
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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szabadon engedt¢k, elindult Pest fel¢, de Ãjra elfogtÀk, visszavitt¢k, ´t napot t´lt´tt
¢tlen-szomjan, teljes bizonytalansÀgban szabad ¢g alatt, aztÀn Àtvitt¢k a nyilasok hÀ-
zÀba, v¢g¡l onnan is elbocsÀtottÀk, akkor nyugodtan hazatotyogott. Fûn´k´m, ez a
hasas, f¢l¢nk francia pÀst¢toms¡tû, a Margit k´rÃti foghÀzban ¡l a bank igazgatÂjÀval
¢s t¡nem¢nyes titkÀrnûj¢vel egy¡tt. °s azok az ÁrÂk, müv¢szek, akiknek sorsa az
eny¢m is lehetett volna! K´z¡l¡k hÀnyan jÀrnak Àln¢ven a vÀrosban? A. g¢pkocsin
p´ffeszkedik, ¢s ¢let-halÀl ura a zsidÂk f´l´tt, B.-t elfogtÀk, D. csendûrtiszteket agitÀl
a nemzeti ellenÀllÀs szÀmÀra, K. ́ ngyilkos lett, P. nyilasok k´z´tt ¢l, bÀjosan mosolyog,
ha hûstetteiket mes¢lik, ¢s Âvatosan tapogatja az utat nûis¢g¢nek ingovÀnyÀn. °s hol
van RadnÂti meg Zelk? TalÀn sz´k¢sben. ValÂszÁnüleg nem is ¢rnek rÀ f´leszm¢lni
¢let¡k formÀtlan ¢s megalÀzÂ romantikÀjÀra. ögy lÀtszik, nekem ä aki ifjÃkoromban
a kalandot, a forradalmat, az ¢letet akartam, ¢s most naphosszat ¡l´k ¢s hever¢szem,
t´bbnyire tüz mellett, n¢ha szivarozva, n¢ha konyakot is kortyolva ä nekem kellene
feljegyezni sorsuk k¢ptelens¢g¢t.

Csakhogy nekem rossz ihletûm a nyugalom. A levegû ¢s a mozgÀs hiÀnyÀtÂl nem-
csak a v¢rkering¢sem lassÃdik, nemcsak a kezem g¢mberedik meg. Egy ¢v elûtt, ami-
kor Ãgy ¢reztem, hogy nem bÁrom mÀr erûvel ¢letem ¡tem¢t, amikor az irodÀbÂl a
g¢pÁrÂnûh´z rohantam g¢pbe fordÁtani, s igyekeztem egy-egy f¢lÂrÀt talÀlni ¢rzelmi
kalandjaim szÀmÀra, v¢g¡l csak ¢jf¢l k´r¡l jutottam hozzÀ, hogy eltünûdjem ¢s n¢ha
leÁrjak egy verset ä szerettem volna hÂnapokig ki se mozdulni egy sokk´nyvü szobÀbÂl
¢s Schopenhauert olvasni. Ez a k¢nyszerü szÀmüzet¢s eszm¢ltet rÀ, hogy k´lt¢szetem
egyik fû forrÀsa a valÂsÀg, az izg¢kony ¢let. Vagy m¢giscsak egyszerüen a szabadsÀg?
hiszen a munkatÀbor valÂsÀgÀban ¢s tev¢kenys¢g¢ben m¢g jobban megb¢nultam.

Itt alig ¢rzek hatÀrt a nappal ¢s az ¢jszaka, az egyik l¢t ¢s a mÀsik k´zt. Elvesztettem
a napnak ¢s az ¢letnek ¡tem¢t, s vele a vers¢t is. Ez¢rt Árok most prÂzÀban. Ezekkel a
jegyzetekkel mÀr nem is az indulataimat rÀzom fel, csak az eszemet, nehogy ki¡ssenek
rajta a pen¢szfoltok.

A szovjet diplomatÀk ÀllÁtÂlag Ãj egyenruhÀt kapnak, k¢ket, aranygombokkal, arany-
sujtÀssal, elefÀntcsont nyelü tûrrel. E k¢tes hÁr k´r¢ rÀdiÂnk hatalmas propagandÀt
k´rÁt, ¢rvel¢se k´r¡lbel¡l, mint a legegy¡gyübb ¢s legbÀrdolatlanabb kommunista agi-
tÀtorok¢ volt valaha: az igaztalanul szerzett arany, a tiszta l¢leknek nincs sz¡ks¢ge ci-
comÀra, ´v¢k a gazdagsÀg ä mienk az igazsÀg, az egyszerü darÂc alatt becs¡letes szÁv
dobog stb. A hitlerizmusnak siker¡lt EurÂpa-szerte l¢trehozni az emberi butasÀg sum-
mÀjÀt, tÀrhÀzÀt, panteonjÀt. Csakugyan sokoldalÃ gyüjtûszenved¢llyel kaparta egybe
a hullad¢kot a f´ld ¢s kultÃra minden tÀjÀn SpÀrtÀtÂl, sût JeruzsÀlemtûl LeningrÀdig.

December 4. H¢tfû
L. mes¢lte, hogy Ãj fûn´ke, a kÁm¢letlen H. csendûr ezredes mÀr zavarÂrep¡l¢skor
abbahagyja a diktÀlÀst, veszi kalapjÀt, kabÀtjÀt s a g¢pÁrÂnût fak¢pn¢l hagyva rohan
az ÂvÂhelyre. Hogy ismerem ezeket az orosztÂl rettegû nyilasokat, l¢gitÀmadÀskor fej-
vesztett urakat! HÀt m¢g ha a pÀnikban meg akarjÀk ûrizni a hûsiess¢g lÀtszatÀt: csak
àhuszÀrosanÊ! Term¢szettûl gyÀva vagyok, tehÀt lenyüg´z a bÀtorsÀg, a butasÀgot is
menteni szokta szememben, mit tagadjam, m¢g a cudarsÀgot is. De term¢szetesen a
gyÀvasÀgot sem Át¢lhetem el. Csak a virtuskodÂ gyÀvasÀg, a romantikus gerinctelens¢g
taszÁt vissza v¢glegesen. Ad notam magyar k´z¢posztÀly: nem is az a legkiÀbrÀndÁtÂbb,
ahogy a zsidÂkkal, hanem ahogy Horthyval viselkedett.
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A magyar t´rt¢nelem egyik nagy igazsÀgtalansÀga, hogy a zsidÂ k´z¢posztÀly ä mÀr
ami megmarad belûle ä a k´zelj´vûben nemcsak gyakorlatibb esze, hanem s¢rtetle-
nebb tisztasÀga miatt is, a szenved¢s jogÀn, alkalmasabbnak lÀtszik majd a vezet¢sre,
mint az Ãn. kereszt¢ny k´z¢posztÀly. Holott ha az Ãj N¢metorszÀg lehetûv¢ tette volna,
a zsidÂk t´bbs¢g¢bûl ker¡ltek volna ki EurÂpa germanizÀlÀsÀnak leglelkesebb hÁvei.
(Ilyen szempontbÂl valÂsÀgos szerencse, hogy Hitlernek az antiszemitizmus volt fû
r´geszm¢je.) Hiszen a fasizmust is nagy tetsz¢ssel kÁs¢rt¢k ä mint minden tekint¢ly-
uralmat ä, ameddig a zsidÂk irÀnt barÀtsÀgos vagy legalÀbb k´z´ny´s maradt. °s nÀ-
lunk az utolsÂ ¢vekben a zsidÂ polgÀrsÀg egyet se hagyott kihasznÀlatlanul abbÂl a
kev¢s lehetûs¢gbûl, amit nyÃjtottak neki, hogy kompromittÀlja magÀt. Csakhogy a po-
litikÀban, a t´rt¢nelemben a t¢nyeknek, a tetteknek Âtestamentumian k¢rlelhetetlen
elsûbbs¢g¡k van az ¢rzelmekkel ¢s hajlamokkal szemben.

Viszont ¢ppen ez¢rt, ha eddig sohasem is, magyar l¢temre most hajlan¢k a kom-
munizmusra, mely az egyetlen mÂd ezt a helyzeti energiÀt ¢s viszonylagos tisztasÀgot
az ipari munkÀsok ¢s parasztok szint¢n viszonylagos tisztÀnmaradottsÀgÀval ¢s na-
gyobb helyzeti energiÀjÀval k´z´mb´sÁteni. Neh¢z lesz most MagyarorszÀgot Ãgy
t´nkretenni, hogy n¢pe egyÃttal fel ne szabaduljon. AkÀrmilyen r¢teg fogja ezt a fel-
szabadulÀst eleinte k¢pviselni, meglehet rÀ a rem¢ny¡nk, hogy talÀn mÀr hÃsz-har-
minc ¢v mÃlva kedv¡nkrevalÂbb k´z´ns¢g olvashatja majd müveinket.

December 5. Kedd
RuhÀim, feh¢rnemüm, konzerveim, dohÀnytartal¢kom utÀn a hÀzmestern¢, hallom,
ÁrÂg¢pemet is ellopta. Hiszen tudtam, hogy ha megmaradok, neh¢z Ãj ¢letet kezde-
nem. De ezt az Ãj ¢letet az¢rt titokban Ãgy k¢pzeltem, hogy a kifosztott szobÀban r´g-
t´n le¡l´k a g¢p el¢ tovÀbb fordÁtani Shakespeare-t.

Tolbuhin tÀbornoknak, a dunÀntÃli hadsereg fûvez¢r¢nek r¢gies zen¢jü neve van,
odaillen¢k a HçBORö °S B°KE orosz vez¢rkarÀba. TalÀn az¢rt, mert a Tolbuhin szÂ
hangzÀsa a tollbokr¢tÀt id¢zi eml¢kezet¡nkbe?

A t´rt¢netÁrÀs rem¢nytelens¢ge. Tegy¡k fel, hogy belûlem nevezetes k´ltû lesz, hÀzi-
gazdÀmbÂl nagy hÁrü novella- vagy reg¢nyÁrÂ. De mindegy, azok lesz¡nk-e, mert ha
mi nem is, Budapesten ez idû szerint eg¢sz biztosan egy¡tt ¢l k¢t olyan ÁrÂ, akinek
neve maradandÂsÀgra hivatott. Ez esetben biztosan ¢rdemesnek tartjÀk majd felje-
gyezni, hogy Pest ostroma alatt a Pasar¢ten laktunk, ahol ¢n hÀzigazdÀmnÀl bujdos-
tam. MÀrmost, ha ¢l esetleg szÀz ¢v mÃlva Budapesten egy hozzÀm hasonlÂ fÀbÂl fa-
ragott k´ltû, annak t´rt¢nelemre beÀllÁtott k¢pzelet¢t bizonyÀra izgatni fogja ez az epi-
zÂd, ¢s talÀn megkÁs¢rli majd felid¢zni az elmÃlt pillanat pÀtoszÀt, az idegek fesz¡lt-
s¢g¢t, a helyzet k¢pszerü k´lt¢szet¢t. De akÀrmennyi forrÀsmunkÀt ÀttanulmÀnyoz
majd ebbûl az idûbûl, bizonyÀra nagyon meglepûdn¢k, ha hirtelen k´z´tt¡nk terem-
ne, amint azon t´preng¡nk, hogy kellene megoldani egy szÁndarab jelenetez¢s¢t, vagy
¢jszakÀkat Àtvitatkozunk arrÂl, milyen az àigaziÊ prÂza, ¢s halÀlra bosszantjuk egymÀst
Ázl¢sv¢gleteinkkel, mik´zben rendkÁv¡li fontossÀgot tulajdonÁtunk egy cs¢sze feket¢-
nek, egy pohÀr burgundi bornak meg annak, hogy siker¡lt cigarettÀt szerezn¡nk,
vagy befüt¡nk olykor a f¡rdûszobÀba, amikor is borotvÀlkozÀs utÀn a kez¡nk nem
marad megdermedve ÂrÀkon kereszt¡l.

Az irodalom rem¢nytelens¢ge. De tegy¡k fel, hogy ¢l ugyanakkor olyan alkatÃ ÁrÂ
is, mint az ¢n hÀzigazdÀm, aki megveti a tudomÀny nagyk¢püs¢g¢t. Esetleg û is meg-



ÁrnÀ az epizÂdot egy novellÀban, ¢s elûkelû f´l¢nnyel emeln¢ ki az ¢let f¡ggetlens¢g¢t
a t´rt¢nelemtûl, s n¢mi fanyarsÀggal mutatnÀ meg, hogy a müv¢szetet t´bbre tartjuk
az ¢letn¢l, nûk´n jÀr az esz¡nk, ¢s elmer¡l¡nk a ritka, de annÀl becsesebb testi ¢lve-
zetekben. De û meg mit ¢rz¢kelhetne abbÂl, hogy elalvÀs elûtt hÀnyszor gy´t´r meg
a n¢ma retteg¢s: hÀtha ¢ppen ezen a hajnalon nyit be a razzia? ä °s hÀzigazdÀimat,
akÀrmilyen k´nnyelmüek, tr¢fÀlkozÀsaink k´zben hÀnyszor szÀllja meg a nyugtalan-
sÀg attÂl, amit magukra vÀllaltak? °s amikor Maugham meg Proust f´l´tt vitÀzunk,
mik´zben Csepel felûl d´r´gnek az ÀgyÃk, az igazi dallam vajon nem ott rejtûzik-e
abban a basszuskÁs¢retben, mely jÂlesûen d´r´mb´l idegzet¡nk´n? De ki tudnÀ ezt
megÁrni? Flaubert-nek siker¡lt ilyesmi az °RZELMEK ISKOLçJç-ban, de m¢g az is tÃ-
lontÃl egyszerü a valÂsÀghoz k¢pest.

Herczeg Ferenc eml¢kiratai. SzÂrakoztatÂ olvasmÀnyt kerestem benn¡k, ¢s nem is csa-
lÂdtam: kellemes, ¢rdekes, a maga szintj¢n okos k´nyv. Herczegrûl a Nyugat-nemze-
d¢k k´r¡lbel¡l azt az ¢rt¢kÁt¢letet hagyta rÀnk, hogy àteljesen azonosul osztÀlyÀvalÊ.
Ez a megÀllapÁtÀs majdnem fenntartÀs n¢lk¡l elfogadhatÂ a vilÀghÀborÃ elûtti Her-
czegre ¢s àosztÀlyÀraÊ n¢zve. Ebben a k´nyvben azonban ¢ppen az a meglepû, milyen
hegycsÃcsot k¢pvisel az utolsÂ ¢vek hivatalos MagyarorszÀgÀnak k´zgondolkodÀsÀ-
ban. Nem mintha Herczeg maga f´l¢ nûtt volna, û maradt ott, ahol volt, csak osztÀlya
zuhant mellûle m¢rhetetlen m¢lys¢gbe. NagyjÀban ugyanez jellemzi Horthy huszon´t
¢ves pÀlyafutÀsÀt. NyilvÀn az a kev¢s, amit m¢gis fejlûd´tt, az okozta, hogy tragikusabb
v¢get ¢rt, mint az ÁrÂfejedelem.

Hogy Herczeg hÁres okossÀga mennyire hasznÀlhatatlan, amint csak kicsit is ma-
gasabb rendü tÀrgyk´rrûl van szÂ, semmi se mutatja jobban, mint amit a korabeli szÁ-
n¢szetrûl Ár. Szerinte ugyanis a magyar szÁnjÀtszÀs azÂta utol nem ¢rt klasszikus kora
a szÀzadfordulÂ. Minthogy minden eml¢k ¢s tudÀs n¢lk¡l nekem is ez a homÀlyos ¢r-
z¢sem, kÁvÀncsian vÀrtam, ¢s azt hittem, joggal vÀrhatok ennek megerûsÁt¢s¢¡l Her-
czegtûl n¢hÀny talÀlÂ szÁn¢szarck¢pet. Ehelyett csak ilyen semmis¢geket kaptam:
àJÀszai Mari monumentÀlis tehets¢ge... MÀrkus EmÁlia... a Nemzeti leg¢rdekesebb
müv¢sznûje ¢s Budapest leg¢rdekesebb asszonya... Csillag Ter¢z tehets¢ge sugÀrzÂ
intelligenciÀbÂl ¢s ellenÀllhatatlan szeretetrem¢ltÂsÀgbÂl volt ´sszerakva... Hegyesi
MÀria sz¢p volt, mint egy g´r´g Afrodit¢-szobor... a hatalmas Szigeti JÂzsef, a d¢moni
mÂdon ¢rdekes Halmi, az ellenÀllhatatlan Nagy Imre, NÀday Ferenc, a szÁnpadi ma-
gister elegantiarum, v¢g¡l a fel¡lmÃlhatatlan ¢s feledhetetlen hÀromsÀg: UjhÀzi, Viz-
vÀri ¢s GabÀnyi.Ê

Ha a t´rt¢nelemben valaki vagy valami soron van, akkor az is annak dolgozik, aki
ellene. Az antant megnyomorÁtotta N¢metorszÀgot, ¢s elpusztÁtotta a monarchiÀt,
OroszorszÀg kontinentÀlis ellensÃlyait. Az angol politika 1920 Âta a bolsevizmustÂl va-
lÂ pÀnik jegy¢ben Àllt. A chamberlaini elgondolÀs megbuktatta a baloldali k´ztÀr-
sasÀgot, s helyette Hitlert tÀmogatta ¢s fegyverezte fel a bolsevizmus ellen, az viszont
fenyeget¢seivel ¢s d¡hkit´r¢seivel fegyverkez¢sre szorÁtotta az oroszokat, majd 1939-
ben sz´vets¢gre l¢pett vel¡k, b¢k¢s Ãton megadta nekik mindazt, amit az angolok
megtagadtak tûl¡k, idehozta ûket a KÀrpÀtokig, aztÀn megtÀmadta ûket, s ezzel Eu-
rÂpa k´zep¢ig nyitott elûtt¡k utat, melyet most mÀr az angolok is k¢nytelenek voltak
tÀmogatni. NÀlunk mindaz, ami hÀromnegyed ¢v Âta t´rt¢nik, szÀllÀscsinÀlÀs a bolse-
vizmus szÀmÀra. Az ÀltalÀnos vagyonelkobzÀs ürlapjait mÀr mÀjusban megtervezt¢k
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¢s kinyomattÀk ä persze zsidÂellenes c¢lzattal. Az alkotmÀny ¢s a jog felrÃgÀsa, a te-
kint¢lyek lerombolÀsa, a àkormÀnyk¢pesÊ elemek kiirtÀsa. A nyilasok a pusztÁtÀs, a
piszkos munka nagy r¢sz¢t elv¢gezt¢k a kommunistÀk elûtt, akik nem mint felforga-
tÂk, hanem mint rendcsinÀlÂk fognak bevonulni. Ducunt fata volentem, nolentem
trahunt. Magyarul: sz¢l ellen nem lehet...

L. izgatottan ÀllÁt be: siker¡lt eloroznia a legmegbÁzhatÂbb nyilasok jegyz¢k¢t. Sebti-
ben kell lemÀsolni, nekem diktÀlja. G¢pel¢s k´zben bizonytalan rossz ¢rz¢sem tÀmad,
k¡l´n´sen, miutÀn azonosÁtÀs c¢ljÀbÂl a sz¡let¢s hely¢t ¢s ¢vszÀmÀt meg az anyÀk ne-
veit is leÁrjuk. HomÀlyos ellen¢rz¢semet ¢szokokkal csillapÁtom: sz¡ks¢g van erre, ha
mÀs¢rt nem, hÀt az¢rt, mert ha ezt a tÀrsasÀgot irgalmatlanul ki nem k¡sz´b´lik, t´bb-
s¢ge v¢rszomjas bolsevistak¢nt fog visszaszivÀrogni. AztÀn h¡mget¡nk, mindnyÀjan
igyeksz¡nk meggyûzni magunkat. Csak Gy´ngyi szeg¡l ellen, nûies ¢s logikÀtlan ki-
t´r¢sekkel, nem tud egyebet felhozni, mint hogy csÃnya dolog, ¢s nem szereti a listÀ-
kat. Lassan igazat adok neki. Hiszen L. hely¢n, ha alkalmam nyÁlt volna rÀ, ¢n is
ugyanezt tettem volna, mÀr csak hivatali k´teless¢gbûl is. De a lelkendez¢sre, a k´z´s
¡gyre semmi ok; piszkos munka ez, ¢s nem is a mi dolgunk.

Gy´ngyi ä aki vidÀman vÀrja az oroszt, cs´ppet sem t´rûdik anyagi ¢s tÀrsadalmi hely-
zet¢nek esetleges megingÀsÀval, ¢s dÃl-fÃl a àk´z¢posztÀlyÊ ellen ä mindenre, ami
alantas, modortalan vagy csÃnya, azt szokta mondani: àprolisÊ vagy àproliszerüÊ. Mi-
Âta azonban megtudta, hogy feles¢gem asztalos lÀnya volt, ¢s a felmenûi majdnem
valamennyien proletÀrok voltak, sohasem alkalmazza ezt a kifejez¢st. Ennek egyr¢szt
´r¡l´k, mert siker¡lt egy valamirevalÂ embert elûÁt¢leteiben megingatni, mÀsr¢szt
azonban biztatnÀm is, hogy csak folytassa Ãgy, ahogy gyerekkorÀban megszokta. El-
szomorÁt, hogy a felvilÀgosodÀs¢rt term¢keny elfogultsÀgaink kiirtÀsÀval kell megfi-
zetn¡nk.

December 6. Szerda
Nagy ÀltalÀnos igazoltatÀsok, k¢t fejetlen hulla a Pasar¢ten, razziavesz¢ly. Rossz hÁrek,
B. G., B. Gy., L. hajl¢ktalanok, lehet, hogy L.-nek ¢s ¹.-nek is el kell tünni¡k.

VacsorÀra rÀntott borjÃhÃs, v´r´sbor, fÀnk, fekete, ez feloldja az izgalmakat. Vacso-
ra utÀn emelkedett hangulatban szÁn¢szekrûl besz¢lgetnek.

AztÀn ä nem tudom, hogyan ä vita Nietzsch¢rûl. O., ¹. ¢s L. B. nekem ugranak, a
szokott szenved¢lyes visszautasÁtÀs. Hogy zavaros ¢s k´dgomolyos, dagÀlyos stÁlus.
Most is, mint e vÀd utÀn mindig, kider¡l, hogy csak a ZARATHUSTRç-t, ezt a szecessziÂs,
kelekÂtya Ázl¢stelens¢get ismerik, a JENSEITS VON GUT UND B¹SE ¢s a WILLE ZUR

MACHT teljesen ismeretlenek elûtt¡k. A humanistÀk gyül´lete Nietzsch¢vel szemben.
Mintha eszeveszett megoldÀsai lenn¢nek l¢nyegesek, az ºbermensch ¢s a Herrenras-
se, s nem az Ãt odÀig, a k¢ts¢gbeesett szemben¢z¢s a kegyetlen igazsÀggal, a nihilizmus.
Az Ãjkor legbÀtrabb gondolkodÂja, a kereszt¢nys¢g egyetlen ellenfele. Persze a nagy-
k¢püs¢g s m¢ghozzÀ a n¢met nagyk¢püs¢g. De meg¢ri.

December 7. Cs¡t´rt´k
Az EVANG°LIUM. Annyi frissen olvasott sz¢p ¢s mulatsÀgos k´nyv utÀn a legnagyobb
¢s ä ami neh¢z dolog ä a legszellemesebb is. M¢g mindig talÀlok benne Ãj mulatsÀgot.
J¢zus remek¡l ¢rtett a gÃnyolÂdÀshoz. P¢ldÀul a farizeusokhoz: àMihez hasonlÁtsam
az¢rt e nemzets¢gnek embereit? ¢s mihez hasonlÂk? HasonlÂk a piacon ¡lû gyerme-



kekhez, kik egymÀsnak kiÀltanak, ¢s ezt mondjÀk: SÁpoltunk n¢ktek, ¢s nem tÀncol-
tatok, siralmas ¢nekeket ¢nekelt¡nk n¢ktek, ¢s nem sÁrtatok. Most elj´tt Keresztelû
JÀnos, aki kenyeret sem eszik, bort sem iszik, ¢s ezt mondjÀtok: ¹rd´g van benne.
Elj´tt az embernek fia, aki eszik ¢s iszik, ¢s ezt mondjÀtok: Ám¢ a falÀnk ¢s borivÂ em-
ber, a vÀmszedûk ¢s bün´s´k barÀtja.Ê Az û szellem¢ben is helye volt, mint annyi v¢g-
letnek, az aszk¢zisnek ¢s a hedonizmusnak. Csak ¢ppen a m¢rt¢ktartÀst nem kedvelte.

CsodÀlatos irÂniÀja a fûpapok ¢s PilÀtus elûtt. HÀzigazdÀm ezzel kapcsolatban Wilde
p´r¢t emlegeti ¢s az û magatartÀsÀt bÁrÀival szemben. A hasonlat nem olyan k¢ptelen
¢s blaszf¢mikus, mint elsû hallÀsra tetszik. J¢zus is az à¢let hercegeÊ volt, ha proletÀr
herceg is. A àbün´s asszonyÊ jelenet¢ben ezt mondja Simon farizeusnak, aki megven-
d¢gelte ût: àLÀtod-¢ ez asszonyt? Bej´v¢k a te hÀzadba, az ¢n lÀbaimnak vizet nem
adÀl: ez pedig k´nnyeivel ´nt´z¢ az ¢n lÀbaimat, ¢s fej¢nek hajÀval t´rl¢ meg. Engem
meg nem csÂkolÀl: ez pedig az idûtûl fogva, hogy bej´ttem, nem sz¡nt meg az ¢n lÀ-
baimat csÂkolgatni. Olajjal az ¢n fejemet meg nem kented: ez pedig drÀga kenettel
ken¢ meg az ¢n lÀbaimat.Ê A mÀmoros gûg irÂniÀja.

Ritka alkalom: nagy szeretettel, de minden misztika n¢lk¡l olvasom az EVANG°LI-

UM-ot. Ezzel az elfogulatlansÀggal lehetetlen ¢szre nem venni, milyen kev¢s k´ze van
mindahhoz, amit az arisztokrÀcia, a polgÀrsÀg ¢s a szocializmus becsesnek tart. Az Ãn.
kereszt¢ny erk´lcsnek szinte semmilyen t¢tel¢t se lehet rÀ visszavezetni. Csak a p¢nzt
¢s a p¢nzszerz¢st, a Mammont Át¢li el f¢lre¢rthetetlen¡l ¢s hatÀrozottan. De a munkÀt
se becs¡li semmire, s minden mÀsnapra gondoskodÀst elÁt¢l. A parÀznÀlkodÀs persze
bün, de a bün´s asszonynak àsok büne bocsÀttatott meg, mert igen szeretettÊ. Az igazat
megvallva sehonnan se der¡l ki, hogy Magdolna megbÀnta büneit abban az ¢rtelem-
ben, ahogy mi a bünbÀnatot elk¢pzelj¡k. Csak ¢ppen a szeretet ment ¢s hidal Àt min-
dent, ¢s egyesÁti a v¢gleteket. De nem a term¢szetes szeretet. A hÀzassÀgot, a csalÀdot,
a v¢rs¢gi k´tel¢ket megveti. Az EVANG°LIUM hangulata anarchista, de nem utÂpista.
A csalÀdot, a hatalmat, a vilÀg rendj¢t tudomÀsul veszi, de nem helyesli: àLehetetlen
dolog, hogy botrÀnkozÀsok ne essenek, de jaj annak, aki Àltal esnek.Ê Bonyolult, egy¢-
ni, dekadens erk´lcs ez. B¢kess¢g? Igen k¢tes. M¢g az inkvizÁciÂ is jÂhiszemüen talÀl-
hatott ¢rveket az EVANG°LIUM-ban. Az alÀzat itt igen gûg´s alÀzat, a legmagasabb ren-
dü lelkek kivÀltsÀga. Ki vetne gy´ngy´t disznÂk el¢?

December 8. P¢ntek
M¢g mindig az EVANG°LIUM. Elfogulatlan ¢sszel lehetetlen k¢telkedni benne, hogy
kinyilatkoztatÀs diktÀlta, de abban is, hogy a kinyilatkoztatott sz´veget, bÀr nagy igye-
kezettel, de ¡gyetlen¡l, kihagyÀsokkal ¢s torzÁtÀsokkal jegyezt¢k fel.

J¢zust egy idûben sokan vetett¢k ́ ssze Sokratesszel. Szerencs¢tlen pÀrhuzam, annyi
alapja m¢gis van, hogy tanÁtÀsukat nem ûk maguk, hanem tanÁtvÀnyaik ÁrtÀk le, ha-
lÀluk utÀn. De annyi bizonyos, hogy Sokratesnek nagyobb szerencs¢je volt PlÀtÂval,
mint J¢zusnak az evang¢listÀkkal, akik k´z¡l kettû tiszta, de egy¡gyü l¢lek volt, egy
pedig nagyrat´rû, de zavaros ¢s gomolygÂ elme. LukÀcs, igaz, v¢rbeli ÁrÂ volt, RÂmÀ-
ban ¢lû, hell¢n müvelts¢gü zsidÂ, müv¢sz, sût nagy müv¢sz. De gy´ng¢d müv¢szet¢t
nem ¢rdekelt¢k igazÀn J¢zus gondolkodÀsÀnak paradox szikrÀzÀsai, szenved¢lyes
v¢gletei.
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N¢ha az EVANG°LIUM olvasÀsa k´zben nem tudom megtagadni azt az ¢rz¢st, mint-
ha egy hatalmas k´ltû k´zepes fordÁtÀsÀt olvasnÀm. Nem a fordÁtÂi alÀzat hiÀnyzik,
csak ¢ppen a fordÁtÂknak a sz´veg àtÃl magasÊ volt a szÂ pesties ¢rtelm¢ben.

Az Ãjsz´vets¢gi kinyilatkoztatÀsrÂl k¢sz¡ltek aztÀn müveltebb fordÁtÀsok is. De a gÂ-
tikus meg a barokk kereszt¢nys¢g ä hogy a frivol hasonlatot folytassam ä Ãgy fordÁtott,
ahogy Rilke ¢s KosztolÀnyi szoktak: sz¢pen, finoman, bonyolultan, csak a fordÁtott sz´-
veg m¢lyebb, kem¢nyebb, ¢rdesebb l¢nyege marad ki olykor. Az igazsÀg. Magam is
müfordÁtÂ, igazÀn meg¢rtem ûket: nem lehet k´nnyü dolog Istent fordÁtani.

K´nyvelûnûnk ä Ãri csalÀdbÂl szÀrmazik, ¢s az öj Idûk elûfizetûje ä J¢zust Hitlerhez
hasonlÁtotta.

December 9. Szombat
Tegnap cs´ngetnek. Gy´ngyi, mielûtt ajtÂt nyitna, megk¢rdezi, ki az: a rendûrs¢g! El
se sÀpad, vidÀman bevezeti. Kider¡l, hogy csak lakÀst akart foglalni rendûr´k szÀmÀ-
ra. V¢gign¢zett minket, engem is, megÀllapÁtotta, hogy sokan vagyunk, ¢s elment. Este
a hÀzmestern¢ azzal r¢mÁtgetett, hogy n¢met katonÀk vetettek szemet a lakÀsra, m¢g-
pedig a n¢met hadseregbe beÀllt magyarok, ¢s reggel itt is lesznek. MÀra kider¡lt,
hogy nem j´nnek, mÀr elvitt¢k ûket.

çllÁtÂlag holnap robbantjÀk a hidakat. PÀnik: Pestre kellene Àtmennem, csak nincs
hovÀ! M¢g mindig nem tudom elk¢pzelni, hogy megt´rt¢nhetik.

Ma szellûztet¢skor bent maradtam a szobÀban, nagyon hiÀnyzott mÀr a levegû,
hosszan szÁvtam. Meleg, szinte barÀtsÀgos t¢l, kopasz fÀk, s´t¢tsz¡rke dombok, enyhe
k´d. Eszeveszett kÁvÀnsÀg villamosra szÀllni, be a vÀrosba, eszpresszÂba, kabÀtzsebbe
dugott k¢zzel jÀrkÀlni az utcÀkon. Azzal csitÁtanak, hogy nincs is ¢let, ¢s az is, ami van,
ked¢lytelen, lehangolÂ. De akkor azt szeretn¢m lÀtni, a leverts¢get, a s´t¢ts¢get, a kap-
kodÀst, a menek¡lûket. Az ¢letet, akÀrmilyen.

Az ÀgyÃk k´zelebbrûl ¢s sürübben szÂlnak. K´r¡l´tt¡nk a Pasar¢trûl a n¢met tisztek
a szerzett holmikkal egy¡tt nagy teherautÂkon menek¡lnek. TalÀn BudÀt se v¢dik?
A legrosszabb es¢ly, hogy nem is kezdenek Buda ostromÀba, csak k´r¡lkerÁtenek, ¢s
Ágy maradunk esetleg hetekig.

December 10. VasÀrnap

Kilenc hÂnapja szinte sohasem
 gondolok rÀd.

Ma lÀtom, tÀnc k´zben s kereveten
 hogy villogott bokÀd.

IfjÃkorom primitÁv ¢s afrikai divatjÀnak idej¢n az egzotikus nûk testileg inkÀbb
visszataszÁtottak. Ma ¢letemben elûsz´r heves kÁvÀnkozÀs valamilyen n¢ger nû utÀn.
Azzal jÀtszom, hogy kellene ´lt´ztetni. NyÀron k´nnyebb volna. CsodÀlatosan illene
hozzÀ nyÀri feh¢r koszt¡m, feh¢r turbÀn, meztelen lÀbÀn feh¢r teniszcipû ¢s feh¢r zok-
ni vagy t¢rdharisnya. T¢len is feh¢r harisnyÀban kellene jÀrnia, esetleg eg¢sz vilÀgos
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szÁnüben, semmi esetre se àtestszÁnübenÊ. Legterm¢szetesebb a fekete selyemharisnya
volna vagy a sz¡rk¢nek n¢hÀny Àrnyalata, a àf¡stszÁnÊ. RuhÀban a bordÂ, a lila, a k¢kbe
jÀtszÂ z´ld bÀrsony.

Az ÀgyÃk egyre szaporÀbb ¡teme nem a hÀborÃ, hanem a k´zelgû b¢ke ¢rzet¢t ¡lteti
szÁvembe. A rendezettebb ¢let elsû elûjele, hogy kilenc hÂnap Âta elûsz´r szeretn¢k
igazÀn igazi verset àcsinÀlniÊ, kezdettel ¢s befejez¢ssel.

December 12. Kedd
Megint Arany. R¢gen vettem elû utoljÀra. çltalÀban mÀrcius Âta csak a keserü, lÀzadÂ,
nyÁltan szenved¢lyes lÁrÀt tudtam szÁvvel olvasni. Ady¢t, Babits¢t, Baudelaire-¢t. UtÂb-
bi idûben az is elidegenÁtett AranytÂl, hogy szÀnd¢kosan szükÁtette szemhatÀrÀt, ¢s
Goeth¢hez, Keatshez, Flaubert-hez m¢rhetû tehets¢g¢t feler¢szben elmaradott ¢s
m¢ltatlan t¢mÀkra pazarolta. A SZONDI K°T APRñDJç-ban van annyi plasztikus erû ¢s
szÂbüv¢szet, mint Keats ÂdÀjÀban egy g´r´g vÀzÀhoz. De sehogy se tudok mÀr hinni
abban a gyermeteg romantikÀban, mellyel valaha azt hitt¢k, hogy kihÁvÂan elûkelû
dolog teljess¢ggel nem hederÁteni arra, mirûl van szÂ a versben. De ha a t¢mÀk meg-
szükÁt¢se s a formÀra szorÁtkozÀs nem is okvetlen¡l az elûkelûs¢g jele, annyival inkÀbb
az elfÀradÀs¢, a lemondÀs¢, talÀn a tehetetlens¢g¢ is. Ez¢rt olvasom most szÁvesen
Aranyt, s mik´zben naponta t´bbsz´r is meghallgatom hol a londoni, hol a pesti rÀdiÂ
hÁreit, ¢s minduntalan t¢rk¢pen latolgatjuk az es¢lyeket, naponta ellent¢tes hÁreket
hallok arrÂl is, hogy elhurcoljÀk-e v¢g¡l sz¡leimet, legt´bb barÀtomrÂl pedig nem tu-
dom, ¢lnek-e, halnak-e ä ¢n pedig szellûztet¢skor szippantok n¢ha egy-egy korty le-
vegût ä, megint agyam legm¢lyebb gy´k¢rzet¢vel ¢rtem meg csodÀlatos szÂrendj¢t,
gy´ny´rü, ûsi egyez¢s¢t a nyelvvel, aztÀn megint a gy´ng¢d, dekadens erûszakot a
nyelven, ravasz tudÀsÀt, mellyel egy-egy nagyon is prÂzai szÂt rÁmben exponÀlva k¡-
l´nleges k´ltûi l¢gk´rbe tud burkolni, azt a meghitt ¢s m¢gis titokzatos zen¢j¢t, amely
a vers jÂzan mondanivalÂja m´g¡l lopja bele idegzet¡nkbe a maga igazi mondaniva-
lÂjÀt. Arany a rezignÀciÂ legnagyobb k´ltûje.

Itt Arany verseinek is csak egy 1872-es kiadÀsÀt talÀlom, amelyben nem szerepelnek
m¢g az ýSZIK°K. Az Ágy rendelkez¢semre ÀllÂ darabok k´z¡l ezÃttal az ýSSZEL-be bo-
londultam, naponta t´bbsz´r is elolvasom, nem tudok betelni se refr¢nj¢nek dalla-
mÀval, se k¢peinek pÀratlan plasztikÀjÀval. De legvarÀzslatosabb benne ez a lÀtszÂlag
prÂzai n¢gy sor:

ñh jer, mÃlattass engemet,
HÃnyÂ dicsûs¢g lantosa,
°rdekli mostan lelkemet
BorongÂ ¢g, kihalt tusa.

A harmadik sorban az ¢rdekel szÂ szÀmomra a tudÂs f¢kez¢snek, a vers alkÁmiÀjÀnak
legizgatÂbb mestermüve.

K´lt¢szet ¢s filolÂgia. Ennek az ¢rdekel szÂnak jelentûs¢g¢t ¢s sz¢ps¢g¢t, illetûleg a sz¢p-
s¢g eredet¢t ma se ¢rtheti mindenki. SzÀz ¢v mÃlva azonban mÀr a müvelt k´z´ns¢g
r¢sz¢re is sz¡ks¢ges volna legalÀbb egy kurta jegyzet, amely jelezn¢, hogy a vers 1850-
ben ÁrÂdott ¢s jelent meg, ¢s utalna ´sszef¡gg¢s¢re a szabadsÀgharccal, Petûfi halÀ-
lÀval, amely megemlÁthetn¢ a mÃlt szÀzad elej¢nek sajÀtsÀgos Ossian-divatÀt. Ezzel te-
hÀt ez a vers is hasonlÂvÀ vÀln¢k azokhoz a Vergilius- vagy Dante-sorokhoz, amelyek-
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nek pusztÀn eszt¢tikai meg¢rt¢s¢hez is mÀr n¢mi t´rt¢nelmi ¢s k´rnyezeti ismeretre
van sz¡ks¢g. VeszÁt ezÀltal ´nÀllÂ sz¢ps¢g¢bûl? A àtisztaÊ k´lt¢szet hÁvei bizonyÀra ezt
hinn¢k. Mintha Ágy a vers ´nfens¢ge megcsorbulna ¢s f¡gg¢sbe jutna a t´rt¢nelem
esetlegess¢g¢tûl. Holott aki ÀtitatÂdott a vers sz¢ps¢g¢tûl, hajlandÂ a szabadsÀgharc
legfûbb ¢rtelm¢t is abban lÀtni, hogy ennek az à¢rdekelÊ szÂnak hitelt, aranyfedezetet,
titkos jelent¢st adott.

December 13. Szerda
A KOZMOPOLITA K¹LT°SZET-ben Aranynak ¢rveivel igaza van, l¢nyeg¢ben nem. A lÀt-
szat ellen¢re m¢g eredm¢nyeiben sem.

Persze kozmopolitasÀg szempontjÀbÂl rendszerint Reviczkyvel vetett¢k ́ ssze. Mi¢rt
nem azokkal a nagy nyugati k´ltûkkel, akiket a KOZMOPOLITA K¹LT°SZET-ben p¢lda-
k¢p¡l emleget, s akikkel tehets¢ge valÂban ´sszevethetû? àT¡k´r volt mind: egy-ma-
gÀbÂl Tünt nekem f´l n¢p s haza.Ê De k¢pzelj¡k el Shakespeare-t, Goeth¢t, Racine-t
vagy Flaubert-t, amint k´tik az ebet a karÂhoz, hogy ûk igenis franciÀk, n¢metek, an-
golok, ¢s gondosan ¡gyeln¢nek, hogy kizÀrÂlag nemzeti t¢mÀkat vÀlasszanak. àPuszta
elvont ideÀllal inkÀbb nem is dallan¢k!Ê De van-e elvontabb ideÀl, mint ami a TOLDI

SZERELME tÃlnyomÂ r¢sz¢t bet´lti, elnyomva benne n¢hÀny teliv¢r r¢szletet, a magyar
realizmus f¢nypontjait? De persze nem az ÁrandÂ ennek az ideÀlnak rovÀsÀra, amit
Arany megÁrt, hanem amit nem Árt meg. Az, hogy a BUDA HALçLç-t ¢s a TOLDI-TRI-

LñGIç-t fejezte be a BOLOND ISTñK helyett. De ha Arany alkotÀsa fel¢t, V´r´smarty
legalÀbb hÀromnegyed¢t Àldozta ennek az elvontsÀgnak. Mert a nemzeti eszm¢ny, saj-
nos, sehol a vilÀgon nem volt kev¢sb¢ valÂsÀgos, mint MagyarorszÀgon. Az utolsÂ ¢vek
k¢sztetnek igazÀn azt hinni, hogy az eg¢sz magyar ànemzetÊ k´ltûk talÀlmÀnya ¢s ¡gye
volt, s dacbÂl ¢s hüs¢gbûl voltak k¢nytelenek annyi v¢r¡ket adni ennek az elvont ide-
Àlnak megelevenÁt¢s¢re. S a sor nem ¢r v¢get AranynÀl. Ady, Babits, KosztolÀnyi, TÂth
çrpÀd, JuhÀsz Gyula, JÂzsef Attila mutatis mutandis ebben is k´vetkezetes utÂdok.
Aki nem hiszi, hasonlÁtsa ́ ssze az Ãn. k´z¡gyek szerep¢t Ãjabb lÁrÀnkban ¢s a korabeli
francia meg angol irodalomban. Tartok tûle, hogy amit legszem¢lyesebb ¡gy¡nknek
hisz¡nk, az is sokszor ennek a lehetetlen ¢s elÀtkozott istentiszteletnek a folytatÀsa.

¹.-vel, aki tegnap Âta katonasz´kev¢ny, a FûvÀrosi OperettszÁnhÀz pinc¢j¢ben bujdo-
sik, ¢s csak izgÀgasÀgbÂl j´tt Àt este hozzÀnk ä Ãjabb vita a prÂzÀrÂl. T´bbek k´z´tt
szerinte a versben van valami l¢hasÀg a prÂzÀval szemben. SzÁvesen veszem fel a kesz-
tyüt. Persze. A legmagasabb ¢s legrajongÂbb mondanivalÂ k´zben is gondot fordÁtani
a sorok ¡tem¢re, az utolsÂ szavak hangzÂinak ´sszecseng¢s¢re ä k¢ts¢gkÁv¡l nagyon
nagy l¢hasÀg. Azt azonban û is elismeri, hogy bÀr a vers nem àkomolyÊ müfaj, de az¢rt
nemcsak a legl¢hÀbb, hanem egyben a legszentebb is. De ki ne j´nne rÀ, hogy szent-
s¢ge ¢ppen a l¢hasÀgÀbÂl ered?

Sz. mulatsÀgos esete. T´bb sikertelen kÁs¢rlet utÀn v¢g¡l is beszÀllÀsoltak villÀjukba
n¢met katonÀkat. A n¢gy k´z´tt ä leg´regebbje huszonk¢t ¢ves ä van egy georgiai
orosz meg egy ukrÀn hadifogoly, akiket n¢met katonÀnak ́ lt´ztettek be. Ezek alig tud-
nak hÀzigazdÀikkal besz¢lni. Annyit azonban mÀris k´z´ltek vel¡k, hogy ki¡rÁt¢skor
nem mennek tovÀbb, hanem megsz´knek, azaz itt maradnak. A mÀsik kettû annÀl
jobban meg¢rteti magÀt. Egyik¡k osztrÀk, folyton sÁr, tizenhat ¢ves korÀban hurcoltÀk
el hazulrÂl. A negyedik birodalmi n¢met, Hitlernek a nev¢t se tudja hallani kÀrom-
kodÀs n¢lk¡l.
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A sz¡ntelen ÀgyÃzÀshoz k´nnyü hozzÀszokni, annÀl nehezebb tudomÀsul venni, hogy
a k´zeli ÀgyÃszÂ nem okvetlen¡l jelent k´zeli fordulatot sorsunkban. Az ÃjsÀgokbÂl,
rÀdiÂkbÂl m¢gis kivehetû, hogy bÀrmilyen Âvatosak az orosz hadmüveletek, a vÀros
nemsokÀra el fog esni. Mindenesetre k¢sûn a mi szempontunkbÂl: mÀr tÃlsÀgosan el
vagyunk fÀradva. Menn¢l k´zelebb ¢rnek az oroszok Pesthez, annÀl inkÀbb lankadnak
bennem a felszabadulÀs utÀni tervezget¢sek. Meg¢lhet¢sem, kiadandÂ ¢s megÁrandÂ
munkÀim, a fiatal munkÀsok nevel¢se, a vÀros Ãj k¢pe, a viszontlÀtÀsok ́ r´me izgattÀk
nemr¢g eszemet ¢s k¢pzeletemet. Ma titokban lemondtam mÀr mindenkirûl, akit nem
naponta lÀtok, s az azutÀnbÂl egyebet sem tudok elevenen Àt¢rezni, mint hogy szaba-
don jÀrok az utcÀn. De ezzel nemcsak ¢n vagyok Ágy. ögy lÀtom, k´r¡l´ttem az eg¢sz
tÀrsasÀgot ä m¢g ha nincsenek is k¢t hÂnapja egy szobÀba zÀrva ä leginkÀbb az fog-
lalkoztatja, lesz-e mit enni-inni karÀcsonyra. Mit tehet ilyenkor az ember? Elmer¡l
Aranyba, ¢s ä mivel nem tud Árni ä formak¢rd¢sekkel bÁbelûdik.

December 14. Cs¡t´rt´k
O. ¢s ¹. lusta, de tehets¢ges prÂzaÁrÂk. Alig egy-k¢t ¢vvel fiatalabbak nÀlam, de arÀny-
lag k¢sûn kezdtek Árni, ¢s igen mÀsfajta t´rekv¢sekbe kapcsolÂdtak. Sohase lÀttÀk Ba-
bitsot, KosztolÀnyit, JÂzsef AttilÀt se. Ez el¢g nagy k¡l´nbs¢g. Az izmusok korÀt ä amely-
nek utolsÂ hullÀma l´k´tt engem az irodalom fel¢ ä hÁrbûl is alig ismerik. Alighanem
mÀr az Ãj nemzed¢ket tisztelhetem benn¡k. Meglepetve lÀtom, hogy az Ãjrealista
irÀny, amelyet HalÀsz GÀbor kiss¢ fellengzûsen harangozott be a Nyugatban, nÀluk ele-
ven valÂsÀg. Szerencs¢re Ázl¢s¡kben inkÀbb, mint munkÀikban. El vannak ragadtatva,
ha valaki e helyett a mondat helyett: àLajos ostoba frÀter voltÊ, le tud Árni egy vend¢glûi
jelenetet, amelynek sorÀn Lajos k´r¡lm¢nyesen megrendel egy vacsorÀt, s mire a sajt-
hoz ¢r, mÀr a legostobÀbb ember is meg¢rti, hogy Lajos csakugyan ostoba. Azt mond-
jÀk, hogy az ilyen ÁrÀst k´nnyebb olvasni. AzonkÁv¡l ezt tartjÀk a k´zvetlenebb mÂd-
szernek.

Egyik vesszûparipÀjuk a müfaji tisztasÀg. BÀlvÀnyozzÀk a kerek, fordulatos novellÀt.
Proust ¢letmüv¢t mint siker¡lt, de veszedelmes kÁs¢rletet becs¡lik. Thomas Mann Ãt-
jÀt A VARçZSHEGY-tûl a bibliai trilÂgiÀig nem helyeslik, nem is igen kÁvÀncsiak rÀ. Alig-
hanem megt¢veszti ûket a sz¢pprÂzai müfajok szÀz¢ves uralma, ¢s hajlandÂk a t´rt¢-
nelmi esetlegess¢gben ´r´k sz¢ptani t´rv¢nyt lÀtni. A reg¢ny ¢s novella ´nÀllÂsÀga
csak kurta mÃltra tekinthet vissza, ¢s hozzÀ¢rtûk szerint a polgÀrsÀg virÀgzÀsÀval f¡gg
´ssze. A LA PRINCESSE DE CLéVES arisztokrata olvasÂi nem tudtak volna mihez kezdeni
a MADAME BOVARY-val. A novellisztikus elemeket azelûtt t´rt¢neti müvekbe, vallÀsos
legendÀkba, b´lcseleti tanulmÀnyokba dolgoztÀk bele. A magam r¢sz¢rûl Tacitus ¢s
Tolsztoj, Montaigne ¢s Proust k´z´tt nem talÀlok olyan l¢nyeges müfaji k¡l´nbs¢ge-
ket, amelyekbûl ¢rdemes volna t´rv¢nyeket faragni. S ha a magyar szabadsÀgharcrÂl
a legsiker¡ltebb reg¢nyt akarom olvasni, elûveszem PÀlffy JÀnos betürendbe rakott
jellemz¢seit a magyarorszÀgi ¢s erd¢lyi urakrÂl.

A kordivat, a stÁlus zsarnoksÀga sokszor erûsebb a müv¢szi alkatnÀl. O. ¢s ¹. elûkelû
gondolkodÀsÃ emberek, a reg¢ny ¢s novella k¢rd¢seiben azonban elûttem ¢rthetetlen
Ázl¢s vonja ûket a nyers k´znapiassÀg fel¢. Maugham ¹R¹K RABSZOLGASçG-Àban p¢l-
dÀul az °RZELMEK ISKOLçJA huszadik szÀzadi megfelelûj¢t lÀtjÀk. ¹szt´k¢l¢s¡kre ol-
vasom, kÁnnal. Maugham persze kitünû ÁrÂ, novellÀit ¢s kisebb reg¢nyeit, ha nem is
nagy becs¡l¢ssel, de szÂrakozva ¢s m¢ltÀnyolva szoktam olvasni. Ebben azonban lÀt-
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hatÂan t´bbet akart. Csakhogy a reg¢ny szeg¢nyes, nyomor¢k ¢s sÀntÁtva botorkÀl,
akÀr a fûhûse, egyik ¢rdektelen ¢letfordulatbÂl a mÀsikba. Az ¢letÀbrÀzolÀs persze t´-
k¢letes, de okvetlen¡l az az Âcska pesti vicc jut rÂla eszembe: olyan, mint az ¢let ä mint
ez a ronda ¢let. Ugyanaz a hatÀrozatlansÀg, fanyar kiÀbrÀndultsÀg, antiromantika,
mint Flaubert nagy müv¢ben. Mi a l¢nyeges k¡l´nbs¢g? nehezen tudom meg¢rtetni
faggatÂ hÀzigazdÀmmal. Maugham a maga lapos mÂdjÀn c¢loz rÀ, amikor a reg¢ny
egyik pÀrizsi festûj¢vel ezt mondatja: àA nagy arck¢pfestûk mind a kettût megfestett¢k,
az embert ¢s azt is, ami a lelk¢ben ¢l. Rembrandt is, El Greco is. Csak a mÀsodrendüek
festett¢k meg kizÀrÂlag az embert. A gy´ngyvirÀg akkor is kedves volna, ha nem lenne
illata, de m¢g kedvesebb az¢rt, mert van. Ennek a k¢pnek rajza kitünû, a hasonlÂsÀg
is megfelelû, de egy¢bk¢nt mindennapi. A pontos rajz nagyon sz¢p dolog; El Greco
m¢gis nyolclÀbnyi alakokat festett, mert olyasvalamit akart kifejezni, amit mÀshogyan
nem tudott szeml¢ltetni.Ê Nem tudom, Maugham azonosÁtja-e magÀt ezzel a n¢zettel.
Aligha, k¡l´nben jellemzûbbet is tudna Greco k¡l´ncs¢g¢rûl, mint hogy nyolclÀbnyi
alakokat festett. K¡l´nben is el¢gg¢ gunyorosan Ár ezekrûl a müv¢szekrûl, akik Raf-
faellel szemben Velasquezt tisztelik. De nekem fest¢szetben is ¢pp ez az Ázl¢sem: ked-
venceim a nagy szabÀlytalanok, Rembrandt, Greco, Goya, s a klasszikusok k´z¡l csak
azokat szeretem igazÀn, akik, mint Velasquez, Vermeer, Watteau, alapjÀban v¢ve ro-
mantikusak ¢s dekadensek.

Term¢szetesen a HçBORö °S B°K°-ben meg a KARENINA ANNç-ban ¢n is ¢rzem azt az
¡dÁtû erût, amelyet hiÀba keresn¢k Thomas Mannban. °s jÂzan ¢sszel ki ne lÀtnÀ be,
hogy Flaubert zÀrtsÀgÀt ¢s tartÂzkodÀsÀt Proust is elûnyben r¢szesÁtette volna, ha te-
hette volna. A mÃlt szÀzadi reg¢nyÁrÂk megteremtett¢k az emberÀbrÀzolÀs ¢s realiz-
mus nagy mÂdszer¢t, amely m¢g most is n¢lk¡l´zhetetlen. N¢lk¡l´zhetetlen, de nem
el¢g. Nem mintha fel¡lmÃlhatnÂk ûket, de a mÂdszer legkitünûbb alkalmazÀsa sem
teremtheti ma mÀr Ãjra azt a magasabb k´lt¢szetet, amely ott csillog Stendhal, Tha-
ckeray, Flaubert, Turgenyev, Gogoly, GoncsÀrov, Tolsztoj, Csehov, de m¢g Balzac,
Maupassant ¢s Zola legnaturalistÀbb ÀbrÀzolÀsain is. K´lt¢szet... ezt a szÂt csak jobb
hÁjÀn alkalmaztam itt, mert a vers r¢v¡let¢hez kev¢s k´ze van annak a ringatÂ k´lt¢-
szetnek, amelyet m¢ltÀn irigyelhet a lÁrikus a reg¢nyÁrÂtÂl, s amely n¢ha m¢g a vers
szÀrnyalÀsÀval szemben is m¢ltÂsÀgot ad a reg¢ny helyenk¢nt bizony elkoptatott ¢s
poros gyalogÃtjÀnak. S ez a csillogÀs talÀn csak az¢rt hiÀnyzik a mostanÀban ÁrÂdott
legsiker¡ltebb realista reg¢nyben, mert annak a k´lt¢szetnek fûforrÀsa a mÂdszer Ãj-
donsÀgÀnak gy´ny´re volt. A mÃlt szÀzad realistÀi egy vilÀgot teremtettek meg, s ez
a vilÀg m¢g akkor is ragyogott, ha s´t¢t volt. Ilyen t¡nd´klû perce volt az emberis¢g-
nek az is, amikor a g´r´g´k felfedezt¢k az elvont gondolkodÀs gy´ny´rüs¢g¢t. De ki
mern¢ ma PlÀtÂ egyszerüs¢g¢t utÀnozni?

Az igazsÀg kedv¢¢rt meg kell jegyeznem, hogy ismerek egy ÁrÂt, aki realista mÂd-
szerrel m¢g a mi korunkban is magas rangÃ müv¢sz tud lenni: Hemingway. Kiv¢tel
voltÀt, ¡de fanyarsÀgÀt, klasszikus erej¢t nem tudnÀm megmagyarÀzni, de ha a Kº-

L¹N¹S TçRSASçG-ot tÁz ¢v elûtt Árt bÁrÀlatomban Petronius SATIRICON-jÀhoz hasonlÁ-
tottam, azt hiszem, Ãj reg¢ny¢ben ä AKI°RT A HARANG MEGKONDUL ä az ILIAS modern
¢s prÂzai pÀrjÀt lÀthatjuk.

December 15. P¢ntek
°vek Âta az a meggyûzûd¢sem, hogy a mi szÀzadunkban szellemiek ter¢n AZ ELTþNT

IDý NYOMçBAN ¢s Thomas Mann bibliai ciklusa azok a jelens¢gek, amelyekre legt´bb



okunk van b¡szk¢nek lenni. Ez az, amiben lepipÀltuk az eddigi emberis¢get. Term¢-
szetesen nem stÁlus dolga ez, k¡l´nben nem lenn¢nek oly elviselhetetlenek az Ãj mÂd-
szer epigonjai, akik csak v¢rszeg¢nys¢g¡ket leplezik a sz¢pelgû ¢s hangulatos kik¢szÁ-
t¢ssel. T´bbrûl van itt szÂ. °n sem hihetem persze, hogy a szellemi vagy erk´lcsi igaz-
sÀgban t´bbre vitt¡k volna bÀrmely eddigi korszaknÀl, de nem k¢tes, hogy a fejlûd¢s-
nek eg¢sz k¡l´nleges pillanatÀt ¢lj¡k Àt, mert nem volt m¢g korszak, amelynek az em-
beris¢g mÃltja ilyen m¢rt¢kben rendelkez¢s¢re Àllt volna, s amely egyben eljutott vol-
na a k¢telked¢s legk¢ts¢gbeesettebb fokÀig, amikor nemcsak k¢telkedni, hanem hinni
is tudunk mÀr mindenben. Meglepûen Ãj ¢s talÀn soha vissza nem t¢rû alkalom; t¢-
kozlÂ, aki errûl lemond. Hiszen az eddigi reg¢ny is, az igazi, a Balzac¢, Flaubert-¢,
ZolÀ¢, France-¢ ¢ppÃgy, mint a Turgenyev¢, Tolsztoj¢, Dosztojevszkij¢, mindig magÀ-
ba olvasztott a kor tudÀsÀbÂl annyit, amennyit ¢ppen ¢rdemes volt tudni. Csakhogy
a mi tudomÀnyunk sajÀtossÀga ¢ppen a viszonylagossÀg, a bizonytalansÀg, a sokf¢le-
k¢ppen ¢rtelmezhetûs¢g. Proust ¢s Thomas Mann teremtette meg azt a müv¢szetet,
amely ennek a bonyolult tudÀsnak is f´l¢be tudott kerekedni. °s ki ÀllÁthatnÀ, hogy a
v¢r ¢s az ¢let hiÀnyzik reg¢nyeikbûl? Ehhez k¢pest a mai realizmus nem az¢rt sivÀr,
mert a valÂsÀgot ÀbrÀzolja, hanem az¢rt, mert mÀr nem k¢pes a valÂsÀgot ÀbrÀzolni.

A k¢pzett ¢s mer¢sz szellem szÀmÀra az eg¢sz eddigi t´rt¢nelem: n¢pek ¢s kirÀlyok,
szentek ¢s kalandorok, fajtÀk ¢s müv¢szetek, istenek ¢s b´lcseleti rendszerek ä mind
fekete ¢s feh¢r billentyük szenved¢lye zongorÀjÀn.

Arra gondolok, mennyi izgalmasan Àt¢lt asztrolÂgiÀt ¢s tÀrsadalomtudomÀnyt, ter-
m¢szettudomÀnyt ¢s t´rt¢nelmet, l¢lektant ¢s filozÂfiÀt, vallÀst ¢s mitolÂgiÀt torkoll-
tattam az EGYENLýS°G-be, az ¹NELEMZ°S-be, a MONçDOK-ba, ¢s r´gt´n gyanakodni
kezdek: engem jellegzetesen vÀrosi k´ltûnek tartanak. De bÀrmilyen k¡l´nb´zû alka-
tÃak vagyunk is, ebben a szenved¢lyemben semmi se vÀlaszt el p¢ldÀul We´res SÀn-
dortÂl. Igaz, n¢ha hÂnapokra belebolondultam valamilyen Ãjfajta tudomÀnyba vagy
egy filozÂfusba, ¢s verseimben errûl csak egy hasonlat vagy kit¢rû sor tanÃskodott, no
de Ágy vagyunk n¢ha szerelmeinkkel ¢s szenved¢seinkkel is. Az ¢rtelem ¢lm¢nyeit
ugyanolyan valÂsÀgosan Àt¢lni, mint az ´szt´n ¢lm¢nyeit ä ez ¢pp a tudatos k´ltû ki-
vÀltsÀga.

BÁrÀlÂink nem mulasztjÀk el szÀmba venni, amit ezÀltal veszÁt¡nk. Csakhogy a r¢giek
naiv erej¢t hiÀba is epedj¡k vissza. Egy kultÃra alkonyÀn ¢l¡nk, ha nem m¢lyen benne
az est¢ben. Alexandria hÀtrÀnyait el kell viseln¡nk: bolondok vagyunk, ha nem nyÃ-
lunk ajÀnd¢kai utÀn.

V¢letlen¡l tudtam meg egy t´rt¢nelemk´nyvbûl, hogy a germÀn ä gairman ä szÂ ere-
detileg kelta gÃnyn¢v volt, s annyit jelentett: zajongÂ, k¢rkedû. öjabb adal¢k ä t´bbek
k´zt ä r¢gi vesszûparipÀmhoz, a n¢metek ¢s zsidÂk n¢mely furcsa hasonlÂsÀgÀhoz.
Ennek a hasonlÂsÀgnak legd´ntûbb eleme: a kivÀlasztott n¢p eszm¢je. A hitlerizmust
alapjÀban v¢ve az Âtestamentumi zsidÂk talÀltÀk fel. A f´l¢ny eszk´ze egyikn¢l a har-
ciassÀg, mÀsiknÀl az okossÀg. De mint ahogy a n¢met sem annyira bÀtor, mint
àstrammÊ, a zsidÂ sem annyira b´lcs, mint àhochemÊ. A vilÀg k¢t leg¢rzelmesebb n¢pe.
Az ¢rzelmess¢g kieg¢szÁtûje egyikn¢l a pedant¢ria, mÀsiknÀl a cinizmus. Mindketten
term¢szettûl modortalanok. Egyik n¢p arisztokrÀciÀja ezt katonÀs fegyelmezetts¢ggel,
mÀsik¢ tetszelgû tÃlcivilizÀltsÀggal palÀstolja, de csak hiÀnyosan. A modortalansÀg m¢-
ly¢n mindkettûn¢l az alapvetû formÀtlansÀg. Mindketten mohÂn kÁvÀnjÀk a tudÀst, s
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mindkettûn¢l müvelts¢g ¢s ¢let f¡ggetlens¢ge, sût ellentmondÀsa. A felsûbbrendüs¢g
tudatÀnak alapja mindkettûn¢l a fogyat¢kossÀgi ¢rz¢s (Minderwertigkeitsgef¡hl).
P´khendis¢g¡k mellett mÀs n¢pekn¢l szokatlan ¢rdeklûd¢s az idegenek irÀnt. Az em-
beris¢gnek k¢t szellemi jelens¢g vÀlt igazÀn k´zkincs¢v¢, a zsidÂ egyistenhit, ahogy
azt PÀl megfogalmazta, ¢s a n¢met zene, Bach¢, Mozart¢, Beethoven¢: mindkettûben
van valami megvÀltÂ hatalom.

Valaha megjegyeztem, milyen igazsÀgtalansÀg, hogy ¢ppen a n¢meteknek jutott
Goethe, ez a legegyetemesebb emberi szellem. Eti ezt felelte: àNem nagyobb igazsÀg-
talansÀg, mint hogy ¢ppen a zsidÂknak jutott J¢zus.Ê

Mindk¢t n¢ppel szemben EurÂpa tehetetlens¢ge, a rÂmaiaktÂl kezdve. A k¢t vÀltakozÂ
mÂdszer: az erûszak ¢s a meg¢rt¢s. Egyik az¢rt nem hat, mert tÃl nagy n¢pek, a mÀsik,
mert tÃl kicsinyek, illetve tÃl kicsinek ¢rzik magukat. Fogyat¢kossÀgi ¢rz¢s¡k sarkallja
ûket a f´l¢nyre.

AlapjÀban v¢ve egyik¡k sem hivatott ´nÀllÂ nemzeti l¢tre. Geothe is ezt tartotta. A
n¢metek ¢s a vilÀg szerencs¢tlens¢g¢re N¢metorszÀgnak megadatott, hogy politikai
hatalom legyen. De nem lepne meg, ha a n¢metek szÀmÀra most ¢rkezett volna el a
diaszpÂra ideje.

M¢ghozzÀ a n¢metek àfiatal n¢pnekÊ tartjÀk magukat. S valÂszÁnüleg igazuk van,
ez nem ¢letkor k¢rd¢se. A n¢metek ́ r´k kamaszok, a zsidÂk mindig ́ regek, legalÀbbis
korav¢nek. Ennyit a zsidÂk elûny¢re.

Gyomorbaj, m¢labÃ. Az ÀgyÃszÂ elhallgatott, a hÁrekbûl kivehetû, hogy az oroszok
megint elakadtak. Az angol rÀdiÂ olasz adÀsÀbÂl meg¢rtettem, hogy pusztulÀs elûtt Àll
Budapest, àEurÂpa egyik legszebb vÀrosaÊ. Kiss¢ k¢sei m¢ltÀnylÀs, az angolszÀsz vilÀg
egy mÀsik elismer¢s¢re eml¢keztet: Roosevelt is csak mÀrcius 19. utÀn tartott besz¢-
d¢ben vallotta be, hogy K´z¢p-EurÂpÀban MagyarorszÀg volt a szabadsÀg ¢s huma-
nizmus utolsÂ mened¢ke.

Elsû hÂ. Sürün, szakadatlanul, eg¢sz nap. Szokatlan mÂdon lever. Nemcsak az¢rt,
mert nem szaladhatok ki s¢tÀlni a RÂzsadombra vagy a KorzÂra, amely havas d¢lutÀ-
nokon a legszebb. Hanem az¢rt is, mert r´gzÁteni lÀtszik a rem¢nytelens¢gemet. A
sz¡rke, bizonytalan homÀlyban volt valami jÂlesû ideigleness¢g. UtÂlag lÀtom, hogy
a havas vÀros k¢pe bennem ´nk¢ntelen¡l is az oroszok bej´vetel¢hez kapcsolÂdott.

TeÀt, az emberi civilizÀciÂ legszebb term¢k¢t, mÀr k¢t hÂnapja nem ittam. Feket¢t min-
dennap kapok egy kicsit, a k¢szlet elûrelÀthatÂan karÀcsonyig fog tartani. Bort n¢ha
szerz¡nk m¢g, de v´r´sborbÂl, abbÂl a nehezebb fajtÀbÂl, amelyik olyan jÂt¢konyan
tud hatni rÀm, most fogyasztom az utolsÂ ¡veget. HÀzigazdÀim birtokÀban m¢g van
egy kis ¡veg pÀlinka meg egy ¡veg rum. A hÂnap elej¢n vettem ezer cigarettÀt, ´tven
fill¢r¢rt darabjÀt, most mÀr egy pengû¢rt se lehet kapni. Ez a vÀratlanul beszerzett
dohÀnymennyis¢g indÁtotta el ezeket a rosszkedvü jegyzeteket. Az ¢n agyam hÀlÀs te-
lev¢ny: tizen´t ¢ve trÀgyÀzom nikotinnal, m¢gis ¢l¢nken reagÀl rÀ. S akÀrmennyire
hozzÀszoktam a koffeinhoz, a legtompÀbb k´d´t is eloszlatja elm¢mrûl az erûs fekete.
Az alkohol is k¢pes m¢g megmozgatni elg¢mberedett ¢rz¢seimet. Olyan rem¢nytelen
vagyok, hogy pillanatnyilag nem is k¢rek mÀst a j´vûtûl, csak adja meg nekem ezeket
a kÀbÁtÂszereket, mert tûl¡k f¡gg szÀmomra a legnagyobb narkotikum, az ÁrÀs.
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December 23. Szombat
Egy h¢t teljes cs¡gged¢s. Az ÀgyÃzÀs megszünt, nyugaton n¢met tÀmadÀs, az oroszok
skartba tett¢k Budapestet. EnnivalÂ kev¢s, ¢tvÀgyam m¢g kevesebb, a vilÀgra is: mÀr
majdnem f¢ln¢k kimenni a szabadba. De nem is kÁvÀnom mÀr annyira, eg¢sz nap leg-
szÁvesebben s´t¢tben fek¡dn¢k. Ma jÂ nap: szerezt¡nk konyakot, konzerveket, disz-
nÂhÃst ¢s cigarettÀt, az oroszok megindultak Sz¢kesfeh¢rvÀr ellen ¢s a Duna-k´ny´k-
ben nyugat fel¢.

A SzabadsÀg t¢ren, a Tûzsde ¢s a P¢nzint¢zeti K´zpont k´z´tt ´t ismeretlen akasztott
hulla. Sz¡lûf´ldem ¢s legszükebb hazÀm most lid¢rcnyomÀsos Àlmaiban bizonyÀra
visszaeml¢kszik gyerekkorÀra, a Neugeb¤ud¢ra.

Ponyvareg¢nyeket olvasok ¢s a ponyvareg¢nyek kvintesszenciÀjÀt, egy Âcska vilÀgt´r-
t¢netet. JÂ r¢gimÂdi, kev¢s t´rv¢ny ¢s müvelûd¢s, annÀl zsÃfoltabban az esem¢nyek
¢s, szerencs¢re, a nevek. MegtalÀlhatjuk-e a t´rt¢nelem l¢nyeg¢t sürÁtettebben, mint
a nevekben? Alarik, Amalasvintha mÀr puszta hangzÀsukkal t´bbet Àrulnak el a gÂ-
tokrÂl, mint amit a r¢g¢szet, n¢prajz, gazdasÀgt´rt¢net ¢s szellemt´rt¢net valaha is
kiderÁthetne rÂluk.

A vers egyik nagy k¡l´nbs¢ge a prÂzÀval szemben, hogy egy n¢v szerencs¢s elhe-
lyez¢s¢vel mindent ¢rz¢keltetni lehet. àTomori, b¡szke vez¢r, m¢rt hagytad el ¢rseki
sz¢ked?Ê ä ki ne lÀtnÀ itt a l¢nyeges jelenetek eg¢sz sorÀt? Az enyh¢n tragikomikus
hatÀs fûleg annak k´sz´nhetû, hogy a To szÂtag eredetileg r´vid, csak a hangsÃly teszi
hosszÃvÀ. Mert ilyenkor persze a szavak sorrendje, az ¡tem, a rÁm mindenn¢l t´bbet
szÀmÁt. àMint r¢gi k¢peken a tÀncosnû Camargo...Ê Azt hiszem, kevesen tudjÀk, ki volt
Camargo, ¢s aligha eml¢keznek Lancret k¢p¢re, m¢gis a sor, rem¢lem, mindenkibe
az eleven rokokÂt sugallta.

Olyanok vagyunk, mint Boccaccio emberei a firenzei villÀban: a vÀrosban d´gv¢sz d¡-
h´ng, mi pedig vÀrakozunk. AkÀrcsak ûk, ez a tÀrsasÀg is szÁvesen besz¢l szerelemrûl,
ha mÂdot talÀl rÀ. Esetek, eml¢kek, elm¢letek, n¢ha szem¢lyes panaszok. °n csak
hallgatom, ahhoz, hogy beleszÂljak, tÃl vegyes a tÀrsasÀg, Ãgy ¢rtem, nemileg. Csak
nûkkel tudok ûszint¢n besz¢lni.

O., ¹. ¢s Gy. felvÀltva sÂhajt: de hÀt van-e nû, van-e f¢rfi, akibe szerelmes lehet az
ember? ä àKi m¢ltÂ lÀtni a csodÀt, az a csodÀt magÀban hordja.Ê

Nem mintha a szerelemhez, mÀr amit ûk ezen ¢rtenek, a nagyhoz, a romantikushoz
nem kellene megfelelû àpartnerÊ. Csakhogy ¹., aki a nûk el¢gtelens¢g¢t hÀnytorgatja,
¢s Schumann szerelm¢t tartja az igazinak, Clara Wiecket ¢szre se vette volna.

Clara Wieck aligha volt bÀjos. A bÀj ä ¹. sürün emlegeti nûkkel kapcsolatban ä a fran-
cia àcharmeÊ szÂ fordÁtÀsa, s persze eg¢szen mÀs, mint a charme. Maga a szÂ a mÃlt
szÀzad elej¢n keletkezhetett, s az ¢n f¡lemben menthetetlen¡l biedermeier ¢s polgÀ-
rias cseng¢se van. MinÀlunk a fogalomhoz k¢ts¢gkÁv¡l hÀzias szendes¢g is tapad, ez
pedig legyûzhetetlen akadÀlya a romantikÀnak, Ãgy, ahogy azt ¹. is igen helyesen ¢r-
telmezi, nem a romantikus ¢lm¢nyt, hanem a romantikus ¢rz¢st, a tudatos pÀtoszt
tartvÀn l¢nyegesnek. A bÀj ¢s a tudatossÀg halÀlos ellens¢gek. Az igazÀn romantikus
nûk ritkÀn sz¢pek, sohase bÀjosak.



M.-et a legk¢ptelenebb kalandokba ¢s helyzetekbe sodorja szerelme ¢s mer¢szs¢ge.
Mindezt azonban gyermeteg mosollyal, kislÀnyos, tiszta naivitÀssal. °let¢ben a nemes-
s¢get ¢s k´lt¢szetet nem, csak a vadromantikÀt hiÀnyolhatja nem¡nk hivalgÂ f´l¢nye,
melyet leginkÀbb az otthoni, meghitten tÀlalÂ nûiess¢g büv´l el. Kettûs igazsÀgtalan-
sÀg, egyr¢szt a bÀjos, mÀsr¢szt a tudatos nûk irÀnt.

December 25. H¢tfû
K¢pzeteinket a megvÀltÂ, a kaput nyitÂ szerelemrûl, a testiess¢g ¢s az ¢rdekhÀzassÀg
megvet¢s¢t, az egy¢ni vÀlasztÀs tÃl¢rt¢kel¢s¢t Homeros, Horatius vagy Petronius ¢r-
tetlen¡l fogadnÀk. A àmodernÊ szerelem kereszt¢ny talÀlmÀny.

Az °NEKEK °NEKE Salamon kirÀly trÂjai ajÀnd¢ka a SZENTíRçS-nak. Ahogy a fiatal
kereszt¢nys¢g f´l¢be kerekedett ennek a keleti bujasÀgnak, Àtv¢ve ¢s sajÀt c¢ljaira
asszimilÀlva hev¢t ¢s sz¢ps¢g¢t ä pÀratlan teljesÁtm¢ny. M¢g nehezebb volt kisajÀtÁtani
a barbÀr l¢lek szabadsÀgharcÀt, de ez is siker¡lt, ¢s a lovagk´lt¢szet felsz´kû ¢rzelmei
v¢geredm¢nyben a kereszt¢ny vallÀs k¢pzeletvilÀgÀt gazdagÁtottÀk. De a Szerelem bû-
ven kÀrpÂtolta magÀt ez¢rt: kirabolta a vallÀst, ¢s a dekadens eurÂpai szerelem min-
den sejtelmess¢ge, halÀlk´zels¢ge, misztikus izgalma ebbûl a titkos f´ld´ntÃli forrÀsbÂl
eredt. Amilyen m¢rt¢kben ez a forrÀs elapad, kezdi ¢rtelm¢t veszteni a szerelem nagy-
ra t´rû rajongÀsa. A miszticizmust megtagadni s a szerelem magasabb ig¢nyeit fenn-
tartani k´vetkezetlen eljÀrÀs. Az amerikai szerelem becs¡letesebb.

A szocialista nevel¢sben r¢szes¡lt fiatalemberek k´z´tt tapasztaltam n¢ha az antik ¢s
a kereszt¢ny szerelem korlÀtolt, de term¢keny ¢s tisztess¢ges vegy¡l¢k¢t.

Azok az ÁrÂk, akik k´vetkezetesen szembe mertek szÀllni a kereszt¢nys¢g eszmek´r¢vel
ä Nietzsche vagy Montherlant, hogy az alkat ¢s fajsÃly v¢gleteivel p¢ldÀlÂzzam ä, nem
mulasztottÀk el felhÁvni figyelm¡nket a szerelem tÃlzott ¢s indokolatlan szerep¢re
gondolkodÀsunkban.

A legk¢ptelenebb babonÀk egyike az a n¢zet, hogy a szerelmet az Âkorban tisztelt¢k
legjobban. A maguk mÂdjÀn persze. Az antik szerelmet Lucretius fogalmazta meg leg-
¢lesebben. ä Ezt a fajfenntartÂ felfogÀst folytatta, kiss¢ szÀrazabban, a mÃlt szÀzadi
àterm¢szettudomÀnyosÊ gondolkodÀs. A szerelem szents¢ge azonban a k´z¢pkorbÂl
ered. P¢ldÀul AquinÂi TamÀsnÀl a MÀt¢-evang¢lium kommentÀrjaiban.

Az a b´kkenû, hogy legt´bben elûbb ismerkednek meg ROMEO °S JöLIç-val vagy a
mozival, mint sajÀt szerelmi ́ szt´neikkel. A civilizÀlt emberis¢g ¢bredû szerelmi ¢rz¢-
sei mÀr k¢sz irodalmi mintÀhoz igazodnak. A legÀtlagosabb fiatalsÀg szerelmeit is tÃl-
m¢retezett ig¢ny csigÀzza. Holott a szerelmi rajongÀshoz is legalÀbb olyan ritka hajlam
sz¡ks¢geltetik, mint a vallÀsos rajongÀshoz.

Mint Sebesty¢n ¢s çgoston, AquinÂi TamÀs ¢s Lisieux-i Ter¢z a vallÀsnak, olyan szent-
jei ¢s v¢rtanÃi a szerelemnek Casanova ¢s Don Juan, ¢ppÃgy, mint Dante ¢s Beatrice
vagy Ab¢lard ¢s H¢lo«se. Ami ezen a hûfokon alul marad, ¡res mise, jÀmborsÀg, pa-
rÀznÀlkodÀs vagy polgÀri szerelem. S aki hajlamainÀl magasabbra t´r, bigott vagy szen-
velgû.
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December 26. Kedd
A lÁra halÀla, hallom megint, mint annak idej¢n az izmusok v¢gvonaglÀsakor. Most is
k¢telkedve fogadom. A lÁra az egyed¡li müfaj, amely az eddigi t´rt¢nelem folyamÀn
sohasem halt meg, m¢g Àtmenetileg, m¢g a legm¢lyebb hanyatlÀsok idej¢n sem. Mi¢rt
¢ppen ez a szÀzad volna kiv¢tel? Petûfi meg Arany, Ady meg Babits korÀt persze ¢n is
utol¢rhetetlen lÁrai virÀgzÀsnak lÀtom. De bevallom, van egy-k¢t kortÀrsam, akinek
verse, ha nem is m¢lyebben, de elevenebben hat rÀm a legnagyobbak¢nÀl is. ¹. szerint
ugyan p¢ldÀul JÂzsef AttilÀt ´ssze se lehet vetni TÂth çrpÀddal, s erre el¢g ¢pk¢zlÀb
¢rveket tud talÀlni. De visszaeml¢kszem azokra, akik szint¢n ¢rtelmesen tudtÀk meg-
magyarÀzni, mi¢rt tartjÀk JÂzsef AttilÀt nagyobb k´ltûnek BabitsnÀl. Tudom, milyen
megt¢vesztû a k´zels¢g. Csakhogy mindk¢t irÀnyban. Itt olvastam Ãjra Gyulai bÁrÀla-
tait. Bizarr mulatsÀg v¢gigkÁs¢rni, amint meg kell v¢denie Aranyt az epigonizmus vÀd-
ja ellen ¢s bizonygatnia, hogy a magyar k´lt¢szet nem ¢r v¢get Berzsenyivel ¢s V´r´s-
martyval. M¢g fonÀkabb az a maga idej¢ben term¢szetes m¢rt¢ktartÀs, amellyel
Aranyt v¢delmezi: benne is van eredetis¢g, kivÀlÂ k´ltû stb. Mindez nem szÂl Gyulai
ellen, aki korÀnak legokosabb ¢s legjobb Át¢letü kritikusa volt. Ambrus ZoltÀn kritikÀi
a vÀlaszt¢kos stÁlust ¢s gondolkodÀst k¢ptelen v¢lem¢nyek halmozÀsÀval vegyÁtik. E
tekintetben nem k¡l´nb P¢terfy sem, Lema¬tre, Brunetiªre, Faguet sem. A kritiku-
soknÀl nem sokkal m¢rvadÂbbak a k´ltûk. Berzsenyi Ãgy emlegeti Matthissont, mint
Goethe ¢s Schiller egyenrangÃ tÀrsÀt, Petûfi B¢ranger-t Shelley ¢s Heine mellett kora
legnagyobb k´ltûj¢nek tartotta. Babits ¢s KosztolÀnyi t¢ved¢sei ä ûk voltak nemcsak
a legnagyobb k´ltûk, hanem a legnagyobb ¢s legmüveltebb ¢rtûk is azok k´z¡l, akiket
megismertem ä nagyban hozzÀjÀrultak irodalmi nihilizmusom kialakulÀsÀhoz. RÀj´t-
tem, hogy a legnagyobbak is csak Ãgy olvasnak, mint a csel¢dlÀnyok: eszt¢tikai ¢rveik
m´g¡l szÁv¡k mond Át¢letet.

December 27. Szerda
KarÀcsony est¢je vasÀrnapra esett. Napok Âta szikrÀzÂ naps¡t¢s, szÀraz, nagy hideg,
d¢lben sem olvad a fÀkon a d¢r. O. haza¢rkezik, a vÀrosban azt besz¢lik, hogy Feh¢rvÀr
elesett, ¢s TorbÀgynÀl elvÀgtÀk a b¢csi vonalat. D¢ltûl kezdve hatalmas ÀgyÃzÀs, k´ze-
lebbrûl, mint valaha ¢s szakadatlanul. Gy. a villÀban lakÂ k¢t n¢met katonÀval tr¢fÀsan
p´r´lni kezd, ami¢rt ennyit pufogtatnak. Az egyik m¢ltatlankodva utasÁtja vissza, nem
ûk lûnek, hanem az oroszok, itt vannak Budakeszin. Gy. megk¢rdi tûl¡k, ûk nem men-
nek-e mÀr. àñ, ide nem j´n az orosz!Ê Egy Âra mÃlva mÀr eltüntek, m¢g a telefon-
drÂtjaikat sem ¢rtek rÀ leszedni a kertben, asztalaikat, szalmazsÀkjaikat, karÀ-
csonyfÀjukat itt hagytÀk. A Pasar¢trûl minden n¢met elmenek¡lt, szemben, a hadap-
rÂdiskolÀban is csomagolnak a tÀbori csendûr´k. Az eg¢sz k´rny¢ken nagy forgalom,
¢l¢nks¢g, g¢pkocsiberreg¢s. Est¢re m¢gis remek vacsora gyült ´ssze. AprÂ libamÀj-
pÀst¢tom valÂdi majon¢zmÀrtÀssal, disznÂs¡lt krumplival ¢s tormÀs c¢klÀval, az utolsÂ
percben hoztak remek v´r´sbort, meggyes r¢tes. HÀzigazdÀim birtokÀban hÀrom
¡veg pezsgû volt, egyiket megittuk, mÀsikat szilveszterre szÀnjuk, harmadikat Buda-
pest bev¢tel¢re. FeketekÀv¢, kettûig kockÀztunk.

Semmit sem aludtam. Hol a kif¡rk¢szhetetlen eredetü ¢s irÀnyÃ d´rg¢sekre, durra-
nÀsokra, kattogÀsokra figyeltem, ha meg csend volt, az izgatott. N¢gy Âra fel¢ hÀrom
hatalmas robbanÀs, kiss¢ k¢sûbb g¢pfegyverropogÀs, m¢g k¢sûbb a k´rny¢ki kutyÀk
heves ugatÀsba kezdtek. Reggel r¢m¡lten cs´nget a hÀzmester: az oroszok mÀr a Balta
vend¢glûben. Odakint fagyos, ragyogÂ, n¢ptelen utca. Az ¡res hadaprÂdiskola kapuja
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tÀrva-nyitva, az udvaron bed´gl´tt tank. Kilenc Ârakor hÀrom alak fordul be a Pasar¢ti
Ãt felûl. Egyik¡k magyar tiszt, mÀsik tÀbori csendûr, mindketten fegyvertelen¡l. K´z-
t¡k hÂsapkÀs, gyür´tt k´penyü katona, inkÀbb viselked¢s¢rûl ismerszik meg, hogy
orosz. HajlÁtott t¢rdekkel, elûredülve, puskÀjÀt l´v¢sre k¢szen tartva halad. VÀllalko-
zÀsÀnak vakmerûs¢g¢t leginkÀbb Âvatos elûnyomulÀsa mutatja. Fej¢t jobbra-balra for-
gatva hatol be a tekint¢lyes hadaprÂdiskola udvarÀra, minden l¢p¢s utÀn megÀll, ¢s
vÀrja az esetleges ellenÀllÀst. Egy Âra hosszat egyed¡l tartja megszÀllva a laktanyÀt.
Akkor a HidegkÃti Ãt felûl Ãjabb orosz ¢rkezik, puska n¢lk¡l, pr¢mszeg¢lyes sapkÀ-
ban. R´vid lÀtogatÀst tesz az iskolÀban, azutÀn ki a kapun, egyenest szembe, hozzÀnk.
Elûreszegzett pisztollyal j´n, Napos kutya egyszerre kiugrik valahonnan, m¢rgesen
ugatni kezdi. PisztolyÀval ¡gyetlen¡l kergeti, fej¢t hÀtrakapja a katona, aki egymagÀ-
ban jÀr az ellens¢ges vÀrosban, lÀthatÂan f¢l. àNem f¢lni, nem f¢lni!Ê ä Ágy nyit be
hozzÀnk, de ezenkÁv¡l semmit sem tud magyarul, az orosz fogsÀgot jÀrt hÀzmester
tolmÀcsolja, bÀr megbÁzhatatlanul, a besz¢lget¢st. LÀtogatÂnk szÀzados, elrejtett kato-
nÀt ¢s fegyvert keres.

December 28. Cs¡t´rt´k (FolytatÀs)
Elûre jelzi, hogy ha magyar katonÀt talÀl, ÃtjÀra engedi, ha n¢metet, lel´vi. Nem kutat
nagyon alaposan, szekr¢nyeket nem nyitogat, k¡l´nben az ÁrÂasztalban rÀakadna hÀ-
zigazdÀm revolver¢re. Szibirnek mondja magÀt, de semmi Àzsiai vonÀs nincs rajta,
szûke, szlÀv, kerek piros arca jÂ tÀplÀlkozÀsra vall. ý az elsû orosz, cigarettÀval, ko-
nyakkal kÁnÀljuk. Koccintunk, bolgÀr cigarettÀval kÁnÀl vissza. MarikÀval k´tûdik, mi-
¢rt olyan sovÀny. AztÀn megk¢rdezi, nem akar-e OroszorszÀgba f¢rjhez menni, de
amikor megtudja, hogy mÀr menyasszony, udvariasan visszakozik. A hÀzmester meg-
mondja, hogy ÁrÂk vagyunk, erre besz¢l valamit, amibûl csak Maxim Gorkij nev¢t ¢rt-
j¡k. Elûszedj¡k a polcrÂl a Gorkij-k´teteket, de nem tudja olvasni a latin betüket. A
hÀzmester k´vetkezetesen àgoszpogyi kapitÀnÊ-nak szÂlÁtja, û idûnk¢nt tiltakozik:
nem goszpogyi, hanem tovaris. MagyarÀzza, hogy nÀluk mindenki tovaris, Tolsztoj is
az lenne, ha ¢lne. çllandÂan mosolyog, mulat, lÀthatÂan minket is mulattatni szeretne.
Mielûtt elmegy, kezet szorÁt vel¡nk. A szomsz¢dos villÀkat is ilyen mÂdon àÀtf¢s¡liÊ,
aztÀn visszamegy a HidegkÃti Ãtra, n¢hÀny perc mÃlva Ãjra itt van, nyomÀban nyolc
k´zleg¢ny rendetlen sorban. Magyar szemnek szokatlan katonai mÂdszer: a tiszt hatol
elûre egyed¡l, s csak amikor meggyûzûd´tt a terep vesz¢lytelens¢g¢rûl, akkor hozza
magÀval a leg¢nys¢get. S Ãgy lÀtszik, a k´rny¢ket egyelûre ez a tÁz ember szÀllta meg.

Mindezt az ablakbÂl. Onnan less¡k eg¢sz nap a hÀborÃt, a t´rt¢nelmet. A rÀdiÂt eg¢sz
nap nyitva hagyjuk, hÀtha megtudunk valamit a vÀrosrÂl. çthalljuk a szomsz¢d utcÀ-
bÂl, ¢ppen a hungarista ifjakat szÂlÁtjÀk fel azonnali jelentkez¢sre a KÀroly laktanyÀ-
ban: à1944 ¢v elûtt HerÂdes katonÀi meg´lt¢k az ifjÃsÀg legfiatalabb tagjait, a csecse-
mûket. Magyar ifjak, ne habozzatok elhagyni otthonaitokat stb.Ê Az angol rÀdiÂban
Churchill ¢s Roosevelt karÀcsonyi besz¢de a fûszÀm. Odakintrûl tisztÀbb hangokat hal-
lani. Nem tudjuk, melyik d´rg¢s n¢met, melyik orosz, de biztos, hogy ez komolyabb
besz¢d: ultima ratio. Sût a megkerg¡lt propagandÀval szemben nemcsak a v¢gsû, ha-
nem az egyed¡li rÀciÂ.

K¢t hÂnap Âta mind azon t´prengtem, hogyan lehetne Pesten elbÃjnom, mindenki
biztos volt benne, hogy a bal part hamarabb fog elesni. M¢g mindig alig bÁrom elhinni,
hogy Buda elûbb ker¡lt sorra, sût a jelek szerint Hüv´sv´lgyet, Pasar¢tet foglaltÀk el



elûsz´r. A fegyverzajbÂl azonban az gyanÁthatÂ, hogy m¢g a hÀtunk m´g´tt is vannak
n¢metek. S´t¢ted¢s utÀn is sokÀig Àllunk az ablaknÀl, igyeksz¡nk tÀj¢kozÂdni a sz¡n-
telen durranÀsokbÂl ¢s csattanÀsokbÂl s fûleg a felvillanÂ f¢nyekbûl. Ezek azonban a
zajoknÀl is kiismerhetetlenebbek ¢s vÀltozatosabbak. SÀrga, ez¡st, piros ¢s v¢rnarancs
szÁnek lobbannak ¢s futnak Àt a hÂtÂl ¢s holdtÂl megvilÀgÁtott ¢jszakÀn.

°jszaka erûsebben hallatszik az ÀgyÃzÀs. A f¡ty¡l¢sek ¢s robbanÀsok k´zeli becsapÂ-
dÀsokat jeleznek. A gyenge kis villa bele-belereszket, z´r´gnek az ablakok. °bren ¢s
izgatottan hallgatom, de inkÀbb jÂkedvüen. JÂlesik, hogy mÁg a n¢metek, detektÁvek,
nyilasok lÀtvÀnya vagy egy-egy munkaszolgÀlati behÁvÂ megremegtette a gyomromat,
a bombÀtÂl, golyÂtÂl, hÀborÃtÂl cs´ppet se f¢lek. ögy vagyok ezzel, mint Miksa bÀtyÀm,
aki nyomor¢k lÀbbal sÀntikÀlt a f´ld´n, de uszodÀban boldogan lubickolt a m¢ly vÁzben.

Szemben a csendûr´knek is nyilvÀn nagyon hirtelen kellett menek¡lni¡k, rengeteg
holmit hagytak hÀtra, t´bbek k´z´tt n¢hÀny disznÂt, melyet az oroszok siettek meg-
´lni. Az utca lakÂi k´z¡l sokan mentek Àt szerezni valamit. A hÀzmester lÀnya is jÀrt
ott, de csak harminc SymphoniÀt hozott, volt azonban, aki f¢l sert¢ssel a hÀtÀn tÀvo-
zott. Az oroszok nem sokat hederÁtettek rÀjuk. Azt hiszem, az orosz, akÀr a magyar,
term¢szetesebb dolognak tekinti a lopÀst, mint a n¢met. ýk tudnak k´nnyed¢n ¢s
ked¢lyesen lopni, a n¢met csak szervezetten vagy megvadulva.

December 30. Szombat
öj orosz, m¢g Àgyban talÀl benn¡nket. Ez k´zleg¢ny, puskÀval, tÃl nagy, lÀthatÂan
most szerzett bûrkabÀtban, kucsmÀval. Ijesztûen akar hatni, de inkÀbb mulatsÀgos.
Azt hÁreszteli, hogy mindjÀrt visszaj´nnek a n¢metek, de valÂszÁnüleg ezt is csak ijesz-
t¢snek szÀnja, felt¢telezi, hogy mindenki a n¢metektûl f¢l a legjobban. OdaÀt azonban
nem Ãgy fest, mintha menek¡ln¢nek. Az iskolÀban mÀr sok katona ¢s nagy ¢let van,
de a kapu m¢g mindig tÀrva-nyitva, ûr nincs. VigyÀzzÀllÀst, sorakozÂt, rendes mene-
tel¢st se lÀttam eddig, a tisztelg¢st nem ismerik. J´nnek-mennek, egyenk¢nt vagy eg¢-
szen kis csoportokban, lÀtszat szerint mindenki azt teszi, ami tetszik neki. A harcbÂl
is hanyagul ¢s aprÂ r¢szletekben t¢rnek vissza. LÀttam aztÀn olyan oroszt is, aki kez¢-
ben k¢t puskÀval egymaga rohant a vÀros fel¢. Egyszer egy hatalmas, megrakott te-
herautÂhoz, amely mÀr f¢lig kint volt a kapun, hozzÀ akartak k´t´zni egy kisebb, szin-
t¢n megrakott teherautÂt. Hosszan ¢s hozzÀ nem ¢rtûen bÁbelûdtek vele, a lÀnc mind-
untalan elszakadt, v¢g¡l n¢hÀny Âra utÀn a vÀllalkozÀst feladtÀk vagy mÀsnapra ha-
lasztottÀk. Lehet az, hogy ilyen ¡gyetlen¡l, rendezetlen¡l ¢s hanyagul vert¢k meg a
vilÀg legszervezettebb ¢s legkatonÀsabb hadsereg¢t? JÂ volna elhinni.

Megint fegyvert, katonÀt kutat egy szûke, bamba k¢pü orosz. Rendes orosz zubbonya
van ¢s kitünû csizmÀja, mint valamennyinek. Legb¡szk¢bb azonban rongyos, pettyes
mimikrik´peny¢re, mivel n¢met zsÀkmÀny. AlmÀval kÁnÀljuk, azt majszolja, k´zben
cigarettÀzik. Belen¢z a szivarosdobozomba, megkÁnÀlom, rÀgyÃjt, a cigarettÀt abba-
hagyja, az alma hÃsÀban oltja el, aztÀn az almÀra is felin¢l rÀun, beleteszi a hamutar-
tÂba, a hamut, cigarettacsutakot a f´ldre, szûnyegre dobÀlja. °rezhetûen be van rÃgva.
Sz¢tn¢z a lakÀsban, de csak a rÀdiÂ, a gramofon meg a kÀrtya k´ti le a figyelm¢t. A
rÀdiÂn r´gt´n beÀllÁtja MoszkvÀt, a gramofonra feltesz egy lemezt. Az aprÂbb, jÀt¢k-
szerü tÀrgyakat mind megfogja, megforgatja. HÀzigazdÀm egy f´l´sleges t´ltûtollat
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akar neki ajÀnd¢kozni, az nem kell neki, ellenben meglÀtja az asztalon hagyott ez¡st-
ÂrÀmat, azt felragadja. HiÀba igyeksz¡nk lebesz¢lni, àofficiel, officielÊ ä motyogja, de
nagyon f¢l, mÀr iszkol kifel¢, nem is a kapun megy ki az iskola fel¢, hanem hÀtul mÀszik
Àt a kerÁt¢sen. SajnÀlom az ÂrÀt, huszonk¢t ¢v elûtt kaptam Miksa bÀcsitÂl. AzonkÁv¡l
idûb¢nultsÀgba esem, ha nem n¢zhetek minduntalan az ÂrÀmra.

°jf¢l fel¢ is beÀllÁt k¢t orosz, egyenesen a tüzbûl, Àlmosak, porosak, f¡st´sek, de Ágy is
kivehetû, hogy az egyik szûke, nyÁlt, ¢rtelmes arcÃ, a mÀsik is okos, de komor, fekete.
SzÀllÀst akarnak. De m¢g Ágy, ebben az Àllapotjukban is lehet vel¡k besz¢lni, magya-
rÀzzuk, hogy nincs el¢g fekhely, ¢s tÃl sokan vagyunk. MoszkvÀban t´bben is alszanak
egy szobÀban ä jegyzi meg a fekete, fanyarul, de halkan. Az¢rt m¢g sz¢tn¢znek a szo-
bÀban, most is van benn¡k annyi kÁvÀncsisÀg, nem egy¢b, mert esz¡kbe sem jut elvinni
valamit. A szûke felemeli a kÀrtyacsomÂt, àkÀrtÀÊ ä mondja el¢gedetten, a k´nyvtÀrra
nagy elismer¢ssel: àbibliotyekÀÊ. °ppen jÀtszottunk, az asztalon felÀllÁtva a àNe nevess
korÀnÊ tÀblÀja, bÀbui, kockÀi. A fekete is ismeri a jÀt¢kot, azt is tudja, hogy kÁnai. àKitÀj,
KitÀjÊ ä mondja felvillanÂ szemmel, s ezzel mÀr meg is bocsÀtott nek¡nk. M¢g k´sz´n-
nek is, fÀradtan.

Soroznak, papÁrjainkat vizsgÀljÀk. Vel¡k egy orosz katonÀnak Àllt magyar. Az arca na-
gyon ismerûs, holott tudom, hogy sohase lÀttam, de az a fajta àintellektuelÊ, amilyen-
nel sokszor talÀlkozhattam azelûtt kommunistÀk k´z´tt. NyilvÀn mÀr r¢gen ¢l Orosz-
orszÀgban, vagy talÀn munkaszolgÀlatbÂl sz´k´tt Àt. Ismeri ÁrÀsaimat. Mindkettûnk
mint baloldali ÁrÂk ¢rdek¢ben hevesen szÂt emel, neki k´sz´nhetj¡k, hogy nem visz-
nek r´gt´n magukkal. Az ûrmester bizalmatlanul hallgatja ût, ¢s joggal, mert hihetûen
mindenkit menteni igyekszik. LÀthatÂan nem sok bosszÃvÀgy maradt benne, inkÀbb
ellÀgyulÀs, hogy haza¢rkezett. °s fÀradtsÀg meg n¢mi k¢telked¢s. Megk¢rdezem, mi-
kor lehet mÀr kimenni az utcÀra. à¹r¡lj´n, hogy bent maradhatÊ ä ¢s lemondÂan
legyint.

Az ûrmester, az ideiglenes sorozÂbizottsÀg eln´ke, az elsû ¢s voltak¢ppen idÀig egye-
d¡li ellenszenves orosz, parven¡ p´ffeszked¢ssel ¡l a karossz¢kben, fenyegetûen. De
Gy´ngyi kiabÀl, kineveti, kez¢vel jelzi, hogy mi¢rt mereszt olyan f¢lelmetes szemeket.
Erre m¢g û is elsz¢gyelli magÀt, mosolyogni prÂbÀl.

¹t napja ¢l¡nk a front k´zel¢ben. Villany n¢gy nap Âta nincs, tegnap Âta vÁz se, mÀra
szünt meg a gÀz. Ellenben ÀllandÂan orosz katonÀk lÀtogatÀsÀt fogadjuk, eddig vagy
negyven-´tven fordult meg nÀlunk. Szeretnek itt lenni, mert mÀsutt, a legt´bb helyen,
f¢lnek tûl¡k. A hÀzmester¢k, bÀr semmi bajuk sem t´rt¢nt, sût elhalmoztÀk ûket en-
nivalÂval, sÀpadtak, remegnek, nem ¢rtik, hogy mi nem igyeksz¡nk min¢l hamarabb
megszabadulni ezektûl a vadÀllatoktÂl. Ha a k´rny¢krûl valakit egy-k¢t Ârai munkÀra
visznek el, ´sszefutnak az asszonyok, mert azt hiszik, hogy mÀr àelhurcoltÀkÊ ûket.
Olyan nûk f¢lnek a katonÀk erûszakjÀtÂl, akiknek àmegbecstelenÁt¢seÊ m¢g legvadabb
r¢szegs¢g utÀn se k¢pzelhetû el. De nyilvÀnvalÂ, hogy nem erre vÀgyÂdnak legfûk¢p-
pen. Persze legt´bben r´gt´n udvarolni kezdenek a nûknek, de a legilledelmesebb,
b¢kebeli mÂdon. °rthetû, hogy a hÀborÃs ¢letben is ez kellene nekik leginkÀbb, ¡lni,
nevetni, jÀtszani, tÀrsas ¢letet ¢lni, barÀtsÀgos szobÀban, amelyik nem bord¢lyhÀz, se
kocsma, de nem is rettegû, elzÀrkÂzÂ polgÀri csalÀd¢. Ezek semmit sem akarnak el-
vinni, jÂl tÀplÀltak, k¡l´n´sen az OroszorszÀgbÂl ¢rkezû, egyhangÃ hÁrekhez k¢pest
meglepûen tisztÀk. RuhÀzatuk is rendes, bÀr szedett-vedett, egy´ntetüs¢gre semmit
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sem adnak. A n¢met ¢s magyar egyenruhadarabokat is nyilvÀn inkÀbb vÀltozatossÀg
kedv¢¢rt, mint sz¡ks¢gbûl szedik magukra, mert az orosz zubbonyok, k´penyek k¢t-
s¢gkÁv¡l jobbak.

December 31. VasÀrnap (FolytatÀs)
Bort, konyakot, likûrt k¢rnek ÀllandÂan. Ezt sem kizÀrÂlag a r¢szegs¢g, hanem a tÀrsas
¢let kedv¢¢rt. Ragaszkodnak hozzÀ, hogy vel¡k igyunk, fû c¢ljuk a barÀtkozÀs. Nem
gyûzik hangoztatni, hogy az oroszok is jÂk, a magyarok is jÂk, s ûk csak a n¢metek
ellen harcolnak. Ezt valÂszÁnüleg hivatalosan is tudtukra adtÀk, de nincs is ehhez sz¡k-
s¢g nagy propagandÀra, az elsû elfogulatlanabb ¢rintkez¢s utÀn nyilvÀnvalÂ, meny-
nyire hasonlÂk a magyarokhoz, csak ¢ppen lÀgyabbak, ¢rzelmesebbek, talÀn ¢rz¢ke-
nyebbek is, ¢s minden hetykes¢g hÁjÀn valÂk. Marika csek¢ly tÂt-tudÀsa l¢nyegesen
megk´nnyÁti az ¢rintkez¢st, de an¢lk¡l is meglenn¢nk valahogy. °beren ¢s ûszint¢n
figyelnek rÀnk, meg a tiszta magyar besz¢dbûl, a hanghordozÀsbÂl is meg¢rtik a l¢-
nyeget, ûk maguk pedig nÀlunk szokatlan kifejezû tehets¢ggel mozognak, mimikÀjuk,
gesztikulÀciÂjuk a szÁn¢szet, testtartÀsuk a tÀnc hatÀrÀn jÀr. Ide k¡l´n´sen a fiatalab-
bak szeretnek jÀrni, az egyik, mikor megtudja, hogy mÀr kifogyott a borunk, leszaladt,
szerzett n¢hÀny ¡veg bort, egy ¡veg gy¡m´lcsl¢t, egy ¡veg pezsgût, egy ¡veg tiszta
szeszt, hat doboz sert¢sp´rk´lt-konzervet, egy kilÂ cukrot. így ett¡nk, ittunk, mulat-
tunk. O.-t eg¢szen levett¢k a lÀbÀrÂl, ´sszecsÂkolÂzott vel¡k. Hoztak egy ¡veg szilva-
pÀlinkÀt is, de Marika tiltakozott, hogy az b¡d´s, s v¢g¡l is lebesz¢lte ûket rÂla. çlta-
lÀban mindenrûl le lehet ûket besz¢lni. HozzÀszoknak, hogy hamutartÂt hasznÀljanak
¢s kiss¢ vigyÀzzanak a lakÀsra. Ehhez csakugyan semmi ¢rz¢k¡k, a bÃtort, a holmit
semmire sem becs¡lik, ¢pp ez¢rt k´nnyen elviszik, k´nnyen elosztogatjÀk vagy elhagy-
jÀk, ¢s cs´ppet sem vigyÀznak rÀ. Egyik¡k magyar lovassÀgi kardot hordoz magÀval
h¡vely n¢lk¡l, olyan b¡szke, hogy egy percre sem teszi le a kez¢bûl, ellenben a besz¢d
hev¢ben a szûnyeget d´fk´di vele. MarikÀnak azonban idûvel siker¡l kivenni a kez¢bûl
a kardot ¢s v¢gigfektetni a f´ld´n. çltalÀban a k´nyvtÀrszoba csodÀlatos lÀtvÀny a ren-
geteg tÀny¢rral, itallal, boros- ¢s pezsgûspoharakkal, a fal ment¢n pedig a legk¡l´n-
b´zûbb fajtÀjÃ pisztolyokkal, puskÀkkal, golyÂszÂrÂkkal. Ezeket folyton javÁtgatjÀk,
babrÀljÀk, nevetve mutogatjÀk szerkezet¡ket. A SztÀlin-orgonÀra, melyet ûk KatyusÀ-
nak bec¢znek, szerf´l´tt b¡szk¢k, ha megszÂlal, elkezdenek ujjongani, a nûknek is
arrÂl magyarÀznak. JÀt¢kos n¢p, kezdem r¢szben meg¢rteni, hogy verhett¢k meg
m¢gis a n¢meteket: a hÀborÃt is jÀt¢knak ¢rzik.

Az elsû emeletre tisztek k´lt´znek, a kapitÀny felj´n k´r¡ln¢zni, megbÁzhatÂ-e a k´r-
nyezet. °ppen k¢t eg¢sz fiatal katona ¡l nÀlunk, a gramofonnal jÀtszanak. A kapitÀny
alatt àszolgÀlnakÊ. Teljes elfogulatlansÀggal jÀtszanak, mozognak tovÀbb, azzal az ´n-
k¢ntelen illedelmess¢ggel, amely kijÀr az idûsebbnek. Kiss¢ Ãgy hatnak, mint jÂ gye-
rekszobÀbÂl kiker¡lt, finom lelkü kad¢tok. De nagy elûny¡k, hogy nem csapjÀk ́ ssze
a bokÀjukat, cs´ppet sem àsnÀjdigokÊ. Ritka perc, amikor az emberi m¢ltÂsÀgban ¢s
fejlûd¢sben hiszek.

A kapitÀny fanyar, okos, eurÂpai szabÀsÃ tiszt, n¢met¡l is tud, de keveset besz¢l.
Lemegy¡nk hozzÀjuk tolmÀcsolni a hÀzmester¢k k¢rd¢s¢t, hogy hÀny fekhelyre van
sz¡ks¢g¡k. àHÀrman alszunk itt, persze kislÀnyokkalÊ ä tr¢fÀl a kapitÀny. àSemmi kis-
lÀny ä vÀgta rÀ O. ä, elûbb Budapest, aztÀn kislÀny.Ê A tisztek nevetnek. O. szerint az
orosz hadsereg, a szobÀban k´nnyed¢n ¢s harciasan csevegû tisztekkel, a rendetlen
leg¢nys¢ggel sokkal inkÀbb àgrande arm¢eÊ, mint a gy´ny´rü n¢met haderû. Csak-
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ugyan, amiÂta az orosz katonÀk j´v¢s¢t-men¢s¢t figyelem, kezdem elhinni, hogy a hÀ-
borÃban van n¢mi ked¢ly ¢s sz¢ps¢g.

Fûleg a fiatalokkal nem tudok betelni. MÀr csak az¢rt is k´zvetlenebb vel¡k az ¢rint-
kez¢s¡nk, mert amikor megtudjÀk, hogy ÁrÂk, k´ltûk vagyunk, azonnal heves rokon-
szenvet, majdnem tiszteletet, helyesebben ´r´m´t fejeznek ki. Nem csalhatom maga-
mat: az ¢rtelem, a nyÁltsÀg, a tisztasÀg a tekintet¡kben csak r¢szben vezethetû vissza a
n¢pre, a fajtÀra, az ¢rz¢kenyebb l¢lekre. F¢lreismerhetetlen a nevel¢s, a szocializmus
hatÀsa. Nem ÀbrÀndozom, most is tudom, hogy fiatal barbÀrok ezek, ¢n pedig rÂmai
vagyok, ¢s hiÀba ismerem a katakombÀkat, a hanyatlÂ RÂmÀhoz t´bb k´z´m van, mint
a meg nem sz¡letett Ãj k´z¢pkorhoz.

1945. januÀr 2. Kedd (FolytatÀs)
De most, hogy magam elûtt lÀtom mÀr a fiatal barbÀrokat is, k´nnyebben t´rûd´m
bele abba, ami elker¡lhetetlen.

F¢lre¢rt¢sek elker¡l¢s¢¢rt: csak feler¢szben gondolok az elhasznÀlatlan n¢pfajok
barbÀrsÀgÀra. Pontosabb volna Ortega szellemes fogalmÀt k´lcs´n´zni, a àvertikÀlisÊ
barbÀrokat. Hiszen nem ismeretlen elûttem arcuk jÂindulatÃ ¢rtelmess¢ge, nyÁlt ´n-
tudata, nemegyszer lÀttam itthon is, szervezett fiatal munkÀsok arcÀn. De tisztÀban
vagyok vele, hogy ez a hÂdÁtÂ nagylelküs¢g, tiszta emberi m¢ltÂsÀg mÀr a gyûzelem
ajÀnd¢ka. Ha valamikor, most sajnÀlom igazÀn, hogy nem vagyok pedagÂgus.

K¢sû este, pici, pislÀkolÂ gyertya. HÀrom orosz katona z´rget, el¢g ellens¢gesen l¢p-
nek be, szÀllÀst keresnek. De az àÁrÂ, k´ltûÊ rÀjuk is hat, belÀtjÀk, hogy sokan vagyunk,
le¡lnek, nevetnek. Mind a hÀrom huszonegy ¢s f¢l ¢ves. Egyik mindenÀron tangÂt
akar tÀncolni. Gy´ngyi v¢gre rÀÀll. A katona vastag kabÀtban, nagy csizmÀban tÀncol,
elegÀnsan, szabÀlyosan, majdnem finoman.

Bel¢pek a szobÀba, tÀvoll¢temben az Àradat besodort egy aprÂ, szûke mongolt, vi-
lÀgossz¡rke halinakabÀtban, nagy csizmÀval, kez¢ben kancsuka. Tejes, hamvas bûre,
szeme vÀgÀsa mint a legszebb magyar parasztlÀnyok¢. Nem tudok ellenÀllni, megsi-
mogatom, szem¢rmes kac¢rsÀggal mosolyog vissza. HÃsz¢ves, k¢t ¢ve harcol, az Ural-
bÂl j´tt.

Soha nem volt k¢ts¢ges elûttem, hogy egy karkovi, dnyepropetrovszki gyÀr nem
ugyanaz, mint egy hamburgi, manchesteri: hit ¢s eszmei nagyrat´r¢s hozta l¢tre ûket.
A n¢met tÀmadÀs nemcsak egy orszÀgot rombolt sz¢t, hanem

JanuÀr 3. Szerda (FolytatÀs)
az emberis¢g egyik legnagyobb szabÀsÃ kÁs¢rlet¢t. A kÁs¢rlet legszebb ¢s legizgatÂbb
folyamata azonban ez az ifjÃsÀg volt, az elsû szocialista nemzed¢k. Hogy ennek a fia-
talsÀgnak a nevel¢s¢t kett¢t´rt¢k, ¢s az Ãj iskolÀbÂl idek¢nyszerÁtett¢k az elz¡llû hadi-
¢letbe, talÀn ¢ppen ez a n¢metek leghelyrehozhatatlanabb büne.

Orosz katonÀk tÀrsasÀgÀban egy helybeli m¢rn´k. A hÀziak ismerik az eszpresszÂbÂl,
û volt a k´rny¢ken a legnagyobb jampec. Most borotvÀlatlan, rongyos ruhÀban, ba-
kancsban, viharkabÀtban, kihajtott pulÂverrel jÀr, mÀr igazolÂ ÁrÀst is szerzett vala-
honnan. Nagyk¢pü, f´l¢nyes, vilÀgn¢zete szilÀrd. V¢gre az elsû àmagyar kommunistaÊ!
Ideje volt mÀr: illendûbb nekem ezt az ¢vet fanyalogva, mint lelkendezve befejezni.



JanuÀr 7. VasÀrnap
Szilveszterkor elsû Ázben utcÀn. Alighogy befordulunk a Pasar¢ti Ãtra, a nevemet ki-
ÀltjÀk, visszan¢zek, T. az, reverendÀban. Kider¡l, hogy mÀsf¢l hÂnapja ¢l a szomsz¢d-
sÀgunkban Àln¢ven mint kanonok. ¹ssze´lelkez¡nk, k´r¡l az orosz katonÀk boldogan
nevetnek. Nem sok idût t´lt¡nk kint, a k´rny¢k tele a legrosszabb hÁrekkel, Ãgy lÀtszik,
kizÀrÂlag ezt a lakÀst nem dÃltÀk fel, s a mi asszonyainkat nem zaklattÀk. T.-re is t´bb-
sz´r fogtak revolvert. Lehet, hogy csakugyan naivitÀsunk ¢s ´r´m¡nk fegyverezte le
a katonÀkat? Mindenesetre jÂval kevesebb elfogulatlansÀggal t¢r¡nk haza. H¢t k´r¡l
katonÀk j´nnek, k¢tÂrai munkÀra viszik a f¢rfiakat. Persze jÂval t´bb lesz belûle. Mi,
O.-val, k¡l´n´sen rosszul fogjuk ki. Fedez¢keket kell Àsni kem¢nyre fagyott f´ldben,
ketten-ketten dolgoznak egy-egy Àrkon. A t´bbi pÀrok k´zt legalÀbb egy hozzÀ¢rtû
minden¡tt akad, csak mi ketten kezelj¡k a csÀkÀnyt teljesen rem¢nytelen¡l. Az oro-
szok meg-megszÀnnak, idûnk¢nt bemutatjÀk, hogy kellene csinÀlni, ilyenkor halad
valamit a munka. °jf¢lre a t´bbi Àrok mind k¢sz, egyed¡l maradunk, v¢gleg elcs¡g-
gedve, ¢ppen csak a f´ld felszÁn¢t kapartuk le. Odaj´nnek az oroszok: menj¡nk haza,
majd ûk kivÀjjÀk. ötk´zben egy kis csoport igazoltat, egyik¡k tud magyarul, meg´r¡-
l¡nk, felj´nnek hozzÀnk. Kider¡l, hogy valamif¢le ellenûrzû alakulat, egy sunyi, de
ostoba k´zleg¢ny, a tolmÀcs, v¢g¡l egy sÀnta tiszt, mozgÀsa, modora Erich von Stro-
heimra eml¢keztet. Igen bizalmatlan, csak m´g´tt¡nk hajlandÂ j´nni, csak akkor
iszik, ha elûbb mi iszunk. PartizÀnokra vadÀsznak, ÀllÁtÂlag minduntalan civilek lûnek
az oroszokra. Tûl¡nk is gyanÃs cÁmeket szeretn¢nek, s miutÀn semmit sem tudunk,
mogorvÀn tÀvoznak. TÀvoll¢t¡nk alatt hÀrom orosz nyitott a nûkre, G.-t homlokÀhoz
szorÁtott pisztollyal kÁs¢rt¢k a dÁvÀnyhoz, MarikÀnak siker¡lt leszaladni az alattunk l¢-
vû orosz szÀllÀsra, felhozott egy katonÀt, aki ¢ppen a kellû pillanatban revolverrel ker-
gette el a hÀrmat. Reggel T. unokafiv¢re kopog r¢m¡lten: T.-t az este elvitt¢k, s azt
mondjÀk, minden f¢rfit elhurcolnak, nem tudni, hovÀ. D¢lelûtt ¢rt¡nk is beÀllÁt egy
r¢szeg csendûrtiszt, megissza, ami rumot talÀl, ¢s mindkettûnket vinne magÀval, de
jelszavunk, az àÁrÂ, k´ltûÊ ût is megh´kkenti. MÁg alkudozunk, megjelennek a lenti
oroszok, kiszabadÁtanak. A tiszt tÀvozÀs elûtt megpillant egy francia k´nyvet, tetej¢n
SztÀlin f¢nyk¢p¢vel, ¢s a hÂna alÀ csapja. Egy mÀsik csendûrtiszt lebesz¢li rÂla; piszÀtyel,
azaz ÁrÂk vagyunk, hagyja meg nek¡nk. így hÀt csak megcsÂkolja a SztÀlin-k¢pet ¢s
elmegy. NemsokÀra lÀtjuk, hogy maradtak az¢rt f¢rfiak a k´rny¢ken, ezeket azonban
ÀllandÂan munkÀra viszik. RÂlunk is legalÀbb tÁz ilyen àrobotÊ-ot vernek vissza a mi
oroszaink a àpiszÀtyelli, pojetÊ varÀzsig¢vel. Este azutÀn nÀlunk ¡l a lenti kapitÀny ¢s
egyik leg¢nye, kez¢ben tangÂharmonikÀval. A kapitÀny nagy darab szûke orosz, han-
gos, annÀl is inkÀbb, mert BelgrÀd alatt f¢lig megsiket¡lt. Apja partizÀn ezredes volt,
elesett, bÀtyjai szint¢n, anyjÀt felakasztottÀk a n¢metek. K¡l´nben majdnem szÂrÂl
szÂra ugyanazt mes¢li minden orosz. A leg¢ny, Petrusa, idûsebb, v¢gtelen szelÁd, sz¢p,
traktorszerelû. Orosz nÂtÀkat ¢nekelnek, a kapitÀny tÀncolna is, de nem tud, mert a
lÀba is megsebes¡lt. Bort is hoztak magukkal, mi felbontjuk a mÀsodik ¡veg pezsgût.
így kezdûd´tt az Ãj¢v.

A kisebb-nagyobb ÀgyÃk, SztÀlin-orgonÀk hevesen ¢s majdnem sz¡net n¢lk¡l d´r´g-
nek, az ¢g hol itt, hol ott v´r´slik, talÀlgatjuk, mi ¢g. Hogy valaha m¢g BudÀn s¢tÀljak,
pesti kÀv¢hÀzban ¡ljek, ¢ppoly kev¢ss¢ tudom elk¢pzelni, mint hogy anyÀmat viszont-
lÀssam. Az ostrom lÀthatÂan tÃl lassan halad, az ultimÀtumot a v¢dûk nem fogadtÀk
el, sût Ãgy hallatszik, a hÀrom k´vet k´z¡l kettût lelûttek. A bent d¡h´ngû paranoia
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nyilvÀn az ostromlÂkra is hat. Az oroszok bevonulÀsÀt sokf¢lek¢ppen tudtam elk¢p-
zelni. M¢gis meg tud d´bbenteni, hogy ¢ppen ¢letem nagy lid¢rcnyomÀsÀt, a mun-
kaszolgÀlat l¢gk´r¢t ¢s hangulatÀt ¢leszti n¢mileg Ãjra bennem. Erre utal elsûsorban
a vÁzhiÀny, a piszkos feh¢rnemü. °lelmiszer, keny¢r egyre kevesebb. N¢gy ÂrÀtÂl kezd-
ve teljes s´t¢tben ¡l¡nk, ¢s hallgatÂzunk, nem j´n-e valaki ¢rt¡nk. A nûk jelenl¢te
persze nagy dolog, de annÀl aggasztÂbb volna ûket magukra hagyni, ha minket dol-
gozni visznek. Persze nem k¢ts¢ges, hogy az oroszok ´sszehasonlÁthatatlanul kedve-
sebben ¢s emberibben bÀnnak azokkal, akiket munkÀra visznek, mint ahogy vel¡nk
bÀntak munkaszolgÀlaton idehaza, m¢g n¢gy ¢v elûtt is. Azt is elgondolom, hogy ha-
ladtak v¢gig a n¢met ¢s magyar seregek a Donig ¢s VolgÀig. De minden sz´rnyüs¢g
annÀl elviselhetetlenebb, menn¢l magÀtÂl ¢rtetûdûbb.

MegprÂbÀlom mindazt, amit magam k´r¡l lÀtok, àmagyarÊ szempontbÂl n¢zni, de
sehogy se siker¡l. Akik szenvednek, nem mint magyarok szenvednek, ez egy pillanatig
sem jut senkinek esz¢be. Semmi ¢rtelme itt oroszok ¢s magyarok ellent¢t¢rûl besz¢lni,
inkÀbb gyûzûkrûl ¢s legyûz´ttekrûl, helyesebben katonÀkrÂl ¢s civilekrûl. HÀborÃ ¢s
b¢ke, vojna i mir, ez mÀr igen, ez hasznÀlhatÂ k¢t fogalom. Furcsa gyanÃ: lehet, hogy
a ànemzetÊ-nek is, mint a legt´bb szellemi kategÂriÀnak, csak b¢k¢ben van n¢mi ¢r-
v¢nye?

JanuÀr 8. H¢tfû
Semmi sem elk¢pzelhetû, ami bek´vetkezik. Az ÃjsÀgok f¢l ¢ven Àt tele voltak az oro-
szok r¢mtetteivel, a fosztogatÀsokkal ¢s megbecstelenÁt¢sekkel. JÂzanabb ember en-
n¢lfogva eleve nem hitt benn¡k, holott a hÁrver¢s lÀthatÂan nem volt alaptalan. De
milyen kev¢s ´sszef¡gg¢se volt m¢gis a valÂsÀggal, ezzel a szeretetre m¢ltÂ barbariz-
mussal, amely itt mosolyog ¢s viharzik k´r¡l´tt¡nk. Azt mondjÀk, egyik k´zeli hÀzban
egy hatalmas orosz elkezdte Puskint szavalni, k´zben az ´sszes lakÂk szeme lÀttÀra le-
tepert egy nût, aztÀn tovÀbb folytatta az ANYEGIN-t. Hetvenkedû fickÂ lehetett, de most
mÀr gyanakodva m¢regetem a legkedvesebb, leggy´ng¢debb fiatal oroszt is: lehet,
hogy mÀshol ezek is ¢ppÁgy garÀzdÀlkodtak. Lehet, hogy mint nyelv¡kben is az ¢rdes
bÀrdolatlansÀg a g´r´g´s kifinomultsÀggal, Ãgy f¢r ´ssze benn¡k is a lÀgysÀg ¢s ke-
gyetlens¢g. De hogy ez idû szerint az û term¢szet¡k Ág¢r legt´bbet az emberi müve-
lûd¢snek, ezt magyarÀzni nem, csak ¢rz¢kelni tudom.

Fiatal orvosnû, a kapitÀny hozza magÀval. ý is tiszt; egyenruhÀban, nadrÀgban, csiz-
mÀban jÀr. Fej¢n azonban igen tetszetûs kis kucsma, s arckenûcs´t, pÃdert, rÃzst hor-
doz magÀval a hÀborÃba. Szûke orosz tÁpus, majdnem paraszti, de van rajta valami
ismerûsen nemzetk´zi is: a legjobbfajta kommunista lÀnyokra eml¢keztet, akiket ti-
zen´t-tizenhat ¢v elûtt Budapesten ¢s m¢g inkÀbb B¢csben megismertem. A k´nnyel-
müs¢gnek ¢s komolysÀgnak, a leglÀgyabb term¢szetnek ¢s a fiÃs ig¢nyeknek v¢gtelen
nûies kever¢ke.

°rt¡nk j´n a hÀrom rendûr-katona, magukkal visznek a parancsnoksÀgra, iratainkat
Àtn¢zni, benn¡nket kifaggatni. àTudja-e, hogy az oroszok legyûzt¢k a magyarokat?...
Szib¢riÀba ker¡l!Ê stb. Ostoba, ismerûs mÂdszer. MegerûsÁtenek abban, hogy a
klasszikus müfajok t´rv¢nyei erûsebbek minden faji ¢s vilÀgn¢zeti k¡l´nbs¢gn¢l.
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JanuÀr 9. Kedd
Mihail Vasziljevits Kuznecov. ý az a kis mongolk¢pü urali gyerek. Eleinte igen sze-
m¢rmes ¢s szÂtlan volt, s amellett olyan sz¢p, hogy magÀtÂl ¢rtetûdûen butÀnak v¢l-
tem. K¢sûbb bebizonyult okossÀga ¢s müvelts¢ge ¢ppÃgy meghat, mint a sz¢p asszo-
nyok¢: a term¢szet gy´ny´rü ¢s nagylelkü f´l´sleg¢t csodÀlom benne. Hogy nem visz-
nek munkÀra, sem Budakeszire igazoltatni, legt´bbsz´r neki k´sz´nhetj¡k. Rjepin-
k´tetet hoz fel mutogatni, 1937-es, remek ¢s f¢nyüzû moszkvai kiadÀs. Mialatt a k¢-
peket n¢zegetj¡k, r¢szeg, id¢tlen katona ÀllÁt be, munkÀra akar vinni. Misa halkan
utasÁtja vissza, a katona annÀl hangosabban ragaszkodik szÀnd¢kÀhoz, kivehetû, hogy
m¢g a hadi helyzetet is elmagyarÀzza. Misa f¢l szemmel engem k´vet, amint a k´nyv-
ben lapozok, idûnk¢nt a mÀsik ordÁtozÀsa k´zben odaszÂl nekem: ez Puskin, ez Ler-
montov, ez Tolsztoj. N¢ha az ÀgÀlÂ katonÀnak is odavet egy-egy halk szÂt, de igazi
¢rdeklûd¢ssel a zaporogi kozÀkok csoportjÀt magyarÀzza. Amaz rÀadÀsul m¢g kegyet-
len¡l nÀthÀs is, hat-h¢t piszkos zsebkendût rÀncigÀl elû, Misa megvetûen int neki, hogy
szedje fel. Amikor v¢gre magunkra maradunk, hozzÀnk fordulva mentegetûzik, hogy
nem rossz ember ez, csak r¢szeg. De Misa ezzel a modorral kezeli a tiszteket is, cs´ndes
¢s term¢szetes f´l¢ny¢t mindenki elismeri. Gy´ngyi azzal tiszteli meg, hogy igazi Ãri-
embernek tartja. Mi meg ¢rdeklûd¢se miatt azt gyanÁtjuk, hogy festû vagy k´ltû. Sz.
viszont, aki m¢g ¢rez n¢mi ́ sszef¡gg¢st Ãriembers¢g ¢s szÀrmazÀs k´z´tt, elszeg¢nye-
dett fûÃri csalÀd sarjad¢kÀt gyanÁtja benne. Misa sz¡lei azonban, mint k¢sûbb elmondja,
parasztok voltak a baskÁr szovjet k´ztÀrsasÀgban, û maga traktorszerelûi iskolÀt v¢gzett,
onnan vitt¢k a frontra, s onnan hordozza magÀval a hatalmas Rjepin-albumot. MisÀban
megvan amellett az igazi müvelt emberek hasadÀsa. Amikor azt magyarÀzom, hogy a
magyarok valaha szint¢n az UralbÂl j´ttek, s a baskÁrok voltak¢ppen ottmaradt testv¢-
reink, ¢s mutatom neki, milyen magyar ÀbrÀzata van, nevetve tiltakozik: û mindenÀron
orosz. De û mÀr egyÀltalÀban nem hajtogatja, mint a t´bbiek, a dobre ruszkit, sût ked-
vetlen¡l emlegeti, mennyi rossz orosz van. Kiss¢ mindig minden orosz miatt sz¢gyelli
magÀt elûtt¡nk. K¡l´nben az û apjÀt, testv¢reit is kiv¢gezt¢k a n¢metek, egyed¡l ma-
radt az anyjÀval, akirûl, miÂta n¢mileg feloldÂdott, t´bbsz´r is besz¢lt. Valaki megje-
gyezte, hogy û jÂ. Nem û jÂ, hanem a mamÀja ä feleli sz¢gyenkezve. Egy reggel, teljes
felszerel¢ssel, korÀn beszÂl: mennie kell hirtelen a frontra. Alig ¢r¡nk rÀ elk´sz´nni,
de k¡l´nben is azt Ág¢ri, k¢t-hÀrom nap mÃlva mindhÀrman visszat¢rnek. Ennek hat
napja, mÀr fel is adtuk a rem¢nyt, hogy m¢g lÀtjuk ûket. Sok¢rt nem adnÀm, ha Pesten,
rendezettebb ¢letben, vÀratlanul ´sszetalÀlkozn¢k vele, ¢s vihetn¢m magammal min-
denfel¢. K´r¡lbel¡l m¢gis û volt a legk¡l´nb ember, akit valaha megismertem.

JanuÀr 12. P¢ntek
A k´rny¢k jobb mÂdÃ f¢rfilakossÀgÀnak nagy r¢sze szakÀllt n´veszt, bakancsban, rossz
ruhÀkban jÀr. Ezzel ´nk¢ntelen¡l is azoknak a gazdag fiatalembereknek ¢s h´lgyek-
nek hagyomÀnyÀt k´vetik, akik tÁz-hÃsz ¢v elûtt, a kommunizmussal rokonszenvezve,
valahÀnyszor munkÀsok k´z¢ vagy àmozgalmiÊ jellegü ´sszej´vetelekre mentek, vi-
harkabÀtot, bakancsot, sportharisnyÀt, durva inget ́ lt´ttek. °n magam, ellenkezûleg,
csakis ilyenkor fordÁtottam gondot ́ lt´zk´d¢semre. Nemcsak dacbÂl, megbecs¡l¢sbûl
is. K¢sûbb olvastam aztÀn Pierre Hamp, a munkÀsbÂl lett francia ÁrÂ eml¢kirataiban,
hogy abban az Ãjszerü ¢s ¢l¢nk munkÀsklubban, ahol a haladÂ polgÀri fiatalsÀg talÀl-
kozott a legtehets¢gesebb ifjÃmunkÀsokkal, sok azÂta hÁrneves ember (most mÀr csak
Schlumberger ¢s Andr¢ Siegfried nev¢re eml¢kszem) k´z´tt Daniel Hal¢vy is tartott
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elûadÀst, ¢s Ãgy lÀtszik, azt tartotta a helyhez illûnek, hogy lompos, szeg¢nyes ruhÀban
jelenj¢k meg. A munkÀsok azonban meg¢rezt¢k ¢s zokon vett¢k a lekicsinyl¢st, ¢s ba-
rÀtsÀgtalanul fogadtÀk Hal¢vyt. Az a rem¢nyem, hogy a munkÀssÀg talÀn mÀr nem-
sokÀra ugyanÁgy fogja elutasÁtani azokat is, akik a müv¢szetben k´zelednek fel¢ ilyen
s¢rtû, elhanyagolt, szeg¢nyes Àl´lt´zetben.

JanuÀr 14. VasÀrnap
Az oroszok, ellenkezûleg, tisztÀk, naponta borotvÀlkoznak, ¢s lehetûleg csinosan ´l-
t´znek. A bevonulÀstÂl kezdve az ifjÃ Giraud, fûn´k´m fia sem borotvÀlkozott, k¢t
nap elûtt mÀr lengû szakÀlla volt. Egy orosz katona elÀlm¢lkodott rajta, hirtelen eltÀ-
vozott, majd ́ t perc mÃlva visszat¢rt, ¢s Giraud-nak borotvak¢sz¡l¢ket, szappant, pa-
macsot nyÃjtott Àt.

K¡l´n´s ¢s talÀn egyed¡lÀllÂ jelens¢g, hogy manapsÀg egy n¢p k¡l´nb, mint jelenkori
irodalma. Csak most, hogy a hÂdÁtÂk Àradata meglehetûsen leapadt lakÀsunkban,
¢rek rÀ meglepûdni azon, mennyivel jobban ¢rdekeltek a fiatal oroszok, mint az a fiatal
orosz irodalom, amelyet n¢hÀny ¢v elûttig n¢met ¢s francia fordÁtÀsokban megismer-
tem. Nem mintha term¢szetesen az Ãj orosz ÁrÂk nem lenn¢nek tehets¢gesek ¢s mu-
latsÀgosak. Csak ¢ppen tÃlsÀgosan pÂrÀzra fogottak, azonkÁv¡l hirtelen tÀmadt ¢s pÀ-
ratlanul nagy k´z´ns¢g szÀmÀra Árnak, ¢s felelûsnek is ¢rzik magukat k´z´ns¢g¡k ne-
vel¢s¢¢rt. ögy kell Árniuk, hogy milliÂk ¢rts¢k ûket ä ezzel magyarÀztam szeg¢nyess¢-
g¡ket. Most, hogy olvasÂikkal megismerkedtem, lÀtom, hogy nyilvÀn az orosz ÁrÂk is
kiss¢ lebecs¡lik ûket. Legl¢nyegesebb azonban, hogy mÁg az orosz kommunizmus a
fiatalokban olyan emberfajtÀt teremtett, amelynek valÂdisÀga ¢s gy´keres ÃjdonsÀga
tagadhatatlan, az Ãj orosz irodalomrÂl ezt semmik¢ppen sem lehet elmondani.

örisÀg. Nem szÀmÁtottam rÀ, hogy akadok m¢g ¢rtelmes tÀrsasÀgra, ahol komolyan
hivatkoznak rÀ. Nem mintha ¢n magam teljesen ¢rtelmetlennek tartanÀm. Sût ha nem
is tÀrsadalmi, de müv¢szi elismer¢st ¢rzek irÀnta: homÀlyos, de hatÀrozott meggyû-
zûd¢sem, hogy a magyar lÁra r¢szben ennek k´sz´nheti erej¢t ¢s dekadenciÀjÀnak ne-
mess¢g¢t. Tudom, hogy eleven valÂsÀg, de azt hiszem, maga a fogalom gyakorlatilag
kimondhatatlan ¢s hasznÀlhatatlan. AlkalmazÀsa mindig nevets¢gesen hatott rÀm.
OsztÀlyfûn´k´m rendszerint Ágy kezdte erk´lcsi pr¢dikÀciÂit: àFiÃk, ÃrifiÃk vagytok,
Ãri apÀk fiai.Ê LegutÂbb pedig Icuska emlegette Ágy: à°n Ãrinû vagyok a f¢rjem utÀn.Ê

JanuÀr 15. H¢tfû (FolytatÀs)
Akik mostanÀban ¢lnek ezzel a kifejez¢ssel, igyekeznek Âvatosan bÀnni vele. Sz¢gyellik
kiss¢ az osztÀly´ntudatot, nyilvÀn fesz¢lyezi ûket, hogy az utÂbbi ¢vekben annyi Ãri-
ember vett r¢szt oly kev¢ss¢ Ãri dolgokban. SzÁvesebben szÂrakoznak egy paraszttal,
mint egy ostoba miniszteri tanÀcsossal. Ami alantas, azt àprolisÊ-nak tartjÀk akkor is,
ha jÂ csalÀdok tagjai k´vetik el, s a proletÀrok gyermekeit, ha szellemi emberek lettek
belûl¡k, ¢s jÂ modort sajÀtÁtanak el, szÁvesen tekintik Ãriembereknek. Mihail Kuzneco-
vot is megtett¢k tiszteletbeli Ãriemberr¢. Ez azonban az ÀthasonÁtÀsnak finom, de ´n-
tudatlanul ́ nzû kÁs¢rlete. Misa k¢ts¢gkÁv¡l nem Ãriember, Eti se volt az, senki a kivÀlÂ
szeg¢nyek k´z¡l. Az Ãriembers¢get, mer¢sz nagylelküs¢g¢vel, mely nem ´sszef¢r-
hetetlen a szuver¢n ´nz¢ssel, k´nnyelmü kapzsisÀggal, de mindig megtartja a nagy-
vonalÃ ¢s szeretetre m¢ltÂ formÀt, nem lehet a szÀrmazÀstÂl f¡ggetlenÁteni. K´nnyen

Vas IstvÀn: OstromnaplÂ ã 617



¢rezhetû, nehezen kifejezhetû kategÂria ez, zavaros ¢s v¢geredm¢nyben talÀn inkÀbb
Àrtalmas fogalom. Egyelûre semmik¢ppen se n¢lk¡l´zhetû, de helyettesÁthetû lesz
majd, ha a kialakulÂ Ãj tÀrsadalmi emberfajta megteremti a maga etikÀjÀt ¢s etikettj¢t.

Nem talÀlkoztam idÀig emberrel, akiben a magyar Ãr legl¢nyegesebb tulajdonsÀgai
müveltebben s egyÃttal hatÀrozottabban volnÀnak sürÁtve, mint C.-ben. °ppen az¢rt,
mert legkev¢sb¢ sem k¡lsûs¢gesen. Igen sz¢p, de teljesen kevert arc ¢s testalkat, s´t¢t
szÁnkomplexitja ellen¢re leginkÀbb angolnak hat, jÂ csalÀdbÂl szÀrmazÂ fiatal angol
tudÂsnak.

JanuÀr 16. Kedd (FolytatÀs)
A nacionalizmusnak legenyh¢bb formÀjÀrÂl sem akar tudni, a magyarokat t´bbnyire
megveti. Humanista, ha kivonjuk e fogalombÂl a kereszt¢ny r¢szv¢t elemeit. M¢rhe-
tetlen¡l gûg´s, az embereket tÃlnyomÂ t´bbs¢g¡kben f¢rgeknek tartja, akiknek sorsa
teljesen k´z´mb´s. MindazonÀltal szükebb hozzÀtartozÂit kiv¢ve mindenkihez nyÀjas
¢s szelÁd, azok¢rt pedig, akiket szeret vagy becs¡l, ´nmagÀt is hajlandÂ kockÀztatni.
Egyike a legbÀtrabb ¢s legnagylelkübb embereknek azok k´z¡l, akiket ebben a s´t¢t
esztendûben megfigyelhettem. Most viszont, hogy t´bben ¢l¡nk itt k¢nyszerü ´ssze-
zÀrtsÀgban, s t¡relmetlens¢g¡nk egyre nû, ennivalÂnk egyre fogy, vad term¢-
szetess¢ggel fogyasztanÀ el egymaga ¢lelm¡nk csek¢ly csemeg¢j¢t. Egyk¢ppen van
hajlama a term¢szettudomÀnyokhoz meg a humanista tudomÀnyokhoz. Nagyon te-
hets¢ges, valÂdi müv¢sz, de keveset dolgozik, ¢s szellemes, erûteljes k¢pzelete szÀmÀra
nincsenek meg a kellû levezetû csatornÀi. GazdasÀgosabb müv¢sz meg¢lne azokbÂl az
´tletekbûl, amelyeket C. besz¢lget¢s k´zben elszÂr. SzÀrmazÀsÀval, tehets¢g¢vel, fell¢-
p¢s¢vel az lehetett volna, amit akart, de û semmit se vÀllalt. Nem ¢ppen lustasÀgbÂl.
Otthon sokat fÃr-farag, tev¢kenykedik, szelleme is mozg¢kony, kedvtel¢sbûl, kÁvÀn-
csisÀgbÂl bÀrmilyen erûkifejt¢sre k¢pes. ý az, aki a legjobban ragaszkodik hozzÀ, hogy
az oroszokat rendesen fel´lt´zve, tÀrsasÀgbelien fogadjuk, mÀr csinosan kitakarÁtott
szobÀban. °ppen ez¢rt a tÀrsasÀgot teljes t¡relmetlens¢ggel korai felkel¢sre ´szt´nzi,
m¢g akkor is, ha û maga beteg. Egy Ázben azonban egy felvilÀgosÁtÀst vÀrtak tûle a
parancsnoksÀgon tÁz Ârakor. Ekkor a legk¡l´nb´zûbb mesterked¢sekkel siker¡lt az
idût odÀig elhÃzni, hogy ¢ppen tÁz Ârakor fogott neki az ´lt´zk´d¢snek.

Megalakult a magyar el´ljÀrÂsÀg. Mint hallom, a k´rny¢k nyilas szervezûi mind benne
vannak a vezetûs¢gben vagy legalÀbbis a rendûri karban. Fûleg a nûk erk´lcsi v¢delme
v¢gett kezdt¢k el a szervezked¢st, amelyre olyan nagy sz¡ks¢g lett volna a hidak, a
gyÀrak, a vÀros v¢delm¢ben. Adal¢k a nemi ¢let tÃlbecs¡l¢s¢hez.

JanuÀr 19. P¢ntek
T´bb mint egy h¢tig nem volt orosz lÀtogatÂnk. N¢hÀny napja azonban megint ben¢-
pes¡lt a hÀz. A f´ldszintre telefonosok k´lt´ztek, a kertet pedig h¢t, torontÀli szûnye-
gekkel letakart lÂ foglalta el. Rajtuk kÁv¡l ÀllandÂ helye van a hÀz elûtt egy Âcska konf-
liskocsinak, bizonyÀra Cegl¢drûl vagy Kecskem¢trûl hoztÀk magukkal. Kiss¢ nevets¢-
ges lÀtvÀny itt a hadi ¢let k´zep¢n a hÂban, hirtelen¢ben arra a b¢csi fiÀkerre eml¢-
keztet, amely Howard LçTHATATLAN L°GIñ-jÀban v¢gigporoszkÀl a SzaharÀn. Az alat-
tunk l¢vû lakÀsban, MisÀ¢k hely¢n, szÀllÀson kÁv¡l valami katonai irodÀt is berendez-
tek. A jelenlegi egy¡ttes tagjai egy szûke, fanyar, kiss¢ bizalmatlan vez¢rkari kapitÀny,
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civilben Àllamhivatalnok, egy kicsi, nyegle bajuszos hadnagy, bankhivatalnok, egy
mindig szomorÃ, elegÀns fiÃ meg egy mÀsik altiszt, aki tanÀrnak k¢sz¡lt, de nem fe-
jezhette be az àakad¢miÀtÊ.

JanuÀr 20. Szombat (FolytatÀs)
Vel¡k egy nû is, szint¢n egyenruhÀban, k´v¢r, buta, a legkispolgÀribb magyar hiva-
talnoklÀnyokra eml¢keztet. A tanÀrral ismerked¡nk meg elûsz´r, kÁvÀncsi, nyÁlt szemü
fiÃ, oroszul tanÁtgat benn¡nket, igen ´tletesen. De û maga gyorsabban tanul tûl¡nk
magyarul. Budapestrûl Ãgy tudja, hogy EurÂpa egyik legszebb ¢s legmüveltebb vÀ-
rosa. Ott ¡l az asztalnÀl, mialatt eb¢del¡nk, ¢s igen csalÂdik, hogy nem imÀdkozunk
eb¢d elûtt, k¡l´n´sen, mivel T. reverendÀban van. ý maga vallÀsos, ¢s mindig imÀd-
kozik, Ãgy lÀtszik, ¢ppen T. reverendÀja vonzotta hozzÀnk. ValÂszÁnüleg ennek k´-
sz´nhetj¡k d¢lutÀn a kapitÀny lÀtogatÀsÀt is, bÀr û ellenkezû c¢lzattal j´tt: T. ´lt´z¢ke
lÀthatÂan bosszantja, kijelenti, hogy Hitler is katolikus, ¢s aki hisz Istenben, mind rossz
¢s kegyetlen. Elismeri, hogy T. müvelt ember, de ez kapitalista müvelts¢g, ¢s nemso-
kÀra az eg¢sz vilÀg szocialista lesz, az amerikaiak, angolok, franciÀk is. Budapestet v¢g-
telen¡l kicsinyli, nem is vÀros MoszkvÀhoz ¢s LeningrÀdhoz k¢pest. Szegedet, Kecs-
kem¢tet, Cegl¢det emlÁti, ¢s a levegûbe fricskÀz. PrÂbÀljuk megmagyarÀzni, hogy kis
orszÀg vagyunk. Igen, de akkor hogy mert¡nk OroszorszÀgra tÀmadni?

JanuÀr 21. VasÀrnap (FolytatÀs)
Elmondjuk neki, hogy T. t´rt¢n¢sz. Bele kell Árni a t´rt¢nelembe, hogy Magyaror-
szÀgnak ezentÃl sohasem szabad fegyvert fognia. Egyebekben t´k¢letesen civilizÀlt
ember, a str¢ber k´ztisztviselûnek ¢s a dogmatikus Ãjorosznak nem nagyon rokon-
szenves vegy¡l¢ke, olyan, mint a mi Ãri nyilasaink voltak. K¢sûbb aztÀn az eg¢sz tÀr-
sasÀg felj´n, s magukkal hoznak egy k´zleg¢nyt, aki zsidÂnak hat, ¢s dobos egy rosztovi
kÀv¢hÀzban. ý szolgÀltatja most a tangÂharmonika-kÁs¢retet. LegszÁvesebben valce-
reket jÀtszanak, m¢g a àMÀrikÀmÊ-ot is. Mialatt elfoglaljÀk N¢metorszÀgot, meghÂ-
dÁtja ûket a n¢met keringû. Orosz dalokat viszont gy´ny´rüen ¢nekelnek, a nyelv sz¢p-
s¢ge ilyenkor d´bbent meg igazÀn. HatÀsos k¢p: az oroszoktÂl kapott gyertyaszÀl mel-
lett a kÀlyhÀnak tÀmaszkodÂ muzsikus keserny¢s, z¡ll´tt arca, a tanÀr ÀhÁtatosan figyel,
egymÀs mellett k´ny´k´lve a hetyke, mindig mosolygÂ csinovnyik mellett a m¢labÃs
tisztecske sz¢p, gyermeteg szûke feje, amint halkan ¢s finoman ¢nekelnek lassÃ ¡temü
dalokat. A kapitÀny a nagy piros bÀrsony karossz¢ken ¡l a k´z¢pen, fanyarul ¢s f´l¢-
nyesen.

A bÀjtalan tisztnû selyembrokÀt harisnyak´tût varratott.

A pesti r¢sz elesett, el¢rt¢k az osztrÀk hatÀrt. KÁvÀncsi vagyok. Amilyen kizÀrtnak tar-
tottam kilenc ¢vvel ezelûtt, hogy az osztrÀkok ¢let¡ket kockÀztassÀk f¡ggetlens¢g¡-
k¢rt, eleve ¢ppoly lehetetlennek ¢reztem, hogy B¢cs Budapest sorsÀra jusson, ehhez
a b¢csiek mind tÃlsÀgosan àweaner KindÊ-ek. NÀlunk a sarki rendûrtûl a polgÀrmes-
terig a hangadÂ r¢tegnek semmi k´ze Budapesthez, mind vid¢kiek, ¢spedig a vid¢k
s´pred¢ke, a legrosszabb bugrisok. Ha a vÀros Ãjs¡tetü k´ztisztviselû felszÁne a haza-
szeretet tartalmatlan ¢s Àlszent dagÀlya helyett csak annyira szerette volna Pestet, mint
a zsidÂk, MagyarorszÀg meg lenne mentve. Most lettem igazÀn àurbÀnusÊ.
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Megalakult a sajtÂ, egyik villÀban van a sz¢khelye. K¢t neves szerkesztû, k¢t kedves
Ãriember ¢s a szokÀsos s´pred¢k. öjsÀgra m¢g sokÀig nem lehet gondolni, ki kell vÀr-
ni, mi a helyes ÀllÀsfoglalÀs. Majdnem r¢gi hev¢vel ¢rzem az undort, amit hÃsz¢ves
koromban: inkÀbb vissza a gyÀrba, naponta tÁz ÂrÀn Àt szÀmolni ¢s levelezni, mint ezek
k´z´tt keresni szabadsÀgomat.

JanuÀr 23. Kedd
A hÀborÃ hasznos ¢lm¢nye. Hogy d¡hÁt ez a vigasz! Micsoda? ezek a temetetlen hullÀk,
ez a rikÁtÂ tüzijÀt¢k, ez az ostoba wagneri ÀgyÃd´rg¢s, ezek a tanÀcstalanul nyÀvogÂ
vagy ÀtkozÂdÂ nûk? Hogy az ÀgyÃzÀsban a mi hÀzunk is ´sszedûlhet, hogy a mi
asszonyainkat is f¢lthetj¡k, csak n´veli a helyzet k¢ptelen unalmÀt. Nyersanyag? k´-
sz´n´m, szÀmomra alig hasznÀlhatÂ. Igen, hasznos a fel¡letesebb humanistÀknak,
akik azt hitt¢k, hogy az ¢let l¢nyeg¢t csakugyan tartÂsan be lehet vonni a civilizÀciÂnak
valamilyen r¢gimÂdi vagy Ãjfajta, de egyformÀn Àlszent kenetteljess¢g¢vel. Vagy az
¢rz¢keny, de v¢gtelen¡l lusta C.-nek, akinek hÀzhoz szÀllÁtjÀk most az ¢lm¢nyt. Vagy
M.-nek, aki sohasem igyekezett csatornÀt l¢tesÁteni ¢lete ¢s k´lt¢szete k´z´tt, ¢s azt
hitte, hogy megÃszhatja az eg¢szet jÂl megcsinÀlt, nemes ¢s tetszetûs verseivel. Nekem
azonban az ¢let harminc¢ves koromig annyira feltÀrta v¢rkering¢s¢t ¢s jonhait, hogy
mindezt eleve tudtam ¢s meg¢rtettem. Semmire sem volt mÀr sz¡ks¢gem, csak nyu-
galomra ¢s szerencs¢re, hogy feldolgozzam elsû harminc ¢vem ¢lm¢nyeit. Ennek a
nyersanyagnak, azt hiszem, nem is az¢rt nem vehetem sok hasznÀt, mert nem hat rÀm
el¢gg¢. Ellenkezûleg. Ma mÀr ott tartok, hogy ¢lm¢nybûl a legt´bb, ami m¢g hasznos
lehet nekem, az volna, ha munka k´zben leszaladn¢k tÁz percre feket¢t inni, fejemet
szellûztetni.

JanuÀr 24. Szerda
HosszÃ sor v¢g¢n topogunk a hÂban a n¢pkonyha elûtt eb¢dre vÀrva. A n¢p hangulata
teljesen megvÀltozott, ugyanÃgy besz¢lnek mÀr a n¢metekrûl, mint k¢t hÂnap elûtt a
zsidÂkrÂl meg az oroszokrÂl. Hogy az¢rt pusztult el annyi ember Pesten, mert a n¢-
metek nem engedt¢k a polgÀri lakossÀgot a pinc¢kbe. Mi¢rt? csak hogy elpusztulja-
nak. AzonkÁv¡l ûk m¢rgezt¢k meg a Kapi utcai vÁzvezet¢ket. Persze Hitlernek k´nnyü,
mert nûtlen, aztÀn majd magÀba ereszt egy golyÂt.

Szemben a ferencesek temploma elûtt n¢gy friss orosz sÁr, tarka ¢s Ázl¢stelen müvi-
rÀg koszorÃkkal. A hÁdrÂl egy lovascsapat teljes rendetlens¢gben felvÀgtat a meredek
Ãton. K¢t perc mÃlva lerobognak, be a Pasar¢ti Ãtra, hÀrom perc mÃlva vissza, megint
f´l a hegyre. Tarka, ́ sszevissza ́ lt´zetek, z´ld, barna ¢s fekete nadrÀgok, bûrkabÀtok,
hÂszÁnü ÀlcÀzÂk´penyek, a kucsmÀk teteje szint¢n a legk¡l´nb´zûbb szÁnü. Milyen iga-
zi hÀborÃ!

FebruÀr 8. Cs¡t´rt´k
K¢t nap elûtt esett el a Baka utca. A hÀzi oroszok ma elvittek magukkal szek¢ren, ûk
fegyverromokat szedtek ́ ssze, k´zben elkÁs¢rtek minket haza, hogy megmenthess¡nk
valamit a holminkbÂl. Romantikus Ãt a k´dben, hullÀk, sz¢trombolt tankok ¢s bari-
kÀdok k´z´tt, v¢gtelen utÀnpÂtlÀsi felvonulÀs, vÀgtatÂ lovasok, poroszkÀlÂ gyalo-
gosok, ÀgyÃk, szekerek. A hÀz ́ sszedülve, a mi szobÀnkbÂl is hat lyuk n¢z ki az utcÀra,
a vetetlen Àgy k´zep¢n egy fel nem robbant grÀnÀt. A hÀzigazdÀt meg´lte a gÀz´ml¢s,
a konyhÀban vÀgÂdott el a k´v´n, ott v´r´slik a bûven ´ml´tt, megalvadt v¢r. Szom-
sz¢dunkat grÀnÀtszilÀnk ¢rte, seb¢vel kÂrhÀzba szÀllÁtottÀk, a kÂrhÀzat lebombÀztÀk,
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ott halt meg. Fakeresztjeik a hÀz elûtt lÀtszanak ki a hÂbÂl. A hÀzbÂl a f¢rfiakat elvitt¢k
az oroszok, term¢szetesen csak Bolla, a hÀzmester, a rendûr, a fûnyilas maradt ott teljes
k´v¢rs¢g¢ben. Ami a lakÀsbÂl hiÀnyzik, azt is û vitte el, nem az oroszok. De nem hi-
Ànyzik tÃl sok, mert Bolla m¢g nemigen mer feljÀrni a pinc¢bûl. A golyÂk n¢ha m¢g
mellett¡nk csapnak le, egyik a kocsit ¢rte. Most kezdem meg¢rteni, hogy BudÀbÂl
k´r¡lbel¡l mÀs se maradt meg, csak a mi k´rny¢k¡nk a Pasar¢ten. Pest talÀn nem
ilyen siralmas, de ¢pp a BelvÀros meg az ñlipÂtvÀros pusztult el; szÀmomra ez volt a
VÀros. Ha a nyilasok tÁz ¢vig lettek volna hatalmon, akkor se gyûzhettek volna telje-
sebben, mint ezzel a veres¢ggel: Pest pusztulÀsa kajÀnul hirdeti a nÀcik teljes diadalÀt.
De, valljuk be, nemcsak az ´v¢ket. Budapest pusztulÀsÀ¢rt nem kis m¢rt¢kben felelû-
sek a n¢piesek is, mindazok, akik tizen´t ¢ve agitÀltak a fûvÀros ellen. MiÂta a Nyugat
nagy nemzed¢ke kihalt, m¢g az irodalomban is mer¢szs¢g volt szÂt emelni a vÀros
mellett.

Kiv¢tel persze a zsidÂk. De az utolsÂ ¢vben nem kÁvÀntÀk-e ûk is el¢gszer a bombÀkat
a vÀrosra, amely ellen¡k fordult?

°pp ez¢rt nem tudom el¢gg¢ helytelenÁteni Zilahy vez¢rcikk¢t a SzabadsÀgban. A
leghazugabb magyar korszak utÀn Ãj lehetûs¢get nyit a hazugsÀgoknak: nem mi va-
gyunk hibÀsak, minden¢rt a n¢metek felelûsek. ¹nismeret helyett ´nÀltatÀs. Magam
r¢sz¢rûl, amikor meglÀttam Buda romjait, nem a n¢meteket Àtkoztam, hanem a ma-
gyarokat, a budaiakat, akik, szeg¢nyek, ott rettegtek ¢hesen ¢s piszkosan k´r¡l´ttem
a pinc¢kben, s a legjobb esetben is Àllati k´z´nnyel n¢zt¢k v¢gig a n¢metek ¢s a nyilasok
uralmÀt. °s itt nem gondolok semmif¢le hûsiess¢gre, ellenÀllÀsra, csak ¢ppen a szÁv
akaratÀra. Egy n¢pnek m¢goly passzÁv akarata ellen sem lehet uralkodni.

FebruÀr 10. Szombat
A sz¢tlûtt hÀzak, a pinc¢kben nyomorgÂ emberek cs´kkentik azt a hiÃsÀgunkat, hogy
lakÀsunk, asszonyaink a mi ¢rdem¡nkbûl maradtak s¢rtetlenek. Itt, Buda elpusztult
belsû r¢szein vilÀgosan nyomon k´vethetû a szerencs¢tlens¢g k´vetkezetes sorrendje:
az ÀgyÃ vagy a bomba t´nkreteszi a lakÀst, amely aztÀn term¢szetszerüen csÀbÁtja a
hÂdÁtÂt a tovÀbbi rombolÀsra, fosztogatÀsra; az emberek levonulnak lakni az ÂvÂhely-
re, ott v¢gleg elcs¡ggednek, elhagyjÀk magukat, a k´z´s pinc¢bûl r´videsen nyo-
mortanya lesz, az elpiszkolÂdott, szakÀllas, elz¡ll´tt szemü embereken nem is lÀtszik
mÀs rendeltet¢s, mint hogy bel¢j¡k rÃgjanak, megbecstelenÁts¢k ûket. De ha bek¢p-
zelts¢g¡nket el is oszlatta ez a lÀtvÀny, viszont megerûsÁtette azt az elm¢let¡nket, hogy
az oroszok leginkÀbb a rendben tartott, sz¢pen berendezett lakÀst ¢s az elegÀnsan
´lt´z´tt, fesztelen modorÃ embereket tartjÀk tiszteletben. C. szerint csak az Ãriem-
bereket.

FebruÀr 13. Kedd
öj k´z¢let. Volt nyilasok, ûk jelentkeztek elsûnek. A r¢gi kommunistÀk, a j´vû emberei,
egyelûre Ãgy pislognak a vilÀgba, mint aki hosszÃ pinc¢z¢s utÀn n¢z sz¢t a napf¢nyben.
A Gestapo hatÀrozott elûnye, hogy nûk nem szerepeltek benne. LukÀcs LÀszlÂn¢ a
politikai rendûrs¢g tagja. Minden pÂrusÀbÂl Àrad a bosszÃ. Nem tud belenyugodni
abba, hogy SzabÂ Lûrincet szabadon engedt¢k.

De egyelûre a legerûsebb sereg m¢g mindig az Ãriemberek¢. Csak ûk juthatnak be
a hivatalokba, megker¡lve a hosszÃ sorokat. Az ingyeneb¢dek sz¢tosztÀsÀnÀl is hatÀ-
rozottan elûnyben r¢szesÁtik ûket.
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Most mÀr a magyar hatÂsÀg is szedi ´ssze az embereket munkÀra, k¡l´n´sen hÂlapÀ-
tolÀsra. De k´zel sem annyi embers¢ggel, mint az oroszok. LÀttam, amint a mi Ãjs¡-
tetü, v´r´s karszalagos rendûreink, akiknek term¢szetesen legalÀbb a fele volt nyilas,
gumibotokkal hajtottÀk a t´meget. Az orosz rendûrs¢gben, hallom, senkit sem ¡tnek,
Ãgyis ¢rtenek hozzÀ, hogy megtudjÀk az igazsÀgot; nÀlunk azonban a v´r´s karszala-
gosok ism¢t v¢rrel vallatnak. O Hungaria aeterna!

Elûsz´r lÀttam Herczeg Ferencet. Csak lÀttam, nem ismerkedtem meg vele, mert N¢-
methy KÀroly, a polgÀrmester tapintatbÂl nem mutatta be az ¢ppen alakulÂ irodalmi
tanÀcs tagjait az ÁrÂfejedelemnek, akit a tanÀcs nem hÁvott meg. KifogÀstalan k¡lsûvel
jelent meg, mindenk¢ppen kitünûen festett. El van keseredve a àbarbÀrokÊ ellen, akik
megajÀnd¢koztÀk ugyan tizenn¢gyezer pengûvel, viszont sz¢thÀnytÀk a lakÀsÀt, ¢s el-
vitt¢k a feh¢r szmokingjÀt.

Bel¢p Per¢nyi Zsigmond, a koronaûr, aki r¢szt vett SzÀlasi koronÀzÀsi cirkuszÀban, a
VÀrban. LÀthatÂan megg´rnyesztett¢k az utolsÂ esem¢nyek, de azt is lÀtni rajta, hogy
valaha kackiÀs, kev¢ly megjelen¢se lehetett. Bel¢p¢sekor azonnal elhagytuk a szobÀt.
M¢rhetetlen, szem¢lytelen gyül´let. Meg tudom ¢rteni, hogy n¢hÀny csalÀdnak ¢v-
szÀzadokon Àt biztosÁtanak henye ¢s f¢nyüzû ¢letet, mert minden szÀz ¢vben adÂdha-
tik egy perc, amikor illûen kell viselkedni. De aki ezek k´z¡l ilyenkor is elv¢ti, azt aztÀn
csakugyan à¥ la lanterneÊ!

Felbukkant Ko., a forradalmÀr. Az utolsÂ ¢vben k¢tszer jÀrta meg a b´rt´nt, azelûtt
meg ´tsz´r. Tizenk¢t ¢ve tagja a pÀrtnak, minden szenved¢st elviselt ¢rte. Kitünûen
tudnak oroszul, û is meg a feles¢ge is, de annak megtiltotta, hogy oroszokkal szÂba
Àlljon, mert meglepet¢s¢re azt tapasztalta, hogy azok a nûknek àtisztess¢gtelen ajÀn-
latokatÊ tesznek. Amikor hozzÀnk bel¢p, ¢ppen egy k´v¢r tiszt ¡l nÀlunk, magÀval
hozta a gramofonjÀt, tangÂkat, valcereket jÀtszik. A sovÀny, ki¢hezett Ko. a szocializ-
musrÂl akar vele besz¢lni. Elmondjam neki, hogy a kapitÀny est¢nk¢nt nyilas szÁn¢sz-
nûkkel vacsorÀzik? Ko. amÃgy is el¢gedetlen, azt mondja, hogy az orosz hadseregben
nem akadt m¢g bolsevista, mert egyiknek sincs kellû marxista iskolÀzottsÀga. Ha hir-
telen a k´z¢pkor k´zep¢be pottyanna, nyilvÀn nehezen talÀlna ott kereszt¢nyt, mert
kevesen olvastÀk k´z¡l¡k az EVANG°LIUM-ot.

Egy fekete ´rm¢ny paraszt jÀr fel hozzÀnk mostanÀban, tûle kapunk naponta egy kis
kenyeret. Rokonszenv¢t annak k´sz´nhetj¡k, hogy ¢rdeklûd¢ssel hallgatjuk, amit az
´rm¢nyek nyelv¢rûl, ÁrÀsÀrÂl, t´rt¢nelm¢rûl besz¢l. ¹rm¢ny ́ ntudatÀt a szovjet nem-
zetis¢gi politikÀjÀnak k´sz´nheti, de ez az ´ntudat nÀla, eleinte Âvatosan, k¢sûbb ne-
kibÀtorodva az oroszok ellen fordul. Suttogva mondja el, hogy volt k¡l´n ́ rm¢ny had-
sereg is, de hiÀba, az oroszok t´bben voltak, ¢s SztÀlin parancsÀra beosztottÀk ûket az
oroszok k´z¢. Eln¢zem az arcÀt, amint az ́ rm¢nyek hajdani nagysÀgÀrÂl besz¢l. Ilyen-
kor is el¢g k¢nyelmetlen ¢rz¢s magyarnak lenni. Van-e nevets¢gesebb a kis n¢pek na-
cionalizmusÀnÀl? Igen, a nagy n¢pek¢.

MÀrcius 10. (?)
Tegnapelûtt reggel akartunk Pestre menni, mÀr elûzû este k¢sz¡lt¡nk rÀ. Eg¢sz ¢jsza-
ka a vÀrosra gondoltam. Hirtelen heves ÀgyÃzÀs, k´zeli g¢pfegyverropogÀs. Egy ideig
prÂbÀltam tudat alÀ szorÁtani a k´zeli csatÀt, m¢g nem bÁrtam elviselni a gondolatot,



hogy nem indulhatunk el. Hajnal fel¢ a lenti oroszok ordÁtozÀsa, g¢pkocsik begyÃjtÀ-
sa. Mire kin¢z¡nk az ablakon, a katonaiskola ¡res, kapuja tÀrva, csak a bed´gl´tt tank
Àll vÀltozatlanul az udvaron. A hÀzmester megint r¢m¡lten kopog: az ¡resen hagyott
f´ldszinti lakÀsban egy sebes¡lt magyar katonÀt talÀlt, aki azt ÀllÁtja, hogy mÀr V´r´s
JÀnos hadsereg¢bûl valÂ. Tudjuk, hogy ez lehetetlen, mindazonÀltal le kellene men-
n¡nk megn¢zni. De amint indulnÀnk, a hadaprÂdiskola kapujÀban megjelenik k¢t
katona, az elsû n¢metek karÀcsony Âta. K¢zigrÀnÀtokat dobÀlnak, ¢ppen a hÀzunk
fel¢, nyilvÀn az ellenÀllÀst akarjÀk kik¢mlelni. Semmi vÀlasz. Sz´kj¡nk talÀn hÀtra az
oroszokhoz? De ha a n¢metek golyÂi nem ¢rnek el, az oroszok biztosan lelûn¢nek.
Mindenesetre tanÀcstalanul dobÀlunk n¢hÀny holmit a kistÀskÀkba. K´zben ÀlldogÀ-
lunk az ablaknÀl. A hÀzbÂl kilopÂdzik a magyar katona, bicegve tart a Pasar¢ti Ãt fel¢.
Hirtelen elûbukkan k¢t orosz, elfogjÀk, hÀtraterelik. NÀlunk, a szobÀban, a pÀnik
apad, le¡l¡nk, hallgatunk. KoppanÀs az ablakon, puskagolyÂ ¡ti Àt az ¡veget, elsuhan
az ¡lû tÀrsasÀg k´zep¢n, mint a sokat emlegetett angyal. Kint n¢gy orosz k´zelÁti meg
az akad¢miÀt, kettû lassan, l¢p¢srûl l¢p¢sre k´r¡ln¢zve benyomul az udvar belsej¢be,
aztÀn gyorsan kij´n. K´zben felszaporodnak, lehetnek vagy nyolcan, fekszenek hason
a f´ld´n, vagy elbÃjnak a kerÁt¢s mellett, ahÀnyan, annyif¢le ruhÀban, izegnek-mo-
zognak, f¢lnek ¢s mulatnak. Ism¢t megjelenik a k¢t elûbbi n¢met, ûk m¢g most is sza-
bÀlyos, z´ld egyenruhÀban, fej¡k´n rohamsisakkal. Milyen term¢szetes lÀtvÀny volt
azelûtt ez az idomtalan, fordÁtott vas ¢jjelied¢ny a koponyÀkon, ¢s milyen nevets¢ges
most, a pr¢msapkÀs orosz fejek k´zt. Egyik n¢met sÀntÁt, az ember az ablakbÂl szinte
odak¢pzeli fogai csikorgatÀsÀt, amint a grÀnÀtot eldobja. A mÀsik mesebeli atl¢taalak,
a k¢zigrÀnÀtot a g´r´g diszkoszvetû tartÀsÀban kezeli. DobogÀs a l¢pcsûn, beront egy
csomÂ orosz, g¢pfegyverf¢szket ÀllÁtanak a k´nyvtÀrszobÀban, innen akarjÀk lûni a n¢-
meteket, azonnal menj¡nk le az ÂvÂhelyre. Magunkra kapunk, amit tudunk, ¢s pince
hiÀnyÀban a hÀzmester¢kkel egy¡tt a f´ldszinti konyhÀban szorulunk ´ssze. Az oro-
szok felvÀltva lÀtogatnak, egyik¡k elmes¢li, hogy huszon´tezer n¢met t´rt ki a DiÂs-
ÀrokbÂl a VÀr titkos alagÃtjÀn Àt. A mÀsik lelk¡nkre k´ti, hogy zÀrjuk be bel¡lrûl a
konyhÀt, ¢s kizÀrÂlag ût engedj¡k be, ha halkan hÀrmat kopog, ¢s jelszÂul elkiÀltja:
àvÁzÊ! Ha n¢met j´nne àhurrÀÊ kiÀltÀssal, akkor se nyissuk ki, ha pedig k¢zigrÀnÀtot
hajÁtana be, vess¡k magunkat a f´ldre. N¢hÀny perc mÃlva kopog, nem hÀrmat, csak
egyet, ¢s kivehetetlen¡l ordÁtozik orosz nyelven. Egy ideig hiÀba vÀrunk a jelszÂra,
aztÀn persze m¢giscsak kinyitjuk. K¢rdezz¡k, mi¢rt nem alkalmazta a jelszÂt. Ja, arrÂl
megfeledkezett. AztÀn egy onanista arcÃ katona lÀtogat, elÀrulja, hogy k´r¡l vagyunk
v¢ve n¢metektûl, lehet, hogy tÁz napig is itt lenn kell tartÂzkodnunk. De ez nyilvÀn
csak megf¢lemlÁt¢s, k´vetkezû kÁvÀnsÀga ugyanis, hogy itt akar aludni az asszonyok-
kal, a f¢rjek pedig forduljanak el. Benne vagyunk a menthetetlen ÂvÂhelyhangulat-
ban. O. azonban nem siklik ki szerep¢bûl. Mint amikor valaki Ãri tÀrsasÀgban illetlen
t¢mÀt ¢rint, elegÀns, bÀr t´rt orosz cseveg¢ssel hidalja Àt a helyzetet. A katona meg-
zavarodik, nem tud hogy elûhozakodni megint ÂhajÀval, kimegy. Hatan alszunk ¡lve
egy lÂcÀn. O. elûkelûen egy k¢nyelmetlen sz¢kbe ¡l, azon virrasztja Àt az ¢jszakÀt.

MÀrcius 15. Cs¡t´rt´k (FolytatÀs)
Reggel azonban felsz´kik a lakÀsba, ¢s mÂdjÀt ejti, hogy megborotvÀlkozz¢k. D¢lelûtt
g¢pfegyverropogÀsban olvasunk. T. kez¢ben Arany, Ottlik¢ban Nagy Endre k´nyve
a kabar¢rÂl, eny¢mben a DIE WELT ALS WILLE UND VORSTELLUNG. A konyha ablaka
f´lkandikÀl az utcÀra, ott vezetik az elsû n¢met foglyokat. RÀismer¡nk a sÀnta k¢zi-
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grÀnÀt-hajÁtÂ fekete, elvadult arcÀra. Mellette szûke tiszt l¢pked, az elûbbi g´r´g atl¢ta,
mÀr rohamsisak n¢lk¡l. Szem¡veg is lÀtszik most rajta, zÀrt, szigorÃ tanÀrarc, vagy
talÀn k¢mikus¢. Rajta a fegyelem, rezignÀciÂ ¢s elt´k¢lts¢g mellett k¢telkedû nyugati
¢rtelem. EgymagÀban, fogolyk¢nt is rendezettebben jÀr, mint a kÁs¢rû, eleven, ujjongÂ
¡zb¢gek, mongolok, feh¢roroszok. Lehetetlen nem lÀtnom az ´sszef¡gg¢st k´zte ¢s a
Vernunft-Erkenntnis k´zt. NemsokÀra hozzÀnk is tÂdulnak az oroszok: àBuda kaputt,
Buda kaputt.Ê Kiszaladunk az udvarra, szemben az akad¢miÀra terelik a foglyokat,
lehetnek nyolcszÀzan. így t´megben, egy´ntetü z´ld egyenruhÀik ellen¢re, semmi
tartÀsuk, szakÀllasan, z¡ll´tten zsidÂ munkatÀborokra eml¢keztetnek. K´r¡l´tt¡k fi-
cÀnkolÂ oroszok, lehÃzzÀk a n¢metek csizmÀit, helyette sajÀt bakancsaikat adjÀk oda,
k´zben fen¢kbe rugdossÀk a tiszteket. De k¡l´nben inkÀbb ked¢lyesek, mint gyül´l-
k´dûk, lej´nnek a fenti oroszok is, akik a mi erk¢ly¡nk´n kezelt¢k a g¢pfegyvert. Mind
r¢szegek. Egy¡tt iszunk, az ûrmester egy ¡veg tokajit ad k¡l´n nek¡nk, csodÀlatos,
jÂt¢kony ital. ýk mennek is el, ma este mÀr otthon alhatunk. Megj´ttek az elsû emeleti
oroszok, k´zt¡k a mi ́ rm¢ny¡nk is, de elvesztett¢k azt a f¢lszemü, vidÀm feh¢roroszt,
aki MarikÀt ¢s Gy´ngyit napok Âta igyekezett rÀbesz¢lni a szerelemre, hÀrmasban ¢s
egyszerre. Odafent v¢gtelen rendetlens¢g, az ablakok kit´rve, golyÂk, fegyverdara-
bok, k¢sek szerteszÂrva, bÃtorok feld´ntve, szem¢t, piszok, M. ¢kszere, az ¢n nyÀri
ruhanemüim hiÀnyoznak. Viszont bÃcsÃzÀskor rengeteg cigarettÀt kaptunk, a n¢me-
tektûl zsÀkmÀnyoltÀk. Ma a nûk sÃroltak, takarÁtottak, O. ¡vegezett, d¢lre a lakÀs rend-
je ¢s dÁsze helyreÀllt. Ideje, mert csak ez a lÀtvÀny hÀrÁtja el a szÀllÀskeresû katonÀkat.
ä D¢lben a HidegkÃti Ãton. V¢gig beborÁtjÀk a z´ld ruhÀs hullÀk. ýszinte k´z´ny. Most
¢jszaka, itt ¡l megint Grigorij hadnagy, ¢s kockÀzik a nûkkel.

Pesten. T´bb hÀznak, kevesebb lakÀsnak kellett volna megmaradni.

NÀlunk m¢g az oroszok is ä ́ nk¢ntelen¡l ä az osztÀlyelnyomÀst tÀmogatjÀk. Nagy iga-
zoltatÀsok, ma lÀttam egy ilyen elvitelre szÀnt csoportot. Csupa proletÀr. Term¢szetes.
Kinek nincs Pesten igazolvÀnya? Csak a szeg¢nyeknek.

MÀrcius 16. P¢ntek
A sokszÁnü, idegen karszalagok, a t´megesen felbukkanÂ jugoszlÀvok, csehszlovÀkok,
nem besz¢lve a m¢g elûkelûbb ÀllampolgÀrsÀgokrÂl. Eg¢szs¢gesek a lepratelepen.

Pest felszabadult romjai.
Jaj, nem tudok ujjongani.
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