
n¢ nem vette figyelembe, hogy engem hidegen hagynak a kellemes emberek, ¢s ha
azt mondja: àArpajon-szalonÊ, egy sÀrga lepke jelenik meg a szemem elûtt, ha pedig
azt: àSwann-szalonÊ (Swann-n¢ t¢len hat ¢s h¢t k´z´tt fogadott), egy fekete lepke,
amelynek szÀrnyÀn hÂ csillog. Azt m¢g csak bocsÀnatosnak tartotta, hogy eljÀrok, amit
û nem tehet meg, Swann-n¢ szalonjÀba (amely nem is szalon), hiszen oda àelm¢s em-
berekÊ jÀrnak. De Montmorencyn¢! Ha mÀr àprodukÀltam volnaÊ valami k´zfigyel-
met keltût, Oriane azt a tanulsÀgot vonja le, hogy a tehets¢g egy¡tt jÀrhat n¢mi sznob-
sÀggal. °s ami v¢gk¢pp kiÀbrÀndÁtotta: bevallottam, hogy nem az¢rt jÀrok Montmo-
rencyn¢hoz (mint û gondolta), hogy àjegyzeteljekÊ ¢s àtanulmÀnyozzam a k´rnyeze-
t¢tÊ. Guermantes-n¢ egy¢bk¢nt nem t¢vedett nagyobbat, mint azok a nagyvilÀgi ¢letet
¢lû reg¢nyÁrÂk, akik k´ny´rtelen¡l ä ¢s kÁv¡lrûl ä elemzik egy sznob vagy annak tartott
szem¢ly cselekedeteit, de sosem k¢pzelik magukat a hely¢be, s rÀadÀsul olyan korban
teszik ezt, amikor valÂsÀgos tÀrsadalmi tavasz nyÁlik a k¢pzeletben. K¡l´nben magam
sem tudtam pontosan, hÀnyadÀn Àllok, mi¢rt olyan ´r´m Montmorencyn¢hoz men-
nem. A Saint-Germain negyedben lakott, egy Âdon hajl¢kban, ahol t´bb kis kerti lak
is volt. A kapuboltÁv alatt egy aprÂcska szobor (ÀllÁtÂlag Falconet müve) forrÀst ÀbrÀ-
zolt, ¢s csakugyan nedvess¢g szivÀrgott belûle. Egy kicsit odÀbb a bÀnattÂl vagy neu-
raszt¢niÀtÂl vagy fejfÀjÀstÂl vagy nÀthÀtÂl mindig v´r´s szemü hÀzmestern¢ sosem vÀ-
laszolt az embernek, csak bizonytalanul intett, hogy igen, a hercegn¢ otthon van, ¢s
n¢hÀny csepp hullott a pillÀjÀrÂl a nefelejcsfûzettel teli cs¢sz¢be. ¹r´met szerzett a kis
szobor lÀtÀsa, mert egy gipsz kert¢szalakra eml¢keztetett, amely egy combrayi kertben
ÀlldogÀlt, de m¢g sokkal nagyobb ´r´met a nyirkos l¢pcsûhÀz, mely olyan visszhan-
gosan kongott, mint n¢mely r¢gi f¡rdû, az elûszoba, ahol nagy, k¢k vÀzÀkban cinerÀria
virult ä k¢kben a k¢k ä, ¢s fûleg a csengû csilingel¢se, mely pontosan olyan volt, mint
ami az Eulalie szobÀcskÀjÀban szÂlt. Ez a csengûszÂ v¢gsûkig fokozta lelkes¡lts¢gemet,
de m¢ltatlannak talÀltam, hogy elmagyarÀzzam Montmorency hercegn¢nek, Ágy hÀt
a h´lgy mindig elragadtatottnak lÀtott, ¢s meg nem fejthette, hogy mi¢rt.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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VAS ISTVçN àOSTROMNAPLñÊ-JA EL°

Vas IstvÀn hagyat¢kÀnak (OrszÀgos Sz¢-
ch¢nyi K´nyvtÀr, K¢zirattÀr) rendez¢se
k´zben ker¡lt elû az az ostromnaplÂ, me-
lyet szerzûje 1944. december 3-tÂl 1945.
mÀrcius 16-ig csaknem folyamatosan ve-
zetett. A k´z´ns¢ges vonalas iskolai spi-
rÀlf¡zetbe k¢k szÁnü tintÀval Árt naplÂt
Vas IstvÀn k¢sûbb le is g¢pelte ä v¢lhetûen
k´zl¢si szÀnd¢kkal ä, de mÀr kihagyÀsok-

kal, vÀltoztatÀsokkal, elhagyva a keltez¢-
seket. Az eredeti, k¢zzel Árt vÀltozatot tart-
juk ¢rt¢kesebbnek. 1944 december¢nek
elej¢n az Ottlik¢knÀl mened¢ket talÀlÂ
Vas IstvÀn nem tudhatta, meddig folytat-
hatja feljegyz¢seit a spirÀlf¡zetbe; amit
Árt, csakis magÀnak Árta, rendkÁv¡li k´r¡l-
m¢nyek hatÀsÀra ¢s meg´r´kÁt¢s¢re, nem
gondolt az utÂkor tetsz¢s¢re vagy helyte-



lenÁt¢s¢re, Árt a napi esem¢nyekrûl, gon-
dolatairÂl, olvasmÀnyairÂl. A naplÂ ¢p-
pen Ágy id¢zi fel hitelesen azokat a napo-
kat, szÁnhelyeket, esem¢nyeket, amelyek
ma mÀr a HistÂriÀt kerekÁtik ki, egyben
kieg¢szÁtik, ÀrnyaljÀk azt a k¢pet, amelyet
a szerzûrûl ¢s barÀtairÂl eddigi ismerete-
ink alapjÀn kialakÁthattunk.

A naplÂ teljes sz´veg¢t Vas IstvÀn nem
jelentette meg. SzÀntÂ Piroska szÂbeli
k´zl¢se szerint Ottlik G¢za ä Cipi ä tilta-
kozott kiadÀsa ellen. Mi¢rt? T´bb oka is
lehetett ä bizonyos, hogy mÀra minden
gÀtlÂ t¢nyezût elmosott az idû. A naplÂ-
ban szereplû ä vagy emlÁtett ä szem¢lyek
k´z¡l alig ¢l mÀr valaki. De e barÀti ellen-

kez¢s mellett egy mÀsik cenzÃra is mü-
k´d´tt: az Àllami. Amikor Vas IstvÀnban
a hatvanas ¢vek elej¢n m¢gis felmer¡lt a
naplÂ kiadÀsÀnak lehetûs¢ge, kiadÂja
elzÀrkÂzni k¢nyszer¡lt a megjelentet¢s
elûl.

Az OSTROMNAPLñ egy r¢szlet¢t ä kis
vÀltoztatÀsokkal ä Vas IstvÀn kiadta °VEK

°S MþVEK cÁmü tanulmÀnyk´tet¢ben
(1958), illetve a K¹RºL-BELºL cÁmü gyüj-
tem¢nyes k´tet¢ben (1978), anyagÀt pe-
dig felhasznÀlta AZUTçN cÁmü reg¢nyes
´n¢letrajzÀnak (1990) ÁrÀsakor.

A tulajdonnevek ÁrÀsmÂdjÀn nem vÀl-
toztattunk.

Monostory KlÀra

Vas IstvÀn

OSTROMNAPLñ

K´zz¢teszi Monostory KlÀra

1944. december 3. VasÀrnap
Hat hete ¢lek ebben az ́ tsz´gletü szobÀban. Amikor egyed¡l maradok benne, hÀlÀsan
n¢zek vissza a nagy k¢k-piros bokharÀra, a s´t¢t faliszûnyegre, a polcokon a tarka
k´nyvekre, a feh¢r jÂ kÀlyhÀban a parÀzsra: hÀzigazdÀm utÀn elsûsorban nekik k´-
sz´nhetem, hogy n¢ha Árni, azaz ¢lni tudok.

Micsoda romantikus viszontagsÀgokon esik Àt a csalÀd ifjÃsÀga, ezek az elk¢nyeztetett,
hencegû ¢s f´l¢nyeskedû lipÂtvÀrosi gyerekek! Pista tizennyolc ¢ves korÀban
Br¡sszelbûl menek¡lt a n¢metek elûl, Lille-ben kiszÀllt egy ÂrÀra, poggyÀszÀt a vasÃti
ruhatÀrban helyezte el. Mire a vÀrosban sz¢tn¢zett, a pÀlyaudvarnak csak f¡st´lgû he-
ly¢t talÀlta. Onnan kocsin, ker¢kpÀron, lovon, gyalog futott Toulouse-ig, aztÀn egy
kolostorban bujkÀlt, szerzetesnek ´lt´zve. A k´ly´k Janit N¢metorszÀgba vitt¢k mun-
kaszolgÀlatra, Gyurka megsz´k´tt ez elûl, de elfogtÀk, aztÀn megsz´k´tt a golyÂ elûl
is a laktanyÀbÂl, most hamis iratokkal Csepelen dolgozik, ¢s û is ott volt a k´zt a fegy-
veres nyilasok Àltal ´sszeterelt k¢tezer munkÀs k´zt, aki az ÃjsÀgokban tizenk¢tezerre
dagasztva SzÀlasit ¡nnepelte. Annus tegnap vÀltotta ki a csel¢dk´nyv¢t. De a felnûttek
is: Turit, Imr¢t, Ernût, Dezsût a napokban helyezt¢k el vagonba N¢metorszÀg fel¢,
B¢la dacolva a t´rv¢nyekkel lÂt-fut, m¢g anyÀm is, miutÀn ÀthajtottÀk ñbudÀra, majd
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