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G Y Ü R K Y  K A T A L I N t a n u l m á n y

ÁRULÁSAZ „ÁRULÁS” VÁLFAJAI
Vaszilij Akszjonov posztumusz regényeiről

A 2009 nyarán elhunyt, a  magyar olva‑
sók körében is jól ismert orosz szerző, 
az annak idején a  botrányáról elhíresült 

Metropol‑almanach közzétételében vezető szerepet ját‑
szó Vaszilij Akszjonov, kortársai és íróbarátai egyön‑
tetű véleménye szerint pusztán fizikai, testi értelem‑
ben távozott földi világunkból. Szellemi értelemben 
ugyanis mind a mai napig „szervezi” a kortárs orosz 
irodalmi életet, több szempontból is.

Egyfelől a  szülővárosában, Kazanyban min‑
den nyáron megrendezett kulturális fesztivál, az 
Akszjonov‑feszt programját a  szervezők igyekeznek 
még mindig a szerző ízlése szerint összeállítani, s így 
a vezető zenei műfaj Akszjonov kedvence, a jazz, s ne‑
ves színészek közreműködésével ma is Akszjonov leg‑
jobb alkotásaiból kapnak ízelítőt a látogatók.

Másfelől pedig Akszjonov két, halála után meg‑
jelent, s  szakmai körökben azóta is nagy érdeklő‑
désre számot tartó műve akadályozza azt, hogy csak 
úgy egyszerűen „kiírjuk” őt az élő alkotók sorából. 
2009. júliusi halálát követően már egy‑két hónap‑
pal az orosz könyvesboltok polcán volt ugyanis az 
a több száz oldalas, Titokzatos szenvedély című alko‑

tása, amelynek alcíme, a Regény a hatvanasok nemze‑
dékéről egyfelől sokat elárul a könyv témájáról, más‑
felől – s erről még a későbbiekben szólok – sajátos 
akszjonovi „fricskával” félre is vezeti az olvasót.

Ezután a mű után pedig, az író feleségének és fiá‑
nak hathatós közbenjárására, szó szerint a szerző asz‑
talfiókjából került elő az a 2010 végén az Oktyabr fo‑
lyóirat által közölt, Lend‑leasing, avagy a  lend‑lease 
gyermekei című kötet, amelyet a szerző élete utolsó 
napjáig írt, de amelyet befejezni már nem volt mód‑
ja és lehetősége.

A két posztumusz kötet sok szempontból hason‑
lóságot mutat egymással. Mindkettő bővelkedik az 
Akszjonov‑írásokra amúgy is jellemző önéletrajzi ele‑
mekben, s mindkettő a valós személyek megnevezé‑
sére álneveket használ. Ugyanakkor próbálja időpon‑
tokhoz és helyszínekhez kötni az álnéven szereplő hő‑
sök életeseményeit, ebből viszont szokatlan, sajátos 
kronologizálás jön létre. Mindezen elemek jelenlété‑
vel pedig egyértelműen feszegeti a műfaji határokat.

Ezekkel a visszaemlékezésekkel telitűzdelt önélet‑
rajzi ihletésű alkotásokkal kapcsolatban ugyanis leg‑
hamarabb az önéletírás egyik válfaja, a memoár, az 
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emlékirat műfaja juthatna az eszünkbe, amelyben 
a szerző az általa is átélt történelmi, társadalmi ese‑
ményekről, emberi kapcsolatairól, más ismert sze‑
mélyek tetteiről, s az ezekhez kapcsolódó saját állás‑
pontjáról számol be, vállalva a  szubjektív szemléle‑
tet. Csakhogy ezzel a műfajjal kapcsolatban a szerző 
egész élete során szkeptikusan nyilatkozott. Tette ezt 
a Titokzatos szenvedély szerzői előszavában is, ahol így 
fogalmazott : „Nem teljesen lehet hinni a regény ese‑
ményeinek kronológiai pontosságában, (…) de még 
a  hősök és prototípusaik közötti teljes pszichológi‑
ai hasonlóságban sem. Mindig bizalmatlan voltam 
a memoár műfaja iránt. Egy negyvenéves réteg túl‑
ságosan fárasztó dolog. Még a belső viszonyok ábrá‑
zolásának terve is kétségeket ébreszt, nem beszélve 
a topográfiai terepről. Elkerülhetetlenek a kihagyá‑
sok és pontatlanságok, amelyek végeredményben el 
tudnak vezetni – és a leggyakrabban el is vezetnek – 
a hazugságig.”1

Azaz a szerző tisztában van az emberi emlékezet 
korlátozott mivoltával, és nem is bízik benne. Sejti, 
hogy ennyi évtized után visszaemlékezve a „hatvana‑
sok” nemzedékével történtekre, majd pedig a máso‑
dik posztumusz műben, a Lend‑leasing…‑ben a gyer‑
mekkorára, bizony akadnak homályos foltok, és az 
emlékezetben rosszul, vagy másképp rögzült esemé‑
nyek. Hiszen „az emlékező tevékenységekben érte‑
lemlehetőségek tárulnak fel, a  személyiség identi‑
tásalkotásának összetett alakzatai”.2 Ezért, Natalja 
Kocsetkova álláspontját elfogadva : „a szerző véle‑
ménye szerint csak egy módon lehetséges megőriz‑
ni az idő és a személyek ábrázolásának hitelességét : 
át kell változtatni mindezt művészi alkotássá, mint‑
ha fikció volna”3, azaz a memoárszerű visszaemléke‑
zést regényesíteni kell.

Ezt a  regényesítést szolgálják mindkét alkotás‑
ban az álnevek. Ha ugyanis „egyszerű” és egynemű 
memoárt olvasnánk, abban a  Philippe Lejeune ál‑
tal felvázolt önéletrajzi paktum keretében a nevek‑
ben mindenképpen azonosságot kellene találnunk.4 
a szerző neve és az őt ábrázoló szereplő neve, illetve 
a szerző által vázolt valós személyek neve meg kéne 
egyezzen azok anyakönyvben szereplő nevével. Az 
álnevek használata azonban ettől a valóságtól távo‑
lít el. De az álnévhasználat mellett a  regényesítést 
szolgálja az események folyamatos átesztétizálása is, 
az anekdotázás, a kronológiai sorrend sokszor szán‑
dékos megváltoztatása, az akszjonovi töredékes írás‑
mód, valamint az elbeszélői szólamokkal folytatott 
folyamatos játék.

Ezért, ha műfaji szempontból körül kívánjuk ha‑
tárolni Akszjonov két utolsó alkotását, az elmondot‑
tak alapján mindkettőre az epikus memoár kifeje‑
zés lehetne a legadekvátabb, ahol a szovjet éra sajáto‑
san kronologizált és átesztétizált hétköznapjait a ká‑

osz és az abszurd uralja, s a szereplőknek ezzel szem‑
ben kell kialakítaniuk – az elviselhetőség érdekében 
– valamiféle egészen más alapokon nyugvó létmódot.

S amíg az egyik epikus memoár – a Titokzatos szen‑
vedély – „csak” negyven‑negyvenöt évre tekint vis‑
sza, s a „hatvanasok” életeseményeinek és életérzésé‑
nek fikcionált közvetítésére törekszik egy kívülálló‑
nak tűnő, de korántsem kívülálló elbeszélő szemén 
keresztül, addig a töredékben maradt Lend‑leasing… 
még ennél is korábbra nyúlik vissza : Akszjonov gyer‑
mekkorát láttatja, mégpedig két, egymástól teljesen 
eltérő szemszögből.

A sorrend pedig, vagyis az, hogy élete végén elő‑
ször a felnőttkori, aztán pedig a gyermekkori törté‑
néseket göngyölítette fel a szerző egy‑egy alkotás ke‑
retén belül, szintén nem véletlen.

Ennek megértéséhez azonban a művek mélyebb 
elemzésére van szükség.

A Titokzatos szenvedély című epikus memo‑
ár mélyebb rétegeinek feltárásához a  kö‑
tet fő‑ és alcíméből érdemes kiindulnunk. 

Először is a  Regény a  hatvanasok nemzedékéről al‑
címből, amely tényszerűen utal azokra a szereplőkre, 
az orosz kulturális élet meghatározó alakjaira, akik 
a múlt század hatvanas éveiben bontogatták szárnya‑
ikat, és nem titkolt céljuk volt, hogy művészetük se‑
gítségével szembehelyezkedjenek a  szovjet hatalom‑
mal, s alkotásaikkal más társadalmi rétegeket is el‑
lenállásra buzdítsanak.

Ennek a nemzedéknek, s ennek az ellenálló moz‑
galomnak a legfontosabb alakjai közé tartozott Bulat 
Okudzsava, Andrej Voznyeszenszkij, Andrej Tar‑
kovszkij, Bella Ahmadulina, Vlagyimir Viszockij, 
Robert Rozsgyesztvenszkij, Jevgenyij Jevtusenko, va‑
lamint Vaszilij Akszjonov.

A művészeket azonban a műben olyan álnév mö‑
gé bújtatja a szerző, amelyeknek nagy többsége egy 
kis nyelvi leleménnyel megfejthető, s  az olvasó szá‑
mára máris azonosíthatóvá válik a mögé rejtett sze‑
mély : így lesz például a  műben Bulat Okudzsavá‑
ból Kukus Oktava, Andrej Voznyeszenszkijből Jan 
Tusinszkij, Bella Ahmadulinából Nella, vagy épp Va‑
szilij Akszjonovból Akszon Vakszonov.

Az álnevek használatának célját, vagyis műve fik‑
ciós jellegének ezek általi erősítését az előszóban így 
fogalmazza meg a szerző : „Amikor megalkottam ba‑
rátaim regénybeli alakját, arra az elhatározásra jutot‑
tam, hogy ne klónok, kópiák, hanem művészi meg‑
testesülések jöjjenek létre, amelyek többé vagy kevés‑
bé közel állnak az eredetihez. Ezzel összefüggésben 
merült fel annak az igénye, hogy létrehozzak új, bár 
az eredetiekhez hasonló neveket. Ilyen lett például 
Robert Er. Az olvasó azonnal rájön, hogy itt Robert 
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Rozsgyesztvenszkijről van szó, aki RR iniciáléval sze‑
retett aláírni. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy 
előttünk nem egy tényszerűen megrajzolt személyi‑
ség, hanem egy regényszerű alak áll.”5

A regényszerű alakoknak az egy alkotásban való 
„egybegyűjtése” pedig sorsuk hasonlósága miatt (is) 
indokolt. A legtöbben közülük 1934 és 1937 között 
születtek (kivéve Okudzsavát, aki idősebb, 1924‑es 
születésű). A legtöbbjük szülei a hatalmi megtorlás 
áldozataivá váltak. Mindannyian átélték, és emlékez‑
nek a II. világháború borzalmaira, ebből következő‑
en a  korántsem egyszerű gyermekkorukra, de fel‑
nőtté válva épp ezek az élmények hatottak inspiráló 
módon a művészetükre. Már fiatalon kiváló verseket 
vagy elbeszéléseket írtak, és beléptek az Írószövetség‑
be. Ettől kezdve viszont a szovjet átlagemberekhez 
képest jobb színvonalú élet várt rájuk. Így például 
Rozsgyesztvenszkijre, aki tanulni érkezett Moszkvá‑
ba, majd írni kezdett, s feleségül vette az Írószövet‑
ség egyik munkatársának a lányát. Kezdetben az Írók 
Házának alagsorában élt feleségével és annak szülei‑
vel, később viszont egy hatszobás lakásban a Gorkij 
utcában. Vagy Akszjonovra, aki az első, Kollégák cí‑
mű művének honoráriumából már társasházi lakást 
tudott venni. Huszonhat évesen eljutott Japánba, ké‑
sőbb Argentínába. Jevtusenko pedig 1963‑ig már ti‑
zenkét alkalommal járt Párizsban.6

Csakhogy eljön 19627, amely a mű legkorábbi idő‑
pontja is egyben, amikortól ezek körül az emberek 
körül is megváltozik a világ. s az alcím abban veze‑
ti félre az olvasót, hogy ezeknek a hatvanas években 
útjukra induló művészeknek a sorsát a mű nemcsak 
a hatvanas éveken követi végig, hanem 1994‑ig, Rozs‑
gyesztvenszkij temetéséig. Az, hogy a legkorábbi dá‑
tum épp 1962, egyáltalán nem véletlen : ekkor ren‑
deli magához Hruscsov a Kremlbe a fiatal művésze‑
ket, némi „megegyezés” reményében. Az úgynevezett 

„olvadás” időszaka ez, amikor ezek a művészek egy‑
től‑egyig azt érezhették, hogy valami fontosnak, jö‑
vőjüket nagymértékben befolyásoló tényezőnek min‑
denképp történnie kell. Elindult egy folyamat, ame‑
lyet annak hite vezérelt, hogy a megtett dolgoknak 
közvetlen hatása lesz a holnapra, hogy hamarosan mi‑
lyen ország állampolgárává válsz. Ezzel kapcsolatban 
figyelemre méltó Natalja Kocsetkova véleménye, aki 
szerint a Titokzatos szenvedély főszereplői elsősorban 
nem az emberek – akiket nyugodt szívvel nevezhet‑
nénk a hatvanas évek nemzedékének – és nem is ve‑
lük történt események. Őket és ezeket ugyanis itt két 
dolog egyesíti : a kor és a magatartás. Az átmenet az 

„olvadás szabadságába”8.
Ám az „olvadás” 1968‑cal véget ér (ennek jelzé‑

sére a mű első része is 1968‑cal zárul), hogy azután 
a második részben a szereplők szembesüljenek még 
számtalan, a  szovjet rendszer abszurditásából faka‑

dó problémával. Csak néhány „sarokpont” ezek kö‑
zül : 1979, a  Metropol‑almanach kiadása és követ‑
kezményei, 1968, Csehszlovákia lerohanása, 1970, 
a Szovetunió és az USA megállapodása arról, hogy 
kezdetét veheti a zsidó emigráció, 1974, a zsidó emig‑
ráció, 1980, Akszjonov emigrálása és Viszockij ha‑
lála, majd az utolsó említett év, 1994, Rozsgyeszt‑
venszkij temetése.

Az olvasó azonban – ahogyan arra a szerzői elő‑
szó is felhívta már a figyelmet – ezen események áb‑
rázolása kapcsán ne várjon pontos kronológiai sor‑
rendet. Ne várja a memoár lineáris eseményleírását. 
Ebben a regényesített emlékiratban ugyanis az elbe‑
szélő folyamatosan az évszámok, az események, va‑
lamint a helyszínek között ugrál, így előfordul, hogy 
1968‑ból, a  koktyebeli „szabad szerelem” világából 
kilépve 1966‑ban, egy sokkal zordabb közegben és 
esemény kellős közepén, a két ellenzéki író, Danyiel 
és Szinyavszkij koncepciós perének tárgyalásán ta‑
láljuk magunkat. Majd újra 1968‑ban, hogy azután 
egy nagyobb tér‑ és időbeli ugrással már 1980‑ban, 
Viszockij temetésén legyünk. A szerző azonban a va‑
lós és a fiktív eseményeket is folyamatosan váltogat‑
ja : a mű ezért van tele anekdotákkal, „legendásított” 
eseményekkel, amelyek találkoznak ugyan némileg 
a valósággal, de nyilván nem tükrözik azt teljes mér‑
tékben. Hiteles kordokumentumként ezért sem ol‑
vasható ez az alkotás.

Ez a tér‑ és időbeli, valamint fikció és valóság kö‑
zötti váltogatás, s az ezekből adódó töredékesség ér‑
zete azzal az irodalmi forrással, a pikareszk regénnyel 
is összefüggésbe hozható, amelyből Akszjonov egész 
művészi pályája során táplálkozott, s ami meghatá‑
rozta minden művének alapgondolatát. Alkotásaiban 
ugyanis mindig ott találjuk az út, az utazás, a hős 
vagy hősök úton levésének motívumát. „Akszjonov 
számára rendkívül fontos az emberi élet metaforája‑
ként az út, a váratlan találkozásokkal teli utazás (…), 
ennek hagyománya a  középkori zarándokregények‑
ből ered, a kóbor lovagokról szóló regényektől kezdve 
Ragyiscsev Utazás Pétervárról Moszkvába című mű‑
véig és Gogol trojkájáig.”9

E középkori és a XIX. századi hagyomány mellett 
azonban maga a szerző is utal – ismét az előszóban – 
egy közvetlen előzményre, egy kortárs szerző művé‑
re, amely többek között a mű főcímének értelmezé‑
sében is segítségünkre lesz :

„Amikor hozzákezdtem a  munkához, emlékeze‑
tembe idéződött Katajev kisregénye, a Gyémántos 
koszorúm. Prózánk nagymestere, amikor ebben 
az írótársairól mesélt, egyezményes ragadványne‑
vekkel határolódott el a memoár műfajától : »Se‑
regély«, »Fülemüle«, »Daru« stb. Ezen alakok pro‑
totípusai Mandelstam, Jeszenyin, Majakovszkij 
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voltak, s a halhatatlan versek idézetei igaznak bi‑
zonyultak.”10

A szerzői előszónak ez a részlete egyfelől tehát arra vi‑
lágít rá, hogy a memoár műfajától való elhatárolódás 
korántsem előzmények nélküli, s arra, hogy amikor 
Akszjonov az írótársait álnévvel illeti, követi Katajev 
módszerét, akinél szintén művészszemélyiségek utaz‑
nak az időben és a térben, a fiktivitás és a valóság ha‑
tárán, s  szintén álnevek mögé bujtatja őket a  szer‑
ző. (Bár Katajev művében nem annyira egyértelmű‑
ek ezek az álnevek, mint Akszjonovnál, megfejtésük 
mélyebb, átfogóbb irodalmi ismereteket kíván az ol‑
vasótól.) Másfelől arra is rávilágít, hogy Akszjonov, 
amikor rengeteg versidézetet illeszt be művészbará‑
taitól prózai szövegébe (ezzel is erősítve a mű töredé‑
kes jellegét), szintén Katajevtől „tanul”.

De az úton levés, az álnevek használata, s az illuszt‑
ris idézetek jelenléte még mindig nem elegendő ahhoz, 
hogy a mű fő gondolatához, a főcímben is megjelölt 
Titokzatos szenvedély értelméhez közelebb kerüljünk. 
Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy a kortársak 
versei közül melyeket idézi Akszjonov. És ahogy előd‑
je, Katajev is egy klasszikus műből, Puskin Borisz Go‑
dunovjából emelt ki egy kifejezést, s  tette meg mű‑
ve címéül, hogy ezzel jelölje ki alkotása értelmét és 
alapgondolatát11, úgy Akszjonov sem véletlenül illesz‑
ti be egy helyütt a szövegébe Bella Ahmadulina versét, 
s választja ki belőle a Titokzatos szenvedély szókapcso‑
latot alkotása címéül. A Titokzatos szenvedély ugyanis 
nem más, mint a művészi alkotás iránti vágy, amely 
ennek a nemzedéknek az életét meghatározza, amely 
felülmúl minden mást, s amely – ahogyan arra az el‑
beszélő is utal – „megkövetelte tőlünk, hogy egyesül‑
jünk”12. Csakhogy, amikor ez a szenvedély egyesíti 
ezt a nemzedéket, óhatatlanul még egy tulajdonsá‑
got is kölcsönöz neki, amely a mű vezérfonalává válik, 
és szintén Bella Ahmadulina verséből érthető meg :

Nos, ennyi az egész, s még a hatalom sem ébred
Amikor az éj kellős közepén, nektek, 

védteleneknek
A titokzatos szenvedély, mely az áruláshoz 

szükséges
Elhomályosítja, barátaim, a szemeteket.13

Vagyis a titokzatos szenvedély mint az alkotás iránti 
vágy összetartó ereje az árulásig terjed : ha az idéze‑
tek – mint Katajev művében – itt is igazaknak bizo‑
nyulnak, akkor felmerül a kérdés, hogy ez az egymás‑
sal jóban‑rosszban összetartó, Koktyebelben együtt 
fesztiválozó, tábortüzező, gitározó, a  bíróságon az 
írótársak mellett kiálló művésztársaság kit vagy mit 
árult el, s vajon ki milyen mértékben vett részt eb‑
ben az árulásban ?

A regény szövegének alapos vizsgálata arra enged 
következtetni, hogy a „hatvanasok nemzedéke” áru‑
lásának több rétege is van, s mindegyik réteg saját és 
sajátos funkcióval bír. Az első és legkisebb jelentősé‑
gű réteg furcsa módon egymás elárulását sejteti : az‑
által, hogy a hatvanas nemzedék a „szabad szerelem”, 
a „szexuális forradalom” elve szerint élt, gyakran meg‑
történt, hogy elszerették, elcsábították egymás házas‑
társait vagy aktuális partnereit. s ezzel akár a barát‑
ságukat is kockáztathatták volna. Akszjonov szöve‑
gét olvasva azonban azt érezzük, hogy ez a fajta áru‑
lás az ő körükben nem számított bűnnek.

Az árulás második rétege már bonyolultabb. Itt 
nem egymást árulták el a művésztársak, hanem egye‑
sek a  saját elveikből engedtek, abból árultak el va‑
lamennyit, annak érdekében, hogy enyhüljön felé‑
jük a  hatalom, vagy hogy jobb megélhetésben ré‑
szesüljenek, esetleg bizonyos pozíciókhoz juthassa‑
nak. A  mű egésze szempontjából azonban még ez 
sem számottevő.

Viszont az árulás harmadik rétege az – s ezt fogal‑
mazza meg Ahmadulina verse is –, amikor a titokza‑
tos szenvedély, azaz a művészi alkotásra irányuló vágy 
által és segítségével a „hatvanasok” a hazájukat árul‑
ták el : a szovjet átlagemberek életéhez képest jelentő‑
sen magasabb életszínvonaluk ellenére sokan közülük 
az emigrációt választották, a szovjet hatalom rabsá‑
gából kitörve más országban, más földrészen kíván‑
ták megérezni a szabadság levegőjét, s már nem kí‑
vánták a hazájukat „szolgálni”.

Az árulásnak ez a harmadik rétege azonban termé‑
szetesen nem a legtöbbjük által végleges megoldásnak 
tűnő emigrálással kezdődött, hanem jóval korábban, 
és sokuknál az előző két árulási rétegből is magába 
foglalt többet vagy kevesebbet. Ez pedig az árulási 
rétegek funkciójával magyarázható.

Az árulás első rétege, a „szabad szerelem” gyakor‑
lása, a „mindenki mindenkivel együtt hál” életérzé‑
se sajátos tiltakozás volt a szovjet légkör ellen, s érde‑
kes módon a tisztasággal, a higiéniával hozható össze‑
függésbe. Akszjonov művészetében ugyanis „a szov‑
jet éra az undorodás tárgya, olyan, mint a varangyos 
béka pörsenéses teste, amely nem követel különösebb 
megértést, egyszerűen : amennyire beleütközöl, an‑
nyira fogod megégetni magad. Ez az a kietlen sivár‑
ság, amely a  legváratlanabb tárgyakból kúszik elő : 
a gardróbból, a metró automata váltójából. (…) Ami‑
hez hozzáér, a reménytelen abszurd képét ölti magá‑
ra, a sötét fantazmagóriáét, s ha eltávolodsz, s némi‑
leg megszabadulsz tőle, akkor keletkezik tere az iró‑
niának, s ott láthatod meg a tisztaságot.”14

S a „szabad szerelem” gyakorlása azért is lehet esz‑
köze ennek az undorító testtől való eltávolodásnak, 
mert „a szovjet hatalom nem törekszik totális kont‑
rollra a nők és a férfiak viszonyát illetően, de nagy 
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figyelmet fordít a  barátságra. Ezért a  barátságban 
nagyfokú pedantériára van szükség, a  szexben vi‑
szont nem.”15

A szovjet hatalom tehát nem ellenőrzi a szexuális 
életet, a szex nem képezi részét undorító testének, te‑
hát némileg paradox módon az ezt művelők tiszták 
maradnak. A  koktyebeli nyaralások, fesztiválok al‑
kalmával így a „hatvanasok nemzedéke” szempont‑
jából valóban bűnök felett álló dolog a szexuális sza‑
badosság, mindenféle erkölcsi fertőtől mentes, higi‑
énikus tevékenység, mert nem része a szovjet testnek, 
és az ezt gyakorlók – még ha egymás partnereit csá‑
bítják is el – ezáltal tudtak kívül helyezkedni a szov‑
jet rendszeren, így tudták elárulni azt.

Az árulás második rétegét, vagyis saját maguk el‑
árulását, saját elveik néminemű feladását azok képvi‑
selik a műben, akik végül nem jutottak el az emigrá‑
lásig. Mindvégig otthon maradtak, de ehhez az ott‑
hon maradáshoz az kellett, hogy bizonyos mértékig 
feladják rendszerellenességüket, s némileg közeledje‑
nek a hatalomhoz. A regényben ezt leginkább Robert 
Rozsgyesztvenszkij, azaz Robert Er képviseli, aki ma‑
ga is tisztában van azzal, hogy elárulja korábbi elve‑
it, de a „túlélésre játszik”, s ahhoz őszerinte erre van 
szükség. Álláspontja leginkább Akszon Vakszont bő‑
szíti, s gyakran éles vitába is bonyolódnak eltérő né‑
zeteik miatt. Íme ebből egy részlet :

– Nem volt, aki megtanítson úszni gyermek‑
koromban. Téged ki tanított meg úszni gyerek‑
korodban, Rob ?

– Kezdetben a mama, aztán pedig a mostoha‑
apám.

– Ez azt jelenti, hogy az apád a  letartóztatása 
előtt nem tudott megtanítani ?

Robert erre a váratlan kérdésre keresett egy sí‑
kos követ és beledobta a vízbe :

– Honnan veszed, Vaksz, hogy letartóztatták ?
– Úgy gondolom, hogy Robert Ejhe lelövése 

után az apád nem kerülhette el a letartóztatást… 
a későbbiekben viszont…

Robert hihetetlen kínok között nézett 
Vakszonra, és kiúszott a  partra. Vakszon követ‑
te. A sekély vízben hasra feküdtek a kavicsokon.

– Hallgass ide, Vaksz, amikor azt mondtad, 
hogy „ez a banda”, kikre is gondoltál pontosan ?

– Mindenkire, Rob.
– a sztálinistákra talán ?
– Nem csak. A leninistákra is. És a trockistákra. 

Meg a buharinistákra. A kommunista ugyanolyan 
bűnös párt, mint a náci. Csak annyi a különbség, 
hogy a genocídiumot a saját hazájában követte el.

– De ez a múltban volt, nemdebár ?
– És ki kezeskedik afelől, hogy a jövőben nem 

így lesz ?

Robert a hátára fordult, majd felült a vízben.
– Idehallgass, öregem, el kell mondanom ne‑

ked egy titkot. Nemrég voltam egy gyűlésen, ahol 
írók találkoztak egymással. Téged nem láttalak ott. 
Folytak ott mindenféle viták, alapjában véve hülye‑
ségekről, de néha okos dolgokról is. Aztán elren‑
delték a zártkörű tárgyalást, és megkérték a párt‑
tagokat, hogy maradjanak ott. És mi mindannyi‑
an, párton kívüliek, kimentünk a teremből, a kom‑
munisták meg persze maradtak. Hogy miről be‑
széltek nélkülünk, nem tudom. Érted ?

– De hát nem teljesen mindegy, milyen os‑
tobaságokat fecsegtek ott ? – vonta meg a  vál‑
lát Vaksz.

– Akkor még nem értettél meg teljesen – mond‑
ta Robert. – Teljes mértékben be kell látni, hogy 
a párt az egyetlen erő a társadalmunkban. Be kell 
menni a zárt ajtók mögé, és részt kell venni a párt‑
csatározásokban. Csak akkor tudjuk elérni a hata‑
lomnál azt, ami a művészemberek számára szüksé‑
ges. Tudatni kell, hogy a költők megértik a tisztes‑
séges politikát. És épp ezért, drága Vakszom, úgy 
döntöttem, hogy belépek a pártba.

– De hisz te meghibbantál, Rob – kiáltotta 
Vaksz.

Robert elmosolyodott :
– Ugyanezt kiabálta rám Anka is. Még azzal is 

megfenyegetett, hogy elválik, ha nem állok el a ter‑
vemtől. Nem fogja fel, hogy felülről valaki aktí‑
van betol engem a párthierarchiába. Magas posz‑
tokat betölteni, és nem lenni benne a pártban – ez 
abszurdum !16

Heves vitáik ellenére azonban az elbeszélő biztosítja 
arról az olvasót, hogy Vaksz és Rob mindvégig bará‑
tok tudnak maradni. Hisz Rob is beletartozik a titok‑
zatos szenvedély által összekovácsolt csapatba, csak 
épp nem jut el az árulás harmadik szintjéig, amely 
végül az emigrációba torkollik.

Az árulásnak ezen a harmadik szintjén azonban, az 
emigrációt megelőzően, az ellenzéki magatartásnak 
rengeteg formáját mutatta a hatvanasok nemzedéke. 
Ez a magatartás a hatalom bel‑ és külpolitikai lépé‑
seire egyaránt válaszreakciót jelentett. Az egyik leg‑
fontosabb külpolitikai esemény, amit merőben más‑
ként értékeltek a „hatvanasok”, mint a hatalom, az 
1968‑as prágai tavasz, a  szovjet csapatok Csehszlo‑
vákia elleni hadművelete. A következő párbeszéd azt 
tükrözi, hogy a „hatvanasok” ettől a  szovjet erőde‑
monstrációtól hogyan határolódtak el :

– Tudsz csehül ? – kérdezte Jan.
– Egy kicsit igen.
Nella, aki háttal ült, Kukus tarkóját nézte :
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– Emlékszel, amikor a verseinkkel odautaztunk ? 
Hogy milyen kedvesek voltak ? Szinte tolmács nél‑
kül is értettük egymást.

Kukus megfogta Nella tenyerét, és a nyakához 
húzta. Majd elmosolyodott az emlékein :

– Nos, mégiscsak szláv világ.
– Minket most ki kéne űzni ebből a világból – 

mondta bánatosan Antosa.
– Úgy is van ! Mi nem vagyunk szlávok ! – han‑

goztatta Tatyjana.
– Horda – ordította Vlad. – Barbárok !
– Góg és Magóg hordája vagyunk – mondta 

Atamanov és dühösen ezt suttogta : – Tőlünk se‑
hol sincs nyugta senkinek sem.

– Mi az ördögnek mondjátok azt, gyerekek, hogy 
„mi” – kiáltott fel még dühösebben Vaksz. – Mi – 
mi vagyunk, de ez a brezsnyevi banda – ezek ők. 
És mi ellenségei vagyunk egymásnak. Mindörökre.

– Így is van – kiabált ismét Tánya.17

Ami pedig a belpolitikai eseményekkel kapcsolatos 
tiltakozást illeti, itt a két legfontosabb esemény, ami 
közvetlen hatással volt a hatvanas nemzedék művész‑
létére – az 1966‑os per Danyiel és Szinyavszkij ellen‑
zéki írók ellen, illetve az 1979‑es Metropol‑almanach 
kiadása, amely után maga Akszjonov is emigrálni 
volt kénytelen.

Szinyavszkij és Danyiel pere 1965‑ben kezdő‑
dött, amikor a Büntető Törvénykönyv 70. paragra‑
fusa alapján a Szovjetunióban azzal vádolták őket, 
hogy a külföldre csempészett és ott megjelentetett 
műveikkel – álnéven – szovjetellenes propagandát 
folytatnak.

A per hírére összegyűlt a „hatvanasok” nemzedéke, 
és úgy döntött, hogy protestáló levelet ír az írótársak 
védelmében a hatalom képviselői számára. Ez a levél 
„egyfelől meglehetősen kemény dokumentum a művé‑
szet szabadsága, másfelől az emberarcú szocializmus 
érdekében. Ilyen értelemben a történelemben először 
született meg kollektív protestáló levél a szovjet értel‑
miség részéről (…). Az utolsó napra huszonhat aláírás 
gyűlt össze18, beleértve Tusinszkijét is (…) Egy nap 
múlva a nyílt levél szövege Brezsnyev előtt volt, a má‑
solata Aragonnál, és már eljuttatták a  »hangtölcsé‑
rek«‑nek, azaz a bomlasztó rádióállomások rágalma‑
zó adásainak : a BBC‑nek, a Goloszamnak. És hogy 
hogyan kerülhetett a szöveg ilyen különös intézmé‑
nyekhez, senki sem volt képes felfogni.”19

Nyilván ehhez már kellettek azok a külföldi kap‑
csolatok, amelyekkel a hatvanasok nemzedéke ekkor‑
ra már rendelkezett, előkészítendő a  későbbi emig‑
rálást.

Az emigrációhoz, azaz a haza végső elárulásához 
pedig a Metropol‑almanach körüli botrány adta meg 
például Vaszilij Akszjonov számára az utolsó lökést. 

„A Metropol nem volt más, ahogy azt a visszaemlé‑
kezéseiben Viktor Jerofejev írja, mint a »pangás« elle‑
ni harc kísérlete a »pangás« viszonyai között. Néhány 
író (Vaszilij Akszjonov, Andrej Bitov, Fazil Iszkander, 
Viktor Jerofejev és Jevgenyij Popov) úgy döntött, hogy 
a cenzúra beavatkozása nélkül állít össze egy alma‑
nachot, melyben csupán az esztétikai kritériumok 
alapján válogatják össze a műveket, és javasolják az 
Írószövetségnek, hogy változtatások nélkül adja ki azt. 
Az almanach nyolc példányban el is készült, melyből 
egy kijutott Nyugatra.”20

A Metropol‑almanach keletkezési körülményeit az 
epikus memoár a következő anekdotával szemlélteti, 
a résztvevőket itt is álnéven feltüntetve :

A hetvenes évek végén a főváros timirjani körze‑
tében a dolgozó nép örömére egy hatalmas fogá‑
szati centrum nyílt. A központi helyisége a ma‑
ga kétszáz székével egy szerelőműhely céhére em‑
lékeztetett. (…) Egy nappal a nyitás után mind‑
össze három páciens volt ott jelen : a középkorú 
író, Akszon Vakszonov, és két fiatal író, Oleha 
Ohotnyikov és Venyecska Probber. Mind ott ül‑
tek az első sorban. A többféle munkát ellátó Dr. 
Dandov mindhármuknak beadott egy injekci‑
ót az ínyébe, és elment reggelizni, várva, hogy 
hasson az érzéstelenítés. Az írók csendben ül‑
tek, néha zsibbadt ajkukról felszakadt egy pa‑
nasz a  bolsevik cenzúrára vonatkozóan. Oleha 
és Venyecska feltették arra irányuló gyakorlati 
kérdéseiket, hogy vajon hogyan tudna hatéko‑
nyan működésbe lépni az ő írónemzedékük (…) 
Mit gondolsz, Vakszik, mit tehetnénk, ha egyszer 
ilyen bátrak vagyunk ?

– Az ördög tudja – válaszolta Vaksz. – Úgy tű‑
nik, elcsüggedtünk ebben a  kihűlt pocsolyában. 
Ideje elszelelnetek valamilyen szigetre, hogy ott 
alapítsatok egy cenzúra felett álló folyóiratot.

– Hallgass ide, Vaksz, miért is kéne nekünk ki‑
lopóznunk bármilyen szigetre ? – kiáltott fel az eu‑
ropéer Probber. – Miért is ne itt, közvetlenül in‑
dítsuk el a szabad folyóiratunkat, vagy mondjuk, 
egy almanachot ?

– Végül is, az elődeink Kolcsakkal harcol‑
tak – tette hozzá nem teljesen adekvát módon 
Ohotnyikov. (…)

A reggeliből visszaérkező dr. Dandov hango‑
san vezényelt :

– Csukják be a szájukat ! Hallgassanak ! Mind‑
hárman ! Nyissák ki a szájukat ! Hallgassanak !

Így született meg az ötlete az első, szovjet, cen‑
zúrázatlan almanachnak, a Metroplonak.21

A mű elemzése szempontjából azonban a  Met ro‑
pol‑bot rány kapcsán – mivel a  regény a valóság és 
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a fikció határán mozog – igazából nem az a fontos, 
hogy Akszjonov ténylegesen ezt követően emigrált, 
s nem az, hogy Popovot és Jerofejevet emiatt zárták 
ki az Írószövetségből, hanem az a benyomás, amelyet 
végig, de főleg ezután az esemény után éreztet velünk 
a Nyugattal kapcsolatban az elbeszélő.

A műből ugyanis az tűnik ki, hogy a hatvanasok 
nemzedéke – ellentétben azzal, amit valóban gon‑
dolt róla, s ami miatt mindenképp követendő példá‑
ul szolgálhatott számára (például a személyes szabad‑
ság megléte és a demokrácia intézménye miatt) – itt 
a Nyugatot nem úgy fogja fel, mint elvet, mint kul‑
turális mintát, vagy mint filozófiát, hanem pusztán 
úgy, mint követendő divatot. „A divat pedig olyan 
dolog, amelyben nincs sem elv, sem gondolat, sem 
jó, sem rossz, az egyetlen funkciója az, hogy kivá‑
lassza az idő megfelelő pillanatát. Ez pedig záloga le‑
het, ha nem is a boldogságnak, de a pillanatnyi po‑
zitív emóciónak”22, amely talán szükséges az alko‑
táshoz is, de elsősorban azért vonzó, mert változé‑
kony és múlékony, azaz épp ellentéte a megcsonto‑
sodott, öröknek hirdetett, megváltoztathatatlannak 
tűnő szovjet világnak. Ezért is találhatunk a műben 
annyi nyugati, divatos, márkás holmit : ezek a haza‑
áruló hatvanasok jó minőségű koktélokat iszogat‑
nak, márkás öltönyben „vannak úton”, illatos szi‑
varokat szívnak. Tehát sok helyütt a  gondolatisá‑
got, a politizálást, vagy a meggyőződést is háttérbe 
szorítva az öltözködésükkel és viselkedésükkel de‑
monstrálják szovjetellenes nézeteiket, a nyugati di‑
vatot követve „menekülnek” a szovjet mindennapok 
abszurditása elől.

Egészen más módját választja a  menekülésnek, 
a lázadásnak és az árulásnak a második akszjonovi 
posztumusz mű, a Lend‑leasing, avagy a  lend‑lease 
gyermekei hőse – a szerző ismét álnéven szereplő, át‑
esztétizált gyermekkori énje – Akszi‑Vakszi.

Az ebben a műben szereplő kisfiú története ismét 
nagyon sokban hasonlít Akszjonov gyermekkorá‑
nak történéseihez : apját, aki a kazanyi városi tanács 
elnöke, és anyját, aki a Krasznaja Tatarija című lap 
főszerkesztője volt, letartóztatták, s a nép ellenségé‑
nek titulálva tíz évre börtönbe zárták, a kisfiút pedig 
gyermekotthonba helyezték, ahonnan majd a nagy‑
bátyja hozza ki, hogy a későbbiekben az ő családjá‑
nál nevelkedjék Kazanyban.23

Csakhogy ezeket az eseményeket – hasonlóan az 
előző posztumusz mű eljárásához, azaz elkerülve 
a memoárként olvasás lehetőségét – itt sem kronolo‑
gikus sorrendben, lineáris történetmesélés útján kap‑
juk meg, hanem sokkal inkább fel‑felbukkanó em‑
lékképek soraként, betéttörténetekkel színezett gyer‑
meki látásmódként.

Egyfelől. Másfelől viszont a szöveget tovább bo‑
nyolítja, a  memoárként olvasás lehetőségétől még 

jobban eltávolítja, hogy a műben a kis Akszi‑Vakszi 
„vallomásait”, amelyek E/1. személyben íródnak, 
gyakran váltják egy felnőtt, omnipotens elbeszélő 
E/3. személyű megnyilatkozásai. s  a  két látásmód 
közötti különbség : a gyermek önfeledtsége, s a  fel‑
nőtt távolságtartó, retrospektív visszatekintése a mű‑
ben összeütköző két világrend – a nyugati demok‑
rácia és a szovjet diktatúra – különbségére is rá fog 
világítani. Akszi‑Vakszi ugyanis az átélt borzalmak, 
a szülőktől való elszakítottság, a gyakori éhezés és 
fázás ellenére mindent „rózsaszínben” lát. Hiszen 
gyermek, s gondolkodásmódjára az jellemző, hogy 
a  rosszat gyorsan elfelejti, s  az újonnan jött élmé‑
nyek még a  legnegatívabb benyomásokat is képe‑
sek maguk alá gyűrni : „Milyen érdekes – gondol‑
ta Akszi‑Vakszi –, vajon miért van az, hogy a láger‑
ben töltött időszak összes napja közül csak a fénye‑
sekre‑napsütésesekre emlékszem ? Azokra a napokra, 
amikor a fenyők, túlhevülve, gyantaillatot árasztot‑
tak (…) Miért nem emlékszem a hetenkénti rend‑
szeres esőkre, a  cuppogó szandálokra, a  soha meg 
nem száradó trikókra, a taknyos orrokra ? Miért van 
az, hogy a  lányok hálószobájának éjszakai rablótá‑
madása után kiment a fejemből minden esetlen és 
szégyenletes dolog, s az emlékeimben csak az a  fe‑
lejthetetlen érintés maradt meg, amely a mások ál‑
tal félbeszakított vonzalom legfinomabb és legéde‑
sebb érzése ? Lehetséges, hogy azért, mert az éjszaka 
kristálytiszta volt, (…) mintha mindent a tiszta er‑
dő és park illata hatott volna át.”24

De a „csak a szépre emlékezés” gyermeki képessé‑
ge mellett a szovjet propaganda „tökéletes” működése 
is oka lehet annak, hogy Akszi‑Vakszi gondolataiban 
például a láger szó kizárólag az úttörőtábort jelenti, 
csak a boldog önfeledtség érzetét kelti. s ahol a gya‑
kori éhezés, nélkülözés azért sem marad meg borzal‑
mas élménynek, mert Nyugatról, főleg Amerikából 
a  lend‑lease program keretében (innen a  regény cí‑
me), mindig jön élelmiszer, amiből, ha a híres orosz 
borscs levest nem is lehet megfőzni, de valami ah‑
hoz hasonló finomságot igen. Emellett ott a bimbó‑
zó szerelem, s a gyermekként megélt szabadság : a fut‑
kározás, a fürdés a folyóban, amely a kétszeri majd‑
nem belefulladás ellenére is szép emlék. „…a kamasz 
Akszi‑Vakszi a maga tizenhárom évével már tudott 
a börtönökről és azokról a kínokról, amelyeken ott 
az apja keresztülment, de sehogy se tudta elképzelni, 
hogy az apja és az anyja lágerlakókká váltak, a szov‑
jet rabok sokmilliós seregének dolgozóivá. A »láger« 
szó teljesen más asszociációkat keltett benne. A láger 
számára olyan tér volt, ahol minden reggel a kisfiúk 
sora a kislányok sorát bámulja, (…) ahol a harmoni‑
kás állandóan a Duna hullámait játssza, ahol a sta‑
dionban a lírai érzések hatása alatt meg lehet dönte‑
ni Jesse Owens rekordját, ahol a Volga magas partjá‑
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nak szürke földgöröngyein lehet lépkedni, szét lehet 
kergetni a kígyókat, és egész halom málnát és földi‑
szedret lehet szedni.”

Vagyis Akszi‑Vakszi nem külföldre menekül 
a szovjet hatalom borzalmai elől, mint a Titokzatos 
szenvedély szereplői, hanem a  gyermeki képzeletbe. 
Ezáltal a képzelet által érezheti még a lágerben is sza‑
badnak magát, s a saját maga, illetve a szűkebb kör‑
nyezete számára ezáltal tudja megvalósítani a legsö‑
tétebb, a leginkább a személyiség elnyomására törek‑
vő szovjet érában is a nyugati demokráciára jellem‑
ző világrendet.

Mindezt azonban ellensúlyozza, megtöri a maga 
ironikus‑távolságtartó hangvételével az E/3. szemé‑
lyű felnőtt elbeszélő, aki mintegy rákontráz erre az 
idillre a szovjet valóságot láttató epizódjaival. A ha‑
lál szellemével, amely ott lebeg a lágerek felett, az el‑
hurcolt, fogságban tartott embertömegekkel, a dik‑
tatúra legmélyebb bugyraival, amely teljes ellenté‑
te a nyugati individuum képzelt szabad szárnyalásá‑
nak, s  ezáltal a  kisfiú Akszi‑Vakszi önfeledt játéká‑
nak, futkosásának.

Kis időre távolodjunk el a saját személyiségünktől, 
s gondolkodjunk el a lágerstruktúra paradoxonjain. 
A Szovjetunióban ebben az időben rengeteg láger 
volt. Párhuzamosan a gyermekek nyári óvóhelyei‑
vel, amelyek a megnövelt kalóriával és a vitamin‑
dús ételekkel, illetve a kiváló minőségű patriotiz‑
mussal egybekötött sporttevékenység meghonosí‑
tásával általában a fiatal nemzedék egészségének 
javítását szolgálták, nos, az ilyesfajta ideológiák‑
kal, a  fejlődés és a  nevelés ilyen magasztos gon‑
dolatával párhuzamosan egyszerre léteztek a sze‑
zonon kívül helyezett haláltáborok, ahol a rabok 
milliói haltak meg – bányákban, érclelőhelyeken, 
fakitermeléseken.25

S ez az E/3. személyű, felnőtt elbeszélő a kisfiúval el‑
lentétben átlát a szovjet propaganda tökéletesnek be‑
állított működésén is, amelynek egyik legfontosabb 
feladata az, hogy például ezekkel az országszerte mű‑
ködő halál‑ és munkatáborokkal kapcsolatban félre‑
vezesse a saját népét, tudatos népbutítást műveljen :

„Nincs abban semmi meglepő, hogy a  hatalom‑
nak ez az ostoba ravaszsága elérte a  célját : körülöt‑
tünk kevesen kötötték össze a »láger« szóval a »fogva 
tartott« kifejezést. (…) Azt elképzelni ugyanis, hogy 
a lágerlakók fő összetételét a szlávok képezik, a szo‑
cialista állam tegnap még rendes állampolgárai – az‑
az rabjai a  rabszolgatartó társadalomnak – mind‑
azok számára, akik szabadok maradtak, lehetet‑
len volt.”26 s ennek a szándékos félrevezetésnek a ré‑
sze magának a lend‑lease rendszernek a fenntartása 
is, amely ismét elsősorban propagandacélokat szol‑

gál, még ha kevesebb sikerrel is. „Az élelmiszer‑ellát‑
mányok a lend‑lease keretében nem pusztán millió 
gyermeket óvtak meg a kimerüléstől és az angolkór‑
tól, hanem az általános hangulatot is javították. Az 
étel, általában szánalmas mennyiségben, de mégis el‑
érte a gyomrunkat, a nép viszont még aligha fogta fel, 
hogy nincs egyedül, hogy a gyerekeiről messzi orszá‑
gok gondoskodnak.”27

E két világrend bemutatását Akszjonov tervei sze‑
rint ebben a könyvben még két rész követte volna. Az 
első, „vallomásos” részt azonban meglepő módon egy, 
műfajában és hangvételében teljesen más rész váltja, 
ahol a történet főhősén, Akszi‑Vakszin kívül minden 
újszerűen hat : mintha a két történet nem is egy alko‑
tás két része volna. Ebben a második részben ugyanis 
bravúros nyelvi fordulatokkal telitűzdelt fantazmagó‑
riát, látomást kapunk. Arról, hogy Akszi‑Vakszi a ba‑
rátaival épp egy bárkán száguld a Sziget–99 nevű ha‑
talmas öböl felé, ahol már várja őket a lend‑lease flot‑
tája, hogy együtt vegyék fel a harcot „Dél nagy védő‑
ivel”, akik megpróbálják a lend‑lease rendszerből ér‑
kező élelmiszerellátást megakadályozni.

Ez a második rész azonban nemcsak hogy az azo‑
nos nevű főhőst leszámítva teljesen más, mint az azt 
megelőző, de alig harminc oldal után meg is szakad. 
Azaz Akszjonov földi világból való fizikai távoztával 
nem derül ki, hogy mi lett volna ezzel a második rés‑
szel a terve : hogyan szerette volna befejezni, s esetleg 
a harmadik részben hogyan kötötte volna össze az el‑
ső két – rendkívül széttartó – részt. 28

Gyürky Katalin (1976) : irodalomtörténész, műfordító, 
szűkebb kutatási területe a klasszikus és kortárs orosz próza.
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