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BÚCSÚZTATÁSÁN

Magam és családom, valamint az átvitten Triznya-
kocsmának nevezhető szellemi és baráti társaság
nevében szeretnék elbúcsúzni Szőnyi Zsuzsától.
Tőle, aki az Aventinuson magyar tündér volt, ha-
zatérése után pedig Magyarországon mindenhol
— Budán vagy Zebegényben, Baláca pusztán
vagy Szegeden, Kecskeméten vagy Szentendrén
— római tündér. Jóságos, szépséges, szerény és
tevékeny tündér, aki szeretettel szolgálta és ol-
talmazta férjét, a távolból is szüleit, rokonait, azu-
tán pedig barátait, vendégeit és általában min-
denkit, akin segíthetett. (A sok példa közül csak
egy: ma is él az a hajdan Rómában szolgált ma-
gyar diplomata, akit 1993-ban az őáltala szerzett
orvosi segítség mentett meg egy hirtelen, alatto-
mosan támadó halálos betegségtől. Pedig épphogy
csak látásból ismerte…) Nagyon tudott örülni és
mások örömében osztozni. Bizonyos értelemben
megteremtette környezetének az öröknek látszó
jelen boldogságát, és talán ő maga is részesült en-
nek, az idő múlásával dacolni tudó örök sziget-
nek a varázslatából. Abban a legnagyobb illúzió-
 ban, amellyel Róma kínálja meg kiválasztott
sze relmeseit, a keblén menedéket keresőket.
1992-ben mondotta az akkor egy éve elhunyt fér-
jéről, hogy nem Matyi, azaz Triznya Mátyás
akart Itáliába menekülni, hiszen ő Angliába vá-
gyott, hanem ő maga, Zsuzsa! (Matyi persze ké-
sőbb maga is „romanizálódott”, hiszen — mint
Zsuzsa írta — a legritkább emberfajtába tartozott:
igaz értékekre vágyott, nem sikerre és gazdag-
ságra.) Bízvást mondhatjuk, hogy Szőnyi Zsuzsa
maga is ilyen ember volt. Ezt a lelki ártatlanságát
mindvégig megőrizte: Szabó Ferenc atya szép
megemlékezésében fölemlíti róla, hogy az im-
máron a meghalásba vezető végső szenvedésében
is tudott még örömet találni a Rex felügyelő té-
vémeséjében — nekem pedig az jutott eszembe,
hogy negyvennégy éve, 1970-ben, amikor Szabó
atya először vitt el engem Triznyáékhoz, hogyan
fogadtak be engem rögtön szívükbe: Zsuzsa, Ma-
tyi és kedves kutyájuk.

Ha azt a hatalmas értékmentő munkát te-
kintjük, amelynek során hazaköltözése után gon-
doskodott nem csupán édesapja és férje meg-
mentett festői hagyatékának megőrzéséről és
muzeális biztonságba helyezéséről, hanem — fel-
jegyzései, továbbá megőrzött írásos dokumen-
tumok, de elsősorban emlékezete segítségével —
arról is, mint író és szövegközlő kommentátor,
hogy az idő végtelen árja ne sodorja el a feledésbe

a Triznya-kocsma emlékét, azaz az olaszországi
és tágabban a nyugati magyar emigráció, továb-
bá a magyar szellemi élet Rómába látogató csil-
lagainak az emlékét! És így született a Triznya-kocs-
ma, azután a Római terasz, továbbá a Levelek
Rómából és a Levelek haza négy kötete, valamint a
Márai Sándorral és Cs. Szabó Lászlóval folytatott
levelezését közreadó kötetek (Vándor és idegen;
Roma Summus Amor), és a férje emlékére kiadott
kétnyelvű dokumentumkötet (Triznya Mátyás,
1922–1991): ezek a könyvek az egész magyar mű-
velődéstörténet számára nyitnak egy új fejezetet.
A tündér így egész hazáját gazdagította. Hálás
szívvel mondjunk ezért is köszönetet. (Még hoz-
zátehetjük: Márai Sándor körüli fáradozása pe-
dig Olaszországot gazdagította egy olyan író jobb
megismertetésével, aki végül bekerült a modern
olasz világirodalmi kánonba!)

A gyermeki ártatlanság az egész emberi élet
minden egyes, az emlékezet segítségével megőr-
zött darabkáját Isten ajándékának tartja, és mint -
egy az első, táplálékul rendelt adomány, az Isten
jósága folytán az újszülött által megízlelt anyatej
folytatásának. Legalábbis így tartja Szent Ágoston,
aki Zsuzsának is kedves szerzője volt. Azért fon-
tos tehát az emlékezet — ez mintegy Ágostonnak,
aki minden önéletírók legelseje, a műfaji ars po-
eticája —, mert ha Isten méltónak tartja, hogy em-
lékezetünkben lakozzék, akkor ez az élet és a rá
vonatkozó visszaemlékezés is szent hely, amely
egyúttal reményt ad az evilági élet után az Isten-
nel való végleges együttlétre, a boldogító talál-
kozásra. Hadd idézzem Szent Ágoston Vallomá-
sainak X. könyvéből, a XVII. fejezetből az egyik
idevágó gondolatot, ráadásul a Skutella-féle kia-
dás egy olyan példányából, amelyet évtizedekkel
ezelőtt Zsuzsától kaptam ajándékba: „Magna uis
est memoriae, nescio quid horrendum, deus
meus, profunda et infinita multiplicitas; et hoc
animus est, et hoc ego ipse sum. quid ergo sum,
deus meus? quae natura sum? uaria, multimoda
uita et inmensa uehementer.” Magyarul: „Nagy
ereje van az emlékezetnek, meg sem tudom mon-
dani, ó Istenem, hogy ez milyen riasztó titok, mély-
séges és végtelen sokrétűség; és ez a lélek, és ez
vagyok én magam. Mi vagyok hát én, ó Istenem?
Milyen természet vagyok? Egy változatos, sok-
alakú és mérhetetlenül kiterjedt élet.”

Azt hiszem, hogy Zsuzsa így élt és így halt.
Most, hogy az örök emlékezet egy új birodalmába
lépett, adjunk érette hálát, könyörögjünk érette,
és reméljük, hogy új hazájában is megőriz min-
ket emlékezetében.
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