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Férjeddel, Triznya
Mátyással 1949-ben
hagytátok el Magyar
országot.Az akkori po
litikai fordulat Iwgyan
érintett benneteket, és
miért épp Olaszorszá
got választottátok?

Szőnyi Zsuzsával
Matyi édesapjának a Váci utcában volt egy kis cipészüzlete. Egyike
volt a békebeli híres susztereknek, még a walesi herceg és valame
lyik maharadzsa is készíttetett nála cipőket. Három-négy emberrel
dolgozott, de végül ő is kapitalistának számított, de elvették tőle

az üzletet. 1948-ra olyan események zajlottak le egymás után, ame
lyek az embert teljesen megriasztották, és úgy tűnt, hogy - leg
alábbis a fiatalok számra - érdemesebb külföldön szerencsét pró
bálni. Szüleink is így látták helyesnek, csakhogy'49 elején, mikor
végleg elhatároztuk, hogy elhagyjuk az országot, a határon már
szögesdrótok voltak, és az aknásítást is megkezdték. Első próbál
kozásunkkor elfogtak, Sopronban a Városháza középkori börtöné
ben voltunk egy hétig, majd innen a szombathelyi ÁVo-ra vittek,
ahol körülbelül egy hónapig éldegéltünk. Az volt a szerencsénk,
hogy előzőleg Matyi kül önbözö levelezőlapokat küldött szét du
nántúli susztereknek, hogy rövidesen szeretné őket meglátogatni
üzleti ügyben. Az ÁVO bekérte ezeket a lapokat, kiderült, hogy
valóban léteznek. Ez volt az alibink, s végül elhitték, hogy csak
bőröket akartunk eladni. A határátkelés másodszor sem sikerült,
mert akkor meg razzia volt éppen. Harmadszorra meg az orosz
zónán is át kellett jutnunk. Ausztriából is elég körülményes volt
továbbmenni, mert az európai országok nemigen akartak befogad
ni menekülteket. Ausztriának is rengeteg menek ültje volt már tá
borokban. Az angol zónában jelentkeztünk, s mivel Matyi tudott
angolul, és volt egy kis pénzünk is, így nem kerültünk táborba.
Béreltünk egy kis szobát, és elkezdtünk mindenféle kinti ismerő

söknek írni, hogy ha tudnak, segítsenek. Eredetileg Londonba sze
rettünk volna menni, ezért Korda Vincét, Korda Sándor öccsét is
megkerestük. Ó annak idején apámmal járt együtt a főiskolára. Fes
tőnek készült, és tényleg kitűnő festő lehetett volna, ha közben nem
áll be maga is filmesnek. Azt mondta, semmiképp se menjünk Ang
liába, mert az ország még nem heverte ki háborús veszteségeit, ott
is nélkülöznek, nehéz lenne új életet kezdenünk. Ó intézte el, hogy
Olaszországba jöhessünk. Kordáék akkoriban kezdtek egy újabb
produkcióba, Vittorio de Sica Csoda Milánóban cím ű filmjének for
gatásába, s Vince megígérte, hogy abban Matyinak is fog valami
állást biztosítani . Először díszletmunkákkal bízták meg, aztán, ami
kor megérkezett az amerikai trükkszakember, kiderült, hogy az ola
szok közül senki sem érti az amerikai angolt. Matyi viszont koráb-
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Te viszont az olasz rá
dió magyar adásához
kerültél.

1956-ban a magyar
menekültek számára
egy lap megindítását
kezdeményezte lgna
zio Silone. Te voltál a
magyar szerkeszt6je.
Silonével hogykerültél
kapcsolatba?

Rómában is voltakme
nekülttáborok?

ban háromszor-négyszer is járt Angliában nyári tanfolyamokon, így
jól megértette az amerikait. Az öthónapi tolmácskodás során aztán
Matyi is egész komoly szakértője lett ennek a szakmának. Akkori
ban az olaszoknál is újdonságban számított ez, így aztán amikor a
forgatás befejeződött, jelentkezett egy római filmlaboratóriumba, a
SPE5-Catalucciba, ahol végül huszonnyolc évig dolgozott.

Igen, ez 1950-ben volt. Csak egy emberük volt. Nagyon megörült,
mert korábban még szabadságra se tudott elmenni. Később aztán
ott dolgozott Tóth László professzor, aki a római egyetemen, a ná
polyi Keleti Nyelvek Intézetében és Bariban is tanított. Naponta
kétszer adtunk hírműsortés rövid ki "színeseket". Ezek, ha jól em
lékszem, tizenöt-húsz perces adások voltak. Tizenöt évig dolgoz
tam itt.

Élt egy Tolnai Ákos new forgatókönyvíró Rómában, értelmes, ked
ves ember, gyakran járt hozzánk. Köztudottan nagy szociál
demokrata volt, Silone szintén, innen ismerték egymást. Tolnai
szólt, hogy Silone szeretne indítani egy magyar nyelvű lapot, amit
a táborokban ingyen lehetne szétosztani, hogy a menekültek meg
tudhassák, milyen az otthoni helyzet és az olaszországi körülmé
nyekről is tájékozódhassanak. Silone egy magyar szerkesztőtkere
sett, pénzt, helyiséget és a tördelőt ő biztosította. Az olaszok adták
a cikkeket, amiket le kellett fordítani, de én is válogathattam és
írhattam rövid tudósításokat. Már nem nagyon emlékszem, talán
egy évig, havonta jelent meg ez a kis újság. Négy vagy hatoidalas
volt mindössze, Magyar Hírek volt a címe.

A nagyobballatinában és Capuában, Róma, illetve Nápoly mellett.
Rómában két kisebb tábor volt a Via Cassián, az egyiket a szociál
demokraták, a másikat a kereszténydemokraták működtették. Én a
szocdemekhez jártam ki olaszt tanítani a tizenhat-tizenhét éves srá
coknak. Nagyon élveztük az órákat. Az olaszországi táborokat kö
rülbelül egy év után lassan feloszlatták. Az olasz kormány azt sze
rette volna, hogy lehetőleg mindenki vándoroljon ki Ausztráliába,
Kanadába vagy Brazíliába - nagyjából ezek közül lehetett válasz
tani. Olaszországban már akkor is nagyon nehéz volt munkát ta
lálni, de azért sokan felajánlották a segítségüket. Emlékszem, egy
borbély felvett maga mellé tanoncnak egy magyar fiút, s amikor
annak ki kellett volna söpörnie az üzletet, odavágta a söprűt,

mondván, hogy "én nem söprök, én szabadságharcos vagyok". De
hát ennek ellenére is nagyon helyesek voltak, s azt hiszem, sokan
megcsinálták a szerencséjüket, még itt, Olaszországban is. Volt egy
Krajcsovics nevű nagyon jómódú fogorvos, aki például felajánlotta
öt-hat fiúnak, hogy finanszírozza az egyetemi tanulmányaikat, és
valóban, mindegyikükból jó new orvos lett. Aztán Silone ausztrál
feleségének volt Ischia szigetén egy kertes háza, amit átmenetileg
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A Katolikus Szemlé
nek mikor kezdtél dol
gozni?

Később Bartóky Zsuzsa
néven (hiszen Bartóky
Józsefvolt anyainagya
pád) írtál isalapba, pél
dáulMárairól, Cs.Sza
bárol, Rónayról, Borsos
Miklósról, többnyire kö
zeliismerősr61,barátról.

Nemcsak a Szemle, ha
nem néhány magyar
könyvkiadásánál isse
gédkeztél...

Éveken át részt vettél
egynemzetközi könyv
terjesztési akcióban.
Milyen szervezet állt
emögött, és mi volt a
célja?

felajánlott magyar művészeknek - ő maga is festő volt, egyszer
mi is meglátogattuk őket.

A Szemle akkor már létezett, amikor mi 1950-ben Rómába jöttünk.
Nem emlékszem pontosan, hogy mikor kezdtem a lap készítésébe
besegíteni, valószínűleg nem is köthető konkrét dátumhoz. Rómá
ban kicsi a magyar emigráció, néhány száz fős mindössze, minden
ki ismer mindenkit. A lap mindig is küzdött technikai, anyagi prob
lémákkal, szerkesztőségiállások nem voltak, úgyhogy szükség volt
arra, hogy valaki az ügyintézésben, korrektúrázásban segítsen. Az
tán nagyon szép barátságok is kialakultak itt, például Békés Gel
Iérttel vagy Vásárhelyi Verával, aki máig is a legjobb barátnőm.

Ezek mind felkérésre íródtak, évfordulók, vagy egy-egy kötet alkal
mából. A könyvismertetésekkel és a leadási határidőkkel amúgy is
voltak problémák, én meg mindig kéznél voltam. Az ismerősök

könyveit mindig szívesebben olvastam, Gellért pedig tudta, ha egy
számomra ismeretlen szerzőről, vagy egy olyan műről kérne írást,
ami nem érdekel, abból csak szömyüség sülne ki.

Olyanoknál, amelyeket itt Rómában nyomtattak, a szerző pedig va
lahol a világ másik végén lakott. Először Szabó Zoltán kért meg,
hogy nézzek utána, Bíbó Harmadik út című könyvének. Az olasz
nyomda felvette az elöleget. Aztán a füle botját se mozdította.
Többszöri utánjárással végül kijött a könyv, Szabó nagyon hálás
volt. '63-ban, mikor Cs. Szabóék nálunk, mi pedig az ő londoni
lakásukban nyaraltunk, személyesen is megismerkedtünk. Neki kö
szönhetően láthattuk azt a "kis-Lánchídat", amelyet aztán Pesten
Clark Ádám nagyban is megtervezett. Aranyos, nagyon helyes em
ber volt Szabó. Aztán Márai egy-két könyvénél is segédkeztem, ő
Detti nyomdájával dolgoztatott. Detti sok magyar könyvet adott ki,
szinte pontosabban dolgozott, mint egy magyar nyomdász, pedig
egy szót se tudott magyarul. Mikor Márai aGiordano Brunóról
szóló Erősítőcímű könyvét írta, megkért, hogy menjek végig gyalog
Bruno egykori börtönétől a kivégző helyig, a Campo di Fioriig és
írjam meg, mennyi időbe telhetett annak idején ez az út. Erre a kis
adatra is szüksége volt a regény megírásához. De hát ilyen apró
kérések, szívességek mindig voltak.

Irodalmi Tanácsadó Szövetségnek (Literary Advisory Council Ltd.)
hívták, New Yorkban volt a székhelye és az amerikai kormány
anyagi támogatásával működőtt, Európa nagyvárosai közül
Londonban, Münchenben és Rómában volt egy-egy központjuk. A
római összekötő én voltam. Nem tudom, hogy bukkantak rám, ki
ajánlott nekik. Nyilván hallották, hogy nálunk sok ember fordul
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A Triznya-kocsma ma
márlegenda, többen is
írtak róla-rólatok. Mi
kor, hogyan kezdődött,

ésTe miben látod asze
repét?

meg Magyarországról, és ez egybeesett céljaikkal: minél több olyan
könyvet eljuttatni a "vasfüggönyön" túlra, amelyekrőlott nem tud
nak, vagy be vannak tiltva. A könyveket részben ők küldték, rész
ben én rendeltem, attól függően, hogy ki mit kért tőlem. A Márai-,
Cs.Szabó-kötetek egy részét szintén ők vásárolták fel (ezzel enyhí
tettek is valamit megjelentetési nehézségükön), aztán én osztogat
tam szét a magyar vendégeinknek, így jutottak át a határon. Ezek
a könyvek többnyire kisméretúek voltak, hogy zsebben vagy bő

röndben is jól elférjenek. A könyvterjesztésnek egyébként nem volt
közvetlen propaganda célja, bár kétségtelenül a politikai témájúak
domináltak. Többnyire igényes munkák voltak, például Hannah
Arendttől, Toynbeetől vagy Amalriktól - ő írta a híres-hírhedt
Megéri-e a Szavjetunió 1984-et? címú könyvet. Három-négyhavonta ér
keztek a csomagok, és rendelkezésemre állt egy kisebb pénzösszeg is,
amelyből magam vásárolhattam az itteni külföldi könyvkereskedések
ben. Rengetegen kértek s vittek haza akkoriban könyveket.

Barátok, ismerősök mindig is jártak hozzánk. Az összejöveteleken
a '60-as évek elején váltak rendszeressé. Akkoriban hétvégeken 
csakúgy mint a többi olasz család - mi is kirándulní jártunk Róma
környékére. Aztán amikor megkezdődött a gazdasági fellendülés,
és mindenki autókat kezdett vásárolni, a nagy forgalom gyakorla
tilag megölte a közlekedést. Ekkor döntöttünk úgy, hogy inkább
otthon maradunk és - eleinte vasárnap, később szombatonként 
meghívjuk magyar barátainkat. Nem számított, hogy valaki emig
ráns vagy sem, hívő vagy nem hívő, milyen felekezetnek vagy szer
vezetnek a tagja. Mi nem tartoztunk sehova, személyes kapcsolata
inkat ilyen külső megfontolások soha nem befolyásolták. Aki eljött
hozzánk, arról úgyis tudta mindenki hogy nincsenek szélsőséges

nézetei és az otthoni diktátúrával nem azonosul. Magyarországról,
külföldről, mindenhonnan rendszeresen jöttek hozzánk. Itt min
denki mindenkivel megismerkedhetett és szabadon elmondhatta a
véleményét. Ez a légkör, "kocsmahangulat" volt talán a legfonto
sabb. Az otthoniak számára épp ez a fajta nyitottság volt a szokat
lan és üdítő, mivel ilyennel Magyarországon nemigen találkozhat
tak. Az emigránsok pedig folyamatosan és közvetlenül kaphattak
íreket az otthoni állapotokról. Nekünk épp ezért nem is volt soha
igazi honvágyunk, mindig tudtuk mi van otthon. Persze a vendé
geink közül sokan kockázatot is vállaltak azzal, hogy eljöttek hoz
zánk. Egy időben ki volt írva a Magyar Akadémián azoknak a ró
mai magyaroknak a névsora, akikkel nem szabadott kapcsolatba
lépni az ösztöndíjasoknak, s természetesen a mi nevünk is ott sze
repelt. Adódtak ebből komikus helyzetek is: például egy alkalom
mal három ösztöndíjas elindult az Akadémiáról- egyszerre léptek
ki a kap, elindultak különbözö irányba de ugyanabba a buszmegál
lóba. Egyik se szólt a másikhoz, csak méregették egymást. Felszáll
tak ugyanarra a buszra, ugyanannál a megállónál le. Ugye egyre
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Az emigráció tagjai kö
zűl kivel tartottátok
rendszeresen a kapcso
latot? Magyarország
ról kik jártak nálatok?

Az olasz állampolgár
ságot mikor kaptátok
meg?

És ti mikor látogatta
tok először Magyaror
szágra?

gyanúsabbá és kényelmetlenebbé vált a helyzet. Aztán mikor
ugyanabba az irányba indultak el, az egyikük végre megszólalt:
csak nem a Triznya-kocsmába mentek ti is? Voltak olyan egykori
ösztöndíjasok, akik ugyan jóban voltak egymással, mégsem merték
bevallani, hogy ismernek bennünket, jártak nálunk. Néha próbáltak
óvatosságra inteni, hogy vigyázzunk, ki tudja, kik lehetnek a ven
dégek között. Biztos mentek jelentések a megfelelő szerveknek, de
erre én mindig azt mondtam: Nagyon helyes, legalább tanulnak
valamit.

Várady Imre bácsi volt az egyik állandó vendégünk, ő nevezte el
az összejöveteleinket Triznya-kocsmának. Eredetileg a bolognai
egyetemen tanított, nyugdíjaztatása után költözött Rómába a lá
nyához. Aztán Magyary Gyula, aki a Sacra Rosan, a Vatikán tör
vényszékén dolgozott, Szabó Feri, a Vatikáni Rádió egykori veze
tője és persze Békés Gellért. A külföldön élők közül Cs. Szabóék,
akikkel rendszeresen nyaraltunk együtt, Kerényiék, Mérayék, Má
rai, Barankovics, Aztán Tolnay Károly, Pestó Zoliék, Gyöngyössy
Imre. Magyarországi vendégek közül Pilinszky, Rónay György,
Weöresék, Huszárik, Gaál Pista, Karinthy Cini, Györffy Gyurka...
De azt hiszem kár belekezdeni, úgyis csak névsorolvasásra futná és
nemcsak a közismert nevek fontosak.

1966 karácsonyán, mivel az olaszok hosszú ideig elvből nem adták
meg senkinek sem. Ez annyi korlátozást jelentett, hogy nem sza
vazhattunk, és az útleveleünk nem volt érvényes az ún. kommu
nista országokba. A szüleink viszont, ha nem is gyakran, de meg
látogathattak bennünket. Először csak édesanyáink 1956 tavaszán,
aztán '57 őszén már apámat is kiengedték. Emlékszem, szürke, ha
lottsápadt arccal szállt le a vonatról és azt mondta: mi a pokolból
jövünk. '59 végén három hónapra ég egyszer ki tudott jönni hoz
zánk, nem sokkal utána '60 augusztusában halt meg.

'67 februárjában. Édesanyám akkor már beteg volt, őt szerettem
volna még egyszer látni, de mire az útlevelünket kézhez kaptuk,
már meghalt. Amikor megérkeztünk, megkerestem Vajda Józsefet,
a zebegényi plébánost, hogy megtudjam, milyennek látta anyámat
az utolsó időben. Ö egyébként korábban teológiát tanított
Esztergomban, büntetésből került Zebegénybe, mivel valamikor
Mindszentynek volt a titkára. Üzent, hogy rendben feljön Buda
pestre, de ne a lakásunkon, hanem egy taxiban találkozzunk. így
is történt. Mint kiderült, a belügyi szervek végig figyeltek bennün
ket, s utána behívatták, hogy megtudják, a Triznyáék milyen üze
netet hoztak a Vatikánból? Ekkor találkoztunk Aczéllal is, aki fel
ajánlotta, hogy a magyar állam megvenné a zebegényi házat, hogy
múzeummá alakítsa. Úgy gondoltam, valóban ez a legjobb megol
dás, apám emléke így őrizhető meg legjobban. A pénzt egy zárolt
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Ezt követ6en milyen
gyakran látogattatok
haza?

A végleges hazatelepe
désre gonc'Jltál-e?

számlára helyezték, s minden évben levontak belőle kezelési költ
séget. Végül annyi maradt, hogy egy kis faházat megvehettünk be
lőle a zebegényi házunk felett, egy kűlön kis telken, ami azóta is
megvan. A Rómába való visszatérésünk szintén nem volt zavarta
lan: már mindenki a gépen volt, amikor bennünket még utoljára
átkutattak. Volt egy kis naptáram, amibe az összes ismerősöm neve
szerepelt, ezzel jó félórára eltűntek, gondolom gyorsan másolatot
készítettek róla, és elvették azt a családi Bibliát, ami még apám
nagyszüleié és magammal szerettem volna vinni emlékbe. Nagyot
lélegeztünk, mikor a gép Rómában földet ért.

Utána csak Matyi édesapjának a temetésére jöttünk 1971 őszéri. Ak
kor már ilyen kellemetlenségek nem értek bennünket, de csak há
rom napig voltunk és utána sietve visszajöttünk. Aztán '84-ben jöt
tünk volna megint, mert Matyinak kiállítása volt az Olasz Intézet
ben. A legnagyobb nyugalommal bementünk az itteni nagyköv
etségre, hogy vízumot kérjünk. Én akkor már a Miniszterelnökségi
Hivatal Sajtóosztályán dolgoztam. Mikor ezt megtudták, rögtön
gyanússá váltam, azt gondolták, biztos csak kém lehetek. Úgyhogy
Matyi megkapta a vízumot, én nem. Az utolsó előtti napon aztán
már nekem is megadták volna, de azt mondtuk, így inkább nem
kell. Kínos volt, mert a megnyitón ott volt az összes pesti barátunk
és előttük kellett bejelenteni, hogy a művész úr váratlanul meg
betegedett. Persze senki se hitte el. VISzont '87-ben már nem volt
semmi gond. Matyinak akkor Zebegényben volt kiállítása, nagysze
rűen sikerült, legalább kétszázan eljöttek, pedig zuhogott az eső.

Virágvasárnap volt, Szörényi Laci tartotta a megnyitó beszédet. Ak
kor volt először az az érzésem, hogy valóban hazajöttünk.

Gondoltam persze, de nem döntöttem még. Most már kettős állam
polgár vagyok, évente többször is hazaiárok. '89-ben, mikor nyug
díjba mentem, rábeszéltek, hogy segítsek be a Vatikáni Rádió ma
gyar adásaiba, mert a jezsuiták mellett mindig szükség van egy női

hangra is. Azóta ott dolgozom és van a kocsma is.
Volt egy Attila utcai sötét kis lakásunk, amire apámnak volt

szüksége, amikor még a főiskolán tanított. Ebbe aztán Matyi szü
lei költöztek, mikor kirakták őket a lakásukból. Nemrég, rokonok
jóvoltából, ezt egy Városmajor utcai lakásra cseréltem, ami
úgy,ahogy be is van már rendezve. Mikor megláttam, kör
betelefonáltam a régi ismerősöket és megrendeztük az első pesti
kocsma-összejövetelt. Nem volt elég ülőhely, úgyhogy a vendé
gek mindenféle tábori székekkel érkeztek.

Ha az állásom megszűnik, és az otthoni helyzet nem romlik,
akkor egyszer talán végleg hazaköltőzöm. Nem tudom. Reméljük
a legjobbakat.
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