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Egyik délután családi képeket nézegettünk anyám-
mal.
– Nem árt, ha tudod, ki kicsoda, ha már nem le-

szek... – mondta. Az egyik fotón egy házaspár áll.
A férfi szigorú tekintete messze elkerüli a fényké-
pezôgép optikáját, elnéz a végtelenbe. Hátrafésült
haja olajozottan fényes és sima. Bajusza kicsit Fe-
renc Józseféra hasonlít. Elegáns, mellényzsebébôl
aranylánc lóg, de a zsebórát takarja a zakó. A mel-
lette álló hölgy fûzve, kötve, darázsderékkal, telje-
sen zárt ruhában feszeng. Csak a kézfeje és az arca
fedetlen. Ahogy a képet jobban megnézem, látom a
fotográfus jótékony testformáló korrekcióját, mert
bizony jócskán bele van retusálva. A nô is a távolba
néz. Nyilván a fotós adta meg az irányokat. A kép
háttere és szélei elmosottak.

– Kik ezek? – kérdeztem. Anyám nézte a képet,
majd megfordította, és elolvasta a hátuljára írt szö-
veget.
– Ja, igen! Ezek a Spielmanék! Nagyapád any-

jának a nôvére és a férje. Született Berger Regina,
aki hozzáment egy bécsi nyakkendô- és ingkészítô-
höz. Aztán, amikor kiderült, hogy Hitler éljenzése-
inek és masírozásainak nem lesz jó vége, úgy dön-
töttek, jobb, ha elmennek Bécsbôl, jó messze Auszt-
riától. Meg sem álltak Kínáig. Sanghajba költöztek,
ahol már évtizedes kapcsolataik voltak kínai keres-
kedôkkel, selyemgyárosokkal, régi üzletfelekkel.
Így ôk is sanghaji zsidók lettek. 
– Hová mentek Sanghajba? A gettóba?
– Nem, ôk még nem a gettóba mentek. De valahol

utána kellene nézni, mert sokat nem tudok róluk,
csak annyit, hogy ott részt vettek egy bizottság mun-
kájában, amely Európából menekülô zsidóknak segí-
tett, hogy Sanghajban túlélhessék a holokauszt bor-
zalmait.
Sanghaj, zsidók, gettó, menekülôk, mentôk... Miért

nem ismert ez a történet, mintha lényegtelen kis
epizód lenne a 20. századi történelemben? Teltek a
napok, a hetek és egyre jobban azt éreztem, hogy
valamitôl nagyon fontossá vált, közöm lett hozzá.
Azt éreztem, hogy az eddigi munkáimhoz szorosan
kapcsolódna egy olyan film, amely bemutatná ezt a
nagyon különös, izgalmas világot: vissza kell men-
nem az idôben, hogy belülrôl tudjam megmutatni,
mi történt Sanghajban 1935 és 1945 között.
Tudtam Hudecz Lászlóról, aki Sanghaj fôépíté-

sze volt, és akinek munkássága ma is meghatározza
a város arculatát. Tudtam, hogy voltak ott más, híres
magyarok, de valójában keveset tudtam az ottani
életrôl. Belevetettem magam könyvekbe, könyvtá-
rakba. Kiderült, hogy a sanghaji gettó története,
több mint harmincezer európai zsidó megmenekü-
lésének története a 20. század egyik csodája. Azt
éreztem, hogy ebbôl olyan filmet kell csinálni,
amely az eddigi ismereteket kiegészítve azt mutatja
be, hogy vannak pillanatok, amikor a soknyelvû,
sok kultúrát hordozó, alkalmilag összezárt közös-
ség képes a lehetetlen körülmények ellenére is tal-

Dénes Gábor

A sanghaji magyar I.
Elôtanulmányok egy Komor Pál emlékére készülô filmhez

Josef Spielman (született 1894-ben) és felesége, 
Berger Regina
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pon maradni, embernek maradni. Képes szinte a
semmibôl a közösség érdekében alkotni, iskolákat,
kórházakat, könyvtárakat, kávéházakat, templomo-
kat létrehozni.
Felhívtam André Libik német filmrendezô és pro-

ducer barátomat, azaz Libik Andrást, hogy meg-
osszam vele az ötletemet. 
– Drága barátom! Én elmúltam nyolcvan, de

örömmel segítek. Ki volt ott magyar? – kérdezte
csodálkozva.
– Egy távoli rokonomon túl, talán a leghíresebb

Hudecz (eredetileg Hugyecz) László építész, aztán
Komor Pál, a híres Komor család egyik tagja, aki tisz-
teletbeli konzul volt, és nagyon sokat segített a me-
nekülteknek. Ô volt a Menekültügyi Bizottság el-
nöke, civilben mûkereskedô. Talán ô lehetne a film
egyik fôszereplôje. Megérdemelné, hogy fennmarad-
jon az emléke. 
– Öregem, ebbôl filmet kell csinálni! Szerintem a

kutya nem tudja, hogy ott mi volt, nemcsak Ma-
gyarországon, de Németországban és Ausztriában
sem. Ne törôdj semmivel, írd a szinopszist!
Valami felütés kellene, valahogy el kellene kezdeni.

Filmünk a 19. századi történelem egyik elfeledett szín-
padát szeretné felfedezni, ahol különbözô nemzetek,
kultúrák, vallások, szokások, nyelvek olvadtak össze
egy különleges és nemzetek feletti egységbe, ha nem is
örökre, de jó néhány évre, a vészkorszak túlélésének ér-

dekében. Filmünk a világ egyik rendhagyó csodáját, a
sanghaji gettó történetét mutatja be, amellyel emléket
állítunk Komor Pálnak, aki tiszteletbeli magyar kon-
zul volt Sanghajban, és a legendás Raoul Wallenberg-
hez hasonlóan a nácizmus tombolásának idején dip-
lomataként élete kockáztatásával európai zsidók tíz -
ezreit mentette meg a biztos haláltól. 

Komor Pál, aki Sanghajban megszervezte és létre-
hozta az Európai Menekülteket Segítô Bizottságot
(I. C.), hamis igazolványok, menlevelek ezreit bocsá-
totta ki, és személyes közremûködéssel, aktívan küz-
dött a náci terrorgépezet ellen. Komor Pál és csapata
több embert mentett meg és fogadott be Sanghajba,
mint Kanada, az USA, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-
Afrika együttesen.

Talán így elindul. De annyi minden van, amit
meg kell fogalmaznom, amit bele kell írnom, ami
nekem fontos, hogy igazi felfedezôút lehessen min-
denki számára ez az idôutazás.

Sanghaj már a 19. század közepétôl kezdve a zsidó
emigráció központja volt. 1842-ben, az elsô ópiumhá-
borút lezáró nankingi béke értelmében ez a város lett
a nyugatiak elôtt megnyíló öt kikötô egyike. Ezzel ki-
tárták Kína kapuit a nagyvilág elôtt. Itt élt a Távol-
Kelet legnagyobb zsidó kolóniája, a város külföldiek
számára elkülönített negyedeiben, az úgynevezett sett-
lementekben. Az angol, francia, orosz fennhatóság
alatt álló városnegyedekben több mint harmincezer
zsidó élt. Zsinagógáik, kereskedelmi kamaráik, angol,
héber és jiddis nyelvû újságjaik és folyóirataik voltak,
iskolákat, kórházakat mûködtettek, politikai szerve-
zetekbe tömörültek, a cionista mozgalomban is részt
vettek.

– Te mondd, mit csináltak ott a zsidók, a túlélésen
kívül?– kérdezte alkalmi ismerôsöm, aki úgy érezte,
hogy a túlélés csak hobbi.
– Volt bécsi kávéház, volt opera, színház, csinál-

tak saját rádióadót, amit még Chilében is lehetett
hallani, aztán voltak irodalmi folyóiratok, ötven kü-
lönbözô újságot adtak ki. Voltak nyomdák, fodrász-
üzletek, mosodák, textilüzletek, varrógépmûszerészek,
fényképészek, és volt három nagy zsinagógájuk.
Miután elváltunk, azon tûnôdtem, ha tudná, hogy

szinte semmit sem nem tudok még… Hogy miként
jutok el Komor Pálhoz, azt még nem is sejtem. Min-
denesetre folytatom a szinopszist.

A szefárd zsidók a brit fennhatóság alatt álló terüle-
tekrôl, Bagdadból, Bombaybôl és Hongkongból érkez-
tek. Közülük a leghíresebb Sir Victor Sassoon, akinek
apja, David Sassoon már 1843-ban létrehozta sang-
haji leányvállalatát. A nemzetközi kapcsolatrendszer-

Sanghajban a gettóban közösen fôznek az asszonyok 
az új menekülteknek
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rel rendelkezô családok a század elejére Kína legna-
gyobb kereskedelmi vállalatait irányították. Ilyen volt
a bagdadi származású Silas Aaron Hardoon, aki a
Távol-Kelet egyik leggazdagabb embere volt. A máso-
dik világháború idején Sanghajban mûködött a Távol-
Kelet legnagyobb jesivája is, aMir. A sanghaji „Wall
Street”, a Bund egyik leghíresebb épülete a Sassoon
Building, a mai Peace Hotel, amely a film egyik hely-
színe is.

A zsidó bevándorlás második szakaszában a pogro-
mok elôl menekülô askenázi zsidók Szibérián és a
mandzsúriai Harbinon keresztül érkeztek Sanghajba.
Az oroszországi zsidók eleinte kóser éttermet, vegyes-
kereskedést és üzleteket nyitottak. Idôvel ôk alkották
a sanghaji zsidó középosztályt. A tömeges bevándorlás
Hitler hatalomra jutása után indult meg. Akkor az
óvatosak, de elôrelátók, más lehetôségük nem lévén, a
zsidósághoz kötôdô várost, Sanghajt választották úti
célul, fôleg olyanok, akiknek volt elôtte is üzleti kap-
csolatuk az ott élô kínaiakkal. Ebben az idôben elsô-
sorban magyarok, csehek, németek, franciák, olaszok,
oroszok érkeztek Sanghajba.

A negyedik hullám a Kristallnacht, az úgynevezett
Kristályéjszaka után kezdôdött, amikor világossá
vált, hogy a nácizmus nem fog megelégedni a kiraka-
tok beverésével. Ekkor németek, osztrákok, lengyelek,
litvánok jöttek nagy számban. Az ötödik hullámban
a németek által megszállt országokból, egész Európá-

ból érkeztek menekülô zsidók. Aki tehette, és aki haj-
landó volt feláldozni vagyonát egy hajójegyért, az életet
nyerhetett.

REGGEL NYOLC ÓRA

Megszólal a telefon. André a vonal túloldalán.
– Utánanéztem! Tudtad, hogy errôl már készült va-
lami? Egy klasszikus dokumentumfilm. És néhány
könyv is, az egyik egy amerikai szerzôtôl, már meg
is rendeltem. A volt kollégáimmal beszéltem a terv-
rôl. Ôk is azt mondják, hogy ragyogó! Ebbôl filmet
kell csinálni, szenzációs a téma. Én azt javaslom,
hogy írd a szinopszist, aztán kimegyünk Berlinbe,
ott elmegyünk néhány produceri irodához, televí-
ziókhoz. Szerintem rá fognak harapni. Én mindent
leszervezek.
Könyvtár, internet, könyvek – és szenvedés, mert

mást kell írnom, mint az eddigiek. Szívem szerint fik-
ciós dokumentumfilmet készítenék, ami azt jelenti,
hogy a valóságra épülô környezetben, valóságra épülô
figurákkal, valóságra épülô történetekkel mesél a
film. Igazi nemzetközi filmet szeretnék, amiben az
érintett országok színészei játszanának együtt. Több-
ségük a saját nyelvén, aztán lassan kialakulna egy
közös nyelv. Lenne benne kínai, orosz, angol, ameri-
kai, izraeli, német, olasz, magyar, osztrák, japán. És
a gyártás is nemzetközi lenne. Német, magyar, oszt-
rák, amit biztosnak érzek. De a magvalósuláshoz
rengeteg archív filmre, archív fotóra lesz szükség.
A kérdés, hogy honnan szedjük össze, ha az elôké-
szítéskor eljutunk odáig?
Ahogy írtam a szinopszist, újabb és újabb kérdé-

sek merültek fel bennem. A fôszereplôk és a mel-
lékszereplôk viszonya, a történet gerincéhez kap-
csolódó mellékszálak felfuttatása és lezárása vagy
le nem zárása mennyire nehezíti a mesélést? Komor

Komor Pál

Újabb menekültek érkeznek Sanghajba a Conte Rossón
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Pál személye a fôszerep, vagy maradjon háttérben,
de dramaturgiailag ô legyen az, akinél összefutnak
a szálak? Egyáltalán, mit tudunk Komorról, az em-
berrôl? Hiszen nagyon kevés anyag található róla.
Tudjuk, hogyan nézett ki, hogyan öltözködött, hol
lakott, mi volt a hobbija, hogy konvertita volt, hogy
fontos volt számára a családi tradíció, a mûkeres-
kedelem folytatása. De hogy boldog volt-e, hogy
hogyan érezte magát a bôrében azokban az évek-
ben, arról csak sejtéseink lehetnek. Fel kell rajzolni
a karakterét, meg kell formálni, tudnom kell róla
mindent. De a szinopszisban még nem tartok ott.
Úgy érzem, hogy még a nagy befoglaló formát kell
felrajzolnom. 

Sanghajba a világ 64 országából gyûltek össze emberek.
A film egy meghatározó történelmi pillanatot mutat
be. Bábeli nyelvzavar, multikulturális önszervezôdô
társadalom, mely ellentmondások és elképzelhetetlen

történetek százait forrta ki magából. Bár óriási volt
a nyomor, a reménytelenség, a zsúfoltság, a sanghaji
hétköznapok nem voltak összehasonlíthatók az euró-
pai zsidóság naponta átélt helyzetével és körülménye-
ivel. Mert itt sikerült egy mûködô kis mikrovilágot lét-
rehozni, ahol a különbözô országokból érkezô emberek
megértették, hogy csak összefogással lehet túlélni a
háborút, a holokausztot.

A bevándorlók magukkal hozták saját kultúráju-
kat, szokásaikat, hivatásukat. Ettôl elképesztô gyor-
sasággal változott a kulturális kínálat. Több mint
ötven különbözô újság jelent meg, havi, heti irodalmi
folyóiratokat adtak ki. Könyvtárak, könyvkölcsönzôk
jöttek létre. Kiállításokat, színházi elôadásokat ren-
deztek. A menekült zenészekbôl, énekesekbôl szimfo-
nikus zenekar és önszervezôdô operatársulat alakult,
és rendszeres operaelôadásokat tartottak. Orvosi ren-
delôk, kórházak, iskolák születtek. A meglévôk mellé
új mozik, kabarék, éttermek, kávéházak nyíltak. Fel-
lendült a sportélet. A menekültekbôl létrejött egy kí-
naiakat is verô pingpongcsapat. Futballcsapatok, bok-
sziskolák, vívóegyesületek szervezôdtek.

REGGELI TELEFON

– Hogy áll, direktor úr? Készen vagy?
– André! Te egészen biztos vagy benne, hogy ez a
történet érdekli ôket? 
– Egészen biztos! A menekültek fele, ha nem a há-

romnegyede, német zsidó volt. Ennyivel tartoznak
az emléküknek! A németek nagyon érzékenyek erre.
Negyven évig éltem Németországban, ebben a szak-
mában dolgoztam. Te nagyon jól tudod, hogy a film-
jeimet ma is játsszák. Én ismerem a németeket.
– André! Én megnéztem, mi van ma a piacon a

sanghaji gettóról. Hát nem sok. Csak néhány doku-
mentumfilm. Azok nagy részét amerikaiak csinálták.
Van ugyan egy német is, de az hét vagy nyolc óra hosz-
szúságú.
– Gondolom, egy sorozatról beszélsz. Nyolcszor

hatvan perc. De az nem mozi, hanem tévé. Mi pedig
mozit szeretnénk készíteni. Mozit, moziba! Mit is
akartam még mondani… Ja! Írtam Michael Blu-
menthalnak. Tudod, aki sanghaji gyerekként élte át
a háborút. Aztán Carter idejében ô lett az Egyesül
Államok pénzügyminisztere, de dolgozott külügyes-
ként is. Ô az egyik ma is aktív Kína-szakértô. Oba-
mának is segített a kampányban. Most a berlini Zsidó
Múzeum igazgatója. Öregem! Most látom a moni-
toron, képzeld, már válaszolt is. Vár bennünket! Hát
ez óriási!
– Én meg arra gondoltam, hogy kellene valami kap-

csolat az olaszokhoz is. A nagy tengerjárók, a lu-
xushajók, melyekkel a menekülôket Sanghajba vit-
ték, olasz hajók voltak. A Conte Rosso és a Conte Verde

Sanghaji utca 1940-ben

A gettó egyik bejárata 1942-ben
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fontos szerepet játszottak a menekülôk életében.
Valahol azokat is meg kellene keresni, mi történt
velük, hol lehetnek ma? Vannak-e hozzáférhetô tár-
gyi emlékek, fotók, vagy van-e valahol archív film
róluk? Találni kellene olyan szakértôket, akik nem-
zetközileg ismertek, akik a kort és a helyszínt is jól
ismerik. Valakit, aki Komor Pál történetével foglal-
kozott, aki ismeri a leszármazottakat is, hogy ma
hol érhetôk el. De ez még ráér, most a szinopszist
kell befejeznem.

A politikai helyzetbôl adódóan, mivel Japán és a Szov-
jetunió még nem álltak háborúban, a mozikban a leg-
frissebb szovjet filmhíradókat lehetett látni, majd ame-
rikai filmeket. De megvásárolható volt a legfrissebb
Pravda is. A sanghaji menekülteknek saját rádiójuk
volt. Horst Levin neve ma már feledésbe merült, pedig
ô tartotta a sanghajiak lelkében a reményt, hogy
üzenni tudnak az otthon maradt szeretteiknek. Üzen-
ték is sokan, hogy jól vannak, hogy gondolnak az ott-
honiakra. Levin ugyanis olyan rádiót csinált és üze-
meltetett Sanghajban, hogy még Dél-Amerikában is
hallható volt. Fontos információkat, helyi és nemzet-
közi híreket és az ott élô elôadók mûsoraiból sugároz-
tak német, angol, orosz, lengyel, magyar nyelven.
A naponta megjelenô újságok mellett ez volt a legnép-
szerûbb rádió a Távol-Keleten. A sanghaji gettóban
minden gyereket iskolába járattak, sportegyesületek-
ben sportoltak. Mindenkire szükség volt, aki valami-
lyen praktikus tudással bírt. Orvosok, mérnökök,
nyomdászok, fodrászok, lakatosok, asztalosok azon-
nal munkához jutottak, köszönhetôen Komor Pálnak.

Komorék segítségével a menekülteknek az integráció
mellett sikerült kialakítaniuk saját nyelvi környeze-
tüket is. Ilyen volt a magyar Fiáker étterem a Joffre
sugárúton, ahol különleges bécsi és magyar ételekkel
várták a vendégeket. A hagyományos borjú bécsi mel-
lett a kellemes hangulatról Pepi, a zongorista gondos-
kodott.

Mert Sanghajban, sok találékonysággal, akarattal,
tudással, tehetséggel és a szabályok szigorú betartá-
sával túl lehetett élni a rémségeket. Mert az Európai
Menekülteket Segítô Bizottság a menekültekre vonat-
kozóan nagyon kemény szabályokat hozott, amit
minden menekültnek kötelezô volt betartani. A tenge-
ren érkezôket még kikötés elôtt a hajón beoltották ko-
lera, himlô ellen. Ott kapták meg az elsô fontos infor-
mációkat. A vámvizsgálat után a bizottság irodájában
megkapták az ideiglenes iratokat, gondoskodtak az el-
helyezésrôl, az ellátásról, és ismertették a betartandó
szabályokat. Például: Szigorúan tilos volt vezetékes
vizet inni. Továbbá minden család, ahol fôztek, köteles
volt napi egy adag ebéddel többet fôzni, amit a rászo-
rulók kaptak. Ahol nem fôztek, és a városban étkeztek,
ott kötelesek voltak napi három dollárt fizetni, hogy

mások is enni tudjanak. A kávéházak, éttermek és
bárok tíz százalék plusz adót számoltak fel minden
számla után, az összeget a közösség kapta meg. Továbbá
minden tehetôs zsidó köteles volt nagyvonalúan segí-
teni szegényebb sorstársait.

Ha Komor Pál megjelent valahol, mindenki tudta,
hogy ô a fontos ember. Több nyelven beszélt, többek
között anyanyelvi szinten kínaiul és angolul, németül,
magyarul. Gyermekként, 1898-ban érkezett Sang-
hajba, A család a Kuhn és Komor néven mûködô
áruház révén lett ismert. Pál, Sanghajban a német
Kaiser Wilhelm iskola diákja lett. Sokat utazott,
sokat tanult. Felnôttként a város egyik legjelentôsebb
üzletembere, valamint a magyar kolónia vezetô sze-
mélyisége lett. Baráti köréhez tartozott a város akkori
nemzetközi elitje, és jó viszonyt ápolt a Sanghajban
dolgozó építésszel, Hudecz Lászlóval is. 1938-ban meg-
kereste üzleti partnereit, többek között az angol Sir
Victor Sassoont, hogy hozzanak létre egy humanitá-
rius szervezetet, egy bizottságot, amely a Sanghajba
érkezô zsidó menekültekkel foglakozik. Akkor elsôsor-
ban a náci Németországból és Ausztriából érkeztek
ezrével. Komor célja az volt, hogy a menekültek tovább
tudjanak utazni az Egyesült Államokba, Kanadába
vagy Ausztráliába. Tervét sokan támogatták, mely-
nek eredményeként több mint húszezer menekültnek
tette lehetôvé az emberhez méltó életet. Komor Pál
megtartotta magyarságát, rendíthetetlen hazafiként
ismerték. A harmincas években ôt nevezték ki Ma-
gyarország tiszteletbeli sanghaji fôkonzuljának. A kí-
naiak tisztelték, és segítették munkáját.

Hitlerék tudták, hogy sok zsidó menekült Sang-
hajba. Ezért tengeralattjáróval egy hétpróbás Ges-
tapo-tisztet küldtek, hogy szerezze meg az ott élô zsi-
dók adatait, címét, és a szövetséges japánokkal egyez-
tessék a zsidók likvidálását, a végleges megoldás helyi
technológiáját. Bár szigorodtak az ellenôrzések, nem
kellett sárga csillagot viselni, nem volt a városrész fal-
lal körülzárva. A japánok mással voltak elfoglalva,
nem igazán értették, hogy a sok európai között hogyan
lehet megkülönböztetni az árjákat és zsidókat. Nem
is törôdtek vele. De mindenkit, aki bevándorolt, a get-
tóba költöztettek. Kivéve az amerikaiakat és az ango-
lokat, ôket, mint Japánnal szembenálló ellenséget egy
külön hadifogolytáborba zárták. A németek, bár kö-
vetelték, nem kapták meg a zsidókat, hála Komor Pál-
nak, a kínaiaknak és a japánoknak.

De Komor egy idô után mégis ellenség lett. A néme-
tek vérdíjat tûztek ki a fejére. A japánok kémkedés
vádjával 1942-ben az I. C. székhelyén letartóztatták,
és mint ahogy sokakat, embertelen körülmények kö-
zött tartották fogva. Azt találták ki, hogy gyanítha-
tóan brit kém, mert közeli kapcsolatban áll Sir Victor
Sassoonnal. Komor Pál házi ôrizetben maradt a szál-
loda egyik szobájában. Bár a japánok próbálták a bi-
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zottság munkáját betiltani, ennek ellenére az I. C. to-
vábbra is hatékonyan mûködött, de már illegalitás-
ban, Komor irányításával.

A háború után a sanghaji gettó lakói tovább mentek,
hogy új hazát, új otthont találjanak. Legtöbben az
USA-t, közel hétezren Izraelt választották. Több szá-
zan Sanghajban maradtak. Komor Pál és családja
még egy ideig ott élt, majd Komor 1948-ban az Egye-
sült Államokba emigrált, és ott halt meg.

A film a menekültek érkezésétôl a háború utáni bú-
csúzásig próbálja bemutatni a sanghaji gettóban tör-
ténteket. Egy szûk világot, amelyben minden van.
Születés, halál, szerelem, boldogság, irigység, siker,
kudarc, összefogás, széthúzás. Vannak ellenségek,
akik mindent kitalálnak, hogy ne legyenek túlélôk, és
vannak, akik a háború következtében komoly szemé-
lyiségzavarral küszködve, jó és rossz arcukat mutat-
ják egyszerre. Ilyen a japán városparancsnok, bizo-
nyos Goja, aki rajong az európai kultúráért, fôleg a
klasszikus muzsikáért. Könnyezve hallgatja Mozar-
tot, és a menekültek titkos koncertjeit keresi, megbújva
hallgatja, legyen az egy lakásban vagy egy kávéház-
ban. Aztán miután vége a muzsikának, letörli a meg-
hatottság könnyeit, és kitör belôle a japán megszálló
katona, a vadállat.

A filmben Komor mellett fontos szerep jut Michael
Blumenthalnak, Josef Spielman textilkereskedônek,
Horst Levin rádióamatôrnek, Weiss Jakab szerkesz-
tônek, Susanne Grünfeld tanárnônek, aki angolt ta-
nított a menekülteknek és a kínaiaknak. Dr. Frank-
nak, aki a semmibôl kórházat csinált, továbbá az
I. C. bizottságban helyet kapóknak és másoknak,
akik a bevándorlókat segítették, elsôsorban hamis ira-
tokkal, munkával, lakással, segélyezéssel, élelemmel.

A film alapvetôen a dokumentumfilm módszerével
dolgozik, de számos fikciós elemmel. Apró mozaikok-
ból rakódik ki a nézô számára a Sanghajban történt
csodák sorozata, részben fellelhetô archív fotók, film-
részletek, részben rekonstruált jelenetek segítségével.
Azt szeretnénk elérni, hogy a rekonstruált jelenetek is

a kort idézô dokumentumfilmként hassanak. Vállalva,
hogy a történetbôl csak idézeteket emelünk ki. Vál-
lalva, hogy az egyik pillanatban nevetünk, a másik-
ban a sírás kerülget. A filmnek több nyelve van. A né-
zônek is át kell élnie a kialakult pillanatnyi helyzetek
megoldását, amikor nem egy nyelven beszélnek, ami-
kor nem egy gesztusrendszerben kommunikálnak, de
mégis meg kell érteniük egymást. 

Mivel a téma több nemzetiséget érint, úgy gondoljuk,
hogy a filmet nemzetközi összefogással, több kopro-
dukciós partnerrel fogjuk megvalósítani. Elsôsorban
német, kínai, izraeli, amerikai, orosz partnerekkel.

ANDRÉ! OTT VAGY?

Készen vagyok a szinopszissal! Küldöm! Olvassad
el, kíváncsi vagyok a véleményedre.
Késô esti telefon.
– Elolvastam, szerintem jó. Már le is fordítottam

angolra. Küldöm ki, hogy olvassák. Ja! Találtam egy
Komor unokát! New Yorkban él, Valerie a neve, egy
nagy amerikai sajtóügynökség archívumát vezeti.
Már írtam neki!
– Talán ô ôrzi Komor Pál fotógyûjteményét. A fi-

atal Komor remek fényképész volt. Mindenhol fo-
tózott, amerre járt. Talán ha jókor lett volna jó helyen,
akkor akár a Magnum egyik alapítója is lehetett volna.
De a család biztosan erôsebb volt. A kereskedelem,
a keleti ajándék- és kézmûves áruk jobb üzlet lehe-
tett hosszabb távon, és persze ehhez jött még a tradí-
ció. Hiszen a családnak Japánban is volt üzlete. Hopp
Ferenc keletkutató is náluk vásárolta meg gyûjte-
ménye nagyobb részét. Tudtad, hogy Komornak egy
idôben még bôrgyára is volt Kínában? Akkoriban
sokan éltek bôr- és szôrmekereskedelembôl.
Baráti körben mesélek az új filmtervemrôl, Komor

Pálról, rövid csend után aztán valaki feltesz egy ko-
moly kérdést:
– Szerinted Komor tudott kínaiul?
– Szerintem igen, tudott kínaiul. Mivel ott járt is-

kolába, igaz, hogy német nyelvû iskolába, de ott élt
közöttük. Biztosan mandarint beszélt. Hogy írni tu-
dott-e, azt nem tudom.
– Végig Kínában élt?
– Nem! Az iskolák befejezése után visszajött Eu-

rópába. Egészen Bécsig ment, beleszagolt a levegôbe,
és azt mondta, ez nem az igazi! Aztán gyorsan visz-
szautazott Kínába, családot alapítani és dolgozni.
– Te milyennek látod ôt, milyennek képzeled el a

vásznon?
– Úgy érzem, hogy külsôleg nem volt rajta semmi

különleges. De belül érdekes ember volt. Egy ember,
aki nem akar kitûnni, de próbál az üzleti életben va-
lamilyen státuszt elérni. Szeretné megmutatni, hogy
ô is valaki. De, azt mondják, nem volt igazán sike-

Komor Pál egy jótékonysági focimeccsen Sanghajban
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res az üzletben. Aztán a világ változása az ô életét
is megváltozatta. Kiderül róla, hogy remek szer-
vezô, hogy tehetsége van a kemény tárgyalásokhoz,
hogy halk, de nagyon szigorú, hogy tud érdeket
képviselni és érvényesíteni is, hogy tekintélyt pa-
rancsol az ellenfelekben is. Kiderül róla, hogy tud
lobbizni, tud alkudni, engedményeket kicsikarni, és
tud kôkemény szabályokat hozni, és azokat érvényre
tudja juttatni. Kiderül róla, hogy megbízható, hogy
becsületes, hogy segítô, hogy van beleérzô képes-
sége, hogy komolyan veszik a kínaiak, a japánok, a
németek, és persze legfôképpen a zsidók.
– Ezeket te honnan tudod? Hiszen azt mondtad,

hogy nincsenek róla anyagok, hogy nem ismerik,
hogy csak néhány fénykép marad fenn utána. 
– Ez a mesterségem. Össze kell rakni az apró ele-

meket, és kirajzolódik belôle egy kép, aztán kicsit
bele kell bújni a bôrébe, és kialakul egy impresszió,
egy vázlat, egy karakter vonásai, egy befoglaló
forma. A többi aztán jön magától.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A bizottság irodája (Nappal, belsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Az irodában nagy a nyüzsgés. Komor kijön a szo-
bájából, kezében papírok. Odaszól egy középkorú
nônek, aki éppen szalagot cserél az írógépén.
– Kellene még két önkéntes az eligazításhoz. Ma
sokan jönnek. Az esti étkezés talán rendben lesz,
de a szállásoknál nagyon kell a segítség.
Komor angolból németre váltva szól az ajtónál
álló elegáns úrhoz.
– Herr Spielman!
– Ja, Herr Komor!
– Az ausztriai menekültekkel magának kellene ma
foglalkozni. Gondolom, érkeznek most is régi bécsi
ismerôsök. Jönnek magyarok is néhányan. Azok egy
részével a felesége törôdhetne, ha vállalná…
– Megkérdezem. Részemrôl rendben van, de hogy
ô mit mond rá, azt én nem mondhatom elôre. Van

valami különleges tudnivaló, valami, amit meg kell
osztani, a szokásos házszabályokon túl?
Egy csinos, fekete hajú önkéntes lány kedvesen
kávét és teát kínál a két úrnak. Spielman leül egy
fonott irodai nádszékre, Komor az egyik üres író-
asztal sarkának támaszkodik.
Csak a türelem és a türelem. A megértés és a
helyzet elfogadása a legfontosabb.
Komor lassan kevergeti a kávéját, lassan, magára
kényszerített kimértséggel.
Spielman is kevergeti a teát, de nagyon el van
foglalva a felkavarodó gondolatokkal. A tea forró,
még nem tudja inni, de a csészébôl kiáramló gôz
egy pillanatra bepárásítja vékonykeretes szemüve-
gét. Leteszi a csészét az asztalra, és zsebkendôjé-
vel szárazra törli az üveget. 
– Mit gondol, Herr Komor? Meg lehet magya-
rázni a helyzetet, hogy egyre többen érkeznek,
egyre nehezebb körülmények közé? Mi legalább
tudjuk, hogy az elsô éjszakát hol fogják eltölteni?
– Herr Spielman! Szerintem ne fáradjon a magya-
rázattal. Rá fognak jönni maguktól is.
– A kérdés, hogy mi mit tudunk tenni? Hogyan
tudjuk a szolidaritás érzését tovább erôsíteni, ami-
kor egyre rosszabbak lesznek a létezés feltételei
azoknak is, akiktôl elvárjuk a segítséget?
– Hány menekültet tudunk még itt befogadni?
– Ki tudja? Hányat kell még? A német konzulátus
azt ígérte, hogy nem adnak ki több hajójegyet, nem
adnak ki több útlevelet a zsidóknak. De mi lesz
azokkal, akik nem kaphatnak? Amit eddig tudunk,
az is borzalmas. Én azt mondom, hogy ameddig
bírjuk, fogadjunk be mindenkit.
Spielman megint kavargatni kezdi a teát. Nézi a
kiskanál keltette örvényt, a tealevelek forgását.
Aztán egyenesen Komor szemébe néz.
– Mirôl van szó valójában? Pénz kérdése?
– Nem! Akarat és szervezés kérdése. Kevesen
vagyunk erre a feladatra. Nagyon jól tudja, hogy
kórházat, iskolát, szállást, munkát, sportot, zsina-
gógát, egyáltalán: a hétköznapi életet kellene itt, a
világ másik végén megteremteni. Sokan úgy érzik,
hogy a holdon vannak, mert minden más, mint a
megszokott. Nyelvi falak, kulturális falak vesznek
körbe, és akkor itt a háború, a káosz. A világ meg-
ôrült. Nincsenek igazodási pontok. Minden bizony-
talan. Csak ma van. Itt sokan nem számolnak a hol-
nappal. Ki tudja, meddig tart még ez a borzalmas
állapot?
– A nácik itt is szervezkednek. Már hallom, hogy
listákat akarnak az itteni zsidókról. Egyelôre még
senki nem adott nekik semmit. De ha jön valaki, aki
adni akar?
Spielman lassan kikortyolja a teát. Nézi, hová te-
hetné le a csészét. A csinos önkéntes lány menet

Komor Pál és a menekültek focicsapata
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közben kikapja a kezébôl, és mosolyogva megy át
a másik szobába. Spielman utánanéz, és elmoso-
lyodik a vékonyra nyírt bajusza alatt. Feláll, kezet
fog Komorral.
– Nekem lassan mennem kell. Szóval, tudjuk
már, hogy az elsô éjszakát hol fogják eltölteni?
– Többségük itt, a második emeleten. Aztán hol-
nap majd meglátjuk. Remélem, lesznek, akik tud-
nak valami lakást bérelni, van némi pénzük, amit si-
került átcsempészniük a határon. De félek, hogy a
többségüknek csak a birodalmi tíz márkájuk lesz
egyelôre. Persze tudnak pénzt küldeni nekik otthon-
ról, a kérdés, hogy lesz-e még, aki küldeni tud.
Az egyik kínai munkatárs lép oda Komorhoz, és
kínaiul kérdez valamit, amire Komor felpattan, és a
kínaival kimegy a szobából.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BERLIN

Egy legalább húszszobás lakásból átalakított pan-
zióban belekóstolhatok a régi Berlin nagypolgári
világába. Minden szobát egy híres operaénekesrôl
neveztek el. A berendezés nem új. Ágy, asztal, szé-

kek, polc, tv. Bár a WC a folyosón van, a szobában
beépített zuhanyozódoboz áll, amelynek egyik ol-
dala mosdó. Mindez nehéz vörös függönnyel van
eltakarva. A háziasszony fotómodell volt a hatvanas
években. Férje, az egykori gazdag berlini ügyvéd
már csak emlék, ebbôl az emlékbôl született a meg-
élhetést adó panzió. A ház asszonya jelenleg csípô-
protézis-mûtétre vár, nem tud lemenni az utcára sem,
csak a panzióban csoszog, hasító fájdalmak köze-
pette szolgálja fel a reggelit, de nem engedi, hogy
segítsenek neki. Mostanában a szökôkutak megvé-
désének szenteli minden energiáját. A falakon kor-
társ festôk képei láthatók. A folyosót átjárja a min-
dig friss orchidea illata, amire a ház asszonya nagyon
büszke. Furcsa hely. A múlt és a jelen keveréke. Fa-
lépcsôk, vastag brokátfüggönyök, nyikorgó padló-
zat, félhomály, nyomasztó csend. A múlt csendje.
Egy beszélgetés kapcsán kiderült, hogy a háziasz-
szony férje zsidó volt, éppen csak, hogy túlélte a ho-
lokausztot valamelyik koncentrációs táborban, de
a rokonai Sanghajban éltek akkoriban. A panziót
vezetô hölgy igazából a lágy tojásra a legbüszkébb.
Az mindig pont olyan, amilyennek egy igazi lágy
tojásnak lenni kell!

A gettóban megjelenô ötven újságból az egyik, a német nyelvû Shanghai Jewish Chronicle
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Reggeli telefon. André lesz az, biztosan.
– Drága direktor úr! Ma 11-re vár minket Blu-

menthal úr! Nem elfelejteni! Készülôdjön!
A Berlini Zsidó Múzeum elôtt állunk. Szemerkél

az esô. A hatalmas nyersbeton épület szinte uralko-
dik a lapos térben. Óriási a forgalom. Iskolásokat
szállító buszok tucatjai jönnek, mennek. A pénztár
elôtt hosszú sorok várakoznak. Emberek százai
nyüzsögnek az elôcsarnokban.
– Igen. Ez így megy minden nap – mondja egy

kedves asszisztens, aki már várt minket, hogy fel-
kísérjen a legfelsô emeleten lévô irodákhoz. – Az is-
koláknak kötelezô, mi nem felejthetünk. De a Berlinbe
látogató turisták is felkeresik a múzeumot.
Pontban 11órakor bekopogunk Herr vagy Mr.

Blumenthal irodájának ajtaján. A titkára fogad min-
ket, aki nagyon udvarias. Újabb szoba, újabb ajtó.
Ahogy kinyílik, a szemközti óriási ablakfelület elôtt,
Berlin kemény fényének gégenében, a szivarfüst mö-
gött megpillantjuk Michael Blumenthalt. Éppen
egy telefonbeszélgetést fejez be. A szobában van
egy bôr ülôgarnitúra, olyan békebeli klubfotelek,
van egy hosszú íróasztal, mindenféle papírokkal,
van egy kopottas fehér tárgyalóasztal, hamutartók-
kal, ajándékkönyvekkel és a mi szinopszisunkkal.
Miután leteszi a telefont, feláll a közel kétméteres,
remek karban lévô öregúr, kezet fog velünk – ha-
talmas lapátkezével int, hogy a hosszú tárgyalóasz-
talhoz üljünk. A nyolcvanon túli amerikai-német,
vagy inkább német-amerikai, XXL méretû szivar-
ral a szájában, leül velünk szemben, és mint egy cir-
kuszban, szabályos füstkarikák füzérével adja meg
a beszélgetés indítását. André angolul kezdi, aztán
átvált németre. Blumenthal csak szívja a szivart,
hallgat, arcán nem látszik igazi érdeklôdés.
– Szóval, pénzt nem tudok adni – közli aztán. –

Elolvastam a szinopszisukat. Meg kell, hogy mond-
jam, vannak benne tévedések. Mr. Komor nem volt
hôs. Én, ôszintén szólva, nem is igazán emlékszem rá.
Volt, dolgozott, de nem emlékszem, hogy meghatá-
rozó figura lett volna. Aztán, a kínaiakkal nem na-
gyon volt kapcsolatunk. Más világ volt az akkor,
nem nagyon érintkeztünk velük. Illetve a magam korú
kamasz fiúk, azok elég gyakran érintkeztek, de elsô-
sorban a kuplerájban, ahol fôleg kínai lányok voltak.
Nagyot szippant a szivarjából, és elneveti magát.
– A borzalmak ellenére, sokunknak, a kamaszok-

nak, azt is mondhatnám, hogy szép idôk voltak.
Gyönyörû lányokkal. Tizenöt éves voltam, napköz-
ben kifutófiúként hordtam a náciknak a bratwurs-
tot és a köriwurstot, mert a németek szeretik a tra-
dicionális ételeket, a különbözô fôtt, sült kolbászokat,
és Sanghajban történetesen egy volt berlini zsidó
hentes készítette ezeket. Tudják, elvek ide, nácizmus
oda, a hazai íz azért az meghatározó. Ha az öreg

Schwarz jól tudja csinálni, akkor tôle kell venni.
Naponta vittem tôle az árut a német negyedbe. Nagy-
jából háromezer német élt ott, akiknek egy része ki-
fejezetten Hitler-imádó volt. Sok volt közöttük a
gestapós is, de szerencsére védett minket a hely,
védtek a kínaiak, és védtek a megszálló japánok is,
akik nem voltak hajlandók a zsidók névsorát átadni
a Gestapónak. Nagyon furcsa világ volt. Ôk tudták,
hogy én zsidó vagyok, én tudtam, hogy ôk nácik.
De ôk voltak a vevôk. Volt, amikor kimagasló bor-
ravalót is kaptam tôlük. Persze fogalmunk sem volt,
hogy valójában mi történik itt Európában, hogy mi
történt a koncentrációs táborokban, Auschwitzban,
Buchenwaldban, Dachauban…
A mondat végére Blumenthal hangja lehalkul, me -

gint meggyújtja vastag kubai szivarját. Néhányat
szippant belôle. Ránk néz, és mi kérdeznénk tôle, de
valahogy nem hallja meg, aztán témát váltunk. Car-
terrôl kérdezünk. Arról az idôszakról, amikor még
volt egy Szovjetunió, amikor még kétpólusú volt a
világ. Amikor komoly verseny volt a nagyhatalmak
között.
– Igen, az izgalmas idôszak volt – szólal meg a füst-

karikák mögül. – Carter igazán tisztességes ember,
de fogalma sem volt a közgazdaságról, a számvitel-
rôl, a pénzügyi tervezésrôl és effélékrôl. Amikor meg-
választották, napokig azon dolgozott, hogy tizede-
sekre lebontva minden számítást ellenôrizni akart.
Eleinte hagytuk, nem szóltunk neki, de pontosan
tudtam, hogy ez nem fog sokáig tartani.
Az öregúr, már a témától is teljesen felélénkül.

Mosolyog, csillog a szeme. Közben megszólal me -
gint a telefon. Németrôl átvált angolra. 
– Nem! Nem! Most nem jó, mert tárgyalok. Csak

délután! Délután elérhetô vagyok. 

Komor Pál  az önkéntesekkel ünnepel
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Kicsit rosszkedvûen tesz le a telefont. – Ez is
pénzt akar – morogja maga elé, és folytatja az elô -
adást. – Mondtam Carter elnöknek, hogy a haté-
kony ellenôrzéshez kellene neki legalább tíz év,
mert több ezer szakember munkáját akarja éppen
felülvizsgálni. Nem szólt semmit. Néhány nap
múlva rájött, hogy reménytelen vállalkozásba kez-
dett. Azt mondta nekem: „Számoljon maga! Maga
felel érte!” Aztán évekig remekül tudtunk együtt
dolgozni. Ma is jóban vagyunk.
Megint a szivarra gyújt, de most egy hosszú gyu-

fával.
– Nos, uraim! Miben segíthetem a munkájukat?

– teszi fel ismét a kérdést, két szippantás közben.
– Talán abban, hogy támogatja a tervünket, a film

megvalósítását.
– Ó, hát az nem lehet kérdés. Támogatom! Nyu-

godtan bárkinek elmondhatják, hogy Michael Blu-
menthal támogatja önöket. Amúgy megnéztem azt
a filmet, amit Goebbelsrôl készített Libik úr. Az
remek! Lehet, hogy megtartom. Amit Dénes úr adott,
a Hanna Szenes, arról nem hallottam. De majd
megnézem azt is.
Amikor a lifttel megyünk lefelé, vegyes érzések

mozognak bennünk.
De ki kell lépnünk, mert vár minket a Német

Nemzeti Filmiroda, az ottani Mozgókép Közalapít-
vány, a Deutsche Filmförderung, a német filmek fô
finanszírozója. A földszinten fogad bennünket az
igazgató és a nagyon csinos, elegáns szôke hölgy,
aki az illetékes, a téma fôelôadója.

– URAIM! 

– kezdte a csinos szôke fôelôadó hölgy. – Mindenek -
elôtt nagyon örülünk, hogy evvel a nagyon érdekes
tervvel kerestek fel bennünket. Megtisztelô, hogy
mind a mai napig kötôdnek a német filmmûvészet-
hez. De sajnos, rossz hírt kell közölnöm. Bizonyára
tudják, hogy aki ma Németországban állami támo-
gatást akar, annak itt, nálunk kell pályáznia. Herr
Denes! Elolvastuk az anyagukat. Nagyon érdekes.
De sajnos, mi csak kész forgatókönyvekkel foglal-
kozunk. Szinopszissal nem lehet nálunk pályázni.
Írják meg a forgatókönyvet, és pályázzanak. Az EU-
n belül akárhová pályázhatnak, itt is. Fôleg, ha a film
koprodukciós lesz. Kell egy Németországban is be-
jegyzett produkciós iroda. Ez önnek, Herr Libik,
nem probléma, ön német producer és rendezô. Herr
Denes, maga is annak számíthat, hiszen német dip-
lomája van. De azért azt kell mondanom önöknek,
hogy itt sem egyszerû. Itt mások a versenytársak.
Sokakat ismerhet. Most éppen az elôbb Wim Wen-
ders adott be egy pályázatot.

André Libik mosolyog, krákog egyet és már
mondja is: 
– Igen, találkoztunk vele az elôtérben. Üdvözöl-

tük egymást. Ô is kicsit megkönnyebbülten jött ki,
hogy végre le tudta adni, végre kaphat egy újabb
lehetôséget… Bár én azelôtt sosem pályáztam. Nem
kellett. Elég volt a személyes hitelesség, a bizalom.
– Hát igen – bólogat az igazgató. – Régen, de

most itt is az európai szabályzók között kell dol-
gozni, bírálni. De egyet garantálhatunk: nem poli-
tikai szempontok alapján döntünk, csak a szakmai
vélemények számítanak.
A nagyon csinos szôke munkatárs, amikor kikí-

sér, csak annyit mond: – Nem rajtunk fog múlni.
A magam részérôl, sikeres forgatókönyvet kívánok.
– Rám néz, mélyen a szemembe, és azt érzem, hogy
ôszinte, tényleg azt mondja, amit gondol.
– Nem baj. Kedvesek voltak, korrektek. Meg kell

írni. Ezt tudjuk. De azt is, hogy a megíráshoz is kell
valami támogatás. Hiszen azért jöttünk Berlinbe,
mert azt hittük, hogy itt lesz valaki, akit a téma ér-
dekel. Már bánom, hogy belekevertelek. Szerintem
itt a kutya nem fog nekünk pénzt adni. Drága André,
a világ megváltozott.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Conte Rosso fedélzetén (Nappal, külsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A két futballpályányi, hatalmas, kétkéményes, két-
árbocos, közel tízemeletnyi olasz luxus tengerjáró
fedélzetén folyik az élet. Ahol egy kis hely van, ott
sportolnak, labdáznak, teniszeznek az unatkozó
utasok, de vannak, akik kötélre másznak, fociznak,
kosárlabdáznak, asztaliteniszt játszanak. A hajó
egyik kürtje és a mentôcsónak közötti kis részben
miniatûr röplabdapályát állítottak fel, vaslábakra fe-
szített hálóval. Az urak és a hölgyek jól öltözöttek,
mellény, nyakkendô, zakó szinte mindenkin.
Kicsit odébb családi kép készül a felsô fedélze-
ten. A mama és a három jól öltözött gyerek, két fiú,
egy lány, az egyik tiszt köré gyûlnek, a papa fotózza
ôket. Mindenkinek van valami a fején. A mama ken-
dôt, a lány kalapot, a két fiú simléderes sapkát vett
fel a kép kedvéért. A mama és a fiúk nagyon ha-
sonlóan, keresztezett lábbal állnak. A háttérben,
egy fél szinttel feljebb, a fedélzeten padokon ülnek
a nap melegét élvezôk. Nézik a lenti fotózást, nézik
a végtelen vizet, és elképzelik a jövôjüket. A képen
beállított tiszt megköszöni, hogy részese lehetett a
családi képnek, szalutál, és megy a dolgára.
Két szinttel lejjebb, a tolóablakoknál egy fiatal nô
áll, aki el akar bújni a világ elôl. Itt talált egy kicsi
helyet, ahol maga lehet. A melegítô napsugarakat
élvezi. A térde magasságában a falon egy hatalmas
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mentôöv, rajta a felirat: Conte Rosso. A nô az ab-
lakpárkányon könyököl. A nyakában hosszú gyöngy-
sor, a karján ugyanolyan szemekbôl karkötô, a fején
kék szalaggal díszített fehér kalap. Az ablakon be-
fújó szél és a gépház monoton hangja hallatszik
csupán. de ez kell, mert gondolatai messze járnak.
Szemei könnyesek.
Családi kép készül a másik oldalon is. A nagy-
mama, az unoka, a férj és a feleség állnak a korlát
elôtt. Háttérben a végtelen tenger. A nagymama fe-
ketében, a kisfiú fehér térdnadrágban, kék zakó-
ban, hasonló anyagból készült sapkában, fehér
legyûrt térdzokniban, zsebre tett kézzel áll. Vállát
átfogja a nagyi, aki másik kezével fiát fogja, a fiú
keze hátul. A hosszában kék-fehér csíkos zakó,
fehér nadrág igazán illik a tenger kék színéhez.
A kép kedvéért a fickó a fehér ing széles gallérját
kihajtja a zakó gallérjára, majd megigazítja a tenge-
részsapkára hasonlító fejfedôjét. A mama kicsit külön
áll, fél lépéssel elôrébb, mint a többiek. Kezét a ru-
hazsebekbe dugja. A szoknyáját kicsit felemeli a szél.
Zavarban van. Nem tudja, mit tegyen. Simítsa le a
szoknyát, vagy a zsebeken át szorítsa magához a
ruhát? Nagy fehér fonott kalapban áll, amit csaknem
lekap róla a szél. Mögöttük kötelek, kötéllétrák, egy
kis pad, egy üres kötélcsörlô és a végtelen tenger.
A hatalmas hajó elsô osztályú fedélzetén, üzlet-
emberek, diplomaták, arisztokraták nemzetközi se-
regletében mindenki mosolyog. Mintha minden
rendben menne a világban. 
A másodosztályon már kevesebben mosolyog-
nak. Aztán az ablaktalan kajütökben több százan
készülnek, hogy egy számukra teljesen ismeretlen
világba léphessenek. Tudják, hogy nem az ígéret
földje, hogy nem a Kánaán. 
A tengeren angol egyenruhába öltözött kínai ha-
tárôröket szállító kis hajó közelít a Conte Rosso ol-
dalához. Kürtjeleket adnak egymásnak. A kis hajó
a Rossóhoz tapad.
Néhányan átszállnak. A kis hajó eltávolodik.
– Jó napot kívánok! Dr. Frank vagyok – mutatko-
zik be az elsô tisztnek a doki. – Ôk a munkatársaim
– mutat a két ápolónôre, akik jókora dobozokat hoz-
tak magukkal.
– Holnapra vártuk magukat. Van még egy napunk
a kikötéshez.
– Igen, tudom, de a helyzet súlyos. Nem lenne
elég idô, hogy mindenkit beoltsunk. A legénység-
nek sem ajánlott a kimaradás, nagyon veszélyes.
A járvány fôleg a kikötôi negyedben tombol. Az
volna a kérésünk, hogy a Sanghajba utazókat hívja
össze a fedélzetre.
– Kérhetem, hogy vigyázzanak, hogy ne törjön ki
a pánik?

– Mindent elkövetünk. De közölni kell, hogy az
oltás kötelezô.
Berlinbôl Schön rabbi és családja készülôdik a
kabinban. Gondosan elcsomagolják az úton hasz-
nált könyveket, ruhákat.
– Mit mondanak? Nem hallom, úgy recseg ez a
hangszóró. Eva, hallottad? – szól oda lányához
a nagyon megtört, lesoványodott, egykor köztiszte-
letben álló tudós rabbi.
– Csak annyit értettem, hogy fel kell menni a fe-
délzetre.
– Minek? Lehet, hogy már megérkeztünk?
A belsô információkat sugárzó hangszóró megint
megszólal.
– Figyelem, figyelem! Kérjük a Sanghajba tartó
utasainkat, akiknek birodalmi pecséttel ellátott
jegyük van, öt percen belül fáradjanak fel a kettes
fedélzetre.
A hajó elsô tisztje ezután kikapcsolja a mikrofont.
– Öné a terep, Dr. Frank. De kérem, az elsô osz-
tályon nem kell róla mindenkinek tudnia.
– Az elsô osztályon utazók megnyugodhatnak, ez
a macera rájuk nem vonatkozik.
Az elsô osztályon utazó németek közül néhányan
mégis fültanúi a beszélgetésnek.
– Ebbôl is látszik, hogy milyen nagyvonalú az

állam ezekkel – morogja egy pirospozsgás, akinek
sörhab libeg a vörös szakállán.
– Na ja! Még hajójegyet is adtak nekik – vála-
szolja a másik, miközben átszellemülten vedelik a
sört a hajó télikertjében elhelyezett gyékény karos-
székekben.
– Ez csak a menekülô zsidóknak szól – mondja
az egyik német a szakállasnak.
– Menjenek csak. Én utálom a zsidókat! A pokolba
velük.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

– Ne add fel! – vigasztalt André. Délután négyre
megyünk az RBB-hez, a Radio Berlin Brandenburg
egyik intendánsához. – Ott dolgoztam régen. Remé -
lem lesz valaki, aki végre érdemben tud dönteni.

CSAK MEGYÜNK

… és megyünk, de a gigantikus toronyépület nem
jön közelebb. Közben érezzük, hogy nagyon kezd
lehûlni a levegô. Lehet, hogy pillanatokon belül
megint esni fog? A toronyépület bejáratánál ôr áll
elénk.
– Hová, hová?
Kiderül, hogy a régi épületbe kell mennünk, ott

várnak minket. De a régi épület még legalább egy
kilométer innen. Már nagyon fáj a lábam. Esik az
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esô, hideg van, elég! André is nagyon fáradt, de
ahogy közeledünk a vörös és szürke téglákból ki-
rakott régi épület felé, felélénkül. Az épületet lát-
hattuk korabeli híradókban, játékfilmekben, láthat-
tuk horogkereszttel, különbözô lobogókkal. Olyan
igazi berlini hangulatot sugároz. A távolság ellenére
pontban négy órakor belépünk az épületbe, ahol
egy lélek sincsen.
Telefonálunk, hogy itt vagyunk, hová menjünk?

Azt felelik, hogy 4. emeleten a 44-es szobába. Még
néhány perc gyaloglás egy hosszú, üres folyóson,
és végre megtaláljuk az ajtót.
– Ah! Drága André! Isten hozta! Milyen régen

nem találkoztunk! – borul a nyakába egy idôsebb
hölgy, Barbara. – Jaj de jó, hogy itt van! Meséljen!
Bocsánat, Herr Denes, de olyan régen nem láttam
Herr Libiket.
Jön a kávé vagy tea-mûsor.
– Köszönöm, azt hiszem, egy laza meleg kávé

ránk fér, ma már sokat mentünk– felelem.
– Remek a szinopszis! De sajnos az új menedzs -

ment úgy döntött, hogy itt elsôsorban Berlinhez kö-
tôdô projekteket készíthetünk, az önök terve pedig
sokkal tágabb. De megpróbálunk segíteni. Ha meg-
felel önöknek, továbbküldjük más szerkesztôségek-
hez. Az a baj, hogy itt most nincsen pénz. Emberek
százai kerülnek az utcára, mert spórolni akarnak
minden szerkesztôségen. Talán az ARTE foglalko-
zik ilyen típusú filmekkel. De persze itt is elôter-
jesztem a vezetôségnek. Jelentkezni fogok, ha
megtudok valamit. Jaj, André, de jó, hogy itt van!
Mennyire örülök, hogy látom!
Lassan megyünk a buszmegállóig. Már nagyon

fúj a jeges szél.
– Te emlékszel erre a nôre?
– Nem, szerintem sose láttam, vagy ha igen, sokat

nem beszélgettünk. Azt érezem, hogy kiadták neki
a feladatot, és megcsinálta. Jön egy öreg szaki, le-
gyél vele kedves, de ne ígérj semmit. Régen én be-
jöttem ide, bementem a fôszerkesztôhöz, elmond-
tam az ötletemet, és azt kérdezték, mennyi kell az
induláshoz. Na nem baj. Holnap még van a Kultu-
rális Minisztériumban egy megbeszélésünk.
Miután elváltunk, és ballagok a panzió felé, azon

gondolkodom, hogy mit csinálunk rosszul. Rossz
az írás, rosszak a szövegeink? Vagy túl öregek va-
gyunk már? Vagy ez valóban már egy más világ?

MÁSNAP

hol süt a nap, hol esik az esô. Ilyen Berlin novem-
berben. A minisztériumi tárgyalóban két nô fogad.
Egy fiatalabb, aki éppen telefonon a pasijával bal-
hézik, és egy középkorú, aki a referens. Bemutat-
kozunk. André elmondja a prológust, hogy ô ki, mit

csinált, és én ki vagyok, hogy én itt végeztem Ba-
belsbergben. A középkorú hölgy felugrik, össze-
csapja a tenyerét.
– Valóban? Ez nagyon érdekes, mert én is ott vé-

geztem, gyártásvezetô szakon. Én sokat hallottam
önrôl! De jó, micsoda meglepetés. Milyen kicsi a
világ… Mikor is volt az?
Aztán kiderült, hogy éppen elkerültük egymást,

mert ô elôbb végzett. A téma már nem is volt fon-
tos, csak elkezdtünk beszélgetni a régi ismerôsök-
rôl. Andréval egymásra néztünk. – Na, ebbôl se lesz
támogatás…
– Libik André neve remélhetôleg sokat mond

önöknek – fordítok a beszélgetésen –, hiszen negy-
ven évig dolgozott itt önöknél mint rendezô, pro-
ducer. Olyan dokumentumfilmeket csinált, ame-
lyek ma is mennek a tévében, de számos játékfilm
producere is volt. Csak akkor ô a nyugati térfélen
dolgozott.
– Igen, olvastuk az életmûvüket. Fantasztikus! –

mondja a fiatalabb, aztán bevallja, hogy ô valójában
pártdelegált, aki a minisztériumban kapott munkát,
de sajnos, nem ért a filmhez.
– Mit tehetünk önökért?
– Bizonyára megkapták, hiszen elküldtünk egy

szinopszist. Abból kéne forgatókönyvet írni, de
annak költségei vannak. Ehhez szeretnénk támo-
gatást kérni önöktôl.
– Sajnos az a helyzet, hogy mi nem támogatunk

filmet. Azt csak a Filmförderung teheti meg, oda
kéne fordulni.
– Nagyszerû, köszönjük, de ott már jártunk. Azért

vagyunk itt, mert ez egy nemzetközi vállalkozás
lenne, hiszen a téma sok országot érint. Mi több or-
szágból szeretnénk támogató segítséget nyerni.
– Értem. Azt ígérhetem, hogy beszélünk a fônö-

künkkel, meglátjuk, mit tehetünk az ügyért, mert a
téma fontos nekünk is. Sok sikert!
Lógó orral ülünk az S-Bahnon. Van még egy ta-

lálkozó két olasz producerrel. Ôk is elolvasták a szi-
nopszist, nekik is nagyon tetszett. Azért jöttek át
Rómából, hogy csináljuk közösen.
Egy elegáns kávézóban beszéltük meg a találko-

zót. Késnek. Róma messze van. Addig is érdemes
szétnézni a délelôtti kávézóban. A novemberi nap-
sütésben kényelmesen kortyolgatnak a berlini pol-
gárok. Kisimult arcok, jó illatú mosolyok kávézgat-
nak körülöttünk. Aztán az ajtóban megjelenik két,
olasznak kinézô fickó, felmérik a terepet, és hatá-
rozott léptekkel azonnal az asztalunkhoz jönnek.
Vittorio, a magasabbik elmondja, hogy mennyire

megindította ôt az írás, tetszik neki a szinopszis, a
téma, szeretnék, ha együtt tudnánk mûködni. Az
alacsonyabb, aki a telefonjával vacakolt közben,
gyorsan kiosztja a névjegyét. Ô producer, egy olasz
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tévét képvisel, és a tervezett film televíziós változa-
tára lenne vevô. Az olasz és a spanyol nyelvterü-
letre szóló jogot szeretné megszerezni. Megbeszélik
a fônökökkel, és azonnal jelentkeznek. Megpróbál-
nak pénzt szerezni.
– Remek! Mi tovább dolgozunk, és várjuk a je-

lentkezéseteket. Türelmetlenül!
Csáo! A két olasz megissza a kávéját, nagyon

nagy gesztusokkal elbúcsúzik, és kilép a kávézó aj-
taján. André szeme csillog:
– Látod, fog ez menni!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A bizottság irodája (Nappal, belsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanghajban a legfontosabb úton, a Bundon, a milli-
árdos Sir Victor Sassoon toronyépületében, az elsô
emeleten egy elegáns útbaigazító tábla: Menekült-
ügyi bizottság – balra mutató nyíl – 109-es szoba.
Kinyílik az ajtó, idegesnek tûnô házaspár lép ki.
Kezükben papírok. Az ajtón belépve egymásba
nyíló irodákon lehet átlátni. A szobákban nagy a
nyüzsgés. Ahogy haladunk a belsô terem felé, kínai
és európai arcok emelkednek fel az íróasztalokon
heverô papírokból. Mindenki lázasan dolgozik. Akit
üdvözölnek, az maga Victor Sassoon, Kína egyik
leggazdagabb kereskedôje.
A kifogástalan eleganciával öltözött Sir Sassoon
udvariasan bólint a köszönésekre. Végigmegy az
irodákon, az utolsó szoba ajtaján kopog, majd benyit.
Az ajtón szerény felirat: Mr. Paul Komor president.
Komor feláll íróasztala mögül, és mosolytalan fa-
arccal kezet fog Sir Sassoonnal. Leülnek egy kis
kerek asztalkához. Egy fiatal szôke nô teát hoz be.
Gyorsan leteszi, szervírozza, majd a tálcát megpör-
getve kimegy. Megszokott, mindennapos jelenet.
– Mr. Komor! Szeretném tudni, hogyan állunk a
menekültek védôoltásával. Azt hallottam, egyre job-
ban terjed a járvány. A betegség nem válogat. Kínai
vagy európai, mindegy neki. Sürgôsen tennünk kell
valamit, mert ha a járvány gyôz, akkor semmi ér-
telme a mentési akcióknak. Tudnom kell, hogy mire
van szükségük. Ha itt menekültek halnak meg, úgy
érzem, kizárólag miénk a felelôsség.
– Sir Sassoon! Sajnos óránként kapok tájékozta-
tást. Tudom, hogy nagy a baj.
– De holnap érkezik egy újabb menekültcsoport
a Conte Rossón.
– Igen, már intézkedtem, hogy még a kikötés elôtt
mindenki megkapja a védôoltást. Dr. Frankot bíztam
meg vele, ô fogja végezni. Hogy addig ki lesz a kór-
házban, ki fogja helyettesíteni, azt még nem tudom.
– Ha belegondolok, hogy az egyik oldalon Hitler,
a másikon a japánok, középen a vérhas, a tífusz,
a kolera… – jól nézünk ki.

Sir Sasson felhajtja a teát, feláll, kezet fog, és ki-
megy, de az ajtót nyitva hagyja. Ahogy az egy-
másba nyíló irodákon halad át, láthatóak a hosszú
sorok, az újonnan érkezett menekültek próbálnak
ügyeket intézni.
Bábeli nyelvzavar. Német, cseh, olasz, magyar,
lengyel, orosz, francia szavak keverednek.
Valaki megállítja Sassoont, és lengyelül szólítja
meg. Sassoon a fejét rázza.
– Nem értem! Kérem, angolul próbálja meg.
Komor éppen akkor ér oda.
– Mr. Komor, azt hiszem, meg kell szerveznünk
az alapfokú angoloktatást. Iskolaépületrôl én gon-
doskodom.
– Már elkezdtük szervezni. Több korcsoportot in-
dítottunk. A középkorúaknak még megy valahogy,
de az idôseknek nagyon nehéz.
– Egy európai zsidónak nem lehet probléma két-
száz angol kifejezést kell megtanulni. A kínai bolto-
sok és kulik is megtanulták.
Sir Sassoon az ég felé emeli tekintetét, nagyot
sóhajt.
– Mi lesz még itt?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BUDAPEST

Jönnek-mennek a levelek. Komor Pál unokája, Va-
lerie Komor még kicsit bizalmatlan. Nem tudja, mit
is akarhatunk. Nem adja a családi titkokat. Ô nem
zsidó, csak felnôtt fejjel tudta meg a család hiteles
történetét. A család sem volt hagyományos értelem-
ben zsidó. Ahogy a Komor családból néhányan, Pál
is keresztény lett. Szóval Valerie a leveleiben fino-
man utal rá, hogy nem nagyon akar a zsidósággal
foglalkozni, hiszen semmi köze hozzá. Ôriz néhány
levelet a nagypapától, de nem igazán tudja a törté-
net részleteit, mert otthon, Amerikában valahogy
már nem nagyon beszéltek Sanghajról. Felnôtt fejjel
ismerte meg a történetet. Akkor vetette bele magát
a saját kutatásába is. Elutazott Kínába, Sanghajba,
és lassan kialakult benne is a kép, hogy ki is volt a
nagypapa valójában. Az összegyûjtött anyagok talán
nem publikusak, talán más értékeket képviselnek,
de valahogy, valamilyen monopóliumot ôriznek.
Elhatároztam, hogy nem bolygatom ezt a szálat. Ha
menet közben változik a viszony, akkor élek vele,
ha nem, akkor abból dolgozom, amit találok.
Berlin után határozottan azt érzem, hogy ki kell

menni Sanghajba anyagot gyûjteni, hátha ott van
valami autentikus, részletekre utaló csoda, ami se-
gíthet a kor felvázolásában. A régi fotókon minden
szûk, mondhatnám, karnyújtásnyi távolságra van-
nak a dolgok. Meg kell néznem, amit ma még meg-
nézhetek. Ki kell menni, de mibôl? Az út több száz -
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ezer forint. Pedig milyen jó lenne kimenni. A lá-
nyom éppen Kínában van, egy másik városban, mi-
lyen jó lenne végre találkozni vele is, és biztosan se-
gítene, hiszen egy idegen világban nem is tudnék
egyedül felfedezni, kommunikálni, közlekedni.
Valahogy mindig jön valami, amitôl kisüt a nap.

Szerencsémre a FilmJus kiírt egy pályázatot, elô -
készítésre a forgatókönyv megíráshoz. Semmit sem
veszíthetek. Annyit dolgoztam már a témán, annyi
mindent tudok róla. Megpályázom. Ki kell menni
Kínába. Be kell gyûjteni mindent, ki kell találni a
szereplôket, a helyszíneket, a történet keretét, az
ívét. Mi legyen a címe?
A SANGHAJI MAGYAR – KOMOR PÁL

EMLÉKÉRE
Sanghaj messze van. De még milyen messze. Ha

netán nyernék némi pénzt a pályázaton, hogyan in-
duljak el? Kapcsolatokra van szükségem. Felhívjuk
a külügyet. Kiderül, kiket kell keresni. A véletlenek
megint segítettek. A lányom egyik barátnôje a Kül-
ügyminisztériumban dolgozik. Találkozunk. El mond -
ja, kit kellene megkeresni, kinek kéne írni. Aztán
André Libikkel felkeressük az illetékeseket, akik
pontosan tudták, hogy ki Komor Pál, mit csinált.
Aztán kiderül, hogy van valaki Sanghajban, aki se-
gíthet. Kitûnô szervezô, a konzulátuson dolgozik.
Révész Ágotának hívják, és folyékonyan beszél kí-
naiul. Eredetileg színházrendezô, mûfordító, író,
most pedig diplomataként a kapcsolatokat erôsíti.
Nagyon megörültem, végre valaki, aki megért, aki
el tudja képzelni, mit is szeretnék.
Az idôzítésre is fontos. Ha lehet, akkor január

végén kellene menni, még a kínai újév elôtt, mert
utána két hétre ott minden leáll. Volt egy szubjektív
szempontom is. A lányommal szerettem volna Sang-
hajban találkozni, aki február végéig maradt csak
Kínában. Nehezen telnek a napok. Egyre inkább
azt érzem, hogy ezt a filmet meg kell csinálnom,
nekem kell megcsinálni. Tisztán látom a jeleneteket,
a helyszíneket. De még nem látom a finom részlete-
ket. A füstöt, a piszkot, a kezeket, az ablakokat, a
kapukat, a szemeket. Mert a szemek nagyon fonto-
sak lesznek, azt érzem. A szemek, a kínai, a japán, az
európai, a kék, a barna szemek mindent elmesélnek
majd. A hangok is fontosak, a bábeli nyelvzavar, hi-
szen meghatározó, hogy ki mit ért, ki mit érthet meg.
Közben André lelkét kell ápolni. Nehezen, de el-

ismerte, hogy a világ valóban megváltozott. A pro-
duktumok nem lettek sokkal jobbak, sôt, de a bü-
rokrácia gyôzött a személyes bizalom, a jó szimatú
fôszerkesztôk, intendánsok hatalma felett.
Nagy luxus, hogy az idôsebb alkotókat, produce-

reket itt már eleve leírják. Czukor Adolf még száz -
éves korában is bent ült a Paramount Pictures igaz-
gatótanácsában. És nem úgy ült ott, mint egy bal-

zsamozott emlék, hanem döntött, és a döntését el-
fogadták. Az én generációm, bármennyire is szeret-
tünk volna elôbbre lépni, tisztelte az idôs mestere-
ket, a tudásukat, a mûveiket, az életmûvüket. Hogy
ma kit és miért tisztelnek? Már nem tudom!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Conte Rossón oltanak (Nappal, külsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Frank két asszisztense elôkészül az oltások be-
adására. Sterilizált fecskendôk, tûk, vattapamacsok,
fertôtlenítôs üvegek kerülnek elô egy nagy ládából.
A nôvérek egyszerre tíz-tizenkét fecskendôt készí-
tenek elô.
A fedélzet lassan megtelik. Az elsô tiszt a fehér
köpenyes Dr. Frankkal együtt kiáll középre.
– Hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy be-
mutatkozzam! Dr. Frank vagyok Sanghajból, a me-
nekültügyi bizottság egyik munkatársa. Az a kéré-
sünk, hogy kikötés után mindenki maradjon itt, a fe-
délzeten, mert mi fogjuk önöket elszállítani a vám-
és útlevélvizsgálathoz, majd onnan teherautóval
visszük önöket az irodánkhoz, ahol megkapják a
legfontosabb irataikat, kínai igazolványukat. A bi-
zottság irodájában kapják meg a további informá-
ciókat az étkezéssel és a szállással kapcsolatban.
De mielôtt kiszállnának, nekem az a kötelességem,
hogy mindenkit beoltsak az itt terjedô betegségek
ellen.
A tömegben halk nemtetszés, morgás hallatszik.
– Kérem, mindenki szabadítsa fel a bal vagy a
jobb felkarját, és járuljon az oltókhoz.
– Nôket is? Hová adják? És aki már régebben
megkapta?
– De kérem, én nem engedem! Ez megalázó!
– És ha valaki azt mondja, hogy megkapta, de
nem kapta meg?
Erre már Dr. Frank is idegesebb. Arca megke-
ményedik, hangja pattogóbbá válik.
– Az oltás kötelezô. Aki nem engedi, az megy
vissza Németországba. Buchenwaldban jobb lesz?
Aki megkapta az oltást, kap a kézfejére egy jelet.
Akinek nincs kézpecsétje, az a hajón marad.
A nôvérek elôkészítik az oltásokat. Az egyik, aki
csipesszel összerakja a fecskendôt és a tût, fel-
szívja az oltóanyagot, a másik Dr. Frank kezébe
adja, aki egy vattával letörli a bôrt, és egy pillanat
alatt beadja a szert, majd odaadja a vattát a páci-
ensnek, hogy szorítsa vele a szúrás helyét. Közben
a nôvér elveszi, szétszedi a fecskendôt, a tût gon-
dosan gézlapokba tekeri, és az egészet egy fém-
dobozba teszi. Ezután egy pecsétet nyom a beoltott
utas kézfejére.
Emberek tucatjai állnak sorban a fedélzeten. Vannak
gyerekek, akik zokognak, hogy fájni fog, vannak nôk,
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akik mérgesek, hogy a karjukat mezítelenre kell vet-
kôztetni. Vannak, akik bizalmatlanok, és félnek, hogy
már itt a hajón megmérgezik ôket.
Lassan megtelik az elsô fémdoboz használt fecs-
kendôkkel és tûkkel. A nôvér lezárja, és spiritusz-
fôzôn felteszi kifôzni.
Az emberek ott állnak libasorban, látják, hogy el-
fogyott a sterilizált fecskendô.
– Miért nem készülnek fel jobban? – hangoskodik
egy kövér német.
Dr. Frank nem válaszol neki, mintha nem is hal-
lotta volna.
A nôvér kinyit egy másik, steril fecskendôkkel teli
fémdobozt. A dolog megy tovább.
Dr. Frank mindenkire ránéz, biztat, mosolyog, de
nincs idô szót váltani.
Egyre többen nézegetik a pecsétet a kézfejükön.
– Maga szerint ez mit jelenthet? – kérdezi két kö-
zépkorú férfi egymástól.
– Fogalmam sincs. Talán azt, hogy már ehetôk
vagyunk.
A kínai nôvér hallja a diskurzust. Csak úgy vissza-
kézbôl németül szól oda.
– Nem fogják kitalálni. A pecsét kínaiul van írva.
Azt jelenti, hogy „oltott”.
A két fickó levegôt nem kap a meglepetéstôl. Egy
kínai nô németül?
Az oltások beadását befejezték. Dr. Frank egy
szócsövet kap az egyik tiszttôl.
– Hölgyeim és uraim! Kérem, jöjjenek közelebb.
Fontos információkat szeretnék önökkel megosztani.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SANGHAJ MESSZE VAN

Indulás Ferihegyrôl. Utolsó ellenôrzés. Irány Moszk -
va, mert Oroszországon keresztül jutok el Kínába.
Kicsit hosszú az út. Kicsit nagyon hosszú. Aeroflot-
tal, a régi, öreg, megbízható légitársasággal utazom.
Már ôk is Airbusszal közlekednek. A személyzet jól
öltözött, kifejezetten csinos, elegáns egyenruhában,
kifogástalan gesztusokkal szervírozza a kontinen-
tális harapnivalót. A gép tele van kínaiakkal, ola-
szokkal, németekkel, arabokkal, oroszokkal, ango-
lokkal, magyarokkal. Az egész olyan rutinszerû,
mint amikor az ember az agglomerációkat össze-
kötô vonaton utazik. Sokan csak átszállni mennek
Moszkvába, hiszen onnan az egész világ elérhetô.
A gép repül a semmi felett, mert szinte semmit sem
lehet látni a felszínbôl. Hol a felhô, hol a havas fe-
hérség mosódik egybe. Legalább harminc éve nem
jártam Seremetyevón, vagy ahogy annakidején a
szakmában hívtuk: semerre-motyón. Nézem az uta-
sokat. Keresem a kínai arcokat, hátha találok vala-
kit, valakiket, akik Sanghajig utaznak majd. Még

csak másfél órája repülünk, de már nagyon unom.
Egy szótlan német ül mellettem, aki néha elalszik,
és olyankor elkezd horkolni. Dôl jobbra, dôl balra,
attól félek, elôbb-utóbb rám fog feküdni. Az óra
szerint lassan le kéne szállni, de az oroszok egzoti-
kus világából semmit nem látunk. Fogalmam sincs,
hol járunk, milyen magasságban. Az ülés háttámlá-
jába szerelt kis monitoron követni lehet a süllye-
dést. A gép orrába szerelt kamera mutatja a repü-
lôgép és a föld viszonyát. Végre meglátom a kifu-
tópálya szélét. Elképesztô köd és hó mindenhol.
Egy zökkenés, és már lent is vagyunk. A biztonsági
feliratok, piktogramok jelzik, hogy mindenki
maradjon bekötve. De a világ már csak olyan, ami-
lyenné tesszük. Landolás után a kínaiak megôrül-
nek. Még robog a gép a leszállópályán, amikor fel-
pattannak, csomagolnak, öltözködnek, és elindul-
nak az ajtó felé. A többiek levegôt nem kapnak a
megdöbbenéstôl. Hol akarnak ezek kiszállni? Hek-
tikus kapkodás, türelmetlenség, érthetetlen kínai
megjegyzések szûrôdnek át a repülô zaján. Az óri-
ási reptéren legalább harminc percig megy a gép,
mire a helyére navigálják. A kínaiak türelmetlenül
topognak az ajtóban. A gép törzsére csatlakoztatják
a harmonikás folyosót, és végre nyitják az ajtót.
A kínaiak kitódulnak. Az orosz utaskísérôk a fejü-
ket csóválják, és örülnek, hogy megúszták az érke-
zést. Ez nyilván mindennapos jelenet. Végre mi is
kikecmergünk.
– Tranzit, tranzit! – kiabálja egy egyenruhás nô.

Fehér kesztyûben, széles gesztusokkal mutatja az
utat, hol kell felmenni, hol kell ismét sorban állni.
Szeretik, ha hosszú a sor. Megérkezés után jön az
elsô biztonsági ellenôrzés. Nyilván nem bíznak a
magyar biztonsági szervekben. Amikor azt gondo-
lom, hogy túl vagyok rajta, kiderül, hogy van még
egy kontroll, ahol le kell venni a cipôt, a derékszíjat,
ki kell venni a laptopot, a kamerát, a telefont, min-
dent, ami elemmel vagy akkumulátorral mûködik.
Mint egy koedukált tornaóra után, a biztonsági fo-
lyosó végében öltözködnek az átvizsgált utasok.
Persze nincsen se fogas, se szék, se cipôkanál. Miután
ezen is túljutok, beterelnek egy több ezer négyzet-
méteres tranzit váróba. A tér nagy, de a hely szûk.
Olyan, mint minden világváros repülôtere. Nagy

és elsôre áttekinthetetlen. Nagyon egyforma min-
den. A változatosságot a meglepetés adja. A harma-
dik információs monitor már mást mutat, mint az
elsô. Az idôt jelzô számok sem egyformák. A fontos
adatok is változnak. Ügyes. Mi lesz ebbôl? Óriási
a nyüzsgés. Jönnek-mennek az emberek. Kint las-
san sötétedik. Esik a hó, fúj a szél. A gépem ugyan
már jelezve van, de nincs a beszállókapu megje-
lölve. Ez nem tetszik. Hiszen a sokkal késôbb in-
duló gépeknél már jelzik a bejárati kaput. Megyek
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tovább, hátha más tábla mást mutat. Jól döntök.
Egy újabb táblára ki van írva, hogy 14-es kapu. Elin-
dulok, keresem. Valami gyanús. A megadott számú
kapu teljesen üres. Sehol egy kínai? Hogy lehet ez?
A közelben találok egy nyugalmas sarkot. Még
három órát kell várnom, hogy a sanghaji gép elin-
duljon. Sebaj, addig megnézek egy filmet, vagy
írom a könyvet.

Komor Pál, aki Magyarország tiszteletbeli konzulja
Sanghajban, a legidôsebb gyermeke volt Isidor és Frie -
da Komornak, unokája Salomon Kohnnak, aki hiva-
talosan magyarosította a család nevét 1881-ben. Pál
Budapesten született, 1896-ban költözött a szüleivel a
Távol-Keletre, akkor, amikor az apja úgy döntött,
hogy csatlakozik a nagybátyja, Siegfried Komor vál-
lalkozásához, akinek Hongkongban és Japánban volt
üzlete.

A következô évben a család Jokohamába költözött,
ahol Komor Isidor és unokatestvére, Kuhn Arthur le-
telepedett, és létrehozta a Kuhn és Komor kereskedelmi
céget. Két évvel késôbb, 1898 áprilisában, a család át-
költözött Sanghajba, ahol megnyitották a cég második
üzletét.

Pál a sanghaji német nyelvû Kaiser Wilhelm isko-
lába járt. 1915-ben, tizenkilenc éves korában megnô-
sült, felesége Adele Rogalsky egy Krím-félszigetrôl me-
nekült zsidó család lánya. Az elsô fiuk, Leonard Andrew
1917-ben, a második, Péter Sándor 1921-ben született.

1919 márciusában, amikor minden „ellenséges” ál-
lampolgárnak el kellett hagynia Sanghajt, Pált, apját
és az egész családját kitelepítették. Németországba
mentek. Egy évvel késôbb Pál visszatért Sanghajba.
1924-ben Komor Pál feleségével és gyerekeivel együtt
megkeresztelkedett a Sanghajban mûködô német
evangélikus egyházban.

Pál üzleti karrierje Sanghajban egy bôrgyár irányí-
tásával kezdôdött, majd egy export-import vállalatot
hoztak létre testvérével.

Komor Pál rendíthetetlen magyar hazafi volt. Az
1930-as években kinevezték Magyarország sanghaji
tiszteletbeli fôkonzuljának.

Sir Sassoon támogatta az elképzelését, így Komor
létrehozhatta a Nemzetközi Bizottságot az európai be-
vándorlók segítésére.

1938-ban mûködésbe lép az I. C., vagy ahogy sokan
nevezték, a Komor-bizottság. Félig legális, félig ille-
gális tevékenységükkel több ezer embert mentettek
meg.

A japán megszállók 1942-ben Komort letartóztat-
ták, kémkedéssel vádolták. A vád alapja, hogy ô állt
kapcsolatban a brit Victor Sassoonnal. Ezért a japán
haditengerészeti hírszerzés 1942 januárjában, az I. C.
székhelyén, a Cathay Hotel egyik szobájában tartotta
fogva. A japánok nem találtak bizonyítékot, beismer-

ték, hogy tévedtek. Komort kiengedték, de megtiltották,
hogy továbbra is ô vezesse a bizottságot.

De az I. C., a bizottság továbbra is mûködött. A há-
ború után a menekültek nagy része elhagyta Sang-
hajt. Komor addig maradt a városban, ameddig szük-
ség volt rá. 1948 áprilisában az Egyesült Államokba
emigrált. Családjával a kaliforniai Santa Cruzban
telepedett le. Ott élt 1973-ban bekövetkezett haláláig.

ÉRKEZÉSEK ÉS INDULÁSOK

Az oroszok ügyesek. Elképesztô játékot találtak ki
a tranzit utasainak. Az a címe, hogy „Keresd a géped”.
Az ötórányi várakozás aktív mozgással és a felfe-
dezés örömével telik el. De megfigyelem, hogy nem
csak én vagyok bizonytalan. Lassan eltelik az öt
óra. Na de hol a gép bejárata? Felnézek egy táb-
lára. D–49-es kapu. Most ez komoly? Onnét küld-
tek az elejére. Látom, hogy hozzám hasonlóan el-
indulnak a kínaiak a 49-es irányába. Legalább ti-
zenöt perc félig futásban, csomagokkal, gurulós
bôrönddel. Mikor odaérek, már engedik be az em-
bereket. Még jó, hogy nem késtem le. Az utasok ki-
lencven százaléka kínai. Többségükrôl azt gondo-
lom, hogy vidékiek. Azonnal elkezdenek vetkôzni,
enni, inni, rendezkedni, mint a Szabó család a vo-
naton. Én azt kértem, hogy azon a folyosón ülhes-
sek, ahol csak két ülés van. Mire megtalálom a he-
lyem, már az ablaknál ott ül egy kínai lány, szem-
mel láthatóan nagyon beteg. Köhög, folyik az orra,
tüsszög, idônként felszívja a taknyát, aztán megint
krákog. Már csak ez hiányzott. A repülôgép szintén
Airbus 320-as, de teljesen le van harcolva. Nem
lehet állítani az ülést, a huzat szakadt, nem tudom
hová tenni a lábamat, mert rádôl az ülésrôl lehajt-
ható tálca. Az utaskísérônek mutatom, hogy nem
tudok itt ülni, keressünk valami megoldást. Moso-
lyog, látom, hogy megérti, és együtt is érezne velem.
Egy pillanat, mondja, és tanácskozni kezd a többi-
ekkel. Néhány perc, és kiderül, nincs sehol egyetlen
szabad hely. Még az elsô osztályon sem. A kis kínai
lány addig nem is nézett rám, befordult az ablak
felé, begubódzott a dzsekijébe. Nézem a kis ázott,
beteg verebet. Mit tegyek? Hát, ha én ettôl ezt a
vírust most elkapom, akkor lôttek az egész utazá-
somnak. A több mint tízórás, zárt térben való közös
repülés nem túl bíztató. Elôveszek egy tucatnyi
zsebkendôt, és odaadom a lánynak, aki nagyon
meglepôdik, de elfogadja. Ha tudná, hogy ez nem
önzetlenség, hanem önvédelem, de nem szólunk
egymáshoz, csak mutogatunk.
Végre megmozdul a gép. Indulunk. Mindenhol

jég és hó. Kint mínusz húsz fok van. Lépésben gu-
rulunk. A gép orrába szerelt kamera a havas betont
mutatja. Végre ráfordulunk a fôútra. Látom, hogy
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elôttünk egy tucatnyi gép vár felszállási engedélyre.
A gép ablakából érezni lehet, hogy nagyon fúj a
jeges szél. A bôröndöket, csomagokat szállító tar-
goncákat ide-oda dobálja a vihar. Végre sorra ke-
rülünk, és egyórányi földi bolyongás után felszál-
lunk. A kínai lány nem néz rám, bámul kifelé az ab-
lakon, nézi sötétséget, én meg próbálom magam a
lehetôségekhez mérten távol tartani tôle. A sálamat
feltekerem, hogy szûrjem a belélegzett levegôt. Az
utastérbe valami ordenáré büdös illatot fújnak, lég-
frissítés címén. Azt hiszem, életem egyik leghosz-
szabb útja lesz az ismeretlenbe.
Késôbb a stewardessek elkezdik szervírozni a va-

csorát. Ugyanazt adják, mint a Moszkvába tartó
gépen. A kínai lány elaludt. Felébresztem. Elsô pil-
lanatban fogalma sincs, hogy hol van. Lassan tisztul
a kép. Egy bólintással megköszöni. Mindenki va-
csorázik a kis mûanyag dobozokból. A lány éhes.
Mindent megeszik. A száraz süteményt is. Muta-
tom, hogy az enyémet odaadnám neki. Mosolyog
végre. Elfogadja.
Elképesztô kalandra vállalkozom, de miért is? Mi

az, amit Sanghajban megkaphatok, és amit máshol
nem? Közelebb tudok-e jutni a történethez, az apró
kicsi részletekhez, amelyek képeket adnak, törté-
neteket indítanak el bennem? Az eddig összegyûjtött
irodalom nagyon fontos, de nem tudom elképzelni
a filmet díszletben. Kell a füst, a szmog, a káosz, a
tömeg, a hangok, az ablakokban, a kapukban, az
utcákon folyó élet. Kell hozzá Sanghaj, a maga vi-
lágvárosi és ugyanakkor nagyon is földszintes vilá-
gával.
Kellenek a kontrasztok, amiket csak sejtek, de

nem tudom elképzelni fényképek alapján. Kellenek
a hagyományok, a színek, kellenek az arcok. Öreg
és fiatal arcok, férfiak és nôi arcok, karakterek, akik
befuthatják a kínai embert, ahogy él, ahogy gondol-
kodik, ahogy részt vesz egy nagy és egy szûkebb vi -
lág mûködésében.
A kis kínai lány felébredt, és megkér, hogy álljak

fel, mert ki szeretne menni a mosdóba.
Húha, ez nagyon nincs jól. Úgy tûnik, pillanato-

kon belül hányi fog. Kiszabadítom magam, kienge-
dem, és segítek, amennyire csak lehet. Szerencséje
van, mindkét oldalon szabad a mosdó. Ha már fel-
álltam, kicsit mozgok. A gépen csak a biztonsági fé-
nyek világítanak. A többség alszik, ami nem csoda,
hiszen a gép egyenletes rezgése és motorhangja na-
gyon is álmosító. Még öt óra, és megérkezem. Miért
nem tudok én így aludni? Miért nem tudom elen-
gedni magam? Talán mert annyi minden történik,
amit meg kellene érteni, át kéne élni, meg kéne
jegyezni. Milyen lehetett annak idején Sanghajba
megérkezni?

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kikötô, beérkezik a Conte Rosso 
(Nappal, külsô)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
A Bund végében köt ki a hatalmas óceánjáró.
Az egész Bund, vagyis a rakparti körút végig ki-
kötô, de a nagyobb hajók csak a felsô szakaszán
tudnak a part mellé állni. A hajó lassan araszol, kö-
telekkel igazgatják, amíg végre kikötik. A parton na-
gyon sok ember várja a pillanatot, hogy netán egy
rokonra, ismerôsre találjon az újonnan érkezettek
között. A várakozók mellett kínai árusok, angol
egyenruhába öltözött kínai határôrök, nemzetközi
csempészek, nepperek, zsebesek, gyalogriksák,
teherautók, motorkerékpárosok és fotósok hada
törpül el a hatalmas hajó mellett.
A hajóról a tömeg csak masszának tûnik, de ami
feltûnô, hogy a kikötôben két hatalmas zászló leng
nagyon közel egymáshoz: a horogkeresztes német
és a sarló-kalapácsos szovjet. A két zászló mére-
ténél fogva uralja a teret. 
A kikötés nem megy gyorsan. Vezényszavak, kia -
bá lások, motorhangok keverednek. Emberek jön-
nek fel az alagsori kabinokból, cipekednek a magas
lépcsôkön felfelé.
A hajó oldalán egy hosszú, keskeny, meredek
rámpát eresztenek le. A parton hozzátoldják a for-
dulót és a szárazföldi lejárót.
Az utasok között sok a helybeli, de vannak angol,
francia, amerikai üzletemberek, akik munka vagy a
szórakozás miatt látogatnak Sanghajba.
Elôször az elsô osztály utasait engedik kiszállni.
Sokat közülük nagy, nyitott luxusautók várnak, so-
fôrrel, fogadóbizottsággal.
A hajón nagy a türelmetlenség. Mindenki topog
a csomagjaival, sorba áll, de nincs értelme sietni,
Sanghajt nem lehet lekésni. Vannak, akik mindig a
többiek elé próbálnak furakodni, félrenézve, finom
testcselekkel. Van, aki a gyereket tolja maga elôtt,
minimális elônyhöz jutva…
A másodosztályt is leengedik.
A fáradt, elgyötört, gyûrött emberek egyetlen bô-
rönddel, horogkeresztes igazolvánnyal és tíz biro-
dalmi márkával léphetnek partra. 
Németül, angolul hallatszanak vezényszavak.
A menekülteket külön csoportosítják. Több mint
kétszázhúsz ember topog a remény kapujában.
– Mindenki szálljon fel a J betûs teherautókra.
Útlevél- és vámvizsgálatra kell menni.
A nôket, idôsebbeket, gyerekeket felsegítik, a
csomagokat felrakják a leharcolt teherautókra.
Nagy a káosz. Az ismerôsök, rokonok egymásba
kapaszkodnak, nehogy elszakítsák ôket egymástól.
Megrázó képek, ahogy az ismeretlenben – ismeret-
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lenek kezdenek el parancsolgatni, és senki nem tud
semmit.
Az elsô teherautó elindul. A hatalmas kikötôben
kaotikus a forgalom. Nincsenek szabályok. Néhány
ponton kínai rendôr próbálja a forgalmat irányítani.
A teherautón egymásba kapaszkodnak az em-
berek, mint a babák, ide-oda dülöngélnek.
Néhány perc zötykölôdés után a teherautók meg-
állnak. Le kell szállni.
Egy önkéntes áll a teherautó platója elôtt. Ô tolja
oda a dobozokból improvizált falépcsôt.
– Mielôtt leszállnak, a figyelmüket kérem! Most
bemegyünk a határôrséghez, mindenki készítse elô
az igazolványát. Kérem, vegyék komolyan az utasí-
tásainkat. Nem kérdezünk, nem vitatkozunk, nem
beszélgetünk egymással sem, nem teszünk meg-
jegyzéseket!
A platón állók megdöbbennek. Itt is ez a hang?
Nem volt elég otthon?
– Továbbá kérjük az új érkezôket, hogy a ható-
ságnak ne adjanak ötleteket. És senkinek ne jusson
eszébe fényképezni! Ha bármit kérdeznének, mi ott
leszünk, és segítünk a fordításban, ha kell, a vála-
szadásban.
Kínai katonák angol egyenruhában ülnek egy ma-
gasított pult mögött. Elveszik az igazolványt, meg-
néznek rajta valamit, majd megnézik az arcot, pe-
csételnek, és azt mondják: – Tovább!
– Hölgyeim, uraim! Akik végeztek, azok szálljanak
vissza a teherautókra! Innen a Menekültügyi Bizott-
ság irodájához megyünk. Ott mindenki új igazol-
ványt kap majd. Kérem, legyenek türelemmel!
– Minek új igazolvány? Nem jó a mostani? – kér-
dezi egy világos öltönyös kövér ember, aki izzad,
arcáról folyamatosan törölgeti a verítéket. Látszik
rajta, hogy egyre jobban megterheli a várakozás, a
bizonytalanság. Nagyon feszült, szinte lángol az arca.
– Nem biztos, hogy Kínában a horogkeresztes
papírjai nagy népszerûségnek örvendenének. Arról
nem beszélve, hogy el sem tudják olvasni az itteni
hatóságok. Én kifejezetten örülök, ha megszabadu-
lok a nyomasztó pecsétjeimtôl. Fogja fel úgy, hogy
újjá fog születni – vágja oda egy sovány, kopaszodó
szemüveges. Olyan, mint a német rövidlátó értel-
miségiek általában. Kicsit hasonlít Brechtre.
– Már késô. Azt hiszem, már késô. Ha öt évvel
ezelôtt jöttem volna ki, talán lett volna értelme, de
most azt hiszem, nincs remény. Rosszak a megér-
zéseim – súgja egy középkorú asszony a mellette
álló, kék szemû, germánszôke, vastagon rúzsozott,
neccharisnyás nônek.
– Mindig van remény. Ne legyen ennyire bekép-
zelt, hogy azt higgye, csak magának borzasztó az

élete. Itt mindenki elmondhatná, hogy neki mitôl még
borzasztóbb.
Az útlevélvizsgálat gyorsan halad. Az önkéntesek
bámulatos szervezése és segítsége a kínaiakat is
megnyugtatja. Nincs gond, csak nézés és pecsé-
telés. Egy nézés, egy pecsét…
A sorban ott áll egy sötét öltönyös fiatal férfi, aki
nagyon figyeli a hangokat. Az egymás mellett dol-
gozó kínai határôrök pecsételései furcsa ritmust
hoznak létre. Mint egy modern zenemû. A fickó el-
merül a figyelésbe.
– Maga jön! – szólal meg elôtte a határôr.
– Maga jön – ismétli meg az egyik önkéntes né-
metül. – Maga következik, a papírjait!
A fickó nagyon meg van lepve, fôleg saját magán,
hogy így kikapcsolt a pecsétütések hallgatásával.
– Bocsánat! Bocsánat! Itt vannak a papírjaim.
Talán még nem késô!
Többen furcsán néznek rá, mert úgy viselkedik,
mint aki kicsit becsavarodott.
Miután a fickó visszakapta az igazolványát, rajta az
új pecséttel, jól megnézi. A horogkeresztes birodalmi
sas és a kínai pecsét együtt nagyon abszurdan hat.
Egy csoport áll a teherautó elôtt. Még nem tud-
nak felszállni. Odalép hozzájuk egy ballonkabátos,
kalapos férfi.
– Hölgyeim és uraim! Figyelmet kérek. Bemutat-
kozom. Kurt Marx vagyok, a segélybizottságtól jöt-
tem. Hoztam önöknek egy rövid hirdetményt. Fontos
tudnivalók az újonnan érkezô menekült zsidóknak,
akik Sanghaj partjára lépnek. Kérem, kérjük önö-
ket, hogy tartsák be az utasításokat. Aki nem tartja
be, annak komoly hátrányai lesznek.
Marx stencilezett német nyelvû papírokat oszt
szét a várakozók között. Többen olvasni kezdik, de
van, aki összehajtja, és zsebre teszi.
– A legfontosabbakat most elmondom, de még
hallani fogják biztosan. Tehát: Tilos ismeretlen embe -
reknek információkat kiadni. Fôleg újságíróknak nem
szabad semmit sem mondani. Minden idegennel
szemben bizalmatlannak kell lenniük. Politikai vitákat
tilos tartani, vagy azokon részt venni. Tilos katonai
objektumot fényképezni, egyáltalán, tilos fényképezni.
Tilos fényképezôgéppel az utcára menni. Tilos az
utcán feltûnôen viselkedni. Tilos a hotelben hangos
vitákban részt venni. Továbbá tilos éjszakai mulatókba
menni. Tilos a szerencsejáték. Továbbá, aki nem tud
angolul, annak részt kell vennie egy angol nyelvtan-
folyamon. Továbbá, mindenki vigyázzon az értékeire,
a táskájára, mert Sanghaj a zsebtolvajok városa.
Ahogy befejezi, a dobogót a plató elé tolja, és
mindenkinek segít a felszállásban.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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mondják a szabályokat. – Az önkéntes fiatal férfi,
aki szôke, kék szemû, magas, olyan igazi ôsgermán
típus, mosolyogva, végtelen türelemmel foglalkozik
a frissen érkezett menekültekkel. – Nagyon fontos
szabályok vonatkoznak a menekültekre. A túlélés-
hez mindenkinek be kell tartani ôket. Majd bent el-
mondják, nem akarom elôre elmondani, mert a
végén még megunják…
Többen nevettek ezen a gyenge poénnak sem
mondható benyögésen, de annyira feszült min-
denki, hogy a legkisebb gesztus is oldja a görcsö-
ket. Az egyik ajtón kijön egy házaspár két gyerek-
kel. A férj hangosan a sorban állók felé szól.
– A következôt!
Egy férfi és egy nô megy be. Becsukják maguk
mögött az ajtót. A feleség körülnéz, amíg a férj
szedi össze a papírjaikat. A keskeny szobában két
hosszú íróasztal között asztalos bakokra fektetett
tábla adja a toldást. Az asztalokon iratkötegek, pa-
pírok, pecsétek. A hivatalos hangulatot csak egy
fából készült színes játékautó oldja. Az íróasztal mö-
gött egy elegáns, jól fésült fiatalember ül, és már-
togatós tollal ír egy papírra. A falon egy régi, sár-
guló Sanghaj-térkép. Kicsit távolabb egy festmény,
tengerjáró hajót ábrázol, amint a viharos hullámok
között magabiztosan halad elôre. Az asztalsor vé-
gében egy komódszerû faragott szekrény, tetején
kínai díszbabák. Elôtte hosszú, fekete kabátban egy
magas kínai munkatárs áll, kezében olló, és egy
igazolványképet vág körbe.
Az elegánsnak nem mondható irodában hárman
foglalkoznak az új érkezôkkel. A jólfésült fiatalem-
ber abbahagyja az írást, felnéz a családra.
– Jó napot! Isten hozta önöket Sanghajban. A pa-
pírokat szeretném elkérni.
A férj odaadja az iratokat.
– Honnan jöttek? – kérdezi a hivatalnok németül.
– Drezdából – válaszolja a papa. 
A fiatalember hegyezni kezdi a fülét.
– Mit csinált Drezdában?
– Mi a kérdés? Nem értettem.
– Mi volt a munkája otthon? – kérdezi ismét, ta-
goltan és artikulálva.
– Hentes és mészáros voltam.
A fiatalember mosolyog.
– Nem értettem, ha még egyszer elmondaná… –
A fiatalember még jobban figyel, homlokát ráncolja,
a hentes száját nézi.
– Hentes és mészáros voltam – ismétli erôs szász
dialektusban.
– Már bocsásson meg nekem, de milyen nyelven
beszél?
A szobában a többi munkatárs is felfigyel a pár-
beszédre.
– Milyen, milyen? Hát németül beszélek. És maga?

HAJNALODIK

A gép utasai lassan ébredeznek. Az ablakon furcsa
fények jelennek meg. Felállok, kicsit kinyújtózom.
A konyha közel van. Kérek egy teát. A légikísérôk
már aktívak, készítik el a reggelit.
– Milyen tea legyen? Fekete? Zöld? Gyümölcs?
– Fekete! – mondom némi nosztalgiával, évek óta

nem ittam fekete teát. – Édesítôvel szeretném, ha van.
– Természetesen, de ha rám hallgat, akkor mézzel

issza.
Fekete tea, mézzel, hajnalban, mosolygós nô ke-

zébôl, nem rossz kezdet.
Rossz helyen állok, útban vagyok. A forró pohár-

ral visszaülök a helyemre. Az ablak mellett ülô kínai
lány még alszik. Orra eldugult, alig kap levegôt.
Lassan ébredezik. Szipog. Elfogyott a zsebkendôje.
Adok neki még néhányat. Rám mosolyog. Micsoda
reggel, mindenki mosolyog. A lány szája kicserepe-
sedett, kiszáradt. De már jön is a reggeli. Mutogat,
hogy ô is olyat kér, amit én iszom. A másik ülésrôl
is mutogatnak, hogy olyat kérnek… Ez igen, ez a
siker. Miután megkapják, keresik a poháron a fü-
lecskéket. Rám néznek, hogy mutassam meg, hol
vannak. Átfordulok hozzájuk, kihajtom a füleket.
Boldogan fogják és isszák a forró teát. A kínai lány
is bólogat. Elégedett, köszöni a segítséget. Istenem,
még két óra, azt már valahogy kibírom. Elôveszem
a jegyzetfüzetemet, és folytatom az írást.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Az I. C. irodája elôtt (Éjjel, belsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A menekülteket egy kilencemeletes épületbe, a
Sassoon-féle banképületbe szállították. Külföldi
cégek, irodák dolgoztak itt. Az elsô emeleten alakí-
tották ki a menekülteket segítô irodát. Itt kaptak
élelmiszert, ellátást, szállást a frissen érkezôk.
Hosszú sorokban állnak az emberek a folyósón.
A hajóút és a teherautózás után végre valami civili-
zációt éreznek az elegáns, hihetetlen mûgonddal
és kifinomultsággal épített, tükörként csillogó, indiai
márvánnyal borított hosszú folyósón, ahol önkénte-
sek járnak fel-alá, mennek a sorban állók között, és
több nyelven sorolják a fontos tudnivalókat.
– Bocsánat, van itt valahol egy mellékhelység,
már nem nagyon bírom – szól ki a sorból egy negy-
ven körüli köpcös fickó.
– Igen, egy kis séta csupán. A folyosó közepén
talál egy jelet. Ha valakivel találkozik, ne mondjon
semmit. Ha lehet, igyekezzen.
– Mehetnék én is? – szólal meg a mögötte álló.
– Majd ha a barátja visszajött. Nem reklámozzuk
itt magunkat. Szerényen és csendesen kell alkal-
mazkodni az itteni viszonyokhoz. De majd úgyis el-
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– Én is németül beszélek. Hát, ez nagyon érdekes.
Mindketten nevetni kezdenek, aztán nevet az
egész szoba, még a kínai is röhög rajtuk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MÉG EGY ÓRA

vagy talán ötven perc, és megérkezem. A gép lassan
ereszkedni kezd, de nagyon finoman, szinte észre-
vétlenül. Amikor az ismerôs stewardess mellém ér,
rám néz.
– Kávét?
– Megköszönöm.
– Tudom, édesítôvel…
Megint mosoly, megint gesztus. Mi van ma, hogy

mindenki ilyen kedves? De az idillikus pillanat nem
tart sokáig. Amikor meglátták a többiek, hogy én
kávét kapok, mindenki azonnal kávét kér. Aztán
lassan kiderül számomra, hogy az egész szektorban
rajtam kívül mindenki kínai. Én lógok ki a sorból…

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tömegszállás a Bundon! (Este, belsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A bizottsági irodák feletti folyosón néhány terem tel-
jesen meg van töltve emeletes ágyakkal. A hatal-
mas teremben legalább száz emeletes ágy van.
Mint egy laktanyában, vagy tömegkatasztrófa után
egy túlélôtáborban. A sötétbarnára festett vaságya-
kon egy-egy matrac, egy összetekert, durva katonai
pokróc és egy fejpárnaszerû dudorék. Az ágyakon
egy összehajtogatott lepedô. Négy, hat ágy van
szorosan összetolva. Az összetolt ágyak kis szige-
teket képeznek. Közöttük csak szûk folyosón lehet
közlekedni. A teremben néhány önkéntes az össze-
hajtogatott lepedôket dobálja fel az ágyakra.
A másik teremben még sokan ott laknak azok
közül, akik az elôzô csoporttal érkeztek. Mindenki
próbálja a maga kis privát szféráját valahogy meg-
teremteni. Kizárni a külvilágot, leválni a többirôl, el-
függönyözni magát egy törülközôvel, egy köntössel,
egy lepedôvel. Az ágyak szélére zakók, kabátok
vannak vállfákon fellógatva. Az alsó ágyak tetején
egy madzag fut végig, oda lehet egy plédet, takarót
teríteni, hogy egy ágynyi magány erejéig leválhas-
sanak a tömegrôl. A bôröndöket, táskákat, csoma-
gokat az ágyak alatt helyezték el. 
A fiatalabbak kint vannak, csak néhányan ülnek
a felsô ágyakon, olvasnak, írnak.
Az idôsebbek közül többen felöltözve, zakóban,
nyakkendôben ülnek az ágy szélén, és imádkoznak,
magukban mormognak, mintha indulásra készen
várnának valamire.
Nem nagyon beszélgetnek. Tekintetük messze
réved. Várják a csodát, hogy valami lehetôséget

kapnak majd itt, lakni, élni, túlélni ezt a helyet, ezt a
helyzetet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ereszkedünk. A légikísérôk levetik a kötényt,
cipôt cserélnek, blézert vesznek fel, megigazítják a
sminkjüket, a hajukat. Általuk is egy kis egzotikus
európaiság landol Kínában. Kigyullad a piros fel-
irat. Öveket bekapcsolni. Üléstámlákat visszaállí-
tani. A stewardessek ellenôrzik az öveket. A mosoly-
gós jön hozzánk. Jól megnézi a kínai lány övét.
Megint mosolyog.
A sanghaji repülôtér felülrôl olyan, mint egy 22.

századbeli nagyváros. Szinte futurisztikus.. A gépen
a kínaiak már mindent összecsomagoltak, pedig
még nem értünk földet. A mellettem ülô lány is fel -
éled. Landolás után feltûnôen sokáig gurulunk a
betonon. A kínaiak a figyelmeztetések ellenére kikap-
csolják az öveiket, és már kapkodják le a csomag-
jaikat az ülések feletti tárolókból. A kedves légikísé-
rôvel találkozik tekintetünk, Mind a ketten mosollyal
búcsúzunk egymástól. Talán egyszer találkozunk még…

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Találkozások (Nappal, külsô, belsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Róbert huszonkét éves. A barátaival érkezett Bécs-
bôl. Orvostanhallgató volt, de félbe kellett szakíta-
nia a tanulást. Megfenyegették, és közölték vele,
hogy vagy elhagyja a várost, vagy feljelentik, és akkor
irány valamelyik koncentrációs tábor. Bécsi bará-
taival megbeszélték, hogy a legnehezebb döntés a
legvállalhatóbb. El kell jönni Európából, mert min-
denhonnét hasonló hírek jönnek. Két hónapja ér-
keztek Sanghajba. A gettó területén szereztek egy
nagyon pici lakásban egy nagyon kicsi szobát, ami-
ben három ágy van, egy asztal és egy ócska szek-
rény. A bizottságban azt remélték, hogy gyorsan ta-
lálnak majd maguknak munkát, de csak alkalmi le-
hetôségek adódnak.
Róbert megkereste Dr. Frankot, aki éppen a kór-
házat szervezi. Az elôcsarnokban betegek várnak.
Az iroda ajtaja félig nyitva van. Róbert bekopog.
A beszélgetés németül indul.
– Bocsánat a zavarásért, de azt mondták, hogy
önhöz jöjjek, hogy talán tud segíteni, vagy tanácsot
adni. Engedje meg, hogy bemutatkozzam: Robert
Koch vagyok. Három évet jártam az orvosira Bécs-
ben. De ott kellett hagynom. Most itt vagyok.
Hogyan tudnék valami hasznos munkát találni, ami-
nek köze van a gyógyításhoz?
– Honnét jött? – kérdi Dr. Frank.
– Eredetileg Pestrôl, de már régen Bécsben él-
tünk a szüleimmel, ott érettségiztem, és ott jártam
egyetemre.
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Az egykori gettó ma (Fotók: Dénes Gábor) 
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– Jó, akkor beszélhetünk magyarul is. Örvendek.
Nézze, az igazat megvallva, nekem profikra van
szükségem. Olyanokra, akik önállóan tudnak dol-
gozni. Olyanokra, akik specialisták valamiben. Sok
orvos jött, és még jönni fognak a következô hajóval.
De ha vállalja, akkor ápolósegédnek felveszem,
aztán majd meglátjuk.
– Ez nagyszerû, köszönöm! Természetesen vál-
lalom.
– Hol lakik?
– Elég messze innen, a hídon túl, az úgynevezett
gettóban.
– Az nagyon kemény. Tele van fertôzô betegsé-
gekkel, olyanokkal, amit nem is tudunk gyógyítani.
Csoda, ha itt nem tör ki valamilyen tömeges sze-
rencsétlenség, tömegeket veszélyeztetô járvány.
Ahányszor csak tud, mosson kezet. Utcán ne egyen,
kerülje az utcai prostikat. De az itteni lányokra is fi-
gyeljen.
– Mennyi idô kell, hogy valaki ebben a nagy ká-
oszban egy kicsit kiismerje magát?
– Azt hiszi, hogy én itt mindent tudok? A város
bizonyos részeit tudom, merre találom. De biztosan
érti, ez nem egyetlen város. Negyedek vannak
benne, világok, amelyek nemzetiségek szerint ta-
golódnak. A japánok, a kínaiak, az angolok, a fran-
ciák, a németek csak a kuplerájban képesek együtt
inni. Egy darabig.
– Hol van itt kupleráj?
– Több is van. Tudja, hol van az újságok utcája?
Ahol a nyomdák vannak, és ahol hajnalban és kora
délután ezrek várják a lapokat, hogy vihessék
árulni. A Sandong Road, azt mindenki ismeri. De
ha oda megy, akkor gumit vigyen!
– Á, dehogy, csak kíváncsi voltam, hogy…
– Nincs ebben semmi kivetnivaló. Maga fiatalem-
ber… Ezek meg magukból élnek…

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VÉGRE MEGÁLLUNK 

A gigantikus harmonika rátapad a gép törzsére.
Ahogy kilépünk, rögtön megkezdôdik a terelés. Kí-
naiak, nem kínaiak, tranzit vagy beutazók a követ-
kezô választás. A káoszból egyszer csak szépen ki-
alakul egyfajta rend. Hosszú sorban találjuk ma-
gunkat, így érjük el az elsô ellenôrzô vizsgálatot.
Miután az adminisztráción túl vagyunk, újabb sor
következik. Még nem léptünk be Kínába. Újabb
csarnok, ahol többszörösen kanyargó kordonok kö-
zött toporognak az újabb és újabb érkezôk. Leg-
alább harminc ablak sorakozik egymás mellett. Mö-
göttük ülnek a határôrök, akik gépiesen ellenôrzik
a vízumot, az útlevelet, majd barátságos mosolyt
kérnek, és digitális portrét készítenek minden belépô

külföldirôl. Még néhány ellenôrzés, és csattan a pe-
csét. – Mehet…

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A kikötôi vámhivatal (Nappal, külsô, belsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hatalmas fa barakképületben folyik a vámosok
munkája. Sorban állnak az érkezôk. Rácsos kis fül-
kékben, angol egyenruhában kínaiak ellenôrzik a
táskákat. Ellenôrzés után egy papírt adnak ki, en-
gedélyt a városba való belépésre. A japánok a
város egy részét elfoglalták és ellenôrzik. Teherau-
tókkal és buszokkal viszik be a városba a menekül-
teket. Zsúfolt utcák, kulik, biciklisták, autók, gyalo-
gosok kaotikus, kiszámíthatatlan mozgása. Az úton
egymást követik a bankok, irodaépületek, hotelek.
Az európaiak a nemzetközi negyedbe mennek.
Az egyik teherautó egy kis kitérôt tesz az öböl felé.
A látvány elkeserítô. Az öbölben százával laknak kis
dzsunkákon, kis csónakokon a kínaiak, akiknek el-
pusztult az otthona, elpusztult mindenük. Többsé-
gük éhezik. Néha csak görögdinnyét esznek. A kör-
nyéken nagyon nagy a bûz. A városrészben kiégett
üzemek, a lakóépületek közül csak néhány maradt
épségben. Mindenhol téglák, építési törmelékek.
A háború pusztítása érzôdik a tájon. A teherautó
felhajt egy híd nyugati oldalára, ahol a nyugatiak el-
lenôriznek. A keleti oldalon már a japánok vannak.
Még nem érzôdik a közeledô dráma, a teljes japán
uralom: az angol és amerikai állampolgárok inter-
nálása, az Európából menekült zsidók bezsúfolása
a hídon túli gettósított szegénynegyedbe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

A GÉP LESZÁLLÁSA ÓTA… 

Eltelt legalább egy óra, mire én is megkapom a pe-
csétet. Aztán a csomagkiadás következik. Minden
repülôtér izgalmas logisztikai nagyüzem. De mére-
teiben, tereiben, fényeiben, információs felületei-
ben, azt hiszem, a sanghaji ma az egyik legkor-
szerûbb.
Végre kilépek a várócsarnokba. Végre meglátom

a lányomat, aki már türelmetlenül várt, nem tudta
elképzelni, mi tarthat annyi ideig. Nagyon jó végre
magamhoz ölelni a gyerekem, már nagyon hiány-
zott. Ô Sencsenben élt, ott dolgozott, onnan ugrott
át hozzám, hogy segítsen a felfedezésben.  
Ahogy elindulunk a kijárat felé, keressük, hogy

hol van a híres gyorsvasút, ami bevisz a centrumba.
Megkérdezünk egy elegáns egyenruhás kínai lányt,
aki nagyon udvariasan int, hogy kövessük. Néhány
száz méter után átad minket egy másik egyenruhás
kínai lánynak, aki szintén arra kér, hogy menjünk
utána. Hosszú percekig követjük ôt is, majd egy ta-
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xiállomáson találjuk magunkat. Ez van, marad a
taxi. Meg kell tanulni kínaiul, ha itt akarok valamit
forgatni… Egyszer csak egy nagyon kopott piros
Subaru taxi áll elénk. Betesszük a csomagjainkat.
A taxis, aki a kocsiban gyakorlatilag egy plexi fül-
kében ül, hátrafordul. – Hová? – kérdezi kínaiul.
A lányom próbálja megmagyarázni, hogy hová
kéne menni, mutatja a szálloda angol nevét, a címet,
ám az idôsödô taxis nem tud angolul, csak kínaiul.
De ez itt nem probléma. A sofôr egy másik taxistól
kérdezi meg, hová is kell menni. Ahogy beérünk a
toronyházak sûrûjébe, azt veszem észre, hogy a vá-
rosban nincsenek árnyékok, nincs igazi napsütés,
csak szürke és sûrû fény. Sok ember maszkban áll
a gyalogátkelôhelyen a zöldre várva. Óriási a lég-
szennyezôdés. Hogy lehet ez kibírni?
A taxisnak euróval akarok fizetni, de attól undor-

ral elfordítja a fejét, az nem kell neki. Csak jüant
fogad el.
A szállodai szoba kicsi, a kilátás rémes, de tiszta-

ság van. Naponta adnak új ágynemût, új papucsot,
új fogkefét, fogkrémet, törülközôt, van internet, és
ami a lényeg, hogy néhány perc gyaloglásra van a
metróállomás és a szûken vett belváros, a klasszikus
sanghaji kereskedelmi központ. Komor egykori üz-
lete is itt van valahol.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A gettó felé vezetô úton (Nappal, külsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Keskeny utca, szinte csak egy gyalogriksa fér el
úgy, hogy a járókelôknek félre kell állniuk. Kívülrôl
szûknek tûnô épületek, belül apró cellákra szabdalt
zegzugos labirintusok. A konyha közös, a WC közös,
családok egy-egy szobában élnek alig négy négy-
zetméteren. Német és cseh szavak szûrôdnek ki a
folyosóra. Egy kortalan kínai nô rizst fôz a két eme-
letet elválasztó nyitott konyhában. A rizsgôz áthatol
mindenen. Valahonnan gyereksírás, ajtócsapko-
dás, kiabálás hallatszik. Emberek jönnek-mennek
fel-le a nyikorgó, hajladozó keskeny falépcsôn.
Már délután van. Két bóher jön a gettó felé a szûk
sikátorban. Gyalog. Az egyik a hóna alatt hozza a
bôröndjét, amelynek leszakadt a füle, a másik a fe-
jére tette, mert már nem bírja a karja. Gyûrött fehér
ing, nyakkendô, sötét öltöny, kalap, mintha egy ber-
lini jesivából léptek volna ki. Látszik, hogy most ér-
keztek az új világba.
Egy magas, szemüveges fiatalembert állítanak
meg.
– Bocsánat, a gettót keressük, azt mondták erre
van. De hol?
– Hát nem lesz könnyû megtalálni. Csak egyene-
sen, aztán balra kell fordulni, ott lesz a Joint irodája.
Ôk majd segítenek. Legyenek kemények.

– És milyen ez e hely?
– Az a kérdés, hogy honnan jöttek?
– Én Berlinbôl.
– Én Potsdamból, az ott van mellette.
– Tudom, hogy hol van. Elsôre nem lesz könnyû
megszokni. Persze a mihez képest. De a buchen-
waldi koncentrációs táborhoz képest ez ideális
hely.
A két fickó a kimerültség határán van már. Arcuk
beesett, szemük karikás, és matt a tekintetük. A több-
napos borosta azt jelezi, hogy rég nem tudtak mo-
sakodni és borotválkozni.
– Ha megengedi, bemutatkozom. Peter Schleistein
vagyok. Remélem, találkozunk még.
– Biztos vagyok benne. Én Horst Levin vagyok.
A rádiós! Találkozunk hamarosan. Biztos vagyok
benne. Ez egy nagyon szûk világ, itt elôbb utóbb
mindenki megismeri a másikat. Olyan ez, mint egy
város a városban. Ugyanúgy vannak ellentétek, ha-
ragok, barátságok, szerelmek, születések és halá-
lozások, mint bárhol másutt a világban. Csak itt re-
mélhetôleg túl fogjuk élni a nácizmus tombolását.
A két bóher egymásra néz: reméljük… olvasható
a tekintetükben.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Pest megye nagyságú városban ma huszonhá-

rom millió ember él. Menjünk be a városba. Men-
jünk ki a híres Bundra, ahol régen is, most is meg-
fordul az egész világ. Itt áll a Palace Hotel, Komor
és Sir Victor Sassoon fôhadiszállása. Itt állnak azok
az épületek, amelyeket Hudecz László tervezett
Sanghaj fôépítészeként, és amelyek ma a város ék-

Komor Pál háza Sanghajban ma mûemlék, mert tervezôje
Hudecz Lászó, Sanghaj egykori fôépítésze volt 
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szerei. Itt vannak a kikötôk, ahová tengerjárókkal
is ki lehetett kötni, itt áll Mao szobra, és a hosszú
sétányon mindenhol színes virágok százezrei. Kicsit
olyan, mintha a Duna partján lennénk. Itt a Huangpu
folyó választja ketté a várost. A Bunddal szemben
a félszigetszerû Kelet Sanghaj – Pudong, amely ma
a világ legmodernebb üzleti negyede.
Még január van. Hideg, ködös, párás, szmogos

burokban a kínai Manhattan. Szállodák, irodaházak,
szórakoztatóközpontok, éttermek, múzeumok, met ró,
parkok. Ez az egész városnegyed az elmúlt húsz
évben épült fel. Persze Sanghaj már Komor idejé-
ben is világváros volt. Akkor is épültek itt New
Yorkhoz hasonlító negyedek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A kupi… (Nappal, belsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Sandong Roadon ezernyi ember nyüzsög. Min-
den mozog, zizeg.
Az egyik ház kapuja felett színes tábla: Zöld ka-
kadu bár
– Ez lesz az? – kérdezi Róbert a barátaitól.
– Biztos, nézzétek, ott a piros lámpa is. Menjünk
be, úgysem láttunk még kínai kurvát… – A fiúk fel-
nevetnek, és benyitnak. A félhomályos folyosó
végén a ruhatár. Egy idôs, szôke dáma ül a pult mö-
gött. Valami sálat kötöget. Elôtte félig szívott ciga-
retta.
– Szabad megkérdezem, hogy honnan jöttek az
urak?
– Mi? Bécsbôl jöttünk, Ausztriából. És ön, ha
szabad megkérdezünk? – vágnak vissza a srácok.
– Jó kérdés! Mi Hollandiából jöttünk a férjemmel,
ketten visszük ezt az elátkozott helyet. Menjenek
csak, ott egy ajtó, ha azon beléptek, az már a cso-
dák birodalma. Ott bent a madám majd segít önök-
nek, hogy kellemesen töltsék velünk az idôt.
A vendégeket fogadó hall éppen olyan, mint az
európai nyilvánosházak többségében. Füst, halk
zongora, tompa fények. A falak, a szônyegek meleg,
sötét tónusúak. A pianínón két gyertya ég, a zon-
goristán keménykalap, fekete szemüveg , mint a fil-
mekben.
Több alacsony asztalkánál angol, német, kínai fic-
kók ülnek, dúsan párnázott fonott fotelokban és ke-
reveteken. Az asztalokon italos üvegek, poharak,
újságok, hamutartók, vörös virágszirmok.
A három fiú kicsit zavarban van, mert minden te-
kintet rájuk szegezôdik. Egy pillanattal késôbb már
mosolygós kínai lányok meghajlással üdvözlik, és
egy üres sarokba invitálják a jövevényeket. Már
hozzák is az italokat, már ott is az egykor jobb na-
pokat láthatott madám, aki szintén kínai, de beszél
angolul, franciául és németül.

A lányok öltözete nagyon változó. Van, aki necc -
harisnyában és rövid, lenge kabátkában, van, aki
nyakig begombolva, hosszú, hagyományos kínai ru-
hában sétál, és van, aki különleges kivágásokkal
hívja fel magára a figyelmet. Többségük fiatal, sôt
szépnek mondható. A forgalom közepes. De in-
kább elmennek, mint új kuncsaftok jönnének.
Róbert zavarban van. Még sosem járt kupleráj-
ban. A két fiú hamar dönt. Pillanatok alatt eltûnnek
egy-egy lánnyal. Róbert ott marad egyedül a sarok-
ban.
Észreveszi, hogy a fal takarásából egy lány nézi.
Egészen más, mint a többi. Róbert azt érzi, hogy
valami tévedés lehet, hiszen véletlenül kerülhetett
ide. Gyönyörûnek látja. Hosszú fekete haj, sötét
szemek, hosszú nyak, húsos ajkak. A ruhája is kü-
lönleges. Virágmintás, világos selyem, hosszú, majd-
nem a bokájáig ér, de oldalt hosszan fel van vágva.
Aztán a lány megfordul, és a ruhából kivirít a háta,
mert csak elölrôl zárt. Ahogy nézi a nôt és a ruhát,

Az egykori gettó ma turistalátványosság (Fotó: Dénes Gábor) 
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arra gondol, milyen ravasz, milyen eredeti, hogy ezt
a ruhát egy mozdulattal le lehetne fejteni róla…
A lány csak mosolyog, de nem lép a fiúhoz. Ró-
bert feláll, és a lány felé megy. Udvariasan megha-
jol, és bemutatkozik. A lány mosolyog, és hatalmas
szemével szinte belenéz a fiúba. A lány alacsony,
Róbert már elhagyta a 190 centit. A lány felnéz rá,
és elneveti magát. Leülnek a sarokba. A lány tölt
egy pohárka teát, és csak nézik egymást. A fiú,
talán a fokozott feszültség okán, egy slukkra fel-
hajtja a teát. A lány megfogja Róbert kezét. A fiú
csak bámulja a lány szépségét, a nyakát, a moso-
lyát, a szemét, a formáját. Nem tud betelni vele.
A lány finoman feláll, és kézen fogva elindulnak a
lépcsô felé. Az egyik barát már éppen jön lefelé, de
Róbert nem is veszi észre. 
Egy hosszabb folyosón mennek, majd az utolsó
szoba ajtaját nyitja a lány. Belépnek. A fiú átöleli a
lányt, a lány a fiú mellére hajtja a fejét. Így állnak
egy darabig, aztán a fiú a lány tekintetét keresi,
gyengéden megfogja a fejét, és meg akarja csó-
kolni. A lány udvariasan hárít. Kínaiul mond valamit.
Kezével magyarázza, hogy ezt nem szabad, ezt nem
lehet, ez nincs benne a szolgáltatásban. Ez csak a
testrôl szól. Itt nincs helye az érzelemnek. A lány
ott áll, Róbert szemébe néz – na, mi lesz? A fiú egy
mozdulattal kifejti ruhájából a lányt, aki ott áll elôtte
meztelenül, és még szebb, mint ruhástól. A lány a
fiú órájára mutat, hogy sietni kéne, mert az idô pénz.
– Értem – mondja Róbert magyarul. – Tudom,

mit mondasz. Értelek én… nem tehetek róla… tet-
szel nekem. Nem akarom elsietni ezt a pillanatot.
Ki tudja, hogy látlak-e még az életben?
A lány nagy szemekkel figyeli a szöveget, semmit
sem ért belôle, de mégis érti. Megpuszilja a saját
mutatóujját, és Róbert ajkára viszi át a csókot. Gom-
bolni kezdi a fiú ingjét, odabújik hozzá, és megsi-
mogatja szôrös mellkasát.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

A BUNDON

Megállok a Palace Hotel elôtt. Felnézek a hatalmas
tömbre. Ugyanezt láthatták a távoli rokonaim, az
ide menekülôk ezrei, tízezrei. Nem vagyok meg-
lepve. Az épület pont olyan, mint a korabeli fotó-
kon. A környezete sem változott.
Be kell menni, meg kell néznem, hogy milyen

belül. Próbálom betájolni magam, hogy hol is va-
gyok, hol lehettem volna, ha akkor én is idekerülök.
A távoli rokonok, a többiek, mind-mind megtették
ezt az utat. Szinte mindenki belépett ezen a kapun.
A szálloda akkor is a világ egyik legelegánsabb ho-
telje volt, ahogy ma is az. Csodálatos anyagok, cso-
dálatos összhang, színekben, fényekben, formák-

ban. Valami megfoghatatlan alkotói szabadság su-
gárzik a részletekbôl.
Aki menekült és túl volt a hajóúton, és ide belé-

pett, azt valóban elvarázsolta egy pillanatra. Innen
eljutnia a gettóba, az is kemény megterhelés lehe-
tett. Itt állok, nézem a falakat, a folyosókat a már-
ványfalak és burkolatok tükrözôdéseiben.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
A VII. Edward körúton (Nappal, külsô)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Útban Hongke felé, ahol a gettó van, sok érdekes
dolog akad. Az épületeket hatalmas reklámtáblák
fedik be. Ablakokat szinte nem is látni, csak a kínai
nyelvû, óriási, virító reklámtáblákat. Egy-egy tábla
szinte egy egész emeletet lefed. Az utcán tömeg,
különbözô kézikocsikon teherautónyi árut gyors-
lábú riksák fuvaroznak. Elsô pillanatra káosz, ami-
ben van rendszer és rend van benne.
– Hová visznek innen bennünket? – kérdezte
Spielmannét az újonnan érkezett Judit, egy közép-
korú magyar nô.
– Hongkébe megyünk. Ott van a zsidók lakta
gettó.
– Mit jelent itt Kínában a gettó? Én átéltem már a
gettót. Nem akarok megint gettóban élni.
– Itt a gettó nincsen körbezárva. Mindenki sza-
badon közlekedhet. A sok hasonló vörös téglás
épület miatt nevezték el így. Kínaiak laktak benne
elôtte, akiket a japánok elkergettek. Nagy részük
ma is a környezô folyókon, régi, ócska dzsunkákon
él, és nem mernek visszajönni, de sokan vannak,
akik visszajöttek, velük kell megosztani a lakhatást.
Ma már csak itt van hely a menekülteknek.
– Maguk is ott laknak?
– Nem. Mi a francia negyedben lakunk, de mi
már 1933-ban eljöttünk Bécsbôl. Tudtuk, hogy ott

Dénes Gábor és Dénes Eszter Sanghajban 
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nincs sok esélyünk. Szerencsére ismertük Sang-
hajt. A férjemnek voltak itt üzleti kapcsolatai, olyan
kereskedôk, akiktôl a selymet vettük régen. Ôk na-
gyon sokat segítettek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

EGY RÉGI FÉNYKÉPET TARTOK 
A KEZEMBEN

Keresem, hol is készülhetett. A hajdani gettó terü-
letén, a Hau San Lu utca sarkán állok. Keresem az
egykori Wayside Road 125/3-as házát. A négyszin-
tes épületben eredetileg tizenkét lakás volt. A get-
tóba költöztetés után több mint harminc családot
préseltek be ide. Az épületet ma is legalább harmin-
can lakják. A nagyobb szobákat két-háromfelé vá-
lasztották. Az egykor jobb napokat látott épület ha-
talmas ablakaiban persze csak szimpla üveget tet-
tek, ami télen azt jelentette, hogy kifûthetetlen volt
minden szoba, de nyáron sem volt jelentôsége, mert
semmit nem szigetelt. Az ablakok felett drótok van-
nak kifeszítve, amik ruhaszárításra szolgálnak.
Annak van szerencséje, aki a sarokszobát kapta,
mert onnan még van némi kilátás a környékre.
Akik az alsó szinten középen laknak, azok csak a
karnyújtásnyira lévô szemközti épületet láthatják.
Az úgynevezett – „preussische fluchtlinie” építészeti
aranyszabályt, ami az épületek egymáshoz való tá-

volságát határozza meg, itt nem nagyon vették
komolyan. Ha netán az egyik épület eldôlne, mint
a dominó végigdöntené az egész utcát. Itt, ezekben
az utcákban a szükség vezérelte az építészeket.
A háború a gettó egy részét elpusztította. Az épü-
letek falai ledôltek, csak a lépcsôházak és a vasbe-
tonszerkezetek maradtak meg. 1943-ban az ameri-
kaiak rossz helyre dobták a bombákat. De az élet
ment tovább. A gettó többi épületében még jobban
összezsúfolódtak az európai menekültek és az ôsla-
kos kínaiak. Furcsa kép, ami megmaradt errôl a
bombázásról. A gettó többi részét az utóbbi évek-
ben bontották le, mert a világ egyik legdrágább in-
gatlanára ma itt, Sanghajban van. Mivel kevés a hely,
a régi „értéktelen”épületeket bontják le. Így a gettó,
mint történelmi emlék, mementó, egyre fogyatkozik.
Valahogy meg kellene menteni legalább az emlékét.

Akik túlélték, lassan elmennek, lassan elporladnak
az emléktárgyak, a helyszínek, a fotónegatívok, a
tanúk, a levelek. Meg kellene menteni a világnak,
hogy emlékezhessen, hogy legyenek példák kiállás-
ról, emberi közösségrôl, kiváló emberekrôl, elvek-
rôl, szolidaritásról, humanitásról, amelyekre ma is,
holnap is érdemes visszaemlékezni.

(Vége az elsô résznek)

Sanghajban ma több mint négyezer felhôkarcoló található 


