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Annak eldöntését, hogy Mihail

Kamjanyicin emlékiratokat vagy

regényt írt, nem vállalom. Nevezzük

dokuregénynek, az igazságot pedig

bogozzák ki a történészek a hazai és

a szovjet archívumokból. Az is

kérdés, hogy a szóban forgó írásmű

mennyiben köszönhető Kamjanyi-

cinnek és mennyiben az állítólag

évtizedekig lappangó művet „sajtó

alá rendező” Kulcsár Istvánnak, de

ezt se feszegessük. Egyszerűen van

itt egy könyv, amely olyan színes,

szagos és hiteles miliőt rajzol a

háborús magyar fővárosról, amilyet

előtte prózában talán még senkinek

sem sikerült. Legfeljebb olyasféle

örökzöld édesbús nótákban, mint a

„Csak egy nap a világ”.

A Kamjanyicin nevet már csak

azért sem ismerhette eddig senki,

mert szerzőnk sem Budapestre kül-

dött felderítőként, sem a szovjet tit-

kosszolgálat tisztjeként nem afisí-

rozhatta. Budapesten szentmiklósi

Miklóssy Ivor néven fordult meg be-

folyásos úriasszonyok szalonjában

és ágyában, de a Kárpátalján szüle-

tett Kamjanyica néven, a budapesti

küldetés után pedig a Gulágban

tűnt el sok évre, a sztálinizmus

névtelen áldozatainak tengerében. 

Szóval: Budapest, 1943–45. Adva

van egy élettől duzzadó világváros,

ahova naponta érkeznek a gyászje-

lentések, mégis képtelen tudomást

venni a körülötte égő világról. A

huszonkét éves, magát huszonöt-

nek füllentő Ivor nappal úri házak-

nál fényképez, délután kémjelen-

téseket ad át rádiósának a doni

veszteségekről, a magyarok elvetélt

kiugrási próbálkozásairól, a német

megszállásról. Honnan szerzi az in-

formációit? A kártyaadósságba ke-

veredett dzsentritől, akit egy irat-

csomag fejében megment az ön-

gyilkosságtól. A hadiüzemi mérnök-

től, aki rendelkezésére bocsátja a

kifejlesztés alatt álló Zrínyi roham-

löveg dokumentációját. A zenész-

től, aki igyekszik a nehéz időkben is

felszínen tartani magát, s még a

feleségét is parlagon hagyja, mert

több időt kell töltenie a Don-ka-

nyarban a katonák szórakoztatásá-

val, mint otthon.

És ha nem is közbevetőleg, in-

kább egy karakterfejlődés majd-

nem törvényszerű állomásaként,

megelevenedik a Darabont lapjain

a ruszin-magyar hírszerző első

szerelmének története is a szép-

séges kis Violával. Ez persze tiltott

szerelem, hiszen a Központ nem

engedélyezi ügynökeinek, hogy

számára és számukra veszedelmes

elkötelezettségeket vállaljanak. 

A budapesti szovjet kém törté-

nete a legkevésbé sem légüres tér-

ben bontakozik. Élő, máig fájdal-

mas valóságként tárul a jó szemű

megfigyelő elé a Horthy Magyar-

ország nemzetközi elszigetelődése,

Horthy kiugrási kísérlete és bukása,

a megszállás, a Szálasi-puccs, Buda-

pest ostroma, mindez nem egyszer

a kémjelentések végletekig tömörí-

tett stílusában. 

Nehéz lenne eldönteni, hogy a

pergő mondatok, a gördülékeny

írásmód, a kétségbevonhatatlan

helyismeret és hangulatteremtő erő

egy nem éppen szépirodalmon ne-

velkedett hírszerző-szerző avagy a

magyar kiadás szerkesztőinek érde-

me, de ismétlem, az eredmény

szempontjából közömbös. Fonto-

sabb, hogy az olvasó azzal az érzés-

sel csukja be Mihail Kamjanyicin,

alias szentmiklósi Miklóssy Ivor

romantikus kalandregénynek álcá-

zott tényregényét, avagy tény-

regénynek álcázott romantikus

kalandregényét, hogy pompásan

szórakozott, és még gazdagodott is.


