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Az idei július legvégén tudatos akarattal -  egészségi állapota további romlását megelőzendő 
— véget vetett életének Hoffmann Gertrud tanár, pszichológus, 1956 utáni elítélt, az intézet 
Órai History Archívumának tanácsadója és külső munkatársa.

Elsősorban pedagógus, hivatott és szuggesztív nevelő volt. A budapesti bölcsészkaron 
szerzett biológia-pszichológia szakos tanári diplomájával az ötvenes évektől kezdve tanított a 
Fazekas Mihály, a Jurányi utcai gimnáziumban, majd az újpesti Könyves Kálmán és a budai 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Tanítványai, mint a nemzetközi hírű karmesterré lett Peskó 
Zoltán vagy az író Sárközi Mátyás, külföldről is évtizedekig visszajártak hozzá, vagy élethosz- 
sziglan barátai maradtak, mint a nemrég fiatalon meghalt kiváló pszichológus, Gerő Zsuzsa. 
Börtönbüntetése után végül is egyéniségéhez és képességeihez illő tevékenységi kört talált, 
mint a II. kerületi Nevelési Tanácsadó vezetője. Sok nehéz életű vagy hányódó gyermek és 
fiatal, és sok szülő problémáit segített megoldani közvetlenül is, az általa irányított s részben 
általa „kinevelt”  fiatal munkatársak révén is. A hetvenes évektől kezdve sűrűn publikált a 
szakmai folyóiratokban, előadásokat tartott tudományos konferenciákon. Elsősorban a pszi
chológiai szakismeretnek a pedagógiai gyakorlatban való felhasználása, később a nevelési ta
nácsadó hálózatnak a mentálhigiéniai ellátás rendszerében elfoglalt helye és szerepe foglal
koztatta. Erről szól az a röviddel halála előtt megjelent könyv, amelyet Horányi Annabellával 
együtt írt és publikált: Pszichológiai és pedagógiai szolgálat a Nevelési Tanácsadóban.

Pedagógiai tudása és tekintélye mögött nagyon határozott, modem lélektani és nevelési 
szemlélet, elvrendszer állt, amelyet elsősorban Mérei Ferenc közelében és körében szívott 
magába. Már egyetemista korában bejárt a Mérei által vezetett Mária Terézia téri Székesfővá
rosi Lélektani Intézetbe, majd Országos Neveléstudományi Intézetbe, a nevezetes és rövid 
életű ONI-ba, ahol eleven gyerekanyagon folytak akkoriban „Az együttes élmény”  kísérletei, 
s más új, izgalmas vizsgálatok. „Az egyetemen vizsgáztunk, a Mária Terézia téren pedig ta
nultunk, ez volt a mi iskolánk”  -  fogalmazott az 1989. decemberi Mérei-emlékülésen tartott 
előadásában. A szétszóratás és „bujdosás”  éveiben sem szakadt meg kapcsolata ezzel a kör
rel, amelyet mindvégig összetartott a közös szemléletmód és a szakmai és intellektuális igé
nyesség. Talán nem véletlen, hogy az ötvenhatos cselekvésben és a későbbi bűnhődésben is 
többen találkoztak.

Hoffmann Gertrudról, akit 1959-ben a Mérei-per második csoportjában, a Méreihez 
ugyancsak közel álló Zsámboki Zoltán és társai perében ítéltek el, a kívülállók többnyire azt 
tartották, hogy ő is Mérei révén „keveredett”  bele a politikai tevékenységbe, amelytől addig 
távol állt. Ez azonban nem így történt, s ezt most, halála után, már fontos kötelességünk el
mondani. Gerti ugyanis, rá nagyon jellemzően, önként és a legveszélyesebb időben vállalta
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azt a tevékenységet, amely végül súlyos börtönbüntetéshez, lakásának elvesztéséhez és -  
minden bizonnyal -  egészségének megromlásához vezetett.

Kedves barátaim, Gerti kedves barátai, akik ide gyűltünk erre a végső találkozásra, tud
juk, hogy mindnyájunknak megvan a maga külön-kiilön, többnyire hosszabbnál hosszabb tör
ténete a vele való barátságról. Ha mindnyájan elmondhatnánk, s összetennénk, akkor lenne 
teljes és Hozzá méltó ez a megemlékezés. En csak a magam történetét mondhatom el, azt is 
röviden, in médiás rés kezdve.

1956. november közepén, ezekben a sötét hetekben, telefonon jelentkezett, hogy beszél
ni szeretne velem. Hívása kissé meglepett, mert ismertük ugyan egymást egyetemi éveinkből, 
de közelebbi kapcsolatban vagy barátságban nem álltunk. Találkozásunkkor elmondta, hogy 
pár nappal korábban az utcán meglátott, amint Kende Péter barátommal beszélgettem, az volt 
az érzése — egyébként helyesen —, hogy valami politikai, ellenállási tevékenységről lehetett 
szó közöttünk, s ő ezennel felajánlja segítségét. (Most, hogy e régi történetet leírom, veszem 
csak észre, hogy egy ilyen ajánlat nagyon is gyanús lehetett — volna, ha nem ő teszi az ő su
gárzó becsületességével és önzetlenségével.)

Nem tudhatta, hogy ajánlata mennyire kapóra jön: Kende éppen arról tájékoztatott, hogy 
a Gimes által alapított illegális Október Huszonharmadika számára a meglévőn kívül egy má
sodik „nyomdára” , azaz sokszorosító műhelyre lenne szükség. Gép már akadt (a volt Orszá
gos Nemzeti Bizottságé a Belgrád rakparton), de kellően „tiszta”  és kellően szeparált lakás is 
kellett hozzá. Olyan, mint az övé volt, a Bimbó úton, egy nagyobb ház földszintjén, külön be
járattal. Amikor kereken megmondtam neki, mire kérjük, láttam rajta, hogy ez -  súlyban, ve
szélyességben — jócskán több, mint amire eredetileg gondolt. De azonnal, habozás nélkül 
igent mondott, és munka közben sem sokallta a jelenlétünket, sem ekkor, sem később, ami
kor Fekete Sándor Hungaricus vitairata készült a kis lakásban fél éjszakákon át.

De ez csak a kezdet volt. Valamivel később ő teremtette meg az összeköttetést Bibó Ist
vánnal, akit Sárközi Márta kis zugligeti házában ismert meg. Bibó érdeklődött a csoportunk 
tevékenysége és kiadványai iránt, s megígérte, hogy majd küld egy „összekötőt” . A Bimbó 
úton meg is jelent egy „svájci sapkás fiú” , elvitte Bibónak és önmagának a Hungaricust, majd 
négyesben, ugyanott, a háziasszony jóvoltából megbeszélést is tartottunk az írásról — meg a 
helyzetről. Eredetileg Gertinek köszönhetem tehát Bibó István és Göncz Árpád barátságát.

A sokszorosítás befejeztével Gerti nagyon tevékenyen működött a Mérei által kezdemé
nyezett segélyezési akcióban (a letartóztatott írók és más értelmiségiek családjai számára 
gyűjtött pénz elosztásában és kézbesítésében). Ez pontosan rá szabott tevékenység volt, hi
szen egyúttal lelki támogatást, erősítést is nyújthatott a megfélemlített és sokak által került 
írófeleségeknek. (Nem Déry vagy Háy feleségéről volt szó, hanem a kevésbé ismertekéiről, 
akik elhagyatottabbak voltak.)

1958 októberében, néhány nappal a forradalom második évfordulója előtt tartóztatták le. 
A csoportból ő  tudott a legtovább és a legjobban hallgatni, ezért ocsmány bosszút álltak raj
ta. Vida Ferenc „független”  népbírósági tanácsa aránytalanul magas, négy és fél éves bünte
tésre ítélte, amelyből megint csak aránytalanul sokat, kis híján három évet töltött le, méghoz
zá közbűntényes nők között, jórészt Kalocsán, mivel női politikai börtön nem létezett. Eköz
ben idős apja, egyetlen hozzátartozója meghalt (anyját és nővérét Auschwitzban pusztították 
el), s lakását is elkobozták. De soha nem hallottam tőle a megbánás, a panasz vagy a szemre
hányás egyetlen szavát sem. Amit életében vállalt, ugyanolyan tudatosan vállalta, mint most 
a halálát.

így vállalta — fennhéjázás nélkül, szerényen, de öntudatosan — a maga ötvenhatosságát s 
annak szerinte logikus konzekvenciáit. 1979-ben habozás nélkül aláírta az elébe tett Charta
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tiltakozást, pedig az ő esetében ez biztos állásvesztést jelentett volna. Az utolsó pillanatban 
sikerült nevét levétetni a nyilvánosságra hozott listáról. Önzetlen barát és mindig segítőkész 
ember volt, és maradt egész életében.

Intézetünket annak létrejöttétől kezdve a magáénak érezte, s amikor az úgynevezett gye
rekkutatás — az ötvenhatosok második nemzedékével, a kivégzettek és börtönviseltek gyerme
keivel kapcsolatos vizsgálat — megindult, lelkesen vett benne részt mint pszichológus tanács
adó és mint jó néhány interjú készítője. Keresve sem lehetett volna alkalmasabb kérdezőt 
találni, hiszen nemcsak a témát és a kort s annak atmoszféráját ismerte, hanem a szülő-gye
rek kapcsolatnak is igazi szakértője volt, s mi, a barátai tudtuk a legjobban, titkon néha 
irigyeltük is érte, hogy milyen természetességgel és mennyi figyelemmel tud bizalmi kapcso
latot teremteni saját gyermekeinkkel. így pótolta be, sokszorosan, életének azt a legnagyobb 
hiányát, hogy neki nem volt gyermeke.

Most, amikor halála után lakásán összeszedtük e munkájához készített jegyzeteit, előke
rült egy idén májusban készített feljegyzése, amelynek egy részlete minden bizonnyal ide kí
vánkozik. Idézem: „Nagy örömmel fogadtam az ajánlatot, hogy részt vehetek ebben a vizsgá
latban. Személyes érintettség fűz a témához, két szálon is. Húsz éven át folytatott gyermek
pszichológiai ambuláns munkám során különösen foglalkoztattak azok az esetek, amelyekben 
a gyereket súlyos családi trauma érte: haláleset, nagy betegség, szabadságvesztés, durva vá
lás. (Hozzáteszi: én is traumatizált gyerek voltam — a nácizmus által.) A másik személyes szál 
— folytatja — maga az ’56-os forradalom, amiért annak idején magam is próbáltam tenni vala
mit. Kaptam is négy és fél évet, közel hármat le is ültem. A forradalom szellemének, eszmé
inek továbbélése, sorsa mélyen érdekel, érzelmileg érint. Az érintettség hatott: szenvedélyes 
érdeklődéssel vettem fel az interjúkat, majd többször is újra hallgattam, újra olvastam őket, 
és soha egy percig nem untam.”

Gertiké, köszönjük Neked ezt is, meg mindent, a kifogyhatatlan törődést, gondoskodást. 
Mindig pótolhatatlan voltál, az is maradsz. Nagyon szomorúan búcsúzunk, de büszkén is, 
hogy ilyen barátunk volt, s hogy a barátaid lehettünk.

Elhangzott 1999. szeptember 21-én az Óbudai temetőben.


