
HATLçBö K¹LT°SZET

Lehetne bÀr c¢ltudatos
tev¢kenys¢g a versÁrÀs!
Ki tempÂsan tisztÀra mos
egy ablaktÀblÀt, hogy kilÀss,

mutathatja: f´nt kezdtem el,
itt tartok, ott lent fejezem
be. MÁg dÃdol, nem vesztegel
gumikesztyüs keze. Te sem

´r¡lsz, elakadvÀn a nyelv
beszennyezûd´tt ¡veg¢n.
MunkÀlkodnÀl ä ha volna ä terv

szerint: a kezdet kezdet¢n
tisztÀzva, meddig s merre m¢gy.
De maszatolsz csak, mint a l¢gy.

Vajda MiklÂs

KIRAKATPER, CSALçDI HçTT°RREL
àDrÀga jÂ RÀkosi MÀtyÀs!Ê ä Bajor Gizi levelei

A t´rt¢net akkori m¢rt¢kkel nem mondhatÂ sz´rnyünek. Egy propagandac¢llal indÁ-
tott politikai kirakatperrûl van szÂ; a vÀd abszurd, a tanÃk ¢s bizonyÁt¢kok hamisak.
A politikai c¢l a polgÀrsÀg megf¢lemlÁt¢se. De nem v¢geznek ki senkit, a kihallgatÀsi
mÂdszer inkÀbb csak durva k¢nyszerÁt¢snek nevezhetû, ¢s a levelek v¢g¡l el¢rik c¢l-
jukat: kiengedik a b´rt´nbûl, bÀr csak ideiglenesen, azt, akinek ¢rdek¢ben ÁrÂdtak.

Negyvennyolc ¢v mÃltÀn visszatekintve a t´rt¢net nemcsak az¢rt megd´bbentû
m¢gis, mert egy teljesen naiv, a politikÀtÂl tÀvol ÀllÂ asszony meghurcolÀsÀt dokumen-
tÀlja, hanem mert k¢t fûszereplûje a korszak zseniÀlis szupersztÀr-szÁn¢sznûje: Bajor
Gizi, ¢s a hatalma telj¢ben ÀllÂ diktÀtor: RÀkosi MÀtyÀs. K´z´s t´rt¢net¡kben egy nagy
müv¢sz ¢s pÀratlan ember az ́ nzetlen segÁt¢sben odÀig megy, hogy megalÀzkodik egy
t´meggyilkos elûtt, aminek eredm¢nyek¢pp kiv¢teles kegyk¢nt ideiglenesen szabad-
lÀbra helyeznek egy hazug vÀddal beb´rt´nz´tt asszonyt, ¢s fiÀt megtürik az egye-
temen.
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Eff¢le helyzeteket gyakran produkÀlt mÀr a t´rt¢nelem, de ilyen bûs¢gesen, t´bb
oldalrÂl dokumentÀlt esettel ritkÀn talÀlkozhatunk. A k´ny´rgû ¢s hÁzelgû levelek, a
margÂikra firkÀlt megjegyz¢sekkel ¢s utasÁtÀsokkal s az Àltaluk generÀlt jelent¢sek ¢s
belsû referÀtumok bevilÀgÁtanak a kommunista diktatÃra g¢pezet¢be ¢s l¢lektanÀba.
LÀtjuk a hatalmon l¢vûk cinizmusÀt, lÀtjuk, ahogy ¢lvezettel labdÀznak az emberi sor-
sokkal, ¢s megjÀtsszÀk ä ez is r¢sze az ¢lvezet¡knek ä, hogy ûket is k´ti a t´rv¢ny. LÀt-
juk, ahogy az apparÀtus kiszolgÀlja a piramis tetej¢n ÀllÂ diktÀtort, f´ldobÀlja neki a
labdÀkat, akÀr valami zsonglûrcsapat. A szÁn¢sznû tudja, hogy elsûsorban a hiÃsÀga
felûl k´zelÁtheti meg a diktÀtort. ElszÀntsÀga, konok kitartÀsa, naivitÀsnak ÀlcÀzott erû-
szakossÀga megd´bbentû ä a segÁteni akarÀsban messze tÃlmegy az elvÀrhatÂn, de
szinte m¢g az elk¢pzelhetûn is. A levelek megindÁtÂ ¢rvel¢se ¢s taktikÀzÀsa a kislÀnyos-
tÂl a rajongÂn ¢s politikai naivÀn Àt a nagy müv¢sznû gûgj¢ig ¢s a k´vetelû szenvedûig
terjed ä pÀratlan emberi megnyilvÀnulÀsok a maguk nem¢ben, fûleg, ha meggondol-
juk, hogy a leveleket nem is k´zeli hozzÀtartozÂja, hanem volt f¢rj¢nek harmadik fe-
les¢ge ¢rdek¢ben Árta. A diktÀtor jÂ ideig hagyja instanciÀzni, k´ny´r´gni a szÁn¢sznût,
nem reagÀl, de k´zben tÀj¢kozÂdik, referÀltat magÀnak, gondosan elûk¢szÁti a maga
jelenet¢t, amikor majd nagyÃri kegyet fog gyakorolni. Szerepel m¢g a fûideolÂgus ¢s
n¢pmüvel¢si miniszter: R¢vai JÂzsef, ¢s k¢t igazsÀg¡gy-miniszter: Ries IstvÀn, majd
MolnÀr Erik; egy çVO-s alezredes-igazsÀg¡gyi ÀllamtitkÀr: D¢csi Gyula; egy çVO-s
ezredes ¢s jogÀszfigura, akkor osztÀlyfûn´k az igazsÀg¡gy-miniszt¢riumban, KÀdÀr
idej¢n majd (mert cinizmusbÂl akkor sem lesz hiÀny) a Szerzûi Jogv¢dû fûigazgatÂja:
TimÀr IstvÀn. °s f´ltünik, ¢rintûleg, egy elsû¢ves angoläfrancia szakos b´lcs¢szhall-
gatÂ, a meghurcolt asszony fia. Ez ¢n voltam. A meghurcolt asszony pedig ́ zvegy ¢des-
anyÀm.

Mindenekelûtt, Bajor Gizi. KeresztanyÀm, apÀm elsû feles¢ge, szinte mÀsodik
anyÀm, gyerek- ¢s ifjÃkorom napja ¢s sz¡ntelen csodÀja, varÀzslatos szem¢lyis¢g¢vel,
kimerÁthetetlen szeretet¢vel ¢s szinte jellemrontÂ k¢nyeztet¢s¢vel maga a f´ldi gond-
visel¢s, aki a legnehezebb idûkben nemegyszer a s¢rthetetlens¢g biztonsÀg¢rzet¢t ad-
ta, s akiben sohasem csalÂdtam. JÂsÀg, segÁtûk¢szs¢g, bÀtorsÀg, adakozÀs, ́ nzetlens¢g,
empÀtia, lelki tÀmasz ä rÂla szÂlva semmitmondÂ szavak csupÀn. Akiken anyagilag
segÁtett, akiket megmentett b´rt´n´kbûl, tÀborokbÂl, elhurcolÀstÂl, bombÀzÀstÂl, aki-
ket befogadott, akiket munkÀhoz juttatott, protezsÀlt, Âvott, bÀtorÁtott ¢s elindÁtott,
ben¢pesÁten¢nek egy kisebb vÀrost. Ha Izraelben egy-egy fÀt ¡ltetnek azok eml¢k¢re,
akik zsidÂkat mentettek, egy hatalmas t´lggyel tartoznak Bajor Gizinek. Ez a k´zle-
m¢ny legyen egy koszorÃ az û eml¢k¢re ott, ahol a kommunistÀk megmentett Àldo-
zatait kellene szÀmon tartani.

A leveleket HuszÀr Tibor talÀlta meg az OrszÀgos Lev¢ltÀrban, ¢s bocsÀtotta ren-
delkez¢semre, ami¢rt ezÃton mondok hÀlÀs k´sz´netet.

A t´rt¢net a magyar tÀrsadalom f´lbomlÂ vagy inkÀbb f´lt¢pett szûttes¢ben vizsgÀlva
tanulsÀgos igazÀn; ¢rdemes kiss¢ tÀvolabbrÂl kezdeni. A fû szÀlak egyik oldalon az elsû
vilÀghÀborÃig vezetnek vissza, amikor Bajor Gizella, a Nemzeti SzÁnhÀz fiatal müv¢sz-
nûje elsû sikereit aratja, ¢s lelkendezve szÀmol be rÂluk az olasz fronton katonÀskodÂ
vûleg¢ny¢nek.

[1917] àSzerda ¢jjel az Àgyamban, VIII. 1-¢n. ...Itt mell¢kelem a Direktor [Ambrus ZoltÀn]
level¢t. Mit szÂlsz ehhez? °s a szerepek!?! IdÀig m¢g csak az egyiket olvastam, a MÂricz¢t, remek.
Fû, fû, fûszerep. [PACSIRTASZñ.] Furcsa ¢s ûr¡lt neh¢z. Hogy mit vÀlaszolok neki, azt ugyancsak
mell¢kelni fogom.Ê
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à1917. IX. 30-Àn, vasÀrnap. ...A legintimebb szÁnhÀzi dolgokat elmondja a direktor nekem.
Azt is mondta hogy a MolnÀr premierig nem szabad p¢nzt k¢rnem mert akkor k¢sz¡l û egy nagy
arÀnyÃ vÀgÀst eszk´z´lni r¢szemre. Te Duczi azt megÁrtam ugye, hogy 1000 koronÀt kaptam? Te
most 14-¢ig 10szer jÀtszom minden egyes alkalommal 20 koronÀt kapok, mert a DadÀban is ¢ne-
kelek. K¢rdezted hogy Brody hogy viselkedik? M¢g eddig igen keveset volt ott, de Ãgy meg van
el¢gedve! EgyÀltalÀn azt mondjÀk m¢g ilyen sikerem nem volt mint a DadÀban. °n is azt hiszem
hogy m¢g idÀig ez a legjobb szerepem...Ê

Duczi: Dr. Vajda ¹d´n tartal¢kos t¡z¢r zÀszlÂs, egy ismert budapesti ¡gyv¢di iroda
tagja, neves fiatal sajtÂjogÀsz. A hÀborÃ utÀn ́ sszehÀzasodnak, de a hÀzassÀg nem tart
sokÀig. F´ltehetûleg t´bbrendbeli k´lcs´n´s hütlenked¢sek okÀn, 1922-tûl k¡l´n ¢l-
nek, 1927-ben elvÀlnak, de testv¢rekk¢nt szeretik egymÀst, ¢s mindhalÀlig r¢szt vesz-
nek egymÀs ¢let¢ben. Az ¡gyv¢d nemsokÀra Àtveszi principÀlisÀnak irodÀjÀt. Bajor
Gizi r¢v¢n most mÀr a szÁn¢szvilÀg is hozzÀ viszi peres ¡gyeit, de a kirÀlyi csalÀd ala-
pÁtvÀnyi vagyonÀt is û kezeli, vagyis a fûvÀros egyik sztÀr¡gyv¢dje lesz.

A szÁn¢sznû most egy dÃsgazdag bankÀrt n¢z ki magÀnak, hozzÀmegy feles¢g¡l, s
a megbüv´lt f¢rfi f´l¢pÁti neki a Stromfeld Aur¢l Ãti hatalmas neobarokk villÀt, mely
ma szÁn¢szmÃzeum. Az ¡gyv¢d Herczeg Ferenc, az àÁrÂfejedelemÊ hÃgÀt, Herzog
PaulÀt veszi el, ÀllÁtÂlag szÁvess¢gbûl. Ezek a frigyek sem bizonyulnak tartÂsnak. A ban-
kÀr t´nkremegy, s a szÁn¢sznû elvÀlik tûle ä bÀr meglehet, hogy fordÁtott volt a sorrend.
Az ¡gyv¢d is elvÀlik Ãjra. Idûk´zben a selyemingeit hÀzhoz szÀllÁtÂ varrÂlÀnykÀtÂl kis-
lÀnya sz¡letett; adoptÀlja, majd egy svÀjci zÀrdÀban nevelteti.

Ekkor l¢p szÁnre e t´rt¢net voltak¢ppeni hûsnûje. A hÃszas ¢vek v¢g¢n vagyunk.
Az ¡gyv¢det a Carlton Hotelban egy bÀlon bemutatjÀk egy jÂ csalÀdbÂl valÂ, szeg¢ny,
de gy´ny´rü erd¢lyi lÀnynak. Csernovics Judit '29-ben huszonn¢gy ¢ves. Volt Hubay-
n´vend¢k, de a Zeneakad¢miÀt anyagi okokbÂl abba kellett hagynia. CsalÀdi kapcso-
latai juttatjÀk ÀllÀsba: nagyn¢nje f¢rje Erd¢lyben ugyanott volt m¢neskari tiszt, ahol
a RÀdiÂ eln´k¢nek, vit¢z leveldi Kozma MiklÂsnak az apja. Judit a RÀdiÂ igazgatÂsÀ-
gÀra ker¡l titkÀrnûnek. Nûv¢rei mÀr f¢rjhez mentek. ý tÀvoli csodÀlÂja Bajor Gizinek,
Ágy az ¡gyv¢dnek nyert ¡gye van.

A Csernovics csalÀd t´rt¢net¢ben nem is egy megÁratlan JÂkai-reg¢ny rejlik. Az¢rt
t¢rek ki rÀ, mert az ¡gyben minduntalan f´lmer¡l a vÀdlott àarisztokrataÊ szÀrmazÀsa.
A montenegrÂi szerb csalÀd a XIV. szÀzad k´zep¢n bukkan f´l; tagjai k´zt monteneg-
rÂi fejedelmek vannak, ¢s Skander b¢g, a t´r´kverû albÀn nemzeti hûs is k´z¢j¡k tar-
tozik. Az ivad¢kok behÀlÂzzÀk a k´z¢pkori BalkÀnt, majd szinte az eg¢sz MonarchiÀt,
de jut belûl¡k PÀrizsba, Londonba, AmerikÀba is. A XVII. szÀzad v¢g¢n Csernovics
(Crnajovics) Arz¢n ipeki pÀtriÀrka negyvenezer szerb csalÀddal a t´r´k elûl Magyar-
orszÀgra menek¡l; ezek a BÀcskÀban, RÀckev¢n, Szentendr¢n ¢lû mai szerbek ûsei. A
csalÀd 1720-ban III. KÀrolytÂl kapja a magyar nemess¢get. Birtokaik Erd¢ly nyugati
sz¢l¢n, a Partiumban vannak. M¢g a XVIII. szÀzadban Csernovics PÀl sÂgora, bizo-
nyos Zorich Simon, kivÀndorol OroszorszÀgba, beÀll a hadseregbe, ¢s hamarosan
Nagy Katalin cÀrnû kegyence ¢s szeretûje lesz. A hÀlÀs cÀrnû grÂfi rangra emeli, tÀ-
bornokkÀ ¢s cÀri hadseg¢dd¢ nevezi ki, ¢s ¢vi f¢lmilliÂ rubeles j´vedelmet hajtÂ ha-
talmas uradalmat ajÀnd¢koz neki. GrÂf Narantsich-Zorich sÂgorÀra, Csernovics PÀl
kirÀlyi tanÀcsosra hagyomÀnyozza a mes¢s vagyont, amely aztÀn ´r´klûdik a csalÀd-
ban, mÁg a mÃlt szÀzad elej¢n cÀri enged¢llyel el nem adjÀk. A k¢sei ´r´k´s azonban,
Csernovics P¢ter temesi grÂf ¢s fûispÀn, egy igazi nÀbob ¢s JÂkai-figura, lek¢si az
ig¢nyl¢si hatÀridût, ¢s Ágy az eg¢sz vagyon elÃszik. Eddigre mÀr teljesen elmagyaro-
sodtak a Csernovicsok. Ez a P¢ter grÂf, legendÀs kÀrtyÀs k¡l´nben, adja a p¢nzt 1841-
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ben a b´rt´nbûl szabadult Kossuthnak a Pesti HÁrlap megindÁtÀsÀhoz, ¢s '49 ûsz¢n û
viszi ki hintajÀn az orszÀgbÂl a menek¡lû Kossuth Lajost. A mÀsik ÀgbÂl valÂ sz¢p Cser-
novics EmÁlia, d¢dapÀm nûv¢re, akit anyÀm kisgyerekk¢nt m¢g ismert, 1848-ban
Damjanich JÀnos tÀbornokhoz megy feles¢g¡l; egy¢vi hÀzassÀg utÀn, ´zvegyen ma-
radva hat ¢vtizedig Àpolja v¢rtanÃ f¢rje eml¢k¢t. N¢hÀny tÀrgyÀt, k´zt¡k bel¡l àGyÀsz-
eml¢k Arad Okt. 6. dik 1849Ê feliratÃ, bilincs formÀjÃ karperec¢t, ¢n ûrz´m. Csak tü-
heggyel nyithatÂ parÀnyi rekesz¢ben gyerekkoromban m¢g benne volt a f´lakasztott
tÀbornok hajszÀla, de annyit n¢zegettem annak idej¢n, illû borzongÀssal, hogy ä
mondhatni szûr¢n-szÀlÀn ä eltünt. Csernovics EmÁlia fiatal lÀny korÀbÂl valÂ, k´zel
¢letnagysÀgÃ, karcsÃ derekÃ, hÀromnegyed alakos sz¢p portr¢ja, egy jÂ nevü osztrÀk
portr¢festû munkÀja 1838-bÂl, n¢zi, ahogy most ezt Árom.

Judit apja, a csalÀd k´znemesi ÀgÀbÂl valÂ Csernovics Diodor nagyapÀm Aradon
volt az erd¢lyi Àllami birtokok ¢s a telepÁt¢si ¡gyek fûfel¡gyelûje, miniszteri tanÀcsosi
rangban. ElvÀlt ember; elsû feles¢g¢tûl, Latinovits IlonÀtÂl, aki egy Bethlen grÂf, te-
mesi fûispÀn kedv¢¢rt gyerekest¡l otthagyta, n¢gy lÀnya ¢s egy fia van, ezeket k¡l´n-
b´zû osztrÀk ¢s magyar int¢zetekben nevelteti. MÀsodik feles¢ge, bÀrÂ Duka Olga, hÀ-
rom lÀnyt sz¡lt neki; anyÀm a legfiatalabbik. KivÀlÂ mezûgazdasÀgi szakember, jÂk¢pü
f¢rfi, zord atya ¢s lÀnyai francia nevelûnûinek elcsÀbÁtÂja. Bethlen IstvÀn f´ldmüve-
l¢s¡gyi miniszternek k¢ri f´l, de nem vÀllalja, nem akar Budapesten ¢lni. Bethlen erre
rÀbesz¢li, hogy maradjon akkor Aradon, tegye le az esk¡t a romÀn Àllamra, mert Ãgy
hasznÀra lehet a magyaroknak. Az esk¡t¢tel utÀn nagypapa halÀlsÀpadtan tÀntorog
elû; a sokkot sohasem heveri ki. K¢t hÂnap mÃlva a romÀnok elbocsÀtjÀk.

1922-ben ez¢rt a csalÀd birtokot, kÃriÀt, szûlût, mindent hÀtrahagyva Àttelep¡l Ma-
gyarorszÀgra. Mint annyian, hÂnapokig vagonban laknak a Nyugati pÀlyaudvaron,
majd ism¢t csak mük´d¢sbe l¢p a csalÀdi kapcsolatrendszer. Nagymama gyerekkori
aradi barÀtnûje, Purgly Magda, azÂta mÀr Horthy MiklÂsn¢, latba veti befolyÀsÀt, la-
kÀst ¢s trafikenged¢lyt szerez Csernovicsn¢nak a TabÀnban. Judit meg´zvegy¡lt any-
jÀval ¢s Erzs¢bet nûv¢r¢vel attÂl kezdve egy Attila Ãti trafikban Àrulja a cigarettÀt, on-
nan jÀr a Zeneakad¢miÀra, k¢sûbb a RÀdiÂba. Csernovics Arz¢nnal, ´t´dfokÃ unoka-
testv¢r¢vel jÀr jegyben, de a k¢sûbbi hÁres alagi lovas r¡helli a trafikot, ¢s fak¢pn¢l
hagyja. Erzs¢bet, mÀr vÀlÂf¢lben, egy kislÀny anyja, a K¢pzûmüv¢szeti FûiskolÀn Szû-
nyi ¢s Aba-NovÀk n´vend¢ke, de 1936-ban Ottlik G¢za ¢s ¹rley IstvÀn elûtt megnyeri
a Nyugat novellapÀlyÀzatÀt, ¢s idûvel nemzed¢k¢nek egyik legkivÀlÂbb novellistÀja lesz
anyjÀnak nemesi elûnev¢bûl (kÀdÀri) k¢pzett ÁrÂi n¢ven: KÀdÀr Erzs¢betk¢nt, Àm ¢le-
t¢ben csak egyetlen novellÀsk´tete jelenik meg, a HARMINC SZýLýSKOSçR, az is a leg-
rosszabbkor, 1944 karÀcsonyÀn; mÀsf¢l ¢v mÃlva balesetben meghal.

A hÃszas ¢vek v¢g¢n vagyunk. A szÁn¢sznû adriai hajÂÃton piheni ki az ¢vadot. A
fed¢lzeten megismerkedik egy halk szavÃ, mosolygÂs, elûny´s k¡llemünek nem
mondhatÂ f¡l-orr-g¢georvossal, ¢s beleszeret. Az orvost GermÀn Tibornak hÁvjÀk. R´-
videsen ´sszehÀzasodnak. NemsokÀra Judit is megismerkedik Bajor Gizivel, ¢s k´l-
cs´n´sen elbüv´lik egymÀst. àEzt a lÀnyt vedd el feles¢g¡l!Ê ä parancsolja volt f¢rj¢nek
a szÁn¢sznû, ¢s az ´r´mest teljesÁti a parancsot.

A v¢dett ä ¢s nûv¢re n¢hÀny novellÀjÀban csodÀsan megÁrt ä szÀzad eleji aradi gye-
rekkor, majd a teljes elszeg¢nyed¢ssel jÀrÂ Àttelep¡l¢s, vagonlakÀs, trafik, g¢pÁrÂnûs¢g
utÀn most a pesti nagypolgÀrasszony ¢lete vÀrja Juditot. Sashegyi ¢s balatoni villa, cse-
l¢ds¢g, autÂ, k¡lf´ldi utazÀsok, est¢lyek, bÀlok, nagy tÀrsasÀg, szÁn¢szek, ÁrÂk, festûk,
politikusok, arisztokratÀk. TÀrsasÀgi rovatokban f´l-f´ltünik, mint àa vÀros egyik leg-
szebb asszonyaÊ. 1931-ben sz¡letû fiÀt Bajor Gizi ¢s Kozma MiklÂs tartja a keresztvÁz
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alÀ. A felhûtlen biztonsÀgot csak az ¡gyv¢d szÁvinfarktusai rengetik meg. ApÀm most
mÀr Az Est-lapokat, MiklÂs Andor sajtÂbirodalmÀt is k¢pviseli. Megfordul irodÀjÀban
BrÂdy, KrÃdy, Karinthy, Heltai, Zilahy, Hatvany, Illy¢s, SzabÂ Lûrinc. F¢ja G¢zÀt a
hÁrhedt VIHARSAROK-perben v¢di.

Az idillt azonban hamarosan sz¢tzÃzza a t´rt¢nelem. Sz¡leim mÀr hÀzasok, amikor
egyszer apÀm csak Ãgy mell¢kesen megk¢rdezi anyÀmat, hogy akkor is szeretn¢-e, ha
kider¡lne rÂla, hogy zsidÂ. Persze, feleli anyÀm, de az¢rt jobb Ágy, hogy nem az. ApÀm,
aki egyetemista korÀban keresztelkedett meg, megbÀntva k´zli az igazat. AnyÀm cs´p-
pet sem rend¡l meg, de nekem m¢gis csak 1944 nyarÀn, ciszter kisgimnazista korom-
ban mondja meg. 1940-ig nem t´rt¢nik semmi baj, de ekkor apÀm munkaszolgÀlatos
behÁvÂt kap. AnyÀm, f´lhasznÀlva az aradi kapcsolatot, kihallgatÀst k¢r, ¢s elmegy G´-
d´llûre Horthyhoz, aki semmit sem tud az Ãjabb behÁvÀsokrÂl, de megÁg¢ri, hogy utÀ-
nan¢z a dolognak. EzutÀn AradrÂl csevegnek, ¢s Horthy àa kedves mamaÊ hogyl¢t¢rûl
¢rdeklûdik. AnyÀm k´zli, hogy nagymama hat ¢ve meghalt, mire Horthy zavarÀban
hangtalanul, de ¢rthetûen basszamozik egyet, ¢s bosszankodva pattint az ujjaival. De
a munkaszolgÀlatosok behÁvÀsÀt n¢hÀny nap mÃlva kormÀnyzÂi utasÁtÀsra leÀllÁtjÀk.
Ezt tehÀt anyÀm int¢zte el, holtÀig b¡szke volt rÀ. K¢sûbb is sokak bÃjtatÀsÀban segÁtett.
ApÀm a nyilas idûket hamis iratokkal, Zolnay LÀszlÂ r¢g¢sz apjak¢nt v¢szelte Àt.

AnyÀmat ¢s engem a cingulusÀn pisztolyt viselû f¢lûr¡lt nyilas pap, KÃn pÀter ¢s
g¢ppisztolyos k¡l´nÁtm¢nye egy este Bajor Gizi villÀjÀnak kertj¢ben letartÂztat. ApÀ-
mat ¢s GermÀnt keresik. UtÂbbi a manzÀrdszobÀban, egy be¢pÁtett szekr¢ny hÀtsÂ fala
m´g´tt kialakÁtott f¡lk¢ben ¡l, de zakÂja ott hever a szobÀban egy sz¢ken. Nem veszik
¢szre. AnyÀmat ¢s engem elvisznek. Bajor Gizi nem ekkor l¢p f´l elûsz´r a mentûan-
gyal szerep¢ben. A VÀrosmajor utcai nyilashÀzban elt´lt´tt k¢t nap utÀn ä mialatt ben-
n¡nket nem bÀntanak, de egy ́ regembert a szemem lÀttÀra vernek agyon, s egy nyilas
orvos arra k¢sz¡l, hogy valamilyen vizsgÀlattal megÀllapÁtsa, a zsidÂ v¢r t´bb-e ben-
nem vagy a kereszt¢ny ä ¢jszaka egyszer csak kinyÁlik az ajtÂ, amely m´g´tt vagy har-
mincan szorongunk, ¢s ott Àll malomker¢k nagysÀgÃ kalapban, kirÀlynûi pÂzban Ba-
jor Gizi a sv¢d k´vettel, aki n¢met¡l kiabÀl. K¢t perc mÃlva szabadok vagyunk.

A hÀborÃ utÀn mÀsf¢l ¢vvel sÃlyosan szÁvbeteg apÀm meghal. A hÀborÃ nemcsak a
nagypolgÀri jÂl¢tet ¢s biztonsÀgot vitte el, hanem a vagyont is. Felejthetetlen eml¢k
egy este a Bajor-villÀban, valamikor 1944 ûsz¢n, a nyilas hatalomÀtv¢tel tÀjÀn, amikor
Gizi ¢s anyÀm megûrz¢sre ÀtadjÀk ¢kszereiket a sv¢d k´vetnek. JÂmÂdÃ emberek ak-
koriban aranyba, ¢kszerbe fektett¢k a p¢nz¡ket, mert tartja az ¢rt¢k¢t, kis helyen elf¢r,
k´nnyen elrejthetû ä gondoltÀk. A jelenet hollywoodi filmbe illû; bÀm¢sz kiskamasz-
szemem belekÀprÀzik az asztalon tornyosulÂ csillogÂ holmik elk¢pesztû t´meg¢be,
ahogy folyik a leltÀr szerinti ÀtadÀs. PÀr h¢t mÃlva a sv¢d k´vets¢get szovjet katonÀk
kifosztjÀk, a mes¢s vagyont ¢rû ¢kszerekbûl semmi sem marad meg. Wallenberg pusz-
tÀn az¢rt is fogsÀgba ker¡lhetett, mert netÀn szemtanÃja volt ennek. A hÀborÃ utÀn
Bajor Gizi levelezik is errûl a sv¢d kirÀllyal. Eml¢kszem az angol nyelvü lev¢lre, amely-
ben azt vÀlaszolja a sv¢d kirÀly, hogy nemcsak az û ¢s sok mÀs magyar csalÀd ¢rt¢keit
vitt¢k el budapesti k´vets¢g¡krûl, hanem egyik legkivÀlÂbb ember¡ket is.

AnyÀm negyvenegy ¢vesen, diploma ¢s szakk¢pzetts¢g n¢lk¡l, a vagyon romjain ma-
rad ´zvegyen tizen´t ¢ves gimnazista fiÀval, azaz velem. Az egykori kirÀlyi csalÀdi ala-
pÁtvÀny sz¢khÀzÀban, az Apponyi t¢r 1. szÀm alatt mük´dik apÀm ¡gyv¢di irodÀja.
Ugyanazon az emeleten rendezkedik be a N°KOSZ ¢s Gy´rffy Koll¢giuma is. Mivel
apÀm irodÀja kezeli az alapÁtvÀnyi vagyont, Ágy a hatalmas b¢rpalotÀt is, a koll¢gistÀk
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az osztÀlyharc ¢rdekes formÀjak¢nt jÂ ideig minden Àldott ¢jszaka bizonyos dekorÀciÂs
terv szerint, legalÀbb ketten-hÀrman, odaszarnak az iroda ajtaja el¢. A f´ldszinti Ko-
vÀcs E. M. nevü csemege¡zlet (ma Julius Meinl) tulajdonosa az ¡zlet Curia utcai hÀtsÂ
sarkÀn, a ferencesek rendhÀzÀval szemben eszpresszÂt nyit, ¢s b¢rbe adja anyÀmnak,
aki idûsebbik nûv¢r¢t, egy f´ldbirtokos feles¢g¢t, ¢s KûvÀgÂ JÂzsef volt fûpolgÀrmester
titkÀrnûj¢t veszi maga mell¢. Az ´tlet kezdettûl sikeres, az eszpresszÂ jÂl megy, a h´l-
gyek kitünû kÀv¢t fûznek, s kedvesek ¢s civilizÀltak. Hamarosan t´rzsk´z´ns¢g alakul
ki. Sok deklasszÀlt ember jÀr ide, de ¡zletemberek, müv¢szek, ÁrÂk is. MÀndy IvÀn ¢s
barÀti k´re naponta bejÀr, s csak àMennyorszÀgÊ n¢ven emlegeti az eszpresszÂt. A Kati
nevü pinc¢rnû megvallja anyÀmnak, hogy az çVO beszervezte, ¢s attÂl fogva rend-
szeresen konzultÀl, mit jelentsen. Mikor az eszpresszÂ sorsa 1949 ûsz¢n beteljesedik,
MÀndy¢k n¢hÀny utcÀval odÀbb, a k¢sûbb legendÀvÀ tett Darlingba k´lt´znek Àt.

Az a novemberi nap '49-ben Ãgy zajlik, akÀr a t´bbi, miÂta egyetemista lettem. F¢l
nyolckor a francia szakon àSzabad N¢p barÀti k´rreÊ gyül¡nk ´ssze, ¢s f´lmondjuk az
aznapi ÃjsÀgot, amelyet az asztal alatt c¢lszerü hajtogatÀsban ki-ki a kez¢ben tart, s
mikor rÀker¡l a sor, belepislantva sajÀt szavaival elmondja a kiszemelt cikk tartalmÀt.
UtÀna elûadÀsok, szeminÀriumok k¢sû d¢lutÀnig. Hazafel¢ Ãtba esik az eszpresszÂ,
amely hatig tart nyitva. Ezen a napon mÀr ́ tkor zÀrva talÀlom, ¢s gyanÃs mÂdon zÀrva
a csemegebolt is.

Term¢szetesen Gizihez rohanok, aki mÀr tudja, ¢s sz¡net n¢lk¡l telefonÀl, R¢vait,
Major TamÀst, Gobbi HildÀt hÁvja, k´zbenjÀrÀsukat k¢ri, de persze mindenki tehetet-
len. A vÀd sem ismeretes. Magammal hoztam, hÀzkutatÀsra szÀmÁtva, anyÀm marad¢k
¢kszereit ¢s a m¢g az inflÀciÂs idûkbûl apÀm utÀn maradt valutÀt, NapÂleon-aranyat;
addig az egyetlen megmaradt ¢rt¢kes Csernovics csalÀdi bÃtordarab, egy csodÀs MÀria
Ter¢zia korabeli szekreter negyven titkos fiÂkjÀnak egyik¢ben lapultak. A kupaktanÀcs
Ãgy d´nt, el kell Àsni a kertben, mert Gizi sem ¢rzi magÀt biztonsÀgban. K¢sû ¢jszaka
GermÀn Tiborral kettesben kilopÂzunk a villa nagy kertj¢be, s egy Àltala javasolt he-
lyen, ahol a szomsz¢dos hÀzak ablakai felûl fÀk takarnak, m¢lyen elÀsom a nikkelezett
orvosi dobozba ¢s viaszosvÀszon-r¢tegekbe csomagolt ¢rt¢keket, mik´zben Tibor ûr-
k´dik, s jÂl megjegyzem a helyet magamnak.

A jelenet vÁgoperai, ¢s vihogn¢k magamban, ha nem kellene anyÀmra gondolnom,
akit ä Gizi mÀr megtudta ä az AndrÀssy Ãt 60.-ba vittek. Hogy ott mi zajlik, az 1949
v¢g¢n mÀr tudhatÂ.

(Az elÀsott tÀrgyak titkÀba Gizi ¢s Tibor k¢sûbb jÂnak lÀtjÀk m¢g egy szem¢lyt be-
avatni. Alig t´bb mint egy ¢vvel k¢sûbb, halÀluk utÀn azonnal megjelenik az çVO, ¢s
f¢mdetektorokkal v¢gigkutatja, helyenk¢nt f´lÀssa a kertet, de semmit sem talÀl. 1956
nyarÀn, egy b¢csi hajÂkirÀndulÀs elûtti ¢jszakÀn ¢n is megprÂbÀlkozom, pontosan ott,
ahol a dobozt elÀstam, de ¢n sem talÀlok semmit. EzÃttal mÀr nincs kedvem vihogni.)

Haza¢rve, mÀr hajnal fel¢, tÀrva-nyitva talÀlom a lakÀsajtÂt. Odabent t´bb civil
çVO-s a hÀzmestern¢vel ¢s egy rendûrrel tÀrsalogva ¢ppen az ÁrÂasztalom fiÂkjait bo-
rÁtja ki a padlÂra. HÀzkutatÀs. Az eg¢sz lakÀs f´ldÃlva. A szekreter titkos fiÂkjait azon-
ban nem fedezik f´l. V¢g¡l hajnalban csak csalÀdi iratokat, leveleket, szÀmlÀkat, az
eszpresszÂra vonatkozÂ papÁrokat visznek el ä ¢s sohasem adjÀk vissza.

K¢t nap mÃlva, november 6-Àn is, mint minden reggel, f¢l nyolckor ott ¡l´k az
egyetemen a àSzabad N¢p barÀti k´r´nÊ, mintha mi sem t´rt¢nt volna. Nem szabad
elÀrulnom, mi t´rt¢nt, Ãgyis megtudjÀk hamar, de addig lapulnom kell, nehogy va-
lamelyik tÃlbuzgÂ mozgalmÀr spontÀn n¢pÁt¢letet rendezzen, amire mÀr volt p¢lda,
s kikergessenek mint osztÀlyellens¢get. Bele se n¢ztem a lapba, amely az oktÂberi for-



radalom mÀsnapi ¢vfordulÂjÀrÂl harsog. Rutinosan mondjuk f´l a leck¢t, amikor egy-
szer csak a mellettem ¡lû, himlûhelyes arcÃ fiÃ (aki nemr¢g, a legelsû francia nyelvü
elûadÀson r¢m¡lten suttogva k¢rdezte tûlem, hogy àte, milyen nyelven besz¢l ez?Ê)
egy mÀs t¢mÀjÃ cikkre hÁvja f´l a figyelmet az asztal alatt tartott lapbÂl. R°MHíRTER-
JESZTýKET VETTEK ýRIZETBE. M¢g nem sejtettem semmit. De f´lolvasta. àAz çllam-
v¢delmi HatÂsÀg ûrizetbe vette dr. Vajda ¹d´nn¢ belvÀrosi eszpresszÂ-tulajdonosnût, JÀvorszky
Antal müszerkereskedût ¢s Turmann Margit volt f´ldbirtokosnût. VajdÀn¢ arisztokrata csalÀdbÂl
szÀrmazik, apja a Horthy-rendszerben ÀllamtitkÀr volt, JÀvorszky Antal a rÀkoshegyi Katolikus
K´r eln´ke, a felszabadulÀs elûtt a MOVE aktÁv tagja volt. Turmann Margit f´ldbirtokÀt a f´ld-
osztÀs sorÀn sz¢tosztottÀk. Nevezettek az angol rÀdiÂ zavartkelt¢st c¢lzÂ adÀsai nyomÀn tervsze-
rüen ¢s szervezetten terjesztett¢k azt a r¢mhÁrt, hogy a 100 forintosokat le fogjÀk b¢lyegezni. Mind-
hÀrmukat ÀtadtÀk az ¡gy¢szs¢gnek.Ê

P. I.-nek term¢szetesen fogalma sincs, hogy az anyÀmrÂl besz¢l. Nekem arcizmom
sem rÀndul.

AnyÀmat november 4-¢n d¢lutÀn k¢t ÀvÂs vitte el az eszpresszÂbÂl egy rozoga, v¢n
autÂn. Az AndrÀssy Ãt 60.-ban ÂrÀkig vÀratjÀk egy nagy elûszobÀban, ahol ÀllandÂ a
j´v¢s-men¢s. Mikor hosszÃ vÀrakozÀs utÀn behÁvjÀk, t´bb jÂl ́ lt´z´tt civil ¢s pÀr egyen-
ruhÀs ¡l a szobÀban, ¢s gyors keresztk¢rd¢ses kihallgatÀs kezdûdik durva hangnem-
ben. Az egyik k¢rd¢s ez: àKivel baszol, te arisztokrata kurva?Ê Idûnk¢nt kik¡ldik, vÀ-
ratjÀk, Ãjra behÁvjÀk, ¢s kezdik el´lrûl. HiÀba k¢rdezi, hogy mivel vÀdoljÀk, nem adnak
vÀlaszt. Hirtelen abbahagyjÀk, s lekÁs¢rik a pinc¢ben valami f¡lk¢be, ahol falnak for-
dulva Àllnia kell. Ez Ágy megy t´bb napig, vÀltozÂ kihallgatÂkkal; aludnia is Àllva, a
falnak dûlve lehet csak. KihallgatÂi hol udvariasak, cigarettÀval kÁnÀljÀk, hol ordÁtanak
vele, ver¢ssel, kÁnzÀssal fenyegetik. Hamarosan az ÀllÀstÂl mÀr oszlopvastagsÀgÃra da-
gad a lÀba. Le kell Árnia, kik jÀrnak az eszpresszÂba, kik a barÀtai, milyen vicceket me-
s¢lnek az çVO-rÂl, a vezetû politikusokrÂl. KirajzolÂdik a vÀd is: r¢mhÁrterjeszt¢s a
szÀzforintosok leb¢lyegz¢s¢vel kapcsolatban, f´lforgatÂ szÀnd¢kkal. A harmadik vagy
negyedik napon alÀÁrja a àvallomÀsÀtÊ. A v¢g¢n a kihallgatÂ becsukja a dosszi¢t, k´zli,
hogy tÀrgyalÀsa lesz, ¢s jÂl lÀthatÂan nagy n¢gyest Ár az aktÀra. A tÀrgyalÀson, pÀr nap
mÃlva, csakugyan n¢gy ¢v fegyhÀzra Át¢lik.

Gizitûl rendszeres zsebp¢nzt kapok, minden kiadÀsomat û fedezi. Eleinte m¢g in-
formÀlis Ãton-mÂdon prÂbÀlkozik k´zbenjÀrni, PallÂ Imr¢vel, sz¡leim barÀtjÀval sz´-
vets¢gben. KodÀlyt, Majort, Gobbit, RusznyÀk IstvÀnt, az Akad¢mia eln´k¢t is bevon-
jÀk. Elûsz´r is a vÀdat igyekszik megtudni, majd pedig tisztÀlkodÂszereket, cigarettÀt,
feh¢rnemüt prÂbÀl bek¡ldeni. °n volt gimnÀziumi osztÀlyfûn´k´mh´z, HorvÀth Ri-
chÀrdhoz fordulok, aki a ciszterci rend f´loszlatÀsa s a gimnÀzium ÀllamosÁtÀsa utÀn,
jÂhiszemüen a rendszerrel valÂ egy¡ttmük´d¢s keserves ÃtjÀt vÀlasztva, àb¢kepapÊ
lett, majd kanonok, templomigazgatÂ s az Eln´ki TanÀcs tagja, ami¢rt f´lf¡ggeszteti
a VatikÀn. ý is tehetetlen persze, akÀr a t´bbiek. Minden¡tt olyasmit vÀlaszolnak, hogy
àmajd a bÁrÂsÀg eld´nti, csakugyan Àrtatlan-e, ¢s ha igen, akkor Ãgyis kiengedikÊ.

A tÀrgyalÀson, majd k¢sûbb a fellebbviteli tÀrgyalÀson nem lehettem jelen; Gizi Ãgy
gondolta, hogy jelenl¢tem csak m¢g jobban gy´t´rn¢ anyÀmat. A vÀdat Alapi Gyula,
a Mindszenty-, a Rajk-, a Standard- ¢s mÀs nagy politikai kirakatperek hÁrhedt ¡gy¢sze
k¢pviselte. JÀvorszkyt ¢s Turmann Margitot, àbüntÀrsaitÊ, anyÀm a tÀrgyalÂteremben
lÀtta elûsz´r ¢let¢ben.

Csak MÀrianosztrÀn, az elsû besz¢lûn lÀthatjuk viszont egymÀst tÁz percre. Szobig
a Nyugati pÀlyaudvarrÂl indulÂ szem¢lyvonaton utazik az ember, ott pedig fiÀkerek
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vÀrjÀk a b´rt´nlÀtogatÂkat. Ez nyilvÀn hosszÃ ¢vtizedek alatt bejÀratott ipar Szobon;
a fiÀkerkocsisok koszos fekete zsakettet ¢s kem¢nykalapot viselnek. A bizarr kocsisor
a hatalmas b´rt´nkapu elûtt rakja le utasait, ¢s meg is vÀrja ûket. A tÁzperces besz¢lûk
minden hÂnap elsû vasÀrnapjÀn d¢lelûtt a fegyhÀznak egy sürü rÀccsal ¢s drÂthÀlÂval
kett¢osztott term¢ben zajlanak. Az egyik oldalon a lÀtogatÂk foglalnak helyet, a tÃlol-
dalon a fegyveres ûr´k Àltal elûvezetett foglyok Àllnak, mindegyik m´g´tt egy-egy g¢p-
pisztolyos, aki bele is szÂl a besz¢lget¢sbe, p¢ldÀul amikor egyszer n¢met¡l kezdem
anyÀmnak tudtÀra adni, hogy Gizi mentûakciÂja folyamatban van. EgymÀs arcÀrÂl
t´bbet olvasunk le, mint amennyit szavakban el lehet mondani. A szigorÃ elûÁrÀs sze-
rinti egykilÂs csomagot az irodÀn kell leadni.

1950 nyarÀn Gizi elhatÀrozza, hogy û is meglÀtogatja anyÀmat MÀrianosztrÀn. Nagy
ruhÀskosÀrba ¢lelmet, feh¢rnemüt, szappant, cigarettÀt csomagol ´ssze, hatalmas
mennyis¢get. A kapuûrs¢g elk¢ped, amikor sofûrj¢vel ä egy zsinÂros sofûrsapkÀt vi-
selû bÀrÂval, aki szint¢n v¢delme alatt Àll ä lerakjuk a pÃpozott ruhÀskosarat a bejÀrati
vaskapu elûtt, Gizi pedig k´zli, hogy a parancsnokasszonnyal Âhajt besz¢lni. Az akciÂ
nincs elûk¢szÁtve, h¢tk´znap van ä ¢s ez a kegyetlens¢g¢rûl hÁrhedt nû Gizi neve hal-
latÀn hanyatt-homlok, a megtiszteltet¢stûl valÂsÀggal r´pd´sve jelenik meg a kapu-
ban, hajlongva, irulva-pirulva tess¢kel az irodÀjÀba. Mikor megtudja, minek k´sz´n-
heti a lÀtogatÀst, f´lhozatja anyÀmat, akinek Gizi mindenekelûtt azonnali zuhanyozÀst
eszk´z´l ki, majd pedig alaposan megeteti. Finom ´szt´n¢vel Gizi pontosan eltalÀlja
a hangot, amelybûl ez a fanatikus kÀpÂ, akit azonban nyilvÀn besÃgÂk vesznek k´r¡l,
meg¢rti, hogy û, Gizi, az erûsebb, ¢s nem v¢t a szabÀlyok ellen, sût ¢rdemet szerez
magÀnak, ha teljesÁti, amit k¢r tûle. Gizi Ãgy besz¢l anyÀmrÂl, mint egy megt¢vedt,
de fontos emberrûl, ¢reztetve, hogy ¡gy¢vel a legfelsûbb helyen foglalkoznak. A nû
olvadozva hallgatja, nem hisz a szem¢nek, hogy a rajongott nagy szÁn¢sznû szem¢lye-
sen elj´tt hozzÀ. Gizi dedikÀlt f¢nyk¢ppel ajÀnd¢kozza meg, letegezi, szÁnhÀzba hÁvja,
odaadja a telefonszÀmÀt, meghÁvja magÀhoz, teljesen leveszi a lÀbÀrÂl. AnyÀm az eg¢sz
lÀtogatÀs alatt Ãgy viselkedik, mint egy megszeppent iskolÀs lÀny, akit lehÁvattak az
igazgatÂi irodÀba. Akkor sem tud f´lengedni, amikor a parancsnoknû diszkr¢ten ki-
vonul, ¢s magunkra hagy benn¡nket; nem tudhatja, hogy a protekciÂs lÀtogatÀsnak
utÂlag, fûleg a cellÀban, milyen k´vetkezm¢nyei lehetnek.

Ekkor mÀr javÀban folyik az egyoldalÃ levelez¢s RÀkosival. Minden egyes lev¢l
hosszÃ, gondos m¢rlegel¢s ¢s tanakodÀs eredm¢nye. Ebben GermÀn is r¢szt vesz, de
mÀr egyre kev¢sb¢ beszÀmÁthatÂ. Sokszor komoran, magÀba s¡ppedve a levegûbe bÀ-
mul, ritkÀn szÂlal meg, ¢s tudjuk, titokban erûsen iszik, de tartja magÀt. A levelek
strat¢giÀjÀnak kialakÁtÀsÀban Gizi anyai barÀtnûj¢nek, BarÀt Ir¢n t¡dûgyÂgyÀsz fûor-
vosnak fontos szerepe van. Ez a b´lcs, derüs, nagyszerü asszony sz¡let¢se Âta ismeri
¢s imÀdja Gizit, legfûbb bizalmasa, anyja, testv¢re, titkÀrnûje, kritikusa, tanÀcsadÂja,
szereptanulÀsban munkatÀrsa, s ott is lakik a villÀban, Gizi anyjÀnak egykori lakÀsÀ-
ban. Megesik, hogy Gizi elk¢pzel¢se alapjÀn ¢n Árok elûbb egy nyers fogalmazvÀnyt,
amit û Àtn¢z, javÁtgat, kieg¢szÁt, s v¢g¡l BarÀt Ir¢n ÁrÂg¢p¢n vÀlik Bajor-lev¢ll¢.

A f¢l¢vi kollokviumok utÀn, 1950 februÀrjÀban behÁvnak az egyetem tanulmÀnyi
osztÀlyÀra. AnyÀm tÀrgyalÀsai mÀr lezajlottak. Elsû fokon n¢gy¢vi fegyhÀzra ¢s teljes
vagyonelkobzÀsra Át¢lt¢k; mÀsodfokon hÀrom ¢v foghÀz lett belûle, vagyonelkobzÀs
n¢lk¡l. Biztosra veszem, hogy engem most kirÃgnak. Gizi ekkor m¢g nem fordult
egyenesen RÀkosihoz, csak befolyÀsos barÀtai ÃtjÀn prÂbÀlkozik. MÀr eleve is csak pro-
tekciÂval, utÂlag vettek f´l az egyetemre, mert hiÀba volt jeles ¢retts¢gi, jeles felv¢teli,
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nagypolgÀrgyerek ¢s ciszter diÀk voltam; àhelyhiÀny miattÊ elutasÁtottak. A kultusz-
miniszter, Ortutay Gyula azonban valaha keresztapÀm, Kozma MiklÂs fiai mellett hÀ-
zitanÁtÂskodott; utÂlagos f´lv¢telemet û int¢zte el.

K¢kes Andor, a tanulmÀnyi osztÀly hÁrhedt vezetûje, korÀbban, ha jÂl tudom, ci-
p¢szseg¢d, hellyel kÁnÀl, s elvtÀrsnak szÂlÁt. Sohasem hittem volna, hogy ez a megszÂ-
lÁtÀs ´r´m´t szerezhet, de most, az adott k´r¡lm¢nyek k´z´tt, boldogÁtÂ jel. NyilvÀn
tudnak mÀr Gizi akciÂirÂl. K¢kes k´zli velem, hogy egyelûre osztÀlyidegen elem l¢-
temre m¢gis megtürnek az egyetemen, de ànem tanulhat k¢t imperialista nyelvet, Vaj-
da elvtÀrs. Egy is ¢ppen el¢g. VÀlasztani fog, melyik nyelvszakot tartja meg, ¢s magyar
lesz a mÀsik szakjaÊ. Adieu, francia kultÃra.

JÃliusban Gizi egy parlamenti fogadÀson talÀlkozik RÀkosival. A diktÀtor szÀmÁtott
erre, ¢s k¢sz¡lt, m¢g belûlem is. Tudja nemcsak az ¡gy minden r¢szlet¢t, de az ¢n
vizsgaeredm¢nyeimet is. A mindentudÂ uralkodÂt jÀtssza el az ÀmulÂ szÁn¢sznûnek,
aki erre nûi fegyvereit veti be szÁn¢szi zsenialitÀsa mell¢, s a mindenhatÂ kopasz gnÂm
pÀr perc mÃlva mÀr dorombolva csÂkolgatja a kez¢t.

K´r¡lbel¡l ugyanebben az idûben a mÀrianosztrai b´rt´nt f¢rfib´rt´nn¢ alakÁtjÀk
Àt, ¢s a sok szÀz nûi rabot ÀtszÀllÁtjÀk KalocsÀra. Negyvenes¢vel ´sszelÀncolva teher-
autÂkra ¡ltetik ûket, ¢s ¢jszaka utaznak. A hosszÃ Ãton idûnk¢nt megÀllnak pihenni.
A g¢ppisztolyos fegyûr az Àrokparton magÀval szemben f´lsorakoztatja a negyven ́ sz-
szelÀncolt nût, ¢s kiadja a parancsot: àHugyozni!Ê A leguggolÂ nûk csaknem hanyatt
buknak az Àrokba a nevet¢stûl.

A rendszer g¢pezete nemcsak az ellens¢get darÀlja, hanem sajÀt embereit is. Ries
IstvÀn igazsÀg¡gy-minisztert, akinek a àMinister Uram!Ê kezdetü lev¢l szÂl, ¢s akit Gizi
f´l is keresett anyÀm ¡gy¢ben, a Szakasits ellen k¢sz¡lû szocdem-perben letartÂztatjÀk,
majd a kihallgatÀs sorÀn agyonverik. UtÂda MolnÀr Erik lett, akinek gy´trelmes ûs-
t´rt¢neti elûadÀsait hallgatnom kell az egyetemen. A szeptember 19-i Bajor-lev¢l mar-
gÂjÀn RÀkosi ût utasÁtja, hogy n¢zzen utÀna, nem lehetne-e anyÀmnak amnesztiÀt ad-
ni, MolnÀr pedig ugyanott jelenti, hogy nem lehet, de van mÀs lehetûs¢g. (Ezek Ágy
¢rintkeztek egymÀssal, ́ sszefirkÀlt leveleket k¡ld´zgettek ide-oda; nyilvÀn tartottak a
g¢pÁrÂnûktûl.)

Ez a drÀmai hangÃ lev¢l mÀr a k´zeledû trag¢dia sejtelm¢ben ÁrÂdik. Gizinek csak
nem eg¢szen ´t hÂnapja van hÀtra; finom ´szt´n¢vel ¢rzi a fenyeget¢st. Nekem is pa-
naszkodik, hogy f¢l TibortÂl, aki valÂsÀggal kivetkûz´tt magÀbÂl ä de mindezt f¢rje
orvosi kudarcÀnak szÀmlÀjÀra Árja. GermÀn azt k¢pzeli, hogy a szÁn¢sznû sÃlyos beteg,
a leggondosabb kezel¢s ellen¢re is a megs¡ket¡l¢s fenyegeti. Minden orvosi meggon-
dolÀst ¢s hagyomÀnyt f¢lredobva, maga operÀlja meg a feles¢g¢t. A müt¢t ä amelynek
sem c¢lja, sem ¢rtelme ä nem siker¡l.

GermÀn nyilvÀnvalÂan sÃlyos lelki beteg; komor, n¢ma kÁs¢rtetk¢nt jÀr-kel a hÀz-
ban. BarÀt Ir¢ntûl k¢sûbb mÀr azt is tudjuk, hogy ampullÀkban ÂriÀsi mennyis¢gü
m¢rget hordoz magÀnÀl orvosi tÀskÀjÀban, ki tudja, mi¢rt. KarÀcsony tÀjÀn mÀr el-
kezdi reggelente a vitamininjekciÂkat; Gizi mindennap arra ¢bred, hogy az inas az
Àgyba hozza a kÀv¢jÀt, majd Tibor j´n a tüvel. De a m¢regampullÀkat ¢s a vitaminso-
rozatot m¢gsem jut esz¢be senkinek ´sszekapcsolni egymÀssal.

AnyÀm a kalocsai fegyint¢zet rabja. A cellÀban nyolcan laknak, fûleg k´zt´rv¢nye-
sek, k´zt¡k ¢letfogytiglanra Át¢lt àarz¢nes asszonyÊ, zsebtolvaj, magzatelhajtÂ, prosti-
tuÀlt meg politikai is. A besz¢lûk tovÀbbra is havonta egyszer, vasÀrnap reggel vannak.
A tÀvolsÀg miatt mÀr szombaton d¢lutÀn le kell autÂbuszoznom KalocsÀra, ahol azelûtt
sohasem jÀrtam. A besz¢lûk´n rendszerint anyÀm vidÁt f´l engem cellabeli t´rt¢-



neteivel. Az egyetemen, amelyet ekkoriban z¡llesztenek le v¢gleg, Ãgy lÀtszik, hatal-
mas erûfeszÁt¢sekkel siker¡l valahogy megkapaszkodnom. K¢kes elvtÀrs intelm¢t,
hogy becs¡ljem meg magam a vizsgÀkon, mert csak akkor türnek meg az egyetemen,
siker¡l betartani. De lelkileg roppant neh¢z Àthidalni a tÀvolsÀgot az egyetemi tüzvo-
nal ¢s a mÀsik v¢glet, a politikai b´rt´n k´z´tt: egyik nap a politikai szavalÂkÂrussÀ
degradÀlt egyetemen eminens diÀknak lenni, mÀsnap egy politikai pÀria megtürt hoz-
zÀtartozÂjak¢nt b´rt´nbesz¢lûre sorba Àllni. °s ä az egyik RÀkosinak Árt level¢ben Gizi
c¢loz is rÀ ä szeg¢ny anyÀmat akkor ¢rte a àvas´k´lÊ ¡t¢se, amikor tizenkilenc ¢ves
fia, az elk¢nyeztetett nagypolgÀrgyerekbûl ¢rtelmis¢giv¢ vÀlÀs erjed¢si folyamatÀban,
¢ppen ellene is lÀzadozott (àÏSturm und DrangÎ periodusÀt ¢liÊ ä Árja Gizi). Zavar a pe-
cs¢tgyürüje, a t´r¡lk´zûkbe, de m¢g a konyharuhÀkba ¢s porrongyokba is belehÁm-
zett ´tÀgÃ korona ¢s monogram, zavarnak idegenes szÂrendjei, visszamenûleg zavar
gyerekkorombÂl a csel¢dek eml¢ke, a àfiamÊ-nak szÂlÁtott szakÀcsnû, aki harminc ¢v-
vel idûsebb volt nÀla, s a szint¢n àfiamÊ szobalÀny, aki viszont tÁzzel fiatalabb. Zavar
elk¢nyeztetett ÃrifiÃsÀgom szÀmtalan kit´r´lhetetlen eml¢ke, a n¢met Fr¤uleinnal t´l-
t´tt nyolc ¢vem. IszonyÃan zavar, hogy magÀzÂdnom kell az anyÀmmal, hiÀba k´ny´r-
g´k, hogy tegezûdj¡nk ä ût is magÀztÀk a sz¡lei, nûv¢reivel is, de m¢g apÀmmal is
magÀzÂdtak. SzÀmon k¢rem, hogy mi¢rt nem vettek r¢szt az antifasiszta ellenÀllÀsban
ä mintha lett volna ilyen a mi k´reinkben ä, feledve, hogy anyÀm bûven megtette a
tûle telhetût. Mindent, ami a csalÀddal kapcsolatos, kritizÀltam, lefitymÀltam ä elvisel-
hetetlen kamasz voltam. AnyÀmnak alighanem a rendszer aljassÀgainÀl ¢s otromba-
sÀgainÀl is jobban fÀjhattak sajÀt fia id¢tlen ´nÀllÂsodÀsi t´rekv¢sei.

Az ¢v v¢gi vizsgÀkon mÀr ¢rzem, hogy tudnak rÂlam mindent. A vizsgÀn, mikor
bemegy az ember, a tanÀr kihÃzza a fiÂkjÀt, amelyben mindenkirûl kÀderlap fekszik.
Amennyiben az illetû szak¢retts¢gis vagy jÂ elvtÀrs, k´nnyü k¢rd¢seket kap, mert jÂ
eredm¢nyeket kell produkÀlni: ez pÀrtfeladat. Azok a tanÀrok, akik titkon szimpati-
zÀlnak velem, becs¡l¢s¡k jel¢¡l jÂ alaposan meggy´t´rnek, mintegy sajÀt ¢rdekem-
ben, ezzel jelezve, hogy ûk m¢g a r¢gi szÁnvonalat k¢pviselik; azok pedig, akik az osz-
tÀlyellens¢get lÀtjÀk bennem, az¢rt. Lutter Tibor, az angol tansz¢k vezetûje, az E´t-
v´s-koll¢giumnak t´nkret¢tel¢vel megbÁzott igazgatÂja, az egykori budapesti N¢met
Birodalmi GimnÀzium tanÀra, akinek hangjÀt a nagy konstrukciÂs perek bÁrÂsÀgi an-
gol tolmÀcsak¢nt ismerem a rÀdiÂbÂl, nyÁltan ¢s gonoszul meggy´t´r, majd beÁrja a
jelest. UtÀna hirtelen k´zel hajol hozzÀm, s megk¢rdi: nem akarnÀm-e feles¢g¡l venni
a lÀnyÀt? Akit csak lÀtÀsbÂl ismerek, de gy´ny´rü, akÀr egy szûke reneszÀnsz madonna,
tizenhat ¢ves lehet, nem ¢pp a legjobb a hÁre, s egyik jÂ barÀtom f¡lig szerelmes bel¢.
A d´bbenettûl nem is eml¢kszem, hogyan ker¡ltem ki a folyosÂra. De a jeles ott Àll az
indexemben.

1950 szilveszter¢n KalocsÀn beszÂl a cellÀba a fegyûr: àVajdÀn¢, j´jj´n a cuccÀval,
szabadul.Ê RÀkosi elrendelte a b¡ntet¢s ideiglenes megszakÁtÀsÀt. Egy rendûr kÁs¢ri
Pestre, nagy feltün¢st keltve a vonaton. F´lszÀllÀskor anyÀm holmijÀbÂl leesik a f´ldre
egy orsÂ feh¢r c¢rna, de a szÀl v¢ge valahol beakadt, ¢s a c¢rna hosszan k´veti ûket
Pest fel¢, aminek û rejt¢lyes jelent¢st tulajdonÁt. Volt is, mint majd n¢hÀny hÂnap mÃl-
va kider¡l. MiutÀn mÀsnap Pesten a Fû utcÀbÂl elengedt¢k, elûbb egy templomba t¢r
be, majd taxiba ¡l, ¢s egyenesen Gizihez megy. àM¢rt boldog B. G.?Ê ä firkantja oda
RÀkosi az utolsÂ, k´sz´netet mondÂ Bajor-lev¢l aljÀra, mint aki nem ¢rti. Gizi valÂban
boldog. SÁrva borulnak egymÀs nyakÀba. A szÁn¢sznûnek ez az utolsÂ siker¢lm¢nye
¢let¢ben. MÀsf¢l hÂnap mÃlva halott.
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A b¡ntet¢smegszakÁtÀssal ÀllÀs is jÀr. AnyÀmat a szovjet tulajdonban ÀllÂ Corvin
çruhÀz parÀnyi k´nyvosztÀlyÀra helyezik eladÂnak. Fizet¢se ¢ppen csak az ¢hhalÀl
ellen el¢g, Ágy aztÀn az egyetem mellett dolgoznom is kell. De m¢g Ãgy is el kell ado-
gatni a marad¢k ez¡st´t, k¢peket, bÃtort, R¢vai-lexikont, jubileumi JÂkait, egyebeket.

Hat h¢ttel anyÀm szabadulÀsa utÀn, 1951. februÀr 12-¢n t´rt¢nik meg Bajor Gizi
trag¢diÀja. Minden k´zelÀllÂ r¢gen ¢rezte, hogy iszonyatos csapÀs k¢sz¡lûdik, m¢g-
sem tehett¡nk ellene ä sem Gizi, sem BarÀt Ir¢n, sem GermÀn orvosbeosztottai, sem
mÀs. Gizi ä igaz, mÀr csak ritkÀn ä a KARENINA ANNç-ban l¢pett f´l, de tele volt ter-
vekkel. Nem sokkal halÀla elûtt k¢sz¡lt vele a RÀdiÂban Puskin SZALTçN CçR cÁmü
mes¢j¢nek pazar felv¢tele. GermÀn a napi ¡veg konyakja mellett bejÀrt a klinikÀra,
operÀlt, rendelt, elûadott, mint mindig, mik´zben otthon Gizi rettegett tûle. Hogy t¢-
bolyult mer¢nylet¢nek volt-e l¢lektani motivÀciÂja, vagyis a zseniÀlis feles¢g visszf¢-
ny¢ben ¢s aktÁv k´zremük´d¢s¢vel professzorsÀgig emelkedû k´z¢pszerüs¢g bosszÃjÀt
hajtotta-e v¢gre, vagy egyszerüen, simÀn megûr¡lt ä sohasem fogjuk megtudni. Bon-
colÀsa szem¢lyis¢gtorzulÀssal jÀrÂ agyi elvÀltozÀst ÀllapÁt meg, Gizi¢ pedig azt, hogy
f¡l¢nek nem volt komoly baja.

A trag¢dia utÀn n¢hÀny hÂnappal, egy kora hajnalon megszÂlal nÀlunk a csengû.
Az ajtÂban egy rendûr Àll anyÀm nev¢re kiÀllÁtott elûvezet¢si paranccsal. A b¡ntet¢s
v¢grehajtÀsÀnak felf¡ggeszt¢s¢t visszavontÀk. AnyÀm nem is csodÀlkozik. F´l´lt´zik,
s a rendûr mÀr viszi is vissza KalocsÀra. Ezt jÂsolta hÀt neki a KalocsÀn maradt c¢rna-
orsÂ, amelynek letekeredû szÀla sokÀig k´vette a vonatot Pest fel¢.

Valakinek valahol esz¢be jutott, hogy protektorÀnak halÀlÀval anyÀm kiv¢telezett-
s¢ge megsz¡ntethetû. Az 1950. szeptember 19-i Bajor-lev¢l margÂjÀn, ahol RÀkosi
MolnÀr Eriket utasÁtja, MolnÀr pedig vÀlaszol, bizonyos Egrin¢ is jelent RÀkosinak:
àMolnÀr elvt-sal k´z´lve, hogy januÀrra kb. adjon megszakÁtÀst, sz¡ks¢g eset¢n Ãjra elû lehet
venni. ä Bajorral k´z´lve, adjon be megszakÁtÀsi k¢rv¢nyt ¢s honorÀljÀk k¢r¢s¢t. Egrin¢. X/10.Ê
à...sz¡ks¢g eset¢n Ãjra elû lehet venniÊ ä hogy kinek tÀmadt erre sz¡ks¢ge, nem der¡lt ki.
KizÀrt, hogy RÀkosi tudta n¢lk¡l bÀrki utasÁtÀst mert volna adni az Àltala kezdem¢nye-
zett megszakÁtÀs visszavonÀsÀra. TalÀn valami okbÂl û maga akart Ãjfent rÀijeszteni a
polgÀrsÀgnak Bajor Gizi k´r¡li r¢teg¢re, jÂl tudva, hogy l¢p¢s¢nek hÁre mekkora ren-
g¢shullÀmokat kelt majd. Vagy Ãjfent el akarta jÀtszani a belÀtÂ ¢s kegyes uralkodÂt.

AnyÀm mÀsodik rabsÀga ugyanis csak n¢hÀny hÂnapig tartott. Bajor Gizi kez¢bûl
Gobbi Hilda ¢s PallÂ Imre vette Àt a staf¢tabotot. öjrakezdûd´tt az instanciÀzÀs RÀ-
kosinÀl, de ezÃttal Gobbi, aki meg volt gyûzûdve anyÀm ÀrtatlansÀgÀrÂl, a pÀrton be-
l¡lrûl ¢s hangosan m¢ltatlankodva d´ngette a kapukat. Nem anyÀm¢rt, akivel k´ze-
lebbrûl csak szabadulÀsa utÀn ismerkedett meg, hanem a fûiskolÀs kora Âta imÀdott
Bajor Gizi¢rt tette, amit tett, PallÂ Imre pedig, mÀr a nyilas idûkben ¢s most Ãjra sokak
bÀtor ¢s szer¢ny megmentûje, csalÀdunk r¢gi barÀtjak¢nt.

Hilda, P¢ter GÀbornak m¢g az illegalitÀs idej¢bûl tÀrsa, most barÀtja ¢s telekszom-
sz¢dja, aki '56 utÀn elfogadta a pÀrttÂl Nagy Imre egykori villÀjÀt az OrsÂ utcÀban, ¢s
halÀlÀig abban lakott, ¢s aki m¢g jÂval '56 utÀn is szenved¢lyesen v¢delmezte a sz´r-
nyeteg çVO-s vez¢rt, gyermekien naiv, csupa szÁv, ¢rzelmi kommunista volt. ýszint¢n
hitt egy eszm¢nyi tÀrsadalom lehetûs¢g¢ben, aminek megteremt¢s¢hez bizony n¢ha
drÀkÂi eszk´z´kre is sz¡ks¢g van, ¢s t¢ved¢sek sajnos elûfordulnak, hiszen emberek
vagyunk. K´r¡lbel¡l ennyi volt a filozÂfiÀja. SztÀlin halÀlakor k¢t ember szem¢ben
lÀttam igazi k´nnyeket: az egyik Gobbi Hilda volt. A mÀsik D¢ry Tibor.

MÀsodik szabadulÀsa utÀn anyÀm visszaker¡lt a Corvin çruhÀzba. Kapott egy te-
ny¢rnyi papÁrt ilyesf¢le sz´veggel: àB¡ntet¢s¢nek v¢grehajtÀsÀt f´lf¡ggesztj¡k. Helyezkedj¢k



el ¢s dolgozz¢k. RÀkosi.Ê PerÃjrafelv¢tel, rehabilitÀciÂ mÀig sem t´rt¢nt. M¢g hosszÃ ide-
ig, nagy nehezen enged¢lyezett r¢szletekben fizett¡k a rabtartÀsi k´lts¢geket. 1956-
ban, a forradalom lever¢se utÀn anyÀm joggal tartott tûle, hogy a àdrÀga jÂ RÀkosi
MÀtyÀsÊ tÀvozÀsa utÀn vagy, ki tudja, ¢ppen visszat¢r¢se eset¢n ¡gy¢t ism¢t elûvehetik,
mert àsz¡ks¢g lesz rÀÊ, ¢s Ãjra t´r´lhetik a f´lf¡ggeszt¢st. Minden egyes Àllami ¡nnep,
szavazÀs vagy mÀs politikai c¢cÂ, amikor napokra begyüjt´tt¢k a politikailag megbÁz-
hatatlanokat, neki pokoli szorongÀst hozott. Csak mostanÀban tudtam meg, hogy zsi-
lettpeng¢t hordott a tÀskÀjÀban azzal a szilÀrd elhatÀrozÀssal, hogy a b´rt´nbe t´bb¢
nem teszi be a lÀbÀt. 1956 v¢g¢n hosszÃ, szÁvet t¢pû tanakodÀs utÀn Ãgy d´nt´tt, hogy
disszidÀl; ¢n viszont ¢ppen akkor szerelmes lettem, meg k¡l´nben is Ãgy ¢reztem, ma-
radnom kell, itt a helyem. ElûÀllt tehÀt a rendhagyÂ k¢plet, hogy nem a gyermek tÀ-
vozik, sz¡lût, hazÀt hÀtrahagyva, a szabadsÀgba, hanem fordÁtva: a sz¡lû megy el.
AnyÀm ´tvenegy ¢vesen, a szilveszter¢jf¢li harangzÃgÀsban B¢csbe ¢rkezett.

Amerikai bevÀndorlÀsra jelentkezett, de az orvosi vizsgÀlat megtalÀlta t¡dej¢n a b´r-
t´nben szerzett tbc-fertûz¢s foltjÀt, ¢s elutasÁtottÀk. K¢t ¢vig dolgozott kÀv¢hÀzi pin-
c¢rnûk¢nt ¢s kÀv¢fûzûk¢nt B¢csben, amÁg t¡dej¢t meggyÂgyÁtottÀk, s v¢g¡l megkap-
hatta a bevÀndorlÀsi enged¢lyt. New Yorkban gy¢r nyelvtudÀsa ¢s szakk¢pzetlens¢ge
ellen¢re siker¡lt kistisztviselûk¢nt elhelyezkednie: egy nagyvÀllalatnÀl szÀmlÀkat ke-
zelt, iktatott. Megvolt, amire a b´rt´nben vÀgyott: f¡rdûszoba, meleg lakÀs ¢s kÀv¢.
Szabadon, f¢lelem ¢s szorongÀs n¢lk¡l ¢lhetett. Csak a fia hiÀnyzott, semmi mÀs. Sze-
r¢ny fizet¢s¢bûl nemcsak k¢pes volt n¢hÀny antik bÃtordarabbal bÀmulatos mÂdon
kicsiben Ãjrateremteni maga k´r¡l csaknem ugyanazt a finoman elegÀns k´rnyezetet,
amelyben f´lnûtt, s amelyet fiatalasszony korÀban is pazarul Ãjrateremtett, hanem Àl-
landÂan k¡ldte nekem a ruhacsomagokat, fizette elsû angliai utazÀsomat, amikor
disszidÀlÀsa utÀn elûsz´r, 1963-ban Londonban talÀlkozhattam vele, majd hÀromszor
is hosszabb idûre meghÁvott magÀhoz New Yorkba, meghÁvta New Yorkba elsû feles¢-
gemet, sok ¢vvel k¢sûbb mÀsodik feles¢gemet is, gyerekeimet is elhalmozta ajÀnd¢kai-
val, s a hatvanas ¢vek v¢g¢tûl, mÀr amerikai ÀllampolgÀrk¢nt, n¢gyszer is hazalÀtoga-
tott. Ehhez az elsû alkalommal nem csek¢ly bÀtorsÀgra volt sz¡ks¢ge. M¢g AmerikÀban
is sokÀig ´sszeszorult a szÁve, valahÀnyszor csak meglÀtott egy rendûrt.

1985-ben, t´bb¢vi sz´rnyü szenved¢s utÀn halt meg, pontosabban megfulladt egy
Philadelphia k´rny¢ki ´regek otthonÀban. A b´rt´nben szerzett tbc-fertûz¢st ugyan
megÀllÁtottÀk, de a megtÀmadott t¡dû a t¡dûtÀgulÀsnak nevezett gyÂgyÁthatatlan be-
tegs¢g pr¢dÀja lett, amihez a dohÀnyzÀs okozta gyakori bronchitis ¢s k´h¢csel¢s is hoz-
zÀjÀrulhatott; AmerikÀban mÀr hiÀba tette le a cigarettÀt. Amikor f¢l ¢vvel halÀla elûtt
utoljÀra lÀttam, mÀr alig maradt a puszta ¢lethez elegendû t¡dûfel¡lete, ´t l¢p¢s el¢g
volt, hogy elv´r´s´dve, g´rcs´sen fuldokolni kezdjen, ez¢rt szinte ÀllandÂan oxig¢n-
maszkot kellett viselnie. A Christian Science Church nevü vallÀsi szekta r´gt´n Ame-
rikÀba ¢rkez¢se utÀn beszervezte. Ennek hÁvei nem mennek orvoshoz, nem szednek
gyÂgyszert, csak imÀdkoznak. Ez¢rt nem k´t´tt eg¢szs¢gbiztosÁtÀst sem, ami Ameri-
kÀban majdhogynem az ´ngyilkossÀggal egyenlû. Rokonok, barÀtok fedezt¢k a k´lt-
s¢geket, amikor k´ny´rg¢semre ¢s rÀbesz¢l¢semre v¢g¡l kil¢pett egy mÀsfajta fanati-
kus voluntarizmus gyilkos ostobasÀgÀt hirdetû, sokmilliÂs amerikai szektÀbÂl, ¢s kÂr-
hÀzba ker¡lt. Havi nyugdÁja az intenzÁv osztÀly egyetlen napi k´lts¢g¢re volt el¢g.

1984 mÀjusÀban lÀttam utoljÀra. TolÂkocsijÀban ¡lt, Àpoltan, elegÀnsan, kifestve,
orrÀba k¢t kis z´ld müanyag csû vitte egy hordozhatÂ tartÀlybÂl az oxig¢nt. Kitoltam
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a sz¢pen gondozott kertbe. Egy sosem lÀtott ÂriÀsi virÀgokkal zsÃfolt ÀgyÀsnÀl meg-
Àlltunk, le¡ltem egy padra. A virÀgok szagtalanok ¢s olyan t´k¢letesek voltak, akÀr a
szem¢lyzet mosolya.

ä Sz¢p ez a kert. Tudod ä mondta (a tegez¢st hosszas k¢rlel¢s utÀn, negyvenedik
sz¡let¢snapomra k¡ldte, l¢gipostÀn) ä, hogy New Yorkban laktam a legtovÀbb ugyan-
abban a hÀzban ¢letemben? ä Kiss¢ eltünûd´tt. ä °rdekes ¢letem volt. Nem bÀnok
belûle semmit.

Hamvai egy Wayne nevü, Philadelphia melletti gy´ny´rü kertvÀros egyik villÀjÀnak
kertj¢ben, annak a fÀnak a t´v¢ben nyugszanak, amely alatt mÀr nagybetegen, zihÀlva
is szÁvesen el¡ld´g¢lt. A hÀz egy erd¢lyi rokonÀ¢ volt, aki nagy szeretettel Àpolta ¢s
gondjÀt viselte. SzÀmomra ismeretlen mai tulajdonosainak sejtelm¡k sincs rÂla, hogy
kertj¡kben egy politikai elÁt¢lt nyugszik, aki derüs m¢ltÂsÀggal, csodÀs lelkierûvel ¢s
egyenes gerinccel jÀrta v¢gig ezt a magyar sorsot, s akinek f´lf¡ggesztett b¡ntet¢se
v¢grehajtÀsÀbÂl m¢g egy ¢ve ´r´kre hÀtravan.

F¡ggel¢k

G. Bayor Gizi

DrÀga jÂ RÀkosi MÀtyÀs!
SokÀig t´prengtem a cÁmen ä a formÀn ä Ãgy a megszÂlÁtÀsnÀl, mint levelem tartal-
mÀn. A megszÂlÁtÀsnÀl ezt ¢reztem, a tartalma pedig ä csak annyi, hogy fogadjon en-
gem. Mi¢rt? Nagyon szeretn¢k magÀhoz menni ä nagyon szeretn¢k k¢rni magÀtÂl
valamit. Boldogtalan vagyok, ¢s ¢n nem tudok boldogtalansÀgban ¢lni.

Nagyon k¢rem, fogadjon engem.
Igaz szeretettel ¡dv´zl´m

G. Bayor Gizi
1950. III. 21.

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal: NyilvÀntartani.
MÀs ÁrÀssal: 268 764/1950.III./23.

G. Bayor Gizi

Minister Uram!
Kegyelmet k¢rek egy szerencs¢tlen asszony szÀmÀra. Vajda ¹d´nn¢, elsû f¢rjem ´z-
vegye ä hÀrom ¢vre el van Át¢lve, ¢s MÀrianosztrÀn van mÃlt ¢v oktÂbere Âta. Bün¢¡l
azt rÂttÀk fel, hogy ûsszel, amikor a szÀzforintosok k´r¡l olyan pÀnikszerü izgalom
volt, azt mondta volna egy kis espressÂban, amibûl szeg¢nyke ¢lt, ¢s eltartotta ¢rett-
s¢gizû fiÀt ä hogy le fogjÀk b¢lyegezni a p¢nzt. Mondta-e vagy nem ä ûszint¢n szÂlva
nem tudom, de ha mondta is, tÁzezr¢vel lehetett volna ilyen naiv ¢s megijedt embert
elÁt¢lni. De ezzel ¢rdemileg nem akarok vitÀba szÀllni ä meghajlok az igazsÀgszolgÀl-
tatÀs ÀllÀspontja elûtt ä p¢ldÀt kellett statuÀlni. De azt hiszem, hogy most mÀr eleget
szenvedett, eleget bünhûd´tt. Majdnem f¢lek leÁrni ä ¢ppen most, amikor orszÀg-vilÀg
elûtt ismertett¢k a RÀkosi-per minden hajmeresztû igazsÀgtalansÀgÀt ¢s sz´rnyüs¢g¢t
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ä ¢ppen most zokogok az û hat hÂnapi b´rt´nb¡ntet¢se utÀn kegyelem¢rt. De ez a
szerencs¢tlen asszony tÃl gyenge ahhoz, hogy tovÀbb viselje ezt az ¢letet. Nagyon, na-
gyon sokat szenvedett a fasizmus alatt, beteg zsidÂ f¢rje miatt reszketett, helyette, ût
rejtegetve, megjÀrta a nyilasok b´rt´n¢t, az ¢n hÀzambÂl vitte el KÃn pÀter a VÀros-
major utcai nyilasok hÀzÀba, ahol megkÁnoztÀk. Fell¢legzett, amikor j´tt az Ãj vilÀg, a
szabadsÀg. Szerette a demokrÀciÀt, ami neki ¢s gyermek¢nek meg¢lhet¢st adott. Ne-
kem olyan, mintha ¢destestv¢rem lenne ä ¢n egy¡tt szenvedek vele. Ugy-e k¢rhetem
az ¢n munkÀm, az ¢n szolgÀlatom elismer¢s¢¡l, hogy engedj¢k szabadon, adjÀk vissza
a szabad ¢letnek az Àprilis 4-iki felszabadulÀs ¡nnep¢n, hogy Ãjra meg Ãjra hÀlÀs szÁv-
vel gondoljunk azokra, akik ezt a napot ´r´kre szÁv¡nkbe v¢st¢k.

M¢lys¢ges hÀlÀval ¢s szeretettel
G. Bayor Gizi

1950. III. 21.

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal: L. 269

G. Bayor Gizi

Ministereln´k ör!
MÀrcius 22-¢n levelet Ártam Ministereln´k Ãrnak ä azÂta a telefon mellett t´lt´m min-
den szabad percemet ä szÁvszorongva vÀrom, hogy fogad ä vagy nem fogad ä akar-e
fogadni vagy nem akar ¢s hogy ezer elfoglaltsÀga mellett szentel-e nekem n¢hÀny pil-
lanatot drÀga idej¢bûl? De mÃlnak a napok, ¢s k´zeledik az Àprilis negyedike, ¢s ¢n
m¢g semmit sem tudok ä olyan nyomorultnak ¢rzem magam ¢s olyan gyeng¢nek!
RÀkosi MÀtyÀsnak milliÂk ¢s milliÂk prÂbÀltÀk let¢pni rablÀncait ä ¢n eg¢szen egyed¡l
rÀncigÀlom ennek a szerencs¢tlen Vajda ¹d´nn¢nek v¢rszeg¢ny bilincseit! Higyje el,
hogy igaz ember¢rt harcolok ¢s harcolok k´r´m-szakadtÀig, mert megtanultam a
kommunistÀktÂl, ha az ember hisz valaminek az igazsÀgÀban, akkor nem adja fel a
k¡zdelmet! Szeg¢nyke û is k¡zd´tt a fasizmus ellen, velem egy¡tt, û volt leghüs¢gesebb
segÁtûtÀrsam ä szÀz ¢s szÀz emberrûl szedt¡k le a sÀrga csillagot ä lakÀsa mindenkinek
nyitva Àllt, aki v¢delmet keresett! Most azon t´rheti a fej¢t, hogy hol hibÀzta el ä t¢-
vedtek mÀsok ä vagy û t¢vedt meg?

Kedves RÀkosi MÀtyÀs ä ¢n egy ¢leten Àt azon igyekeztem, hogy szebb¢ ¢s job-
bÀ tegyem müv¢szetemmel az emberek lelk¢t, hogy ´r´met okozzak! °s most, ami-
kor nekem v¢rzik a szÁvem, nekem k´nnyes a szemem ä akkor senki sem nyÃjtja fe-
l¢m segÁtû kez¢t! Ugy-e nem engedi meg, hogy ez Ágy maradjon? Ugy-e visszaadja
nekem az emberek jÂsÀgÀba vetett hitemet, visszaadja nekem ezt a tisztalelkü ¢s ¢rt¢-
kes embert!

ögy vÀrom ezt az Àprilis negyedik¢t, mint 1945-ben!

M¢lys¢ges tisztelettel, bizalommal ¢s igaz szeretettel
G. Bayor Gizi

1950. III. 31.

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal: 257ä333 ad 704/1950. 270
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G. Bayor Gizi

DrÀga, jÂ RÀkosi MÀtyÀs,
holnap lesz hÀrom hete annak, hogy rem¢nyt keltû ¡zenet¢t megkaptam. AzÂta ¡l´k
naphosszat a telefon mellett, rakom a patiance-omat, ¢s besz¢lgetek magÀval gondo-
latban ä elmondom minden fÀjdalmamat ¢s minden panaszomat ä maga k´zben ked-
vesen k¢rd¢seket tesz fel ä ¢n felelgetek ä m¢g vitatkozni is merek n¢ha... N¢ha m¢g
sÁrva is fakadok, szÂval nagyon de nagyon meg¢rt engem, ¢s nagyon jÂban vagyunk!
Csak attÂl f¢lek, ha a szÁne el¢ ker¡l´k, eg¢szen mÀsk¢pp fogok szerepelni! De mikor
lesz ez? Nem akarok mÀniÀkus kihallgatÀst k¢rûnek tünni ä tudom, ha egyszer azt
¡zente, hogy hÁvatni fog ä akkor az Ãgy is lesz! De mÀr alig vÀrom! Semminek sem
tudok ́ r¡lni, nem lÀtom a tavaszt ä nem ¢rzem az ¡nnepeket. ä K¢rem, adjon nekem
egy negyedÂrÀt drÀga idej¢bûl ä ¢n ´r´kk¢ hÀlÀs leszek ¢rte!

Szeretettel ¢s nagy vÀrakozÀssal legûszint¢bb hÁve
G. Bayor Gizi

1950. IV. 21.

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal: ad 764 Le: II/2.b. 271. L V.
 

G. Bayor Gizi

DrÀga jÂ RÀkosi MÀtyÀs!
Olyan nagyon tele van a szÁvem ¢s a lelkem boldogsÀggal ä hÀlÀval ¢s szeretettel ä
hogy le sem tudom Árni! De errûl a feh¢r laprÂl maga mindent le tud olvasni, ami
bennem ¢l, ami bennem kavarog, ami k´nnyüv¢ teszi az ¢n boldogtalan ¢letemet. K´-
sz´n´m a fel¢m nyÃjtott kez¢t, amit szeretn¢k soha el nem bocsÀjtani ä mert erût ¢s
biztonsÀgot ad nekem!

Soha el nem mÃlÂ hÀlÀval
G. Bayor Gizi

1950. VI. 26.

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal: L. 272 V. Le: II/2.b.
 

G. Bayor Gizi

Kedves RÀkosi MÀtyÀs!
Gondolom, hogy mÀr unhatja az ¢n leveleimet ¢s a bajaimmal valÂ t´rûd¢st, de kihez
forduljak ä kihez menek¡ljek, ha olyan nagyon, nagyon boldogtalan ¢s k¢ts¢gbeesett
vagyok? A szabadsÀgomnak nem ´r¡lhetek, nyomnak a bajok ¢s gondok. Egy sÃlyos
k´z¢pf¡lgyulladÀs teljesen levett a lÀbamrÂl, testileg-lelkileg annyira le vagyok t´rve,
hogy nem bÁzom mÀr magamban sem. Betegs¢gem miatt nem tudunk elutazni, f¢rjem
ä legalÀbb ¢n Ãgy lÀtom ä aggÂdik hallÀsom¢rt, ¢s nem meri megtenni velem az utat
F´ldvÀrig. Itt tespedek, ¢s szÀmolom a p¢nzt, amivel VajdÀn¢ adÂit ¢s hÀtrÀl¢kait ¢s
a gyerek kiadÀsait fedezem, amellett f¢ltem a keresztfiamat, aki a 19 ¢vesek àSturm
und DrangÊ periodusÀt ¢li apa ¢s anya n¢lk¡l, akar, keres, rem¢nykedik ¢s csalÂdik,
f¢l, mert minden¡tt egy b´rt´nben levû anya Àrny¢ka vetûdik rÀ! Apja halÀlos ÀgyÀn
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megÁg¢rtem neki, hogy nem hagyom el fiÀt ä ¢n szeretn¢m megtartani az Ág¢retemet,
de egyed¡l nem tudok megk¡zdeni ezzel a feladattal, ¢s ez¢rt kapaszkodom olyan
k¢ts¢gbeesetten ¢s konokul magÀba! A parlamenti besz¢lget¢s¡nkbûl ¢ltem mostanÀig
ä de mÃlnak a napok ä beteg vagyok ä fÀradt vagyok ä ¢s egy kicsit most mÀr rem¢ny-
telen. K¢rem, k´ny´rg´k, szabadÁtson meg ez alÂl a sz´rnyü nyomÀs ¢s gond alÂl!

°s ne haragudjon, hogy ennyire ig¢nybe vettem idej¢t!

Mindig egyforma szeretettel ¢s v¢gtelen bizalommal
G. Bayor Gizi

1950. VIII. 6.

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal: L. 2067/950.VIII.9. 273 Le: II/2.b.

Balatonf´ldvÀr, 1950. aug. 23.
Kedves R¢vai JÂzsef,
azt mondta nekem aug. 19-¢n, hogy lev¢lben ism¢teljem meg k¢r¢semet. TalÀn hiva-
talosabb formÀban kellett volna Árnom, de nem ismerem a formÀkat.

ögy ¢rzem, magamrÂl kellene elûbb egy-k¢t szÂt mondanom, mert lehet ugyan,
hogy Maga mindent tud rÂlam, de az¢rt nem ismerhet el¢gg¢. Lehetnek, sût vannak
hibÀim, de annyi szeretet, hüs¢g ¢s tisztess¢ges ¢rz¢s van bennem, mint a legjobb kom-
munistÀban. Azt mondta PallÂ Imr¢nek ¢s nekem ä kedves fejcsÂvÀlÀssal ä: àmicsoda
barÀtaitok vannak nektekÊ. Vannak. Vagy talÀn inkÀbb csak voltak. Vagy ha vannak
is, azok¢rt nem nyÃjtanÀm ki a kezemet, mert pontosan lÀtom s fûleg ¢rzem az em-
bereket er¢nyeikkel ¢s hibÀikkal egy¡tt. (TalÀn ez a titka tehets¢gemnek.) Ez az egy
eset, amely¢rt hÂnapok Âta sÁrok, jajvesz¢kelek, kopogok, d´ngetek ajtÂkat, ez mÀs,
mert tudom ¢s ¢rzem, hogy igaz ember¢rt harcolok, aki biztosan elk´vetett hibÀt, de
bünt soha, s ez¢rt mÀr keservesen megszenvedett. Nem untatom hozzÀ valÂ vonatko-
zÀsaimmal, az û 19 ¢ves fia a mi gyÀmgyermek¡nk, b´lcs¢szhallgatÂ, az anya renge-
teget szenvedett, a felszabadulÀs utÀn ´zvegy lett, s v¢g¡l b´rt´nbe ker¡lt.

A mÃlt esztendû v¢g¢n MagÀhoz akartam menek¡lni, k¢rtem is kihallgatÀst, de ak-
kor nem volt mÂdja fogadni. Egy mer¢sz elhatÀrozÀssal RÀkosi MÀtyÀshoz k¢rtem be-
bocsÀtÀst, s û meghallgatott. Szerencs¢tlens¢gemre kihallgatÀsom elûtt olvastam el àA
RÀkosi-perÊ-t, s ettûl olyan gÀtlÀsom tÀmadt, ¡gyemet oly t´rp¢nek ¢reztem az û szen-
ved¢seihez k¢pest, hogy jÂformÀn a szÀjamat sem mertem kinyitni. Egy utÀna k´vet-
kezû alkalommal, jÃlius elej¢n, egy parlamenti fogadÀson a jÂszerencse ´sszehozott
vele, s akkor Ág¢retet kaptam tûle, hogy Vajda Juditot ä az ¢n kedvem¢rt ä szabadon-
bocsÀtja. A szavak talÀn nem azonosak, de az ¢rtelme ez volt.

RÀkosi MÀtyÀs Ág¢ret¢ben rend¡letlen¡l bÁzom. Tudom, hogy ez a szabadulÀst je-
lenti. De ha tudnÀk azok, akik engem szeretnek, hogy az û fogsÀgÀnak minden napja
milyen szenved¢st jelent nekem, talÀn mÀr eg¢sz k´zelre hazavÀrhatnÀm.

DrÀga jÂ R¢vai JÂzsef. Nem tudok boldogtalansÀgban ¢lni. S most oly sz¢pp¢ tett¢k
az ¢letemet a nagy kit¡ntet¢ssel, tÀvolÁtsÀk el ezt a szomorÃ, sz¡rke felhût, amely el-
homÀlyosÁtja az ¢n nagy boldogsÀgomat.

M¢g egyszer k´sz´n´m MagÀnak az irÀntam valÂ jÂsÀgÀt, a nagy elismer¢st, ¢rzem,
tudom, hogy erre m¢ltÂ leszek.

HÀlÀs szeretettel
G. Bayor Gizi



A szerencs¢tlen nû adatai:
´zv. dr. Vajda ¹d´nn¢
Kalocsa, Fegyint¢zet

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal:
Bajor Gizi szerint Dr Vajda ¹d´nn¢ (espresso-tulajdonos) 3 ¢vre van Át¢lve a 100 forintosokkal valÂ r¢m-
hÁrterjeszt¢s miatt. K¢rem, n¢zz¢k meg az esetet, ha nem tÃl sÃlyos, talÀn lehetne neki amnesztiÀt adni vagy
felt¢teles szabadsÀgot.

VIII/30. R¢vai
281

IgazsÀg¡gyminiszt¢rium

Kedves ElvtÀrsak!
Telefonbesz¢lget¢s¡nkre hivatkozÀssal mell¢kelten k¡ld´m a Dr. VAJDA ¹D¹NN°
bün¡gy¢re vonatkozÂ feljegyz¢st.

Budapest, 1950. mÀjus hÂ 11.
ElvtÀrsi ¡dv´zlettel

TimÀr
(TimÀr IstvÀn)

RÀkosi TitkÀrsÀg
B u d a p e s t

Mell¢klet

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal:
1245/1950. 277 Le: V/4.c.
Bajor Gizi jÀrt az ¡gy¢ben.
L. V.

F e l j e g y z ¢ s

Dr. VAJDA ¹D¹NN° elleni bün¡gyben.

Dr. Vajda ¹d´nn¢ sz¡l. Chernovitz Judit, 45 ¢ves, volt espressÂtulajdonos, anyai Àgon
bÀrÂnû gyermeke, atyja magasrangÃ Àllami tisztviselû volt, f¢rje ¡gyv¢d, a Habsburg
hÀz vagyonkezelûs¢g¢nek jogtanÀcsosa volt.

1948 mÀjusÀban a belvÀrosi KÃria utca 2. szÀmÃ hÀzban espressÂt nyitott. Az esp-
ressÂnak futÂvend¢gek mellett ÀllandÂ t´rzsk´z´ns¢ge is volt, amely tÃlnyomÂ r¢szt
reakciÂs demokrÀciaellenes elemekbûl tevûd´tt ´ssze.

Dr. Vajda ¹d´nn¢ az espressÂ vend¢gei elûtt rendszeresen terjesztette az angol ¢s
amerikai rÀdiÂ MagyarorszÀgot rÀgalmazÂ r¢mhÁreit. 1949. oktÂber utolsÂ napjaiban
àAmerika HangjaÊ k´zlem¢nye nyomÀn legalÀbb hÃsz szem¢llyel k´z´lte azt a valÂtlan
t¢nyt, hogy a 100.ä forintosokat le fogjÀk b¢lyegezni. E hÁr terjeszt¢se mellett utasÁtotta
az espressÂ k¢t alkalmazottjÀt, hogy a 100.ä forintossal fizetû vend¢gektûl a 100.ä fo-
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rintosokat ne fogadjÀk el, mert azokat le fogjÀk ¢rt¢kelni ¢s lehetûleg ez¡st 5.ä forin-
tosokat k¢rjenek.

A Budapesti B¡ntetût´rv¢nysz¢k Dr. Vajda ¹d´nn¢t r¢mhÁrterjeszt¢s miatt 4 ¢vi
b´rt´nre Át¢lte ¢s elrendelte eg¢sz vagyonÀnak elkobzÀsÀt. A Legfelsûbb BÁrÂsÀg Dr.
Vajda ¹d´nn¢ b¡ntet¢s¢t leszÀllÁtotta 3 ¢vi foghÀzra ¢s a vagyonelkobzÀs kimondÀsÀt
mellûzte.

Dr. Vajda ¹d´nn¢ 1949 november 7. napja Âta t´lti b¡ntet¢s¢t, a mai napig tehÀt
hÀrom ¢vi b¡ntet¢s¢bûl f¢l¢vet ¢s 4 hÂnapot t´lt´tt ki.

Dr. Vajda ¹d´nn¢ ûrizetbev¢tele abban az idûben t´rt¢nt, amikor az çllamv¢delmi
HatÂsÀg a forint leb¢lyegz¢s¢vel kapcsolatos r¢mhÁrek terjeszt¢se miatt t´bb szem¢ly
ellen indÁtott eljÀrÀst. SzÀrmazÀsÀra, osztÀlyhelyzet¢re ¢s politikai beÀllÁtottsÀgÀra n¢z-
ve nem vitÀsan ellens¢ges elem.

Bajor Gizi ebben az ¡gyben interveniÀlt a Legfelsûbb BÁrÂsÀg d´nt¢se elûtt Ries
elvtÀrsnÀl, de Ries elvtÀrs miutÀn referÀlÀst k¢rt az ¡gyben, az intervenciÂt elhÀrÁtot-
ta. Bajor Gizi elsû f¢rje Dr. Vajda ¹d´n ¡gyv¢d volt, aki k¢sûbb az elÁt¢ltet vette el
feles¢g¡l.

Budapest, 1950. mÀjus hÂ 11.
TimÀr IstvÀn

(TimÀr IstvÀn)

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal: 278, illetve a mÀs g¢pen Árt, azonos sz´vegü, alÀÁratlan p¢ldÀnyon:
279.

IgazsÀg¡gyminiszt¢rium

F e l j e g y z ¢ s
(R¢vai JÂzsef elvtÀrs r¢sz¢re)

Bajor Gizi level¢t visszak¡ld´m. Amikor RÀkosi elvtÀrs Bajor Gizit fogadta, a minisz-
t¢rium a mell¢kelt feljegyz¢st k¡ldte Àt a RÀkosi TitkÀrsÀgra. EzutÀn RÀkosi elvtÀrstÂl
tovÀbbi utasÁtÀst nem kaptunk. Minthogy az ¡ggyel RÀkosi elvtÀrs mÀr foglalkozott,
azt hiszem leghelyesebb volna, ha R¢vai elvtÀrs megbesz¢ln¢ RÀkosi elvtÀrssal, hogy
Bajor Gizi fel¢ indokolt-e egy Ãjabb gesztus.

VajdÀn¢t szabadonbocsÀjtani csak egy¢ni kegyelem ÃtjÀn lehetne, esetleg f¢lbe le-
het szakÁtani a b¡ntet¢s¢t. Megjegyzem, hogy a hÀrom¢ves Át¢let el¢g sÃlyos. Ha nem
esett volna bele abba a r¢mhÁrterjeszt¢si kampÀnyba, amelyben elÁt¢lt¢k, hanem
mondjuk k¢t hÂnappal k¢sûbb ker¡lt volna bÁrÂsÀg el¢, kb. mÀsf¢l-k¢t ¢ves b¡ntet¢st
kapott volna.

Budapest, 1950. szeptember 1.

Mell¢klet
D¢csi Gyula

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal: L. V. 280. Le: V/4.c.
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G. Bayor Gizi

DrÀga jÂ RÀkosi MÀtyÀs,
holnap reggel a mütûasztalra ker¡l´k ä a f¢rjem fog operÀlni ä zÃg a fejem a gyÂgy-
szerektûl ¢s altatÂktÂl ä nem tudom, mi lesz velem. De nem akarok Ãgy nekimenni a
müt¢tnek, hogy ne k´ny´r´gjek m¢g egyszer Vajda Judit¢rt ä tegye meg nekem ä
tegye meg miattam azt a l¢p¢st Judit fel¢ ä bocsÀsson meg neki ä nyissa ki elûtte az
ajtÂt az ¢let ¢s a szabadsÀg fel¢! °s szabadÁtson meg engem az elviselhetetlen gondoktÂl
ä nem bÁrom tovÀbb. ä Azt hiszem, hogy nagyon beteg vagyok!

Szeretettel ¢s bizalommal voltam ¢s vagyok ûszinte hÁve
G. Bayor Gizi

1950. IX. 19., este

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal:
L. MolnÀr e. N¢zze meg, kaphat-e valamilyen okbÂl amnesztiÀt.

X. 8. R.
2888. IX/25 274 II/2.e.

Lent, a margÂn k¢zÁrÀssal:
MolnÀr elvt.sal k´z´lve, hogy januÀrra kb. adjon megszakÁtÀst, sz¡ks¢g eset¢n Ãjra elû lehet venni.
Bajorral k´z´lve adjon be megszakÁtÀsi k¢rv¢nyt ¢s honorÀljÀk k¢r¢s¢t. Egrin¢ X/10

Vajda Judit a ma ¢rv¢nyes szabÀlyok szerint amnesztiÀt nem kaphat. De a k¢rd¢st meg lehetne oldani Ãgy,
hogy most enged¢lyezn¢nk a b¡ntet¢s f¢lbeszakÁtÀsÀt, s egy j´vûbeli amnesztiarendelet esetleg lehetûv¢ fogja
tenni a b¡ntet¢s t´rl¢s¢t.

X/9 MolnÀr Erik

G. Bayor Gizi

Nem tudom a keresztnevedet, nem tudlak m¢g csak megszÂlÁtani sem szÁvem szerint,
pedig ennek az ¢vnek k¢t nagyon-nagyon boldogÁtÂ hÁr¢t neked k´sz´nhetem! Te hÁv-
tÀl kihallgatÀsra ¢s most tûled kaptam azt az ÃtmutatÀst, hogy b¡ntet¢s megszakÁtÀst
k¢rjek szerencs¢tlen barÀtnûm, Vajda ¹d´nn¢ r¢sz¢re. Ha tudnÀd mindazokat a r¢sz-
leteket, amik ebben az ¡gyben ÂlomsÃlyk¢nt nehezednek a lelkemre, meg¢rten¢d,
hogy mit jelent nekem ez a kegy, ami RÀkosi MÀtyÀstÂl fel¢m sugÀrzik. Csak k´nnyes
szemmel tudok gondolni arra, hogy hamarosan itthon lehet szeg¢ny meggy´t´rt te-
remt¢s.

A k¢rv¢nyt X. 13-Àn beadtuk az igazsÀg¡gyben, 170.342/950 szÀm alatt. Nem az
¢n nevemben ment fel, fia, Vajda MiklÂs sajÀt nev¢ben nyÃjtotta be, rem¢lem, hogy
ebbûl nem fog f¢lre¢rt¢s szÀrmazni, az¢rt k´zl´m az akta szÀmÀt.

Sok szeretettel ¢s hÀlÀval k¢rem, hogy l¢gy segÁts¢gemre tovÀbbra is!

Igaz hÁved
1950. X. 19. G. Bayor Gizi

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal: Le: II/2.b. 2468. 275
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RÀkosi elvtÀrs!
Ebben az ¡gyben ä valami VajdÀn¢ nevü rokonÀnak ¢s egyben r¢mhirterjesztûnek a
szabadonbocsÀtÀsÀrÂl van szÂ ä Bajor Gizi ¢s PallÂ Imre nyaggatnak engem. °n nem
csinÀltam semmit, mert D¢csi szÂlt, hogy a dolog mÀr nÀlad is volt. A nû mÀr 1 ¢ve ¡l.
Azt javaslom, hogy m¢g 1/2 ¢vig ¡lj´n ¢s aztÀn engedj¡k ki. Ha egyet¢rtesz vele, szÂlj
a Jolinak, û majd elint¢zi.

X/30. R¢vai

G. Bayor Gizi 292

DrÀga jÂ RÀkosi MÀtyÀs,
ugy ¢rzem, hogy annyi keserg¢s ä panaszkodÀs utÀn meg kell irnom, hogy v¢gtele-
n¡l ä m¢rhetetlen¡l boldog vagyok! Szivem m¢ly¢bûl kivÀnom, hogy maga is olyan
boldog legyen, mint ¢n!

Igaz szeretettel
G. Bayor Gizi

1951. I. 9.

F´nt, a margÂn k¢zÁrÀssal: 292 L V. Le: VII

Lent: L. Simon e.
Lent: M¢rt boldog B. G.? I. 16. R.
MÀs ÁrÀssal: MegszakitÀst kapott Vajda ¹d´nn¢
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