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Czjzek Évával
Czjzek Éva (1923) neves erdélyi családban született; a sorozatos történel
mi, politikai változások miatt kétszer kellett elhagynia szülőföldjét. A ma
gyar emigráció egyik legszerényebb és legáldozatkészebb személyisége év
tizedek óta szolgálja a magyar irodalom ügyét Ausztriában. Az 1960-as
évek óta fordít rendszeresen; munkái közül a Pilinszky- és Szilágyi Domo
kos verseskötetek a legjelentősebbek. A Németh Lászlóval, Pilinszky János
sal és Toldalagi Pállal való levelezése nemrégiben került publikálásra. Tol
dalagi Róza 1900-ban írt, és a család legendás múltjátfelidéző emlékirata
a 2000 cim ű folyóirat ez évi július-augusztusi számában, Czjzek Éva Pi
linszkyről szóló megemlékezésea Nap Kiadó Senkiföldjén. In memoriam
Pilinszky János cim ű kötetében olvasható. A Vigilia felkérésére most be
szél először nem mindennapi életéről.

A Toldalagi család története a 13. századig, a Káta nemzetség Er
délybe települt ágáig vezethető vissza; a grófi címet Mária Terézi
ától kapta a család 1744-ben. Az ősi fészek Marosvásárhely mellett,
Koronkán volt, ahol ükapám, Toldalagi Ferenc a 19. század elején
építtetett egy szép udvarházat. Eredetileg egy nagyszabású,
klasszicista kastélyt terveztetett ide egy híres francia építésszel, de
mivel az erdélyi vasút építése felemésztette pénze javát, csak egy
egyszintes épület készülhetett el. A nagyszüleim is itt laktak, s a
nyaraimat mindig náluk töltöttem. Emlékszem a ház nagyon sz ép,
régi kandall óira, és a görög mozaikokkal díszített, süll yesztett für
dőkádra, ami teljesen szokatlan volt akkoriban. Nem tudom, a park
pontosan mekkora lehetett, de ha valaki a főútról betért hozzánk,
még félórát kocsik ázhatott. amíg a házhoz ért. A családtagok egy
része is itt, a parkban van eltemetve. A másik nevezetesség az óriási
könyvtár volt, Erdélyben a legnagyobb, két Corvinával, és rengeteg
könyvritkasággal - ezek összegyűjtésébenToldalagi Ferenc felesé
gének, Katona Annának volt nagy szerepe. Sok kutató is megfor
dult nálunk, például Bíró József, aki az erdélyi kastélyokról készített
egy könyvet, s akinek nagynéném, Toldalagi Józsefné, született Béldi

. Zsuzsanna is segített, több érdekes helyet megmutatott neki a környé
ken: elvitte Szent Benedekre, ahol szintén volt egy Toldalagi-kastély,
vagy a család marosvásárhelyi palotájába, amely egyike Erdély leg
szebb rokokó stílusú épületeinek. Mindez már a múlté: 1945után szin
te minden megsemmisült, a műkincseket sz éthordt ák, az oroszok
könyvekkel tüzeltek, az épületek pedig azóta is folyamatosan pusz-
tulnak. .
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Gyermekkorára hogyan
emlékszik vissza? Mi
lyen volt akkoriban egy
arisztokrata gyerek éle
te? Melyek voltak diák
kora meghatározó élmé
nyei?

Mindez már a háborús
évek időszam ...

Kolozsvárott születtem 1923-ban, s Marosgombáson, Nagyenyed
mellett nevelkedtem, ahol volt egy nagyon szép kis barokk udvar
házunk. A legszebb gyerekkori emlékemet a park gyönyörű öreg
fái jelentik, amelyeket Zeyk dédapám ültetett, aki botanikus volt.
Gyerekkorom az akkori viszonyokhoz mérten nem mondható tipi
kusnak. A szüleim sajnos korán elváltak. Mikor a bátyámat ösztön
díjjal felvették a bécsi Theresianumba, anyámmal két évre Bécsbe
költöztünk, és az első két elemit én is itt végeztem el. Anyám ek
koriban ismerkedett meg egy bajor gróffal, Heinrich Letchenfeld
del, akihez aztán rövidesen férjhez is ment, és már vele együtt tér
tünk vissza Erdélybe. Nagyon megszerettem őt, mert egy végtele
nül jó és művelt ember volt. Mint antropozófus, a mai biomódsze
reknek volt a híve. A gazdaságunkat is eszerint műveltette, ami
akkoriban nem volt egyszerű dolog, és emlékszem, az intézőnk oly
kor fel is lázadt ellene. Mivel nevelőapámban nem voltak meg ko
rának előítéletei, úgy gondolta, jót tesz nekem, ha az iskolában ro
mánul is megtanulok, ami ugye a mi köreinkben teljesen szokatlan
nak számított. (Egyébként, a falusi parasztok, hacsak nem tüzelte
fel őket egy-egy félműveltjegyző, pap, vagy tanító, nagyon jól meg
voltak egymással.) Hazatérésünk után a nagyenyedi román iskolá
ban folytattam tanulmányaimat, megtanultam románul, így otthon,
ha kellett, tolmácskodni is tudtam. Mindig több nemzet és vallás
vonzásában éltem: otthon németül és magyarul, az iskolában pedig
románul beszéltünk. Én ugyan református családban születtem, de
a családtagok közül senki sem járt református templomba. Csak
magyar nevelőnőm,Gizi kisasszony vitt el néha kálvinista istentisz
teletre, de én gyerekfejjel szívesebben szaladtam be a gombási gö
rög katolikus vagy a kolozsvári Szent Mihály templomba, mert
azok valahogy melegséget sugároztak és áhítatot ébresztettek ben
nem. Gimnáziumba a kolozsvári Marianumba jártam, amit nagyon
szerettem. Senki sem igyekezett megtéríteni, s talán emiatt is kezd
tem közeledni a katolikus valláshoz. Ez egy nagyon jó iskola volt,
sokat köszönhetek neki. 1942-ben érettségiztem. Akkoriban is na
gyon érdekelt már az irodalom, az egyetemre mégis inkább művé

szettörténet szakra jelentkeztem, melléktárgyként pedig a pszicho
lógiát és a filozófiát vettem fel. Szívesen hallgattam az akkor már
idős Bartók György professzort vagy művészettörténetbőla híres
reneszánsz-szakértőFelvinczy Takács Zoltán előadásait.

Igen, Kolozsvárt is bombázták, úgyhogy az egyetem mellett ápoló
női tanfolyamra is beiratkoztam. A kórházban szembesültem iga
zán a háborúval, amikor a sebesült katonákkal találkoztam. Ekkor
már a zsidóüldözések is folytak. Én Kolozsvárott anyám bátyjánál,
Bethlen Györgynél laktam, aki a Magyar Pártnak volt az elnöke.
Felesége, [ósika Paula mélyen vallásos, nagy műveltségű asszony
volt, aki a nyilas időkben nagyon sok zsidó családon segített, pél
dául a híres Steiner orvosprofesszort és a családját is nagybátyámék
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bújtatták a Majális utcai villájukban. Tragikus idők voltak. Első sze
relmem nevelőapám egyik unokaöccse volt, aki Sztálingrádnál
megsebesült, az ünnepekre nem tudott hazautazni, s így nálunk,
Marosgombáson töltötte 1943-ban a karácsonyt és a szilvesztert.
Tőle hallottam először, hogy mi történik valójában Németország
ban. Stauffenberg unokaöccse volt, s vele együtt részt vett a Hitler
elleni merényletkísérletben, ami miatt aztán 1944. július 20-án őt is
kivégezték. Mivel mostohaapám bajor volt, vissza kellett térnie Né
metországba. Szüleim természetesen nem akarták, hogy egyedül
maradjak otthon. Szerették volna, ha velük megyek, én viszont
semmiképp sem akartam abban a Németországban letelepedni. Ak
koriban már komolyan udvarolt nekem Kenyeres János huszárhad
nagy. Bár nagyon tiszteltem bátor, becsületes nyilasellenes magatar
tásáért, nem gondoltam házasságra, túlságosan bizonytalan voltam
magamban. Az oroszok előre nyomulása, a huszárok vesztesége a
pripjeti mocsaraknál, az ajtó előtt álló búcsú a szülőktől, végül is
döntésre késztettek. A szülők megnyugvására hivatalosan is elje
gyeztük egymást. A szülők augusztusban elindultak Bajorországba,
János a frontra, én pedig János menyasszonyaként a Kenyeres-szü
lőkhöz kerültern. a Pest megyei Gombára. Otthonuk, egy nagyon
csinos kúria, nagy kerttel, anyósom édesanyjának, Horthy Erzsébet
nek, a kormányzó nővérének volt a tulajdona. Vele együtt hallgat
tuk a Szabad Európa és más külföldi, titkos adók híreit - aggód
tunk [ánosért, aki aztán egy szép napon teljesen váratlanul azzal a
hírrel érkezett haza, hogy ezredét családostul együtt Sopron mellé
helyezték, pakoljunk össze mindent, hamarosan indulnunk kell.
Így kerültünk a Sopron melletti kicsi faluba, Peresztegre, ahol egy
parasztházban utaltak ki szállást nekünk. Anyósomékkal és az ak
kor tizenhárom éves kis sógornőmmellaktunk egy szobában. 1944.
október IB-án, a civil esketést követően, a peresztegi katolikus
templomban tartottuk meg az esküvőnket. Az esküvőnk utáni né
hány nap szabadságot Budapesten töltöttük, János civilben járt, buj
kálnunk kellett, mert egy aktív huszártiszt (aki ráadásul az ellenál
lási mozgalom tagja és szabotálásra buzdít) akkoriban az életével
játszott. A szabadság leteltével a nagycenki Széchenyi-kastélyban
kaptunk külön lakást, a karácsonyt és a szilvesztert még ott töltöt
tük. Nagyon zavaros, szomorú hetek voltak ezek, Budapestet már
bekerítették. de az ostrom borzalmairól még csak alig szivárogtak
ki a hírek. Nem tudtuk, ki maradt életben, ki halt meg. Közben
januárban áldott állapotba kerültem, és a sok izgalom következté
ben gyakran éreztem rosszul magam. A huszárok között egyre in
kább eluralkodott az egy nap a világ hangulat, hiszen mindenki
tudta, hogy a háborút az ország elvesztette. A férjem egyre jobban
féltett, felvette a kapcsolatot a szüleimmel, hogy mielőbb kivihes
sen hozzájuk, Bajorországba. Eleinte hevesen tiltakoztam ez ellen,
mert a többi tiszt feleségéhez hasonlóan én is Magyarországon
akartam maradni. Végül a születendő gyermekünkre való tekintet-
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A Maga sorsa mikéni
alakult Németország
ban? Mikor tért vissza
Magyarországra?

tel engedtem a szülők hívásának, és János 1945. március elején ki
vitt a Regensburg melletti St. [ohannba, A már napsugaras magyar
márciusból hóviharban érkeztünk Bajorországba, s a szülők meleg
fogadtatása ellenére nagyon szomorú és nyugtalan voltam. A szü
lők is remélték, hogy János velünk marad, a kastélyban bőven

akadt volna- számára hely, vagy akár fizetett munka az erdészetben,
de ő hazafias szempontokból úgy érezte, vissza kell térnie a száza
dához. A sors iróniája, hogy nem a fronton, hanem hazafelé, iga
zoltatás közben fogták el az oroszok. A focsani gyűjtőtáborba ke
rült, s ezzel hosszú időre megszakadt köztünk a kapcsolat.

Amikor a háborúnak vége lett, a st. johanni kastélyra is kikerült a
fehér zászló, amerikaiak szállták meg az országot, és a kastélyt le
foglalták a katonaságuk számára. A kastély lakói, a Lerchenfeld
család, a sok menekült - főként balti és keletnémet rokon - a
gazdasági épületben talált szállást. Erzsébet 1945. szeptember 22-én
született meg a közeli süncheni kórházban, orvos nélkül, bába
asszony segítségével. Egy fekete, sűrű hajú kisbaba a sok szőke

bajor gyerek között. Amikor Erzsébet egyéves lett, elhatároztam,
hogy visszatérünk Magyarországra. Felvettem a kapcsolatot egy
Pesten élő unokanővéremmelés anyósomékkal, akik már nagyon
vártak. Tizennégy napig utaztunk egy marhavagonban Landschut
tól Budapestig. A legnagyobb csodálkozásomra az élelmezési hely
zet sokkal jobb volt itt, mint Bajorországban, ahol mindent csak
jegyre lehetett kapni. Pár nap múlva értem jöttek apósomék, és így
visszakerültem János régi otthonába, Gombára. A kúria szép beren
dezéséből semmi sem maradt, de már újra lakható volt, a kertből

veteményes lett, tejet, vajat, tojást egy szomszédos gazdától kap
tunk. Jánostól is jött végre hír Szverdlovszkból, rövid kis életjel, de
legalább tudtuk, hogy él. János fivére, Miklós ekkor már kiszaba
dult az orosz hadifogságból, hallatlan bátor módon mentette meg
legjobb barátja, Debrődy Gyurka életét, s vele együtt kalandos úton
Spanyolországban telepedett le. Pontosan ismerte a helyzetemet, és
a svájci nagykövetségen keresztül felvette velem a kapcsolatot,
hogy segítsen rajtam és kereszt1ányán, Erzsébeten. Mivel teljesen
bizonytalannak látta a jövőnket, arra kért, mindenképp próbáljak
meg kijutni Zürichbe, ahol repülőjegy vár és vele állásajánlat Spa
nyolországban. Ez persze némi fénysugárt jelentett akkori helyze
temben, de én előbb szerettem volna még kipróbálni, tudok-e önál
lóan is új életet kezdeni. Pestre mentem gyors- és gépírást tanulni.
Anyám fivére, Bethlen Pál ügyvéd és felesége megható módon
azonnal felajánlották, hogy lakhatunk náluk kis, Szép utcai laká
sukba, mivel az ő gyerekeik akkor már külföldön éltek. Segítettem
a háztartásban, jártam a tanfolyamra, és egy bőrkereskedő kisfiát,
akinek az édesanyját elhurcolták a nyilasok, a Duna-parton sétál
tatva igyekeztem németre tanítani. Így telt el néhány év, mígnem
váratlanul és sorsszerűen belépett az életembe Roman Czjzek, a
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Ö ugye Bécsben kezdte
meg a tanulmányait,
amelyeket aztán várat
lanulfélbehagyott ...

család egyik távoli rokona, akit nem ismertem korábban. Osztrák
állampolgárként szabadon mozoghatott Bécs és Budapest között.
Többször meglátogatott bennünket, nagyon összebarátkoztunk, el
mesélte hányatott életét, első házassága kudarcát, elhozta első ver
seskötetét, operába vitt - fiatalkorom álmait és hangulatait ébresz
tette fel bennem. Emigrálási szándékomat csak vele tudtam meg
beszélni; Pali bácsiéknak nem szólhattam, hisz később lecsukhatták
volna azért, hogy nem jelentette az elhatározásomat. Romy szervez
te meg titokban a szökésünket, Voltak vezetők, akik csoportosan
vitték át az embereket az akkor már szögesdróttal körülvett hatá
ron, és ő ismerte az egyiküket. November volt, sötét, esett az eső,

amikor elindultunk vonattal a határig, onnan pedig a többiekkel
gyalog a határ túlsó oldalára, este kilenctől reggel hatig. Egyik ke
zemben Erzsébettel, a másikban egy kis csomaggal; amikor Erzsé
bet csizmája beleragadt a sárba a gyereket ültettem a hátamra, és a
csomagból egymás után dobáltam ki a holmikat, hogy könnyebb
legyen. Amikor végre megérkeztünk a kijelölt parasztházba, negy
ven fokos lázzal dőltem az ágyba. Roman értünk jött, s egy kis
hotelben vett ki nekünk szobát. Remélte, hogy Bécsben maradok,
de nem mertem dönteni. Nővérénekútlevelével jutottam Salzburg
ba, s onnan anyámhoz. Bajorországba. Ott vártam meg, hogy sógo
rom, Kenyeres Miki elintézze a spanyolországi beutazási engedé
lyemet. Már épp készültem volna Zürichbe, hogy onnan repüljek
tovább Barcelonába, amikor váratlanul, tizenegy év múltán újra je
lentkezett a bátyám. Ö 39-ben gyakorlatilag nyomtalanul eltűnt,

aztán jött a háború, mi eljöttünk Erdélyből. és egyikünk sem tudta,
merre, hol keressük egymást.

Mint említettem, sok erdélyi fiúhoz hasonlóan, ő is a Theresianum
ban nevelkedett. Utána a Welthandelsakademie-re iratkozott be,
ahol beleszeretett egy csinos lengyel lányba. Tizenkilenc évesen na
gyon komolyan vette ezt a románcot, csakhogy kiderült, hogy a
szép Lunja egyidejűleg bátyám legjobb barátját is ugratja. Hogy
bánatában vagy egyéb okok miatt is, erről sohasem volt hajlandó
beszélni, elszegődött az idegen légióba. Emlékszem, vártuk haza
vakációra, s helyette csak egy sürgöny jött Marseille-ből, hogy el
kellett mennie, ne próbáljuk visszahozni őt. Azt hiszem borzasztó
nehéz dolgokon mehetett keresztül: előbb Algériába került, onnan
Marokkóba, majd Tuniszba, ahol a háborúban is részt vett. Talán
épp a légiónak köszönhető, hogy egy nagyon értékes ember vált
belőle, aki később, akin csak tudott, segített. A háború idején neve
lőapám bajorországi kastélyában sokan - köztük jónéhány magyar
- lelt menedékre, s volt köztük egy francia is, aki rendszerint a
kertben dolgozgatott. Amikor 46-ban ő is haza térhetett, anyám, aki
jól beszélt franciául, megkérte, hogy próbálja meg valahogy kinyo
mozni, hol lehet a fia. 1949 végén egyszer csak jelentkezett
Monsieur Touset, hogy sikerült kiderítenie Ferenc címét, aki egy
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A saját élettörténetében
viszont ott tartunkmég,
hogy épp Spanyolor
szágba készül új életet
kezdeni ...

francia érdekeltségű banknál volt akkor Algériában tisztviselő. Hát
így találkoztunk ismét tizenegy évi távollét után. Ám a történetnek
ezzel még nincs vége. Közeledett a szilveszter, amikor is egyszer az
autóbuszon. a hátam mögött magyar beszédet hallottam. Egy fiatal,
irhabundás lány és egy idős házaspár beszélgetett. Bemutatkez
tunk: Szilassy Éva és a szülei. Otthon szóltam anyámnak, hogy meg
kellene hívnunk őket, hisz olyan rokonszenves emberek. Így is tör
tént, s aztán Ferenc és Éva között olyan mély barátság szövődött,

hogy végül az 1950 tavaszán házassághoz vezetett. Mivel a bátyám
megérkezése után nem sokkal eltörte a bokáját, néhány hétig ma
radnia kellett - mire felgyógyult, magával vitte Évát Algériába.
Később a párizsi CEDEL S. A., majd a luxemburgi bankközi pénz
intézet vezérigazgatója lett.

Igen, 1950 elején, a szükséges papírok megszerzése után, Erzsébet
tel elindultam Zürichbe, s onnan Barcelonába, majd Madridba,
hogy elfoglaljam az állásomat. A főnököm, Don Juan Villalonga,
egy nagyon tehetős, mélyen vallásos acélmágnás volt, aki jövedel
mének jelentős részét karitatív - főleg a lepra szigetek támogatá
sára - fordította. Madridban engem is megható jóindulattal foga
dott. Irodai gyakorlatom nem volt, spanyolul alig tudtam, bár igaz,
hogy neki főleg a francia és német nyelvtudásom volt a fontos.
Nagyon aggódtam, hogy képes leszek-e megfelelni a követelmé
nyeknek. Munkába menet Erzsébetet mindig leadtam a Sacré-Coe
ur gyermekkertjében, a munkám végeztével pedig érte mentem, és
a gyönyörű Retíro parkon át hazasétáltunk a kis penziónkba. A
nyári hónapokban a kánikula majdnem elviselhetetlen volt. Kislá
nyom is szenvedett a szokatlan hőségtől; főnököm tanácsára el
küldtem nyaralni Sierrába, a Sacre-Coeur gyermeknyaralójába.
Amikor másfél hónap múlva végre érte mehettem az állomásra, és
boldogan akarjaimba zárhattam, spanyolul szólalt meg: pero ma
ma, porqé no hablas espanol? - folyékonyan csacsogott spanyolul,
méghozzá valami olyan tájszólásban, amit alig értettem. Szótárban
keresgéltem a szavakat, hogy a négy és fél éves kislányomat meg
értsem... Mindez nagyon elszomorított. Amit akartam, elértem:
önálló voltam, meg tudtunk élni a saját fizetésemből, s a jövőnk is
biztosítottnak látszott. Viszont az akkori Spanyolország, az embe
rek mentalitása nagyon idegennek, múltszázadbelinek tűnt nekem.
Roman közben naponta írt levelet és hívott vissza Bécsbe. Örült
ségnek tartotta ezt az egész spanyol kalandot. Ismét súlyos döntés
előtt álltam. Minden szál Romanhoz húzott vissza, de hát Jánoshoz
tartoztam. Egyik fogoly társától, Cziráky Bélától, aki előbb szaba
dult, megtudtuk. hogy János Szverdlovszk mellett van egy tábor
ban. Mint korábban, most is Miklós sietett a segítségemre. Azt ta
nácsolta, írjam meg Jánosnak az igazságot, bármilyen kegyetlennek
tűnjék is, jobb ha nem a hazaérkezésekor szembesül vele. Tudtam,
hogy igaza van, s azt is, hogy képtelen lennék hazugságban élni,
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Érdemes lenne itt a
Czjzek család törté
netére is röviden kitérni.
Magyarországon jól is
mert a Haas és Czjzek
cég, hisz üzletük azon
kevesek közé. tartozik,
amelyet nem államosí
tottak a szocializmus
idején.

így hát rászántam magam a levél megírására. Bevallom, tettem ke
gyetlensége beteggé tett, s az is nagyon bántott, hogy Villalonga
jóságával visszaéltem, de beláttam. hiába menekülök a sorsom el
ől. .. Megsürgönyöztem Romannak érkezésünk dátumát, és ő ér
tünk jött Zűrichbe. Ö akkor még édesanyja villájában lakott, két,
első házasságában született fiával, Gordonnal és Tonióval. Nekünk
egy albérleti lakást vett ki és hozzánk költözött. Közben súlyosan
megbetegedtem, három hónapig feküdnöm kellett, élet és halál kö
zött lebegtem. Az orvos már le is mondott rólam, de végül a peni
cillin, amely akkor még újdonságnak számított, megmentette az
életemet. Roman meghatóan gondoskodott rólunk, Erzsébetet telje
sen a saját gyermekének tekintette, németre tanította, hogy az isko
lában ne legyenek majd nyelvi problémái. Együtt éltünk Romannal,
lassacskán felépültem, és 1952 áprilisában megszületett közös gyer
mekünk, Axel, s ezzel életemnek is egy új, pozitív szakasza kezdő

dött el. Rövidesen, nyolc évi hadifogság után János is végre haza
került, előbb Kazincbarcikára, majd Budapestre. Levelemet még
Oroszországban megkapta. Bár váratlan csapásként érte, amit leír
tam benne, megköszönte őszinteségemet,s a lehető legembersége
sebben reagált rá. Pesten a sors összehozta régi szerelmével, Kati
val, aki szerencsétlen házasságban élt, kölcsönös megegyezéssel el
vált férjétől, és Jánossal együtt 1958-ban kivándoroltak Kanadába.
Romyhoz hivatalosan csak egy évvel Axi születése után mentem
férjhez. Bevallom, akkoriban nekem a civil esküvő nem is tűnt fon
tosnak, a szerelmet és a gyereket nem bűnnek, hanem az Úristen
ajándékának tekintettem, amiért végtelen hálás is voltam. Roman
édesanyjának halála után átköltöztünk a hasenauerstrassei villába,
ahol immár hatan, a legnagyobb egyetértésben éltünk együtt.

A történet elég szerteágazó, úgyhogy azt hiszem, a családi tradíci
óval kapcsolatban legjobb talán, ha a fiamra hagyatkozom, aki szin
tén egy interjú kapcsán nézett utána a részleteknek. Ha őt idézem,
némileg szabadon, nála tömörebben úgysem tudnék fogalmazni:
Kétszáz éves tradícióról van szó. A schlaggenwaldi porcelán manu
faktúrát 1792-ben alapította ugyanazon család két ága: a Haas és
Czjzek família. A Karlsbad mellett fekvő Szudéta-vidéki üzem volt
az első cseh porcelángyár. A kontinensszerte úttörő meisseni gyár
ból - amellyel az alapító ősök rövid időn belül felvették a kapcso
latot -, kitűnő szakemberek (elsősorban festők) jöttek Schlaggen
waldba. Az üzem gyors virágzásnak és gyarapodásnak indult, a
család pedig értékes ipartelepítő tevékenysége elismeréseként ne
mesi címet kapott. A család fénykora a Monarchiához kapcsolódik.
Johann Edler Czjzek von Smidaich az egész világot meghódította
a XIX. század végére. Leányvállalatai voltak Bécsben, Prágában,
Budapesten, Svédországban, és képviseletei világszerte. A család
birtokában volt a Czjzek-bankház, amely a ma is működő Schöller
bankházzal tartott kapcsolatot. Sok más ipari érdekeltsége is volt
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Férje volt tehát a család
történetében agyárutol
só igazgatója ...

Mfjfordítói tevékenysé
gük mikar, hogyan kez
d8dött?

még a famíliának. A Monarchia összeomlását még különösebb
megrázkódtatás nélkül vészeltük át. A második világháború vi
szont súlyosan érintette a családot: a bécsi bérház és a Karmerst
rassei üzlet megsemmisült, bombatalálat érte. A gyár ugyan meg
maradt, de a háború után kisajátították. A budapesti lerakat erede
tileg a Váci utcában volt, ma a Bajcsy-Zsilinszky úton található.
Azon tizenkét osztrák cég közé tartozott, amelyet nem államosítot
tak. Ennek valószinűleg az az oka, hogy Haas, a belga társtulajdo
nos utódja, az acélmágnás Cappé báró akkoriban nagyon sok pénzt
invesztált néhány szocialista országba. ]övedelmünk azonban ne
migen származott az üzletből: a pénz zárolt számlára került, s ha
Magyarországra jöttünk, ebből fizethettük az itteni költségeinket.
Nyaranta gyakran mentünk Balatonfűredre(ilyenkor Németh Lász
lóékat, Borsos Miklósékat mindig meglátogattuk) vagy Erdélybe, s
a forintkeretből egy kicsit támogathattuk a rokonainkat. Persze en
nek is nagyon örültünk.

Igen, bár ehhez hozzá kell tenni, hogy csak szükségből állt a válla
lat élére. Romannak egyébként sok tekintetben hasonló sorsa volt,
mint nekem. A Czjzek nagypapa egyidős volt az én Bethlen nagya
pámmal, aki Kolozsvárott volt polgármester, s mindketten nagyon
szigorú, fegyelmezett és takarékos életvitelt szabtak ki önmaguk és
a családjuk számára. Reggel hatkor keltek, és semmiféle luxust nem
engedtek meg környezetükben, ugyanakkor ők voltak azok, akik a
család vagyonát megőrizték, sőt gyarapították is a nehéz időkben.

Romannak ötéves korában, tífuszban meghalt az édesapja, s amikor
nagykorú lett, ő örökölte a porcelángyárat, ami viszont a nagybáty
jának köszönhetőertaddigra eladósodott, úgyhogy először ezt kel
lett rendeznie. (A nagyapai örökség másik fele, a győri vagongyár
másik ágon öröklődött tovább.) Amikor kezdett volna a cég hely
zete stabilizálódni, jött a háború, s ő közkatonaként a frontra került.
Rommel hadseregében végig szolgálta az egész afrikai hadjáratot,
s Egyiptomban az angolok fogságába esett. Ám épp e nyomorúsá
gos környezetben foglalkozhatott először azzal, amivel mindig is
szeretett volna: filozófiával és költészettel. Verseket írt végre, hisz
korábban mindig csak pénzt kellett keresnie. A művészi hajlamot
egyébként édesanyjától örökölte, aki nemcsak nagyon szép, de ki
váló, jónevű portréfestő is volt. Amikor hat év múltán hazatért, a
házmesterné nem ismerte meg, be sem akarta engedni: a maga
száznyolcvanhét centijével negyvenkét kiló volt mindössze, A
Czjzek-vagyon közben megsemmisült, a házassága tönkrement, és
a két fiával, akik vele maradtak, mindent újra kellett kezdenie.

A nagy család mellett nemigen volt szabadidőm, az irodalom azon
ban mindig is érdekelt. Egyszer egy Argentínában élő unokafivé
rem elküldte Ernesto Sabato kisregényét, az El Tunelt; mivel a spa
nyol tudásom hézagos volt, a férjem segítségével fordítottam le.
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Pilinszkyt ekkor mársze
mélyesen is ismerte....

Később férjével együtt
Pilinszkyelső németfor
dítói lettek, s ehhez ne
ves osztrák költőket is

meg tudtak nyerni.

Csak utána derült ki, hogy valaki már megtette előttünk... Ez volt
az első próbálkozásom. A másodikkal már több szerencsével jár
tam. Németh Lászlónak 1956. decemberében egy győri lapban je
lent meg az író és nemzet című cikke, amelyhez lánya, Magda jóvol
tából jutottam hozzá. Lefordítottam, és néhány nap múlva már meg
is jelent a Kleines Volksblattban. Nagyon megörültem, utolért a bá
torságom, és hozzáfogtam az Iszony egy-két fejezetéhez, amelyre
még Pilinszky hívta fel a figyelmemet. Házaltam is vele több kiadó
nál, de sajnos, semmi sem történt. Aztán Pilinszky Jancsi kiküldte
a Rekviem című forgatókönyvét, és akkor ismét feltámadt a fordítói
kedvem. Ez már 1961-ben volt.

1956. október elején ismerkedtünk meg, amikor az írószövetségi
hajókirándulás keretében ő is kiutazhatott három-négy napra Bécs
be. 1948 óta ez volt talán az első alkalom, hogy magyar írók hiva
talosan is Nyugatra utazhattak. Toldalagi Pál adta meg neki a cí
münket. Nagyon félénk volt akkoriban, tele feszültséggel, s úgy
emlékszem, nem is ő, hanem Németh Ella hívott fel telefonon. Sem
mit sem tudtam róla. Akkoriban egy menekült házaspár lakott ná
lunk: Tormay Gábor, aki a Szabad Európa Rádiónál dolgozott, és a
felesége, Katja, Csak Gábor volt otthon délelőtt, szóltam neki, hogy
jöjjön le, érkezik egy vendég Magyarországról. Így, kettesben vára
koztunk, s amikor kinyitottam az ajtót, egy pillanatra úgy tűnt,

mintha a bátyám állna ott. Ennél is jobban meglepődtem, amikor
Gábor és János egymás nyakába borultak. Kiderült, hogy iskolatár
sak voltak a piaristáknál. Vacsorára aztán ismét eljött Jancsi. Em
lékszem, péksztrájk volt, s ijedtemben még kenyeret is sütöttem.
Valamikor hét-nyolc körül érkezett, s éjfélig beszélgettünk. Rögtön
az első találkozásunkkor nagyon összebarátkoztunk.

Ezek kezdetben nyersfordítások voltak, amelyeket megmutattunk
egy itteni költőbarátunknak, Wieland Schmidtnek, aki azt mondta,
elviszi őket Gerhard Fritschnek, akit akkor még személyesen nem
ismertünk. Nagyon megörültünk ennek, mivel Fritsch nemcsak ki
váló költő volt, de ő adta ki akkoriban a legjobb irodalmi folyóira
tot, a Wort in der Zeitot. Rendszeresen közölt fiatal költőket, ami a
konzervatív Ausztriában nagy dolognak számított. Fritsch lelken
dezett, és így készült el először az Apokrif a Harbach, 1944, és az
Aranykori töredék. Fritsch újjáköltötte a verseket, amelyek, ha hang
fekvésükben nem is, de atmoszférájukban egyeznek az eredeti, ma
gyar változatokkal. Van, aki nem értett egyet az ő módszerével,
mégis úgy vélem, hogy Pilinszky zsenialitása a Fritsch-féle fordítá
sokból érződik ki leginkább. Mindenesetre Jancsinak tetszettek, és
azt hiszem, soha nem fogadták volna úgy német nyelvterületen, ha
nincsenek ezek a fordítások. A külföldi meghívásoknak ugyanis
előfeltétele volt, hogy legyenek, készüljenek fordítások. A nyugati
utazások és szereplések még így is igen nehézkesen valósulhattak
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Pilinszky mellett nagy
levelezést folytatott Tol
dalagi Pállal is, akiről

ma már méltatlanul ke
vesethallani, holottkor
társai mindig nagyelis
meréssel szóltak róla.

Volt egy másik nagy
munkájuk a férjével:
Szilágyi Domokos ver
seinek afordítása, önál
ló kötetben való megje
lenietése. Vele, illetvea
költészetével mikor is
merkedett meg?

meg. Az osztrák kötet végül 1971 őszén jelent meg, Grosstadt-Ikonen
címmel.

Pali eredeti neve Sperker volt, édesanyja volt Toldalagi lány, és ha
jól emlékszem, a dédszüleink voltak testvérek. Pilinszkyt előbb is
mertem meg személyesen, mint őt, bár ezt neki köszönhetem, hisz
ő kérte meg nagyanyámat, hogy írjon nekünk, s fogadjuk őt szere
tettel. Az talán ismert, hogy ők kezdetben, pályájuk elején, a negy
venes évek második felétől úgy tíz éven át igen jó barátságban
voltak. Költészetüknek ez a szakasza sok hasonlóságot is mutat, s
mivel Pali volt az idősebb, inkább Jancsi kaphatta a több inspiráci
ót. Mégis az ő költészete emelkedett magasabbra, és nem csak ott
hon, de külföldön is komoly sikereket ért el. Ugyanakkor Palit mél
tatlanul mellőzték, nem voltak pártfogói, és az élete is válságosan
alakult, tele súlyos betegségekkel. Mindez azt hiszem idővel, ki
mondva kimondatlanul, megterhelte a kapcsolatukat. Barátságuk
talán szükségszerűen lazult meg, de ez egy olyan emberi dolog, amibe
nem nagyon láthatunk bele. [ancsit egyre többen vették körül, Pali
pedig egyre magányosabb lett. Ferenczy Bénivel volt még nagyon jó
ban, gyakran meglátogatta, s írótársai közül Mándyt tartotta nagyra,
bár azt hiszem, vele személyesen nem tartotta a kapcsolatot. A Bécsi
úton lakott édesanyjával, zárkózott életet élt, kerülte az irodalmi és
társasági életet. Aki ismerte, csak Palikának szólította; korán őszült,

hófehér haja volt, de az arca egy gyereké maradt, s ehhez társult még
a roppant erős kötődése édesanyjához, aki valóban egy angyal volt.
102 évet élt, s az utolsó pillanatig szolgálta Palit, aki általában dél
körül kelt, valamikor négy óra tájban ebédelt, s utána, ha nem kellett
épp orvoshoz mennie, elindult sétálni a Margitszigetre, vagy hetente
egyszer beült a körúti kis Royalba. s evett egy süteményt. Rengete
get olvasott, mindenfélét, ugyanakkor nagyon szigorú kritikus volt.
A modem világgal nemigen tudott megbékélni, bár a fiatalokat
kedvelte. Próbáltuk őt is németre fordítani, meg is mutattunk né
hány verset Jeannie Ebnemek, de nem volt sikerünk. Azt hiszem ő

sokkal inkább nyelvhez kötött, mint például Pilinszky.

Szilágyi Domokossal 1972 októberében ismerkedtem meg Szépfa
lusi Istvánéknál. Ö volt az, aki nagy nehezen elintézte, hogy né
hány erdélyi költő Ausztriába utazhasson, de emlékszem, az utolsó
pillanatig bizonytalan volt, hogy kiengedik-e őket. A meghívottak
közül Szilágyi (akit a barátai Szisznek szólítottak) tette rám a leg
nagyobb benyomást. A Sajtóértekezletből olvasott fel részletet. A szi
kár, csupa csont és bőr ember akkor már súlyos beteg volt, fájdal
mak közepette élt. Szintén Szépfalusi Istvánnak köszönhető, hogy
1974-ben megjelent az Otto Müller Verlagnál egy erdélyi versanto
lógia, Neue siebenbürgisch-ungarische Lyrikcímmel. Az ebben szerep
lő Szilágyi-verseket a férjemmel fordítottuk. Nagyon nehéz, de gyö
nyörű munka volt, tökéletesen más, mint a szűkszavú, tömör Pi-
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Az eddig említetteken
kívül kiket fordított
még?

Fordítói munkáját több
nyireférjévelegyütt vé
gezte,deeközben {jmaga
is írt verseket, esszéket.
amelyeket azonban Ma
gyarországon nem is
merhetünk...

Gyermekeik sorsa mi
ként alakult az elmúlt
évtizedekben?

linszky-szövegek. A versek népi motívumokkal átszőtt, széles körű

humanista műveltségről tanúskodtak. Az antológia bemutatóján a
mi fordításainkat is felolvasták a PEN Clubban. Utána oda jött hoz
zánk a kiadó lektora, gratulált, és közölte. hogy a közeljövőben

szeretnének egy önálló Szilágyi Domokos kötetet is kiadni, vállal
nánk-e a versek fordítását? A kötet elkészült, s 1977-ben meg is
jelent Axel borítótervével. Sajnos Szisz már nem élte meg, pedig
várta, s tudom, örült volna neki.

Domahidy Miklós egy regényét, A lapítás iskoláját, aztán Csorba
Győző, Göncz Árpád, Hervay Gizella, Károlyi Amy, Kolozsvári
Grandpierre Emil, Mándy Iván, Székely János írásait különböző fo
lyóiratok számára. Akad néhány, amely elkészült ugyan, de vala
milyen okból mégsem jelent meg, s készülnek Pilinszkyesszéinek
a fordításai; néhány kőzülük már megjelent.

Roman már gyerekkorától írt verseket, de az első komoly darabok
a hadifogság idején születtek, amelyek aztán 1947-ben kötetben is
megjelentek, Laut ist die Strasse, still ist die Welt (Hangos az utca,
csöndes a világ) címmel. Barátok beszélték rá a kiadásra, a költsé
gek egy részét is ő fizette. A kis példányszám ellenére, azt hiszem,
egész jó visszhangja volt. Ezt követően már rendszeresebben írt, a
60-as években rövid kis esszéi jelentek meg a Kleines Volksblatt
vasárnapi, irodalmi mellékletében, egy részük magyar vonatkozá
sú, amelyeket csak álnévvel publikálhatott. A második verskötet, a
Bilder-Spiegelbilderhetvenedik születésnapjára, 1978-ban jelent meg
- ez is jó kritikákat kapott, s emlékszem, Pilinszky is igen elisme
rőleg szólt róla. A harmadik kötet már betegsége idején született,
egy Assisiben tett utazásunk hatására. Szent Ferencről szól, s Geld
ist wie Staub (A pénz olyan, akár a por) címmel a Herder adta ki
Bécsben, 1982-ben. Roman nem kapott ugyan vallásos nevelést, de
azt hiszem, ennek ellenére is mély hit sugárzik az írásaiból. Valójá
ban az írásra lett volna hivatva, de sajnos csak kevés ideje jutott rá.
Vannak kéziratban maradt munkái, egy visszaemlékezés a hadifog
ságra, Tobruk címmel, és néhány regény. Jóban volt Heimito von
Dodererrel, többször váltottak levelet, s ő is nagyon biztatta az írás
ra. Talán eljön még az ideje, hogy egyszer ezek is megjelenjenek.

Erzsébet Angliában ment férjhez, házasságában két leány született;
később átköltöztek Bécsbe, a közelünkbe. Egyik erdélyi látogatásuk
alkalmával a férjére olyan nagy hatást gyakoroltak avagyonuktól
teljesen megfosztott, kilakoltatott. ám a sorsukat mégis hihetetlen
bátorsággal, sőt humorral viselő, igen művelt rokonok, hogy nagy
Erdély-barát lett. Elkezdett régi erdélyi tárgyakat, Báthori-, Bethlen
relikviákat gyűjteni, s még az egykori Koronkáról is kerültek elő

emlékek külíöldről. Valóságos kis erdélyi kúriát alakítottak ki ma
guk körül. Aztán később mégis tönkre ment a házasságuk, Erzsébet
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A gyerekek vagyaz uno
kák közül beszél valaki
magyarul?

A családi nevet ki viszi
tovább?

újra férjhez ment, de az sem sikerült. Londonban aztán megismer
kedett Károlyi Lászlóval, aki éppen akkor tért vissza Argentínából.
Összeházasodtak. s nem sokkal ezután Fótra költöztek. Az ottani
kastély eredetileg a Károlyi családé volt, itt bérelnek egy lakrészt.
cserébe pedig igyekeznek minél többet tenni a gyermekvárosért.
Gordon elméleti fizikus, Califomiában dolgozott egy kutatóintézet
ben, majd Németországba, Karlsruhébe költözött a családjával,
hogy a két lánya európai nevelésben részesüljön. Tonio a salzburgi
Mozarteum professzora, zongorát tanít, négy lánya közül kettő he
gedűművész lett, Axel reklámgrafikus. Mivel abszolút hallása van,
választania kellet a rajz és a zene között, A szaxofon a kedvenc
hangszere, készített is több lemezt, modem balettekhez komponált
zenét, sikereket is ért el vele. A zenélésre azonban ma már nincs
ideje, három gyereket kell eltartania. s ő intézi a budapesti Haas és
Czjzek cég ügyeit is. 1989 után a belga tulajdonos eladta a maga
részét, s most ezt is törlesztenie kell.

Csak Erzsébet, de neki is sok mindent újra kellett tanulnia, amikor
Magyarországra költözött.

Bátyám révén öröklődik tovább a név. Ö 1996-ban halt meg. 1986-ig
a Párizsi Református Egyháznak volt a gondnoka, s 1975-ben a jo
hanniták jogi lovagja lett. Sógomőm továbbra is az ő szellemében
folytalja az életét. Segít, akin csak tud. Házukat Maison du bon
Dieu-nek hívták. Két lányuk, Kata és Erzsók magyar férjet válasz
tott, s otthon a gyerekekkel is magyarul beszélnek. Bátyámék fia,
Pali, New Yorkban él, elektromérnöki doktorátust szerzett, és szin
tén jogi tagja a johannita lovagrendnek. 1999 decemberében szűlet

tek ikrei, egy lány s egy fiú, így a kis Miklós viszi majd tovább a
Toldalagi nevet.

872


