
Bohuniczky Szeli naplófeljegyzései
1956. október 23-tól november 25-ig

BohunU:zky Szeti 1964 és 1967 között keletkezett Emlékiratát, melynek kUuiásijogát az író
nem sokkalhalála előttRónay Györgyre és családjára hagyományozta, RónayLászló szíves
hozzájárulásával 1986·ban sqjtó alá rendezteni a Szépirodalmi Kiadó számára. AzEmlék·
irat 1939-cel záruló első része Otthonok és vendégek eimmel 1989 decemberében-látott
IWnyvalakban napvilágot.

A mú második része, melyben az írónő 1940 és 1964 közötti életszakaszának történetét
dolgozta fel, 1986·ban nem csupán befejezetlen volta, táredéhessége, de "rendszerellenes"
politikai megnyilatkozásai és vonatkozásai miatt sem herülhetett be a Szépirodalmi Ki
adónál megjelent Otthonok és vendégek cimü kötetbe. Az Emlékiratnak most ebből a ki
adntlan részéből közöljük az 1956. október 23-án elkezdett és november végén megsza
kadt napló legszebb részleteit.

(A ma teljes kéziratát a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára őrzi. Raktári jelzete:
V.4658 /46.)

Petrányi Ilona

1956. október 23. Osváth Júlia délután megérkezett és izgatottan beszélt a város hangu
latáról. Kértem,legyen csendes, a beteg uram fáradt. Hamarosan átmentünk Gabi szobá
jába, hogy meghallgassuk a rádióban Engel Iván zongorajátékát. Beethoven E-dúr szoná
tájával kezdődött.Rég hallgattam Beethovent, az elsö tételnél sirva fakadtam. Amásodik
tétel elején kívülről szólítottak:

- Szefi néniék nem tudnak semmiről?

A nyitott ablak előtt a fiatal Rybár Pista felesége, Éva állt, csodálkozott, hogy zenét
hallgatunk és izgatottan beszólt: - A városból jöttem, óriási tüntetés alakult ki. A tö
meg nemzeti zászlókkal vonult, elöntötte az utcákat, letépi mindenhonnan a vörös csil
lagot, és szervezett komolysággal ismétli: szabadságot kívánunk! Az idegen katonák
hagyják el országunkat! Magyar törvényeket akarunk! Jöjjön Nagy Imre! [...l

Október 24. Hajnali fél hatig hallgattam a felvonuló tankok dübörgését, a géppuskák ro
pogását. Rybár hét óra elött bekopogott Raábékhoz, hogy ne induljanak munkába, mert a
rádió kérte, senki se tartózkodjon az utcán. Hamarosan megtudtuk, hogy Gerő beszéde
után vér folyt. A tömeg tömi-zúzni kívánt. Porrá tömi a kommunizmus nyomait. ÉJszaka
ledöntötték a nagy Sztálin-szobrot és az Emke-kávéház elé fektették. De lopni senki sem
lopott. Azt mondták, ha tiszta a szenvedély, nem keveredik össze szennyel. [...l

Október 25. Egész éjjel ropogtak a géppuskák. Szóltak az orosz nehézütegek. [...l
Este a rádió hírül adta: az egész világ szeme Magyarországon van, az alig ismert ki

csiny ország előtt elismeréssel hódolnak. Rádión fogtuk Bécs lelkességét, London csodá
latát, Adenauer kancellár és Amerikából Eisenhower elnök lelkes szavait. A Szabad Eu
rópa Beethoven Sors-szimfónilijának adása közben mondta be a Magyarországról szóló
híreket. S amit gyennekkoromban a nagyoktól hallottam és tanultam, most nemcsak
megértettem, de eggyé váltam az érzéssel, hogy nekünk oly nagy hitünk és lobogásunk
van, hogy ebből költök és forradalmak születnek.
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Október 26. Reggel Livikiabált, menjek, nyissamki a kertkaput,M6riczVll'ágakarbejönni.
Virágmegfogyott, szemei ki voltak sírva, de tüz lobogottbennük. Ígybeszélt: -Senki sem
mit sem lop, és nem is zsidóznak. Jaj, ne is legyen zsidózás, ne rontsa el gy\ílölködés ezt
a dolgot! Egy kiló kenyeret szereztem nektek, és hoztam diót meg vajat.

Csak néhány percig maradt. Azt ígérte, szerez nekünk zsírt, lisztet, és amit csak le
het. - Majd a lányaim sorba állnak - mondta, és kért, hogy magam menjek az élelmi
szerekért holnap délután a lakásukra. [. ..)

Október 27. Lementem a völgybeVirághoz. Napokóta kívánkoztam, hogy legalább pereek
re a tömegközött legyek, de az uram súlyos állapota, aminthallottam a géppuskázást, óva
tosságra intett. Tudtam, ha megsebesülök, nincs, aki ápolja. Úgy féltem szegényt, mintha
a gyermekem volna.

VU'ágot nem találtam otthon, csak kis Virágot és Rékát. A két lány szeme kisírva. 
Tessék várni, Anyukajön, de most valahol mákot daráltat - mondta Réka. [...) Végre
megkerült Virág. Elmondta, hogy félje, Kolos Richárd, napok óta távol van tőlük, a Ko
hó- és Gépipari Minisztériumban tartózkodik. Bevallotta, hogy fél a ház haragjátASI,
mert a lakók irigyelték, hogy ök jobb módhoz jutottak. A forradalom gyözelmét elismer
te. Néztem lesoványodott arcát, s egyszerre nagyon szerettem és fájt érte a szívem.
Adott lisztet, darát, húst, sajtot, zsírt. Napokra felmentett a sorbanállástASl. Nem foga
dott el pénzt, és úgy ölelt meg, mintha édestestvére lennék.

Délután a rádió ismertette a kormány tagjainak névsorát. Nagy meglepetést keltett
Kovács Béla kisgazdapárti titkár neve. Mint földművelésügyiminiszter került a kor
mányba. Kovácsot mint kémgyanús egyént évekkel ezelőtt elhurcolták Oroszországba
és Hruscsov csak pár hónapja engedte vissza. A Szabad Európa és a nyugati rádiók ál
landóan biztató, lelkesítőbeszédeket tartanak. De konkrét segély eddig nem érkezett. A
nyugati rádiókból tudtuk meg, hogy vidéki városainkban is fellángolt a forradalom. Du
nántúl is fegyveresen küzd, s már Bécsig megtisztították az utat. Bécsböl kapunk
gyógyszert és sebészeti kellékeket. Győr várost az oroszok körülzárták, de nem lövik.
Magyaróváron a gyilkos ávósokat felakasztották, a többinek megkegyelmeztek. [...)

Október 28. [...) Ebéd után Németh Lászlóné, Ella kopogott előazobankajU\ján. - Eljöt
tem megnézni, mi van veletek! Csodálkozva nézem Ellát: egy éve sincs, hogy utoljára lát
tam és megöregedetten kaptam vissza. - Csak pereekre ugrottam fól - mondta, és kö
zölte, hogy Laci Szigligeten, az alkotók házában üdül, majd beszámolt a Galilei sikeréról.
Tíz nap előttmutatta be a Nemzeti Színház. - Láttál a forradalomból valamit? - kérdez
tem. - Sokat! Véletlenül részt vettem a nagy fölvonulásban. A meneteljutott a Stúdióig, ott
két fiatal bebocsátástkért, hogy felolvashassák kére1müket, ezeket az AVa ott tartózkodóem
berei azonnal lelőtték. Ekkor többen erőszakosanbehatoltak a rádió épületébe és dulakodás
támadt. Valamennyien megzavarodtunk és a nagy lármában én is elmenekültem. - Momlj
el mindent- kértem. - 'ThgnapSzabó Lőrinc volt nálunk. Lőrincfolyton BÍr. Megkérdeztem,
miért zokog.Lőrinc így felelt: - Asok kiömlöttvér, a sok elesett fiatal; nézze, az én életem már
nem ér semmit, talán meg sem érem a forradalom végét, mégis amire az életemet feltettem,
amiben hittem, azt megértem. - És Lőrinc tovább zokogott. [...)

Nagy Imre a rádióban beszédet mondott: a kommunista kormány kapitulált. Ez annyit
jelent: győzött a nemzet}. forradalom. Nagy Imre közölte, hogy az oroszokat azonnali tüzszü
netre szólította fól. Az AVO-t feloszlatta, az oroszoknak pedig el kell hagyniok Pestet. Sokat
ígért, és őszinte megbecsülést tanúsított a forradalom hősei iránt. Mindenkinek amnesztia,
a forradalmat elindító ifjúság számíthat a kormányra, kéréseik teljesedni fognak. [...)

Október29. Nagy Imre hiábabeszélt, szólnak az ágyük, kattognak a géppisztolyok. ADunántúl
már a nemzeti forradalmárok kezében van. Mindenütt rend, nincs lopás, nincsfosztogatás. [...)
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Most mondta be a rádió, a hivatalos magyar kormány elismerte a forradalom teljes
gy6zehnét. A régi miniszterek nagy részét elcsapták, új kormány alakul, Már tudjuk,
hogy az ENSZ nem tesz értiink semmit. Mindegy. A nemzet önerejébőlgyőzött.

Október 30. A kormányt hánnas tanács pótolja. Nagy Imre, Erdei Ferenc, Tildy Zoltán.
Nagy Imre beszédet mondott. Me~1ika hősök elött. [...l

Ebéd után Borsy-Fekete, Dezső orvosa arról beszélt, hogy ilyen bátor, felséges forra
dalom nemcsak hazánkban, de az egész világon sem volt még soha. Beszélgetés közben
jöttünkri, miben különbözik a mi forradalmunk a világ többi hasonló megmozdulásá
tól. Azoknak szönokaí és ügynökei voltak és éppen ezért mindet lárma és színpadias iz
galom előzte meg és készítette elő, a mi forradalmunkat viszont nem a gyújtogató sza
vak lobbantották föl, hanem az igazságtalanságok ésa temérdek ártatlanul kiontott vér.
Ezért kíván szabadságot mindenki. A nyolc napja tartó forradalomba nem keveredett
szenny, nem lopnak, nem gyújtogatnak, de az emberek megrendítőszívóssággal ragasz
kodnak követelésükhös, A külföldi rádiók az egész világ csodálatát sugározzák. Repülö
gépeken, kocsikon gyógyszer, kötszer, élelem érkezik.

Dezső egyre ingerültebb, azt kívánja, hogy kizárólag vele foglalkozzam. Most már
egészen a gyermekem, s néha szigorú hangot kell használnom vele. ilyenkor szelíd lesz,
és a kezemet gyermeki tekintettel emeli szájához. Mérhetetlen szeretet tölt el. Tudom,
hogy egyre nehezebb lesz, és eltarthat évekig, de nyugodt vagyok, érzem, hogy hími fo
gom. Néha a kimerültség elcsüggeszt, de ha arra gondolok, hogy eddig mindig, minden
körülmények között vállalni tudtam a reám rótt terheket, bátorság tölt el és felfrissülök.
Esti fohászom: aqj eröt, Istenem, a boldogtalansághoz! [...l

Késő délután Rybár elmondta a Kossuth rádiólegújabb híreit: l\Tagy Imre az oroszo
kat agresszoroknak nyilvánította. Kicserélték a magyar ENSZ-küldöttet és ennek most
az a feladata, hogy ismertesse az oroszok gaztetteit. Geró és Hegedüs hívták a gyilkoso
kat Pestre. Jelenleg nincs kormány, de nemzeti elemekbőlhamarosan megalalrul. A for
radalmárok helyet kapnak a kormányban. A parasztságnál megszüntetik a beszolgálta
tást. Kiúják a képviselők új választási törvényét és a választáson ugyanazok a pártok indul
nak, mint 1945 után. Az Andrássy úton nyugodt felvonulás volt. Mindszenty bJboros azon
nali viBBZahelyezését kívárUák Esztergomba. [...l

Október 31. [...l Hamarosan Marica ésJóskajöttek, vajat, zsírt, cukrot raktak elénk és so
kat meaéltek. Kimentem, hogy nekik is fözök kávét. Mire visszakerültem a konyhából,
Baseh Lóránt ült közöttük. Mindig nagy kamasznak tartottuk, most aztán valóban boldo
gan lármázó fiú lett. Baseh látta, amint egy gyennek a robogva közeledő orosz kocsi elé
bombát helyezett. Látta, hogy a kicsik és a nagyok egyfonna bátorsággal néznek szembe
a halállal. - Hogy megmaradunk-e, azt nem tudhatjuk. de hogy most már büszkén hal
hatunk meg, azt érzem - mondta Baseh felhevült lelkességgel. Aztán költőinket emleget
tük: - Babits a legnagyobb költőnk, mert megálmodta ezt a forradalmati - kiabálta
Basch, - Vörösmarty a legnagyobb! - kiabáltam vissza. Szegény Dezső egy P.betút he
begett. Megértettem és kimondtam: Petőfi!Dezsőekkor hálás örömmel nézett rám. Basch
könyvállványunkrolleemelte a Babits összes verseit tartalmazó kötetet és lelkesen felol
vasta a Ne ily halált, ne ily harcot eímü verset. .

Aztán arról beszélgettünk, hogy azok a mi valóban nagy költőink, akiket, ha időköz

ben el is felejtenek, de késöbb elérkezik az idejük és csodálkozva láljuk, hogy költői lá
zuk, már akkor azt a szenvedélyt öntötte versbe, ami végül lángot adott valamennyi
ünknek. Dezső kezdetben úgy látszott, egyet s mást megértett, de hamarosan fárasztot
ta a beszéd, mégis nagy eröfeszítéssel figyelmet mutatott. Csodálatos, hogy nagy beteg
ségében is meg tudta őrizni konok önfegyeImét.
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November 1. Délelőtt sokan voltak nálunk. Dezsönek nyugodt napja volt, mosolyogva né
zett vendégeinkre, és ha nem tudnák, hogy beteg, elhíhették volna, hogy élvezi híreiket.
ElsőnekOsváth Júlia érkezett. Pihent volt és lelkes. KésőbbGergely Bélajött, Kati uno
kahúgom félje. Béla őrnagyvolt, hét évig orosz fogságban szenvedett, évek óta munkás,
denemvolt sohaegygyülölködőszava. Mostis a szocializmustlálja az egyetlen elfogadható
jövőnek. Egyike a legszerényebb embereknek. Beszámolt viszontagságos napjaikról és
benső örömmel mondta: optimisták vagyunk! KésőbbLivi és Raáb Pista is áijött hozzánk,
s végül Manyi. Különbözö emberek, de mindben egyforma szív lüktet. Különösen a gyer
mekekbátorságáról és hőstetteiről beszélneksokat. Bámulatos történetek és mindigazak.
Nyolcévesektöl húszévesekig fanatikus hősök születtek. Lelkesen hallgattam őket, de a
szívem elszorult; csak azok mennek a halál felé ilyen bátorsággal, akik még nem kóstol
hattak az élet ízeibe.

Alkonyatban Rybár Anikó kopogtatott az ablakunkon: menjek fel azonnal hozzájuk,
mert a rádióban Nagy Imre fontos dolgokat fog bejelenteni. Mivel Raábék rádiója napok
óta rossz, felmentünk az emeletre. Már tudtuk, hogy az oroszok újabb csapatokkallép
ték át a román-magyar határt, ezért ijedt szívdobogással vártuk a közleményt. Nagy
Imre azt mondta: - 'ThJjesítve a nemzet kívánságát, Magyarország ettől az órától kezd
ve független, ezt vegye tudomásul az egész világ. Fölbontották a varsói szerződést, az
orosz hadseregnek az ország területérőltávoznia kell. Amennyiben 4labb erősítés lépi át
a magyar határt, az ENSZ-től segítséget kérünk. Egyébként Magyarország az egész vi-
lággal békében kíván élni, úgy a "Nyugattal", mint a "Kelettel". ,

-Éltettük Nagy Imrét, Már akkor tudtuk, hogy szerdai beszédét az AVa szuronyai kö
zött volt kénytelen elmondani.

Mindszenty bíboros érseket tegnap a honvédség nagy pompával vitte fel a Várba, a
prímási palotába. Ma este rövid beszédet mondott. Nyolcévi fogság után boldog, hogy hí
vei között lehet és megbocsát ellenségeinek. Szelíd, békére intő szavakkal azt ígérte,
hogy két nap múlva megint beszédet mond.

November2. Nem történt semmi különösebb. Csak szegény Dezsövel voltharcom. Nem en
gedte a szobát szellöztetni, alkudoztam, de makacs maradt, aztán felbőszültés gyülölettel
fenyegetett. Csukott ablakok mellett takarítottam és könnyeimet törölgettem. Mikor ezt
látta, megenyhillt, mondani akart valamit, s mert nem tudott szólni, sírva fakadt. Hogy
fáj érte a szívem! Adaoos, bátor, erősembert a betegség tehetetlen gyennekké nyomorítot
ta. Nehéz az életem. Gyennekem nem volt, talán ezért kaptam öregkoromra már másod
szor elnézőgondozást kívánó gyenneket. Édesanyám nálunk töltött utolsó nyolc hónapja
pontosan azt kívánta tőlem, amit most az uram ápolása: türelmet. Ha az ember vállalja
a rászabott nehéz sorsot és nem panaszkodik, megerősítiönmagát és igazságosabb az élet
tel. A nehéz napok adtak nekem egy nagy ajándékot; mélyebb alázattal érzem Istent. Ha
lottak napja van, a kedveseimre gondolok; már többen vannak odaát, mint itt.

Notember 3. [...l VIrághoz mentem. Virág felkiáltott: - Dejó, hogy ittvagy! Nagyon kellett,
hogy mostjöjjél! Nem akartam bemenni az elöszobájukból, deVIrág erővel behúzott. Beszéd
közben megtudtam, hogy még nem szállíttatták haza télire a tüzelöjüket. Nekünk 16 mázsa
szenünk volt otthon, ezért felajánlottam, ha kell, a felét átadom. Virág huncutul mosolygott.
Eddig mindig csakö adott nekem, most aztán mulattatta, hogy előléptem mint adományozó.
- Ha kell, hozzádfordulok - mondta, és nyomban sírva fakadt: - Rettenetesen féltem Lexit!
SikerültVIrágot lecsillapítanom. Azután elmondta az előző napi írészövetségi nagygyülést. Az
elnöki tanácsba pótlólagbehoztákRónay Györgyötés Kodolányi Jánost. Virágszavaiból kivet
tem, hogy ővelenemvoltak udvariasak. Meg akartam értetni Virággal, amitén márévtizedek
óta tudok: Ha önmagunkban hordiuk erősségünket,bátran nézhetünk a dolgok elé. Virág
nem szólt, csak magához ölelt. Nehéz szívvel hagytam ott öt.
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November 4. Félelmes hajnal,
- Hallod? Itt vannak! - szólt az uram teljes tisztasággal, visszanyerve beszélöké

pességét. Zokogva blijtam pámáim közé. Az uram egyre ismételgette: - Itt vannak, itt
vannak!

Az orosz tankok döbörögtek. Már este megtudtuk, azzal a csellel, hogy sebesülfáeiket
akatják elszállítani, körülzárták a várost. Nagy Imre bevonult kormányával a Parla
mentbe, az orosz parancsnoksághoz pedig elküldték MaIétert és Kovácsot, hogy nyílt
választ hozzanak. Az oroszok a két magasrangú tisztet nem engedték vissza, ellenben
hajnalban elkezdték nehézütegeikkel Budapest ostromát. Ágyuk dörögnek, géppuskák
ropognak. Nem tudunk semmi bizonyosat. A magyar rádióadók elnémultak. Utoljára
Nagy Imre szólt hainalban a magyar nemzethez, majd négy nyelven feltárta a világ
előtt az oroszok árulását és segítséget kért. Nagy Imre után írók és szellemi emberek
beszéltek a rádióban, és segítségért könyörögtek. Háromszor hangzott el a kétségbee
sett kiáltás: segítségl segítség, segítségl ... Ez volt a forradalom utolsó szabad hangja. Az
óta szüntelen robbanás, ropogás. Sírunk. [...l

Novernber5. Azeste, lefekvés után, amikorelmondtamesti imámat, megbántam haragom
ból fakadt átkomat. Imádkozva kértem, Uram, add meg a mindennapi kenyeriinket, sza
badíts mega gonosztól,és szabadíts meg engem a gonoszságomtól. Imámvégén béketöltött
el, és az a mély életérzés, hogy indulatunk, haragunk, még ha megokolt, akkor sem több,
csak nevetséges fontoskodás. Sorsunk magasabb kezek hatalmában van, és nyugodt csak
az lehet, aki ezzel a tudattal végzi napi munkáját. Az uram alszik, pedig szakadatlanul dö
rögnek az ágyuk. Mennyi tehetetetlenül elpusztuló élet... Félni nem tudok, -azIstent hívő
ember nem fél.

A levegő zenebonáját hallgattam, és arra gondoltam, hogy elmúlik az ősz és nem lát
juk a Sváb-hegy szép vörhenyes facsokrait. S minél kegyetlenebbül dübörögtek az
ágyúk, annál inkább kirándulásaink emlékeihez menekültem, felidéztem a fák, a bok-
rok, az őszi égbolt gyönyörüségét és megnyugodtam. [...l .'

November 6. A bombák ma a R6zsadombotvették célba. Egy orosz lövedék eltalálta az ut
cai villanyvezetéket, sötétben maradtunk. De van pár szál gyertyánk. Annyira magamra
vagyok hagyva, hogyez már a legendák árvasága. Gázunk sincs. Az egész villa Székánház
felügyelönk túzhelyén főzi ételeit, szépen sorban. Csüggedt és szomorú mindenki. Míg a
krwnplit tisztogattam, Székánezt mondta: -Mikorazt hittük, hogy győzötta forradalom,
szegény tanár urat végtelenül s~náltuk,hogy egy ilyen derék magyar ember nem tud ve
lünk örülni. De most, hogy az orosz ütegek rombolják a várost, irigylern a tanár urat, sze
gény a megzavarodottelméjével nemértheti meg, hogy mi történik velünk. 'Iessékelhinni,
a tanár úr most köztünk a legszerencséáebb.

November 7. [...l Akonyhában olygyorsan dolgoztam, hogy nem hallottam a bombák sza
kadatlan robbanását éscsak azt vettem észre, hogy az uram megállt mellettem - Drá
gám, menj a szobábaéspihenj - mondtamneki. Aszemeiben mély fény éledt, és ezt mond
ta: - Együtt meghalni. Megértettem Ezt kívánta akkor is, mikor Siófokon a német és
orosz ütegek lövedékei a közelünkben csattogtak. Akkor is mellettem állt a konyhában és
így szólt: - Együtt kell lennünk, ha történik valami. Most leült mellém éslassan eloszlott
mindkettőnk félelme.

Alkonyatkor Manyi jött az édesanyjával, kávét és csokoládét hoztak. - Vigyázz, Sze
fi, rendk:ívüllesoványodtál - figyelmeztetett Manyi ijedten. Mind a ketten azt gondol
ták, hogy én elöbb fogok meghalni, mint az uram. Hogy a külsöm tönkrement, nem tud
tam. Nem volt időm tükörbe nézni. S az volt számomra a legfájdalmasabb, hogy az
uram időnkéntráébredt, hogy nagy betegségében már nem jön változás és ilyenkor két-
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ségbeesett zokogását nem tudtam lecsillapítani. Nekem mindig elég nehéz volt, nem
kaptam könnyü életet, de az mégis eddig másképp volt. Amíg egyetlen ember megért
bennünket, könnyü élni. S amíg egyetlen embert meg tudunk életünk értékeivel tölteni,
a nélkülözés, megaláztatás és szenvedés elviselhető. De mikor már nincs senki, nehéz a
napokat tovább vinni. Azok a kis fények, melyek mosolyból, megértésböl fakadnak, ha
elmaradnak, vigasztalan árvaság szakad ránk. Szegény Dezsó. Néha még kifénylik üve
gesedő tekintete, hozzám lép, a szemeimet keresi, kezet csókol. Nehéz volt a siófoki
front is, apám halála, anyám betegsége, de a mostani mindennél nehezebb. Akkor sú
lyos napjainkat megbeszéltük, ebből vigaszt merítettünk. Most ez hiányzik. [...]

Az alkonyi órákban mégis történt valami jö; megint van villanyunk! Szól a rádió is.
Megtudtuk, hogy Eisenhower lett az Egyesült Allamok elnöke. Ezzel az optimizmus óri
ási lángba csapott: Eisenhower hamarosan kisöpri az oroszokat, ENS~pah>kjönnek,
emberhez méltó igazság lesz, kiúják a választásokat, és a magyar Parlamentbe többet
kommunista nem léphet be.

Most ismertem fel igazában, milyen szerencsém, hogy író vagyok. Mert amíg jegyze
teim készülnek, könnyeim elapadnak, és napi munkám végeztével már tudom, hogy
aludni fogok. Pedig szólnak az ágyúk, ropognak a fegyverek.

November 13. Öt napig nem tudtam naplót vezetni, mérhetetlenül össze voltam törve.
November 8-án, este 6 órakor meghalt az uram. Délelőtt minden úgy ment, mint

máskor: megmosdattam, lábait rendbe tettem, utána reggeliztettem. Dicsérte a VBJban
pirított kenyérszeleteket. Késóbb, mert jó idö volt, a ház körül a kertben sétálgatott,
'Thbbször kinéztem az ablakon, ilyenkor rám mosolygott. Egyébként ezen a reggelen
sokkal nyugodtabb volt, mint máskor bármikor. Én is bizakodóbban láttam dolgaimhoz.
Előtte sokáig imádkoztam és felismertem közben, hogy nem vagyok árva; két társam
kitart mellettem: az ima és a bánat. Miután becsuktam az ablakot és begyújh>ttam a
kályhába, a konyhába mentem, hogy feltegyem az ebédet, de valami váratlan belső ré
mület intett, hogy meniek vissza a szobába, - Dezsó! - kiáltottam, mert nem láttam
sehol. Az elöszobába rohantam. Az elöszobaajtó be volt csukva, a wertheímzárban a
kulcs megfordítva, és közvetlenül az ajtó előtt a kilincsbe kapaszkodva guggolt az uram.
Szólni nem tudott, de szemei elárulták, hogy értelménél van. Kértem, kulcsoJja át a
nyakamat, talán fel tudom emelni. Annyira magánál volt, hogy segített nekem, és így le
tudtam ültetni az előszoba szürke ládájára. Kértem, vigyázzon magára, amíg segítséget
hozok, hogy ágyba fektessük. Megértette. Livi és a félje készségesen velem jöttek, ők
vitték és helyezték ágyba. Az uram halálosan sápadt volt, de tiszta hangon mondta: 
Köszönöm, nagyon köszönöm, nincs semmi baj, orvos nem kell. Magam is féltem az or
vostól, mert az uram nem szerette, és attól tartottam, ha újra megjelenik, újabb súlyos
roham következhetik be. Leültem a közelébe és csodálkozva néztem, milyen gyorsan
visszanyerte rendes arcszínét. Fogtam a karját, a pulzusát figyeltem. Mikor csuklóját
elengedtem, megkérdezte: - Milyen? - Kitűnő, és a színed is visszatért - mondtam.
Tükröt kért, nézegette magát és így szólt: -Igazad van, jól nézek ki és sokkal jobban
érzem magam, mint ezelőtt.

Megijedtem, hogy olyan világosan gondolkozik és tökéletesen beszél. Édesanyám is
utolsó napján visszakapta az értelmét. Most ezen a napon az uram régi gyengédségét
tanúsította irántam, szeretettel tekintett rám és ha szólított, kis drágámnak vagy drá
gaságomnak mondott. Kért, hogy ebédeJjek. - Nagyon legyengültél - mondta. 
Előbb neked hozok ebédet! - Még ne, majd később, de te egyél! Bevallottam neki, hogy
olyan izgah>tt vagyok még, hogy enni nem tudnék, ezért aludiunk egyet mind a ketten,
és utána majd együtt ebédelünk. Kitűnöen aludtunk és egyszerre ébredtünk fel. Megint
ebéddel kínáltam, de azt mondta: - Még várok kicsit, de azt hiszem, hamarosan kérek.
Utána Domonkosné édesanyja jött, Dezső részére finom élelmiszereket hozott. - Főzzél
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erős kávét! - mondta Dezső és vendégünkre szeretettel mosolygott. Domonkosné édes
anyja pár nap múlva elmondta, hogy akkor olyan kitünö színben találta Dezsőt, meg
volt győződve, a betegség megfordult, a gyógyulás elkezdödött. így is látszott, s én mégis
féltem. Egy percre sem mertem egyedül hagyni. Hat óra körül a konyhában zaj volt, De
zső kért, menjek és érdeklő<ljem meg, mi történt? Egy percig sem tartott, amíg elmond
ták, hogy a Bartók Béla úton a Hadik laktanya még tartja magát. Ahogy visszaugrot
tam a szobába, már az ajtóban kiáltottam: - Dezsőm, jó hír, a magyarok visszaszorít
ják az oroszokat! Nem felelt. Mikor ijedten melléje ültem, szemeit könyörögve emelte
rám. Szólni nem tudott, az alsó fogbetéljére mutatott. Megértettem, kivettem a szlijából.
Akkor kis nyögés után lecsukta a szemeit és vánkosára hanyatlott. Szólítottam, nem re
agált, kerestem a pulzusát, de nem találtam. Gabi szobájába rohantam, ahol együtt ült
az egész Rybár család. Livi és Rybárné felugrottak, hogy szaladnak Borsy-Fekete dok
torhoz, jö.üön, a«ljoninjekciót. Borsy azt felelte nekik: - Az öreg Maller bácsinak nincs
sok hátra, őérte ilyep. veszélyes időben nem kockáztathalja a saját életét. Székán házfel
ügyelöné ekkor az Aldás utciban lakó Róna doktorhoz szaladt, Róna jött is azonnal, de
rövid vizsgálat után már csupán a halált konstatálhatta.

Később az uramat átöltöztettük és kivittük fekvöhelyén az elöszobába, amelyet egy
üvegl\jtó köt össze szobámmal. Két éjjelt és két napot töltöttem közvetlenül a halott kö
zelében. Néha kiléptem az előszobába, a lepedőt felhajtottam és csodálkozva néztem: a
halál megfiatalította és megnemesítette Dezsőt, A komoly férfiare holtában ~lárulta és
végképpen felfedte, hogy soha senkit sem csapott be, hazudni nem tudott, de szeretni
igen, azonban zárkózottságát mindvégig megőrizte,mint azok, akik erényekkel élnek és
ezt szemérmesen elrejtik.

Bánatomnak egyetlen vigasza az volt, hogy utolsó hónapjaiban ezerszerte jobban sze
rettem önmagamnál.

A forradalom alatt nem lehetett halottat a Farkasrétre szállítani, mindenki oda te
mette halotlját, ahová tudta. Itt kell hát eltemetnünk a kertben, s majd későbbvisszük
a Farkasrétre. Eillel nem aludtam és reggelre kieszeltem, hogy az antik szekrényt, mely
ben az uram ruhái álltak, kiürítem és ideiglenesen ebben temetjük el. Reggel megnéz
tem az uramat: mélységet rejtő nemes arca változatlan maradt. Azután centiméterrel
lemértem a hosszát és azután a szekrényét. A méret egyezett.

Mindenki jó volt hozzám, de most a jóság terhemre volt, és cserbenhagyott régi opti
mizmusom is. Most, hogy az uram halála és a forradalom leverése egyszerre történt, ha
talmába vett a kétségbeesés. Csupán Domonkosék esti látogatása enyhítette, éreztem,
hogy szeretnek és féltenek és Dezsöt együtt siratták velem. Sokat sírtam, zokogtam, s
közben gondolataim tisztultak. Ha megnéztem Dezsőt, egyre világosabban éreztem,
hogy egyedül ővele élhettem át becsületesen annyi nehéz évünket; ő volt az, aki mellett
erkölcsi világom és írói magatartásom fejlődhetett.

Szombaton, november lO-én temettük el az uramat a kertben, az egyik tiszafa mellé.
Reggel megnéztem: a romlás legkisebb jele sem volt még rajta. Akkor begöngyöltem
tiszta lepedőbeés egy tenyérnyi fáslival. lábaitől fel a válláig körültekertem, hogy így te
gyék a szekrénybe. Temetésén az egész villa ott volt, Székánné virágot is hozott. Én
csak két rozmaringágat tudtam a szíve fölé tenni, mielött lezárták a szekrényt. A roz
maringbokrot még Csurgóról hoztuk Pestre magunkkal. Alkonyatra már tele lett az
uram síIja virággal, idegenek rakták rája és vasárnapra olyan lett a sír, mintha nyári
virágzásban temettük volna el.

Az orosz ütegek lövedékei elhallgattak, csend van. Az uram pihenéséf nem zavarja
semmi.

757



November 15. Posta nem múködik, de barátaink átaqják egymásnakgyászomhírét és sor
ban megjelennek. Most érzem csak, mennyi jóság és könny rezeg a lélek mélyén. Osváth
Júlia mindennap nálam van. Az ablakból látom, hogy Dezsö sújánál megáll, és összeteszi
a kezeit. A gondolatait szokása szerint rögtön kimondja: - Drága Szefikém, másra sem
gondolok, csak magára! Félek, hogy gondjai lesznek, pénzt hoztam - mondta és néhány
százast tett az asztalra. - Végt.elenüljólesik, de eddignem fogadtam el senkitől pénzt, en
geqje meg, most is visszaadom. Júlia aranyos bosszúsággal így szidott: - Rettenetes
asszony maga! Soha semmit nem akar tölem elfogadni! De most édes Szefikém, maga na
gyon rosszul néz ki, úgy tönkrement, nem is képzeli, milyen sovány. Ha a pénz nem kell,
hozok mást: vajpuha, finom birkasültem van, most azonnal megyek és hozok belőle ma
gának! Júlia nagy művészés tiszta ember. Ha belenézek szép szemeibe, tudom, hogy ma
gányos ember. TIyenrajongó lelkű müvész nem is lehet más. Távozásakor a kapuig kísér
tem és megálltunk együtt Dezső súja előtt. - Higgye el, most Dezsönek a legjobb mikö
zöttünk - mondta.

Délután Basch Lóránt látogatott meg. Ö is csak Dezső súját látva tudta meg gyászo
mat. Kértem, ne kérdezzen semmit és ne beszéljünk róla. Már tudom, csak addig ural
kodom magamon, amíg nehéz napjaimról hallgatok. Basch érdekes politikai híreket ho
zott: biztos Magyarország felszabadulása. Jön Hammarskjöld és titkos tárgyalások lesz
nek. Lóránt dühös szavakkal intézte el azokat a rémhírteljesztöket, akik most Szibériá
val ijesztik az embereket. Így kiabált: - Én az ilyen aljas alakokat hazaárulónak ve
szem és nyomban kidobom őket. Thgnap is megszakítottam eggyel baráti. kapcsolatomat!
Lóránt hetvenéves és csupa tűz. Bizalmasan mondta: - Lehet Szefi, hogy hamarosan kül
földre megyek. Izgatottan szóltam: - El tudná hagyni ezt a szerencsétlen földet?- Igen, de
csak napokra! Azért mennék, mert négy nyelven tanúskodhatnék az igazság mellett. Ha so
ká nem jönnék magához, ne aggódjék értem, egy napon majd beállítok. Egyébként maga az
első, akit meglátogattam, s most a keresztfiamhoz szaladok! [...]

November 16. Közvetlen környezetem durva kicsinyessége valósággal megrémít. Dezső
sílja előtthűbarátaim állnak, tiszteletadással, de akikkel egy fedél alatt kell lennem, ha
misakés szívtelenek. Rybárprofesszor a temetés után nyomban így szólt hozzám:-Sokat
fizethet majd az exhumálásért! [...]

Ne hagyj el Istenem, nekem már nincs senkim!

November 18. Délelőtt láttam, valaki megállt Dezső sílja előtt, levette a kalapját, virágot
tett a sírra, utána keresztet vetett és imádkozott. A téli ködben lassan ismertem fel Zi
mándy Pistát, a premontrei paptanárt, Rónay Györgyéklakóját. Tudom, hogy szerette De
zsöt, sokszor láttam, hogy kivette kezéből a szénnel teli kosarat és ö hozta haza hozzánk.
A sírtól bejövet azt mondta nekem: - Mióta tudom, hogy Dezső meghalt, minden reggeli
misémben imádkozom érte. - Isten álqja meg. - Nagyon szerettem. Hallgatva ültünk
egymás közelében. Aztán sírnomkellett, olyöszintén, ahogyanbarátelőttfakadfel a bánat.
- Magáért is imádkozom - mondta Zimándy távozásakor. Semmi különös nem történt,
s ez a látogatás mégis megnyugtatott. [...]

November 20. Délelőtt Belia Györgyné keresett fel. Vigasztalni akart, de az ő szemei is ki
voltak sírva Remeg az uráért, és reszket apró gyennekeiért. A tüdőgyenge Belia György
el akar szökni és fegyverrel állni az oroszok elé. Anny zokogott, és most én vigasztaltam.
Azt mondtam neki: - Ne töprengj, ne okoskodi, a sorssal nem szállhatunk szembe. Ne
künk is mennyi erőfeszítésünklett hiábavaló és rendesen a véletlen segített rajtunk. S
mégis érdemes volt élni! - Érdemes? - nézett rám kérdőlegAnny, s letörölte arcáról a
könnyeket. Azután némi félszegséggel szólt: - Gyurka napok óta b4ikál, nem mer otthon
aludni, alig látjuk szegényt. Kétségbe vagyok esve. Hidd el, legszívesebben meghalnék, de
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eztsemtehetem, agyerekekért, akánnilyen gyötrelmes, élnemkell. -Mosthol van Gyur
ka? - kérdeztem. -Nemtudom, a barátainál bqjkál, ott is éjszakázik. Mondd, Szefi ...Ki
találtam, mit hallgatott el, és azt mondtam: - Gyurka nyugodtan jöhet hozzám, itt is al
hatik, Dezső fekhelye mindig rendelkezésére áll. [...l

November 21. Tegnap este kopogtak az ablakomon. Az üvegen át Belia György fiús arcát
pillantottam meg. Mikorbejött, megkérdeztem: - Vacsorázott, Gyurka? - Igen, de azért
tudok enni. Tudtam, miért jött, de előbb enni adtam neki, és csak azután beszélgettünk.
Evés közben lassan levetkőztefeszültségét. - Itt alszik, Gyurka? - Igen. - Ha egyedül '
akar aludni a szobában, átmegyek Gabihoz, ott kapok helyet. - Nem, Szefi, maradion itt!
- Ez most olyan idő, hogy a gazda tartson ki a vendégével! Megvetettem fekhelyeinket,
a két ágy közé kihúztam hosszú paravánunkatésjó éjszakát kívántunk egymásnak. Reg
gelig nyugodtan aludtunk mind a ketten. - ilyen pompás éjszakám hetek óta nem volt
mondta Belia, s miközben reggelizett, így szólt: - Úgy érzem magamat, mintha a gonosz
világból átléptem volna egy másikba. Aztán elmondta, hogy az írók nagy része nem tar
tózkodik otthonában, félve az elhuroolástól, barátaiknál töltik az éjszakákat.

Belia felfrissülten búcsúzott el tőlem. [...l
Rónayék visszakerültek a Mátrából. ElőszörNelly jött és együtt sírtunk. Aztán jött

Gyurka. Keveset beszélt és 500 Ft-ot számolt elém: - Ne köszönje meg Szefi, az Íröszö
vetségtöl hoztam. A pénzt gondosan szekrényem aljába rejtettem. Soha így nem gyíijtöt
tem a garast. Folyton a temetésre gondolok, és régi szemérmemet levetközve elfogadok
mindenkitőlmindent, hogy el tu.cljam majd Dezsöt saját erőmbőla Farkasréten temetni.

November 25. Megtu.dtam, hogy csütörtök délután 2 és 3 óra között óriási tüntetés volt a
városban. Domonkos beszélte, hogy húgával a Mártirok útaán egy emeleti ablakból figyel
ték, mint ürült ki a körút. Két óra körül már csak fegyveres rendőrök sétáltak, de azok is
leeresztették fegyvereiket. Aztán eltüntekők is. AMeinl-üzletben húzták megmagukat és
csak három óra utánléptekki az utcára. Aztbeszélik, ilyenösszetart.óan tökéletes tüntetés,
mint ez, még nem volt.

Hamarosan újabb izgalom! A szovjetek ellopták Nagy Imrét és társait ajugoszláv kö
vetségröl ésismeretlen helyre hurcolták őket. Tito hiába tiltakozott, süket fülekre talált.
Az orosz-utálat megnőtt, megint világháborút emlegetnek. Hetvenötezer ember disszi
dált és a forradalomnak - úgy mondják - hatvanezer halotlja van.

- Nincs fiatalság - mondta Osváth Júlia -, egy jobb operai előadástmost nehezen
tudnánk tartani, de én itt maradok, magyar vagyok, itt kívánok meghalni!

Rónay György megint átadott 500 Ft-ot: - A Vigilia ajándéka. Nagyon örültem a
pénznek, de talán mégjobban esett, hogy Gyurka, aki sokkal inkább gondolkodó ember,
mint beszélő, hogy kirántson bánatnmból, az írókról és az irodalom dolgairól mondott
újságokat. Közben figyelt és mosolygott, mert a beszélgetéssel visszavezetett a bánattal
elvesztett régi világomba. Csomagokat is kapok: az írószövetség autója sok értékes élel
met hozott, a Vigilia ruhanemüt és élelmet küldött. A közös szenvedésben együttérzök
és részvétre képesek az emberek.

Alkonyatkor Keszthelyiék voltak nálam. Marica huncut mosollyal nagy csomag tiszta
papírt tett le ír6asztalomra. - Most már igazán írni kell, Szefi néni, tessék megpróbálni
- mondta, és a tekintete huncut maradt továbbra is. Távozásuk után a papírcsomag
alatt száz forintot találtam. .

Este elővettemegy félbemaradt kéziratomat, és Dezső halála óta most először érez
tem magamban valami érdeklödést.
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