
Szörényi Lászlóval
(I. rész)

Szüleim 1941-ben költöztek fel Budapestre, amikor visszacsatolták
Bácskát és a baranyai háromszöget, illetve a Mura-vidéket Magyar -
országhoz. Zomborban éltek, ott is ismerkedtek össze. Édesanyám
Gomboson született, pontosabban Gombos és Bácsordas között egy
erdészházban, ugyanis nagyapám erdész volt. Erdélyi székelyként
az akkori közigazgatás szerinti Maros-Torda vármegyéből szárma-
zott, Görgényszentimréből, és Szászrégenben végezte az erdészis-
kolát. Utána odahelyezték Bácskába és elvette nagyanyámat,
Horváth Katalint, aki bajaszentistváni volt; a hajdani a kis falu ma
már egybeépült Bajával. Édesapámat Schieber Lászlónak hívták,
sváb eredetű családban született apai részről — a Schieberek, úgy
tudom, Hessen-Württenberg tartományból érkeztek Magyaror -
szág ra Mária Terézia alatt, ha jól emlékszem, 1726-ban vagy 1727-
ben, és főként halászattal foglalkoztak. Először Cservenkán tele-
pedtek le, s onnan rajzott ki aztán a rokonság Bácska jó néhány
településére, így édesapám már Pulán született. Nagyapám, Schie -
ber Ferenc tisztviselő volt, s a család egyetlen nemesi felmenőkkel is
rendelkező tagját, Somogyi Gaál Irént vette feleségül, aki — ameny-
nyire utána lehet nézni a nemesi családoknak — rokonságban ál-
lott a Perczelekkel, és ha jól tudom, Perczel Mórnak és Perczel
Etelkának az édesanyja is egy Somogyi Gaál-lány volt, úgyhogy
Vörösmartyt egyébként is szeretném, de így különösen. A család-
nak ezen az ágán volt néhány nevezetesebb személy is, egyikük, úgy
tudom, Balassival együtt esett el Esztergom ostrománál. Másikuk
Szabadka rendőrfőnöke volt abban az időben, amikor az Aranysár-
kány játszódik, ő az a bizonyos rendőrorvos, aki próbálja vigasz-
talni a megvert Novákot — nos, ő is egy Gaál volt. Itt akkor tehát
van már székely, magyar, és van már sváb felmenő is. Az örmény a
családi hagyomány szerint Vida Alajos volt, aki Aradon élt, de hogy
mikor költözött oda, nem tudni, mert a Vida családnak ez az ága
ma már Csiliznyárádon él tovább, a régi Győr vármegyében, ma a
szlovák–magyar határtól nem messze: Szlovákiában egy hétszáz la-
kosú színmagyar falu, fele református, fele katolikus, mint a Vidák
is. Amikor Zalán Tibor jóvoltából néhány évvel ezelőtt ellátogattam
ide, megtaláltam a temetőben egy csomó Vidát, tehát régi ősömet,
találkoztam a helyi polgármesterrel, aki szintén Vida volt, és nagy
örömmel mondta, hogy végre, akkor tudnak valamit az elveszett
fiúról, mármint Vida Alajosról, mert csak annyit tudtak róla, hogy
elköltözött. Ő egyéként benne van Bona Gábor egyik lexikonában,
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Hogyan, mikor került
a családod Budapest -
re? Te már itt születtél,
de úgy tudom, fel me-
nőid még Bácskában és
Erdélyben él tek, sőt
ta lán örmények is ta-
lálhatóak közöttük.
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amely a szabadságharc tisztikarát dolgozza fel, ebből lehet tudni,
hogy Csiliznyárádon született 1814-ben, és ha jól tudom, őt is
Kufsteinbe zárták, ám mire kiszabadult, már tébécés volt, és nem
sokkal utána anyagilag is tönkrement: Aradon, mikor a Temes folyó
kiöntött, a nagy árvíz mindenét elpusztította, valamikor 1856-ban.
Amennyire tudom, az ő felesége, Hermina, vagyis az én ükanyám,
morva volt. Mindenesetre az örmény külsőm meglehetősen jelleg-
zetes lehet, mert egyszer Velencében, halevés közben „felismert”
egy örmény pap és megáldott, mondván, hogy ő most jön Ecsmiad -
zinból és felhatalmazása van, hogy bármely örményt a világon
megáldhat — én rémültem tiltakoztam ugyan, hogy magyar vol-
nék, de leintett, nem baj, látom én rajtad, és még egyszer megál-
dott. Máskor meg, amikor a Duna Televízióval Gyergyószentmikló -
son forgattunk, a legrégebbi örmény templomot kerestük fel, s
miközben vártunk Fogolyán Miklós atyára, aki Velencéből települt
vissza Erdélybe, s újra létrehozta az örmény egyházközséget, a sek-
restyés, aki a temetőt is gondozta, egyszer csak odaszólt, hogy a
maga ősei arra vannak, ott keresse őket. Tehát valami alapja csak
lehet ennek a hagyománynak.

Édesapám a Bácskában a Telefunkennek és a Blaupunktnak dolgo-
zott, s miután Pestre költöztek, az eladási osztály vezetője lett a Te -
lefunken rádiógyár magyar részlegénél. 1945-ben, amikor a náci szim -
patizáns igazgató elmenekült Németországba, a gyár őt vá lasz totta
meg igazgatónak — szerencsétlenségére, mivel a gyár anyacége
német volt, s emiatt az oroszok hadizsákmánynak nyilvánították,
leszerelték és elszállították, hiába volt Magyarországon bejegyezve.
Apám tiltakozott, el is vitték a gyűjtőfogházba, viszont ennek kö-
szönhetően megismerkedett Esterházy Pál herceggel, akivel egy cel-
lában volt egy ideig, és mesélte, hogy hallatlan hidegvére volt. Ami-
kor például a nyers marharépát, amely a táplálékot képezte,
földesen hozták be, mindig megdicsérte a börtönőrt, hogy jól van
fiam, téged majd csak négyfelé foglak vágatni. Aztán apám kisza-
badult, mert akkor még akadtak olyan bátor emberek, akik igazol-
ták, hogy ellenálló és zsidómentő volt. Édesapám ugyanis 44-ben
bekapcsolódott a Kiss János–Bajcsy-Zsilinszky-féle ellenállási moz-
galomba, sokáig nem esett rá a gyanú, épp azért, mert egy német ér-
dekeltségű cégnél dolgozott, s emiatt viszonylag könnyen tudott
fegyvert is szerezni. A háború idején kilenc zsidónak mentette meg
az életét, akiket részben nálunk bújtatott a cselédszobában lévő
gardróbszekrényben, részben pedig egy bérelt lakásban a régi Hír-
adó Mozi környékén, például Major Tamásékat is ő mentette meg.
Apámat aztán a házmesterünk feljelentette, s akkor a nyilasok elvit -
ték, azonban a Telefunken jóvoltából kiszabadult, mert az őrnagy,
aki osztályozta a főbelövendőket a Tinódi Moziban, megismerte, s
titokban elengedte. Később aztán Vass Zoltán, aki akkoriban talán
újjáépítési kormánybiztos volt, megkínálta apámat, mivel az első

Szüleid mivel foglal-
koztak?
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Hősök téri nagygyűlésen a hangosítást sikerrel megoldotta, hogy
legyen valami államtitkár, de apám tagolatlan, csúnya szavakkal
válaszolt erre a nemes ajánlatra. Tulajdonképpen szocdem érzelmű
volt, amennyire ezt egyáltalán nála ki lehetett venni, de még a szoc-
dem pártba se lépett be, nemhogy a kommunista pártba. 49-ben,
mikor apám vállalatát államosították, megpróbálta a pénzét rész-
ben devizára váltani, szerzett dollárt vagy aranyat, nem tudom
pontosan, meg vett egy-két márkás képet, vagyis az előakciókat
végrehajtotta, mivel azt tervezgette, hogy a család kivándorol
Venezuelába. Ha jól emlékszem Hercegnek hívták azt a rádióke-
reskedőt, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolt, és akinek a gyerekei
játszótársaink voltak, de mint kiderült, beépített egyén volt, s fel-
dobta apámat. Jöttek éjszaka a bőrkabátosok, és szüleimet nagy po-
fozások meg dulakodás közepette elhurcolták. Tiltott határátlépés
előkészülete, gazdasági bűncselekmények, valutarejtegetés, meg ki
tudja még mivel vádolták, s közben kirámolták a lakást. Rákosi elv-
társ alatt virult gazdasági rendőrség, a vezetője egy Ó utcai nyilvá-
nosház tulajdonosnőjének a fia volt, aki miközben rengeteg embert
elvitt, összeszedte a műkincseket és egyebeket, apám képeit is a fa-
lakról, aztán később saját magával együtt mindent Svájcba mene-
kített, és ott egy virágzó vállalatot alapított. Az ÁVH, mint tudjuk,
mindig sokoldalú volt. Apám újra a gyűjtőfogházban kezdte, aztán
verték néhány napig az Andrássy út 60-ban, anyámat szintén elvit-
ték, őt az Oktogon sarkán álló egykori Batthyány palota padlásán
vallatták. Az Andrássy út környékén néhány más házat is igénybe
vettek ilyen nemes célokra. Anyámat aztán hazaengedték, de em-
lékszem a házkutatásra, éjszaka jöttek, s én nagyon ordítottam, a
húgom szintén, aki akkor még csak egyéves volt.

Az ítélet meghatározatlan időre szólt, 50-ben vitték el, s végül 54-ben
szabadult, addig pedig különböző helyeken dolgoztatták rabmun-
kásként. Furcsa, hogy apám és anyám is négyévesek voltak, amikor
az édesapjukat elvesztették — én öt voltam, amikor apámat elvitték.
Schieber nagyapám egyébként egy orvosi műhiba következtében, in-
jekció beadásakor, légbuborékot kapott, és rögtön meghalt. Madarász
nagyapám, az erdélyi erdész pedig, mivel a helybeli férfiakat mind
elvitték katonának, és orosz hadifoglyok dolgoztak egy erdővágáson,
mikor ellenőrizni ment őket, megcsúszott a lova a jégen, leesett, a mája
elrepedt és szörnyű kínlódások közepette egy-két nap múlva meghalt.
Úgyhogy a két özvegyasszony beköltözött Zomborba és Madarász
nagyanyám kosztos diákokat fogadott, például Hajnóczi Gábor ba-
rátomnak, a művészettörténész italianistának az édesapja is nála ebé-
delt. Másik, Gaál-nagyanyám is nevelte a gyerekeit, ahogy tudta, két
fiút meg egy lányt, Babikát, aki szegény húszéves korában meghalt.
Anyám tehát Zomborban nevelkedett, varrónő lett, és szalonja volt
a városban — amikor aztán Pestre költöztek, ezt abbahagyta, de az
ötvenes években újra kezdte, noha elvették az iparengedélyét, de hát

Édesapádat hány évre
ítélték el, s hogyan
tu dott a család ez idő
alatt megélni?
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a szovjet nagykövetség asszonyai és más hasonló elvtársnők inkább
varratták a ruháikat, mert így olcsóbb és elegánsabb is volt. Aztán
operistáknak szóltak, nem tudom, hány díva is ott öltözködött olcsón
és rabszolga pénzért. Volt emellett a közelben, a Bazilika környékén,
egy meghurcolt egyházi személyekből alakított Szolidaritás Szövet-
kezet (főként kirúgott papok és apácák működtették), amelynek szin-
tén bedolgozott anyám, sokat segítettem neki, a húgom is, a pliszí-
rozásban például, vagy kiszállítottuk a kész ruhákat. Anyám éjjel varrt,
nappal pedig portás volt az újpesti Műbútorgyárban, ahol egy fana-
tikus kommunista, de egyébként rendkívül becsületes Kékesi elvtárs
volt a párttitkár, s akit anyám lassú pedagógiával rábírt, hogy ne em-
legessen minden második szavában Isten különböző testrészeit, az an-
gyalok hadát és így tovább. Édesapámról ritkán kaptunk híreket, s még
ritkábban látogathattuk meg. Egyszer becsempésztek a sajóbábonyi
táborba, ahol valami földalatti rakétasilót építettek. Anyám megke-
reste az egyik művezetőt, Fikly Tóni bácsit (akinek a fia aztán 56-ban
disszidált és amerikai katonai pilóta lett), és az ő révén találtunk egy
fiatal házaspárt, egy mérnököt és a feleségét, akik náluk laktak al-
bérletben, ott kaptak munkát ezen az építkezésen és becsempésztek,
mint törvénytelen gyermeküket. Ez ugyan mosolyt váltott ki a
smasszerokból, mert már 7 éves voltam, de azért beengedtek. Pris vin
Csudacsalit című művét vittem magammal, Lányi Sarolta fordításában,
amelyet jutalomkönyvként kaptam az első osztályban kiválóan vég-
zett munkámért. Rettentően szerettem, belevágott vala hogy a lelkem
közepébe — csak jóval később tudtam meg, hogy Prisvin száműze-
tésben írta a Tajmír-félszigeten, vagyis a gulágon, tudniillik egy ideig
ő is ilyen sajátos körülmények között építette a szocializmust. Apám
aztán végül Sztálinvárosból szabadult, Nagy Imre miniszterelnöksé-
ge idején. Csodálatos módon épp akkor állított be, amikor arról vi-
tatkoztunk a húgommal, hogy egyáltalán megismernénk-e apukát, ha
egyszer mégis előkerülne. Ajándék nélkül az ember nem állít be a gye-
rekeihez — éppen egy villanypóznáról hívták le, hogy „Szörényi, sza-
badul”, így hát a drótokról lehúzott műanyag drappsárga huzalok-
ból font egy kis övet Katinak és nekem, ezt hozta ajándékba szegény.

A Konverta nevű gyárban dolgozott, aztán kapott egy majdnem ha-
lálos áramütést, mert az egyik szerelő a lágymányosi üzemben erős
áramot engedett rá, miközben egy hatalmas szerelőfalon az egyes
kötéseket ellenőrizte. Egy helyen kiégett a szíve, de csodálatos mó-
don meggyógyították szegényt a balatonfüredi szívkórházban, és utá-
na idegenvezető lett. Aztán amint lehetett, emellett még vállalt min-
denféle szerelési munkákat, transzformátorokat, bonyolultabb
szerkentyűket bütykölt otthon feketén különböző maszekoknak.
Anyám pedig, miután apuka hazajött, orvosírnok lett egy Tóth Ferenc
nevű hipertónia-szakértő és szülészorvos mellett, akit később elvitt
a rendőrség, mert osztályidegeneket vett fel az egyetemre, tagja volt
ugyanis a felvételiztető bizottságnak, s ezt a Párt nem nézte jó szem-

Édesapád hol tudott
ezt követően elhelyez-
kedni?
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mel. Letartóztatták, megverték, anyámat mint lehetséges bűntársat,
aki ismerheti a felvételiztetés „titkait”, szintén elvitték, s a rendőr-
ség pincéjében verték őt is. Apám szegény, hosszan próbálta ma-
gyarázni, miért nincs otthon egy ideje anyuka. Anyám aztán szin-
tén idegenvezető lett, mivel szerbhorvátul, szlovénul anyanyelvi
szinten beszélt, és az IBUSZ-nál dolgozott nyugdíjazásig.

Nagybátyám, vagyis apám bátyja két évvel volt idősebb édesapámnál,
aki 1910-ben született. A két fiú, nagybátyám és apám nagyon ne-
hezen tanult, mert Zentán 1926-ban megszüntették az utolsó magyar
gimnáziumot, úgyhogy a bácskai magyar gyerekek, akik magyarul
akartak tanulni, mást nem tehettek, minthogy életveszély közepette
átszökdöstek a zöldhatáron. Külön embercsempészet alakult ki erre a
célra, kukoricával fedték be a gyerekeket a parasztok, így szállították
át a magyar oldalra őket. Kalocsára jártak mind a ketten, és nagybá-
tyám, aki abszolút kiváló tanuló volt, papnövendék lett, Pestre került
a teológiára és itt doktorált, olyan kiválóan — a Dániel könyvéből, ha
nem csalódom —, hogy kiküldték Rómába a Pápai Bibliai Intézetbe,
az Institutum Biblicum ba, Augustin Bea bíboroshoz. Aztán még egy-
szer, a második doktoriját is egy rövidebb római ösztöndíj alatt írhat-
ta meg, amelyet publikáltak is a Biblica című nagyon színvonalas fo-
lyóiratban. Elmesélte, arra számítottak elöljárói, hogy kint marad, karriert
ajánlottak neki, püspök lehetett volna Varesében, ha nem csalódom,
illetve professzor Amerikában, a New York-i Jezsuita Egyetemen, de
ő egyiket sem vállalta, hazajött tehát káplánnak. Még Rómában ma-
gyarosított, hogy német neve miatt ne csúfolják, meg hát nem is ked-
velte különösebben a nácikat. Itthon aztán a népi írók hatására mind-
járt elkezdte a papi nagybirtok felosztását követelni, amiből különböző
kellemetlenségei támadtak az egyházon belül. Aztán elvitték őt is, elő-
ször 46-ban, s mivel nem végezték ki, önmagában már ez örömre adott
okot. Emlékszem, Kelenföldön volt egy hatalmas internálótábor, s mi-
dig meglátogattuk. Amikor kiszabadult, Kalocsán lett a szeminárium
vezetője. Aztán amikor a vidéki papneveldéket Rákosiék megszüntették,
feljött Pestre és a központi szemináriumban tanított mindenfélét, Ószö-
vetséget is, de aztán az Újszövetségnek lett a professzora. 56 után is el-
vitték időnként, de akkor már csak rövidebb időkre, például március
15-e előtt mindig szólt, hogy most újra nyaralni megy, s tudtuk, hogy
ez mit jelent. Élete utolsó éveiben már kiengedték külföldre, és részt
vett néhány konferencián, az egyiket Genfben rendezték, s ezúttal megint
Dá niel könyvéről tartott előadást, ami aztán meg is jelent a Brill Kia-
dónál. És megjelent a nagy könyve a Zsoltárokról németül, ezt Pécsett
nyomták, és szintén elég nagy sikert aratott szakmai körökben. Aztán
váratlanul egyszer csak elejtette Úrfelmutatás közben az ostyát,
rosszul lett, és megállapították, hogy érproblémái vannak. Mikor egy-
szer megint rosszul lett, nagyanyám, amíg a mentőket várta, szintén
eszméletét vesztette, s egyszerre kellett őket bevinni a kórházba. Fél
évig külön-külön haldokoltak, nagyanyám egy-két nappal túlélte a fiát,

Nagybátyádról sze-
retnélek még kérdez ni,
Szörényi Andorról,
aki jeles professzor
volt, s akinek az élete
szintén nem volt
könnyű.
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69-ben haltak meg. Végül csak a boncolásnál derült ki, hogy nagybá-
tyámnak egyszerre volt agyvérzése és agydaganata, s a gyógyszer, amit
az egyikre adtak, az a másikat hatástalanította, úgyhogy emiatt volt meg-
állapíthatatlan a betegsége. Néha visszatért a beszédkészsége, néha tel-
jesen megnémult, de értette, amit mondtunk. Emlékszem, valami kin-
csekről beszélt, amiket ő Fülek várában talált, és hogy pontosan megjelöli
majd a helyét, hogy megtaláljam, s ez nagyon megrázó volt. Végül is,
hogy az irodalom meg a keleti nyelvek és effélék iránt érdeklődni kezd-
tem, abban az ő személye, műveltsége feltétlenül közrejátszott. Hasz-
nálhattam a könyvtárát, néhány könyv az enyém lehetett, a többi a sze-
minári umi könyvtárra maradt. Pályaválasztásomba egyébként, nagyon
bölcsen, közvetlenül nem szólt bele.

Ha úgy vesszük, a nagy Szovjetunióval már születésem előtt talál-
koztam. Történt ugyanis, hogy az ostrom idején nagybátyám Pesten
bujkált valahol a körúton és anyám, mikor már lehetett, valami kor ja-
nuárban, ételt vitt a sógorának, egy orosz katona elkapta, és hiába volt
terhes, ott helyben meg akarta erőszakolni a Balett Intézetnél, az Ope-
raházzal szemben. Arra jött egy tiszt, lelőtte az illetőt, és annyit mon-
dott csak anyámnak, hogy parancsoljon tovább men ni. Én aztán a Fa-
sor Szanatóriumban, a későbbi Korvin Ottó BM-kórházban születtem,
de születésemet késleltették bizonyos körülmények. Kissé kaotikus ál-
lapotok uralkodtak bent, sok katonaként szolgáló papa géppisz-
tollyal vagy vodkával sürgette a szülész orvo sokat, akik emiatt fo-
lyamatos delíriumban végezték munkájukat. Ha lehet hinni a
legendának, akkor egy nappal később születtem, március 22-én, mert
az egyik orvos illuminált állapotában visszanyomott, miután elkezd-
tem volna a világra jönni. Én pedig bölcsen lapítottam, jobb volt bent.
Ám tizenegy éves koromban már kevésbé voltam ilyen megfontolt. Ok-
tóber végén betegeskedtem ép pen, valami megfázással vagy influen-
zával, és otthon voltam néhány napig. 23-án anyuka, mivel szép nap
volt, kivitt sétálni a Du na-partra, s amikor hazafelé tartottunk, látjuk,
hogy a Sztálin út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán nagy tömeg olvas egy
fára szögezett gépelt irományt. Ez volt a 16 pont, ha nem csalódom,
és igen felkel tette érdeklődésemet. Este már teherautókról kiabálták a
népek, hogy „Gyűjtsd a vasat és a fémet, Sztálin-szobrot add a MÉH-
nek!” Ez ismerős volt némileg — persze nem ezzel a szöveggel —, mert
minden füzetünk hátlapjára, még a szorzótábla alá is, ilyen rigmusú
versikék voltak felnyomtatva a MÉH-ről vagy a népek barátságáról.
(A MÉH, aki nem emlékezne rá, a Melléktermék és Hulladék Egyesülés
rövidítése volt.) Aztán jöttek vissza a népek, és elkezdődött valami ko-
pácsolás, kiderült, hogy kivésték az iszonyú súlyos és nagy márvány -
táblákat az utca két sarkán. A törmelékei utána is még sokáig ott he-
vertek. Mindenki leköpte és egyéb hasonló módon fejezete ki tiszteletét
Sztálin elvtárs iránt. Éjjel 11 óra körül fegyverropogást jött a Rádió irá-
nyából, jól lehetett hallani a negyedik emeletről. Másnap reggel több-
ször is megpróbáltam lemenni, de nem sikerült, apám ugyanis, hogy

56-ra hogyan emlék-
szel?
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ne szökjek meg, odaláncolt a fűtőtesthez, ismert hogy milyen vagyok.
De aztán kárpótolt, mert amikor elcsitultak a harcok, ha nem csalódom,
30-án, egy nagy sétát tett velem, a Hosszúlépésben szintén leírtam, hogy
miket láttam, összeégett orosz harckocsis hulláját, vagy amint Sztálin
elvtárs szobrának fejét épp szorgosan kopácsolják. Tóth Gyuri, a ház-
mester fia, szerzett is magának egy bal fülcimpát, amit egész életében
láncon viselt talizmánként a nyakában. De előzőleg is jártam egyszer
lent a környékünkön, 25-én, ha nem csalódom, leengedtek Mari nevű
cselédlányunkkal, azaz Tárkonyi Máriával, aki elindult velem sétálni,
láttuk, ahogy óriási tömeg jön az Astoria felől egy orosz tankot kísér-
ve, és az orosz tankból egy kirgiz kinézetű fiatalember kinyitja a tetőt
és felkönyököl rá. Az oroszul tudó egyetemisták magyarázták neki, hogy
ez forradalom stb., stb, mire aztán egy lyukas magyar zászlót kitűzött
a tankra. Később őt is lelőtték, de hát erről nagyon sokat írtak, Ágh István
például, aki majdnem meghalt ott, elég részletesen beszámol erről. Ta-
lán az ő beszámolója a legéletszerűbb és legteljesebb mindazok közül,
amelyeket én ismerek. Nos, a tömeg, amely jelszavakat skandálva ment
a tank után a Bajcsy-Zsilinszky úton, majd kettévált az Andrássy út-
nál. Szerencsére nem kerültem életveszélybe, mert könnyen az lett vol-
na a vége, ha én is odasodródom a Parlament elé, s ott veszek. Mi az
Andrássy úton mentünk tovább, a tömegnek ez a fele a Szovjet Nagy-
követség elé indult tüntetni. Körülbelül a Jókai térig értünk el, onnantól
már lehetett látni a kordont, és messziről, a Bajza utca, vagyis a Szov-
jet Nagykövetség irányából lövöldözés hallatszott. Később volt még
egy sétám egyedül, amikor megszöktem otthonról, és a Váci utcában
röpcédulákat, versikéket, minden egyebet begyűjtöttem, archiválási haj-
lamomnak engedelmeskedve. Ezeket egy ideig nagy zacskóban őriz-
tem otthon, de apám később lehúzta az egész dokumentumanyagot
a WC-n. Egy házkutatásnál az ilyesféle iratok nem vették volna ki jól
magukat, ez kétségtelen. Akkor jutott apám erre a megállapításra, ami-
kor a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felszólított mindenkit, hogy aki-
nél van ellenforradalmi irat, vigye be, még fizetnek is érte, nem lesz
semmi baja… Tudtuk, ez csak azt jelentheti, hogy utána rögtön elvi-
szik az illetőt, úgyhogy emiatt apám ezt a külön gyűjteményemet meg-
semmisítette, sajnos. November 4-én hajnalban ágyúdörgésre ébred-
tünk, bekapcsoltuk a rádiót, hallottuk Nagy Imrét, meg az Írószövetség
nyilatkozatát, s attól kezdve az egész ház lemenekült a légópincébe,
kivéve apámat, aki azt mondta, ő már egyszer ezt 44–45 telén végig-
csinálta, úgyhogy inkább fönt marad, és szerencsére nem esett baja. Vol-
tak a környéken harcok, halottak is. Anyám egyszer kenyérért állt sor-
ban és a mellette ülő nőt kilőtték. Három embert pedig egy robogó
páncélautóból leadott sorozattal öltek meg, Az Adynak nevezett kocs-
 ma előtt. A házunkat szerencsére nem érte találat és egy hét után fel-
jöttünk a pincéből.

(A beszélgetés II. részét következő számunkban közöljük.)
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