
A Braun,-malom
Beszé Iq eté s Bo rda E ynil eqq koi tnalorntulajdonossal

- Az a ké rdé sem, Emil bácsi, hogg mikor é pí ilt a malom?
A Braun,malom?
- lgeh.
Hát,.. hogy mikor is?,., nem tudom,  szinté n szólva,.. mé g a nagyapám vásárolta egy Lipcsei,.,
- Miftor volt ez?

Valamikor a mú lt század_,, illetve hát a tizenki]encedik század közepé n, Egé szen pontosan,., ú gy emlé k-
szem,_, de álljunk meg itt egy pillanatra!,-. mindenek el tt, ha szabadna,,, szóval, hogy el ször é n ké rdezné k
t ]ed valamit., , Azt mondtad tegnap a telefonba, hogy ebb l a beszé lgeté sb l ú jságcikk ké szülne, hogy amit
mondok, megjelenne majd az ú jságban,,,

Condoltam rá, iqen.
É s ha valami kellemetlensé günk lesz bel le?
- Mifé le hellemetlensé g?
Mert az é n szí vem már nem a ré gi, Rozoga egy kicsit,-, ]átod, ví zhaltót kell szednem,,, hát, mit csináljak,

ilyen egy özvegyember a nyolcvan felé  közeledve,., meg aztán a ré gi szöí ny sé gek em]é ke is elé ggé  megvisel,
mondom, a szí vem rendet]enkedik né ha ,, Szóval, hogy meg|elenne,

- lgen,

]ó, de nem hiszem, hogy é rdekelné k a fiatalokat az é n ré gi törté neteim.
- Szeintem van é rdekl dé s. Nemré g kinn voltam a Fradi-MTK meccsen, é s hallottam, hogq mostandban AusthwitzróI é nehel a

|iatalsáq - Legalábbis az ifiú ság eqq ré su.
É rtem. É n meccsre nem járok, egyré szt, mert elé g gyönge a csabai csapat, másré szt, mert a té vé ben látom,

amit látok,.., De hol is tartottunk?
- ott larl1uunk hoqa tnil bticsi nagqapja...
A nagyapám, Igen, Braun Hermannak hí vták a nagyapámat, l850-ben költöZött a családiával Bé ké scsabára,

é s akkor vásárolta,,,
- Hlnnan é rkezteft Csabára?
Egerbaktáról. EZ egy Egeí  környé ki falu, ott Volt a nagyapámnak sz l je, Meg azt hiszem, trafikja, f szerbolt-

ja, meg kocsmája is, valami ilyesfé lé vel fog]akozott Egerbaktán, onnan kóltöZött Csabára, ltt aztán egy Lipcsei
nevezetú  embert i Vette a malmot, Ami pedig lehetett,., olyan,.. l8ó0 körül..,

Egyé bké nt, é rdekes, most, hogy ké rded.,. ré gebbi adatró] nem tudok, A Horthy,korszakban, ugye, igazolni
kel]ett, hogy magyarországiak vagyunk, é s akkor az egyik nagybátyám nyomozott a család mú ltla után, mindent
föltú rt, amit csak lehetett, EZ VoIt, Ennyit tudott meg.. , a szabadságharc el tt már Magyaí oí szágon é ltek az e] -
deim, llletve mé g annyit, hogy már a dé dapám (Braun Márton) is Egerbaktán lakott,

Ami viszont biztos: a nagyapámat Bé ké scsabán köztiszteletben álló fé rfiké nt ismerté k; tanú sí tia egy sí rfelirat a
Liget melletti temet ben, egy tí z soros vels, amelyet annak idejé n a sí rjára vé stek, igaz, hé berül, de ma is iól olvas,
ható, Egyszer 1árt nálunk egy izraeli embet é s vele lefordí ttattam, A sí í Vers nagyapám szociális é rzé kenysé gé t di-
csé rii nem fordult el , hogy a szegé ny - í rja a vers -, hogy alamizsna né lkül ment volna ki a házból, é s ahol lehe-
tett, a nagyapám Segí tett. Valami effé le- Ez á|l a sí rján. É n l924-ben születtem, nagypapa halá]a után kilenc é we],
tehát valóiában csak elbeszé lé sekb ] ismerem. Azt mesé lté k róla, hogy ilyen nagyon gondozott szakálla volt,
hosszú  szárú  pipája, a malom el tti padon üldögé h általában, pipáZott, é s beszé lgetett a kuncsaftokkal, A maga
módján igen racionálisan gondolkodott, Úgy határozott halála el tt, hogy nem osztja szé t a vagyont a gyerekek kö-
Zött, mindent, a malmot, a házat, mindent az apámra hagyományozott, mé ghozzá azé rt, hogy a családban legyen
valaki, aki a többieket segí teni tudja, különösen, ha bajba kerülné nek, mert van hozzá akarata, ereie, t ké je, ,.

- Gondolom, igen drüItek ennek a többiek.

Azt tudnod kell, hogy az apám soha nem ment addig aludni, amí g a nagyapám lábáról 1e nem hú zta a csiz-
mát, egyetlen nap nem felez dhetett be e né ikül, na, ilyen ember volt az apám,., A nagypapa látta, é rezte, hogy
ió lelke van, s nyilván számí thatnak rá majd a testvé rei is, ha esetleg baiba kerülné nek, é s persze, ha van mjb l
segí teni, vagyis, ha nem forgácsolódik szé t a vagyon, Be js vált ez az elké pzelé s, djvatos szóva], m ködött a do-
log: az egyik nagybátyám fakereskedé st vezetett ké sóbb, a másiknak Pesten vo]t egy üzlete, a Nyugatival szem-
ben, Gumiháznak hí vták, bicikliket, autógumikat iaví tottak; árusí tottak is. A nagyné né m pedig Egerben házaso-
dott meg, egy pé k vette felesé gül, nyolc gyerekük született,

- EmiI bátsi is malomtulajdonosnak ké szült?
Dolgoztam a malomban, Biztosan tudod, a nagyapád, né hai Belanka Pál, nálunk szabadult föl, mint molnár-

segé d, s é n egy ideig mellette voltam inas,, ,

Nem hiszed?
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- Dehogqnem.
Akkor min mosolyogsz?
_ Nem tudtam, hoqy a nagqapám |mint szeqé na, nehé z sorsú  viharsarki aqrárproletár) eqq zsid,ó burzsoát tsuhlóztatltt a ma-

lomiparban.,.
Nem csuklóztatott, A nagyapád aZ elvtársam vo]t, Szociáldemokrata. É s hát bizony é n is belé ptem a pártba,

aktivistája voltam a munkásmozgalomnak, szerettük Marosán Gyurkát satöbbi, de err ] ké s bb mé g beszé lek.
Szóval molnárinasnak mentem, miután leé rettsé giztem a csabai Evangé likus cimnáziumban, A numerus

clausus é s a numerus nul]us miatt nem tanulhattunk tovább. A nagyobbik bátyám pé ldáu1 Brünnben volt egye-
temista, de aztán bevonultak oda a né metek, haza kellett jönnie, Pesten, az Andrássy ú ton, egy rádiókereske-
dé sben lett Segé d, A kisebbik bátyám pedig imádta a matematikát, de különösen a fjzikáé rt bo]ondu]t, jelesen
é rettsé gizett, AZé rt nem kit n en, mert fizikából kettest kapott (akkoriban Ugye mé g aZ egyes számí tott a leg-
jobb jegynek), egy turulos tanár taní totta fiZikára, gondolhatod, szóval nem lehetett gé pé SZmé rnök, bármennyi-
re szerette volna, elszeg dött ezé rt egy Bagyinka nevezet  mesterhez esztergályos-tanu lónak. Tulajdonké ppen
le se akart é rettsé gizni, Minek? Úgysincs semmi gyakorlati jelent sé ge,

_ Ennuire vé gzetesnek tí í nt a helazet? Hisz, azt wlndják, amit egqszer az ember megtanul, az az övé  marad,, ami a fejben van,

az tÁzla ha,Zln, wí q a rezsinch iönnpk mennek- - -

Mese, Akkoriban sok lengyel menekü]t iött át Magyarországra, szemé iyes kapcsolatba kerültünk né hányukkal,
é s bizonv borzalmas dolgokról szereztünk tudomást, A már emlí tett turulos matematika tanár pedig velem is
közvetlenül é reztette: cseké lyek a kilátásaink. S tI Nagyon é rdekes, nem tudom megmagyaráZni, mié rt, de az el-
1enpé ldák is a fatalizmusunkat er sí tetté k, Elmondok valamit, é s ez dicsé reté ül szolgá]jon az Evangé likus Gim-
názlumnak, nem tudom már, ú gy negyvenegy, negyvenkett  táián lehetett, dolgozott |aminában egy PalJer ne-
vezet  pé k, No, é n ennek a pé knek a tiával jártam egy osztályba; o]yan, hogy is mondjam, olyan duci gyerek volt
a kis Pa]]er mániákusan né metbarát, É s hát abban az id ben ugye fo]yt a politizáJás a kölkök között is, a Pailer
gyerek pedig nyomta a hitlerista szöveget a né met é letté rr l, a né met magasabbrend sé gr l, hogy a né metek
í gy meg ú gy, hogy nem csak a zsidókat, de a magyarságot is kitörlik Európábó1 a háború  után é s í gy tovább, Ezt

-ian Á"etuat" egyik tanárunk, Moszkovcsáknak hí vták, é s a Paller gyeí eket magához hí vatta, Beszé lgetni. É s
hogy aztán mir l beszé lgettek  k a szertárban, nem tudom, csak azt tudom, hogy másnap a gyerek, nem tú lzok,
ké t ujjnyi vastag hurkákkal a lábain jelent meg az iskolában. A Moszkovcsák tanár nagyon megverte, Igen jó em-
ber volt ez a tanár ké s bb a fia is ( t Csáknak hí vták) taní tott a gimnáziumban, angolt, ha iÓ] emlé kszem, Elé g
az hozzá, hogy engem a veré s jobban megijesztett, mint a Paller gyereket, noha   volt a szenved  alany, Hihe-
tet]en, . .

- É rtem é n ezt.

Akkor ió.
- Ha lehet, té rjünh mé q vissza a malomhoz.

Mire vagy kí váncsi?
- A pr1letariótus é s a burzsoózia közvetlen viszonqa é rdehelne, Egt1 par excellence t ké s molnórruhdban pé ldául.. .

Mi ebben a különös? A malom nem uradalmi gazdaság, a tulajdonos nem fö]desú r, nem kasznár.,, JÓ, akkor
err l is mesé lek valamit, A Braun-malom el tt vo]t egy hosszú  lóca. Mármost ezen a padon, minden nap, a

munkakezdé s el tt, ezen a lócán üldögé lt apám az alkalmazottaival.

- ]ó hosszú  lóca lehetett-

A malom volt kicsi. A kocsissa1 együtt számoiva általában ú gy kilenctí z munkás dolgozott nálunk, Szóval reg-
gelente ültek a padon, beszé lgettek, de f ké nt politizáltak az apámmal. Mindegyik molnár szociáldemokrata
pártállású  volt, az apám pedig jól beszé lt szlovákul, né metül, hallgatta a kú lföldi rádióadásokat, é S tájé koztatta
munkásait a háború  állásáról, a politikai világhelyzetr l, Olyan szemináriumfé le volt ez,, ,

- A bú za meq csah  rl dlé k magában,
A csudát, é pp err l beszé lek, Egyszer beállí tott hozzánk egy helyi illet sé g  embe1 nem emlé kszem ponto-

san, Botyánszkinak vagy Bulyovszkinak hí vták, bé bet vel kezd dótt a neve, é s azt mondta apámnak, ,,Braun Úr,

már többen is fölfigyeltünk arra a különös szorgalomra, szervezettsé gre, ahogyan itt maguknál folyik a munka,
Hé t óra e] tt mé g viccel dve, vitatkozva, olykor nekihevülten povedálnak az emberek, é s aztán pontosan hé t-
kor, mintha vezé nyszóra töí té nne, mindenki munkához lát, é s doigozik megállás né lkül," Tehát mások is é szre-
vetté k, hogy bizonyos é rtelemben szinte idilli volt az é letünk.

, Mint ega |ih Menzel fí lmben- Malomipari capriccio.

Capriccio, De csapongás né lkül, Inkább a visszafogottság, a szolidság volt 1ellemz , Egyé bké nt jó az analógia,
mert Szerintem a mi háború s idil]ünk ré szint aZ apám tisztessé gé b l, ré szint a szlovák ajkú  parasztemberek tü-
reimé b l, jóravalóságából származott. A konfliktusaink is máské nt jelentkeztek, Egyszer fölkereste apámat egy
hivatalos ember, azt hiszem nyomozó volt vagy valami ilyesmi, é s megké rdezte: ,,fudja-e Braun Úr, hogy esté n-
ké nt hol tartózkodik, mit csinál, miben vesz ré szt a í ia? Megmondom magának, Szocja]ista szervezked , Már
nyi]vántartásba is keí ü]t; mert ké rem, arróI, hogy kik vannak jelen a szociáldemokrata gy lé seken, ]isták ké szül-
nek, Mondia, nem elé g baj maguknak a vallásuk? Tanácsolom, beszé ljen a fiáva]," Az apám ezután beszé lt a fe-
jemmel, é n pedig megé rtettem a helyzetet, nem iártam többé  a pártba, i]letve mé g egy alkalommal, utoljára ak-
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kor settenkedtem el a szocialisták nagygy lé sé re, amikor, sose feleitem el, l944, március l7-é n, nevezetes dá-
tum, szóval amikor maga Marosán elvtárs iárt Csabán,   volt a f  szónok, Miatta é rdemes vo]t kockáztatni.

- Erró1 azé rt mostanában hallani más vóIemé ryeket is,

Ké s bb é n sem é rtettem Vele egyet, nem kellett volna a kommunistákhoz csat]akozni, de Marosán negyven-
né gyben karakán embernek t nt mindannyiunk szemé ben, Emlé kszem, a nagygy lé s után aztán (maszek ala-
pon) elmentünk e gy házhoz. . . mondiak nevet?, ,, nem mondok, szóval elmentünk, é s Marosán külön is beszé l-
getett, po]itjZá]t ötünkkel-hatunkka].

- É s a bé rharc? Az mí ké nt zajlott a Braun-malomban?
Lehet, hogy hihetetlen, de nem vo]t bé rharc. Nyilván tudod: a nagyapádé k is igen szeré nyen, mondhatni, sze-

gé nyen é ltek, ámde mi sem voltunk gazdagok, A zsidótörvé nyek é rtelmé ben csak bé rdarálást vállalhattunk, el-
adásra- rlé sre nem VáSárolhattunk bú zát. Mé g a m szaki fejleszté sre sem volt elegend  pé nz, nemhogy luxus-
ra. Ezt mindenki belátta, pontosan é rtette, S t, sose felejtem el, hogyan is felejtené m, a politikai é let durvulása
a mi malmunkban inkább el sí tette a szolidaritást, A zsidók üldözé sé b l fakadó szkepszisünk, pesszimizmu-
sunk olykor már-már optimizmusba csapott át, Amikor pé Jdául hí re iött, hogy a né metek megtámadták a Szov-
jetuniót, aZ id sebbik bátyám kijelentette: Hitlernek gyakorlati]ag ki Van törve a nyaka, Ké s bb aztán elvitté k a
bátyámat, olyan munkaszázadba került, amely egy speciális (zárójeles) megielölé ssei indult a Szovletunióba,
AZ volt a leí rt elvárás, hogy a bátyám alakulatából lehet leg senki ne té rjen vissza, Nem tudtuk pontosan, csak
sejtettük, hogy CsehszJovákiában kapcso]atba került a kommuní stákkal, Elvitté k, a pripjaty-l mocsarakban kÍ -

nozták  ket. AZtán nem iöttek haza, A kisebbik bátyámat is e]Vitté k, ú gy tudjuk, Ausztriában valahol megé rte a
felszabadulást, de nyomtalanul elt nt, vele sem találkoztunk már soha,

Emil bácsí róI elf eledkutek?
Senkir l nem feledkeztek el, ]in is munkaszolgálatos voltam, büdös zsidó mondták naponta többször is -,

ide|e lesz már megdögölnötök.
_ Nem q1ndoltak arra , hogq elé qetik a behí v jukat , mint Muhammad AIi , vaqy legalább megszöknek valahoqllan , vaga mit tu-

dom é n? Hisz pé Idául Enil bácsi bátqla ehkor mdr eú sen számlálqatta Hitler vé Onapjait.

A kisebbik bátyám alakulatát negyvenné gyben kibombázták Hajdú dorogró1, el kellett onnan menniük, é S mi,
lyen a vé letlen, é ppen csabára vezé nyelté k. Iaminában, a sí pos fatelepen szállásolták el  ket, Egyik este a bá-
tyám kiké redzkedett a táborbó], hogy meglátogassa a családot, a kollé gákat, A molnárok egyre mondták neki:
ne menien vissza, ne menjen vissza, elbú itatiuk valahol, vagyunk itt többen is, de a bátyám elhárí totta a fel-
ajánlkozást, azt válaszolta, tú l nagy a kockázat, legel ször a molnároknál keresné k, lebukna mindenki, No most
lakott velünk szemben egy Gazsó nevezet  keresked ,   js marasztalta a bátyámat: már Arad környé ké n dörög-
nek az ágyrlk, nemsokára Csaba is fölszabadul, vannak jó bú vóhelyek, A bátyám viszont haithatatlan maradt,

Mié rt?
Mert megí gé rte a bajtársainak, hogy estig mindenké ppen Visszaté r a fatelepre, S tú l azon, hogy nem akarta

megszegni í gé reté t, tudta, ha nem megy vissza az alakulathoz, azoknak lehet baiuk bel le, akik bí ztak benne,
rendesek voltak hozzá,

- Ezt é n é rtem, de. ..

Továbbá egyszer en nem hittük el, hogy bekövetkezhet aZ, ami pedig beköVetkezett,
_ Ezt viszont már nemigen é rtem , hisz é ppeí  ön mondta az imé nt , hogy annaft el tte talólhoztah lengqelorszáqi menekültekkel , s

akiktó1 negtudták, hoqq Európában minden lehetsé ges.

lgen. Tán az ottani ellená]lással, a lengyel harci cselekmé nyekkel magyaráztuk,,, vagy é n nem tudom,,, vagy
talán mert szé pen, fokozatosan lettünk hozzászoktatva ehhez az egé szhez-, - nem tudom.,, fogalmam nincs,
Mindig azt tettük, ami é pp a legké zenfekv bbnek t nt, Egyszer pé ldául a századparancsnokunk, aki egy tanár-
ember volt, azt mondta, hogy na, uraim {ekkor uraimat mondott), a legiobb lesz, ha nálam marad a járandósá-
gUk..

- Milue n iárandósáq?
Ruhapé nzt kaptunk (Volna), mivel a saját ruhánkat használtuk a munkában.., szóval azt mondta a százados,

,,é n elhályezem á pé nzüket a bankban, iól jön az majd, kamatostul, a háború  után", É s akkor mj odaadtuk, É s
soha nem láttuk viszont,

- Mármint a pé nzt, mert.. .

Igen,

- Mert a parancsn\k ú rnak lehetett volna fizetni a fuiború  után - minteqa kamatostul.

Várjunk egy kicsit ezzel, el tte mé g í ögzí teni szeretné k valamit, É n a munkatáborban olyan borzalmakat,
olyan megaláZtatásokat é ltem át (é s mások is nyilván), ami elmondhatatlan,.,

- Yagyis ami elmondhatatlan, mé g nem hibí rhatatlan.,.
lgen, é pp err l akarok beszé lni, Tehát az iszonyatot nem ré szletezné m, mert fé lek, hogy nincs hozzá megfele-

]  szókincs, Ugyanakkor tápIál|a a mindenkori remé nlt az emberi lóSágba Vetett töretlen hit, S a hitet táplália a

mindennapokban megtapasztalt jóság.,, A szolnoki vasú ti iárm javí tó me]]etti temet ben törté nt pé ldáui,
melt helyileg ott akartak bennünket, mint büdös zsidókat,,, hogy is mondjam csak.,,

- Megdögleszteni. , ,
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Ne használiuk ezeket a szörny  szavakat,..
- Elné zé st, de hdt Emil bácsi mondta az imónt, hogq - -.

Mondtam. Mert í gy igaz.. . mintha valóban az elpusztí tásunkla törekedtek volna, Akkor é ppen halottakat ci-
peltünk egyik helyr l a másikra, ez volt a munkánk, aztán amikor iött a bombatámadás, mi nem hú zódhattunk
biztonságosabb környé kre, azt mondták, a temet  ió hely nekünk, S t kegyetlenül meg is büntetté k a büdös Zsi-
dókat, ha esetleg munkált bennük az é letösztön, Mert amikor mé giscsak elfutottunk a bombák el l, szadista
szakaszvezet nk bünteté sb l kí nozni kezdte a társaságot, s akkor megjelent a temet  kapuiában egy düsseldor-
fi gyógyszeré sz. F törzs rmesteri rangban. Bauernak hí vták, é s é n ennyire, ilyen vé gtelenül rendes, intelligens
katonát nem ismertem talán azóta sem, Tulajdonké ppen   mentette meg aZ é letünket id legesen, civilben hu-
manista lehetett, ú gy leteremtette a szakaszvezet t, ké rlek, hogy az a közelünkbe Se jött többé , Bauer ké s bb is
megvé dett bennünket, aztán miel tt elvezé nyeIté k volna a munkaszázadot Szolnokról, Bauer f törzs í mester
fölaiánlotta: ha akariuk, elinté zi, hogy né met parancsnokság alá kerül|ünk, Gondo]hatod, mennyire imádtuk az
öt]etet, Egyé bké nt é ppen akkor láttuk elé rkezettnek az id t a szöké sre, amikor kijött a nyilas rendelet: minden
Szökött katona, munkatáboros a helyszí nen fölkoncoltatik. Saiátos, nem?

A nyilasok vé gké pp megé rttetté k velünk, nincs remé ny. Nos, é ppen Sárbogárd fe]é  meneteltünk s r 
tarkónlövé sek köZepette, egy hatalmas kukoricatábla mellett Vezetett az ú t, azt hiszem, vité zi bjrtok lehetett, a
Jé nyeg, hogy nem valami kis keskeny parcella, jó re|tekhelynek mutatkozott, s é n a táb]a szé lé n, közvet]enül az
egyik é les ú tkanyar el tt leguggoltam, hogy megkössem a cip pertlimet. Szé p lassan kötöttem, kötöZgettem a
cip f z t, mí gnem a menetoszlop a kerettel együtt elt nt a kanyar mögött, é rtelemszer en é n is elt ntem a
szemük el l, é s uzsgyi, be a kukoricásba,

Ké s bb kiderüit, Ugyanezt a trükköt játszotta el mé g ké t baitársam, barátom is, külön-külön, de szinte egy-
szerre találkoztunk egy távolabbi tanyánál, Rövid tanakodás után ú gy döntöttünk, bemegyünk a házba, el bb-
utóbb ú gy is meg kell szállnunk valahol, Bekopogtunk, é s három fé rfit találtunk ott, egy id sebbet é s ké t fiata-
labbat, a konyhában ültek, beszé lgettek. Azt mondtuk nekik, hogy harc közben elszakadtunk az a]akuIattól, most
é pp a század után igyekszünk. Szeretné nk itt é jszakázní , mondtuk, reggel aztán majd megyünk tovább, A háziak
bólintottak, ú gy tettek, mintha elhitté k volna a mesé t, maid ké rdez sködni kezdtek. Hogy hová valósiak va-
gyunk, mondtuk Bé ké scsabáról származunk, a barátunk gyulai szü]eté s , aztán ké rdezté k, milyen az é let azon a
környé ken é s í gy tovább. Fölt nt, hogy mindhárman svábos akcentussal beszé lnek, hogy elé g jól ismerik a bé -
ké sj vidé ket s hogy mintha keresztké rdé sekkel is faggatnának bennünket, majd fölt nt, nagyon fölt nt, hogy az
öreg kimegy a konyhából, láttuk az ablakon át: a poros d l ú ton a fa]u felé  igyekszik. Na, mondja erre a bará-
tom, ha ez most nem jelent föl bennünket, akkor lsten tenyeré n vagyunk- Nem lelentett föl. Né gy nap é s né gy
é jjel í ejt zködtünk ezen a tanyán, majd megkönnyebbülve indultunk hazafelé , No, é vek mú ltával egyszer aztán
becsönget hozzánk egy idegen fé rfi, é s azt ké rdi az ajtóban: ,,Megisme1 Braun ú r? É n vagyok az az ember, az
egyik a három közül, aki szál]ást adott maguknak a tanyán, amikor bujdokoltak a háború ban," Kiderült, ez a fia-
talember egy eleki illet sé g  srác Volt, egy sváb ajkú  gyerek, aki a haverjával önké nt jelentkezett az SS-be, gon-
dolván, hogy í gy könnyebben átvé szelik a háború t, majd megszöktek az alaku]atuktól,  k is bujkáltak a tanyán,
Az öreg, aki reltegette  ket, szinté n sváb volt, rokonuk lehetett vagy valami ilyesmi, Mindegy, a lé nyeg az, hogy
igazolást ké rt t lem ez az eleki gyerek, azt akarta, hogy igazoliam, nem jelentettek föl annak ide|é n, noha meg-
tehetté k volna,,.

- É s amivel prafttice ennen maqukat is följelentik.
Hát igen, ez a szé psé ghibája a dolognak, hirtelen nem is igen tudtam, mit cselekediek abban a meglehet sen

idé tlen helyzetben,
- lgazolni a feketeingeseket! Frappáns meqoldás|

Nevetni fogsz, vé gú l igazoltam a fiú t, illetve, ,,

- Ne haragudjé k, Emil bátsi, de ezen é n most hadd ne kí vánjak nevetni. .,
Illetve azt Csiná]tam, hogy szé pen ]eí rtam a sárbogárdi esetet, é s pontosan ú gy, ahogyan törté nt, Nem igazol-

tam se többet, se kevesebbet, csak, ami törté nt,
- Speciális eqy bosszú , Meqölté h a testvé reit, a szüleit, a barátait, Bé ké scsabán uqqe megqqilkoltah mindenkit, szinte kivé tel né I-

kuI
En viszont nem akartam bosszú t állni, É s pont azé rt, mert szelintem a felel ssé g generális jelleg , Mármost

ahogy a falusi sváb suhanc szemé lyes tetté re lehet magyarázat.,,
- Mifé le maqtlarázat, kdnvijrgijm? |

Lehet magyarázat, Mert mindenki tú lé lni akar, Mint mondottam az jmé nt, az é n é letemet, honfitársaimmal
é s honfitársaim rendszeré vel szemben, egy né met f törzs rmester mentette meg számos alkalommal, Zsidó-
nak magyarok között lenni a háború ban nem volt leányálom, Ezt közelr l tapasztajtam, É s svábnak magyarok
között lenni? É s (kontra) magyarnak né metek köZött lenni? Gondoljunk Sára Sándor filmjé re, EZt a filmet nyu-
godtan megné zhetné  minden fiatal,,, Mé g az é nekl sök is megné zhetné k,

A magam ré szé r l megé rtem tehát, ha egy falusi suttyó ké nyszerhelyzetben í gy spekulál: ,,Sváb vagyok, Ezé rt,
ha tehetem, inkább vá]asztok egy né met elitalakulatot a hátországban, mint a Don kanyart, ráadásul idegenek
közt egyedü1." De vigyünk ebbe egy csavartI Valószí n leg tudsz róla, negyvenné gyben a szülejm elhatározták,
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hogy nem vonulnak be a gettóba, elmeneküinek inkább valahová. Matvon bácsi, a malom f molnára fölajánlott
egy bú vóhelyet. Jaminában. Ahol valószí n leg nem keresné k  ket a csend rök, ott majd, gondolták, kihú zzák a
háború  vé gé ig, Kovács Pali bácsival, a malom gé pé szé vel, pontosabban Pali bácsi felesé gé vel, aki egy nagyon
ügyes asszony volt, meg is szervezté k az akciót szé pen, Elindu]tak tehát szegé ny anyámé k, é pp igyekeztek át a

vasú ti sí neken, amikor találkoztak egy  rjárattal, A katonák tudták, mi a helyzet, tanakodtak fé l percig, azután
azt mondták: maguk nem mehetnek ]aminába, döntsé k el gyorsan, hová kí sé rjük magukat, a csend rsé gre, a
gettóba vagy a munkahelyükre. Apám erre azt válaszolta, hogy  k nem kí vánnak a csend rsé gre menni momen-
tán, a gettóba se nagyon, viszont a malomban volna mé g egy kis dolguk, inkább oda indulnának, ha lehetsé ges,
A katonák visszakí sé rté k apámé kat a malomba, Indultak volna vissza, amikor apám utánuk szó]t, ,,várjanak"; le-
hú zta ujjáról arany karikagy r jé t, é s nyú jtotta a katonák felé  köszönetké ppen, mire az egyik, nem fogod elhin-
ni, sZó szerint ezt mondta: ,,Ne sé rtsen meg bennünket, bátyám, mi ezt nem jutalomé í t, hanem emberi köteles-
sé gb l csináltukl" Másnap Sikelült kijutniuk apámé knak a bú vóhelyre, Matvon bácsi elre;tette  ket, nem is lett
volna semmi baj, de a pesti nagybátyám egy szerencsé tlen, mondhatni, hülye gyerekkel küldözgetett nekik
pé nzt, csomagot (apám nem akart a malom pé nztárához nyú lni), na most egy alkalommal ez a kölök berú gott a
Vonaton, é s eldumálta, hogy   bujkáló zsidóknak visz levelet, hogy   egy h s meg ilyesmi, vagyis lebuktatta a
szüleimet, Csak nagy nehezen sikerült  ket a rend rsé gre ,,beprotezsáJni" {a csend rsé g az azonnali halállal lett
volna egyen] ), ahol pedig a vizsgá]atot vé gz  százados el ször Matvon bácsit hallgatta ki: ,,Árulia el nekem,
mennyi pé nzt kapott Brauné któl a Iejtegeté s feié ben?" - faggatta aZ öreget, .,Nem pé nZé rt, tiSZteSsé gb l tettem,
százados ú r, é s van, aki ezt é rti, van, aki nem é Iti," Na, Szólj hozzá| Í gy válaszolt a rend rsé gen az á]dott Matvon
bácsi,

A rendí r é rtette?

Egy biztos, másnap, a kihallgatáson el ször is megké rdezte a szüleimt l: Jaminában viselté k a sárga csilla-
got? Nem viselté k. Akkor nyolcnapi elzárásra í té lem magukat, (Maid csak lesz addig valami jelszóval,) Persze le-
telt a nyolc nap, el kellett küldeni  ket a rend rsé gr l, nem maradhattak ott í té letnapig, de vé gül mé g megké r-
dezte a századosl Akarják-e, Bí aun ú r, hogy egy ismer s rend rt jelöliek ki kí sé retül, valakit, aki elviszi magukat
Debrecenbe? Szegé ny anyámé k akarták ezt, persze hogy akarták; elindultak az ismer s rend r kí sé reté ben,
ment velük a n vé rem is, A vonaton pedig Bé ké scsabától Debrecenig - ezt a n vé rem mesé lte ké s bb a rend-
 r többször is ki|elentette, ,,É n három emberre nem tudok egyedül VigyáZni." Mald hozzátette: ,,Szökiön el, kis-
asszony, ké rem, legalább maga szökjón el!" A n vé rem viszont nem akarta magukra hagyni az öregeket, ment
velük egé szen vé gig,,, a debreceni állomásra kí sé í te  ket a rend r, é s onnan Auschwitzba kerültek,,, A szü]eim
meghaltak, a n vé remet a lágerban é rte a felszabadulás,,, É s akkor most mondom ú jra: Matvon bácsi, a Kovács
család, a katonai jár rpaí ancsnok, a rend r százados, a fogolykí sé r  (az   nevüket nem tudom sainos),,.

- É rtem, de haqgan kapcsolódih mindez az 33,í iú k iqazolásdhoz?

ú gy, hogy é n, ha tehetné m, kieszközölné m aZ imé nt emlí tettek igaz emberekké  avatáSát. Mert  k igazak vol-
tak, Az é n szemé lyes sorsomtól lüggetlenül is: becsületesek, bátrak, nyí lt lelk ek é s nyí lt é rtelm ek, Valahogy
emlé ket kei]ene nekik állí tani,,, Egyé bké nt ezé rt iS egyeztem bele, hogy megjelenjé k ez a beszé lgeté s az Úlság-
ban, Es persze akadtak máS h sök is, Viszont aZ   tettük sem menti a társadalmat, a magyar társadalom akkori
rendszeré t, ki merem mondani, nem semlegesí ti azon tömegek lelel ssé gé t, akik ré szint hideg közönnyel, ré -
szint szolid kajánsággal né zté k vé gig szomszé daik, munkatársaik megalázását, e]hurcolását, É s é n pont ezé rt
nem akartam soha bosszú t állni egyes hülye, vagy meghülyí tett embereken, de mé g a gonoszokon sem É n a
holocaustot nemcsak innen, de amonnan né zve is els sorban é s meghatározóan tömegielensé gnek vé lem,
Vagy vegyük a politikát pé ldának, Amikor Csabán a familiáris szocdem mozgalom tömbösödni, tömegesedni
kezdett háia Marosán Cyurkának (egyebek közt), akkor engem egyszer en kihagytak a pártból, s t azt is mond-
hatnám: kizártak, Voltaké pp egyszer  indokkal, ,,nagyt ké s nem furakodhat soraink közé ", mondták, Maid
ugyan mondani nem mondták, de inté zni ú gy inté zté k, hogy egy szociáldemokrata é rzelm  ,,nagyt ké s" ne vál-
lalhasson szül városában szellemi munkát, De mé g másutt se nagyon, Akárhová fordultam,,,

- Numerus clausus. , .

Ne é rts fé lre, nem á]lí tom, hogy a ,,naglt ké s" a zsidó szinonimája volt az ötvenes é vek elejé n, ám az is ké tsé gte-
1en, hogy nekem az utolsó sza]maszálat a maJomipari egyesülé s budapesti központjának szemé lyzetise ie]entette,
aki (egyé du1  ) hailandó volt meghallgatni a nagyapádat is. É s a nagyapád azt mondta a szemé lyzetisnek: ,,É n ezt
az embert pelenkás kora óta ismerem, RóIa ;ellemzé sül csak annyit akarok elmondani, hogy amikor a né metek in-
ternáLtak (mint Veszé lyes szocjalistát), Braun Emilt l hamarabb kaptam Csomagot, mint a felesé gemt l,"

_ Ezt é n is hallottam otthon. Nagamama mesé lte, hogg atnfu ,,internálásban volt" a naggapóm, a malom a családnak uqqan,

ú au í olu sí totta a í í zeté st, mintha dllqlzltt volna, Kapták a kommenciót is, a szenet, a lisztet, a horyát a malacnak.,.
Igen, valóban, szé n is járt a fizeté s mellé , A fogatosunk pedig ingyen szállí totta haza mindenkinek,

- É l mé g ez   í aqatls ember?

Meghalt már.,, már ré gebben meghalt,,.  szjnté n szólva nem is tudom, hol van eltemetve, Röstellem, de,,,

- É s mi lett a malommal?
A deportálásunkat köVet en? M ködött mé g egy darabig, Matvon bácsit bí zta meg a hatóság az üzeme]teté s-

sel, Aki pedig, miután hazaté rtem a munkaszolgálatból, fillé ne elszámoit mindennel,
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- Tehát a tófte megmaradt, d,e mi tijrté nt a házzal, a vaqqonnal, az inqósáqohkal?
Azé rt pontosí tsunk né hány dolgot, Egy: a malom valóban megmaradt, csak ké s bb ,,racizták" el t lünk,
- 

^Ilamosí t\tták.Nem ál]amosí tás volt, hanem ú gynevezett racionalizálás, A kis üzem nem termel gazdaságosan, mondták, é s
egyszer en bezárták a malmot,

- Yiláqos: a naqqtóXé s akhor a legkórté honqabb , ha kicsi a malma.
Kett : Vagyonunk nem volt, Házunk volt, é s arra is Matvon bácsi vigyázott, csak né ha_né ha engedett be egy-

egy fegyveres csoportot, magyaft, né metet, oroszt; tulajdonké ppen bárkit, aki arra járt, s ha töltve volt a puská_
ia. Mi mást tehetett volna? A ruhákat, a bú torokat pedig ismer sökné l heiyeztük el, í gy az ingóság egy ré sze
megmaradt, ké s bb visszakaptuk azokat, a többit meg ,,elvitté k a ruszkik", Pé ldául egy szé p, hí mzett jngemet is.
.,Elvitté k az oroszok." Majd ké s bb nyilván ViSSZa iuttatták, mert megismertem, láttam az Apolló moziban, egy
ismer s arcú , becsületes, magyar emberen feszült,

- Nálunk (illetve hát nagqmamáé knáI\ egq Singer varrógóp volt meg rzé sen, ké t |ekete szí n  öltönt1, né hány párna ós dunnahu-
zat. Továbbd Braun Maqda kin tt nyári rufuija, amelyet Emil bdcsi n vóre nagymamáé knáI ha7altt emlé kiil_ Avarrógé pet é n nem
lóttam, ré 0 visszakerült mór, amikor születtem. De elhoztam valamit Emil bácsinak,. . ezen a í é nuké pen anuu látható, tessé k meg-
né zni! Es persze minden fuben, í qq, karácsonq tájé kán náIunk is összejön az egé sz család, ilqenkor aztán iira átlapozzuk a najy
fé nqkópalbunot, meqné nük a róqi ké peftet, s anqu soha nem mulasztja eI megjeqqezni: ,,Látlátok? ltt Braun Magda ruhájában va-
gqoh lefé ntlké pezve, abban a ruhában, amelget a nagqmama alakí tott át tizenhatldik szüIetásnapomra.''

lgen,,, istenem.,. hát vé gté re is csak elé rzé kenyü] az ember
Yágré li Ászl 

/la , ví zd- e, _

\N]\lll

3036

Török Földes Edit rajza

r-*,, _/ _::..-. -

í j'' 
.-':,: 

:,!'hi1t1ry,_,,}

",?


