
Ellenség — idegen
— vendég — barát
„Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat…” — a gyerekkori hit-
tanórán próbálták ezt is a lelkünkbe vésni, de nem sok sikerrel. Az
óra végén a folyosóra kirohanva elkezdtük püfölni irigyelt „ellen-
ségünket”, aki otthonról még narancsot is hozott magával tízórai-
ra. Idővel ez a harcias magatartásom megváltozott, amikor is fel-
nőttként megtapasztaltam, hogy az ellenség baráttá változhat, ám
akit barátunknak hiszünk, néha az árthat nekünk leginkább. Mind-
ez az ötvenes években lett nyilvánvalóvá, amikor a fekete autók és
a kitelepítések országából elmenekülve férjemmel, Triznya Mátyás
festővel Rómá ban új életet kezdtünk. A napfényes Itáliában a jószívű
olaszok között nem éreztük magunkat idegennek, munkát is kap-
tunk, csak hát hiányoztak a honfitársak. Szerencsénkre azonban idő-
vel egyre több magyarral megismerkedtünk: részben a tengeren túli
emigránsok, részben az otthonról érkező művészek és fiatal ösz-
töndíjasok, valamint a Rómában élő papok, szerzetesek gyarapították
a baráti kört. „Triznya-kocsmának” Várady Imre professzor, a bo-
lognai egyetem tanára nevezte el a díszes társaságot, amelyhez a
benedek rendi Békés Gellért, Várszegi Asztrik, Somorjai Ádám, a je-
zsuita Szabó Ferenc és Vértesaljai László, az érsek Kada Lajos, a Pá-
pai Intézet rektora, Németh László és a legkedvesebb ferences,
Harsányi Ottó Pál atya tartozott. Rajtuk kívül még sok száz vendég
és további neves barátok: Márai Sándor, Cs. Szabó László, Kerényi
Károly, Weöresék, Rónay György, Pilinszky János, Hubay Miklós,
Szörényi László, az „etruszk” Szilágyi János György, a történész
Györf fy György, a néprajzos Erdélyi Zsu zsanna, Domokos Pál Péter,
aztán a zenészek, Peskó Zoltán, Kurtágék, Jeney Zoltán, Sebestyén
Márta és a Muzsikás, Sebő Ferenc, Lőte Enikő, a filmesek közül Szőts
István, Huszárik Zoltán, Gaál István, Gyön gyössy Imre, Petényi Kati,
Ka bay Barna; a sok képzőművész között Csíkszent mi hályi, Melocco
és Borsos Miklós… végeláthatatlan a sor. Ők vala mennyien igaz ba-
rátaink lettek.

És kik voltak az ellenségek? Ezt akkor még nem tudtuk. Felbuk-
kant egyszer társaságunkban egy kíváncsi orvostanhallgató, igen nagy
érdeklődést mutatott az otthon tiltott vallásos irodalom iránt és lel-
ki tanácsokat is kért. Mi persze meghatottan siettünk a segítségére
Szabó páterrel — aki a Vatikáni Rádió magyar szekcióját vezette, és
igen sok teológiai tárgyú könyvet publikált, amelyeket főként egy
bécsi kiadó útján sikerült hazajuttatni —, hiszen tudtuk, hogy a kom-
munista uralom miféle módszerekkel igyekszik kiiktatni az effajta
érdeklődést az emberekből. Sajnos később rá kellett jönnünk, hogy
pontosan ez az orvostanhallgató volt az, aki mindenről tájékoztat-
ta ÁVH-t, beszámolt arról, kik vesznek részt a szombat esti vacso-
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rákon, s ki mint vélekedik a szovjet megszállókról. A rendszervál-
tozás után egy barátunk kikérte az iratokat, és megdöbbenve olvasta
a besúgó jelentéseit. Nekem is felajánlották, nézzem végig a Triznya-
kocsmáról szóló rosszindulatú krónikát. De megköszöntem, nem aka-
rom tudni, ki mit jelentett rólunk. A puszta gyanú is beárnyékolná
ifjúságunk éveit, a vidám kirándulásokat, esti összejöveteleinket. An-
nak idején az otthonról érkező ösztöndíjas diákok és tudósok titokban
súgták meg egymásnak címünket, a hivatalos ellenőrzés alatt álló ró-
mai Magyar Akadémián. Akinek volt mersze, eljött, s így ismertük
meg a szellemi élet színe-javát.

A római fél évszázadról csak szép emlékeket szeretnék meg-
őrizni. A sok kedves arcot, a jókedvű estéket, mindazokat a rész-
ben már elhunyt régi barátokat, akik értékessé és boldoggá tették
életünket. Hogy volt-e közöttük ellenség, nem az én feladatom ki-
kutatni. Nincs jogom ítélkezni felebarátaim fölött, az emberi lelkek
titkait egyedül Isten ismeri. Jézus is megbocsátott annak, aki há-
romszor elárulta őt.

Van-e kiút a gyanakvásból,
bizalmatlanságból?
Társadalmunk egymás mellett elhaladó emberek, futó ismeretségek,
erősödő individualizmus és a növekvő magányosság társadalma.
A nehezen alakuló kapcsolatokat szétszakítják a lakó- és munka-
helyváltások, a folyvást változó emberi környezet, az életpályák kü-
lönbözősége. Már csak az öregek emlékeznek arra az időre, amikor
a rokoni és szomszédsági kapcsolatok megszabták a mindennapok
rendjét és megadták azt az érzést, hogy minden gondban van kire tá-
maszkodni. A téesz-szervezés kihúzta a gazdák lába alól a talajt, s
földönfutóvá tette őket. Bene Lajos 1975. évi összegzése szerint1 „az
állandó lakóhelyükről elköltözők évenkénti száma 1960 óta 250 ezer
és 340 ezer között ingadozik; a lakóhelyüket ideiglenesen változta-
tók száma… 450 ezer és 630 ezer között mozog”. S ha az otthontól
elszakadás mértékét meg akarjuk adni, akkor ehhez hozzá kell adni
az ingázók százezreit. A mobilitás eltávolította az embereket egy-
mástól, kapcsolataikat átmenetivé tette.

A fellazult emberi viszonyokat a pártállam politikája tovább pusz-
tította. A totális rendszer a magánéletet is ellenőrizni próbálta, és
eszerint nyitott előlépési lehetőségeket — vagy tagadta meg azokat.
Alsó szinten a párttitkárok uraskodtak. Eggyel feljebb a BM gyako-
rolta az ellenőrzést. Ezzel a kontrollal szemben a polgárnak egyetlen
fegyvere maradt: magánügyeinek eltitkolása és óvatosság minden-
kivel szemben. A pártcsoportok által környezetükről készített rend-
szeres „hangulatjelentések” és a besúgói rendszer utólagos ismere-
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