemnek, 
de a gyerekeinknek, sőt, az unokáinknak is újra meg újra át kell esniük a rettenetes 
éveken. 

Csak azt tudom kívánni azoknak, akik közel állnak hozzám meg azoknak, akik 
elolvassák ezt a történetet, hogy meg kell erősödni, bízni magunkban és remélni! Régi 
bölcsesség, de igaz: »Csak az győzi le az utat, aki járja.« Ma igazabb, mint valaha. 
Pontosabban: igaz, ahogy mindig.

Erőt és sok sikert, kedveseim!
Tomszk, 1998 szeptembere.” 
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Az olvasók, a szabad világ lakói, őszintén kérdik, hogy történhet ez meg? Miért 
van Oroszországban még mindig sok ember, aki azt hajtogatja, hogy „Sztálin alatt 
jobb volt”? Miért támogatja Oroszország mindig a föld leggyanúsabb rendszereit? 
Miért szavaz olyan vezetőkre, mint Zsirinovszkij és Putyin?

Nézzék csak meg, milyen vészterhes korszakait járta be a történelemnek ez a 
hatalmas és sokat szenvedett ország. A középkori opricsnyina13 és az évszázadokig 
fennálló jobbágyrendszer gyermekcsíny ahhoz a hatalmas bajhoz képest, ami 
1917-ben érte az országot, amikor a bolsevikok ragadták meg a hatalmat. Az 
utópista gondolatok mindenütt a világon „a levegőben voltak”, a bolsevikok tehát 
„az emberiség fénylő jövője” nevében értelmetlen propagandával, golyó és éhez-
tetés segítségével beleverték a nép fejébe, hogy a magántulajdon káros, megen-
gedhetetlen, hogy a vallás „a nép ópiuma”. Hogy nem kell a család, és ideje áttérni 
a szabad szerelemre. Ebédet sem kell főzni otthon, mert a közkonyhák kiválóan 
ellátnak mindenkit. És hogy a gyerekeket sokkal jobban tanítják holmi idegen 
nénik, mint a saját anyjuk. Van-e valaki, aki valaha szovjet diák volt, és nem 
ismételte meg a marxizmus-leninizmus vizsgán Lenin jövendölését, hogy a pénz 
hamarosan eltűnik, és bankókkal fogják kitapétázni a vécék falát. (Akkoriban az 
ország lakosságának többsége csak egyetlen fajta vécét ismert, a „guggolós” budit, 
ami általában a pajta mögött álló, roskatag fabódé volt, benne deszkából készült 
alacsony dobogó egy lyukkal.)

Ivan Bunyin, a nagyszerű orosz író „átkozott napoknak” nevezte ezt az idő-
szakot. Semmi sem maradt, sem Isten, sem lelkiismeret, sem törvény, sem könyö-
rület. Az új hatalom csak éhezést, halált, erőszakot és kegyetlenséget hozott.

A 20. század végén a világ legnagyobb országában már majdnem végeztek a szo-
cializmussal, de Oroszországnak már megint nem volt szerencséje. A mai álságos 
és önző vezetők, Putyin és kebelbarátai még mélyebbre süllyesztették az országot 
a kilátástalanság és elkeseredés örvényébe, hamis hazafi sággal tömik az emberek 
fejét, és minden szabad kezdeményezést elnyomnak. A törvény hangja helyett 
csak az erőszak bíróságának ítéletei hallhatók az országban.

Idézek A. Antonosz-Ovszejjenko Joszif Sztálin színháza című könyvéből, hogy 
enyhítsem kissé az eddig elmondottak légkörét: „Sz. A. Szamoszudról, a nagyszerű 
zenészről mesélik, hogy egyszer a Bolsojban egy operát vezényelt, amelyet megnézett 
az egész kormány. A szünetben Sztálin behívatta a páholyába. Alig lépett be, amikor 
Sztálin minden bevezető nélkül azt mondta:

–  Szamoszud elvtárs, a mai műsorból miért hiányoztak a B-mollok?
Szamuil Abramovics kővé dermedt, zavarba jött. Arra gondolt, tréfa lehet. De 

nem: a Politikai Bizottság tagjai komolyan bólogattak, és utána mondták:
–  Igen, fi gyeltük, hogy hiányoztak a B-mollok.

13  A cár katonai-rendőri gárdája nemesekből állt, akik közvetlenül tőle kapták a parancsot.
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Bár voltak köztük olyanok is, például Molotov, aki vélhetően tudta, micsoda 
idiótáknak néznek ki.

Szamoszud csak ennyit válaszolt:
– Rendben van, Sztálin elvtárs, köszönöm a megjegyzését. Okvetlenül fi gyelembe 

fogjuk venni”.

A humor mindig tükör volt, amely visszaverte mindazt, ami Oroszországban 
történik. Hruscsov idején, amikor „olvadásban” reménykedtek, az emberek ilyen 
viccekkel bátorították magukat: „Az Ausztria megszállásának befejezése tárgyában 
Bécsben összeülő nemzetközi tárgyalásra megérkezett Kennedy elnök a feleségével, 
MacMillan miniszterelnök a titkárnőjével, De Gaulle a szeretőjével és Bulganyin 
Hruscsovval…” 

Ma Oroszországban más élcek vannak módiban. Az egyiket Arkagyij Gilbuh-
tól hallottam, aki valamikor a helyettesem volt a Volgai Autógyárban. Nem sok-
kal a halála előtt mondta el: 

„A földrajzórán a tanár az osztálynak magyaráz: »Amikor nálunk fényes nappal 
van, az amerikaiaknál sötét éjszaka.« »Úgy kell azoknak a szemeteknek!« – kiált fel 
Vászja, a stréber, akinek kijelentését az egész osztály dörgő tapssal jutalmazza.”

Véget ért az utunk, amelynek során megünnepeltük, hogy ötven éve végeztünk 
a tomszki Műegyetemen. Moszkvában még egy örömteli esemény várt ránk az 
áldott Nyina Szlezko megszokott, szinte anyai vendéglátása mellett. Nyina ebéd-
meghívására rajtunk kivül megérkezett az az ember is, aki számunkra élő legenda, 
vagyis Jevgenyij Artyemjevics Basindzsagjan. 

J. A. Basindzsagjan főmérnök nemcsak a Togliattiban felépített Volgai Autó-
gyárnak szentelte tehetségét, erejét, az egész életét, hanem a jaroszlavi motor-

Nyina Szlezkónál. Moszkva, 2009.
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gyárnak és más gyáraknak is, 
amelyek kapcsolatban álltak az 
orosz autógyártással. Negyven-
három éve, 1966 szeptemberé-
ben tartott alkalmasnak arra, 
hogy a leendő Volgai Autógyár-
ban dolgozzak. Ezután az a 
megtiszteltetés ért, hogy vele 
dolgozhattam, tanulhattam 
tőle, és megtudtam általa, hogy 
vannak még az országban fel-
mérhetetlen tudású mérnökök, 
akik a a szakmájuk iránt mély-
ségesen elkötelezettek, és irigy-
lésre méltóan rendes és kitartó 
emberek. Írt néhány könyvet az 
életéről, amelyeket sajnos még 
nem fordítottak le angolra, ám 
a kísérletező kedvű, megoldást 
kereső mérnökök bibliaként 
forgathatják, ha tudni akarnak 
valamit az önfegyelemről, pszi-
chológiáról, merészségről és 
technikai módszerekről.

Azt mondták, Basindzsagjannak tetszett első könyvem, az Apám levelei, ame-
lyet Togliattiban kapott meg. Akkor rászántam magam, és elküldtem neki a 
Szenvedésből vigaszt, rá nem sokkal megkerestem telefonon és bemutatkoztam. 
Örültem, mert úgy fogadta a könyvet, ahogy reméltem. Nem akartam ugyanis, 
hogy bármelyik Togliatti-beli ismerősöm megbántódjék, amiért az óceán túlsó 
partjáról értékelem közös múltunkat – különösen nem ebben a mai, felfordult 
időszakban – , de megpróbáltam őszintén megosztani másokkal az érzéseimet és 
tapasztalatomat. A legfontosabb az volt számomra, hogyan reagál erre Togliatti 
legfontosabb embere, Basindzsagjan.

Iyával és Nyinával a kapu előtt vártuk érkezését. A kapu elé percre pontosan oda-
gördült a kék, sofőr vezette Lada-Priora, és kiszállt belőle a nyolcvannégy éves 
Jevgenyij Artyemjevics Basindzsagjan, aki szinte semmit sem változott, ugyanolyan 
egyenes, feszes tartású és erőteljes volt, mint amikor 1972-ben utoljára láttam.

Rokonként fogadtuk egymást. Az ebéd három órája alig volt elég a mesélésre 
és visszaemlékezésre. Értelmiségi örmény családban született Tbilisziben, annak 
is a Szololaki városrészében, vagyis az arisztokratikus örmény negyedben. Tizen-
nyolc évesen került a frontra. Melegen emlékezett anyjára, Gajana Alekszandrov-

Találkozás Basindzsagjan Jevgenyij 
 Artyemjeviccsel, aki a Volgai Autógyár első 

főmérnöke volt. Moszkva 2009.
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nára, aki Moszkvában élve teremtette meg neki az otthoni hátteret, miközben ő 
Jaroszlavban és Togliattiban dolgozott. Konzultánsként még ma is dolgozik. Az 
utolsó húsz évben a felesége, Valerija Szergejevna gondoskodik róla.

Beszéltünk magunkról, a gyerekeinkről, megmutattuk a fényképeket, apám 
eredeti leveleit, az iskoláskoromban írt naplót. Minden érdekelte, mi pedig 
meglepődtünk kiváló emlékezetén és éles eszén. Nehezen mondtunk búcsút 
egymásnak.

„2009. szeptember 24. Kedves Vladimír!
Galina Plotnyikova újságíró vagyok, Togliattiban. Azért zavarom, mert éppen 

most fejeztem be Szenvedésből vigasz című könyvének olvasását, amelyet Lilja 
Paskótól kaptam meg. Már rég nem volt a kezemben ilyen őszinte írás, ilyen tiszta 
könyv. Nagyon köszönöm Önnek az igazságot! Egész életemben Togliattiban éltem. 
Ötvenkét éves vagyok, és csak Önnek köszönhetem, hogy megtudtam az igazat a 
Volgai Autógyárról, amely ma bocsátott el 27.600 főt, a válság és még valami miatt. 
Furcsa módon került hozzám a könyve: azért mentem el Liljához, hogy készítsek 
vele, a művésszel, interjút, és ott volt az Ön könyve. Nem nyughattam, amíg végig 
nem olvastam. 

Tisztelettel: Galina Plotnyikova, (Városi újság – Gorodszkije Vedomosztyi).

Ilona és Paul fi ának, Adamnak bár micvó ünnepsége 
(tizenhárom éves kor) Jeruzsálemben. 2008.
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Vége felé jár a 2009. esztendő. Pontosan négy évvel ezelőtt kezdtem írni a vissza-
emlékezéseimet. Sosem gondoltam volna, hogy ez ilyen bonyolult. Az ilyen 
munkához rengeteg türelem, kitartás és makacsság kell. Sok volt az álmatlan 
éjszaka, a kínlódás, a kétely. Még sokat kell tenni, hogy ez a könyv is, a vissza-
emlékezéseim második kötete is nyomdába kerüljön és eljusson az olvasókhoz.

Könyvem hősei azok az emberek, akikkel a családom kapcsolatban állt, akik 
segítettek nekünk a nehéz időkben, és őszintén megosztották velünk a közösen 
eltöltött évek minden keserűségét és örömét. Köszönöm mindnyájuknak! Bocsá-
natot kérek azoktól, akiket véletlenül nem említettem.

Kedves Olvasóm, végtelenül hálás vagyok a türelméért, amiről tanúskodik, hogy 
elolvasta visszaemlékezésem sok-sok oldalát. Talán jobb lett volna, ha nem vagyok 
ilyen bőbeszédű, de hát kit hagyhattam volna ki „hőseim” közül, akik annyira 
különböznek egymástól és annyira fontosak voltak az életünkben! 

Sokszor használtam az „öröm” szót, de hát milyen csodálatos élet adatott 
nekem. Visszagondolva rá, megérted, hogy milyen csodálatos ajándék az ember 
számára – az élet! És mennyivel gazdagabb lesz, ha az ember tud örülni az életnek 
és mindannak a jónak, ami már az övé.

Gabriel bár micvója egybeesett a Tóra kezdetének felolvasásával.
Toronto, 2009 októbere. 
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A FÖLFEDEZÉ S ÖRÖME 18. FEJEZET

Hálás vagyok minden hősömnek. Ők segítettek a fontos felismeréshez, hogy 
megértsem, az emberi boldogság alapja – a család, és hogy a mi bolygónk, a Föld 
– a mi otthonunk, mindnyájunk közös otthona. Az otthonunkat pedig szeretni, 
óvni kell és rendben kell tartani... sokszor ki kell takarítani, kidobni a szemetet, 
a piszkot. Akkor módunk lesz sokáig és boldogan benne élni.

Toronto, 2009. november 30.

Minden Újévkor hagyományosan családi képet készítünk.
Toronto. 2009. január 1.
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Életünk pótolhatatlan, észrevétlen segítői

Hanna Gotfryd harminchat éve jó barátunk 
és családunk tanácsadója.

Giovanni Cacciola harminchat éve a borbélyom 
és az egész család borbélya.

Marvin Miller harmincöt éve biztosítási ügynök, 
akinek újabban Wendy, a lánya is segít.

Jerry Balitsky ügyvéd, harmincnégy éve segít, 
amikor szükség van rá.

George Farkas közgazdász,
adótanácsadó harminckét éve intézi

adóügyeinket.

Douglas Webster tizenhat éve a postásunk.Dr. Aaron Jesin huszonnyolc éve a háziorvosunk.

Huszonnyolc éve gondozzák az egész család fogait 
(jobbról balra): Dana Amemori higiénikus, 

dr. Teresa Magus és Donna Saunders asszisztens.
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SZERZŐI UTÓSZÓ

Végtelenül örülök, hogy befejeztem a könyvet. Azt hiszem, nem tudtam volna 
megbirkózni ezzel a hatalmas munkával, ha Iya, a drága feleségem nem áll min-
dig mellettem és nem segít, Iya nemcsak elvisel már majdnem ötven éve, de ő 
volt a támaszom és a múzsám is e négy év alatt, mialatt a visszaemlékezéseimet 
írtam. Mindig ott volt mellettem: hol a szótárakban bogarászott, hol számító-
gépen levelezett. S amikor befejeztem egy-egy fejezetet, leült és elolvasta – gyak-
ran éjszaka –, örült a sikernek, csodálkozott a váratlan eseményeken, tanácsot 
adott, támogatott, együtt érzett velem. 

Ugyanakkor ellátta azt a sok mindent, amivel a háztartás jár, és hősiesen őrizte 
a családi hagyományt, „a mama szombati ebédjét”, amelyen tizenhárom ember 
ül minden héten a családi asztal körül, az összes összetartozó, különböző korú 
családtag. 

Nagyon köszönöm, Iya!
A sors ajándékának tartom Ljudmilla Sakovát, az oroszul megírt könyv tehet-

séges és türelmes szerkesztőjét, és tiszta szívből köszönök neki mindent. 
Nehéz túlértékelni Király Zsuzsa és Cathy Young fordítók titáni munkáját, 

akik a magyar és angol fordítást készítették el. Nagyon köszönöm, kedveseim!
A gyerekeink tiltakozás nélkül részt vettek e terv megvalósításában. A munká-

val túlterhelt Sándor grafi kai tanácsokat adott, Ilona és Edwin pedig gyakorlati-

Ljudmilla Shakova Mezey Katalin
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SZERZŐI UTÓSZÓ

lag az angol fordítás szerkesztői lettek. Egymás után elemezték és pontosították 
a szöveget. 

A sors hozta találkozásnak köszönhető, hogy a második kötet három nyelven 
megjelent Magyarországon. Mezey Katalin, a tehetséges író és tapasztalt kiadó jó 
szívének köszönhető, aki a Széphalom Könyvműhely vezetője. Hatalmas erőfe-
szítéseket tett, hogy a könyv mihamarabb eljusson az olvasókhoz. Ugyancsak ő 
szerkesztette a magyar nyelvű kiadást.

Szívből jövő köszönetet mondok Anatolij Alekszandrovics Savrinnak és 
 Leonyid Pahutának (Togliatti városa, Oroszország), akik lehetővé tették, hogy 
megjelenjen az első könyvem, az Apám levelei, és Tatyjána Vlagyimirovna Ber-
gyikovának és Andrej Ribakovnak (Moszkva, Oroszország), akik a visszaemléke-
zéseim első kötetét, a Radosztyi pecsalejt (Szenvedésből vigaszt) készítették elő.

Mély tiszteletem örök emlékezetű barátomnak, Szabó Károlynak, aki az első 
kötet magyar fordítását fi nanszírozta, és sikerült még a második kötet felét is 
kifi zetnie.

Teljes szívemből hálás vagyok annak a bőkezű fi atalembernek, aki névtelen 
akart maradni, ám megajándékozott egy csekkel, amelyből kifi zethettem e könyv 
angol fordításának jelentős részét.

Király Zsuzsa Cathy Young
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