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Fried István

„Erős várunk nekünk Kufstein"
A magyar jakobinusok emléke a magyar irodalomban
Faludy György {95. szonettjét
,,a vérbiró"-nak szentelte:
„O az, ki ötvennyolcban Xagy Imrét elítélte (...)
Ott feszít törzse
körében, kik milliók életét tették tönkre
negyven évig. Ezek nem rühellik jelenlétét,
mert tudják róla: az ő emberük, pontos mása
és utóda a régi vérbiró hiénáknak,
kik Sigrayt, Hajnóczy!... elitélték. "

Régmúlt és közeli múlt másolódik egymásra a kortárs költők versében, jelezve a
történelem megszakítottságát és ismétlődését, amelyet a költészet emlékezete kapcsol
egybe, minősít azonos érdekű-értékű tényezővé. A szonettforma tömörségében egy
periódus megidézése a hasonló periódusra való utalás révén válik plasztikussá, s egyben
a XVIII. század végének történéseit ama költői hagyományok szerint gondolja
jelenkorivá, amelyek először valószínűleg a résztvevők (irodalmi) alkotásaiban, majd
Petőfi Sándor költeményében és Jókai Mór újságcikkében lettek a magyar irodalomnak
később sokat idézett tárgyaivá, nemcsak a történeti kutatáséivá, hanem regém-, vers és
színműtárggyá. A mártirológia példázata csak ideig-óráig éltethette a magyar
jakobinusok irodalmi feldolgozásának költőit s a történeti kutatás hiányai szintén csak
mintegy másfélszázadon keresztül engedtek szabad konstrukciós eljárásokat. Mint
amiképpen a történeti tárgyú művekkel szemben az olvasóközönség és a kritika elvárta:
a feltárt dokumentumok felhasználása követelmém'számba ment. s csak hellyel-közzel
érvényesülhetett a dokumentálhatóságtól való eltérés lehetősége. Ám mint az
irodalomban általában: a magyar jakobinusok költészeti megjelenését is többnyire a
kortársi időszerűség, az egykorú eseményekre való közvetett (ritkábban: közvetlen)
utalás szándéka tette mind népszerűbbé. Olyan, alapvető emberi-..hazafiúi'-politikusi
magatartások fejeződhettek ki. amelyek a válságos időszakokban, a feszült történelmi
pillanatokban (1848—19-ben például vagy az emigrációban, amikor Habsburg-ellenes
történetekről kellett hírt adni stb.) példaértékűek voltak. S ezt amúgy is mcgfogalmazhatnók: korántsem az újító-kísérletező művészek fordultak a jakobinusmozgalomnak és vezető személyiségeinek bemutatásáért a történeti szakirodalom felé.
hanem azok (egészen a legújabb időkig azok), akik a hagyományos műfaji
követelmények szerint fogalmazták meg didakszistól sem mentes mondandójukat.
Történeti regényben és színműben, versben vagy elbeszélő költeményben a történelem
kínálta erkölcsi és politikai tanulságok levonására buzdít a szerző, tételesen megfogalmazva az áldozatkészség vagy a gondolatszabadság erkölcsi parancsát, beépítve a
magyar jakobinusok históriáját a történeti-irodalmi emlékezetbe, ama Pantheonba.
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amelyben szakrális nézőpont szerint helyezkednek el a jó ügyért életüket adó
egyéniségek.
Az már csak egy modernebb felfogás eredménye, amely szerint a mozgalom
különböző egyéniségeinek konfliktus-lehetőségei, illetőleg a mozgalom célját elérendő
különféle módszerek eltérései is drámai erőt rejtenek, sőt. valójában ezek rejtenek
drámai erőt. Továbbá: bár Petőfi Sándor már versével és egy proklamációval beiktatja
a Vérmezőn történt kivégzéseket a magyar történelem kitüntetett eseményeinek sorába .
és versének lírai hitelével, proklamációjának emelkedett hangvételével szavatol a
mártirológianak nemzeti-történelmi jelentősége mellett (s a maga múltképében így kerül
a magyar jakobinus mozgalom a Rákóczi-felkelés. Zrínyi Ilona várvédő hősiessége.
Lenkey századának történelemalkotó és -beteljesítő bravúrja mellé), valójában Pulszky
Ferenc regénye méri föl a magyar jakobinusok irodalmi alakokká alakításának
módozatát, az ő, a külföld számára szánt regényes korrajzával szentesül irodalommá a
mozgalom. Petőfi és Jókai az 1848-as események szemszögéből tekintenek
Martinovicsékra, és a mozgalom értékelése-minősítése még nem kapcsolódik össze
Kazinczy Ferenc (és mások) irodalmi törekvésével, még figurájukkal is alig. Petőfi
ugyan tisztelte Kazinczy emlékét, egész tevékenységét mintegy Kölcsey Ferenc
emlékbeszéde felől értékelte, s Széphalmon című versében a maga elődjeként szólt róla'.
Vérmező című versének tanúsága szerint nem látszik még ismerni a Fogságom naplóját
(Kazinczy Gábortól hallhatott róla. illetőleg 1848-ban Kazinczy művének egy részlete
publikussá vált), mint ahogy Jókai cikke főleg Berzeviczy Gergely röpiratán alapszik,
és még Pulszky Ferenc is azt állítja, miszerint: „others (i.e. aneedotes) the author has
heard from the relatives of convicts" (mást, azaz anekdotákat a szerző az elfogottak
rokonaitól hallott), a források között ő sem jelöli meg a Fogságom naplóját. Amivel
pusztán azt szeretném mondani, hogy a mozgalom szépirodalmi megjelenésével nem az
írók részvétele hangsúlyozódott majd csak dolgozatom befejezéséül lesz olyan alkotás,
amely az írói-emberi sorsot valóban létbe-vetettségnek, szinte ismétlődésnekalakváltozásnak fogja föl. a hajdan és a most kisebbségébe kényszerült alkotókat
mutatva föl a történelem elszenvedőiként. Már az első terjedelmesebb epikus mű.
Pulszky Ferencé is nagyobb súlyt látszik vetni az alcímben jelölt célzatra, mint a
mozgalom bemutatására, amely szinte a háttérben marad a szerelmi történet és az
időnként ettől függetlenedő tendencia mögött: „A Tale of Austrian Oppression". Ebben
a célzatban nemigen lényeges a figurák differenciáltabb bemutatása: a titokzatoskodással
teljes, a „couleur locale"-t érzékeltetni kívánó Pulszky mintha Jósika Miklós nyomában
járna, mikor a bosszúnak, a sértettségnek, a rejtve maradó, ám sorvasztó szerelmi
érzésnek egyfelől cselekményfejlesztő jelentőséget tulajdonít, másfelől az egysíkú
jellemek tetteinek mozgatóivá emeli. „A nemzetek jelleme legjobban nyilatkozik
mondáikban — írta Pulszky —, amelyekben az embereknek a természettel és egymással
folytatott küzdelmei, a múlt és a jövő iránti érzelmei tükröződnek". .4 magyar
jacobinusok ennek az elvi megállapításnak is meg akar feleim, már csak azért is. mert
a magyar emigráció a magyar ügy számára kivánta megnyerni a Nyugatot és
Észak-Amerika népét. Az angol nyelvű címmel (,,A Tale") szemben a német nyelvű
Originalromanként minősíti Pulszky regényét, amely legalább annyira Szolarcsek
szerelmi története, mint Habsburg-ellenes írás. Érdekes módon magvarra angolból
fordították, majd Mikszáth Kálmán beválogatta Magyar Regényírók Képes Kiadása
sorozatába, előszavában viszonylag keveset szólt a regényről, annál többet Pulszky
Ferenc fordulatos életrajzáról.12
A XX. század elején két jelentős szerző is megkísérelte, hogy képet adjon a maga
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magyar jakobinus-elképzeléséről. Karinthy Frigyesnek sokáig egészében ismeretlen
elbeszélő költeménye egy látomás versbe foglalása, inkább árulkodik a szerző történelmi
rokonszenvéről, mint arról, hogy jelentős alkotással gazdagította volna a magyar
irodalmat. Annál érdekesebbnek tetszik Krúdy Gyula A magyar jakobinusok című
történelmi kisregénye, amelyben az igen erőteljesen végigvitt szerelmi bonyodalmakat
a valóságos történelmi eseményekkel igyekszik összekapcsolni, lelkiismeretesen
történelmi hátteret fölvázolva, a mozgalom vélt histórikuma után nyomozva egy
Gyurkovics-Martinovics-váltást feltételezve. Miközben a történelmi fordulatok okai után
kutat, és szintén a sértettségben, csalódottságban fedezi föl az emberi cselekedetek
mozgatórugóit, nem tagadja meg a regény műfaját megújító szándékait sem: az
események hirtelen változásainak közvetlen előzményeit a homályban hagyja, s az
Utóhang a regényhez című fejezetben átadja a történet elbeszélésének jogát Kapeller
Félix „helytartósági fogalmazó"-nak „Budán", egy „vízivárosi polgár fiá"-nak. ..aki
féllábára sánta lévén, otthonülő csöndes fiatalember volt". Ez a fogalmazó készít
1794-95-re datált följegyzéseket, bennük olyan eseményekről, mint Martinovics
megfosztása papi méltóságától; az összeesküvők kivégzéséről; meg arról, hogy reggelre
rózsák nyíltak. Az elbeszélőt illető váltás a dokumentáris jelleget látszik erősíteni,
valójában a regényességtől a realitásba átnövő fikciót van hivatva sugallni. Ugyanis a
Krúdy megteremtette és jellemezte figura nem hoz lényegében más nézőpontot, csupán
annak tudata, hogy „krónikát", régi korból származó följegyzést olvasunk,
eredményezhet az olvasói befogadásban némi változást. A vágyak és a realitás között
lebegő alakok nem történelmi szerepüket élik. hanem (hasonlóan más. jellegzetesebb,
és valljuk be: sikerültebb) Krúdy-regények hőseiként ..regényes életüket", amely a
történelmi adatok szövevényébe van beágyazva. Krúdy találkozása Martinovicsnak
számára is rejtelmes figurájával nem egyszeri, újságcikkeiben vissza-visszatér az
összeesküvés vezetőjéhez. Hock János, a forradalom papja című írásában olvashatjuk:
,,Ez idő tájt Martinovics, a veres apát volt írói szerelmem. Regényt is írtam róla (...)
a kocsmájába jártam esténkint vacsorázni, »Buda városához« címzett kocsmába, és a
bolthajtásokon jártattam a szemem; s éjszaka megnézegettem a vértanú arcképét... Budán
5
laktam, és a Vérmező felől emlékezetesen suhantott az őszi szél."
Amit Krúdy regénybe akart írni, az a „veres apát" szerelmi-politikai története, a
magyar történelemnek a forrásokból ugyan kiolvasható, de általa szuverénül értelmezett
regénye. Politika és szerelem konfliktusa, árulás és hűség egybeszövődése.
mindenképpen összetett jellemek ide-oda vetődése a magyar történelemben. Ugyanakkor
szembefordulás is ez a hivatalos történelemmel, amely nemcsak ellenkező minősítést
olvas ki az adatokból, hanem felejti a „ regényesség"-et is. azt nevezetesen, hogy létezik
egy belső, nem látható és csupán írói eszközökkel feltárható történet. Mindehhez a
XVIII. századi Pest-Buda világának megjelenítése járul, annak a környezetnek a
megörökítése, amely az elmúlt, a „régi" Magyarországhoz tartozik. Ebben
bennefoglaltatnak az emlékekben és följegyzésekben található vendéglők, amelyek
utódai őrzik azt a kulturális (és kulináris) múltat, amely a Krúdy-regényekből ismerős
számunkra. Ezúttal osztrák-magyar, nemcsak magyar múltról van szó. ám hangsúlyosan
magyar történelemről, még ha Bécsben székelő uralkodókról is.
Alomvilág tetszik elő Krúdy regényében és újságcikkében, a Márai Sándor által oly
torokszorítóan megjelenített Krúdy-Magyarország. bár erőtlenebb fényű, sápadtabb
körvonalú, és hiányzik belőle az a nagyvonalúságról bizonyságot tévő. humorral és
iróniával teli távolságtartás, amely a Szindbád-novellákat vagy Alvinczi Eduárd és
Rezeda Kázmér kalandozásait megörökítő műveket jellemzi. Martinovics a küldetésbe
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menekülne a szerelem hívása elől. szerelméről kiderül, hogy rendőrügynök. az azonban
homályban marad, hogy a féltékenység, bosszúvágy vagy más szándék vezeti. Azt
tudjuk csupán, hogy Krúdy Martinovics-regém'ét kevésre becsülte a szakirodalom, s
csupán a mozgalmat átideologizáló „marxista" kutatás emelte valódi értéke fölé. Krúdy
és a történelem: kidolgozásra váró téma; ezen belül lehet talán meglelni ennek a
regénynek is a helyét az író életművében.
Egészen másképpen nyúlt Martinovics figurájához, valamint a mozgalom
értelmezéséhez Bánffy Miklós, az első ízben 1931-ben kiadott Martinovics10 című
színművében. Érdemes volna a kirobbantotta irodalmi botrányról elmélkedni, hiszen
jobb- és baloldali szemszögből egyként bírálták a Kisbán Miklós néven (is) publikáló
szerzőt. Mindkét fél (a színműtől jórészt idegen) tendenciát látott bele az alkotásba: a
gyalázkodás és a glorifikálás szándéka, az államellenes konspiráció és a forradalom
dicsőítése — mind-mind vádpontokként szerepel az irodalom törvényhozóinak
szerepében tetszelgők írásaiban Gyanús volt, hogy egy erdélyi arisztokrata, egykori
országgyűlési képviselő, illetőleg külügyminiszter egy hol agent provocateurnek. hol
vértanúnak elgondolt alakot választ témájául; vérbő-szerelmes papnak, kétszínű
játékával tiszta ügyet szolgáim kész forradalmárnak, semmitmondóan divatos szóval
élve: ellentmondásos jellemnek szentel színművet, amelyben a legfrissebb történeti
kutatás adatai a csupán kikövetkeztetett vagy pedig kizárólag a színdarab lehetséges
világában reális „tényei"-vel párosul (a színműben arról hallunk, hogy Martinovics
megegyezett Robespierre-rel); és nem csekélyebb hanghatással jelentkeztek azok. akik
blaszfémiát emlegettek, hiszen Martinovicsot valaha szabadkőműves páholy, a
szabadelvű gondolkodás század eleji tábora írta zászlajára, s így a századforduló
radikalizmusával szemben álló arisztokrata szinte merényletet követett el a hajdan volt.
de a kisebbségi sorsba kényszerült erdélyi magyarság előtt is időszerűnek vélt
„progresszív" gondolkodás ellen.
Minderről az utószóban maga a szerző tájékoztat de összefoglalja a Bánffy t ért
támadásokat Szántó György , a marosvécsi írónapokon Bánffy írótársa is. aki nem
tudván kortársi tematikájú regényekkel érvényesülni, a történeti regényírásnak lett
mestere. Szántó szellemesen szembesíti az egymással vitatkozó, valójában (a szokás
szerint?) egymásnak üzengető kritikákat, pamfletszerű megnyilvánulásokat, hogy
rámutasson Bánffy drámaírásának jelentőségére, a témaválasztásnak nemcsak
merészségére, hanem az akkor már polgári liberálisként, baloldali szimpatizánsként
számon tartott szerző (ti. Szántó György) a Bánffyéval rokon történelemlátására. Amit
ugyanis Bánffy tézisszerűen megfogalmaz a drámában, a nemes cél és a hozzá vezető
út, a forradalmár erkölcs és az emberséges „eszközök" viszonya, hatalmi-intrikus
politika és szellemi küldetés egymással szembesülése, elgondolás, terv és gyakorlat
egymást cáfoló vitája. Martinovics, a nagyszabású, de önmaga számára is tisztázatlan
eszközrendszerében utat vesztő politikai kalandor erkölcsi bukásával, a saját
katarzisához el nem jutható, bosszútól is fűtött összeesküvő végső közösség-vesztésével
szemben álló Hajnóczy tiszta idealizmusa, az utópiát utópiaként megnevező bölcsessége,
egy ideális, szinte „telMlmosi" forradalmár (akit rakényszerítenek a mozgalomban való
részvételre mindazok az események, amelyek a felvilágosodás
eszméinek
országos-kormányzati tagadásban jelölhetők meg). A dráma útja Hajnóczy (Posa márki
szájába illő) kijelentésétől ível Martinovics befejező felismeréséig, amely a maga
módján megismétli Hajnóczy szavait, a machiavellizmus csődje Hajnóc/ynak.
Szentmarjaynak, Kazinczynak igaza mellett tanúskodik, a győzelem és beteljesülés
reménye nélkül is a jó ügyet szolgáló Hajnóczy embersége mártírfénv ében a
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nagyszabású elgondolásaival többre hivatott, ám kétes eszközei miatt mind zavarosabb
ügyletekbe bonyolódó Martinovicsnak morálisan is buknia kell. Halála sem hozhatja
közelebb mártírtársaihoz, akik még a vesztőhely árnyékában sem bíznak benne.
Hajnóczy egy tisztultabb magyarság programját fogalmazgatja:
„Csak művelt nép az. aki a szabadságot meg is tudja tartani..."
„Nemcsak megnyerni a harcot, de azt, amit a győzelem szerez, tisztán megtartani..."
Sejthetjük, miféle történelmi tapasztalatok íratják e sorokat a gyakorló politikus (majd
művelődéspolitikus) Bánffy Miklóssal.
Martinovicsnak végső szavai Hajnóczyt visszhangozzák. Elutasítja a menekülés
gondolatát: „Bűnhődnöm kell, mert elfeledtem, hogy nagy és szent célokat csak tiszta
kézzel — csak tiszta kézzel szabad szolgálni".
A dráma eszmeisége (tehát) Hajnóczy hitvallása és Martinovics beismerése között
ível, a konfliktus nem annyira a külső, hatalmi és a belső, tehetetlenségre kényszerített
erők között robban ki, mint inkább a történelmi illusztrációkon túl a kontrasztos
szerkesztés révén az egymáshoz viszonyítva formát kapó jellemek körvonalazásakor.
Ugyanis
Martinovics—szolgálója—Verdána,
Martinovics—Verdiána—könyvárus.
Hajnóczy—Lotti—Kazinczy egymáshoz fűződő viszonyában az emberi kapcsolatok
lehetséges változatai bomlanak ki. Olyan kapcsolatoké, amelyek közül egyik sem
teljesedhet a történelmivé váló sorsban. A külső viszonyok lehetetlenné teszik a
szerelem, a szeretet, a barátság valóra válását, pusztán a mártirium és az önfeláldozás
óráiban jöhet létre a személyiség teljes önmegvalósulása. Hajnóczy ideális alakja ad
példát az emberben lakó erkölcsi törvény humanitására. Mindez egyfelől élénk
dialógusok, másfelől azonban —sajnos— tézisszerű kijelentések révén artikulálódik.
Annyit mindenesetre bizonyít Bánffy színművének fogadtatása, hogy még 1931-ben
sem számított teljesen ártatlan foglalatosságnak a magyar jakobinusok ..drámájának"
megjelenítése. Időszerűséget a megjelenésnek többek között az kölcsönzött. 1931-ben
végre elfogadható szöveggel megjelent a Fogságom naplója, amelyre már bőségesen
hivatkozott a Kazinczy-kutatás , illetőleg a Kazinczyt tárgyául választó szépirodalom;
meg talán még az is, hogy Sándor Lipót főherceg iratainak publikálásával, főleg Mályusz
Elemérnek az iratok elé szerzett, igen tendenciózus előszavával a pozitív töltésű
Martinovics-kép ellenében egy démonizált Martinovics-kép is kezd hatni. A Fogságom
naplója plasztikus képet ad többek között szerzője lefogatásáról, a budai fogságról,
amely aztán a Martinovicsról szóló műveknek is tárgya. Ám mindaddig, amíg Benda
Kálmán három kötetes szövegkiadása nem adja közre a szinte teljes, legalábbis a perhez
múlhatatlanul hozzátartozó anyagot, mindaddig a regényesség jócskán belengi az
ábrázolásokat. Még az 1930-as évek közepén sem egészen bizonyos tudása van a
kutató-esszéistának Martinovics valódi szerepéről (mint ez Fejtő Ferenc esszéjéből
kitetszik) , s az a tény, hogy a Fejtőhöz közelálló Faludy verseiben mindenekelőtt
Hajnóczy alakja bukkan föl, igazolja, hogy a szászvári apát megítélése nem egyértelmű.
Igaz, Benda Kálmán szövegkiadásai nyomán nem támadt jelentős szépirodalom, az
azonban egyre világosabbá vált, hogy bár a kortársak tudatában is jakobinusokként éltek
a mozgalom résztvevői, nem hasonlíthatók célkitűzéseiket tekintve a francia
jakobinusokhoz. S az is jellemző, hogy Benda Kálmán részesévé-társszerzőjévé vált egy
olyan törekvésnek, amely morális szempontból kezdeményezett perújrafelvételt
Martinovics Ignác ügyében.
Legújabb irodalmunk magyar jakobinus-képét, a jelen felől szemlélt értelmezési
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törekvést a költészet, Faludy" mellett Kovács András Ferenc reprezentálja. Az ő Erős
várunk nekünk a Kufstein című szövege állítja a mozgalom résztvevőit világtörténelmi
és -irodalmi, magyar sorstörténeti és magyar irodalmi perspektívába, pró/iii és
versidézeteivel, latin, német, francia nyelvű mondataival, töredékmondataival, a
kortársak leveleiből, naplóiból vett szemelvényekkel (Batsányi. Kazinczy) a kufsieini
világra döbbent rá, idecéloz a cím szójátéka: Luther éneke egyben a bcbörtönzöttek
szituáltságát jelzi, Kufstein valóban erős vár (szó szerint az!), de az erős vár az Isten
attribútuma meg az Istenhez bízó leieké. Mindkét lehetséges értelem érvényes abban a
korszakban, amelyben a kufsteini elégiák szerzőjének, valamint Hajnóczy kedves
barátjának, levelezőtársának hagyatéka fölértékelődik, hiszen a sorsszerű történések
sorozatába ágyazódik bele; a reménykedéssel elgondolt verssor a kései utódok keserűvé
váló reménye versének mottójává válik (mint Batsányi János 1793-as költeményének
két sora:"Vidulj gyászos elme! Megújul a világ, s előbb mint a század, végső pontjára
hág" — Szilágyi Domokos Apokrif Vörösmarty kézirat 1850-bóT című
palimpszesztjének élén), hogy aztán Kovács András Ferenc egyszerre utaljon Batsányira
és a Batsányit idéző Szilágyira, egybelátván a kufsteini rab és a nemzetiségi lét rabjának
sorsát. „Versdokumentun"-nak szánta a marosvásárhelyi poéta művét, amellyel
„Széphalom mesterét köszönti"; ám költői-történelmi seregszemle lett belőle, kollázs
vagy montázs, egymásra halmozott vers- és prózai idézetek gyűjteménye, Arany
különféle verseiből, a Nyomorultak Gavroche-ának gúnyos énekéből. Bessenyei György és Verseghy Ferenc-allúziókból kiegészítve 1794/95 mozaikos képét. A magyar- és
világirodalmi áttekintés, idézetgyűjtemény időben szélesebb, a történelmi eseményeket
tekintve meglepő analógiákat sugall: a Herr von K.{azinczy}-t faggató-fenyégető
anonimitás a Hatalom, a mindenkori Hatalom, s a fenyegetettség nemcsak az írni. a
magyar szót éltetni vágyó magyar írót, K.{azinczy}-t keríti be. hanem a hasonló
keresztnevű, vezetéknevével azonos első betűt viselő Franz Kafkát is. a kafkai
rémálom-sorsot, a megsemmisítő táborok XX. századi valóságát. Ebben a
(szövegkörnyezetben visszájára fordul a költői szó. önmaga paródiájává torzul:
„ Vidulj gyászos elme!
Megújul a világ —
Előbb mint e század költők porára hág." (Az eredeti kiemelése)
Korántsem a Batsányi-vers érvénytelenségét tanúsítja Kovács András Ferenc, hanem
azt, hogy ilyenné értelmeződött a XX. századi (erdélyi magyar) történelem
pörölycsapásai alatt költészet, költő, költői lét. Nem kevésbé keserű a folytatás, amely
az örök kétely magabízó kérdéseit immár csak idézőjelek között tudja elgondolni, hiszen
a kérdésben a válasz, a kérdést a realitás szinte megsemmisítette:
„Mit ér a költő, ha fegyenc?
Versen innen...S ha linzi?
Lobbanj ki szem: hová merengsz?
Wer von Innen ist Kazinczy?" (Az eredeti kiemelése)
Ez a részlet egyébként pontosan mutatja: travesztia, idézet, utalás szövedékéből
miként alakul a vers, s egyben miként értelmezhető a költői (szerzői) jelenlét, az
archaizálások, stílusimitációk között hol és milyen mértékben bukkan föl maga a
versdokumentum szerzője. K. úr első megközelítésben természetesen Kazinczy Ferenc.
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a magyar jakobinus mozgalom egyik vádlottja, de Kafka (K.) is. vagy talán Kafka
regényfigurája, K. a földmérő, hogy ne feledkezzünk meg arról, miszerint Kovács
András Ferenc is K. úr. akit írás és magyar szó terjesztése miatt éppúgy kihallgattak
valamikor a névtelenségbe burkolózó hatalmak. így hát K. sorsa a K. urak sorsa,
századokon át egy és ugyanazon sors. E történelmi alakváltoztatásra is találunk a versben
példát:
,,Sie, Herr von K.?
Ön K. úr.
Közlik majd velem.
Ha nem tudnám.
Majd ők közük velem." (Az eredeti kiemelése)
Hasonló módszerrel válik — mint már volt szó róla — K. úr Kafkává, a szójáték
átsegít a buktatókon, s nem kell már csak szó szerint vennünk a szavakat, s máris a
XX. század valóságában vagyunk:
„Hát hadd a francba!
Add fel! Hadd a francba!
Oh, Franz...
Franz Kafka, kis zsidócska.
Weimari álmok! Buchenwaldi füstök!
Theresienstadt! Dachau! Mauthausen!
S másegyéb...Mind oly közel!
A Zeitgeist oly közel már!
Összeurópai szellemiség jő.
Ha nem tudnád.
K. úr." (Az eredeti kiemelése)
A játékosságból csap át az előadás a komor-tömör mondattöredékekbe, a XX.
századra oly fájóan ismerőssé lett helynevek felsorolásába, hogy ne emlékként, hanem
élő emlékezetként vésse a tudatba: „Mind oly közel!". A Zeitgeist egyébként utalhat
nyelviségével a megsemmisítő táborokat létrehozó szellemiségre, majd az összeurópai
eszmerendszerre, korunk pán-európai törekvéseire, amelyek megvalósulatlansága
kontrasztja annak a látszat-bizonyosságnak, ahogyan a versben elhangzik. Hogy aztán
ezt a látszat-bizonyosságot is szétrombolja az odavetett és a vers folyamán sokat ismételt
(mintegy emblémaként szolgáló) mondat: „Ha nem tudnád". Szó és gyakorlat, valóság
és elképzelés ellentéte ez, amelyre rácsap a „K. úr" megszólítás. Kazinczyt idézi meg
itt ismét a szerző? Vagy Kafkát? (A földmérővel és a banktisztviselő Josef K.-val
együtt?) Netán önmagát is beállítja a sorba, mint akit az összeurópaiság kábítása nem
tud eltéríteni attól, amit látott, amit tapasztalt, amin keresztül ment-megy. Ami a sorsa.
Az emlékből emlékezetbe váltás megy végbe, az emlékek összefüggéstelen halmaza
rendeződik szerves-folyamatos emlékezetté, s ez alkotja a jelent. Kazinczy. Kafka.
Kovács András Ferenc jelenét. Meg mindazokét, akik sorssal vagy verssel
megidéződnek ebben a versben.
S bár céloztam rá, jóllehet nem részleteztem: a magyar irodalom jeleseiről van szó.
A tőlük vett idézetek félelmetessé növekednek, hiszen eredeti lelőhelyükről kiragadva.
Kovács András Ferenc privát irodalomtörténetébe ágyazódnak be. amely ezúttal
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1794—95 magyar írósors-lehetőségét vetíti ki egyetemes írósorssá, a jelenkorban is
példákkal igazolható magyar írósorssá Különös jelentőséget kap az Ady-utalás a
„Zárszó'-ban, amely műfaji műhelyvallomás, önértelmezés. ..figyelmeztetés", a ..prózai
vázlat"-nak minősített ..versdokumentum" helyének bemérése. Az Vchözlet a vesztesnek
című kötet befejező alkotásaként önmagában is hangsúlyossá válik, kiváltképpen
terjedelme, a benne feldolgozott (irodalmi-történelmi) anyag mennyisége is növeli
súlyát, nem is szólva a jelenre való rájátszásról. Hogy itt a múltbeli és a jelenkori
(kulturális, helyzettudatra kiható) szöveg áttetszik egymáson, azt a mü műfajaként
feltüntetett ,.persziflázs, pasztis. parafrázis" alliterációval feldúsított fogalomhármas
jelzi, majd a folytatás:
„Gyors kis jegyzetek,
improvizációk és rengeteg trükk,
kollázs, vendégszöveg"'.
A cél a köszöntés. Széphalom mesterét szövegeire emlékeztetéssel gondolja tovább
a marosvásárhelyi poéta. Rajta keresztül
„köszönti
(...) az un. magyar jakobinusokat".
Ezzel bezárulni látszik a kör. ha nem volna belőle kitörés, méghozzá az előbb említett
irányba, Ady Endre felé:
„Vajon
voltak? Vajon vagyunk0 Ujjunk hegyéből
vér serken ki".
Kovács András Ferenc ezzel a vendégszövegével az egyik legtöbbet, méghozzá
nemcsak a magyarok, hanem a szlovákok, a románok, a honátok vagy a szerbek által
is emlegetett Ady-versre utal. A magyar jakobinusok dalára (1908). amely a népek
testvéresülésén álmodozók számára programot jelentett, de —s erre viszony lag kevesen
utaltak — közvetlenül is kapcsolódik Ady múltértelmczéséhcz. ..Nekem Gyula vezér.
Dózsa György és Martinovics voltak mindenha kedvenceim" — írta egy helyütt", nem
kevésbé lelkes beszámolót olvashatunk 1902-ből Vázsonyi Vilmos nagyváradi
előadásáról, amely a Martinovics-féle összeesküvés résztvevőit a ..magyar demokrácia
úttörői" között emlegeti." Ady magyar-jakobinus-elképzelése tehát nagyon is összefügg
Martinovicsokkal, az ő dunatáji megbékélésre szólító felhívása tágabb értelemben
elődjéül ismerheti föl Martinovicsék föderációs tervét. Mindez Kovács András Ferenc
versének zárszavában az általa megnevezett műfaji-tónusbeli igények szerint épül be
jelent és múltat össze-látó elképzelésébe, a letrontódás ellen a lét megtartásáért folytatott
versbeli küzdelembe. A (túl) sokat hivatkozott Ady-vers nemes pátosza kicsorbult az
idők folyamán, a költők kisebbségé váltak, létük kisebbségi létté lett. a jakobinus-sors
immár nem puszta küldetés vagy hivatás, hanem „mementó" is. Vagy elsősorban az; a
történelem önmagába fordul v issza, az egy kori magyar jakobinusok sorsa nemcsak az
emlékezetben élő, bármikor, bizonyos körülmények között, ismét realitássá lehet: A
figyelmeztetés..
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„Súlyosan kattan,
könyörtelenül, többszörösen, miként
a foglár kulcsa, ha fordul a zárban"

Kovács András Ferenc igéinek jelen ideje, a versében uralkodó jelen idő. a
folyamatos jelen, amely magába ölel múltat rejti a jövőt, a költészet örökidejűsege. a
történelem szüntelen jelenléte. A potenciális fogságok naplója, másképpen szórva: a
borzasztólag szép pályák emlékezete. ,.Erős várunk nekünk a Kufstein..."
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