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BÖHM ARANKA AKTÁJA
Ismertem egy bejárónőt, egy Juliskát. Vagy két
történelmi korszakkal ezelőtt bejárogatott Karinthyékhoz, még a Verpeléti úton. "A Verpeléti út
végén, a dohánygyár és a még ki nem szárított
Lágymányosi-tó közelében" - ahogyan később
a legkisebbik gyerek, Karinthy Ferenc megírta.
Juliska egyszer elmesélt róluk egy történetet.
Eszerint arankairtás volt a kerületben vagy a fővá
rosban (vagy talán valamelyik külvárosban). Az
aranka gyomnövény. Karinthy Frigyes valahonnan szerzett egy falragaszt, s diadallal rajzszögezte
ki a lakásuk ajtajára: "ARANKAIRTAs. Elrendelem, hogy . .. "
Valahogy így. Böhm Aranka doktornő pedig,
amikor délután hazaérkezett, ezt a hirdetményt
megpillantva a bejárati ajtón, éktelen haragra gerjedt. Talán rossz napja volt különben is.
- És tessék elképzelni: kizárta szegény író urat!
Nem engedte be a lakásba. Nem eresztette be, nem
és nem. A szerencsétlen férje ott éjszakázott a lépcsőházban!

Így mesélte az egyszeri takarítónő.
A Böhm Aranka-anekdoták közül az a legismertebb Pesten, hogy Karinthy Frigyest egyszer valamely hivatalban vagy boltban semmibe vették,
nem ismerték fel, hiába is mutatkozott be; hanem
aztán, amikor kiderült, hogy ő a Böhm- Aranka
férje ...
.
- . . . a Böhm Aranka férje? Hát miért nem
mondta rögtön, hogy maga a Böhm Aranka
férje?! . . . Valami egészen más nevet mondott az
előbb ...
A "Böhm Aranka férje" az én köreimben rég
bevonult a családi szállóigék közé. S az Utazás
a koponyám körül-ből, valamint a belőle készült fIlm
nyomán (miért is adják olyan ritkán? Ruttkai Éva
játszotta benne Böhm Arankát és Latinovits volt
Karinthy!) srácok száján is hallani lehetett a tragikomikus idézetet, a szemrehányó hitvesi mondatot:
- Magának pangásos papillája van, és nem szól?!
Déry Tibor itélet nincs című memoár-regényében, bárhogyan vélekedjék is bárki a Böhm
Aranka-fejezetről , anekdoták hisztisen groteszk
hősnőjéből ebben a visszaemlékezésben vált szenvedő és esendő, boldogtalan és a boldogság után
futó asszonnyá. "Az ő feketén villogó szépsége,
viharos asszonyisága" - ahogyan Kosztolányi
Dezsőné ír róla Karinthy Frigyesről szóló könyvében, "gyönyörű-szertelen anyám" - ahogyan

HE/mondanám az út hová vezet . . . «
(KARINTHY FRIGYES: ELŐSZÓ)

Karinthy Ferenc látja és láttatja: - az a "veszélyesen
szép", "csillogóan fekete asszony", aki annyi férfm
tudott uralkodni, izgalmas és szexepiles nő lehetett. A "Csilla" nevet, amellyel írásaiban illetni
szokta, alighanem a csillogása, csillogó egyéniségének emléke adatta fia toll ára (még az igazság
kárára is, hiszen zsidó nőket aligha volt szokás
a harmincas években e névre "keresztelni").
Egyik legszebb novellájában - egy levélmontázsban - Karinthy Ferenc közreadja azt a hitelesnek látszó utolsó üzenetet, amelyet "Csilla" a (zalaegerszegi) gyűjtőtábor területérőljuttatott ki:
"Dénes, szerelmem, kidobom ezt a cédulát
a pályudvar kerítésén, és megcímzem, talán valaki
megtalálja és elküldi. Ide zsúfolták az embereket,
miután minden értéktárgyunkat, holminkat elvették. Most kezdik a bevagonírozást, zűrzavar, ordítozás. Senki se tudja, hová visznek, állítólag
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Németországba. Törődjön Öcsivel, keresse meg
a századánál! Két napja kezet mosni se lehetett, egy
asszony belehalt az izgalmakba. Azt hiszem, mindennek vége. "
..
A levélben említett Ocsi, a "mi gyerekünk" , akit
kicsi korában "az én gyerekem meg a Maga gyereke" verni szoktak: Cini. Ellenben az, akinek az
utolsó üzenet szól, "Dénes, szerelmem" , egy
Böhm Arankánál sok-sok évvel fiatalabb katonatiszt, Karinthy Frigyes özvegyének utolsó szeretője. Karinthy Ferenc egyszer egy rádióinterjúban
elmondta Kabdebó Lorántnak, hogy az anyja
"érezte, mi vár rá, majdnem minden este arról
beszélt, hogy meg fogják ölni". Azután a fiúnak be
kellett vonulnia (erre vonatkozik a parancsoló
könyörgés: "keress,e meg a századánál" .)
Déry Tibor az Itélet nincs lapjain leírja, hogyan
próbált Böhm Aranka 1944-ben kibújni a hurokból, amelyet a sors vetett neki ... s hogyan szaladt
bele a hurokba:
"A háború alatt ritkán találkoztunk. A sárga csillag bevezetése után eljött hozzám, tanácsot kérni:
maradjon-e Pesten, de a csillagot nem hajlandó felvarrni; vagy fogadjon el egy orvosi állást egy
dunántúli elmegyógyintézetben, hol talán biztonságosabban vészelhetné át a háború végét. Ez utóbbit tanácsoltam; Pesten annyi ember ismerte, hogy
aligha kerülhetett volna el egy névtelen feljelentést" (már tudniillik abban az esetben, ha a megkülönböztető jelzés viselésére kötelezett személyként
e jel nélküljárkál az utcán - E. M .).
"Az elsők között volt - folytatta Déry -, akiket
a németek vidékről elhurcoltak. Auschwitzban,
egy megmenekült tanú elbeszélése szerint, a kivagonírozásnál azt kiáltozta volna, hogy a legnagyobb magyar író özvegye, engedjék szabadon."
Sok évvel később, az Országos Levéltár 1944-es
iratanyagát tanulmányozva, meredhettem rá dr.
Böhm Aranka aktájára a M. Kir. Belügyminisztérium véletlenül fennmaradt ügyiratai között. A felzetből kiderül, hogy "önként jelentkezett", "egyelőre három hó tartamára", 1944. május 4-én, és
hogy a zalaegerszegi megyei közkórházhoz "honvédelmi munkára" ki is rendeltetett.
Honvédelmi munkaszolgálatra - ennyit talán el
kell mondanom az utóbb születettek kedvéért
- nőket nem hívtak be az ország német megszállása
előtt. Az orvosi "honvédelmi munkaszolgálat"
pedig önálló kategória volt a zsidó férfiak bizonyos
évjárataira kirótt "közérdekű munkaszolgálaton"
belül, ugyanis azoknak a keresztény orvosoknak
a helyébe, akiket katonaorvosként frontszolgálatra
köteleztek, s akik után ellátatlan körzet vagy be
nem töltött kórházi orvosi státus maradt, a háború
éveiben zsidó orvosokat hívtak be. (Olvastam feljelentéseket is e tárgyban - olyanok beadványait,
akik nehezményezték, hogy míg az ő hozzátartozójuk a fronton küzd, addig a zsidó orvos a hinter40
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landban "dekkol", s nincs kitéve napi életveszélynek. ) A munkaszolgálatos zsidó orvosok kijelölésük helyén szabad mozgásukban korlátozva voltak
ugyan, a számukra kijelölt helységet csak külön
engedély birtokában hagyhatták el, családjukat
nem vihették magukkal, illetőleg nem hozathatták
maguk után, és csak igen szerény illetményben
részesültek, ám mégis "főnyeremény" volt
- ahogy akkoriban mondták - orvosi munkát végezhetni a hátországban, és nem lapátos katona(?)-
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talán ez a már nem fiatal, akkor ötvenegy éves
asszony? Nincs kizárva, hogy még efféle naiv feltételezés is állt a dolog hátterében, ám a lényeg az
a rémhír volt, hogy Budapest zsidó lakosságát fogják elsőnek deportálni. Logikusnak is látszott,
hogy onnan, ahol eleve koncentrálva vannak, fogják a többit megelőzve "kiemelni" a zsidókat,
s elképzelhetetlennek látszott, hogy a háború tombolása és az országhatárokhoz való közeledése
közepette lesz erő az országban szétszórtan élő zsidóság összegyűjtésére. (Lett . .. )
A következő irat Zalaegerszeg megyei városi
közkórháza igazgatóját értesíti, hogy kirendelt
orvos érkezik. Az iratnak az a kitétele, miszerint "a
munkára kötelezettől a fogadalmat vegye ki és
annak megtörténtét jelentse", számos más ügyirat
tanulmányozása közben világosodott meg számomra, azokban az aktakötegekben ugyanis
a munkaszolgálatos orvostól "kivett" eskü szövege
is olvasható volt, amely e szavakkal kezdődött:
"Én, X. y. izraelita vallású orvos . .. " Dr. Böhm
Aranka ellenben evangélikus vallású volt, miként
az a következő iratból kiderül, amely Zalaegerszegre való megérkezéséről tudósít, 1944. május
16-i dátummal, s arról, hogy fogadalmat tett.
Böhm Aranka is folyton érezte maga felé közeledni a végzetet; erről egy hónappal későbbi, saját
kezűleg írt, rövid beadványa enged megsejtenünk
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ként tisztogatni aknamező ket. Így aztán az orvosi
munkaszolgálatra kirendeltek tagadhatatlanul elő
nyösebb helyzetben voltak munkaszolgálatos társaik tömegénél. Női orvosi munkaszolgálatra való
kirendelés azonban nem volt szokásban.
Az aktakötegben megmaradt a dr. Böhm
Aranka "orvos úrnőnek" Budapest, V., Sas u. 11.
II. em. 3. szám alá küldött értesítés egyik példánya,
mely szerint "a zalaegerszegi közkórháznál segédorvosi tennivalók ellátására honvédelmi munkára"
köteleztetett, és jelen határozat "kézhezvételétől
számított 3 napon belül" kellett jelentkeznie munkahelyén.
Miért akart a fővárosból vidékre kerülni?
Önkéntes jelentkezésétől ,jó pontokat" remélt
41

valamit. 1944. június 15-i dátummal, a "Nagyméltóságú Belügyminiszter Úrnak" címezve, "Alulírott azon alázatos kéréssel járulok Méltóságod elé,
hogy engem honvédelmi munkaszo)gálatos teendőim alól felmenteni méltóztassék. Espedig a csatolt V. k(erületi) tisztiorvosi bizonyítvány alapján
betegségem címén. " Az aláírás: "Nagyméltóságod
alázatos szolgája Dr. Böhm Aranka".
A mellékletként benyújtott "Tisztiorvosi bizonyítvány", mely kiadatott "bajmegállapítás céljára", új, 1944. június hó 14-én kelt, Budapesten
szerezte meg számára valamely fellármázott lelkiismeretű barát vagy barátnő (talán "Dénes, szerelmern", illetőleg az, akit Karinthy Ferenc Dénesnek
nevez). Az V. ker. tisztiorvos is nyilvánvalóan
segíteni akart a kolléganőn, ám a baj, amit megállapít, nem új, a "medencecsonttörés utáni állapot",
a "bal combcsont törés utáni lábrövidülés" egy
évekkel korábbi öngyilkossági kísérlet következménye. A már emlegetett levél-montázsban
Karinthy Ferenc olvasnunk engedte azt a levelet is,
amelyet "Csilla" annak a fiatal katonatisztnek írt
egykoron, aki feltűnő érdeklődés t mutatott iránta
- s akit a körüludvarolt hölgy nemcsak annak közlésével kíván elriasztani a közeléből, hogy sok-sok
évvel öregebb nála, hanem a tény felidézésével is,
hogy régebben szerelmi okból öngyilkosságot
követett el, és megmentették ugyan, de sánta
maradt. Milyen vonzónak kellett lennie annak az
asszonynak, aki mellől "Dénes" mindezek ellenére
sem tágított ... És mily egyértelműség gel siettethette a szörnyű véget Böhm Aranka sántaság a az
auschwitzi rámpán . . .
De még nem tartunk ott. Látszólag még a M.
Kir. Belügyminisztériumban is segíteni akarnak.
A kérvény 1944. június 16-án, tehát két nap múlva
már "iktatás alatt van", már kész az értesítés Zalaegerszeg megyei város közkórháza igazgatója számára, miszerint "Dr. Böhm Aranka orvost, aki az
1893. évben született, evang. vallású, budapesti
lakos, mivel betegsége miatt a szolgálat kifogástalan ellátására képtelen, a munkaszolgálatból elbocsátom. " Külön kedvezés, hogy át van húzva az
előregyártott szövegnek az a sora, melynek értelmében "a leváltására egyidejűleg kirendelt orvos
szolgálatra jelentkezését bevárni köteles" volna,
ellenben fennáll az, hogy "V onatkozó rendeletemet nevezett részére tértivénnyel ellátva csatoltan
megküldöm", azaz ennek birtokában Böhm
Aranka azonnal elhagyhatia Zalaegerszeget,
vonatra ülhet, és Pestre jöhet ... az űzött vad még
megkísérelheti, hogy kisurranjon a már rávetült
háló alól.
1944. június hó 14-e szombatra esett. Szombaton szerezte meg valaki a tisztiorvosi igazolást.
Vasárnap, 15-én, úgy látszik, még a munkaszolgálatos orvos is fogadhatott vendéget, a jelenlétében
írhatta meg ideges betűivel, igénytelen formátum42
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jelentés, miszerint a "Zalaegerszeg m. város közkórházához segédorvosként munkaszolgálatra
kirendelt dr. Böhm Aranka volt Budapest Sas u.
11. II. 3. sz. lakos szolgálati viszonya elszállítás
miatt 1944. évi június hó 30-ával megszŰllt".
"Elszállítás miatt" .
A M. Kir. Belügyminisztériumban, az Orvosi
Erők Felhasználásának Kormánybiztosságán valaki kézzel ráírta az aktára "Tudomásul szolgál.
Irattárba!" Amikor az egész kötegről fotókópiákat
kértem, ennek az utolsó megjegyzésnek a fotómásolatát is megrendeltem. Nem készült el - talán
mert a másoló már annyi ilyet ·és ehhez hasonlót
látott. Például: "A változott helyzet folytán az oszt(ály) részéről int(ézkedés) nem szükséges." Vagy:
"Időközben tárgytalanná vált, irattárba teendő."
Vagy: "Időszerűtlenné vált, irattárba! " Annyi ilyen
van, pedig milyen kevesen voltak abban a helyzetben, hogy egyáltalán kérvénnyel fordulhattak a hatóságokhoz ...
Böhm Aranka ügye a maga rendkívüliségében
általános. Az a rendkívüli benne, hogy egy darabon követhető a sorsa - a követhetetlenségben.
ban, nem sok reménnyel, kérvényét a "Nagyméltóságú Belügyminiszter Úrnak". Hétfőn, 16-án
reggel a vasárnapi látogató már rohant a kérvénynyel abelügybe . .. miután nyilvánvalóvá vált,
hogy nem lehet megbújni egy vidéki közkórházban, a vidék zsidóságának elszállítására előbb keríteneksort.
Az a kezdeti vészhír egyébként, hogy először
a főváros zsidóságára fognak lecsapni, nem volt
egészen alaptalan. A hazánkba érkezett zsidótlanító
különítmény, az Eichmann-Kommando egyik
tagja, báró Dieter Wisliceny SS-százados, akit közvetlenül a háború után sikerült elfogni, s akit
Pozsonyban - mint a szlovákiai deportálások fő
felelősét - ki is végeztek, vallomásában leírta, hogy
"Kezdetben csak Kárpát-Ukrajna (értsd: Kárpátalja - E. M.) és Észak-Erdély gettóizálását határozták el. Endre államtitkár (vitéz dr. Endre László
belügyi államtitkár) és a mieink között nagy vita
támadt, nem kellene-e a gettóizálást a fővárosban
kezdeni. Ferenczy csendőralezredes Endrével
ellentétben Kárpát-Ukrajnára szavazott. Magam is
azon a véleményen voltam, hogy a kezdet kezdetén
még ne keltsünk nagy feltünést a fővárosban. Utólag Endre néhány alkalommal keserű célzásokat
tett, hogy ha akkor rá hallgattunk volna, már
Budapestről is deportálva lettek volna a zsidók ... "
Dr. Böhm Aranka tehát, iszonyatos előérzetek
től gyötörten, megpróbált visszamenekülni Pestre.
A M. Kir. Belügyminisztérium XVI. Om (Orvosi
Munkaerők) osztálya az akta felzetén még azt az
utasítást is adja a kiadónak, hogy "Az egész ajánlottan küldendő". Válaszul azonban már csak Zalaegerszeg megyei város polgármesterétől érkezett

Mezei András /

DEPORTÁLT NŐK
SZERELVÉNYE
Én a térde alatt fogom meg,
a társam a hóna alá nyúl,
de így is nehezen emeljük
az alélt nőt, ki szennyezettet'
csúszik kezünkben, mint a szappan,
a lábai összerondítva
csüggnek ernyedten, a szemérme
a többhetes mosdatlanságban
kitakarva, a lélegzetet
már rég a számon át veszem,
a sörgyári rampán cipelem
a már erőtlen, hasmenéses
nőket, akik gyalogmenetben
jutottak el Németországba
és most onnan, zárt vagonokban
szállíttattak Magyarországra.
A nyilasok hátrahúzódnak.
A légzésük mind nehezebb lesz
a sörgyári rampán, Kőszegen.
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