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1945 k¢sû tavaszÀn KrakkÂban ismertem meg Wilhelm Machot. °pp a FALñ cÁmü
reg¢nyem korrektÃrÀjÀn dolgoztam, a k´nyv egy k¡l´ncrûl szÂl, aki annyira f¢l az
¢lettûl, hogy ki sem mozdul otthonrÂl, csak az ¢let lÀtogat el hozzÀ: a hÀborÃ, amely
csapdÀkat ¢s vesz¢lyeket rejteget. Megjelent belûle egy r¢szlet a TwÂrczoµÔban. Az ÁrÂk
hÀzÀban laktunk, a Krupnicza utcÀban, aprÂ szobÀm volt a legf´lsû emeleten vagy
inkÀbb a tetût¢rben, a berendez¢s egy asztal, k¢t sz¢k ¢s az Àgy. ºltem a k¢ziratoldalak
f´l´tt, amikor halk kopogÀst hallottam az ajtÂ felûl. Bel¢pett a vend¢g, ¢s m´g¢m Àllt.
Amikor hÀtrafordultam, arr¢bb l¢pett. Nagy fej¢n svÀjcisapkÀt viselt, ¢s vastag szÀja
volt, mint a n¢gereknek. K¡l´n´s, sugÀrzÂ tekintettel, szinte elbüv´lten n¢zett, majd
elûvett egy hatalmas orgonacsokrot. ä K´sz´n´m ä mondta. Letette az orgonÀt az asz-
talra, ¢s tÀvozott.

K¢sûbb bevallotta, hogy ezzel mondott k´sz´netet a TwÂrczoµÔban megjelent reg¢ny-
r¢szletem¢rt. ¹sszebarÀtkoztunk. HÃsz ¢vig tartott a barÀtsÀgunk KrakkÂban, k¢sûbb
VarsÂban, egy¡tt voltunk Zakopan¢ban ¢s a Visztula menti Kazimierzben, mindketten
tagjai voltunk a Nowa Kultura szerkesztûs¢g¢nek, ÂrÀkig besz¢lgett¡nk nÀlunk az ñvÀ-
rosban, gomolygott a f¡st a Sport cigarettÀbÂl, ezeket kett¢t´rve, ¡vegszipkÀba nyom-
va szÁvta. BarÀtsÀgunk nem volt mentes a kritikÀtÂl. Nem szerettem, ha a vûleg¢nyeit
is magÀval hozta, nem mindig talÀltam ûket bizalomgerjesztûnek. Ezt soha nem bo-
csÀtotta meg nekem. AbszolÃt barÀtsÀgot k´vetelt, szenvedett, ¢n viszont akkor m¢g
nem ¢rtettem, milyen a homoszexuÀlisok gy´trelme, messze volt m¢g akkoriban a mai
nyÁlt ¢s emancipÀlt ¢let¡k. Egyik ¢jjel a zakopanei WatrÀbÂl szÀnon vitt haza benn¡n-
ket egy gurÀl, r¢szegek voltunk mind a ketten. HÂ, fagy, f´l´tt¡nk csillagok ¢s a csu-
pasz KrupÂwki. A gurÀlt el´nthette a kozmikus ÀhÁtat, mert odaszÂlt a lÂnak: ä GyÁte,
Baµka! F´l az ¢gbe! ä Wilek f´lÀllt a szÀnon, ¢s hirtelen Âb¢gatni kezdett. Bepanaszolta
Istenn¢l az embereket, a vilÀgot, ¢s szeretet¢rt esedezett. Nem sokkal azelûtt hagyta
el valaki. Elvittem az AstoriÀba. ä Mitûl bÃsult neki annyira az az Ãr? ä k¢rdezte a gurÀl
visszafel¢. Azt feleltem: ä MegbÀntotta a barÀtja. ä ögy gondolok vissza most erre az
esetre, mintha ez lett volna az elsû felvonÀsban a karossz¢k f´l´tt lÂgÂ puska, amely
eld´rd¡l, mire v¢get ¢r a harmadik felvonÀs.

Antoni S−onimski a RÂzsÀk s¢tÀnyÀn lakott. Szomsz¢dja volt Wa¶yk, Kott, ÷o−ki-
ewski ¢s Kruczkowski. ä Mach Kruczkowski embere ä mondta egyszer Antoni a Czytel-
nik KiadÂ ¢tterm¢ben ä, mindig ott lÀtom az ajtaja elûtt. BiztosÁtottam rÂla, hogy t¢-
ved, Mach a legbizalmasabb magÀn¡gyben jÀr Kruczkowskihoz; mire Antoni rosszal-
lÂan rÀm n¢zett: ä Naiv vagy, bogaram.

De ¢n tudtam, mit besz¢lek. Kruczkowski nemcsak az írÂsz´vets¢g, hanem a Len-
gyeläBolgÀr BarÀti TÀrsasÀg eln´ke is volt. Wilek Mach mÀr jÂ ideje kilincselt nÀla
´szt´ndÁj¢rt egy ifjÃ bolgÀr szÀmÀra, akivel a Fekete-tenger partjÀn ismerkedett meg.

°vekkel k¢sûbb talÀlkoztam ezzel a bolgÀrral Sopotban. VÀlsÀgos idûszakba ¢rt Wi-
lek Machhal valÂ kapcsolatom. K´lcs´n´sen megs¢rtett¡k egymÀst, de mÀr korÀbban
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is voltak k´zt¡nk n¢zetelt¢r¢sek. Hogy min veszt¡nk ´ssze? Egy tojÀson. Egy nyers
tojÀs volt az oka, mert bele¡t´ttem a kutyÀm tÀlkÀjÀba az eles¢ge mell¢. Wilek f´lhÀ-
borodott. OrdÁtozni kezdett, hogy a hÀborÃ elûtt az û falujÀban, RzeszÂw mellett csak
hÃsv¢tkor ettek tojÀst, ¢s gyerekkorÀban, amikor t¢len t¡zelûj¡k sem volt, a szecskÀval
teli zsÀkba tett¢k ûket. A sÂtalan, zsÁrtalan krumplirÂl Âb¢gatott, ¢s a hering sÂs lev¢rûl,
amit karÀcsonykor kaptak. ä Az volt a desszert! ä ordÁtotta. Olyan jellemvonÀsokkal
vÀdolt sÀpadtan ¢s ellens¢gesen, amelyekrûl magam sem tudtam, kimetszette ûket a
hely¡kbûl, mint egy seb¢sz, ami annÀl nagyobb Àmulatba ejtett, mert mindezek elle-
n¢re biztos voltam benne, hogy ragaszkodik hozzÀm. Csak reakciÂm lÀttÀn csillapo-
dott le: figyelmesen n¢ztem, hallgattam, ¢s nem szakÁtottam f¢lbe egy szÂval sem. Ta-
lÀn meg is bÀnta a kirohanÀst, mert elhallgatott.

Ma mÀr nincs k¢ts¢gem afelûl, hogy engem is elbüv´lt ¢s megig¢zett a hÂdolat mü-
v¢szete ¢s az ́ szt´n´s ¢leslÀtÀs k¢pess¢ge, amivel mÀsokat megÁt¢lt, de ezt ritkÀn Àrulta
el. Ismerte a poklokat, a magÀ¢t ¢ppÃgy, mint mÀsok¢t, ebben rejlik a varÀzslÂk ereje.
VarÀzslÂ volt ez a parasztleg¢ny, fejbûl szavalta az ODºSSZEIç-t, k´zben legeltette a
teheneket. Ha n¢gerek k´zt ¢l, szarvakat viselt volna a sisakjÀn, ¢s mindentudÂ lett
volna. Biztosan tudta, hogy nem rajongok a k´nyvei¢rt, nem tetszett sem a ROZSDA,
sem a HEGYEK A FEKETE-TENGERN°L. A HEGYEK nem sokkal sopoti tartÂzkodÀsunk
utÀn jelent meg, ¢s ¢reztem, hogy neheztel rÀm visszafogott v¢lem¢nyem¢rt.

Alacsony ¢s kigyÃrt fiatalember volt a bolgÀr. Az arca sz¢p ¢s ravasz. A ZAIKS hÀ-
zÀban laktunk, ûk az egyik szobÀban, ¢n a szomsz¢dban. Gyakran Àtszürûd´tt a falon
Wilek behÁzelgû, gy´ng¢d hangja. Szerintem a bolgÀr nem ismerte f´l, hogy ez ho-
moszexuÀlis k´zeled¢s, talÀn nem tudta, mi¢rt van Ãgy oda ¢rte ez az ûsz¡lû halÀnt¢kÃ
lengyel. LÀttam, hogy a strandon szem¡gyre vette a nûket. Wilek hallgatott, ¢s bÃsult.
F¢lt¢keny volt a nûkre. Aggasztott a dolog. BoldogsÀg ¢s k¢ts¢gbees¢s vÀltakozott a
szem¢ben, ha a bolgÀr napbarnÁtott vÀllÀra n¢zett. T´bbsz´r elûfordult, hogy vacsora
utÀn a bolgÀr f´lszÁvÂdott. Ilyenkor rÀvettem Wileket, hogy s¢tÀljunk egyet a mÂlÂn
vagy a parton. S¢ta k´zben vicceket mes¢ltem neki, hogy kimozdÁtsam vagy inkÀbb
kiszakÁtsam kÀbulatÀbÂl. Tudtam, hogy ÀllandÂan a bolgÀrt keresi a tekintet¢vel. Csak
s´t¢ted¢skor ment¡nk haza.

Nem is az egy¡tt¢rz¢s vagy az irgalom vezetett elsûsorban, inkÀbb az, hogy idegen-
kedem az abszurdtÂl. Wilhelm Mach volt az egyik legintelligensebb ember, akit valaha
ismertem. Nem tudtam meg¢rteni, hogyan ejthette rabul ilyen k´z´ns¢ges l¢ny. Le-
het, hogy nem volt rossz gyerek a bolgÀr, csak az¢rt mÀszkÀlt el est¢nk¢nt, hogy haj-
lamaihoz illû kalandot keressen, biztosan f´l sem mer¡lt benne, hogy kegyetlen ez a
viselked¢s. Az elutazÀsuk elûtti napon javasoltam, hogy vacsora utÀn menj¡nk el
egy¡tt borozni a Grand Hotelbe. Wilek hÀlÀsan pillantott rÀm. A kÀv¢hÀzban szokat-
lanul ¢kesszÂlÂ voltam, ¢s pohÀrk´sz´ntût mondtam a HEGYEK A FEKETE-TENGERN°L
tisztelet¢re. A szomsz¢d asztal mellûl k¢t nû meresztgette rÀnk a szem¢t. MÀr tÀvozÂ-
ban voltunk, amikor ¢szrevettem, hogy a bolgÀr invitÀlÂ mozdulatot tesz fel¢j¡k, mint-
ha megbesz¢lt jel¡k lett volna. A kijÀratnÀl r´gt´n elillant. Wilek szeme olyan volt,
mint a halottak¢. HÁvtam, hogy j´jj´n be hozzÀm m¢g egy percre, besz¢lgess¡nk, de
elutasÁtott. Meg¢rtettem, hogy egyed¡l akar maradni. VÀrni akart.

MÀsnap, elutazÀsuk napjÀn ́ ml´tt az esû. A DZSñKER v¢g¢t Ártam Sopotban, az ÁrÂ-
g¢p kopogÀsa ¢s a szakadÂ esû zaja miatt nem hallottam, hogy valaki kopogtat. Csu-
romvizes svÀjcisapkÀban volt, hatalmas csokor lila orgonÀt tartott maga elûtt, tele volt
vele a k¢t keze. ä K´sz´n´m ä suttogta, ¢s letette az asztalra a virÀgot. A korÀbbi vo-
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nattal utaztak el, ¢n m¢g maradtam a h¢t v¢g¢ig. AztÀn visszamentem VarsÂba, ott
reggel cs´rg´tt a telefon, ¢s megtudtam a hÁrt, hogy Wilek Mach halott.

M¢rget vett be ¢jjel, mÁg vÀrta a bolgÀrt, aki megsz´k´tt a kocsmÀbÂl, ahol n¢pes
tÀrsasÀggal italoztak. A bolgÀr hajnalban ¢rt haza, ¢s vagy nem tudott, vagy nem mert
orvost hÁvni. çllÁtÂlag elûzû nap Wilek feltÀrta elûtte vÀgyait, ¢s a fiÃ megr¢m¡lt. Jegy-
zeteim k´z´tt ¢vek Âta van egy ilyen feljegyz¢s: àXander ä KrakÂw 45 + Sopot 65 ä
k¢t orgonacsokor.Ê Xander az egyik neve a HEGYEK A FEKETE-TENGERN°L hûs¢nek.

Olvasom, amit leÁrtam, ¢s az az ¢rz¢sem, hogy a k¢t orgonanyalÀbban van valami
giccsesen melodramatikus. Wilek Mach nem olyan volt, mint a giccses melodrÀmÀk
alakjai. Mindent pontosan Ãgy Ártam le, ahogy megt´rt¢nt. Elûfordul, hogy maga az
¢let rendezi az esem¢nyeket szentimentÀlis melodrÀmÀvÀ. Az a k¢rd¢s, le kell-e Árni
ilyenkor. Azt hallom: ä Nem is rossz, ahogy bemutatkozol. K¢tszeresen f´l vagy virÀ-
gozva...

T¢nyleg nem errûl akartam besz¢lni.
Fennmaradt a naplÂja, a halÀla elûtti utolsÂ percekig vezette. Az ÁrÂasztalfiÂkjÀban

eg¢sz halom r¢gi f¡zetet talÀltak. A teljes naplÂt lepecs¢telte egy bizottsÀg, ¢s elren-
delte, hogy a k¢zirathoz harminc ¢vig nem nyÃlhat senki. A hatÀridû tehÀt 1995-ben
jÀr le.

Feltehetûleg engem is sokszor megemlÁt Wilek Mach a naplÂjÀban, n¢ha barÀti,
mÀskor elÁt¢lû hangon. M¢gis t´bb volt, ami ´sszek´t´tt benn¡nket, mint ami elvÀ-
lasztott. HiÀnyzik a barÀtsÀga. Hiszen v¢geredm¢nyben a szÂ legteljesebb ¢rtelm¢ben
barÀtok voltunk ä abban az ¢rtelemben, amelyet nem cs´kkenthet a legnagyobb tÀ-
volsÀg sem t¢rben, sem idûben. Harminc ¢v utÀn Ãgy jelenik meg elûttem Wilek a
fej¢be hÃzott svÀjcisapkÀjÀval, ragyogÂ tekintet¢vel ¢s az Àzott orgonacsokorral, ahogy
valaha megjelent a lakÀsomon. BarÀtom szelleme jÂindulatÃ szellem. Mosolyogva n¢z-
z¡k egymÀst a folyÂ k¢t partjÀrÂl, ahol egy¡tt t´lt´tt idûnk folyik.

A megszeppent bolgÀron kÁv¡l m¢g n¢gyen ¡lt¡nk Wilhelm holtteste mellett. G´r-
cs´s halÀltusÀt vÁvhatott; a feh¢r takarÂ alatt kirajzolÂdtak teste k´rvonalai, hegyesen
kiÀllt k´ny´ke ¢s t¢rde a halotti lepel alatt. A jelenl¢vûk k´z¡l senki sem kÁvÀnta, hogy
kitakarjÀk az arcÀt. HÀlÀs voltam nekik, mert attÂl f¢ltem, olyannak ûrzi meg az em-
l¢kezetem.

A Krisztus utÀni elsû szÀzadbÂl f´nnmaradtak rÂmai szarkofÀgok, amelyekre ezeket
a betüket v¢st¢k: nf. f. ns. nc. Ezek latin szavak kezdûbetüi: àNon fui. Fui. Non sum.
Non curo.Ê Azaz: àNem voltam. Voltam. Nem vagyok. Nem t´rûd´m vele.Ê

Ez persze kereszt¢nyietlen, ellent¢tes a halÀl utÀni ¡dv´z¡l¢s hit¢vel ¢s minden val-
lÀssal, amely a l¢lekvÀndorlÀst hirdeti. TalÀn a rÂmaiak nem hittek a l¢lek halhatat-
lansÀgÀban. A sz¡let¢s elûtt semmi sem volt, a halÀl utÀn semmi sem lesz, a kettû k´zt
f´lvillan valami, ezt hÁvjÀk ¢letnek. Biztosan ez¢rt hatÀroztÀk el magukat olyan
k´nnyen az ´ngyilkossÀgra. FelvÀgtÀk az ereiket, vagy kardjukba dûltek, Ágy t¢rtek
vissza a gondtalan neml¢tbe. Isteneik nem csodÀlkoztak ezen. Nem tudom, hogy va-
lÂban ́ ngyilkos lett-e Wilhelm Mach, vagyis meg akarta-e tenni, ¢s csak az ifjÃ bolgÀr
okozta szerelmi csalÂdÀs miatt tette. MÀr jÂval korÀbban bizalmasan elÀrulta Ewa Ot-
winowskÀnak, hogy t´k¢letesen nyugodt, miÂta m¢rget hord magÀnÀl. Szerelmi csa-
lÂdÀs, k¢ts¢g sem f¢r hozzÀ. Olyan szerelem volt ez, amit nem hagytak jÂvÀ az istenek.
A bolgÀrbÂl jÂ esetben egy k´nnycsepp lett, kÀr rÀ szÂt vesztegetni. Nem volt ez rÂmai
´ngyilkossÀg, talÀn csak a fÀjdalmÀt fejezte Ágy ki, ezzel m¢rt b¡ntet¢st arra, aki meg-
szem¢lyesÁtette az ´nfeledt, boldog l¢tez¢st: lÀtod, mit csinÀltÀl, most te fogsz szen-
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vedni, te fogsz f¢lni az ¢lettûl. A bolgÀr elmes¢lte, hogy amikor hajnaltÀjt haza¢rt, Wi-
lek ¢lt m¢g, k¢rte, hogy hÁvjon orvost. A bolgÀr nem ismert VarsÂban egyetlen orvost
sem. F´lhÁvta k´z´s ismerûseiket, ûk el is j´ttek, de mÀr k¢sû volt.

Mi¢rt nem lÀtok hasonlÂsÀgot az antik istenek, istennûk ¢s Apell¢sz vagy Pheidiasz
festm¢nyei, szobrai k´z´tt, csak arany´kr´ket, -bikÀkat ¢s -teheneket lÀtok gy¢mÀnt-
vagy smaragdszarvakkal? TalÀn az Âkori mitolÂgia vagy legalÀbbis a reg¢k ¢s legendÀk
miatt, de nemcsak ez lehet a dolog m´g´tt. Zeusz persze ÀtvÀltozott bikÀvÀ, de mi¢rt
k¢pzelem magam el¢ DianÀt ¡szû alakjÀban, nem pedig tegzes vadÀszk¢nt ä nem, itt
valami mÀs lehet a hÀtt¢rben, nem a g´r´g ¢s rÂmai mondÀk. A t´bbistenhitben min-
dig van valami Àllatias. AlapjÀban v¢ve ezeket az isteneket nem hatjÀk meg az emberek.
Azok csak idegen, k´nnyelmü l¢nyek, jÂl rÀjuk kell mordulni vagy bel¢j¡k rÃgni, ne-
hogy megfeledkezzenek az ÀldozatrÂl, a mindennapi betevûrûl. Seneca azt ÀllÁtotta,
hogy a zsidÂk szamÀrfejet imÀdnak a szent¢lyekben, ¢s ezt olyan csÀszÀrsÀgban Árta,
ahol had¡zenet elûtt a vez¢rek a homokban hagyott tyÃklÀbnyomokbÂl jÂsoltÀk meg
az es¢lyeket. TyÃkok, ´kr´k vagy szamarak, egykutya: a rÂmaiak agyÀban az a hit ¢l-
hetett, hogy f´ldi sorsuk a hÀziÀllatok mancsÀban van. Ha itt legyint az olvasÂ, aki
ismeri Parandowski k´nyveit ä nem s¢rtûd´m meg.

Nem hinn¢m, hogy Wilhelm Mach a katolikus egyhÀz f´lfogÀsa szerint vallÀsos em-
ber lett volna. Sok olyan vonÀsa volt, ami jÂ kereszt¢nyre vallott, de ä Ãgy r¢mlik az
¢vek tÀvlatÀbÂl ä a t¡n¢keny lÀtszat ellen¢re jobban ig¢nyelte, hogy maga ¢lje Àt a sze-
relmet, mint hogy szerelm¢vel ajÀnd¢kozza meg valaki. Az istenek ¢rz¢ketlens¢g¢ben
szenvedett.

1982-ben lÀttam utoljÀra Jerzy Kosinskit egy k¢pes hetilap cÁmlapjÀn. F´lnyergelt lÂ
mellett Àllt meztelen felsûtesttel, kez¢ben lovaglÂostor, feszes bûrnadrÀgot viselt ¢s sar-
kantyÃs csizmÀt. Akkor volt pÀlyÀja csÃcsÀn, nem sokkal k¢sûbb k´vetkezett a bukÀs.
Nem tetszett A FESTETT MADçR, amely hÁress¢ tette. A kiadÂi tûzsdeÀrfolyam szerint
kicentizett reg¢ny, szex ¢s horror keveredik benne; az lenne a csÃcs az ilyen prÂzÀban,
ha leÁrna egy k´z´s¡l¢st a gÀzkamrÀban. Nem tetszett, hogy sztÀroltÀk, tele volt vele
a televÁziÂ, a sajtÂ, jelen volt a high-life partijain, ¢s egy amerikai milliomosnû oldalÀn
csinÀlt karriert. Nem nyerte el a rokonszenvemet szem¢lyesen sem, amikor 1966-ban
talÀlkoztam vele a PEN Club New York-i kokt¢lpartijÀn. Odaj´tt hozzÀm, besz¢lget-
t¡nk, kizÀrÂlag sajÀt magÀrÂl besz¢lt, csuklÂjÀn vastag arany karperec pompÀzott.
R´gt´n utÀna k´r¡lvett¢k a PEN Club korosodÂ amerikai dÀmÀi. MÀsnap reggel (a
Park Avenue ¢s a 34. utca sarkÀn laktunk akkor) megjelent nÀlam egy lib¢riÀs k¡ld´nc.
çtnyÃjtott egy nagy csomagot, rÀ volt Árva a nevem, Kosinski k¡ld´tt benne egy albu-
mot. A szarvasbûr k´t¢sü borÁtÂ alatt elragadtatott kritikÀk mÀsolataival teleragasztott
oldalak lapultak, mind A FESTETT MADçR-rÂl szÂlt. K¢sûbb f´lvilÀgosÁtott valaki, hogy
AmerikÀban ez Ágy szokÀs. Eszembe jutott Sartre mondÀsa: àNem lehet szer¢ny az ÁrÂ,
mert m¢g azt hiszik, hogy azt kapta, amit meg¢rdemelt.Ê Kosinski nem ismerhette ezt a mon-
datot, magÀnbesz¢lget¢sben hangzott el. M¢gis Ãgy ¢rezte, hogy ha egy ÁrÂ m¢g ¢le-
t¢ben olyan hÁrnevet akar szerezni, ami halÀla utÀn is tartÂs marad ä errûl sok ÁrÂ
Àlmodik ä, akkor reklÀmoznia kell magÀt. ºgyesen alkalmazta ezt az elvet, hiszen Àt-
lagon fel¡li intelligenciÀval ¢s ¢letismerettel rendelkezett (figyelemre m¢ltÂ szociolÂ-
giai essz¢ket Árt), de szembetünû hibÀkat k´vetett el. Nem sokkal a hatÀsos cÁmlapfotÂ
megjelen¢se utÀn tÀmadtak rÀ. PlÀgiummal vÀdoltÀk ä alaptalanul ä ¢s azzal, hogy
àn¢gereketÊ alkalmazott az ÁrÀshoz. çllÁtÂlag hamis ́ n¢letrajzot gyÀrtott (hÀny ÁrÂ van
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m¢g, akinek ugyanezt lehetne a szem¢re vetni...), hazudott, nem tud angolul Árni, sz¢l-
hÀmos. ä Ebbûl mÀr nem mÀszik ki ä mondta egy szerkesztûnû ä, v¢ge van, pedig
tulajdonk¢ppen el sem kezdûd´tt soha. A kritikusok ¢s hÁrlapÁrÂk, akik hallgattak,
amÁg sikere volt, mert nem volt mersz¡k k¢ts¢gbe vonni, most csaholva futottak az
¡ld´zûkkel. Kosinski sutÀn v¢dekezett. írt egy cikket a New York Timesba. Azt ÀllÁtotta,
hogy a lengyelorszÀgi kommunista rezsim cselsz´v¢s¢nek esett Àldozatul, ott r¢gÂta
¡ld´zik, de ez nem felelt meg a valÂsÀgnak, ¢s nem is hangzott meggyûzûen. Egyre
m¢lyebbre s¡llyedt. AztÀn elhallgatott. T´megesen vÀrtÀk az olvasÂk, amikor megje-
lent VarsÂban. HosszÃ sorok tolongtak a k´nyvesboltok elûtt, ahol dedikÀlta müveit,
hatszÀzezer p¢ldÀnyt adtak el A FESTETT MADçR-bÂl. Diadal.

A f¡rdûkÀdban talÀltak rÀ, pÀrafelhû vette k´r¡l, a fej¢n nejlonzacskÂ. A nyomokbÂl
arra lehetett k´vetkeztetni, hogy kÀbultan le akarta szaggatni a zacskÂt. ElmagyarÀz-
tÀk, hogy a sürü gûz ¢s a nyakra szorulÂ zacskÂ megk´nnyÁti a halÀlt. Az ́ ngyilkossÀg
okak¢nt ä New York-i lakÀsÀban k´vette el ä a depressziÂt jel´lt¢k meg, amely az al-
kotÂerû hiÀnya k´vetkezt¢ben l¢pett f´l. çllÁtÂlag nem tudott Árni. UtolsÂ k´nyv¢t fa-
nyalogva fogadtÀk.

Szerintem ez logikus ´ngyilkossÀg volt. Meg¢rtette, hogy bezÀrult a k´r, nincs me-
nekv¢s. ý rajzolta maga k´r¢. A hÁrn¢v utÀni vÀgy, a hazudÂs fantÀzia ¢s a szÀmÁtÂ
¢lelmess¢g csinÀlt a sorsÀbÂl Ázetlen tr¢fÀt. àV¢ge van, pedig tulajdonk¢ppen el sem
kezdûd´tt soha...Ê SzÁnezett madÀr. HÃsz ¢vvel ezelûtt, amikor a k´nyv francia kiadÀ-
sÀt olvastam, gondolatban Ágy fordÁtottam a cÁm¢t. ¹nk¢ntelen¡l, talÀn talÀlÂan.

Mit ¢lhetett Àt, milyen kÁnokat Àllt ki addig a napig, amikor zacskÂt k´t´tt a nyakÀra,
¢s elmer¡lt a forrÂ pÀrafelhûben... A rÂmaiak nem ismert¢k az ´ngyilkossÀgnak ezt a
fajtÀjÀt. ögy hallottam, nemr¢g talÀltÀk f´l. Olyan k´nyvben ajÀnljÀk, amely az ´n-
gyilkossÀg legbiztosabb formÀirÂl szÂl. FranciaorszÀgban betiltottÀk ezt a k´nyvet.

MÀjus eleje van, az elsû naps¡t¢ses napok, s¢tÀlunk a Szent Lajos-szigeten, melegek
az est¢k. A mÃlt hÂnapban nem Ártam. çprilis mÀsodik fel¢ben k¢t hetet t´lt´tt¡nk
Biarritzban, vÀltoz¢kony, t´bbnyire felhûs volt az idû. Nabokov k´nyve, a MçS PARTOK
nyomÀn kaptunk kedvet, hogy ellÀtogassunk erre a f¡rdûhelyre az Atlanti-ÂceÀn part-
jÀn, a Pireneusok lÀbÀnÀl. ýt gyermekkorÀban a sz¡lei vitt¢k nyaralni P¢tervÀrrÂl Bi-
arritzba. Errûl Ár a MçS PARTOK-ban, engem pedig elbüv´ltek varÀzslatos eml¢kei.
UtazÀs elûtt, csomagolÀs k´zben betettem a tÀskÀmba a Zeszyty Literackie 16. szÀmÀt
(1986. ûsz), k´zlik benne Mircea Eliade NAPLñ-jÀt. Nem olvastam el, amikor megje-
lent. A tengerparti szÀllodÀban tanulmÀnyoztam ¢ppen, amikor olyan bekezd¢shez
¢rtem, hogy meg kellett Àllnom, annyira m¢ly ¢rt¢lmü volt. ögy ¢reztem, e mondatok
szerzûje olyan igazsÀgot tart a tenyer¢be zÀrva, amit mÀr r¢gÂta ismerek. Eliade 1957-
ben Árta ezeket a mondatokat: àK´nyvet Árok arrÂl a jelens¢grûl, hogy az alaktalan ¢s a kÀosz
fel¢ tartunk, ezt mutatja minden modern müv¢szeti Àg t´rt¢nete. Azt hiszem, nyilvÀnvalÂ, hogy
ez mit jelent: elvetj¡k azt a vilÀgot ¢s a l¢tnek azt a jelent¢s¢t, amit elûdeink ismertek ¢s elfogadtak.
Egyet nem ¢rt¢s¡nket azzal fejezz¡k ki, hogy elpusztÁtjuk a mÃltb¢li vilÀgokat, sz¢tt´rj¡k a formÀt,
legyaluljuk a g´cs´rt´ket, ¢s megsemmisÁt¡nk minden nyelvet. Azt tartanÀnk ideÀlisnak, ha m¢g
romjait ¢s foszlÀnyait is eltaposnÀnk, ha visszat¢rhetn¢nk a tiszta feketes¢ghez, a teljes ¢s hatÀr-
talan alaktalansÀghoz, vagyis az egys¢ges kÀoszhoz. Ez is egy mÂdja annak, hogy tiltakozzunk
a most l¢tezû VilÀg ellen, ¢s kifejezz¡k vÀgyunkat egy MÀs, ismeretlen, friss, hajnali VilÀg utÀn.
NyilvÀnvalÂ: a k´z´s k´ltûi nyelv nem ¢rdekli azokat, akiket taszÁt minden ÏformaÎ, mert az csak
halvÀnyan eml¢keztet egy olyan szellemi vilÀgra, amelyben mÀr nem hisznek. Hiszen ez azt je-

Kazimierz Brandys: Eml¢kezetbûl ã 1463



lenten¢, hogy visszahelyezkednek az artikulÀlt ¢s Ïjelent¢ssel bÁrÂÎ vilÀgba, abba, amelynek lehe-
tûs¢g¢t tagadjÀk. [...] °rdekes, hogy az irodalomkritikusok, akik annyira imÀdjÀk az egzotikus,
ûsi mÁtoszokat, nem ¢rtik kedvenc t¢mÀjukat, nem fogjÀk f´l, hogy a mÁtosz mindenekelûtt elbe-
sz¢l¢s, egyetlen funkciÂja az, hogy megmutassa, hogyan l¢tezett valami. Az¢rt vonzÂdik a modern
ember a mÁtoszokhoz, mert titkos vÀgya a mesehallgatÀs, meg akarja tudni, hogyan sz¡lettek a
vilÀgok, ¢s mi t´rt¢nt azutÀn. Az irodalomkritikai szaknyelv ezt reg¢ny-reg¢nynek nevezi.Ê

Ahol az id¢zet v¢gzûdik, odaÁrtam a folyÂirat margÂjÀra ceruzÀval: àreg¢ny-reg¢nyÊ,
kicsit lejjebb pedig ä Michnik, ¢s alÀhÃztam. Nem k´nnyü ma mÀr megfejteni, mire
gondoltam, mi¢rt az asszociÀciÂ a reg¢ny ¢s Michnik k´z´tt. De az¢rt rÀj´ttem.

A Krakowski¢n, az irodalmi kÀv¢hÀzban lÀttam elûsz´r Adam Michniket. Nem sok-
kal azelûtt engedt¢k ki a b´rt´nbûl, ahol ä ha jÂl eml¢kszem, k¢t¢ves ä b¡ntet¢s¢t t´l-
t´tte, amikor 1968-ban r¢szt vett a diÀkok mÀrciusi tiltakozÂ akciÂjÀn a VarsÂi Tudo-
mÀnyegyetemen. Natalia Modzelewska asszony asztalÀnÀl ¡lt egy z´ldf¡lü fiatal-
ember, n¢zegette az oda jÀrÂ irodalmÀrokat. Meghallottam, ahogy azt mondta Natalia
asszonynak: ä Hiszen ez maga az elit! ä HangjÀban f¢lig-meddig komoly csodÀlat ¢r-
zûd´tt ¢s kiss¢ ironikus vagy ´nironikus hangsÃly: k¢rem sz¢pen, most j´v´k a b´r-
t´nbûl, ¢s mÀris itt ¡ld´g¢lek egy elit klubban, n¢zem az embereket, csupa nagy n¢v...
Nem tudtam, ki ez a fiatalember, de valami megragadott benne. TalÀn villÀmgyors ¢s
ÀthatÂ pillantÀsa, talÀn dadogÂ besz¢de ¢s a mozdulat, ahogy hÀtravetette a fej¢t, hogy
hatÀsos legyen Àlkomoly csodÀlata. Le¡ltem egy k´zeli asztalhoz, az eb¢didû k´zeled-
t¢vel lassan megtelt a kÀv¢hÀz. A hangzavarbÂl sürün kihallatszott a hangja, megfi-
gyeltem, hogy egyik cigarettÀrÂl a mÀsikra gyÃjt, f¡stfelhûket ereget, k´zben kama-
szosan, kiss¢ kecskeformÀn mosolyog. Arra gondoltam: ki ez a kis faun? Volt benne
valami egy¢ni, ami hiÀnyzott a t´bbi farmeros huszon¢vesbûl. Eb¢d k´zben megtud-
tam, hogy a fiatalember Adam Michnik. Hallottam mÀr rÂla. çllÁtÂlag '68-ban, amikor
benyomultak az egyetemre a àbÀcsikÀkÊ, akiknek gumibot lapult az aktatÀskÀjukban,
amikor ¡tni kezdt¢k a diÀkokat, hogy sz¢tzavarjÀk ûket, Michnik k¢ts¢gbeesve, sokkos
Àllapotban futkÀrozott k´rbe-k´rbe, mint aki meghibbant, ¢s fej¢t fogva kiÀltozott: ä
Fegyverbe! ä így mes¢lt¢k.

JÂval k¢sûbb ismerkedt¡nk ´ssze. Nem sokkal az utÀn, hogy megjelent POSTAI VA-
RIçCIñK cÁmü k´nyvem ä 1972-ben ä, ugyanabban az irodalmi kÀv¢hÀzban ¡ld´g¢l-
t¡nk hÀrman egy asztalnÀl Barbara ToruÄczykkal ¢s Michnikkel. A VARIçCIñK utolsÂ
level¢rûl besz¢lgett¡nk, amely az egyetemen v¢grehajtott mÀrciusi pogromrÂl ¢s a k¢-
sûbbi esem¢nyekrûl szÂl: a cionizmus elleni harc jelszavÀval leplezett ¢rtelmis¢gellenes
hajtÂvadÀszatrÂl, a diÀkok letartÂztatÀsÀrÂl, a nyugati emigrÀciÂhullÀmrÂl. Azt hi-
szem, ezzel a nappal kezdûd´tt a barÀtsÀgunk, ¢s tart mÀig is.

Azt mondom: barÀtsÀg. R¢szemrûl mindenk¢ppen. Hiszen velem ellent¢tben
Michniknek igen sok barÀtja van, ¢s belÀtom, ¢n egy vagyok a sok k´z¡l. V¢rszomjas
ellens¢gei is vannak. Ma mÀr k´z¢leti szem¢lyis¢gk¢nt harcol az eszm¢i¢rt, olyan lap
szerkesztûje, amely hatÀst gyakorol a k´zv¢lem¢nyre. ElûadÀsokat tart vilÀgszerte, Àl-
lamfûk fogadjÀk, ¢s ez gyakran irigys¢get kelt honfitÀrsaiban. MostanÀban ritkÀbban
lÀtjuk egymÀst, PÀrizsban vagy VarsÂban talÀlkozunk. A hosszÃ megszakÁtÀsok ellen¢-
re talÀlkozÂink sorÀn k´zel vagyunk egymÀshoz, tartalmas besz¢lget¢seket folytatunk,
n¢ha vitatkozunk. Vagyis m¢giscsak barÀtok vagyunk.

írtam rÂla a HñNAPOK-ban. Konstanty JeleÄski elolvasott belûle egy r¢szt, aztÀn
azt mondta, olyan nekem Michnik, mint apÀnak a fia. Akkor azt feleltem neki, hogy
meghatÂ ez az ¢szrev¢tel, csak a àfiÃtÊ vÀltoztatnÀm à´cs¢mreÊ. HozzÀtenn¢m, hogy
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ez az ́ cs fontos szerepet t´lt´tt be az ¢letemben. Sokat k´sz´nhetek neki. Azt is tudom,
hogy egy idûben besz¢lget¢seink rÀnyomtÀk b¢lyeg¡ket az ÁrÀsaimra.

Nem ism¢tlem meg itt, amit a HñNAPOK-ban Ártam Michnikrûl. Gondolom, felka-
varta, amikor olvasta, de k¢sûbb sohasem ejtett¡nk szÂt errûl besz¢lget¢seinkben.
Nem is Ártam le mindent, amit Árhattam volna ¢rtelmi k¢pess¢geirûl ¢s bÀtorsÀgÀrÂl,
arrÂl, hogyan vert¢k a kapitÀnysÀgon ¢s a b´rt´nben. Akkoriban KuroÄ ¢s Chojecki
mellett û is a KOR-f¢le ellenÀllÀshoz tartozott, ûket ¡ld´zt¢k legjobban a Rakowiecka
utca emberei. Az ursusi ¢s radomi munkÀsv¢rengz¢s utÀn, amikor a diÀkok gyüjt¢st
szerveztek a beb´rt´nz´ttek csalÀdjÀnak megsegÁt¢s¢re, a KOR megalakulÀsa idej¢n
orgyilkossÀgokat hajtott v¢gre a BiztonsÀgi SzolgÀlat. EkkortÀjt keletkezett Michnik
legendÀja, ekkor lett n¢pi hûs. írtam a HñNAPOK-ban, hogy a lÂversenyen Nowakows-
kit k¢rdezgett¢k a zsok¢k, akik a Havanna kÀv¢hÀzban gy¡lekeztek: ä Marek Ãr, ki ez
a Michnik, mit tud rÂla? ä HÁres volt mÀr LengyelorszÀgban, az iskolÀkban, a boltok-
ban, a gyÀrakban àAdaµÊ-k¢nt emlegett¢k. Michniket el lehetett fogni, letartÂztatni ¢s
´sszeverni, de ha meg´lik, az nem csak az orszÀghatÀron bel¡l hoz sz¢gyent a Gierek-
rezsimre, pedig a rendszer igencsak szÀmon tartotta a Nyugat v¢lem¢ny¢t.

Azon t´prengek, lengyel sajÀtossÀg-e, hogy a hÁrn¢vvel ´vezett szem¢lyekre ilyen
gyorsan Àrny¢k vet¡l. Akkoriban hozzÀm k´zel ÀllÂ emberek besz¢ltek Michnikrûl
gyanakodva, kelletlen¡l. N¢ha f¢lbeszakÁtottam a besz¢lget¢st, mÀskor vitÀba torkol-
lott. Azzal vÀdoltak, hogy b´rt´nnel fenyegetû tev¢kenys¢gbe rÀngatom bele a nÀlam
fiatalabbakat, ha felhÁvÀsokat ¢s tiltakozÀsokat Árok alÀ. Azt feleltem erre, hogy nem
¢n vonom be a fiatalokat, hanem ûk engem: j´nnek hozzÀm a diÀkok alÀÁrÀs¢rt, aztÀn
amikor Âvom ûket a letartÂztatÀstÂl, azt mondjÀk, hogy inkÀbb rohadnak a fogdÀban,
mint a p´ceg´d´rben. Ha elutasÁtom ûket, mÀsoktÂl gyüjtik be az alÀÁrÀsokat, valaho-
gyan mindenk¢ppen terjeszten¢k a rendszer elleni tiltakozÀst; t´bbet hasznÀl, mint
Àrt a korom ¢s irodalmi munkÀssÀgom. így mentegettem magam.

°reztem, hogy falra hÀnyt borsÂ az ¢rvel¢sem, tudtam, hogy m¢g egy perc, ¢s el-
hangzik Michnik neve: mi¢rt van tele vele minden, mi¢rt nem l¢p S−onimski hely¢be,
nem talÀlom furcsÀnak, hogy minden¡tt jelen van? Sokszor mondtÀk ezt olyanok, aki-
ket jÂl ismertem ¢s szerettem. De mintha lÀzban ¢gn¢nek, inger¡lten, k¢szen a legocs-
mÀnyabb gyanÃsÁtÀsra. Ma mÀr ¢rtem, mi hÃzÂdott meg a hÀtt¢rben. Az aktÁv ellen-
ÀllÀssal Michnik leleplezte passzivitÀsukat. Persze hogy utÀltÀk a kommunista rezsi-
met, de cs´ndben utÀltÀk, nem kockÀztattÀk, hogy alÀÁrÀssal vagy mÀs mÂdon tilta-
kozzanak. KilÀtÀstalan, hamvÀba holt vÀllalkozÀsnak Át¢ltek mindenfajta nyÁlt ellen-
szeg¡l¢st; hatÀsvadÀsz gesztusnak ¢s hûsies pÂznak lÀttÀk csupÀn, ami mindenkire
n¢zve vesz¢lyes. Amikor ¢rtes¡ltek Michnik letartÂztatÀsÀrÂl, majd kiszabadulÀsÀrÂl,
azt k¢rdezt¢k: mi ez, ¢s mi van m´g´tte, provokÀciÂ? ProvokÀciÂnak tartottak min-
dent, ami nem àa despota megt¢veszt¢seÊ volt. Nem ¢bredtek rÀ ezek a korÀntsem
ostoba, rendes ¢rtelmis¢giek, hogy az ellenkezûje az igaz: a despota t¢vesztette meg
ûket. Michnik erk´lcsi irigys¢get keltett benn¡k. °rezt¢k, hogy ez a bolond jobban
teljesÁti a humanizmus parancsait, mint ûk, ¢ppen ezt nem tudtÀk neki megbocsÀtani.
így lehetne ´sszefoglalni ezt az ÀllÀspontot: àHÃzd ki a szekeret, te meg a hozzÀd ha-
sonlÂk, rÀntsd ki a kÀtyÃbÂl a kocsit, amiben ¡l¡nk. Mi nem tudunk leszÀllni rÂla,
hogy segÁts¡nk, mikor kint l´v´ld´znek, ¢s tulajdonk¢ppen el is vagyunk benne va-
lahogy. De hÃzzÀtok, hÃzzÀtok teljes erûbûl. Ha ki tudtok hÃzni a mocsÀrbÂl, csatla-
kozunk hozzÀtok, ¢s akkor...Ê Nem tudtÀk m¢g, hogy akkor ä vagyis most ä mÀsok
Àldozatk¢szs¢g¢t Ãgy ÀllÁtjÀk majd be, mintha nem LengyelorszÀg¢rt, hanem a hata-
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lom¢rt harcoltak volna, ́ nmagukat pedig becsapott embereknek t¡ntetik f´l, akik ak-
kor naivan hittek nekik.

Annak idej¢n a kommunista ZMP (Lengyel IfjÃsÀgi Sz´vets¢g) aktivistÀi voltak, k¢-
sûbb a Po prostu cÁmü hetilap olvasÂi lettek ä ma meg azt mondjÀk, hogy becsaptÀk
ûket. °vek mÃltÀn a SzolidaritÀsban kezdtek hinni, ¢s annak vez¢r¢ben, k´zben a Za-
pist olvastÀk. Megint csak naivak voltak, megt¢vesztett¢k ûket. PÀr ¢v vagy pÀr hÂnap
mÃlva azt mondjÀk majd, hogy megint hagytÀk, hogy elvakÁtsa ¢s rÀszedje ûket valaki,
nem tudom, ki, ¢s ût fogjÀk vÀdolni, rajta akarjÀk elverni a port mostani n¢zeteik¢rt.
ElgondolkodtatÂ, milyen szaporÀk ezek a naiv rÀszedettek.

Valahol azt Ártam, talÀn a LEVELEK Z. ASSZONYHOZ cÁmü k´nyvemben, hogy a leg-
metafizikusabb bün az irigys¢g lehet, mert ez a f¢lt¢kenys¢g magasabb rendü, tÀgabb
fajtÀja ä ahol mindenre ¢s mindenkire, akÀr az öristenre is f¢lt¢kenyek lehet¡nk. Ma-
napsÀg nemcsak politikai indÁt¢kai vannak a Michnik irÀnti ellenszenvnek. Azt hi-
szem, sok esetben abbÂl a kÁnbÂl ered az ellenszenv, amit a kivÀlasztott m¢rt rÀjuk, ¢s
ez az irigys¢g kÁnja. Azok k´z¡l, akik a hetvenes ¢vekben Âva intettek Michniktûl, egye-
sek k¢sûbb belÀttÀk t¢ved¢s¡ket, ¢s megszerett¢k àAdaµtÊ, amikor a hadiÀllapot alatt
ism¢t b´rt´nbe ker¡lt, mÀsok szalmalÀngszerü szerelemre lobbantak irÀnta, hogy 1989
utÀn megint elforduljanak tûle, ¢s àa v´r´s szalon sztÀrjÀÊ-nak nevezz¢k. MÀsok ¢szn¢l
voltak, ¢s csak akkor kezdt¢k tisztelni, amikor a Gazeta Wyborcza szerkesztûje lett.

1976 jÃliusÀban Obory k´zel¢ben meghalt Antoni S−onimski. A gyÀszmise utÀn ki-
vitt¡k a koporsÂjÀt a Szent Kereszt-templombÂl. Adamnak ez nagy megrÀzkÂdtatÀs
volt. Szerette Antonit. Nem volt meg a helye a koporsÂnÀl, az utolsÂ pillanatban Àllt
alÀ. Egy¡tt vitt¡k le a templom l¢pcsûj¢n az utcÀn gy¡lekezû sokasÀg k´z¢. K¢sûbb
jegyezte meg valaki: ä LÀttam, ahogy vitt¢tek, az ¢n oldalamon mindenkinek ûsz volt
a haja, csak egyvalakinek szûke.

R´videsen el¢rkezett a kollektÁv tiltakozÂakciÂk korszaka. NyÁlt lev¢l a Nyugaton
¢lû ÁrÂkhoz ä hÀrman hoztÀk el nekem Kazimierzbe a sz´vegtervezetet. Halina Miko-
−ajska BaraÄczakkal ¢s Michnikkel ä a Zapis ¢s a Rep¡lû Egyetem szerkesztûs¢gi ¡l¢se,
Michniket megint megverik a Testnevel¢si Fûiskola gorillÀi, aztÀn fogadjuk egyszer
az ¡gyn´k´kkel k´r¡lvett rep¡lût¢ren (elsû londoni ¢s pÀrizsi ÃtjÀrÂl t¢rt vissza). AztÀn
kettesben t´lt´tt¡nk egy d¢lelûtt´t, amikor elj´tt hozzÀm a NowomiejskÀra, az utcÀt
egybûl el´z´nl´tt¢k a titkosrendûr´k, akik fekete Mercedesszel k´vettek benn¡nket
a PoznaÄskÀra az ´ngyÃjtÂjavÁtÂhoz. HazÀig kÁs¢rtem akkor a BarÀtok sugÀrÃtjÀra.

Nem eml¢kszem a dÀtumokra, ¢s biztosan t¢vedek abban is, milyen sorrendben
k´vett¢k egymÀst talÀlkozÀsaink. De eml¢kszem a hÀrom utolsÂra: a '81-es sopotira,
amikor bemutatta a jÂvendûbelij¢t; aztÀn volt egy szeptemberben, amikor ¶oliborzi
lakÀsÀn a NOWA kiadÂ szÀzadik kiadvÀnyÀt ¡nnepelt¡k, akkor tegezûdt¡nk ́ ssze. °s
az utolsÂ talÀlkozÀsunkra november v¢g¢n, nem sokkal azelûtt, hogy elutaztam New
Yorkba: Andrzej Wernerrel ment Àt a VÀr t¢ren, az IrodalomtudomÀnyi Int¢zet kon-
ferenciÀjÀrÂl j´tt, ahol a mÀsodik nyilvÀnossÀg irodalmÀrÂl volt szÂ. TÁz nappal k¢sûbb
Àtrep¡ltem az Atlanti-ÂceÀnt, az Egyes¡lt çllamokban akartam t´lteni a k¢t t¢li hÂna-
pot. 1981. december 4. volt. Nem sejtettem, hogy nyugati utam ilyen hosszÃra nyÃlik.

New YorkbÂl KuroÄnak ¢s Michniknek is Ártam levelet, miutÀn ÃjbÂl b´rt´nbe ke-
r¡ltek. Adam vÀlaszlevele a b´rt´ncenzÃra b¢lyegzûj¢vel ¢rkezett. Tudatta, hogy jÂl
¢rzi magÀt, ÁrÀssal ¢s olvasÀssal t´lti napjait a cellÀjÀban. A b´rt´nkosztot nem dics¢rte,
volt viszont a lev¢lben egy f¢lig-meddig tr¢fÀs dics¢ret a benti ¢let tisztasÀgÀrÂl: àEz
Àm a luxus, hÂnapok telnek el, ¢s nem v¢tkezem...Ê Tudtuk mindketten, mirûl van szÂ, a
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bünnek melyik fajtÀjÀrÂl. VarsÂban nem a politika volt az egyetlen vitat¢mÀnk. Mond-
tam akkoriban, hogy a politika mellett van egy mÀsik ter¡let, ahol igen gyakran mü-
k´d¢sbe l¢p a hütlens¢gi t¢nyezû: ez az erotika.

Az Egyes¡lt çllamokbÂl PÀrizsba vitt az utam, onnan k¡ldtem Michniknek a b´r-
t´nbe egy k¢peslapot, amely az ¢gû Bastille-t ÀbrÀzolta. Nem tudom, megkapta-e.
K¡ldtem a lakÀsÀra, a BarÀtok sugÀrÃtjÀra egy tÀviratot a politikai foglyokra vonat-
kozÂ amnesztia utÀn. JÂval k¢sûbb lÀttam viszont egy riportmüsorban a francia tele-
vÁziÂban. Egy pillanatra tünt fel. A b´rt´nben kis, vilÀgos bajuszt n´vesztett, ettûl olyan
lett, mint a felkelûk Grottger k¢pein. JÂl Àllt neki a bajusz.

MÀjus mÀsodik fele. °rkeznek a hÁrek a lengyelorszÀgi sztrÀjkokrÂl. A rÀdiÂ k´zvetÁti,
mit kiabÀl a t´bbezres t´meg, mÁg a Belwederhez vonul: àKi a patkÀnyt az odÃbÂl!
Wa−¨sa, takarodj!Ê ä Hallom, hogy akasztÂfÀt cipelnek ¢s tÀblÀkat àIzraelbe a zsidÂk-
kalÊ felirattal. Fiatal ursusi munkÀsok vonulnak a t´megben, nyugdÁjas asszonyok bi-
tÂfÀval, tetovÀlt kopaszok, n¢hÀny politikusvez¢r, diÀkcsoportok. T́ bbs¢g¡k r¢geb-
ben, az eln´kvÀlasztÀsi kampÀny alatt Wa−¨sa fanatikus hÁve volt. K¢t ¢s f¢l ¢ve ellen-
feleit szidalmaztÀk hasonlÂ szavakkal. Akkoriban dicshimnuszokat zengtek az ÃjsÀgok
a Vez¢rrûl, talÀn csak egy akadt, ahol egy cikkben Âva intettek attÂl, hogy rÀbÁzzÀk az
eln´ki hivatalt. A cikkben nem voltak szitokszavak. Michnik mutatott rÀ Wa−¨sa n¢-
hÀny jellemvonÀsÀra, hogy hiÀnyossÀgai vannak a politikai kultÃra ¢s szokÀsok ter¢n,
¢s ezek ä mint megjÂsolta ä vesz¢lyess¢ vÀlhatnak, ha Àllamfûi tiszts¢get bÁznak rÀ.

Amellett, hogy elbüv´lû is tud lenni, ¢s sz¡ks¢g¢t ¢rzi, hogy büvk´r¢be vonja az
embereket, Michniknek mindig van bÀtorsÀga, hogy szembehelyezkedj¢k a t´bbs¢g-
gel. 1984-ben, amikor a beb´rt´nz´tt ellenz¢ki aktivistÀknak f´lajÀnlottÀk, hogy ki-
szabadulhatnak, ha kompromisszumot k´tnek a kormÀnnyal, Michnik visszautasÁtotta
ûket. NYUGI cÁmü k´nyv¢ben Jacek KuroÄ elmondja, hogyan prÂbÀlta akkor meg-
gyûzni: àAdam egyed¡l volt, a t´bbieket eltÀvolÁtottÀk a cellÀbÂl erre az idûre. Sz¢gyenkezve val-
lom be, hogy olyan volt, mintha megrendelt müsort adnÀnk. Hiszen egy¢rtelmü volt, hogy eg¢sz
LengyelorszÀgban ezt a cellÀt hallgatjÀk le a legt´k¢letesebben, mi meg Ãgy veszekedt¡nk, mint
egy lakatlan szigeten. [...] Adaµ azt kiabÀlta, hogy ha valaki alkudozni j´n a b´rt´nben ¡lû fo-
golyhoz, akkor az vagy ÀvÂs, vagy hozzÀjuk hÃz. °n azt ¡v´lt´ttem, nem hagyom, hogy ÀvÂsnak
nevezze a barÀtaimat, mindannyian felelni fogunk mindenki¢rt. [...] ä Menj a barÀtaidhoz,
mondjanak, amit akarnak! ä Azt mondjÀk, hogy adjuk el magunkat! Ki se ejts ilyet a szÀdon,
mert elgy´ng¡lsz! [...] Egybûl el´nt´tt a sz¢gyen, ahogy kisz¢d¡ltem Adam cellÀjÀbÂl. F´lmentem
valami szobÀba, ott ¡lt egy tiszt, ¢s nagyon sajnÀltam, hogy ilyen s¡letlens¢geket vÀgtunk egymÀs
fej¢hez. Megk¢rtem a tisztet, hadd prÂbÀljam meg m¢g egyszer, bele is egyezett, biztos azt gondolta,
hogy folytatom a rÀbesz¢l¢st. [...] Pocs¢kul ¢reztem magam. A tiszt is azt akarta, hogy Adam ki-
szabaduljon, ebben egy v¢lem¢nyen voltam vele a barÀtommal szemben. Nem tudtam, lÀtjuk-e
m¢g egymÀst az ¢letben. Bementem a cellÀjÀba, ¢s azt mondtam: ä BocsÀss meg. ä SÁrva fakad-
tunk, ¢s egymÀs nyakÀba borultunk.Ê

A bünrûl ¢s a sacrum v¢delm¢rûl Ár Michnik egy essz¢j¢ben. A sacrum ÀltalÀban vallÀsi
¢rtelemben hasznÀlatos: szents¢g, a nem e vilÀgi ¢rt¢kek ig¢nye. Ilyen ¢rtelemben l¢-
tezik sacrum a kereszt¢nys¢gben ¢s az iszlÀmban is. Michnik kiterjeszti ezt a fogalmat.
VilÀgi etikai elveket rendel hozzÀ, olyan emberekrûl besz¢l, mint Andrej Szaharov,
VÀclav Havel ¢s mÀsok, akik a kommunizmus gonoszsÀga elleni harcnak szentelt¢k
szabadsÀgukat ¢s ¢let¡ket. Ez a laikus sacrum.

De a k¡l´nb´zû kultÃrÀkban gyakran elt¢rû mÂdon ¢rtelmezik a gonoszt ¢s a go-
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nosz elleni harcot, a vilÀgon nem mindenkiben azonos a jÂ ¢s a rossz k¢pzete. A mar-
xista forradalmÀrok is ¢let¡ket ÀldoztÀk ideolÂgiai szents¢g¡k¢rt, a sacrumig¢nyt egy-
formÀn kiel¢gÁtette a sztÀlini totalitarizmus ä ¢s a hitlerizmus. F´lÀldoztÀk ¢let¡ket
vagy mÀsok ¢let¢t az osztÀly n¢lk¡li tÀrsadalom, illetve a germÀn faj oltÀrÀn, a keresztes
hadjÀrat ¢s az ¢gû mÀglya nem kereszt¢ny sajÀtossÀg. ManapsÀg undorral ejtj¡k ki az
àideolÂgiaÊ szÂt, szembeÀllÁtjuk vele a vallÀst ¢s az egyhÀzat. A nyugati kapitalista rend-
szerek hibÀjÀnak tartjÀk, hogy szents¢g n¢lk¡li civilizÀciÂt teremtenek. Nem vagyok
biztos benne, hogy helytÀllÂ a vÀd. Rengeteg rendes ember van ä Nyugaton ¢s mÀsutt
is ä, aki Ãgy ¢li le az ¢let¢t, hogy nem hiÀnyzik neki a vallÀs. Egyet¢rtek azzal, hogy
Szaharov ¢s Havel a humanizmus eszm¢i alapjÀn tagadta a kommunista Àllamot. Ez
volt a parancsolatuk, a sacrumuk. ValÂszÁnüleg ez a laikus, humanista sacrum kapott
hangot °mile Zola tiltakozÀsÀban, a J'ACCUSE-ben is. Hiszen a totalitÀrius Àllamok el-
lenz¢ke ¢s a nyugati burzsoÀziÀk is maguk¢nak vallottak egy tÁzparancsolatot, amely-
nek nev¢ben k¢szek voltak a halÀlra. LengyelorszÀgban a gdaÄski hajÂgyÀri munkÀ-
sok halÀlÀra emelt eml¢kmü, FranciaorszÀgban a CALAIS-I POLGçROK kûcsoportja
szimbolizÀlja ezt a hitet. De legjobban az nyugtalanÁt, hogy az ÁrorszÀgi ¢s palesztinai
terroristÀk is ànemes indÁttatÀsbÂl ¢s a legfûbb eszm¢¢rtÊ haltak-e meg, mint Drieu la
Rochelle ä vagy nem e vilÀgi hitekhez hasonlÂ sacrumot kell lÀtnunk a rasszizmus, a
nacionalizmus, a proletÀrdiktatÃra eszm¢j¢ben is. Forog velem a vilÀg, ha erre gon-
dolok.

MÀjus v¢ge. A sztrÀjkok mellett szervezett t¡ntet¢sek utÀn elfogadta a Szejm a ko-
alÁciÂs kormÀny irÀnti bizalmatlansÀgi indÁtvÀnyt. Egy szavazatnyi t´bbs¢ggel fogad-
tÀk el. Alig hirdett¢k ki az eredm¢nyt, amikor bel¢pett a terembe D., a bizalmatlansÀgi
indÁtvÀny ellen szavazÂ Kereszt¢ny-Nemzeti UniÂ k¢pviselûje. Akut gyomorrontÀssal
indokolta a k¢pviselû a k¢s¢st, amely ¢pp akkor lepte meg, amikor oda kellett volna
¢rnie a Szejmbe. így megbukott a kormÀny, mert hiÀnyzott D. k¢pviselû szavazata. Az
eln´k feloszlatta a parlament mindk¢t hÀzÀt.

Volt egy rosszul elûk¢szÁtett mer¢nylet Staµ kirÀly ellen: a kirÀly csak a papucsÀt
veszÁtette el. A novemberi felkel¢s az¢rt k¢sett, mert valaki nem gyÃjtotta f´l idej¢ben
a soleci s´rfûzd¢t. Augusztusban a varsÂi felkel¢s az¢rt t´rt ki korÀn, mert az egyik
vezetû t¢vesen azt jelentette, hogy a szovjet csapatok Àtl¢pt¢k a vÀros hatÀrÀt. A k¢p-
viselû gyomorrontÀsa szint¢n alkalmatlan idûpontban: tÃl k¢sûn vagy tÃl korÀn je-
lentkezett. çllÁtÂlag a k¢pviselû Ágy Àllt bosszÃt a kormÀnyon, ami¢rt elvett¢k tûle a
miniszteri tÀrcÀjÀt. Nevets¢ges, de nincs hangulatom a nevet¢shez.

ä Adam Ãr ä k¢rdezte Konstanty JeleÄski, amikor megismerkedett PÀrizsban Mich-
nikkel, aki akkor volt elûsz´r Nyugaton ä, valÂban hisz abban, hogy LengyelorszÀg
egyszer m¢g szabad ¢s f¡ggetlen lesz? ä Konstanty Ãr ä vÀlaszolta Michnik ä, nekem
ez valÂban legm¢lyebb meggyûzûd¢sem, de biztosÁthatom, hogy abbÂl a szabad ¢s f¡g-
getlen LengyelorszÀgbÂl az olyan emberek, mint ´n vagy ¢n, k¢nytelenek lesznek
emigrÀlni.

A kormÀny bukÀsa ¢s a parlament f´loszlatÀsa utÀn Ãj cikke jelent meg.  Ezzel az
intelemmel v¢gzûd´tt: àCsodÀk nincsenek. De balszerencse mindig ¢rhet benn¡nket. Tûl¡nk
f¡gg, hogy demokratikus ¢s nyugodt LengyelorszÀgban ¢l¡nk majd, vagy olyan Àllamban, amely
a vilÀg szem¢tdombja lesz.Ê

Azt mondtam JeleÄskinek: Michnik nem emigrÀl, t´rt¢nj¢k bÀrmi, LengyelorszÀg-
ban marad. Azt hiszem, igazam lett.

Michnik meglÀtogatott n¢hÀnyszor PÀrizsban a hadiÀllapot megsz¡ntet¢se utÀn.
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Nem maradt sokÀig, elûadÀst tartott, vagy nemzetk´zi konferenciÀn vett r¢szt. Este
telefonÀlt, szÂlt, hogy nÀlunk lesz mÀsnap reggelire. 1990 ûsz¢n mentem haza elûsz´r,
akkor VarsÂban talÀlkoztunk. Soha nem k¢rdezte, mi¢rt nem telep¡l´k vissza Len-
gyelorszÀgba. Azt hiszem, sajnÀlt, de szÂt sem ejtett errûl. M¢g mindig hasonlÂ dolgok
foglalkoztattak, ¢s ä mint mondta ä àugyanattÂl a majomtÂl szÀrmazunkÊ. Olvasom a
cikkeit a Gazeta WyborczÀban. Mindent figyelmesen elolvasok, amit csak Ár, m¢g ha nem
¢rtek is egyet mindennel. Mert fontos, amirûl Michnik Ár, szÀmunkra legalÀbbis ez a
legfontosabb: a lengyel szellem ¢s l¢lek. Gyakran Àr ellen Ãszik, fittyet hÀny az ellens¢g
v¢lem¢ny¢re, sokszor a barÀtok¢ra is. Szembefordul a nemzetben terjengû s´t¢t mÁ-
toszokkal ä a sajÀt mÁtoszÀ¢rt ¢s eszm¢j¢¢rt harcol, hogy teljes legyen a meg¢rt¢s az
emberek k´z´tt. Egyik ellenlÀbasa azzal vÀdolta, hogy csak szÁnleg hÁve a toleranciÀ-
nak. ä Az a l¢nyeg, kinek adjuk ki magunkat ä vÀlaszolta Michnik.

Tudtam, hogy kÁgyÂt-b¢kÀt kiabÀltak rÀ, k¡l´n´sen amikor szem¢lyesen k´zeledett
Jaruzelski tÀbornokhoz. F¡lembe jutott a szÂbesz¢d, hogy pertut ittak Madridban, Àl-
lÁtÂlag a spanyol kirÀlyn¢ dÁszvacsorÀjÀn. Ismerem Adamot, ¢s nem rÀzott meg a do-
log, meg sem lepûdtem. Nem lepûdtem meg, mert tudom, mennyire f´lvillanyozza a
t´rt¢n¢szt egy olyan szem¢lyis¢g, aki szerepet jÀtszott a t´rt¢nelemben, ellentmondÀ-
sos, heves indulatokat kelt, de t´rt¢nelmi szem¢lyis¢g, ût majd hosszÃ ¢vek mÃltÀn
Át¢li meg a j´vû. Ismertem azt a tulajdonsÀgot is Michnikben, hogy nem volt hÁve a
kollektÁv b¡ntet¢snek, t´bbsz´r f´ll¢pett a diszkriminÀciÂ sÃjtotta emberek v¢delm¢-
ben. Egy cikk¢ben v¢delm¢be vette azokat, akiket Piotr Wierzbicki megtÀmadott °R-
TEKEZ°S A TETVEKRýL cÁmü ÁrÀsÀban, olyan ¢rtelmis¢gieket, akik kit¢rtek az elûl, hogy
aktÁvan r¢szt vegyenek az ellenÀllÀsban ä ¢s nem Ártak alÀ dokumentumokat. Ugyan-
akkor tÀmadni szokott mÀsokat, akik a morÀlis ¢s irodalmi tekint¢lyek szf¢rÀjÀba emel-
kedtek, de szerinte nem szolgÀltak rÀ erre. Ilyenkor nem riadt vissza a legdurvÀbb
szavaktÂl sem, mint JÂzef Mackiewicz eset¢ben. Ez is heves felzÃdulÀst vÀltott ki.

Nem akarok Michnikbûl arkangyalt csinÀlni, aki kÀrhoztatja a bünt, ¢s karddal vÀ-
laszt sz¢t jÂt ¢s rosszat. A Jaruzelski tÀbornokkal valÂ kapcsolatÀrÂl Ár Jan Nowak, ¢s
azzal vÀdolja, hogy elmossa a hatÀrt a jÂ ¢s a rossz k´z´tt. Nem gyanÃsÁtja Àlnok indÁ-
t¢kokkal, rendkÁv¡l bÀtor embernek tartja. °n nem tudn¢k vÀlaszolni arra a ä szÀ-
momra alapvetû ä k¢rd¢sre, hogyan viselkedett volna Jaruzelski tÀbornok, ha '81 de-
cember¢ben fegyveres ellenÀllÀsra szÀnja el magÀt a SzolidaritÀs. Az ´ngyilkossÀgot
vÀlasztotta volna vagy a v¢rf¡rdût? Azt hiszem, erre a k¢rd¢sre Michnik sem tudnÀ a
vÀlaszt.

àAz¢rt vonzÂdik a modern ember a mÁtoszokhoz, mert titkos vÀgya a mesehallgatÀs... ¢s ami
azutÀn t´rt¢nik.Ê Ezt Árta Mircea Eliade. Eml¢kszem Michnik arcÀra, k´zelrûl mutattÀk
a televÁziÂban egy szerencs¢tlen müsorban, ahol Jaruzelskivel egy¡tt szerepelt PÀrizs-
ban, de nem volt hajlandÂ r¢szt venni a besz¢lget¢sben. Arra a fiÃra eml¢keztetett,
akit hÃsz ¢vvel ezelûtt lÀttam az irodalmi kÀv¢hÀzban a Krakowski¢n. Ugyanaz az Àt-
hatÂ tekintet, benne megvet¢s ¢s b¡szkes¢g. HÃsz ¢vig ¢n is Àt¢ltem viharos kalandjait.
Nyugtalanul ¢s aggÂdva k´vettem ÃtjÀt, ¢rdekelt, mi lesz vele, mi t´rt¢nik azutÀn. F¢l-
tettem. Mesebeli alaknak lÀttam, ¢s nem viccbûl nevezem hûsnek.

Ez nem hangzik komolyan. De szerintem m¢g mindig vesz¢lyben forog. çllandÂ
fenyegetetts¢gben ¢l, pedig sikeres a Gazeta Wyborcza, interjÃt adnak neki miniszter-
eln´k´k ¢s Àllameln´k´k, egyszerre veszi k´r¡l a szerencselovag ¢s az aranyifjÃ aurÀja.
A civilkurÀzsi¢rt harcol a demagÂgia ¢s a fanatizmus ellen¢ben, vagyis olyasmi¢rt, ami
ebben a vilÀgban t´bbnyire alulmarad. Igaz, hogy nincs egyed¡l a harcban, sz´vets¢-
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gesei is akadnak. De û maga tÃl szÁnes, tÃl feltünû, tÃl harsÀny. °s ugyanez¢rt vesz¢lyes
is: adottsÀga, hogy vonzza vagy taszÁtja az embereket, magabiztossÀga kihÁvÂ. Ez¢rt
fordult el tûle szÀmos barÀtja.

Benne ´ltenek testet ellens¢gei f¢lelmei ¢s fÂbiÀi, àMichnikeznekÊ àkommunistÀ-
zÀsÊ vagy àzsidÂzÀsÊ helyett. MÀr a KOR-ban t´lt´tt ¢vei alatt forgalomban voltak n¢v-
telen levelek apja ¢s bÀtyja kommunista tev¢kenys¢g¢rûl. °n is kaptam ilyen levelet.
Michniket ugyanÃgy utÀlta a BiztonsÀgi SzolgÀlat, mint az ellenz¢ki mozgalom bizo-
nyos csoportjai. Az àigazi lengyelekÊ f´lhÁvtÀk a figyelmet sztÀlinista mÃltjÀra (SztÀlin
halÀla napjÀn hat¢ves volt ez a sÀtÀn). Most mivel vÀdoljÀk? ¹sszeesk¡v¢st szûtt a Mag-
dalenkÀban? K¡lf´ld´n lengyel ¢rdekeket s¢rtett, szerelmi ¡gyekbe bonyolÂdott?
Mindennel.

Adam Michnik nem indult a k¢pviselû-vÀlasztÀson, nem t´lt be semmilyen hivatalt,
¢s ä sajÀt ÀllÁtÀsa szerint ä kivonult a politikÀbÂl. Egy hÂnapja mondta ezt Sopotban.
KÀv¢hÀzi napernyû alatt ¡ld´g¢lt¡nk, csillogÂ szemmel besz¢lt, milyen b´lcsen tette,
hogy kivÀlt, kivonult a politikÀbÂl.

A politika viszont nem szakadt el tûle. A Gazeta Wyborcza fûszerkesztûje, egy olyan
lap¢, amely f¢lmilliÂs napi p¢ldÀnyszÀmÀval formÀlja olvasÂi v¢lem¢ny¢t, hatÀst gya-
korol gondolkodÀsukra. A Gazeta minden szÀma politikus. LengyelorszÀgban ma min-
den politika, az iskolai hittanoktatÀs, a terhess¢gmegszakÁtÀs, a kast¢lyok reprivatizÀ-
ciÂja, az utcan¢v-vÀltoztatÀsok. Politikai tartalmuk van olyan szavaknak is, mint àdosz-
szi¢Ê vagy àtalicskaÊ. Nevets¢ges lenne Michnik apolitikussÀgÀrÂl besz¢lni. Mindig po-
litikai esem¢nynek szÀmÁt, ha megjelenik a GazetÀban egy-egy kommentÀrja, interjÃja
Havellal, Ko−akowskival, Turowiczcsal ä legyen bÀr szÂ irodalomrÂl, Istenrûl vagy a
modern ¢rtelmis¢gi szerep¢rûl. Eszmeis¢g¢nek politikai funkciÂja van.

Mi¢rt Árom ezt ä hogy igazoljam Michnik tiszta szÀnd¢kait, fizikai ¢s polgÀri bÀtor-
sÀgÀt? Hogy megv¢djem a vÀdakkal szemben, bizonyÁtsam f¡ggetlens¢g¢t, ¢s de-
monstrÀljam: gyakrabban van igaza ennek az ÃtonÀllÂnak, mint ahÀnyszor t¢ved?
Michnik nem szorul rÀ erre. Azt mondta egyszer: ä Mit akarnak tulajdonk¢ppen? Csak
nem vÀdolnak karriervÀggyal? Hiszen ¢n mÀr megcsinÀltam a karrieremet.

Lehet, hogy errûl van szÂ. Egyik¡ket sem fogom meggyûzni. ögy Árok Michnikrûl,
mintha megÁrhatatlan reg¢nyem hûse lenne. Ki tudok talÀlni t´rt¢neteket, teremtet-
tem k¢pzelt alakokat, elsû vagy harmadik szem¢lyben mes¢ltem rÂluk. De hogy olyan
alakot talÀljak ki, mint Michnik, Árjak rÂla egy àreg¢ny-reg¢nyÊ-t, kibontsam a k¢pze-
letembûl ¢s megkomponÀljam a hûs kalandjait, nem, erre nem voln¢k k¢pes. Megha-
ladja tapasztalataimat ¢s mes¢lûi tehets¢gemet. Biztosan ez¢rt Árok rÂla itt. Az¢rt, mert
csodÀlatot kelt bennem ¢s nyugtalanÁt, mert Ãgy ¢rzem, a sors akarata ez a szellemi
munÁciÂ, aminek û nincs is tudatÀban. N¢ha szeretn¢k szÂlni neki: Àllj meg! Szeretn¢m
figyelmeztetni. Szeretn¢m megÂvni ́ nmagÀtÂl ¢s az olyan emberektûl, akik teljes erû-
bûl azon fÀradoznak, hogy meghamisÁtsÀk az ¢letrajzÀt. Tehets¢ges az emberi kicsi-
nyess¢g, hatalmas potenciÀl birtokosa, ha hazugsÀggyÀrtÀsrÂl van szÂ.

Obory. Megint Oboryban vagyunk. HÀzunk elûtt illatoznak a violÀk. A nyaralÀs v¢ge
mindig violaillatban telik. Augusztus 17. van.

Ma megint hallottam Marek Edelmann mondatÀt: àLengyelorszÀgban nem a zsidÂ
az ellens¢g, hanem az ellens¢g zsidÂ.Ê

Ma van a nyaralÀs utolsÂ napja.
A rep¡lûg¢pen a Le Monde-ot olvasom, benne a PrÀgai Tavasz aktivistÀja, Ji±i Peli-

kan cikke, aki Michniket id¢zi: àA szabadsÀg¢rt harcoltunk, nem a bosszÃ¢rt.Ê




