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KEZDŐK AZ OXFORD STREETEN 
Kísérletek egy korszak idézésére*

Truth iies within a tinié and 
certain compass, bút the room 
fór error isimmense.
Bolingbroke: Reflections apón Exile

ÉRKEZÉS* ESŐBEN

Londonba, az 1956-os forradalom leverése után külföldre menekült magyar írók első 
nemzetközi találkozójára 1957, március 12-én érkeztem Bécsböl, egy hideg tavaszi éjszaka 
közepén, hidegen zuhogó esőben. Amikor a BEA Trident hirtelen zökkenéssel megtorpant 
és propellerjei egyszeriben láthatóvá merevedtek (a Jet akkor még néhány évnyi távolságra 
volt az európai és tengerentúli légi járatok általános használatától), az ajtó kinyílt, és szorgos 
kezek máris odaszorították a meredek lépcsőlejáratot, óriási villám hasított át a láthatatlan 
égen, bevilágítva -  hacsak egy pillanatra is — a Heathrow mindeddig sötétbe burkolt tájait. 
A repülőtér, mai méreteihez viszonyítva, vidéki vasútállomás benyomását kelthette egy 
tapasztalt világutazóban, de amagamfajta provinciális bukfenc, aki még sosem látott valódi 
repülőteret, a villám kékes robbanása egy ismeretlen világ ismeretlen méreteit villantotta 
fel, szívszorongató izgalommal. A villámot hatalmas dörrenés is követte -  szabályszerűen, 
de félelmetesen -  azt meg újabb villámok sorozata. Hogy ez a váratlan són et lumiére lelkes 
üdvözlet volt-e vagy aggódó figyelmeztetés a tapasztalatlan érkező számára, azt nem 
tudtam akkor, s nem tudom ma sem, 37 esztendő távlatából, noha manapság inkább 
figyelmeztetésnek venném.

Érkezésem pillanatában azonban-miközben, bőrig ázva, a lépcsőlejárattól a közelben 
várakozó BEA autóbusz felé futottam -  inkább a megérkezés ígéretének bizsergető melegét 
éreztem, semmint a rám váró ismeretlen hűvös borzongását; azt a fiatalosan naiv reményt, 
hogy ami előttem van, szükségképp jobb lesz annál, amit a hátam mögött hagytam. Ebben 
a hirtelen támadt derűben volt jó  adag igazság -  a londoni szabadság aligha lehetett rosszabb 
a budapesti rabságnál, ami, ha otthon maradok, nem váratott volna sokáig magára -  noha 
a jövő bársonyos harmóniáit sugalló angyal (minden menekültek szíves őrangyala), meg
fontoltan és tudatosan, több ezer éves tapasztalatának bölcs latbavetésével, elrejtette az 
érkezőelől aszabadság és rabság pólusai között meghúzódó átmenetek, fordulatok, váratlan 
meglepetések, érthetetlen színváltozások és érthető konokságok korántsem vigasztaló 
nüanszait. De így volt ez rendjén. A menekült, aki csak alig három-négy hónapos gyakor
latára támaszkodhatott, csupán helyzetének rendkívüli fluiditását érzékelte és vette tudo
másul amióta elhagyta országát, Szeged alatt, szakadó esőben-sárban, lábon álló kukorica-

* Noha az Évkönyv általában nem közöl személyes jellegű visszaemlékezéseket, ezúttal kivételt teszünk. A 
szerzőnek ez az utolsó írása, amely már halála után érkezett hozzánk és az iránta való tiszteletből közöljük. -  A 
.szerit.
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táblák és elhagyott Őrtornyok árnyékában, most először sejtett szolid szárazföldet a lába 
alatt. Londonban volt. Barátok és pályatársak között. Szabó Zoltán meleg üdvözlősoraival 
zsebében, ami Bécsben érte utol, váratlanul, de annál nagyobb örömet okozva. A test még 
borzongott a nyakába csorgó esőcseppek hideg tapintásától, de a lélek már felismerni vélte 
a jövő biztonságosabb körvonalait. Fellélegzettem. A busz egy ütött-kopott fabarakk előtt 
állt meg s utasai csendben sorba álltak az útlevél- és vámvizsgálat formalitásainak teljesí
tésére.

A Foreign Office tisztviselője, kis padkájának és nagy fontosságának védelme mögül 
mosoly talanul, de nem ellenségesen, csak a rutin közönyével, az éjszakai szolgálat termé
szetes türelmetlenségével vette át útlevelemet. Ez a kis füzetecske tulajdonképp nem is volt 
útlevél, csupán ideiglenes bizonyíték létezésemről, az osztrák külügyminisztérium és 
rendőrség pecsétjének hivatalos engedélye az ország területének elhagyására és az oda való 
visszatérésre három hónapon belül, ha egyáltalán szükségesnek látszik majd a visszatérés, 
ami ellen nekik kifogásuk nincs, bár-őszintén szólva-megfennének nélküle. „Vörös bőrű 
népi demokratikus” útlevelemet (ami gondosan imitált mása volt szegény Majakovszkij 
„vörösbőrű szovjet” útlevelének, mely a költőben oly nagy büszkeséget keltett, hogy nem 
sokkal elkobzása után főbe lőtte magát) az osztrák rendőrség már korábban bevonta, s így 
történt, hogy tisztviselőm most ezt az átmeneti dokumentumot -  mely valóban s nemcsak 
metaforikusán képviselte az átmenetet múlt és jövő, egy régi és egy radikálisan új helyzet, 
személy, lelkiállapot között- vette vizsgálat alá. Gyakorlott pillantása először személyemet 
azonosította fényképemmel, aztán kis íróasztalának egy rejtett fiókjába rejtett könyvben 
kezdett lapozgatni, a fenyegetés árnyéka nélkül, csupán Őfelsége Kormányának utasításait 
követve. Azzal már nem törődött, hogy titokzatos lapozgatása valami titokzatos könyvben 
(ami kezének mozdulataiból ítélve meglehetősen terjedelmesnek látszott), kellemetlen 
kavargást idézhet elő az utas gyomrában, aki még élénken emlékezett a pártközponti vagy 
minisztériumi nagykapuk fenyegető ávós legényeinek sunyi pillantásaira, melyek mindig 
arra kényszerítették, hogy hirtelen számba vegye sötét bűneit a párt vagy az állam ellen, 
melyek hirtelen váddá sűrűsödve életét fenyegethették.

Erről itt persze szó sem volt. „Very good sir” -  mondta tisztviselőm, nevemnek 
némiképp furcsa hangsúlyozásával. „How long do you intend to stay in the country?" Egy, 
talán két hétig, válaszoltam, s angol hangsúlyom furcsasága hirtelen kiegyenlítette tisztvi
selőm különös hangsúlyát, egyenlővé tett bennünket -  egyszerre -  az idegen nyelvek 
hangsúlyozhatatlan bábelében, testvérekké az érkezés és a távozás nyirkos limbójában. 
Tisztviselőm ezután udvarias fejbólintással kellemes szórakozást kívánt tartózkodásom 
rövid idejére, majd gyakorlott mosolytalanságának rutinos közönyével amögöttem szoron
gó utas felé fordult. Egy pillanatig még mozdulatlanul álltam előtte, létezésem érdektelen 
vákuumában, lesújtottan és haragosan (mert jólesett volna néhány szívélyes szót váltani 
vele, az esőről, a városról, Wordsworth táncoló tűzliliomaiiől vagy Blake tigriséről az 
éjszaka vadonéban, akármiről, ami ma született barátságunk gyengécske szálait erősebb 
kötelékké fonta volna egy képzeletbeli holnap számára), de erre most már, hirtelen megér
tettem, nem kerülhetett sor. Gyorsan a kijárat felé mutató nyíl irányába indultam, haragom 
elpárolgott. Miért is haragudtam volna rá? A szigetország kapuját tárta szélesre előttem. 
Kiléptem az esőbe.
, A British European Airways autóbuszára csak néhány percig kellett várakoznunk a 

fabarakk csorgó eresze alatt. Két és fél shilling ellenében felkapaszkodhattunk, öten vagy 
hatan a buszra, ami további várakozás nélkül a város felé indult, nagyokat zöttyenve az öreg
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országút buckáin, gödrein. Ez még akkor a régi országút volt a város és az épüld reptér 
között, évtizedekkel a Motorway magasépítési merész ívei és kecses kanyarjai előtt, abban 
az átmeneti korszakban, amit Macmillan miniszterelnök „soha ilyen jól nem éltünk” (we 
never had it so good) jelszava tett emlékezetessé. Utunkat keskeny, de jól ápolt füves 
járdaszigetek, váratlanul felbukkanó roundaboutok, pislákoló, halvány utcai lámpák s 
másodpercenként színüket váltó piros-zöld forgalmi fények tették változatossá és lassúvá. 
Csend volt a buszban s kívül is, az éjszaka homályában elmaradó kis falvak, kerületek, 
városrészek utcácskáin. Tizenegy óra felé járt az idő. Minden ismeretlen volt számomra. 
Az utasok, az utcák, a falakon felvillanó plakátok, az autóbusz ülésének szaga, az esőben 
feloldódó pirostéglás házak végérhetetlen sorozata. Az ismeretlenség magánya szakad rám. 
Nem tudtam, hol vagyok, hová tart a busz, hová tartok én, kihez fordulhatok útbaigazításért, 
tanácsért, meleg otthonért ebben a hideg, nyirkos, esőverte éjszakában. A teremtmény 
kozmikus magányát éreztem, amelyen csak az Úristen változtathatott volna, ha veszendő 
lelkem hozzá fordul, de ez akkor még nem jutott eszembe. Ignotus Pál meghívólevele jutott 
eszembe, amit két héttel ezelőtt küldött Bécsbe, és amiben írta, hogy bármikor érkezem, 
forduljak hozzá, tőle megkapom az (akkor még kidolgozatlan) részleteket. A levél zakóm 
belső zsebében lapult: megtapogattam, hevesen dobogó szívvel, az egyetlen szilárd pontót 
ebben a süppedékeny éjszakában.

A busz közben megérkezett valahová -  tíz perccel tizenkettő előtt -  s lerakta utasait 
egy halványan kivilágított üzlethelyiség hatalmas ablaka előtt, aztán minden további nélkül 
elpárolgott, enyhe diesel-illatot húzva maga mögött. Az üzlet, a BEA utazási irodája, 
természetesen zárva volt. Az utasok gyorsan szétszóródtak. Volt, akire magánautó várt, 
volt, aki gyalogosan vágott neki a kellemesen lejtő, hosszú útnak, (ami mint később kiderült, 
a Sloan Street enyhe lankája volt, a divatosan szexi Chelsea felé), minthogy a busz utasait 
(s ezt rajtam kívül mindenki tudta) a Knightsbridge földalatti-állomás közelében eresztette 
szélnek, s voltak akik a sarki taxiállomás cabbyjeinek gondoskodására bízták életüket. Ezt 
tettem magam is, most már kissé megkönnyebbülve (s szégyenkezve is autóbuszt magány
rohamom gyermetegsége miatt). Az eső közben elállt, s a város pillanatok alatt, áttetsző 
csillogással bújt elő az esőködös függönye mögül. A tiszta, friss levegőt egy közeli parkból 
érkező, főszagú, nedves szellő tette még illatosabbá.

Ignotusék, a levél szerint, valami Conduit mews nevű utcában laktak, a Paddington 
pályaudvar mögött, párhuzamosan a Westbourne Terrace kopott georgiánus házaival és 
elhanyagolt rózsatöveivel -am íg valami tisztességes lakást szerzünk, hangsúlyozta Ignotus 
levelében, mintegy mentegetődzve a paddingtoni átmenet silánysága miatt, mert (mint 
gyakorló emigráns, aki életének jelentős részét idegenben töltötte a második világháború 
alatt), ő  már tudta, hogy az emigráció voltaképp átmenet, bizonytalan, imbolygó híd a múlt 
és a jövő ködbe burkolt partjai között, ami csak lassan -  vagy talán sosem -  változik 
megkötött talajjá a vándor lábai alatt, szilárd földdé az idő akácrengetegének gyökeres 
szorításában. Cabbym könnyed fejbólintással vette tudomásul végcélját: jól megtermett, 
erős, viasszal pödrött bajszú fiatalember volt, akinek világosszőke haja rendetlenül hullott 
homlokába, s aki olyas fajta bizalmat árasztott magából, mint aborbélyok és szabók, amikor 
ollóikat csattogtatva nekilátnak munkájuknak. A kocsi megfordult -  egyetlen mozdulattal 
a keskeny mews-ban, oly mód, ahogy csak a londoni taxik tudnak fordulni különleges 
futószerkezetük segítségével -  s a Paddington pályaudvar felé vette útját (vagy legalábbis 
arrafelé, amerre minden kétséget kizáróan a Paddington-pályaudvarnak kellett lennie) -  
széles boulevardokon, keskeny átjárókon, széles közök macskakövein, mint aki pontosan
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tudja rendeltetésének nemcsak célját, hanem a taxisofőrök telepatikus tudományával, 
értelmét is. Demínt már annyiszor életemben-emigrációm előtt és után-m ost is tévedtem. 
Legnagyobb megdöbbenésemre kiderült, hogy bajszos cabbym nem tudja, merre található 
a Conduit mews? Keringtünk jobbra-balra az újból megeredő esőben a paddingtoni 
mews-ok, square-ekt lane-ek, place-tk, gardens-ek kifogyhatatlan találékonysággal évszá
zadok alatt alakított labirintusában jó  fél óra hosszat, míg végül is (cabbym minden 
bizonnyal feledhetetlen szégyenére) egy rongyosságában is megejtően méltóságteljes, 
ismeretlen tárgyak elhullajtott maradványait céltudatosan könnyed mozdulatokkal gyűjtö
gető csőlakó, a hátunk mögött húzódó utcára mutatott: taxink alig néhány lépésnyire állt a 
Conduit mews sötét házaitól. A cabby, aki nyilván szeretett volna minél előbb megszaba
dulni kudarcának szemtanújától, gyorsan felém fordult, „Fintshed, guv?" Várakozásra 
utasítottam. Kelletlenül biccentett, de leállította a motort, és cigarettára gyújtott, egy 
tisztességes borravaló reményében.

Ignotusék házának kapuja nyitva állt. Az emeletre egy keskeny, hosszú, meredek 
lépcső vezetett fel, amely a silány dróton csüngő poros villanykörte kétes fényében 
végeérhetetlennek tűnt Lihegve értem fel a harmadik emeletre. A csengő nem működött. 
Kénytelen voltam kopogni a barna faajtón. Nem jött válasz. Újra megpróbáltam, kissé 
erőteljesebben, hideg izzadtsággal a nyakamban. Elképzeltem Ignotusékat mély, első 
álmukban, amint a dörömbölés zaja tudatukba ér és óhatatlanul rémképeket idéz fel a 
múltból, amikor a „tetszhalott házban” várták a „pribék halál” (Hajnal Anna oly sokszor 
inkriminált versét idézve) érkezését nagy fekete Hillmanok vészjósló fékcsikorgatása 
közepette. Megborzongtam. Az ajtó túlsó oldaláról némi mocorgásféle hallatszott, $ egy 
halk, rekedtes hang kérdezte, „Who is it?” Megmondtam. Az ajtó kinyílt s álmosan, 
hálőkabátban, soványan felmagasodva a lépcsőház és az előszoba kettős fényében, Ignotus 
állt előttem, Flóra asszonnyal a háta mögött. Átöleltek. Megérkeztem.

NÉGY-ÖT MAGYAR ÖSSZEHAJOL

Negyvenen-ötvenen gyűlhettünk össze, március 15-ének reggelén a Russel Hotel egy 
kisebb melléktermében, amelynek szürke, homályos üvegablakai mögül szürke, homályo- 
san-üveges fény áradt, s hitetlen nyirkossága a lassan gyülekező résztvevőket valamiféle 
meghatározhatatlan, de elkerülhetetlen kellemetlenség előérzetével légy intette meg. Pedig 
itt, a modern angol irodalom cusanusi „kereszteződés! pontján” éreznünk kellett -  s talán 
éreztük is -  a nagy Bloomsbury Csoport élőés halott tagjainak közvetlen szellemi érintését. 
Rendkívüli árnyak sokasága vett körül bennünket. A szürke, hideg teremben, E. Forster, 
Aldous Huxley, T. S. Eliot, Lytton Strachey, Clive Bell, Raymond Mortimer, Virginia 
Woolf és még egy sereg briliáns költő, esszéista, regényíró, kritikus szelleme figyelmezte
tett bennünket, vidékről érkezőket arra, eljött az idő (sokan talán még hallani is vélték a 
dörgedelmes szózatot eme nagyságok szájából), amikor provinciális és balkáni irodalmi 
hagyományainkat, vagy legalábbis azok maradványait, végre fel kell számolnunk és be kell 
lépnünk -  emelt fővel -  a világ szellemi és irodalmi légterébe. Nem azért voltunk itt, hogy 
elvágjuk a szülőhazához kötő köldökzsinórt, hanem azért, hogy magunkévá tegyük a világ 
bonyolult univerzalitásának és transzcendens komplexitásának lehetőségeit, s mindezt a 
magyar irodalom véráramába ömlesszük á t Nem arról volt sző, hogy milyen hírünk van a 
világban, hanem arról, hogy milyen híreket adunk a világról. Hogy közülünk, gyülekezők
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közül ki, hogyan és mennyire értette meg e kimondatlanul is megejtő és váratlan szavakat, 
nem tudnám megmondani. Annyi bizonyos, hogy a termet, belépésünk pillanatától, vala
miféle éles, vibráló feszültség töltötte meg (amit minden bizonnyal sokan megérezték 
közöttünk), ami nem egyszerűen az alkalom káprázatos vetülete volt, hanem egyfajta 
mélyebb és bonyolultabb konfliktus, amelynek értelmét még nem tudtuk, vagy talán még 
sejteni sem akartuk.

A teremben vibráló feszültségnek többféle oka lehetett. Elsősorban a pillanat történel
mi emelkedettsége, az a tudat, hogy az elbukott, de győztes forradalom képviseletét 
külföldön nekünk kell magunkra vállalnunk, eszméit nekünk kell közvetítenünk, a nemzet 
fájdalmát nekünk kell elmondanunk a világnak. A helyzet Magyarországon akkor már 
egyre rosszabbá vált: a letartóztatások tömege volt napirenden, s nem váratott sokáig az 
írók -  Déry, Háy, Zelk, Tardos és sokan mások -  őrizetbevétele sem. Az írószövetséget 
már régebben feloszlatták vagy betiltották és az Irodalmi Újság megszüntetése -  mint a 
magyar forradalom egyik szimbolikus szóvivője és harcosa -  valósággá vált. Mindez a 
történelmi helyzet rendkívüli fontosságát és ünnepélyességét jelezte és ez aligha kerülte el 
a résztvevők figyelmét és tudatát. Az elnöki asztalnál ülők -  néhány kivétellel a külföldön 
élő magyar írók színe-java: Koestler Artúr, Mikes György, Tábori Pál, Pálóczi-Horváth 
György, Faludy György, Szabó Zoltán, Cs. Szabó László, Zilahy Lajos (aki valamiféle 
okból a megnyitás után érkezett, kissé megkésve: végigment a pályatársak sorai közötti kis 
ösvényen, megállt, feszesen az elnöki asztal előtt, s félszegen meghajolva derékben, 
bemutatkozott, mintha a Kiválóak Iskolája megalapítójának, a Híd szerkesztőjének, az 
Ararát szerzőjének öregedésében is éles vonásait senki sem ismerte volna fel) -  tisztában 
voltak feladatuk nagyságával is, lehetetlenségével is. Koestler Artúrnak effelől nem voltak 
kétségei:, A z emigráns írónak példátlanul felelős missziója van” -  szólt hozzánk, magyarul, 
zavartalan pontossággal. „Nem a propagandaakciót értem ez alatt... mindez nagyon fontos, 
nagyon fontos, de az emigráns írónak való missziója súlyosabb és több: ő képviseli a rab 
nemzet kultúrájának kontinuitását. Ő az őrzője a múlt hagyatékának, ő  védi ennek a 
hagyatéknak igaz lényegét a jelen és a múlt hamisítói ellen. A múltat sem visszahozni, sem 
eltörölni nem szabad és nem lehet: mindkét próbálkozás vétek a szellem ellen.” (Irodalmi 
Újság, London, 1957. május 15.)

Ezzel a magasröptűén általános vallomással vagy útbaigazítással persze mindenki 
egyetérthetett és egyet is értett a résztvevők közül, de ennek ellenére a feszültség továbbra 
is az első magyar írótalálkozó meghatározó jelensége maradt. Ez nem volt véletlen. Az 
emigrációk természetéhez tartozik a konfliktusok, ellentétek, viták -  s nemegyszer szemé
lyes összecsapások, áskálódások, viharok gyors kifejlődése s később álhatatos perziszten- 
ciája. A szovjet emigráció viselt dolgairól akkor már sokat tudtunk, mert 1953 után a 
moszkoviták -  vagy legalábbis jó néhányan közülük -  nem rejtették véka alá konfliktusa
ikat, személyes és politikai nézeteltéréseiket, ármánykodásaikat. Engem Sík Endre vezetett 
be, séta közben a Pasaréti úton, a moszkovita emigráció betsőés nem éppen étvágygerjesztő 
történetébe, 1955-56 viharos éveinek csendesebb pillanataiban. De hogy valójában mi 
történt -  a részletek bonyolult és cseles játszmáiban azt később Szamuely Tibortól, az 
1919-es csekista Szamuely unokaöccsétől tudtam meg, aki ügyes fordulattal, Algírból (ahol 
egyetemi történészprofesszor volt, magyar küldetésben) 1963-ban Londonba repült család
jával és ügyesen kicsempészett hatalmas könyvtárával egyetemben, azilumot kért és kapott, 
s nem telt bele egy év, s ő  lett az angol sajtó és televízió legartikuláltabb s -  kétség nélkül 
-  legkeresettebb szovjet szakértője. A szovjet emigráció valóban vérre menő csatáihoz
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persze hasonlítani sem lehetett a (későbbi) londoni emigráció perpatvarait: Moszkvában a 
viták könnyen vezethettek tarkólövéshez vagy a Gulág bejáratához; Londonban legfeljebb 
egy-egy gunyoros cikkhez, „leleplező” cikksorozathoz, szatirizáló feu illetonhoz, rejtett 
értelm i bökvershez (melyeknek célja nemcsak az ellenfél múltjának kizsigerelése volt, 
hanem -  lehetőleg -  jövőjének megsemmisítése is), valamiféle obskúrus magyar nyelvű 
újságban a földteke valamelyik kisebb-nagyobb kontinensén.

Közgyűlésünk elnöki asztala ily módon nemcsak felmutatta, de már előre is vetítette 
(tapasztalt emigráns számára) a későbbi ellentétek lényegét is, programpontjait is. Miért 
lett volna másképp? Életkor, tapasztalat, élmény, emlékezet, könnyeden és gyakran meta
fizikus gunyorossággal határozta meg a későbbi ellenfelek pozícióit. Akinek szeme volt, 
láthatta: a népies Szabó Zoltán mellett ott ült az urbánus Ignotus Pál, a virgonc, börtönjárta 
Faludy György mellett a humortalanul neutrális klasszicista Cs. Szabó László (akiről 
később kiderült, hogy se nem humortalan, se nem neutrális), a kozmopolita Koestlert az 
anekdotakedvelő, jókedvű, se nem urbánus, se nem népies Pálóczi-Horváth György szóra
koztatta börtönadomáival, gyakran pillantva karórájára, mert dolga mindig volt, sőt mindig 
sietős dolga volt, s egyébként is (teljességgel érthető módon ) halálosan unt minden 
értekezletet. A tábornoki kartól nem messze helyezkedett el a tisztikar s mellettük a fiatal 
sorlegények, akik az összejövetel legnépesebb részét alkották, s akiknek őszinte és lelkes 
megnyilatkozásai frissítőén hatottak az idősebb nemzedékek tapasztalatokkal terhes, noha 
nem kevésbé lelkes és őszinte útmutatásaira. Fiatal íróink már az oxfordi vagy cambridge-i 
egyetem diákjaiként bukkantak fel az összejövetelen, s magukkal hozták az Ősi intézmények 
szabad, történelmi levegőjét, amit egy évvel ezelőtt még nem ismertek. Itt volt András 
Sándor, a költő, akiből később a német irodalom ismert szakértője, egyetemi tanár és az 
Arkanum  c. folyóirat egyik alapító tagja lett az Egyesült Államokban; itt volt a Lukács-ta
nítvány, Mészárős István, Déry Tibor irodalmi munkásságának komoly értékelője; itt volt 
a szemfüles Gömöri György, a lengyel irodalom fordítója és propagátora, aki később a 
magyar irodalom külföldi művelőinek kérlelhetetlen kritikusa lett a Times Literary Supple- 
m ent hasábjain; itt volt Márton lászlő, könnyű kedvű és frissen futó novellák szerzője; és 
még sokan mások, akik valamennyien a nemsokára újból meginduló Irodalm i Újság 
hasábjain indították el valódi irodalmi pályafutásukat: az ellentétek és egyetértések bonyo
lult kavargása komoly értékeket hozott létre a magyar forradalom páratlan tüzének 
izzásában.

Voltak persze olyanok is, akik nem jöttek el, mint Márai Sándor, aki soha nem jött el 
sehová, csupán halhatatlanságának ablakából nézte-fígyelte a bűnös földi halandók vergő
dését, kisebb-nagyobb megvetéssel lebiggyesztett szája széle körül; nem jött el Horváth 
Béla sem, a kiváló költő, gyakorlott emigráns, a Szabad Európa Rádió munkatársa, aki 
később Vámos Imrével egyetemben Budapestre menekült a szabad világ magyar irodalmá
nak silány művelői elől (ekként is aláhúzva Radnóti Miklós egykori disztichonjának igazát). 
Voltak persze olyanok is, akiket különféle bürokratikus nehézségek akadályoztak meg 
utazásukban, mint Méray Tibort vagy Enczi Endrét (Párizsból, illetve Kanadából), de 
akiknek szelleme, tapasztalatai és gyakorlati tanácsai komoly befolyást gyakoroltak a 
közgyűlés menetére, eredményeire.

Amelyek nem voltak lebecsülhetők. A lappangó és hamarosan élesen materializálódó 
filozófiai, szociológiai, irodalmi és persze személyes ellentétek ellenére megalakult a 
M agyar írók  Szövetsége Külföldön  és lapja, az Irodalm i Újság, amerikai politikai és anyagi 
támogatással (ami később a kádárista sajtó támadásainak egyik középpontjává vált), és a
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közgyűlés egyhangú szavazatával. Ebben az egységben kristályosodott ki a lappangó 
ellentéteken túl, a demokratikus forradalom fennkölt erkölcsisége, nemes eszméje, s ezzel 
megformálta jövendő munkásságunk irányát, tartalmát. Történelmi hitelességi pillanat 
volt, de sajnálatosan tiszavirág-életű.

Ebédre, néhányunkat, Koestler invitált meg egy közeli s -  szerinte -  több száz éves 
pubba, valahol a Tottenham Court Road és a British Museum között, egy keskeny utcácska 
kellős közepén, amely Hogarth-ra emlékeztette a szemlélőt. Érkezésem elviselhetetlenül 
szürke esőjét fénylő, angol kora tavaszi napsütés váltotta fel, a város tündöklött a tavasz 
kékségében, s noha én még fázósan húztam össze esőköpenyem szárnyait, a londoniak már 
hőhullámnak deklarálták a langyosnak sem mondható szellőt. Fiatal lányok, könnyű, 
mélyen dekoltált ruhákban, fiatal férfiak ingujjban futottak dolguk után aszíhesen hullámzó 
utcákon. Koestlerpubja valóban ősréginek tűnt (számomra legalábbis) sötét, erezett fabur
kolatával, homályos üvegfalaival (amelyek egykor, gyakorlott emigráns szakértőink sze
rint, a nőket választottak el a férfiaktól), langyos ale és keménytojás szagával, amit még 
pronoszírozottabbá tett a konyhából beszivárgó birkazsír szaga. Tapasztalt emigránsaink, 
Pálóczi, Faludy, Mikes, Ignotus, akik itt töltötték háborús éveik javát, megszokott ottho
nossággal helyezkedtek el a padokon, székeken, melyek sűrű sorokban vették körül az 
alacsony, kerek asztalokat, s minden további ceremónia nélkül éhesen ropogtatni kezdték 
a kis üvegtálakban vagy apró, nemes veretű sárgaréz tányérokon felajánlott apró sós 
pereceket, amelyek keménysége a győzelem reményében vehette fel a versenyt a szemközt 
épülő üzletház vasbeton oszlopainak keménységével.

Koestler, vendéglátó házigazdánk, a kívülálló résztvevők gondtalan vidámságával 
figyelte kezdőink és újrakezdőink jókedvét s fejét jobb kezének öklére támasztva, szürkés
kék szemének cinkos villanásaival hallgatta a rabság adomáit, hátborzongató történeteit. 
Ismerte maga is mindezt a spanyol polgárháború idejéből. Barátaink többsége pedig jól 
ismerte őt, többen mint Ignotus vagy Faludy, a Szép Szó korából (mindhárman József Attila 
szőkébb baráti köréhez tartoztak), amikor Koestler, már akkor is gyakorló emigráns, 
Németországból jött haza, amint ezt önéletrajzában megírta, látogatóba, s így találkozásuk 
ma, a londoni pubban öreg barátságok folytatása volt, természetes és magától értetődő 
összejövetel egy régi, képzeletbeli kávéházi asztal mellett, ami korántsem volt mentes az 
elmúlt esztendők megpróbáltatásainak, szenvedéseinek szinte látható súlyától, de mégis
csak a fiatalság beláthatatlanperspektíváit idézte. Remekül érezték magukat.

Csendben hallgattam őket. Én most találkoztam személyesen először ezzel az eredeti 
íróval, kiváló gondolkodóval, s ez annál is érdekesebb volt számomra, minthogy -  tudtán 
kívül -  két alkalommal találkoztam már vele műveiben s mindkét alkalommal politikai és 
irodalmi pályafutásom (ha egyáltalán volt ilyen) egzisztenciálisan érzékeny fordulópontja
in. A Sötétség délben döbbenetes remekművét Somlyó György vagy Karinthy Ferenc hozta 
haza Párizsból 1947-ben, egyéves ösztöndíjuk végeztével, s akkor olvastam először a 
Le zero et l ’infmi hidegen érvelt vádiratát a moszkvai perek ellen. A regény, aligha 
véletlenül, a fiatal és lelkes kommunista haragjának és megvetésének tüzét lobbantotta fel. 
A hitehagyott áruló mesterkedéseit, hazug „egyenleteit” (így éreztem) közvetlen levélben 
kell visszautasítanom: ha tehetségét el is kellett ismernem, felháborodásomat nem hallgat
hattam el. Koestler kiadójának címére küldtem el Londonba, továbbítást kérve. Néhány hét 
múltán, érkezett vissza, nagyobb felháborodásomra, mint meglepetésemre, szigorú, fekete 
pecséttel a címzett neve felett. NEM KÉZBESÍTHETŐ. A szűkszavú üzenet postahivata
lunktól nem adott magyarázatot a nem kézbesíthetőség okára, s ugyancsak megtagadta a
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felvilágosítást a postahivatalok általános főnöksége is. De egyoldalú levelezésünk nem ért 
véget. 1955 nyarán került kezembe Koestler kétkötetes életrajza (Arrow in the Blue, The 
Invisible Writing), amelyekben a kommunista párttal való kapcsolatáról és szakításáról 
számol be. A hívóból ellenzékivé, majd antikommunistává váló író története rólam szólt -  
magunkról inkább, akik hasonló utat jártak be a háború végeztétől az ötvenes évek közepéig. 
A visegrádi alkotóházban (ahol akkor valamiféle filmszcenárión dolgoztam Keleti Márton 
számára) Koestler mellett Orwell 1984-e is kezembe került, amit Gimes Miklós hozott haza 
Genfból, aholMérayval együtt az Eisenhower-Hruscsov találkozóról kellett jelenteniök a 
Szabad Nép számára. Szakításom a párttal mind érzelmi, mind ideológiai szempontból 
akkor már aligha volt kétséges, de a koestleri és orwelli gondolatok és érvelések nemcsak 
meggyorsították, hanem még jobban meg is alapozták lázadásomat. Még jól emlékeztem a 
Sötétség délben elolvasása után írt levelem postai fiaskójára, de talán éppen ez ösztönzött 
most egy újabb levél megírására Koestlerhez, amiben elmondtam egykori dühöm és 
mostani egyetértésem történetét. A levelet most is Koestler londoni kiadójának, Heine- 
mann-nak, küldtem és kíváncsian vártam a folytatást. Nem kellett sokáig várnom. A levél 
szigorú, fekete pecséttel a címzett neve felett visszajött a feladó címére: NEM KÉZBESÍT
HETŐ. A helyzet nem változott sokat, de lelkiállapotom annál inkább. A Pártközpont 
titkárságának írott levélben tiltakoztam az eljárás ellen, és magyarázatot követeltem a levél 
cenzúrázását illetően. Erre a levelemre sem jött válasz. A választ a történelem adta meg.

Mindezt szerettem volna elmondani barátunknak -  amióta megtudtam, hogy a köz
gyűlésre Londonba kell utaznom, készültem erre a beszámolóra, erre a vallomásra, erre a 
számvetésre, amely magamnak sokkal fontosabb volt, mint Koestlernek valaha is lehetett, 
aki ezt humoros és tipikus történetecskének foghatta fel, míg számomra a nem kézbesíthető 
levelek tartalma és értelme a korszak és tulajdon életem metaforájává vált, egyfajta eliot-i 
„objektív körrelatívummá”, mely az emlék puszta jelenlétével foglalta össze évek és 
válságok történetét - ,  de erre akkor nem kerülhetett sor. Koestler egy darabig hallgatta a 
vidám, de egyre komolyabbra forduló beszélgetés emelkedő-esóritmusát, hogy aztán maga 
is beleszóljon -  mintegy összefoglalva széthulló gondolatait -  menetébe, indulataiba. 
Láncainkat ugyan elvesztettük, mondta (ez egyik kedvelt humoros fordulata volt), de 
akcentusunkat soha nem fogjuk elveszteni. A közhely Koestler szájában (aki inkább 
németes akcentussal beszélt angolul, semmint a magunk kemény, hangsúlyos, magyar 
szólejtésével) a valóságra utaló figyelmeztetés volt: különállásunkat hangsúlyunk elárul
hatta, de írásaink nem: a szabadság -  láncaink elvesztése -  sokkal fontosabb volt jövőnk 
számára, mint nehéz akcentusunk. De Koestler szerint éppen a kettő együtt adta meg azt a 
lehetőséget, hogy a szabadság világában, sem a jogik, sem a komisszárok akcentusára ne 
figyeljünk, mert a szabadság nemcsak a lehetőségek és kötelezettségek összessége, hanem 
kaland is egyben, a felfedezések ismeretlen őserdejében.

Miközben beszélt, egy másik „éttermi beszélgetés” jutott eszembe, alig egy évvel a 
londoni pub sörszagú összejövetele előtt, a pesti Mátyás pincében, közel az éjfélhez, egy 
esős májusi éjszakán, Pablo Neruda, Louis Aragon és Elsa Trióiét társaságában. Ez az 
összejövetel a szolgaságról szólt. Felháborodva és méltatlankodva, Neruda és Aragon 
„pártellenes összeesküvéssel” vádolt bennünket (a jelenlévőket és távolmaradottakat egy
aránt), előbb jó  szóval, cirógatással, később- ahogy a kesernyés cigarettafüst, halpaprikás- 
és palacsintaszag mind hidegebb és szürkébb glóriát font öregedőfejük köré -a lig  leplezett 
fenyegetések korbácsával. Ezúttal azonban mindez kudarcot vallott. Érvelésük silányságára 
tiszteletlen gúnnyal feleseltünk. A törpék efféle nyílt lázadása meglepte az óriások maga-
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biztos haditervét: Párizsban vagy Moszkvában évek óta már csak nyilvános és általános 
közimádathoz voltak szokva. De az idő tájt a moszkvai küldöttségek már megszokott, noha 
egyre sikertelenebb jelenségekké váltak az írószövetség Gorkij fasori szobáiban. Aragonnal 
először nem sokkal a háború befejezése után találkoztunk az írószövetségben, Illyés Gyula 
mutatta be, fő- és térdhajtással, szellemesen, Aragon Lajosként. Neruda is gyakran járt 
Budapesten (mint később kiderült a KGB nemes erkölcsi és bőkezű anyagi támogatásával), 
először talán a negyvenes évek vége felé, amikor egy Pasaréti úti zöldvendéglőben 
kóstolgattuk együtt a badacsonyi borokat és kissé becsípve, hangos csatakiáltással -  P or  
Jorge Amado, contra Madariaga: így oktatott bennünket Pablo -  ürítettük poharainkat az 
eljövendő világszabadságra a Szovjetunió felsőbbrendű vezetése alatt. 1955 táján már több 
volt a komoly és megfontolt tárgyalás, mint a vidám, botokkal vegyes baráti mulatság: 
Tyihonov, Polevoj, Ehrenburg és mások azért jöttek, hogy logikával, érzelemmel, szigorú
sággal, meghatottsággal, a múlt dicsőségére és a jövő nagyszerűségére hivatkozva, véget 
vessenek a magyar kommunista intellektuelek lázadásának, és megakadályozzák annak 
immár nyílt ellenállásba forduló robbanékony terjedését. A Mátyás pincében most, én 
inkább Elsa szemét próbáltam kilesni -  Les yeiix d ’Elsa -  azt a távoli fényt a korosodó 
szépség múltjából, ami Aragont Elsa bolondjává varázsolta - L e  f o n d ’Elsa  de Elsa szeme 
fénytelen maradt és éjfél után az asztal körüli heves csata bajnokai is egyre inkább ágyaik 
hívogató melegére gondoltak, semmint érvelésük ágyúinak újratöltésére. Kezet fogtunk, 
udvariasan, de barátságtalanul. A szolgaság elokvens követeit a párt fekete, lefüggönyözött 
limuzinjai gördítették őrséggel körülvett villáikba a Szabadság-hegyen vagy a Rózsadom
bon. Mi szótlanul ballagtunk hazafelé az üres utcákon a langyos májusi éjszakában.

A londoni pubban  is véget ért az ebéd. A közgyűlés folytatódott. A délutáni napirend 
első pontjaként Ignotus olvasta fel Salvador de Madariaga -  a kiváló spanyol filozófus, 
közíró, politikus, Franco egyik legádázabb ellensége, a demokratikus köztársasági gondolat 
egyik utolsó képviselője -  üzenetét a menekült magyar írókhoz. P or Jorge Amado, contra  
M adariaga?  Megborzongtam a történelem iróniájának hideg áramlatától.

BÉCSI KÖZIÁTÉK

Minthogy a Közgyűlés az újonnan megalakuló irodalm i Újság belső munkatársai közé 
választott -  szellemi és technikai jobbkéznek főszerkesztőnk Faludy mellé -  szerettem 
volna mindjárt Londonban maradni és hozzálátni a lap első számának előkészítéséhez, ami 
nemcsak a tartalom összeállításából állt: szerkesztőségi helyiséget, nyomdát, személyzetet 
kellett keresni és válogatni, méghozzá olyanokat, akik az angol közegben kiadandó magyar 
újság munkáját nemcsak gépiesen végzik majd, hanem meg is értik célját, misszióját. 
Londonban maradni látogatóvízummal kétes utazási dokumentumom első lapján nem volt 
olyan egyszerű, mint amilyennek képzeltem. Ahhoz, hogy Londonban letelepedhessek, 
először vissza kellett mennem Bécsbe s permanens bevándorlási engedélyért kellett folya
modnom, ami -  a Foreign Office illetékes tisztviselője, a Petty Francé szűk utcácskájának 
utolsó épületében erről határozottan biztosított -  nem volt komoly probléma (minthogy 
állásom biztosítva volt), inkább csak hosszadalmas eljárás. Beletelhet két-három hónapba 
is, mondta biztató mosollyal vértelenül keskeny szája körül, ami akár egy kárörvendő 
mosolynak is beillett volna. De a bürokrácia eme fellegvárának Don Quijote-i ostromára 
semmi kedvem nem volt. 0 . Bécsben várt, a Dominikanerbastei szűk kanyonjának egy, a
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ferencjóskai boldog emberöltő idején épült, kissé már rogyadozó, bérelt lakásunkban, a 
Rathaus szecessziós tornyainak aranyozott előkelősége mögött (mely akkoriban kezdett 
átragyogni az orosz megszállás szürke rosszindulatának ködfüggönyén), nem messze a 
Donaukanal kétes illatú kanyargásától. Telefonáltam, hogy indulok vissza néhány napon 
belül: előzetes tárgyalásainkat az Irodalmi Újság ügyében Ignotusszal, Pálóczi-Horváthtal, 
Faludy val még be kellett fejeznünk. Szerencsére, Faludynak már volt állandó vízuma: egy 
jókora ER-pecsét obskúrus, sárga dél-amerikai útlevelében (hogy azt honnan szerezte, senki 
sem tudta: sem az ország nevét, sem Faludy titokzatos kapcsolatát a megnevezetlen 
országgal), amire Párizsban kellett várakoznia hetekig, miközben kifogyhatatlan erudíció- 
val mesélte Méraynak és másoknak ifjúsága párizsi kalandjait a Parc Monceu-ban és a 
frissen hullott versailles-i hóban, amit persze mindenki ismert verseiből. De ennek a párizsi 
interludiumnak, mint kiderült, volt komoly tartalma is: Méray Tiborral megbeszélhette az 
Irodalmi Újság problémáit, a szerkesztés főbb vonalait, s itt állapodhatott meg vele, hogy 
Méray lesz a lap európai munkatársa, a londoni szerkesztőkhöz hasonló fizetéssel és 
munkakörrel. Faludy Londonba már a lap szellemi és földrajzi kiterjesztésének gondolatá
val érkezett.

Én közben Londonban néztem körül, egyedül, kezdő és újrakezdő emigráns turistave
zetők és hivatásos város magyarázók segítsége és támogatása nélkül. A „lármás, fényes Bécs 
után" (Nadányi Zoltán feledhetetlen verséből Bessenyei György testőr tábornok utolsó 
éveiről bakonszegi magányában), London még lármásabb és fényesebb volt, de másként. 
Hogy ez a másként-valóság voltaképp mit jelentett, az utas sem magának, sem másoknak 
nem tudta- egyelőre legalábbis -  megmagyarázni. Megértéséhez jó  néhány esztendőre volt 
szükség, alkalom a tűnődésre, ízlelgetésre, tanulmányokra. Tíz év pontosabban. S még tíz 
ezután, hogy mindez cselekmény és karakter háttereként egy regényben álljon össze, félig 
magyarázatként az utas számára, félig szórakoztatásként némely olvasó számára. Londoni 
kószálásaim idején -  1957 márciusában -  még csak az autóbuszok pirossága, a daffodilok 
sárgasága, az eszpresszók kávéillata, a földalatti légáramlatának örvénylő tolakodása, a 
tömegek és utcák vég nélküli kavargása kapott meg; s persze az élő nyelv furcsa érthetet- 
lensége: Shakespeare-t és Keatset lefordíthattam ugyan, de az autóbuszkalauz készséges és 
udvarias útbaigazításából (hogy hol kell leszállnom, ha a Serpentine kis tavához akarok 
jutni a Kensington Gardens gyorsan zöldülő bokrai között) már egy árva szót sem értettem. 
Ez egyformán volt baljós meg mulattató. A szó biblikus értelmében idegen voltam egy 
idegen városban: a magány, az elveszettség, a holnap félelme a tegnap rettenetéi után, 
ellenállhatatlan erővel támadott meg újból itt, a Picadilly körforgalmában, a Soho eszp
resszó, mozzarella és friss osztriga szagáramlatainak kereszteződési pontján, a forró birka- 
zsír hányingert keltő sistergésének közepén, a Haymarket enyhe lejtőjén, mely a Trafalgar 
Square oszlopai és galambjai felé vezetett Itt értettem meg végérvényesen helyzetem megmá
síthatatlan permanenciáját: itt kell élnem, amíg élek. Az átmenetiség szívszorongató bizonyta
lansága, mely Belgrádban és Bécsben (ahová 1957. január elején érkeztem) nem szűnt meg, 
csak megváltozott. Amikor Méray Tiborral, Rózsával és kétéves Magdi lányukkal a Szeged 
alatti őszi kukoricaföldek szomorú sarában kivénhedt Skodámmal átcsúsztunk -  szó szerint -  
a jugoszláv határőrség langyos kunyhójába, még nem adtuk fel a reményt (nem teljesen 
legalábbis) egy hazai kibontakozás, fordulat, megegyezés lehetőségében. De itt a Piccadilly 
fényes és zajos örvénylésében (mely számomra egyszerre jelentett örömöt és szomorúságot, 
szabadságot és rabságot, szerencsét és szerencsétlenséget), nem volt szükség további 
önámításra. Az átmenetiség véglegessé állandósult. Emigrációm megkezdődött.

78



Bécsben már tavaszodon merészen és színesen, az utcasarkokat ellepték a pármai 
ibolyát és wienerwaldi hóvirágokat áruló lányok, a konflisok a húsvéti bérmálásokra 
fényesített lovakkal sorakoztak az Opernringen vagy a Stadtpark előtt, és a bécsi erdő 
fenyvesei és tölgyei közt már kidugták apró fejecskéiket a vad ciklámenek rügyei. O. egy 
sereg gyűrött magyar újságkivágással fogadott, melyekben válogatott gonoszságaim dics
telen történetét mondták el hazai újságírók, akik mind a velem való találkozás alapján 
jelentették hazaárulásaim kisebb-nagyobb epizódjait, de akik soha egyetlenegyszer sem 
találkoztak velem. Megtudtam, hogy a minap éppen a bécsi magyar követ előtt térdre 
borulva kértem a kormányt hazatérésem engedélyezésére, amit persze a jog és a szabadság 
nevében keményen megtagadtak tőlem. Kiderült, hogy szökésem idején, nemcsak néhány 
használt inget, gatyát, harisnyát vittem magammal kis kofferomban, hanem Sztálin szob
rának orrát is, amit aztán dollárok ezreiért adtam el amerikai milliomosoknak, s ebből élek 
Bécsben, mint Marci Hevesen. Akadt, aki tudni vélte, hogy a CIA munkatársai közé 
sorozott, elképesztő havi fizetéssel, aminek ellenében tudósítanom kellett e nagynevű 
intézményt bécsi honfitársaink életéről, szokásairól kapcsolatairól, kalandjairól. Regénye
im orosz fordítója, egy volt szovjet hadnagy, aki az 1944-45-ös magyarországi harcok 
idején tanult meg magyarul, s később nyelvünk és irodalmunk tudományából vizsgázott a 
moszkvai egyetemen, s akit személyes jó barátként tartottam számon moszkvai utazásaim 
idejéből, első oldalas rövid, de annál tartalmasabb cikket írt a Lityeraturnaja Gazetábán, 
politikai szélkakasként méltatva egykori irodalmi pályatársát; még nem gondolt arra, hogy 
alig tizenöt évvel később menekültként, mint a Harvard irodalomtudományi kutatója fogja 
kérni ennek a pályatársnak közbenjárását egy ösztöndíj megszerzése ügyében. De persze 
nemcsak magyar honból vagy a nagy Szovjetunióból érkeztek az újságkivágások, Ameri
kából is. A magyar népi mozgalom egyik vezéralakja, régi emigráns, híres könyvek 
szerzője, volt országgyűlési képviselő, a Nation című lapban közzétette, miszerint nevemet 
Altmanmól azért magyarosítottam Aczélra, hogy ezzel is közelebb kerülhessek a nagy 
Sztálin dicsőségéhez. Mindebből csak a magyarosítás volt igaz, bár nem Altmannból, 
hanem ÁdlerbŐI, és nem én magyarosítottam nevemet, hanem apám és testvérei a század 
első évtizedének közepén, amikor Sztálin még csak grúz postarabló volt. Ezek a tudósítások 
le is törtek, mulattattak is; hatásukat elkerülni, sztoikus vállrándításom ellenére, lehetetlen 
volt. De úgy látszott, mindez hozzátartozik az emigráció és a haza politikai életéhez és ha 
már ezt az életformát választottam (vagy voltam kénytelen választani) ezt is el kellett 
fogadnom. Válaszra azonban nem voltam hajlandó: 1956-tól 1989-ig egyetlenegyszer sem 
válaszoltam sem hazai, sem emigrációs támadásokra, rágalmakra. Igaz, 1989 után sem, 
noha most már alkalmam és terem is lett volna hozzá. De szennyüktől való irtózásom még 
megvetésem csábításánál is nagyobb volt.

Időközben, a tavasszal egy időben váratlanul megérkezett Budapestről Szász Béla 
feleségével, Katival, mindannyiunk örömére. Bélával utoljára egy zugligeti zöldvendéglő
ben találkoztam 1956 nyarán, baráti társaságban, amelynek tagjai egy évvel később már 
vagy emigrációba kényszerültek, vagy börtönben ültek -  Magyarországon vagy Romániá
ban -  s néhányuk számára már ácsolták a bitófát Kádár és Biszku pufajkásai. Szász Katit 
még az egykori Szikra Kiadó idején ismertem meg, ahol a szépirodalmi osztály vezetője 
voltam, s ily módon alkalmam volt őt angol fordításokkal ellátnom, Tamás Aladár, öreg 
bolsevik vezérigazgatónk hangos tiltakozása ellenére. Szászék hivatalos útlevéllel emig
ráltak s ez ellenségeik és némely barátaik között azonnal jó okot adott a suttogó vádasko
dásra: hogyan és miért engedték ki Kádárék Szász Bélát, a Rajk-per egyik legismertebb
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vádlottját, hacsak nem valamiféle (meghatározatlan, de kétségtelen) „ellenszolgáltatás” 
fejében? Ennek a vádaskodásnak az volt az eredménye, hogy Szász Béla körül megsűrűsö- 
dött a levegő és időbe telt, amíg világossá vált, hogy Kádár és társai azért adtak útlevelet 
neki, mert egyrészt nem akarták újból börtönbe zárni forradalmi tevékenysége miatt, 
másrészt mert -  ismervén makacs önfejűségét és hideg dühkitöréseit -  inkább meg akartak 
szabadulni tőle, semmint ujjat húzni vele a forradalmat követő terror idején. De a pletykák, 
kacsingató találgatások, gonoszkodó önvallomások, melyek Bélát a Rajk-per legbátrabb 
vádlottjának kiáltották ki, hogy aztán a háta mögött megismételjék rágalmaikat, végül is 
üres szappanbuborékként pattantak el, s Szász Béla csatlakozhatott az Irodalm i Újság 
londoni szerkesztőségéhez. Ekkor már megfordult agyábam a M inden kényszer nélkül 
gondolata és sokat beszélgettünk erről a Hanover Square egyik kis espresszójában, ahol 
jutányos áron, viszonylag ehető ebédet kaphattunk szerkesztőségi gondjaink közepette.

Szászék érkezésével egy időben Enczi Endrétől érkezett levél Kanadából, amelyben 
türelmetlen indulattal tőlünk kérte számon, amit valójában Ignotustől vagy Pálóczitól kellett 
volna számon kérnie -  annak az okát, tudniillik, hogy az Irodalm i Újság egykori és 
tényleges szerkesztője miért nem volt hivatalos arra a Közgyűlésre, amely a lap újbóli 
megindítását határozta el, s hogyan lehetséges, hogy még a szerkesztőség tagjai közül is 
kimaradt? Enczinek ebben teljességgel igaza volt. Ha valakinek, neki volt oka és joga 
igényelnie az Irodalm i Újság szerkesztői folytonosságát, mint egyike azoknak, akik Molnár 
Miklós és Hámos György mellett, megőrizték és továbbfejlesztették -  a pártalkalmazottak 
fenyegetései és dührohamai ellenére -  a lap irodalmi-politikai reformtörekvéseit, a kikris
tályosodó ellenzék egyre élesebbé váló profilját. Részvételét az újonnan megalakuló 
Irodalm i Újság munkájában annál is inkább igényelhette, minthogy már 1956 decemberé
ben és 1957 januáijában egy komoly, de megnyerő fiatalember közelítette meg Bécsben 
(igaz, eléggé titokzatos és konspiratív módon) az Irodalm i Újság újjászervezésének gon
dolatával. Ez a magyar fiatalember (aki, amennyire ezt megállapíthattuk), a kaliforniai 
Stanford Egyetem volt diákja, és sejtésünk szerint az amerikai D epartm ent o f  State  
valamiféle megbízottja, munkatársa lehetett, aki identifikálását mindig gondosan elkerülte, 
de nem titkolta el sejtelmes feletteseinek azt a határozott kívánságát, miszerint az Irodalm i 
Újság megindítása kívánatos és megvalósítandó. Hajadonfőtt, vastag fekete keretű szem
üvegének komolyságával, teveszőr kabátjának és színes selyemsáljának eleganciájával, 
Kannás Alajos -  magyar költő és titkos amerikai megbízott - ,  aki engem mindig Öreg 
barátomra, Hegedűs Zoltánra emlékeztetett, annak közvetlensége, nyíltsága, analitikus 
gondolatmódja és hamleti határozatlansága nélkül -  megbízta Enczit az IU külföldi válto
zatának részletes kidolgozásával, amire csak azért nem került sor, mert Enczi -  hirtelen 
elhatározással, családja egyre követelőbb nyomásának engedve -  Kanadába ment, s ezzel 
elvágta a lassan, de biztosan mozduló tárgyalások fonalát.

Amit ekkor még nem tudtunk (részben mert az illetékesek bizonnyal igyekeztek 
titokban tartani, részben mert a kommunikáció a bécsi és londoni csoportok között, 
különféle okokból, amelyeknek a posta csak kis részlete volt, eléggé gyér maradt) az volt, 
amit Pálóczi-Horváth az írószövetség alakuló kongresszusának jegyzőkönyve szerint el
mondott: „Kb. két hónappal ezelőtt Ignotus és én ajánlatot kaptunk, hogy indítsunk irodalmi 
folyóiratot, amelyre a pénz rendelkezésünkre áll. Mi ezt a lapot nem indítottuk meg, mert 
bár a mi személyünkhöz futott be az ajánlat, úgy éreztük, nem a mi személyünknek szól, 
és úgy gondoltuk, hogy az írószövetség döntsön róla. Megvizsgáltuk, ki az, aki ezt az 
ajánlatot tette: a Congress fó r  Cultural Freedom. Vezetői kizárólag kulturális célokat
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akarnak szolgálni, írásban adják és leszögezik, hogy semmiféle politikai vagy más úton 
befolyást nem gyakorolnak. Rábízzák az írószövetség vezetőségére, hogy az irányítsa a 
lapot. Mi áttanulmányoztuk eddigi kiadványaikat, és lapkivágásokat gyűjtöttünk. Tudo
mányos és művészeti akciókat támogatnak, ösztöndíjakat adnak... A Ford Foundation  áll 
mögöttük...” (Irodalm i Újság, 1957-1989. Dokumentumok a lap történetéből. Válogatta, 
sajtó alá rendezte és a jegyzéket írta Nagy Csaba. Bp., Argumentum Kiadó, 1993,11. o.)

Abban, hogy az amerikai politikai vezetés különböző csatornák és kapcsolatok fel- 
használásával próbálta elképzeléseit megvalósítani, nem találhatunk sem meglepő, sem 
rendkívüli csalafintaságot: egyszerre több vasat tartottak a tűzben, s végül is céljuk -  a 
forradalmi magyar emigráció irodalmi és kulturális befolyásának fenntartása, sőt megerő
sítése -  dicséretre méltó szándék volt, még akkor is, ha politikai-útilitárius elképzelések 
vezették. Az államok, idézhetnénk De Gaulle tábornokot, az érdekek hideg szörnyetegei. 
Ebben a jól meghatározott történelmi pillanatban az amerikai érdekek egybeestek amagyar 
érdekekkel, legalábbis ami az emigráció kulturális és irodalmi aspektusát érintette. Az 
Irodalm i Újság újbóli megindítása és fenntartása -  egyelőre -  lehetőnek, sőt szükségesnek 
látszott. Enczi kanadai „száműzetése a száműzetésben” sajnálatos volt (nohaebben Őmaga 
és családja nem kis mértékben viselte a felelősséget), de a lap általános érdekei fontosabb
nak bizonyultak. Voltunk néhányan, akik nem felejtettük el teljesen morgós humorát, 
szerkesztési problémáit, vacillálásait és kiállásait a ránk nehezülő nyomás ellen, s mindent 
elkövettünk, hogy kanadai magányából, ahol kórházi folyosó felmosójaként kaparta össze 
filléreit, minél hamarabb kimentsük. Még így is több, mint másfél évbe került, míg végre 
sikerült áthozatnunk Londonba, ahol elfoglalhatta helyét a szerkesztőség mozgalmas éle
tében, s megállás nélkül szívhatta kedvenc Senoir Service-ét, megállás nélkül kortyolgatva 
kedvenc feketéjét, amiben Rozi asszony -  szerkesztőségünk kiváló titkárnője, gépíróneje 
és factotuma -kávéfőzői múltjának hatalmas gyakorlatával állt rendelkezésére. Egyébként, 
akkor már egy regény gondolata foglalkoztatta (ami később Úristen, a z abc minden betűje! 
címen látott napvilágot), s ekként a szerkesztőség munkájában csak nagy mértékletességgel 
avatkozott bele, ha ezt egyáltalán beavatkozásnak lehetett tekinteni. Magas hajlott hátát, 
lassan őszülő fejét, bozontos szemöldökét, melyből egyes szálak önálló merészséggel 
tolakodtak elő (amiket 0 . különösképpen utált és Enczi gyakori látogatásai alkalmával 
házunkban a Parii ament Hill-en éles kis köröm vágó ollójával távolított el) áthatolhatatlan 
füstfelhővel vette körül a szerkesztőségben, az utcán, vendéglőkben vagy eszpresszókban 
-  mintha Gorkij fasori szobájának emlékét kívánná idézni -  miközben az emfizémás halál 
már ott ólálkodott körülötte, gúnyosan-kárörvendő kacsintásokkal igazgatva lépteit utolsó 
állomása, az oxigénsátor felé, ahol -  igaz, csak jó néhány évvel később -  végül is sikerült 
megfosztania tüdejét az utolsó légbuborékoktól is.

Kis tisztviselőnknek a Petty Francé levegőtlen irodájában igaza volt: beletelt két 
hónapba, míg angliai permanens rezidenciánk engedélyét megkaptuk, azzal a feltétellel, 
hogy négy héten belül át kell lépnünk az Egyesült Királyság határterületét, különben 
engedélyünk érvényét veszti. Nekiláttunk emigrációnk legkevésbé szórakoztató, de mint 
később megértettük, legtipikusabb műveletének -  a költözködésnek -  végrehajtásához. Ez 
nem volt különösebben nehéz, minthogy földi javaink alig voltak elegendőek ahhoz, hogy 
egy-egy közepes nagyságú bőrönd hosszát-mélyét megtöltsék, s inkább vonakodásunk 
késleltetett a csomagolásnak aligha nevezhető műveletben, mintsem javaink temérdeksége. 
Nem szívesen hagytuk el Bécset -  a Wienerwald vad ciklámenjeit és tejcsarnokát, a 
Stadtparkban az öröklétnek hegedülő Johann Strausst, az Opernring és a Mariahilferstrasse

81



kon fi uác tójánál ügyködő fehér kesztyűs rendőr tréfáit és füttyeit, de legfőképp Papa 
Cellininek (a nagy Benvenuto állítólagos leszármazottjának) ristorante-ját a Rathaus 
mögött, mely bennünket, barbár hunok utódait, oly figyelmesen és annyi humorral vezetett 
be a minestronék, ravíolík, lasagnák, parmigiani és románó sajtok, spagettik, makarónik, 
zittik végtelenül variálható tündérmeséibe, a prosciutto feledhetetlen íz- és illatörvényein 
keresztül -  de végül is nem volt más választásunk, hacsak nem akartuk kihívni Elizabeth 
Regina tisztviselőinek haragját. Az autóbusz kicammogott velünk a Schwechatra, ahol a 
BEA Tridentje már várt ránk. Alattunk elmaradt a császárváros, bűcsűt intettünk tornyai
nak, óriáskerekeinek, májgombócos húsleveseinek. Húsz évbe telt-említettem már londoni 
kísérleteimmel kapcsolatosan - ,  míg sikerült a nemes és nemtelen Bécs emlékeit egy 
regényben felidéznem; míg távolság és élmény, képzelet és valóság mixtúrája tisztább és 
egyúttal humorosabb szellemidézésre vezetett az Hlumináeiók talán elfogadhatóan mulat
ságos történeteiben.

SZERKESZTŐSÉG! VÁLTOZATOK

Londonban először a város szívétől, a szíves város központjától messze északra találtunk 
lakhelyet, túl a Golders Green és a Temple Fortune zsidó kispolgárságának remek fűszer- 
üzleteitől és virágos, kanyargó utcácskáitól, de még a North Circular Road rohamosan 
növekvő forgalmán is túl-azÓperenciás-tengeren is túl-aC hurch End-i Orchard Avenue 
enyhe lankájának oldalában, egy fura házban, melynek gótikus tornyában Bécsben beszer
zett vadonatúj Smith-Corona írógépemet oly módon tudtam elhelyezni, hogy munka 
közben a virágzó rhododendronokra, orgonákra, azáleákra vetett szemmel kereshettem új 
életem formáit, jelentését, értelmét. Ebben a miniatűr várkastélyban nem laktunk sokáig. 
Tulajdonosa, Simon Salzberger, egy hirtelen virágzásnak induló antik üzlet tulajdonosa 
(valahol a Selfridges mögött, az Oxford Street egyik mellékutcájában, ahol a vevők és 
eladók közötti forgalom nagyobb volt, mint a híres közút elviselhetetlen tülekedése), 
szerette hallgatni a magyar forradalom kevésbé ismert történeteit, de még ennél is jobban 
szerette hallgatni önmaga történeteit antik üzletének elképzelhetetlenül gyors fejlődéséről, 
melynek anyagi sikere lehetővé tette közeli házának műkinccsé való átalakítását -  megnéz
hettük magunk is a tiszteletünkre rendezett vacsorán, melyen a rosenthali porcelán tálakon 
felszolgált Bel ugától kezdve az észak-angliai tőzegmocsarak mélyén lőtt foglyokig mindent 
feltaláltak, de azért -  fizetségként -  a vendégeknek végig kellett hallgatníok (visszafojtott 
lélegzettel, lehetőleg) Simon velős történeteit meggazdagodásának mesebeli mókáiról. 
Simon szeretett bennünket, tisztelte múltunkat, noha nehezen tudta megérteni szegénysé
günk magas fokát, azt, hogy miért kell valakinek egy írógép mellett gürcölnie fillérekért, 
amikor egy pult mögött állva kényelmes ezresekre tehet szert, éppen ezért elhatározta, hogy 
megtanít bennünket a gyors meggazdagodás titkára. A tanfolyam folyt éjjel-nappal, azaz 
pontosabban, amikor Simon otthon volt, reggel, munkába menet előtt, délben, amikor 
hazarándult a messzi belvárosból vadonatúj Jaguárján (mert csak Judith asszony főztjét 
szerette) egy gazdag és zsíros ebédre, vagy este, munkából jövet, néha éjfélig üldögélve 
pamlagunkon, ami valójában az ő saját pamlagja volt, s éppen ezért addig ült rajta, ameddig 
akart, noha mi ezt nem bírtuk sokáig.

Innen a Parliament Hillre költöztünk, tízlépésnyire sem a Hampstead Heath zöld 
dombjainak-völgyeinek, barátságosan kanyargó ösvényeinek bejáratától. A kétemeletes
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ház tulajdonosa az idősöddMonsieur Printemps volt, a Carlton egykori fdszakácsa, angollá 
avanzsált francia, aki kedves mosolyával főzte puhára lakóit, hogy aztán hajthatatlan 
kapzsiságával keményítse ki okét, mint egy inget egy kínai mosodában. M. Printemps nem 
volt rossz ember, ha az ember pontosan fizette a lakbért, sót még néhány bútordarabbal is 
hajlandó volt az üres lakást kiegészíteni, noha ezek a bútordarabok még az egykori Teleki 
téri zsibvásár igényeit sem elégítették volna ki, s ezért sajnálattal vissza kellett ókét 
utasítanunk, hogy helyettük, a Kilbum High Road nagy bútorüzleteiben viszonylag olcsón, 
szerezzünk be néhány széket, asztalt, ágyat, meg mindazt, amire szükségünk volt az új élet 
új formáinak megszilárdításához. Fizetésem garasaiból, ha autóra nem is tellett (a Central 
Intelligenee Agency, a Népszabadság  híradásaival szöges ellentétben, pocsékul fizette 
alkalmazottait) az Underground északi vonalának puha ülésein kényelmesen utaztam, 
néhány pennyért, a Belsize Parktól az Oxford Circusig (egy átszálással a Tottenham Court 
Roadnál), ahonnan pár percnyi sétával elértem az Irodalmi Újság szerkesztőségét egy öreg St. 
George Street-i ház második emeletén, ahonnan nemcsak a Hanover Square forgalmára nyílt 
kilátás, hanem tulajdon jövbnk egyelőre némiképp formátlan s gyorsan változó tájaira is.

Mire -  május végén -  Londonba érkeztünk, az Irodalm i Újság első száma már 
megjelent (május 15-i keltezéssel), Faludy és Pálóczi szerkesztésében, s barátaink már 
izgalommal készülődtek a következő számra. Az első szám, noha nyilván magán viselte az 
indítás kísérletének elkerülhetetlen bizonytalanságát (ami természetes és érthető volt, 
hiszen az új lap az egykori lázadó újságnak nemcsak nemes és bátorító hagyományait, 
hanem személyi és ideológiai problémáit is egyesítette magában) szabályos és elfogadható 
szám volt: sem döbbenetesen újszerű, sem riasztóan ódivatú. A szerkesztők nemcsak a 
megváltozott helyzet és célkitűzés előidézte adaptáció szükségességét és elkerülhetetlen
ségét ismerték fel, hanem világosan látták az új helyzet előnyeit és korlátáit is. Az Irodalm i 
Újság londoni pályafutásának első száma ennek a felismerésnek és belátásnak jegyében 
született. A magyar újságírás hagyományainak megfelelően, a szerző által nem jegyzett 
vezércikk (Faludy tollára valló) szenvedéllyel és logikával jelölte meg a lap feladatát, 
helyzetét a magyar történelem folyamatában csakúgy, mint jelenlegi tragikus pillanatában. 
Pálóczi-Horváth rövid, drámai beszámolója meneküléséről a „haza határán” a jövőbizony
talanságát emelte a múlt mitikus és csaknem biblikus magasába, a haza határán túli Ararát 
békésebb világába. Faludy megkezdte döbbenetes börtön verseinek közlését, noha találha
tott volna egy A vadkacsa  strófáinak minden zsenialitása ellenére is csak lazán összefüggő 
lassúságánál nagyobb sodrú, mélyebb medrű, hatalmasabb és elragadóbb verset az And- 
rássy úti fogda és a recski tábor remekművei között. Olvashattuk Szabó Zoltán elegáns és 
megrázó „Kívülről" szemlélt sorozatának nyitó fejezetét, mely talán az első és egyetlen 
panorámikus igényű vázlat a magyar forradalom belső hullámzásáról, ahogy megérinti és 
áthatja a figyelőt, aki egyben -  származásánál fogva -  résztvevő is, noha -  sorsa következ
tében -  mégiscsak külső szemlélő. Ignotus válasza az öreg moszkovita Lengyel József 
hozzá intézett levelére (amelyben Lengyel gyakorlott bolsevik eredetiséggel a forradalom 
utáni terrort a Rákosi-korszak hibakijavításának igyekszik feltüntetni, s Ignotust inti tárgyi
lagosságra a helyzet megítélésében), felháborodott őszinteséggel utasította vissza Lengyel 
hamis párhuzamait és érvelésének megrendelésre készült rabulisztikáját: „Hát elismerem, 
hogy Lengyel József és Ignotus Pál jelenleg nem ülnek. Helyettük most Déry Tibor ül. Zelk 
Zoltán ül, Háy Gyula ül. De hibakiigazításnak ez meglehetősen egyoldalú. Kivált ha 
meggondolom, hogy nemcsak Ők ülnek, hanem vagy egy tucat becsületes és bátor fiatal 
íróember-nem szólva a szerencsétlenekről, akik már nem ülnek, mert akasztófán végezték,
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a hibaigazító kormányzat jóvoltából.” Kovács Imre cikkében -  melynek rövidsége nem 
homályosíthatta el fontosságát -  a magyar emigráció lényegének átalakulásával foglalko
zik, minthogy „a mai emigráció M agyarország kicsinyben  (K. I. kiemelése) s így megnyi
latkozásai a nemzet tényleges képviseletét jelentik. Erről szóltak a lap harmadik oldalának 
beszámolói Déry Tibor és társai letartóztatásáról, az ezt követő nemzetközi visszhangról, 
mintegy intonálva az Irodalm i Újság későbbi számainak következetesen visszatérő témáját: 
a börtönbe vetett -  fiatal és idősebb -  magyar írók szabadságáért harcoló, tiltakozó, jogot 
és igazságot követelő témáját. A Bécsből érkező számára világos volt, hogy a lap jó úton 
jár, célkitűzése nyílt, missziója félreérthetetlen. A kényeskedő és mindenben hibát kereső 
kritikus persze találhatott benne bírálnivalót: a szerkesztés henyeségét vagy a tördelés 
gaffjait, mindez azonban nem változtatott a tényen, hogy a lap a forradalomban pillanatokra 
megnyilvánult nemzeti akaratot képviselte egy liberális-demokratikus rendszer szélsősé
gektől és idejétmúlt frázisoktól mentes megalkotására, s hogy az efféle korai hibák minden 
induló lapnál megtalálhatók, melyek -  gyakran hosszú ideig -  keresik sajátos hangjukat, 
intellektuális és irodalmi impresszumukat a kultúra gyorsan fejlődőés változó életében. Ez 
a törekvés, egyfajta kulturális és széles demokrácia megteremtésére a magyarországi 
rendszer ellen  az Irodalm i Újság különböző londoni és párizsi fázisain keresztül is meg
maradt központi gondolatnak, egyrészt mert ez volt az egyetlen erő, ami összetartotta az 
ideológiák, nézetek, egyéni viták és személyes vetélkedések egymást követő áradatában, 
másrészt mert mindenki felismerte, hogy az egység kizárólag a különbözőségek együttmű
ködésén alapulhat. Manapság -  honi és külföldi körökben egyaránt -  divatos azzal vádolni 
az Irodalm i Ú jságot s támogatóját a Congress fó r  Cultural Freedom  alapítványát, hogy a 
lapból valamiféle titoista kiadványt próbált alakítani, noha ezzel a titkos irányzattal néhá- 
nyan bátran szembeszálltak és megállították a Congress machiavellista machinációit, ami 
a szerkesztőségben viselt állásukba s a lap megszüntetésébe, illetve Párizsba való áttelepí
tésébe került. Sem a Congress, sem a lap szerkesztősége nem kívánt titoista politikai 
orientációt, egyrészt mert az egyszerűen ostobaság lett volna az adott történelmi és politikai 
helyzetben, másrészt mert a Congress Titót öreg és lejáratott kommunistának tartotta, aki 
nemcsak Nagy Imrét és társait árulta el és adta ki a szovjet emberrablóknak, hanem 
ideológiájával is megbukott az 1956. október utáni Magyarországon.

A viták és vetélkedések korszaka persze csaknem abban a pillanatban megkezdődött, 
amikor az Irodalm i Újság  első számának oldalain még a nyomdafesték sem száradt meg. 
Ezek a legtöbbször személyes ellentétek az első időkben majdnem mindig ideológiai-kri
tikai álarcot öltve léptek fel, ideges száj- és gyomorrándulásaikat ellenállhatatlanul baráti 
mosolyok és vállveregetések mögé rejtve. Alig fél évvel a lap megindulása után, már 1957 
októberében hallhatóvá vált a kritika, miszerint a lapnak „nincs konstrukciója” (értsd: 
rosszul van szerkesztve), s mi több, gyakran „elcsúszik egy »csak azért is kommunistael- 
lenes« hangra, azaz pontosabban nem disztingvál megfelelően a magyar fejlődés többszó
lamú megnyilvánulásaival kapcsolatban, nem érzékeli vagy értékeli a nüanszokat, amelyek 
a kádárista rendszert jellemzik és alapjában véve meghatározzák. Ez a vád elsősorban 
Faludy publicisztikai polémiáinak szenvedélyesen kommunistaellenes (de ugyanakkor az 
Egyesült Államok külpolitikai baklövéseit is élesen bíráló) tónusát vette célba Ignotus 
szociáldemokrata nézőpontjából. Egy hónappal később, 1957 novemberében, már a fran
ciaországi magyar irodalmi kolónia is felemelte szavát, bírálatát a lap szerkesztésének 
politikai-taktikai vonalával szemben. S nem telt beleegy év, 1958 novemberében az oxfordi 
vagy cambridge-i fiatalok is hallatták hangjukat, Ignotus politikai álláspontjait támogatva,

84



s tisztelettel, de elítélően kritizálva a főszerkesztőt, pontosabban annak politikai nézeteit, 
amelyek leginkább vezércikkeiben nyilvánultak meg. Igaz, hogy Faludy cikkei gyakran 
siklottak ki „a józan politikai belátások” vágányairól (ahogy a szocializmus gondolatával 
tovább szimpatizáló fiatal írók, költők, irodalomtudósok és esztéták látni vélték), de az is 
igaz, hogy ugyanezek a cikkek ellenállhatatlanul vonzották az olvasókat, mert egyes 
darabjai a magyar polemikus publicisztika legjobb hagyományait folytató kis remekmű
veknek bizonyultak.

Faludy mindig rendkívüli készséggel és figyelemmel hallgatta végig a bírálatokat, 
teljesen egyetértett velük, azonnali változtatásokat jelentett be, azután ott folytatta, ahol 
abbahagyta, csinálta, amit akart. Berijánál és Allén Dullesnél jobban csak a személyes 
konfrontációkat gyűlölte. Lassan őszülő, drótszerÜ haját gyakran hátrasimítva, éjfekete 
szemének csalafinta csillogásával ülte végig -  ha nagy ritkán eljött -  a szerkesztőségi 
értekezleteket, igent mondott, amikor szíve szerint nemet szeretett volna mondani, aztán -  
huncut Ariéiként- eltűnt a levegőben: ekkor már pokolbeli szép napjainak idézése foglalta 
el gondolatait és napjait és ez fontosabbnak tűnhetett neki, mint vitái Szabó Zoltánnal vagy 
Ignotusszal egy új rovat létrehozásáról vagy egy régi jelző káros politikai hatásáról. Mindez 
korántsem jelentette, hogy lapjával nem törődött; ellenkezőleg, munkáját mindig pontosan 
és lelkiismeretesen (ha néha fogcsikorgatva is) végezte el, a tördelés dolgát (például) -  ami, 
többek között, az én gondom lett volna -  hűségesen és készségesen megosztotta velem, 
recski történeteinek hatását rajtam próbálva ki a sűrű cigarettafüstben, autóbuszunk felső 
dekkjén, hosszú, kanyargó utunkon a Golders Greentől a Temzén túli aprócska nyomdába, 
ahol már készenlétben várt ránk szedőnk, tördelünk, mindenesünk, Tábori Mihály (Tábori 
Pál unokatestvére, frissen menekült testvérünk), s ekként mi késedelem nélkül nekiláthat
tunk lapunk legfrissebb számának formába öntésének.

Faludy irtózása a személyes összecsapásoktól ugyanúgy köztudomású volt, mint az, 
hogy Ignotus mennyire kedvelte az efféle párviadalokat. Magasan, de mindig kissé meg- 
görbülten, cigarettával jobb kezében, baljában pedig nemzetközi levelezésének a reggeli 
postával érkezett történelmi fontosságú irataival, mély barázdákkal emelkedett homlokán, 
melyeket az idő s a börtönévek szenvedései tettek emlékezetessé, tonzúrás fejének sárgás 
glóriájával, mindig készen állt a következő összecsapásra, mintha azok keserű forrásaiból 
szívta volna magába az élethez szükséges vitális energiát. írói, publicisztikai, kritikusi 
tehetsége vitán felül állt, s ha különbözött is Faludy emocionális hevétől, költői fordulata
itól, történelmi párhuzamaitól (amelyek az ariánus eretnekség és a bolsevik heretizmus 
között vibrálva Európa kétezer éves történetének tragikus eseményeit és vidám adomáit 
sűrítették formába), aligha maradt el mögötte gondolatgazdagságban, érvelésének cerebrá- 
lis pontosságában, helyzetet és jellemet idéző színességében -  olvasónknak csak Bolyongás 
közben című rovatának egyes miniatűrjeire kell felhívnunk figyelmét. Irodalmi tehetségénél 
csak kellemetlenkedő természete volt nagyobb, s lehet, hogy ezt élvezte jobban, amikor 
kollégáit és állítólagos barátait vadászkés élességű iróniáinak, csípős gúnyának céltáblája
ként használta fel. Ellenségeket könnyebben aligha szerezhetett volna magának, de két 
asszony is fűtötte szenvedélyeit -  Flóra, a legendás börtönszerelemből ambiciózus feleség
gé vált szépség, és Sárika húgunk, aki testvére szenvedéseit Angliában élte át, s most készen 
állt a bosszúra, ha nem is a volt börtönőrök, de a mai barátok ellen -  s nem csodálhattuk, 
hogy Pál az effajta asszónyi presszióknak ellenállni képtelen volt. Flóra és Sárika nemcsak 
kedvenc -  marhanyelv vagy füstölt szardínia -  szendvicseit készítették el( hanem ironikus 
vadászkésének élét is csiszolgatták.

85



Pálóczi-Horváth mindezzel keveset törődött, mert sietett, sok dolga akadt mindig, 
kiadók, szerkesztők, előadásait áhítatos figyelemmel hallgató angol polgárok, régi barátok 
és új ismerősök vártak rá eszpresszókban, kafetériákban, előadótermekben -  Brightontől 
Chichesterig, majd később Észak-Anglia hűvös, esős, zordonabb tájain -  esetleg éppen a 
Soho magyar vendéglőiben, ahol a borjúpörkölt sűrűsége és zamata felvehette a versenyt 
bármelyik budapesti vendéglő boíjúpörköltjének ízeivel -  és amikor szerkesztőségi érte
kezleteink egyikén valamely kényesebb témáról esett szó, vagy éppen csak szó esett 
valamiről, „jaj, gyerekek, mennem kell, majd holnap folytatjuk” felkiáltással nyúlt kalap- 
ja-kabátja után, s egy pillanat múlva már el is tűnt a Hanover Square délelőtti forgalmának 
zűrzavarában. Nagy történelmi család leszármazottja, akinek ükapja, Ádám, már csaknem 
kétszáz évvel ezelőtt Ötödfélszáz énekeinek himnuszaival és népi zsoltáraival biztosította 
helyét a magyar irodalomtörténet emlékezetében, Pálóczi-Horváth kiváló újságíró, publi
cista, esszéista volt, világutazó, aki már ifjúkorában a Pesti Napló munkatársai közé 
számíthatta magát, Móricz Zsigmond, Kosztolányi, Karinthy, Szép Ernő, Babits s a két 
háború közötti magyar irodalöm többi nagyságainak közelében, angol és amerikai kollégi
umok diplomáival belső zsebében; s minthogy a háború alatt a közel-keleti angol tit
kosszolgálatnak is dolgozott, nem volt csoda, hogy Péter Gábor hamarosan kiszemelte 
egyik tanújának angol és amerikai összeesküvést bizonyítandó perében. Páfóczi elegánsan 
öltözött, magas volt, jól megtermett, boltozatos homlokú, ezüstszürke hajának hullámait és 
szürkéskék szemének vidám villanásait nem vetették meg az asszonyok, s az a hír járta, 
hogy ő sem vetette meg az asszonyokat, noha a siker -  láthatólag -  jobban vonzotta a női 
bájaknál. Sikere nem is maradt el, az angol lapok gyors egymásutánban közölték cikkeit, 
előadásokra hívták, figyelemmel hallgatták s önéletrajza The Undefeated, az 1959-es 
Atlantic Non-Fiction pályadíjat nyert el, barátai örömére, ellenségei alig titkolható bosz- 
szúságára. A barátok örömében volt valamelyes bosszúság, az ellenfelek bosszúságában 
akadt némi öröm. Az Undefeated érdekes, színes, izgalmas idézése Pálóczi változatos 
életének, fiatalkori útkeresésétől férfikorának meglátásáig. A nemesi családtag és kommu
nistapárttag egyszerűs mégis bonyolult története ez: társadalmi-történeti háttere valóságos, 
hihető, élettel teli, nemcsak festett kulissza; a személyes élmények, kalandok, találkozások, 
csodálkozások, kétségek, felismerések, kiábrándulások hitelessége kétségtelen: a barátok
nak volt okuk örömmel üdvözölni a könyvet. Bosszúságuk, pontosabban csalódásuk abban 
gyökerezett, ami a könyvből kimaradt vagy oldalain nem valósult meg. Potenciálisan, 
Pálóczi önéletírása a század magyar (és európai) irodalmának kis mesterműve lehetett volna 
-  tartalmában gazdag, stílusában sziporkázó, gondolataiban reveláló mű - ,  ha szerzője 
(ellenfelei örömére) nem sieti el a könyv megírását, ha művészi hivatástudatára és nem 
társadalmi ambíciójára hallgat, ha tollát nem a gyors siker vágya vezeti, hanem művé
szetének spirituális igénye a teljességre és tökéletességre, vagy legalábbis azok megköze
lítésére. Tudta -  tudnia kellett-, hogy a jó műnek lassú érésre van szüksége, a stílus csiszolt 
eleganciájának türelme, aportrék, epizódok, helyzetek, konfliktusok ábrázolásának gondos 
és alapos megformálására. De Pálóczínak sürgős dolga volt, sietnie kellett, hogy művét 
emigráns vetélytársai között elsőnek adhassa nyomdába, s ilyképp díjat nyerhetett, de a 
halhatatlanságot elvétette.

Ebben persze nem ő volt az egyetlen. Az emigráció belterjes világában a siker, a hírnév, 
a státus, a hatalom (bármilyen csekély) és a pénz -  odor lucri -m ozgató erővé vált, mielőtt 
még az emigráns tudta volna, hol teszi le a fejét éjszakára holnap este. Tapasztalatból tudjuk, 
hogy így van ez az emigráción kívüli világban is, noha a külföldre szakadt, társadalmi,
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történelmi, családi gyökereiről levált, az állandósított átmenetiség bizonytalanságában élő 
emigráns felfokozott érzékenységgel reagál a materiális siker -  és az ezzel járó biztonság, 
önbizalom, sőt önelégültség -  lehetőségére (amit mondhatnánk csábításnak is, ha meg 
tudnánk szabadulni a főnév pejoratív visszhangjának kellemetlen mellékzöngéitől), gyak
ran még művészi vagy emberi tisztességének, morális tartásának rovására is, A megfigyelő 
persze nem a sikert ítéli el, annak csupán mellékhatását, a tehetség és jellem konfliktusának 
rossz irányba fordulását, egymástól való elszakadását: mert ha a siker csábításának jellem
rontó ereje nem is általánosítható (kivételeket nem lenne nehéz idéznünk), mindenképp 
szélesen elteijedt jelenség. Az emberi helyzetek sokfélesége között az emigráns lét külö
nösképp alkalmas az effajta torzulásokra.

Kis szerkesztőségünk vagy baráti körünk többi tagjai -  régebbi emigránsok, akiknek 
tapasztalatai, felismerései és meglátásai már mélyebb vizekbe ereszthették horgaikat -  sem 
voltak immúnisak a veszélytől, a csábítástól, a hatalom vagy a siker kacsintó, ígéretes 
vonzásától, bármennyire szűk körű, provinciális, a külvilág számára jelentéktelen vagy 
érdektelen volt a hatalom effektusa vagy a siker sugárzása. A magyar népi irodalom 
csodagyereke, A Tarái helyzet feszültségeit hűvös tárgyilagossággal elemző Szabó Zoltán 
például, sikerét a maga köré gyűjtött fiatal egyetemista költők, írók, irodalomtudósok 
csodálatának fényével vélte lemérni. Kensingtoni lakásában egy új Széphalom születését 
látta, amelynek ő  volt Kazinczyja: a hatalom számára az a befolyás volt, amit a maga köré 
gyűjtött fiatal alkotók felett gyakorolni tudott, akik nemcsak egy kiváló és történelmi 
jelentőségű mű szerzőijeként fogadtak szívükre, hanem irodalmi félistennek kijáró adorá- 
cióval is. Mindebből nagyobb baj nem származhatott, mindaddig legalábbis, amíg ki nem 
derült, hogy bálványozott mintaképüknek írói tehetségénél jóval nagyobb bajkeverési 
képessége. Egyesek a szemverés egy fajtájának minősítették ezt, mások inkább Sz. Z. 
természetének legbensőbb megnyilvánulását látták felszínre kerülni (ezek leginkább régi 
barátok voltak, akik nemcsak elbűvölő mosolyát, hanem vulkanikus kitöréseit is ismerték); 
de bármi volt az ok, annyi bizonyos, hogy ahová Sz. Z. lábát betette, hűséges kutyaként 
követte a viszály, ahogy jeles hívei is követték őt is, utasításait is -  mint a hatalom alattvalói 
vagy éppen oldalági örökösei - ,  s ahol csak tudták, szórták a széthúzás magvait. Ebben az 
atmoszférában született Sz. Z. javaslatára a lapnak Az Idő Sodrában című rovata például. 
Kitűnő ötlet volt, a számunkra fontosnak tűnő, de magvasabb cikket nem érdemlő, kisebb- 
nagyobb jelentőségű eseményeket komoly vagy humoros glosszákban számba venni s a 
rovat állandósításával a figyelmet ide irányítani. De Sz. Z. képtelen volt arra, hogy az 
Ötletből valóságot teremtsen, s azt kitartóan folytassa -  későbbi életének egyik átka talán 
az volt, hogy amit elkezdett, nem tudta befejezni -  s ekként a szerkesztőségre maradt a 
feladat, hogy kéthetenként megvalósítsa Sz. Z. Ötletét. A baj csak az volt, hogy ezt az ötlet 
szerzője személyes sértésnek vette (noha ha rábízzuk az Idő Sodrának szerkesztését, abból 
aligha jelent volna meg k é t-  esetleg három -  rovatoldal), azonnal lemondott, visszavonult, 
hogy azután hosszas tűnődés vagy rábeszélés eredményeként, visszavonja lemondását, 
kezébe vegye a rovat szerkesztését: da capo al fine. A segédszerkesztő gyanúja az volt, 
hogy Sz. Z.-t inkább érdekli a szétzüllés izgalmas folyamata, mint a fejlődés bosszantó 
buktatói, kihívásai -d e  Sz. Z. feminin szeszélyein változtatni nem tudott s szerkesztési-tör
delési munkáját úgy végezte, ahogy jónak látta, aztán -  semlegességének eresze alá 
húzódva -  várta a szabózoltáni kitörést. Nem is maradt az el egyszer sem, tanúk vannak rá.

Szerkesztőségünknek négy szobája volt. Egyikben a lap adminisztratív munkatársai 
végezték munkájukat, az előfizetők számon tartását, új előfizetők: iktatását, a költségek és
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bevételek könyvelését, de legfőképp a lap postázását, amelynek egyik legfontosabb feladata 
volt, hogy az Irodalm i Újság kéthetenként rendszeresen eljusson Magyarhonba, ami ha 
nehéz feladat is volt (mert az ország birtokosainak szemfüles felügyelői mindent elkövettek, 
hogy trükkjeinket leleplezzék és a lap határáttörését megakadályozzák), gyakran mégis 
sikerült, amint erről különböző úton-módon küldött üzenetekből értesülhettünk. Ebből a 
kis, de fontos és dolgos szobából nyílott a nagyterem, amely az írószövetség elnökének 
irodája volt, aki innen irányította Sárika húgunk segítségével a Szövetség és bizonyos 
időszakokban a lap munkáját is (főszerkesztőnk fogcsikorgató bosszúságára); itt rendelke
zett időnkkel gyakori látogatásai során Flóra asszony, akinek szervezőn és irányítói tehet
sége meghaladta férjének néha kínos lassúságú vezérkedő tehetségét s ekként többen 
tekintették őt a valóságos főnöknek s noha ebben volt némi igazság, Elnökünk tekintélyét 
semmiképp nem lehetett alábecsülni.

A szerkesztőség legbensőbb szobájába, ahol a lap tervezésének, összeállításának, 
kivitelezésének munkája folyt, egy rövidke folyosó vezetett az elnöki teremből, melyen át 
a látogató egy zajos, füstös, kávéillatú helységbe érkezett, itt foglalt helyet, szippantott 
cigarettájából, szürcsolte kávéját, itt alkotta meg (gyakorta ellenséges) véleményét arról a 
munkáról, amit állítólagos barátai végeztek. Idejárt a htívösen-fennkölt Cs. Szabó László, 
aki leveleiben és beszéd közben magát Cié-nek jegyezte-nevezte, aki -  becsületére legyen 
mondva -  kism esternek tartotta magát, s méghozzá nemcsak öntelt szerénységből, hanem 
megfontolt komolysággal felismerve tehetségének határait, mértékét; ide hozta eszméit, 
esszéit, útleírásait, verseit, novelláit, melyek valóban kis mesterművek voltak rendkívüli 
tudással, kiművelt eleganciával, fényesre csiszolt stílussal, melyek szőbŐségével csak 
unalmasságuk vehette fel a versenyt -  ám ha arra gondolunk, hogy Goethe Klopstock 
M essiását a világirodalom egyik legnagyobb, de legunalmasabb mesterművének tartotta, 
vagy ha figyelembe vesszük, hogy Milton E lveszett Paradicsoma, sem tartozik az irodalom 
legizgalmasabb mesterművei közé, nem lehet kétségünk afelől, hogy Csé írásai gyakran 
elnyerték olvasói tiszteletét, hódolatát és bocsánatát. Itt láthattuk, egyszer-kétszer, a magyar 
irodalom nagy öregjét, a hajlott hátú, de egyenes gerincű Fenyő Miksát, Ady barátját és 
kortársát, aki magas kora ellenére is az értelem, izgalom, tapasztalat, huncutság és bölcses
ség bőségszaruját hozta ajándékba nekünk New Yorkból, sajnálatosan ritka látogatásai 
alkalmával. Ebben a szobában kávéztunk Határ Győzővel, a magyar nyelv utolérhetetlen 
bűvészével, akinek mutatványait, tűzijátékait inkább csak a vájtfülűek érthették meg, s mi 
-  egyszerű szerkesztók-olvasók -  csak szomorú lemondással csóváltuk lejünket szövődmé
nyes sorainak olvasásakor, zavartan, tanulatlanságunk és érzéketlenségünk ilyen nyilvánvaló 
demonstrációja láttán, mégis reménykedve egy hirtelen reveíációként felragyogó megértésben. 
Itt találkozhattunk kiváló humoristáinkkal, Vajda Alberttól és Kovács Dénessel, akik tréfáik 
pesties kicsengésével vidították fel gyakori lehangoltságunkat; idejárt fiataljaink egész sora 
is: András Sándor, Márton László, Mészáros István, Gömöri György; ide érkeztek ezen
kívül lassan a világ minden tájáról, a versek, elbeszélések, glosszák, cikkek sorozata, egyik 
jobb, mint a másik (noha a dilettánsok, grafománok, irodalmi idióták tömege sem kímélt 
meg bennünket kézirataik áradatától), Kanadából Fáy Ferenc melankolikus, de sohasem 
érzelgős költeményei, vagy Itáliából az ismeretlen Horváth Elemér megdöbbentő, eredeti, 
rövidségük erejével célba találd versei, melyek formai pontosságukkal és rejtélyes meglátása
ikkal azonnal igényt tarthattak a modem hazai és emigráns költészet barátainak figyelmére.

Minden belső vita, viszály, személyes vagy személyeskedő konfliktus ellenére az 
Irodalm i Újság teljesítette hivatását, misszióját, amelyet az 1957 márciusában megtartott
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londoni írótál ál kozó a levert és elhallgattatott magyar irodalom nevében feladatként állított 
elébe, s amit központi gondolatként emeltek magasba szerkesztői, Londonban vagy Párizs
ban, egészen megszűnéséig, 1989 őszén, a magyar sajtószabadság megszületése pillanatá
ban.

KEZDŐK AZ OXFORD STREETEN

Néhány hónappal érkezésünk után, lassan, de elkerülhetetlenül London kezdett hozzánk 
nőni, s mi is kezdtünk hozzánőni Londonhoz. Már szabadabban és biztosabban mozogtunk 
a város kiismerhetetlen útvesztőjében, mintha Ariadné -  szánalomból vagy szeretettről -  
kezünkbe adta volna fonalát. Megtanultunk tájékozódni. Tudtuk, hogy Hampstead északra 
fekszik a Piccadilly Circustól s délre a Kew Gardens vagy a Hampton Court. Ez biztosabbá, 
sőt büszkébbé tett bennünket. Félelmünk, hogy utunkat (s életünket) veszthetjük az Un- 
derground  titokzatos átszállói, fényei, szélviharai között; hogy soha többé nem kerülünk 
majd vissza a föld felszínére, nem láthatjuk meg a napot (mely amúgy is oly ritkán tündökölt 
Anglia egén, noha amikor tündökölt hasonlíthatatlan ragyogásának apollonikus varázsával 
igézte meg lényünket), alábbhagyott, lassan feloldódott, majd teljesen eltűnt. Kezdtük 
érteni a nyelvet, hozzáidomultunk fanyar gerundiumaihoz, érzékeltük a participium  per- 
fe c tu m  veszélyes csapdáit, melyek a múlt idő befejezettségének félreérthetetlen jelével 
hiányoztak anyanyelvűnk grammatikájának tárházából, s ezért használatuk nagyobb ügyei
met, nyelvtani körültekintést követelt tőlünk. Ezzel szemben viszont, e veszély kompenzá
ciójaként, nem kerülte el ügyelmünket, hogy lassan már a szigetlakók is érteni kezdték 
hangsúlyunk keménységét, szintaxisunk az övékkel gyakran ellenkező bolondozásait, s ha 
néha ki is javították humoros melléfogásainkat, igyekezetünket tisztelettel vették tudomá
sul. Ekkor már a televízióban nemcsak a BBC 6 órás híreinek nemes angolságát tudtuk 
követni, hanem nevetni is tudtunk Steptoe and  Són  elképesztő nyelvezetének humoros ízein 
is, sőt megértettük Perry Mason és Hamilton Burgher gyors amerikai szóváltását is agyilkos 
leleplezése előtti pillanatban a bíróság előtt, anélkül, hogy magunkban anyanyelvűnkre 
kellett volna -  villámgyorsan -  lefordítanunk szócsatáik fordulatait. Naponta több újságot 
olvastunk. Reggelente átlapoztuk a liberális M anchester G uardian  és az őskonzervatív 
D aily Telegrapk  oldalait, délelőtt esetleg a Daily M irror  pletykásabb hasábjait, s délutá
nonként -  hazafelé az Északi Vonal egyenlőre még üres vagonjaiban (az esti tömegek vad 
futamait lehetőleg elkerülve) az Evening Standard  részletes beszámolóját az aznapi esemé
nyekről. Mint kezdők, jó ideig először a honi híreket kutattuk a lapokban, de csakhamar 
rájöttünk, hogy hazánk hírei (ha egyáltalán voltak ilyesfélék) egyre kevesebb érdeklődést 
váltottak ki a szigetország hatalmas olvasóközönségéből, s később még ez a kevés is 
nyomtalanul kimaradt a lapokból: hazánk sorsa, mely alig egy évvel ezelőtt oly szenvedé
lyes izgalmat, önzetlen lelkesedést és segíteni akarást teremtett az angol közönségben, már 
lekerült a történelem napirendjéről csakúgy, mint az angol lapok hasábjairól is. A demok
rácia szívmelengető jóindulata után alantasabb tulajdonságaival is meg kellett ismerked
nünk.

Szerkesztőségünkbe természetesen tömegesen érkeztek magyar lapok, magyar hírek
kel Budapestről, New Yorkból, Sydneyből, Buenos Airesből, s azokból nemcsak szétszó
ródott bonütársaink életéről tudhattunk meg részleteket, hanem személyesen magunkról, 
sőt az Irodalm i Újság  belső világáról is. Kevés kivétellel csupa rosszat. Balról és jobbról a 
támadások villámcsapásai érték lapunkat s szerkesztőit, a „hazaárulók és percemberkék
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maroknyi csoportját” (ahogy egy alkalommal a Népszabadság  bennünket aposztrofált, 
vajmi kevés eredetiséggel egy, az eredetiségre oly sok kiváló alkalmat nyújtó helyzetben), 
akiknek renegát népellenségét a párt központi lapja szembeállította a magyar szocializmus 
kétségbevonhatatlan hazafiságával. Minthogy mindez nem sokkal Nagy Imre és társai 
kivégzése után nyomatott le, nem volt különösebb hatása sem Budapesten (ahogy erről 
titkos forrásaink egyikétől értesültünk), sem Londonban, ami persze érthető. Budapesti 
bíráínk elfelejtették (ha egyáltalán valaha is tudtak róla) dr. Johnson halhatatlan mondását, 
amit a kiváló Boswell jegyzett le 1775. április 7-én, miszerint „a hazafiság a csirkefogó 
utolsó menedék&” (Patriotism  is the last refuge o fth e  scoundrel), ami persze nem azt jelenti, 
hogy a hazafiság csirkefogóság, hanem azt, hogy amikor a csirkefogó már minden érvből 
kifogyott, a hazafiság érve mögé bújik utolsó menedékként.

Melegen sütött a nap s mialatt Enczi szerkesztő úr, egy dús vasárnapi ebéd után az 
igazak álmát aludta Parliament Hill-i lakásunk egyik mély karosszékében (s nyilván arról 
a puha, zsíros, sárgarépával körített főtt marhahúsról álmodott, amit vasárnaponként O. 
készített számára, kívánsága és ízlése szerint, őszbe hajló magányának némi enyhítésére) 
mi, újszülött fiunkkal vadonatúj perambulatorában, vadonatúj óriási mackójával (amit O. 
nyert a Belsize Park földalatti-állomás mellett található Anyabolt sorsjátékának húzásán) a 
Heath ravaszul kanyargó, mesebeli gombákkal szegélyezett ösvényein kalandoztunk az 
enyhe októberi napsütésben, vagy a közeli domb fapadján ülve csodáltuk London belátha
tatlan távolságait, túl aSzent Pál dombján, a folyón, amezőkön, miközben aneves történész, 
G. M. Trevelyan könyvéből -  Éngland under Queen Anne -  olvastam fel vigaszul O.-nak, 
akit gyakran gyötört a honvágy és idegennek érezte magát angol földön:,M icsoda  elm ék  
születtek ebben a  kis vidéki országban! Ez az alig Öt és fé l  m illiós nemzet, am elynek építésze 
W ren volt, tudósa Newton, filozó fusa  Locke, esztétája Bentley, költője Popé, kritikusa  
Addington, szónoka Bolingbroke, szatirikusa Swift, hadvezére M arlborough, zsebében  
hordta a zsenialitás receptjét." Megtelepedni itt mégsem volt olyan rettenetes, nemde? 
Nagy néha ezzel O. is hajlandó volt egy fejbiccentés erejéig egyetérteni, noha nem tartozott 
azok közé, akik egy kelekótya költő vagy akár egy könyvmoly történész intésére hajlandók 
lettek volna feladni tulajdon nézeteiket a világról.

Baráti összejövetelekre, kávéra, vacsorára, szakmai triccs-traccsra eljártunk egymás
hoz, Faludyék és Szászék Burnt Oak-i házába, nem messze az Északi Vonal edgwarei 
végállomásától és a végtelenség kezdetétől, amikor még Zsuzsa -  Faludy börtönverseinek 
halhatatlan Zsuzsája- élt, és rajtunk próbálta ki, alig titkolt kárörömmel, kétséges konyha
művészetének kísérleti falatjait; vagy Kensingtonba Pálócziékhoz, egy valódi marhapör
költre, vagy Vajdáékhoz a Swiss Cottage egyik mellékutcájába egy mesebeli kocsonyára, 
vagy Kovácsékhoz Kilbum-be egy süteménnyel és kávéval melengető televíziós bemuta
tóra. Nagyobb, mélyebb és tartósabb barátságok -  kevés kivételtől eltekintve -  nem 
alakultak ki közöttünk, megmaradtunk mesterségünk kollegiálisán meleg viszonyánál, ami 
ha nem is hozott közelebb bennünket egymáshoz az emigráns tévelygések poros gyalogút
jain, nem is választotta el kapcsolatainkat a siker, a féltékenység vagy az irigység baljós 
útkereszteződéseinél.

Lassan-lassan angol ismerőseink és ügyünk támogatói viszonylag szűk köréből né
hány jó  barátra is szert tettünk, akik túllépték a kötelező koktélkézfogás ernyedt érintését, 
s bensőbb kapcsolatokat építettek ki emigráns ismerőseikkel. Ezek közé tartozott például 
Normann McKenzie, munkáspárti képviselő, a New  Statesman and  Nation  jól ismert 
baloldali hetilap egyik balos munkatársa, a magyar forradalom ismerője és támogatója,

90



akinek irodájában először találkoztam a technológia új csodájával, egy (mai szemmel 
nézve) özönvíz előtti Xerox sokszorosító masinával, mely nemcsak McKenzie kéziratait 
másolta a robotszerkezetekhez illő engedelmes alázattal, hanem az azokban rejlő politikai 
ostobaságokat is az angol baloldal erkölcsi és társadalmi fölényérdi, a tradicionális (értsd: 
államosító) szocializmus eszméinek igazáról, annak ellenére, hogy élénk vitáink során 
szüntelenül óvtuk, figyelmeztettük hibás elképzeléseire, konkrét példákkal illusztráltuk 
emez eszmék gyakorlati hasznavehetetlenségét, sőt bukását 1956 véres napjaiban; így 
barátkoztunk össze a kiváló regényíróval és költővel, John Wayne-nel, aki később az 
Oxfordi Egyetem költészetprofesszora lett; Melvyn Laskyval, az Encounter  szerkesztőjé
vel, akinek Bayswater Road-i lakásán először találkozhattunk a börtönből nemrég szabadult 
Dery vei és Böbével első (és talán utolsó) londoni látogatásuk idején. Egymáshoz közelebb 
Róbert MacFarquarral, a D aily Telegraph  kelet-európai rovatának egyik állhatatosan 
konzervatív munkatársával úgy kerültünk, hogy egy szép tavaszi estén azzal a meglepetés
sel hívott fel telefonon, hogy a vele szemben ülőfiatalember Nagy Imre fiának vallja magát, 
mit csináljon vele? -  amire csak egy válaszunk lehetett: -  dobja ki! Angol barátainkon kívül 
más emigráns társakban is barátokra találtunk Közép- és Kelet-Európa különböző tájairól. 
Gyakran konzultáltunk a lengyel Victor Zorzával, a M anchester Guardian  nagy tudású 
szovjet szakértőjével, aki porladó újságok példányainak poros piramisai mögé bújva szúfk 
monostori cellájában a Pravda  naponta érkező számaiban kutatta legújabb spekulációinak 
és teóriáinak rejtett értelmet és bizonyítékát. Együtt kávéztunk Walter Laqueurrel, a 
keletnémet menekültek briliáns és elképesztően termékeny publicistájával vagy Leó Labet- 
zel, & SovietSurvey  szerkesztőjével, az orosz anarchisták, bolsevikok, eszerek, mensevikek 
történetének két lábon járó enciklopédiájával. De számunkra a legfontosabb és legközelebb 
álló öreg emigráns mégiscsak Polányi Mihály volt, a kémiaprofesszorból társada
lomfilozófussá vált rendkívüli elme, a Galilei-kör egyik egykori alapítója, a Királyi Társa
ság tagja (F, R, S.)1 s -  bátran válthattuk -  a modern európai filozófia egyik legnagyobb 
alakja, aki mindmáig nem kapta meg a szellemének kijáró elismerést, de akinek tudása, 
gondolatai, munkái {The Logic o f  Liberty, Persona! Knowledge, The Study o f  Mán, The 
Tacit Dimension, etc.) egy új világkép körvonalait vetítették agyunk kép vásznára. Esszéje 
(Bayond Nihilism ) a morális inverzióról, azaz a moralitásra hivatkozó totalitárius immora- 
litásről, annak történelmi gyökereiről és megnyilvánulásairól, századunk egyik legerede
tibbpszichológiai és ontológiai összefoglalását és új elméleti kezdőpontját nyújtotta olvasói 
számára. Asztalánál a nagy múltú Athenaeum  Club-ban (ahol a leves mindig hideg volt, a 
hal nyers, a marhasült száraz, a tészta ragadós, a kávé langyos és a bor dugóízu) vagy oxfordi 
házának teraszán, vagy a Temze (amit Oxfordban Isis néven ismertek) partján található kis 
kocsmában gyakran elemezte számunkra a magyar forradalom „üzenetét” (mely esszé 
formájában később egy Ten Years A fter  cfm í esszégyűjteményben jelent meg), miközben 
boldog,csaknemgyermetegönfeledtséggel falatozta frissen sült pisztrángját és kortyolgatta 
langyos barna sörét: így láttuk utoljára mielőtt az Aizheim er  megfosztotta eszméitől és 
emlékeitől őt s bennünket humorától, vendégszeretetétől, gondolatai irányító gazdaságától.

Ha időnk és kedvünk engedte, el-eljártunk a Szám űzött írók PE N  klubjának  üléseire a 
Polish Hearth, a lengyel kultúra házába az Exhibiton Roadon, amelynek vitáit (ha ugyan 
vitának voltak nevezhetők) Tábori Pál, szervezetünk elnöke irányította negyedévenként,

Felhw o f the Royal Society.
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szerény számú hallgatóság előtt. Egy kis szobában találkoztunk, mely egy nagy kerek asztal 
s némely összecsukható szék kivételével teljesen üres volt, mintha ez a nemes és szerény 
aszkézís önmaga jelenlétével kívánta volna hirdetni szervezetünk kasszájának és tagjaink 
zsebének állapotát Az asztal körül helyezkedtünk el s -  néha kissé álmosan -  hallgattuk az 
Elnök beszámolóját erkölcsi és anyagi dolgainkról. De ha mi állhatatosan küzdöttünk a ránk 
törd álmosság alávaló rohamai ellen, barátunk és tagtársunk az öreg orosz Vladimír 
Vladimirovics Vladimirov, sikeres gyermekkönyvek írója és illusztrátora, hatalmas fejével 
és óriási ősz bozontjával a kerek asztalra borulva aludta az igazak álmát, de abban a 
pillanatban, amikor az Elnök anyagi nehézségeink ecsetelésébe kezdett, Vladimír testvé
rünk felkapta klasszikus szláv fejét, felállt, s botját magasba tartva, csukott szemmel, de 
látó elmével s nem kevés megvetéssel kiáltotta oda a világnak változatlan, de örök érvényű 
hozzájárulását gyűlésünk sikeréhez: Vat ve nyeed  íz menyi, menyi mányi, azaz pontosabban 
angolul: What we need is mony, m ony money, azaz igazának és meggyőzd erejének teljes 
tudatában, újból az asztalra borulva folytatta álmodozásait az orosz szabadság gyors 
eljöveteléről. S ebben is igaza volt.

Egy szürkéskék kora délután, melynek egén sötét esőfelhők és ragyogó napsütötte 
foltok oly gyorsasággal váltották egymást, mint némely barátunk elméjében a vélemények, 
vallomások, virgonckodások, vetélkedések villanásai, Szász Bélával és Faludyval ballag
tunk az Oxford Streeten, miután Faludynak sikerült rábeszélnie bennünket luncftre egy, 
számunkra eddig ismeretlen arab vendéglőben az Oxford Street egyik keskeny mellék
utcájában, ahol -  Faludy szerint -  a világ legjobb kuszkuszdt lehetett kapni néhány 
shillingért, s méghozzá csirkéből is, borjúból is, nemcsak az eredeti berber birkából, ami -  
ismét Faludy szerint-egy kuszkuszban pótolhatatlan és utánozhatatlan. A vendéglőnéhány 
székből és asztalból állt, tisztasága erősen kétséges volt, de a kuszkusz -  csirke, nem birka 
-  valóban remeknek tűnt a finnyásan kóstolgató kezdőknek, akik számára az idegen ízek 
nemcsak ismeretlen fűszerek, csalafinta aromák keverékét jelentették, hanem -  szimboli
kusan -  idegenségük kézzelfogható vagy legalábbis ízlelhető valóságát, a vastag hazai 
szaftok és kövéren párolgó illatok mindinkább mesébe illő, lassan legendává váló emlékeit. 
De Faludy, aki gyakran és oly jóízűen mesélte az algériai mézbe mártott birkaszemek 
elrettentő történetét a világháború kellős közepén, nem vetette meg a meglepő újdonságok 
felbukkanását a megszokás langyos vizei alól, s most is, ebédünk befejeztével, a Selfridge’s  
áruház felé tartott, ahol újfajta fűszerszámokat vagy éppen fogyófélben lévő ízesítőket 
kívánt bevásárolni otthoni konyhája számára, Zsuzsánk meglepetésére, örömére vagy 
éppen mulatságos orrfintorgatására, aki ugyan megértette az ízekkel való kísérletezések 
kárörvendő nyelvöltögetését, de végső soron mégiscsak Pálőczi humoros és legendás 
megjegyzésével értett egyet, miszerint az igaz hazafiság tartóssága és ereje kizárólag a 
marhapörkölt sűrűségével mérhető.

Már magunk mögött hagytuk a Bond Streetet és a kelméinek és selymeinek szemkáp
ráztató változatosságáról híres John Lew is  áruházát, s közeledtünk a Selfridge’s  patinás 
épületéhez (melyről már gimnáziumunk angolóráin tanultunk -  a genitívuszok különböző 
alkalmazási lehetőségeinek ürügyén hogy minőség tekintetében páratlan, választékban 
utolérhetetlen, udvariasságban megrendíthetetlen, jutányosságban verhetetlen, amint azt 
alapítója és naggyá tevője Harry G ordon Selfridge  megtervezte s alkalmazottainak meg
parancsolta, miután amerikai emigránsként 1906 kora tavaszán Londonba érkezett, hogy 
itt, a nagy birodalomépítők között érje el fénylő hírnevét és fejezze be életét, kissé megtépve 
ugyan az élet váratlan viharaiban, de mégis az emigránsok halhatatlan példaképeként, s
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végül is angol alattvalóként, ami a sikerhez úgy tartozott hozzá, m int M ona Lisához a 
mosoly), am ikor felbukkant előttünk az Indián, alig pár lépésnyire kis csoportunktól s mégis 
valamiféle felm érhetetlen távolságban. Lenyűgöző jelenség volt, csaknem  kétméteres 
m agasságával zászlórúdként em elkedve a lunchtime befejeztével irodáiba, üzleteibe 
visszaözönlő tömeg fölé. szivárványos színekben játszó, hatalmas tollas fejdíszével, színes 
csíkokból összevarrt, vállán lezseren átvetett, bokáig érő  tógájában, mely alatt egyszerű 
csíkos ing és fehér vászonpantalló takarta el izmos és arányos testének m erészebb dom bo
rulatait, míg lábán vérpiros szandál feszült, mintha bíborszínű vértócsákon gázolt volna át. 
Olyannak tűnt, m int m aga a megtestesült Nagy Főnök az égi Vadászm ezőkön -  egy isteni 
Chingachgook, egy átszellem ült W innetou - ,  aki hatalmas, ezüstös tom ahaw kját nem 
támadó, hanem védelm ező mozdulattal em elte magasba, rézbőrű arcán, éjfekete szemében 
átsuhanó meleg mosollyal -  az am erikai pampákról em igrált indián, aki London kellős 
közepén tett hitet száműzetésének mulatságos kalandjairól. M egálltunk, álmélkodva. „Ez 
magyar” , m ondta Faludy, „képzeljétek! Én ismerem. M indjárt idejön hozzánk, ha m eghall
ja , hogy magyarul beszélünk. Ebből él már harminc éve. Nuszbaum a Dohány utcából.”

A történet félelm etesen hasonlított Örkény legendás történetéhez a K airo-L uxor 
közötti vicinálison, nászúton első  feleségével, am ikor a kupé túlsó oldalán lehunyt szemmel 
láthatólag im ába mélyedt gyönyörű arab, a hadzs zöld fejdíszével festői fején, hirtelen 
felnyitotta szemét, odalépett a szótlanná m erevedő fiatal házaspárhoz és így szólt, Steiner 
vagyok a Síp utcából, miben lehetnék szolgálatukra? De ez a hasonlóság nem zavarta 
Faludyt, akinek határtalan képzeletében költészet és valóság olyként mosódott eggyé, hogy 
azt senki -  legkevésbé ő  maga -  sem tudta kettéválasztani, s éppen ezért m ár régen nem 
zavart bennünket sem. Nuszbaum pedig egyre közelebb jö tt, már el is ért bennünket, ott 
ment el előttünk hatalm as, légionárius léptekkel, s beszédünk erőltetetten csalogató ma
gyarsága nem kerülhette el sem fülét, sem figyelmét. De Nuszbaum nem jö tt oda hozzánk, 
csak jókedvű és vigasztaló m osolyát küldte felénk anélkül, hogy bem utatkozott volna, 
elm ent mellettünk a tömeg sodrában, tom ahawkját magasba emelve, lassan, sietség nélkül, 
átm ent a túlsó oldalra, a veszettül tülkölő taxik, autók, autóbuszok kora délutáni kavargá
sában, majd eltűnt a New Bond Street sarkán, oly hirtelen-váratlan, mintha sohasem létezett 
volna. M i szótlanul ballagtunk tovább, az em igránslét em e színes, vigasztaló és m eggyőző 
képviselőjének m osolyával em lékeinkben, noha kissé zaklatott aggodalom m al szívünkben, 
kezdők az Oxford Streeten.

Am herst M assachusetts, 1994. március
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