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Intellektus és érzelem
Szepes Erika mindenkit meglepett. Több évtizedes, széles körű elismerést ki-

váltó verstanászi, irodalomtörténészi, kritikusi és irodalomszervezői múlttal a 

háta mögött gondolt egy merészet, és életében először szépirodalommal, egy 

prózakötettel jelentkezett. Ezzel a lépésével óriási kockázatot vállalt. Ha kudar-

cot vall, könnyen hiteltelenné teheti addigi tudósi tevékenységét. (Hallgathatja 

az „aki nem tudja, tanítja” s más ehhez hasonló kaján megjegyzéseket.) Ha si-

kerrel jár a próbálkozása, akkor meg azt vethetik a szemére, hogy hosszú éve-

ken át miért áldozta fel tehetségét, úgymond, a tudomány oltárán, miért fosz-

totta meg az olvasóközönséget attól a művészi élménytől, amit az csak tőle 

kaphat meg. A dilemma feloldása ez esetben is, minden látszólagos nehézség 

ellenére, feltehetőleg nagyon prózai. Az évek során felhalmozódott külső és 

belső élettények, történetszilánkok szépírói feldolgozására egyszerűen most 

érett meg a helyzet, most jött el a megfelelő idő. Most teremtődött – a szerző 

számára kedves költő, Weöres Sándor meghatározását idézve – „műalkotásra 

alkalmas kedélyállapot”, „megfelelő idegi koncentráltság”. Vagyis igazán most 

köszöntött be az az ihletteli állapot, amikor a műnek – minden mérlegelést fél-

retéve – létre kell jönnie, meg kell születnie.

 Megszületik hát egy öt kisebb egységből álló, nagy prózai kompozíció, 

amely az író (az elbeszélő) és családja élettörténetének öt meghatározó moz-

zanatát dolgozza fel. Az öt részegységet talányos cím foglalja össze: Ördöggo-

lyó. Az ördöggolyó, ez a bevezetőből azonnal kiderül, nem valóságos fogalom. 

A szerző gyerekkorában találkozik vele a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban, 

ahol az az egyik különleges kiállítási tárgy megnevezésére szolgál. A múzeumi 

darab egy elefántagyarból kifaragott gömb, amely újabb és újabb, egyre kisebb 

és kisebb, a kínai mítoszvilág motívumaival díszített gömböket foglal magában. 

„Ugyanazok a motívumok ismétlődtek minden rétegben – szól a Miért Ördög-

golyó? című előszó leírása –, csak más-más elhelyezésben, így a kívülről befelé 

fi gyelő a golyó minden pontjáról eltérő képet kapott a belső világból, másfelől 

érvényesültek a motívumok részletei. Mivel mindig úgy tanultam, hogy a világ 

gömbölyű, számomra ez a csipkeszerűen áttört, több szintű gömb bizonyos-

fajta teljességet jelentett már gyermekkorom óta.” Az elnevezés a múzeum ak-

kori igazgatójától származik, s csak azok számára bír tartalommal, akik látták 

a kiállítást. Meg most már azok számára, akik olvasták Szepes Erika könyvét.

 A kötet első írásában az elbeszélő, itt Dallos Juditnak hívják, egy betörés 

nyomán szembesül két éve halott apja (a Nagy Fehér Bölcs Doktor) legendás, 

a családtagok számára mindig is tabunak számító íróasztalának (a Szentély-

nek) a tartalmával. Megrepedezett radírok, kiszáradt golyóstollak, rég lejárt ha-

táridőnaplók mellett megtalálja a nagyapa, egy dunántúli kisváros rabbijának 

Auschwitzból küldött tábori képeslapját; a rigorózus, de 1944-ben kétezer em-

ber életét megmentő apától, az elhúzódó Bartók-koncert miatti késés miatt 

bocsánatért esedező, saját kezűleg írott céduláját, óvodáskori üzenőfüzetét és 

rongymackóját; a harmadikos gimnazistaként az Országos Tanulmányi Verse-
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nyen második helyezést elért irodalmi dolgozatának dossziéját. Egy pillanatra 

feltűnik az elbeszélés során az anya alakja is, mégpedig akkor, amikor férjével 

éppen az eltérő gyereknevelési módszereiken tűznek össze. S feltűnik a ka-

maszszerelem emléke is, mely „egy fél Budapestet megrázó öngyilkossággal 

ért véget”, s amelyről az elbeszélő egy zárójeles megjegyzésben azt mondja: 

„bár tudom, hogy máig nem hevertem ki”. Mindezek az előtoluló emlékek a fő-

hősnőt arra indítják, hogy a helyszínre érkező asztalossal örökre elreteszeltesse 

az íróasztalt, apja „sérült lelkének fi ókjait”. A címben szereplő tárgy így válik jel-

képpé. Annak jelképévé, hogy két erős egyéniség, apa és lánya soha nem volt 

és immár soha nem is lehet képes közelíteni egymáshoz. Az íróasztal – a nem-

zedékregények mintájára – két generáció, két szemléletmód, kétfajta világhoz 

való hozzáállás szimbóluma.

 A második, legrövidebb írás középpontjában szintén egy tárgy, Cofi  ka-

bátja áll. Egy zöldbarna-homokszín kockás tweedkabát, mely végigkíséri és 

mintegy jelképezi az élet és a történelem változásait oly módon, hogy az el-

beszélő „megpróbál alászállni tudattalanjába”. Az „ételt és ruhát nem dobunk 

ki” korparancsának megfelelően az ötvenes években előbb az anya, majd a lá-

nya hordja a tweed télikabátot, hogy a hatvanas években kötényruha és mel-

lény készüljön belőle. Egyetemistaként szütyőt vagy tatyót varrat magának az 

anyagból, nehogy valaha is ruhaként kelljen viselnie ezután. Az elbeszélés idő-

pontjában meg, sűrű szívdobbanások közepette, azt látja, hogy unokája igyek-

szik a tweed babakabátot kopasz gumibabájára erőltetni. Egyetlen ruhadarab 

nemzedékeket, sorsokat, korszakokat jelképez, méghozzá egy sajátos, fi nom, 

érzékeny női nézőpontból és látásmóddal. S ez utóbbi már a kötetnek egy 

újabb rejtett rétege. Azt fi ú- vagy férfi ember soha nem lesz képes megérteni, 

milyen nyomorúságos érzés, ha egy gimnazista lányt folyton kék iskolaköpeny-

be, sötétkék rakott szoknyába és piros pulóverbe öltöztetnek. („A piros színt 

azóta is csak virágban és paprikában bírom elviselni.”) Vagy milyen az, amikor 

a diáklány alig várja már, hogy kinője a réges-rég megunt és elkoptatott télika-

bátját vagy ruháját. („Utáltam a tweedet és az összes átalakított ruhát...”) Min-

denesetre ennek a különleges nézőpontnak és látásmódnak az alkalmazásával 

a külső, a történelmi és a családi eseménytörténések objektív leírása, szinte 

észrevétlenül, egy belső, szubjektív narrációval egészül ki.

 Az elbeszélés személyessé tételét a harmadik, Hozzál magnót című írásban 

újabb eszköz, a refl exivitás erősíti. Itt ismét felbukkan a korábban jelképesen is 

eltemetett apa alakja, aki a halálos ágyán magnóra kívánja mondani egész élete 

csalódottságát, még egyszer utoljára megsérteni és megalázni az őt mindvégig 

áldozatosan szolgáló feleségét és leányát. A felszíni történéseket ezúttal az elbe-

szélő dőlt betűvel szedett, afféle tudatfolyamos belső monológjai, belső refl exiói 

kísérik. Ugyanaz a tény vagy esemény ezáltal kettős fénytörésben ábrázolódik; 

egyszerre érzékelhetjük a kimondást és annak hatását, a külső és egyre hang-

súlyosabban a belső történéseket. („Apám bántja anyámat, hogy anyám köny-

nyebben viselje az ő halálát, anyám bántja apámat, hogy minden hozzáfűződő 

érzelmi kötelékét elszakítsa. Teljesen logikus, az emberi játszma pszichológiája 

érthető, csak éppen teljességgel elviselhetetlen.”) S végül a csattanó, megint 

csak jelképesen, mindezt visszaigazolja. Az apa halála után kiderül, hogy a mag-

nó az ő szavaiból semmit sem rögzített, csupán az anya és a gyermek refl exióit 
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örökítette meg. („Apám a kazettán is meghalt, anyám tulajdonképpen akkor bú-

csúzott el tőle igazán. Már a hangja sem élt, nem tudta irányítani többé az utó-

dokat. Hiába vittem magnót.”) A Tánc című szövegben az első novellában fel-

villanó kamaszszerelem története bomlik ki, méghozzá – ezúttal a hagyományos 

családregények formai szabályait imitálva – széles kortörténeti, epikus keretben. 

Ha úgy tetszik, a korszellem érvényesülésének leírását kapjuk, mégpedig a tánc 

és a zene motívumai köré szerveződve. A tánc címén előadott hajdani „ügyet-

lenkedés, kettőt jobbra – egyet balra medvetalpcsattogás” emlékének dőlt be-

tűs, személyes refl exiója itt a keretet jelenti, hogy azután felidéződjön a no-

vember hetedikére az óvodában tanult orosz tánc, a gopak, a zakatolás vagy a 

kiszorítósdi közös játéka, felidéződjenek az általános iskolás évekből az unal-

mas (a kötelező Lenin-, Sztálin-, Rákosi-képpel, vörös asztalterítővel, vizeskan-

csóval és poharakkal övezett) ünnepségeket követő bulik (szalámis zsemlével, 

krumpligolyóval, bambival, no meg a hatalmas méretű Orion rádión recsegve 

szóló mozgalmi dalokkal és esztrádzenével), majd még későbbről a középisko-

lás kiránduláson kipróbált új tánc, a tviszt felszabadító érzése és a mindent fe-

lülmúló, máig megmaradó Beatles-rajongás. Jönnek a fi nom női megfi gyelések 

is, ezúttal a gólyabálon viselt ruha előnytelenségéről s annak belátásáról, hogy 

a kiszemelt, mindenki által csak Námbervánként emlegetett fi ú meghódításának 

egyetlen esélye, „hogy inkább intellektuálisan fogok villogni”. Az emlékek (a kor) 

megidézését végül szomorú számvetés, már a jelen horizontjáról elvégzett ke-

serű helyzetértékelés zárja: „Beatles. Felnőttünk, először csak felnőttek, aztán 

középkorúak lettünk, az »öreg« szót még félek leírni... Mégiscsak öregszünk. 

Ritkulnak a bulik, elmaradnak a régi haverok. Néhányan meg is halnak. Beatlest 

– ritka, sátoros ünnepek kivételével már csak egymagam hallgatok. Sőt, tánco-

lok is rá.” A hatvanas évek visszavonhatatlanul elmúltak. Annak a kornak a szel-

leme, tetszik, nem tetszik, soha többé nem térhet már vissza. Legfeljebb íróilag 

megidézhető. „Az a korszak – miként azt Susan Sontagra emlékező és őt idé-

ző tanulmányában Bán Zsófi a megfogalmazza –, amelyet manapság a ’hatvanas 

évek’ néven emlegetünk, nem létezik többé. Annak a korszaknak, írja Sontag, 

talán a legérdekesebb sajátsága volt, hogy olyan kevéssé volt nosztalgikus, és 

ebben az értelemben, igazi utópisztikus pillanat volt. Ezzel az utópisztikus pil-

lanattal szemben, véli Sontag, a mostani kor éppenséggel az ideálok végének 

kora.” Ezzel párhuzamosan a szépen formálódó kamaszszerelem is tragikus vé-

get ér. Námberván a Szovjetunióban váratlanul öngyilkosságot követ el, s csu-

pán egy rövid búcsúlevelet küld, de azt is úgy, hogy kedvese csak a halála után 

kaphassa azt kézhez. („Negyven éve élek ezzel a feldolgozhatatlan értelmi és 

érzelmi ténnyel.”) A tragédiáról szóló beszámoló a mintegy húszoldalnyi novel-

laszövegből alig több mint egy oldalt tesz ki. Az elbeszélő apja emlékének nyo-

masztó súlyával már úgy-ahogy meg tud birkózni, a szeretett társ kényszerű el-

vesztésének tudatával, érezhetően, máig nem képes boldogulni. A tragikus él-

mény írói feldolgozása, egyelőre, lehetetlen.

 A kötet utolsó darabjában már az új, a mai korszak képviselői: a gyerekek, 

az unoka lépnek színre. A mesteri szerkesztésnek köszönhetően újra feltűnik, 

immár a kötet egészét keretbe foglalva, egy Petri-versből vett idézet erejéig az 

ördöggolyó motívuma. (Petri György is feltehetőleg látogatója volt a beveze-

tőben említett kiállításnak, mert a Szepes Erikához hasonló értelemben hasz-
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nálja a fogalmat.) Visszatér a könyv első írásában megismert nemzedéki prob-

lematika is, csak most már az elbeszélőnek kell szembesülnie az új generáció, 

a fi a generációjának alapvetően másfajta világszemléletével és életfelfogásával. 

A történet ezúttal egy jelképes helyszín, a vidám balatoni nyaralások emlékét 

őrző helyszín, A kert köré szerveződik. A kert köré, mely a szülők (nagyszülők) 

halála óta egyre elhagyatottabb állapotban van.

 „A kert tovább pusztul, a ház egyre inkább összeomlik. Megint egy csalódás, 

megint egy kudarc. Megrendültem.

 – Te mindig azért csalódsz, mert feltétel nélkül szeretnél hinni valamiben 

– mondta egész életem kínjait röviden megfogalmazva fi am, hazafelé jövet.

 Autózunk. Fiam vezeti a nagyapjától örökölt kocsit. Én nem vezetek, nem 

is tudok, nem is fogok. A medveölő fi a vagyok. Apám emléke elhomályosítha-

tatlanul tornyosul fölébem. De a lányom, a fi am más. Rugalmasabbak, racio-

nálisabbak, nehezebben hisznek – kevesebbet csalódnak. Rendületlenül dol-

goznak: létrehoznak, helyrehoznak. Majd a kertet is.

 Legalább őket mi csináltuk.”

 A címbeli ördöggolyó így válik végül műfaji, alkotás- vagy alakítástechnikai 

kategóriává. Felépítése érvényesül a kisebb egységekben (az egyes novellák-

ban) és azok összességében (a novellaciklus egészében) is. Közben szereplők, 

helyszínek, történések, hangulatok, gondolatok hol előtérbe kerülnek, hol hát-

térbe szorulnak. Együttesen pedig, az eredendő írói szándéknak megfelelően, 

egy személyes élet, egy család, egy generáció, egy korszak történetének tel-

jességét képesek megjeleníteni. Az egyes írások önmagukban is megállnak, 

egymáshoz rendeződve azonban túlmutatnak önmagukon. Szoros összetarto-

zásukat a kritikai recepció hamar észrevette. „Öt novella – állapította meg pél-

dául Ágai Ágnes közvetlenül a könyv megjelenése után írott recenziójában –, 

amely összességében egy regény élményét nyújtja vagy (és) egy »igazi« regény 

ígéretét kínálja. [...] Szepes Erika nem regényt ír, hanem regénysűrítményt, ins-

tant regényt. Erőteljeset, karaktereset. Buzdítják, írja meg a hagyományos re-

gényt, bontsa ki az itt jelzett témákat, hozza mozgásba a mellékszereplőket, 

mutasson még többet magából. Az ösztönzés jó az író számára, az elvárás né-

ha bénít is. Rá kell bízni arra a bizonyos belső hangra, amelyik papírhoz kény-

szerít, ahogy a novellák megírásakor is.”

 Az „ördöggolyós” szerkesztésmódnak köszönhetően szerkezetileg a kö-

tet látszólag a pikareszk vagy a tézisregények szabályainak megfelelően szer-

veződik. A történetmondást az elbeszélő jelenbeli szituáltsága, tudása, aka-

rata szabja meg. Ő az, aki eldönti, eldöntheti, hogy milyen és hány emlékkép 

felidézésére kerül(het) sor. A felidézett emlékképek száma és sora több is és 

kevesebb is lehet(ne), ez a lényegen mit sem változtat. A lényeg ugyanis a 

személyes vallomás életről, családról, generációról, korszakról. Az előadott 

történések mindezeknek csupán az illusztrációi. A lényeg a megélt tapasztala-

toknak a művészi átlényegítése; az átélt traumáknak az irodalom eszközeivel 

való semmissé tétele. „– A ti szüleitek nemzedéke teremtő és felhalmozó volt 

– mondja az elbeszélő fi a az utolsó novellában –, a ti generációtok a felélő 

nemzedék, majd nekünk kell megint teremteni és felhalmozni.” S erre az anya 

csakis teljes élete rövid összegezésével refl ektálhat: „Fiam nemigen ismeri az 

én nemzedékem sajátos tudatát. Nem élte át azt a megaláztatást, amiben mi 
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évtizedeken keresztül a háborút viselt, partizánkodott, Recsken raboskodott, 

gulagra hurcolt, majd onnan hazatért hős atyáinktól folyamatosan részesül-

tünk: nem mi építettük fel az országot a háború után, nem mi építettük a szo-

cializmust és az úttörővasutat, nem mi hajtottuk végre a három-, ill. ötéves ter-

veket. Mi csak mindennek az áldásait élveztük. A »legyen nektek jobb, mint ne-

künk volt« őszintén hangzott, de azzal az önérzettel, hogy ezt a jobbat ők te-

remtették, mi magunktól nem lettünk volna képesek rá. Én kemény, szigorúan 

erkölcsös, feddhetetlen, munkában utolérhetetlen, fáradozásban a végsőkig ki-

tartó apámtól ezt napról napra, percről percre megkaptam, és életem minden 

pillanatát áthatotta az ok nélküli bűntudat és kisebbrendűségi érzés.”

 Ennek a kötetnek, a szöveg előrehaladtával ez is egyre világosabban ér-

zékelhető, e folytonos bűntudatnak és kisebbrendűségi érzésnek a végső le-

győzése miatt is meg kellett születnie, íróként is számot kellett vetni az év-

tizedeken át tartó, nyomasztó érzések tehertételével. Van a kórházi (halálos) 

ágyán fekvő apának egy kulcsmondata valahol pontosan a kötet közepe táján. 

Akkor mondja, amikor még egyszer, utoljára becsmérli leánya tanulmányi ver-

senyen elért második helyezésének jelentőségét. Így hangzik: „Pedig te nem 

vagy primér alkotó, neked csupán reprodukáló képességed van.” Ez a könyv 

a személyes sorssal való számvetés és az apa emlékével való végső el- és le-

számolás mellett a kijelentésben szereplő állítás cáfolatának szándékával is ké-

szülhetett. S természetesen a szakmája minden csínját-bínját ismerő irodalmár 

rendkívüli felkészültségének bizonyságaként is.

 A szövegtest megformáltságát tekintve a kötet felhasználja az európai pró-

zahagyomány kínálta szinte valamennyi eredményt. Merít a család- és a csa-

ládtörténeti regény, a nevelődési vagy fejlődésregény, a nemzedék- és a pi-

kareszk regény hagyományából, alkalmazza a tudatfolyamos és a refl exiós vagy 

önrefl exiós technikát. Mindezekből táplálkozva sikerül mégis egy teljességgel 

egyéni műstruktúrát megalkotnia. A szerző le sem tagadhatná irodalmár vol-

tát; minden tekintetben profi  munkát végez. A kigondoltság, a megcsináltság 

sterilitását azonban mindig a személyes érzelem, a szubjektív elfogultság hatja 

át, intellektus és érzelem, elmélet és gyakorlat mesteri elegyét teremtve meg. 

Az angol-amerikai Új Kritika egyik vezéralakja, T. S. Eliot – egyébként maga 

is egyszerre folytatott irodalomelméleti és -történeti, kritikusi és szépírói te-

vékenységet – csaknem egy évszázada kifejtett elmélete szerint az angol iroda-

lom történetének hanyatlása akkor következik be, amikor megbomlik érzésnek 

és gondolatnak, érzéki tapasztalatnak és intellektuális refl exiónak a klasszikus 

és metafi zikus alkotóknál még meglévő osztatlan egysége, „egybeolvadása”. 

Eliot megítélése szerint a klasszikus és metafi zikus korszakban még az „érzéki 

gondolkodás”, a „szóvá lett érzékelés”, a „gondolat érzéssé történő újraterem-

tése” valósul meg, intellektus és érzékiség még akadálytalanul és észrevétlenül 

egységbe olvad. Ez az egységes érzékelésmód szerinte körülbelül a XVII. szá-

zad irodalmának példáiban kezd megbomlani, széttagolódni (dissociation of 

sensibility). Az elioti elképzelés – a költészet úgynevezett személytelen elmélete 

(impersonal theory of poetry) – ezzel szemben az alkotót egyszerűen olyan mé-

diumnak tekinti, aki elsősorban nem saját egyéniségének, „mondanivalójának” 

a kifejezésére törekszik Az alkotó művész éppen ellenkezőleg: mintegy el-

személytelenedve képes alávetnie magát annak a folyamatnak, amelynek so-



ABLAK

133133

rán az egyénen túli élménytartalmak egységes, költői formába rendeződnek; 

a különböző élmények és benyomások „különös, váratlan módozatokban ele-

gyülnek”. A kiforrott művész ezért nem személyiségjegyei gazdagságában vagy 

mondandójának érdekességében különbözik még kiforratlan társától, hanem 

abban, hogy „médiumnak fi nomabb, tökéletesebb, alkalmasabb az érzés, egy 

vagy több különböző érzés új kombinációjának befogadására”. Személyiségét, 

érzelmeit nem közvetlenül fejezi ki, hanem tárgyiasítva, az intellektust és az 

érzelmet egyként magába sűrítő úgynevezett objektív kölcsönösség (objective 

correlative) révén. Az érzelemnek művészi formában való kifejezése, az ob-

jektív kölcsönösség érvényesülése pedig csakis a „megfelelő tárgy megtalálása 

révén lehetséges. Olyan tárgycsoportra, helyzetre, eseménysorra lelvén, me-

lyek ennek a bizonyos érzelemnek a formulái lesznek, mégpedig oly módon, 

hogy amint a szükségképpen érzéki élményt eredményező külső tények adot-

tak, közvetlenül képesek fölkelteni az érzelmet.”

 Mindenekelőtt a művészi nyelv minden fölösleges sallangtól való meg-

tisztítása tehát a cél. Annak elérése, hogy a szavak visszanyerhessék eredeti je-

lentésüket és jelentőségüket. A műalkotás középponti elemévé innentől fogva 

az objektivált költői kép (az image) válik. A kép, ami nem díszítő elem, nem is 

valamely eszme kifejezője, hanem – immár Eliot szövetségese és harcostár-

sa, Ezra Pound Visszatekintés (Retrospect) címmel írott tanulmányának meg-

határozásait idézve – „csomópont vagy sugárzó agglomerátum”, vagyis egy-

szerre értelmi és érzelmi felvillantás, összevillanás egyetlen lecsupaszított moz-

zanatban: „Az »image« az, ami egyetlen pillanat alatt egy egész értelmi és ér-

zelmi komplexumot közvetít. [...] Egy ilyen »komplexum« azonnali bemutatása 

okozza azt a hirtelen szabadságélményt; az idő- és térbeli határoktól való meg-

szabadulás érzését; azt a hirtelen növekedésérzést, amit a legnagyobb mű-

alkotások jelenlétében tapasztalunk. Aki életében egyetlen image-t létrehozott, 

többet tett, mint egy terjedelmes életmű megalkotója.”

 Szepes Erika könyvében nem egyetlen, de rögtön öt ilyen emlékezetes és 

szakmai szempontból kitűnően funkcionáló „image”-t hoz létre. Sőt, egy hato-

dikat is, mert az öt részegység szorosan egymásra épülve, az alkalmazott tech-

nikának – az azonos szereplőknek és kornak, a vissza-visszatérő és egymásba 

fonódó motívumoknak, a keretes szerkesztésmódnak stb. – köszönhetően, ösz-

szességükben megteremtik a kötet címét, műfaját és alakításmódját egyaránt 

jelentő középponti „csomópontot”, „sugárzó agglomerátumot”: az ördöggolyót. 

Az egyes részegységek és a könyv egésze hasonló elv alapján és hasonló esz-

közök alkalmazásával építkezik. Előbb jön a kép (valamely tárgy, helyszín, ese-

mény) címbeli tömör és tárgyilagos megnevezése, majd következik az objektív 

és szubjektív, intellektuális és érzelmi, tudatfolyamos és refl exív elemek vál-

togatásával megvalósított történetelbeszélés, hogy a befejezéskor végképp vi-

lágossá váljék a címben szereplő tárgy, helyszín, esemény jelképes volta. A tör-

ténetek, az emlékezés szertelenségének, a megélt és megidézett személyes és 

történelmi tapasztalatok áramlásának következtében valóban nem egymásból 

következnek, hanem spirálszerűen egymásra épülnek. Együttesük így képes 

közvetíteni a világ „gömbölyűségéről” vallott gyermekkori elképzelést, az egész 

teljességének, gondolat és érzelem, intellektuális refl exivitás és érzéki tapasz-

talat összhangjának komplexumát.
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 Szepes Erika könyve – további, az itt szereplőkhöz hasonló és hasonló gon-

dossággal megformált történetdarabokkal kiegészülve – a hatvanas évekről 

szóló kulcsregény lehet. Azonban jelen formájában is mindenképpen okos és 

szép könyv. Lebilincselő és megrendítő olvasmány.

 (Szepes Erika: Ördöggolyó. Saluton Kiadó, Budapest, 2005)

Vilcsek Béla

Kívánjuk, hogy a Napút kedves szerzőjének majd ötvenegy, hatvankettő és hetvenhá-
rom éves korában is kedves legyen folyóiratunk… Vilcsek Bélát ezúttal félszázadossá-
gán köszöntjük örömmel! (Sz. Gy.)

Dobos Marianne karácsonyai
Ezerkilencszáznegyvennégy. Az a karácsony, amely az Akkor is karácsony 

volt (1944) című könyv témájának, pontosabban kiindulópontjának tekinthető, 

tulajdonképpen Magyarország német megszállásával kezdődött, és a front át-

vonulásával, illetve az európai fegyvernyugvás kihirdetésével ért véget. Erre a 

„hosszú”, háborús karácsonyra tekintenek vissza a Dobos Marianne által meg-

szólaltatott emlékezők – néhány nevet kiragadva a tekintélyes névsorból: az író 

Szabó Magda, a grafi kusművész Győrffy Anna, a humorista Szilágyi György, az 

orvos Lakatos István, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium egykori igazgatója, 

Tok Miklós. Vannak, akik nem egy interjú vagy baráti beszélgetés keretében, ha-

nem levél, illetve memoár formában vállalkoznak a múlt megidézésére (így az 

orvos-festőművész Várnay Alfonz, valamint a miskolci újságíró Benedek Miklós), 

és a visszatekintést olykor korabeli naplórészletek egészítik ki (Dickinsonné Te-

leki Ella történetét John Dickinson és Gratz Dóra naplója teszi teljessé). A mű-

faji és a nézőpontbeli sokszínűségnek is köszönhető, hogy ennek az infernális 

történelmi időszaknak – az irodalomtörténeti kutatás számára is tanulságokkal 

bíró – privát eseményei izgalmas összetettségükben jelenhetnek meg. Vékesné 

Korzáti Erzsébet gyermekmentő missziójáról nem csupán az egyik megmentett, 

Dános Veronika visszaemlékezéséből nyerhet képet az olvasó, hanem Korzáti 

Erzsébet fi a, Vékes Endre beszámolójából is, és ezt a képet aztán kiegészítheti, 

árnyalhatja, ellenpontozhatja Szabó Lőrinc memoárjának vonatkozó részlete, 

valamint Korzáti Erzsébet közölt levéltöredéke. A Németh család ostrom alatti 

meneküléseit elbeszélő Németh Ágnes mondatai közé Németh László és Illyés 

Gyula visszaemlékezéseinek, korabeli leveleinek vonatkozó részletei ékelődnek 

be. A svéd „védett” ház (a Jókai utca 1.) története Határ Győző és Ferenczi Lász-

ló – egymásra is refl ektáló – elbeszéléseiből tárul fel.

 A távlatok szinte beláthatatlanok, a kötet a karácsonytól a hanukáig, a ce-

remoniális csendtől a beszéd felelősségéig, a líraian hangolt vallomástól az ada-

toló fi lológiáig, a felidézett eseményektől az önértelmező felidézésig ível. A kötet 

nem csupán arra törekszik, hogy rögzítse és egybegyűjtse az immár történelmi 
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distanciából szemlélt múlt súlyos, egyéni lenyomatait. A retrospekció többnyire 

túllendül a dokumentáló elkötelezettségen, és képessé válik az emlékezők szel-

lemi arcképeinek megformálására is. Az író-pszichológus Polcz Alaine – az el-

rendeltség bizonyosságát tanúsító – portréja például megrendítő erővel emel-

kedik a háborús kataklizma törmelékei fölé: „Így a 80. táján, az élet vége fe-

lé csodálkozva nézem, mintha pontos tervszerűséggel dolgozták volna ki ne-

kem, hogyan készüljek fel a feladataimra.” Kabdebó Lóránt, a karalapító miskolci 

professzor nagy erudícióval idézi fel azokat az „apró mozaikokat”, amelyeknek 

„utóbb csak a történelmi tudás adhat távlatot”. Nem csupán érdekes, de port-

réképző jelentőséggel is bír, hogy az irodalomtudós számára ezek a gyermekkori 

élmények jórészt csak a kutatói életmű (a „szakterület”) kontextusában szemlélve 

válnak hozzáférhetővé és értelmezhetővé: „Tudom, nemcsak én, a gyerek félt ek-

kor, az ostromot átvészelő Szabó Lőrinc is legépelteti gyász szonettjeit, és szer-

teküldi az országban, nehogy egy atomtámadás elpusztítsa őket. Ő már a mű-

vet félti, én még a létezés didergését élem át.” Az olvasó elámulhat azon a szak-

mai precizitáson is, ahogy a festőművész Schéner Mihály esztétikai dimenzióba 

helyezi, azaz látvánnyá formálja és kommentárral egészíti ki az epreskerti há-

borús jelenetet: „Egy kicsit olyan volt ez a fény, meg az arcunk látványa is, mint 

Rembrandt gyönyörűséges képei, hiszen ő maga legszebb képeit – például az 

önarcképeit – gyertyafénynél festette. […] ezek a rembrandti fények-félárnyékok 

ebben a félelmetes, nyomorult, szinte katakomba-világban tulajdonképpen min-

ket mégis valami művészi élménnyel vigasztaltak.” Mezei András portréját pe-

dig annak az írói paradoxonnak a belátása rajzolja meg, amely egyfelől szük-

ségszerű, terapeutikus tevékenységnek tekinti a történtekről való beszédet, más-

felől viszont kétségesnek látja a hiteles (művészi) megszólalás lehetőségeit: „Ar-

ra gondolok, hogy talán azért is akartam író vagy költő lenni, hogy valamiképpen 

épp a kimondás által szabaduljak olyan idegrendszeri, lelki terhektől, amelyek 

különben szétmarnák, szétrobbantanák az embert, de azt hiszem, hogy min-

den erőt meghalad ez a próbálkozás, hogy az apámnak, aki felakasztotta magát, 

mégis úgy állítsak emléket, ahogyan az megtörtént azon az éjjelen.”

 E kötetbe foglalt emlékezések igazi tétje nem egyszerűen az események re-

konstruálása, a hangsúly az eseményekről az események emlékezetére helye-

ződik át. Egyfelől arra, hogy az emlékező miként tud együtt élni az emlékeivel, 

hogyan tudja a történteket identitásképző funkcióval felruházni. „Tudod, magam 

is, ha végigtekintek az életemen, azt tudom mondani, hogy sok nagyon-nagyon 

nehéz napom volt, nagyon sok mindent átéltem, megismételni ugyan, még egy-

szer átélni, jaj, azt nagyon nem szeretném, de így kellett történnie. Így volt ez jó, 

ahogy volt, és semmit sem szeretnék másként. […] azok nélkül a szörnyűségek 

nélkül, amelyeken átestem […] nem lennék az, aki vagyok” – állapítja meg pél-

dául Polcz Alaine. 1944–1945 „hosszú” karácsonyának irracionális, kaotikus 

és tragikus eseményei tehát – egy-egy önértelmező narratíva keretében – ér-

telemmel telítődnek, valamiféle (sokáig rejtve maradó) cél felé mutatnak. Más-

felől az élmények és tapasztalatok felidézhetősége tematizálódik. Innen nézve 

nem (vagy nem csupán) az a kérdés, hogy „mi történt?”, „hogyan történt?”, „mi-

ért történt?”, hanem sokkal inkább az, hogy „miként lehet, lehet-e egyáltalán a 

történtekről beszélni?”. Várnay Alfonz szavaival: „Nem lehetek krónikása 1944 

karácsonyának. Nem akarok rutint koptató fogalmazója lenni annak a tragédiá-
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nak, ami konkrétan rám is vonatkozó.” Ebbe a kettős kontextusba helyezve vá-

lik értelmezhetővé Határ Győző szolóni példázata is: „Szolón mikor idő előtt el-

halt fi át siratta, és valaki, hogy vigasztalja, odaszólt neki: – Minek sírsz? Úgyis 

 hiábavaló! – Mire ő ekképpen válaszolt: – Hisz épp ez az! Ezért sírok. […] mennél 

nagyobb a tömegsír, annál magasabbra tornyoljuk ezt a szolóni hiábavalóságot. 

Bölcsességnek tragikusabbat elgondolni sem tudok.”

 A kötet persze nem csupán az emlékezők, hanem a beszélgetőtárs, Dobos 

Marianne szellemi portréjaként is olvasható. Már a – korántsem szokványos 

– Előszó is arra enged következtetni, hogy ez az interjúgyűjtemény nem va-

lamiféle újságírói rutinfeladat teljesítéseként állt össze. Úgy tűnik fel, az ön-

értelmező múltfeltárás a kérdező számára is különleges, mondhatnánk eg-

zisztenciális kihívás, vagy – ahogy az Előszó fogalmaz – „lelkiismereti kér-

dés”. A kérdező is azokat az „egészen kivételes pillanatokat” keresi, amikor ta-

lán megérthető „az élet és halál, az igen és a nem, a fehér és a fekete azo-

nossága”. A személyes megérintettség sem mentheti fel azonban a kérdezőt 

szakmai kötelességeinek (például a beszélgetés menetének fi nom irányítása, 

az olvasó megfelelő tájékoztatása) teljesítése alól. Dobos Marianne ezeknek a 

technikai jellegű elvárásoknak is meg tud felelni. Ha kell, a háttérbe húzódva 

beszélteti partnerét, ha viszont szükségesnek látja, háttér-információkkal se-

gít, alapvető fi lológiai összefüggésekre utal, sőt akár hosszú idézetekkel is ki-

egészíti az elmondottakat: Polcz Alaine elbeszélésébe például a pszichológus 

Viktor E. Frankl láger-visszemlékezéseit illeszti be, az ifj. Kodolányi János által 

elmondottakat az író-apa Köszönet Pavel Petrovszkijnak című szövegének vo-

natkozó részletével teszi teljessé, Ferenczi László mondatai között a Wesselényi 

utcai emléktábla szövegét helyezi el, Lakatos István visszatekintéséhez pedig 

Jánosy István szövegét csatolja. A kérdező érdeme, hogy e históriai nagypilla-

nat individuális sorsváltozatai – az Előszó találó hasonlatával élve – úgy han-

golódnak össze, „mint a szimfónia a különböző témákból”.

Bölcsészek 1956-ról. Az Akkor is karácsony volt. Bölcsészek 1956-ról című 

kötet nem csupán címében kapcsolódik a szerző, Dobos Marianne előző köteté-

hez (Akkor is karácsony volt. 1944), de koncepcióját és módszertanát tekintve 

is folytatása annak. A beszélgetőtársak itt is egy históriai nagyév karácsonyára 

való visszaemlékezés ürügyén (pontosabban: segítségével) jutnak el az epoch 

making-események felidézéséig, meghatározó fontosságú életpályaszakaszaik, 

olykor teljes életútjuk áttekintéséig (megkonstruálásáig), sőt a felidézett ese-

mények narrációját szervező életvezetési-morális, illetve bölcseleti elveik tu-

datosításáig és kimondásáig. Ebben a kötetben is következetesen érvényesül a 

dokumentáló-archiváló funkció: például a bölcsészkari Kolhoz-körrel és a Tiszta 

Szívvel című folyóirattal kapcsolatos visszatekintések (Máté Imre, Szakács Sán-

dor, Román Károly, Szopori Nagy Lajos, Kabdebó Lóránt), valamint a forradalom 

miskolci eseményeire és utóéletére vonatkozó információk (Takácsné Oláh Ju-

dit, Zombori Katalin, Bod Péter Ákos) a korszak kutatóinak érdeklődésére is szá-

mot tarthatnak; és a kötet ismét fontos adatokkal bővíti a Szabó Lőrinc-fi lológiát 

(Kabdebó Lóránt, Hárs Ernő, Bisztrai Farkas Judit). Megjegyzendő, hogy e do-

kumentációs munka részét képezi a Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhe-

lyén Kabdebó Lóránt professzor által irányított kutatásoknak.
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 A dokumentálás szándékáról tanúskodik, hogy Dobos Marianne (és a szer-

kesztő Kabdebó Lóránt) megőrzi az előző kötetben alkalmazott montázstechni-

kát, amely a hagyományos beszélgetésstruktúrát különféle textuális és vizuális 

elemekkel bővíti és teszi fl exibilissé. A beszélgetések szövegterét így versek 

(Márai Sándor Mennyből az angyalja, Máté Imre számos költeménye, Vas Ist-

ván Cambridge-i elégiája), korábban már publikált visszaemlékezések (Hanák 

Péter, Borzsák István, Kovács Bálint, Kopácsi Sándor), kiadatlan naplórészletek 

(Czellár Katalin) és levelek (Farkas Ferenc Szabó Lőrinchez) tágítják ki. Köz-

li a kötet Kabdebó Lóránt néhány korábbi interjújának (Nemes Nagy Ágnes, 

Páskándi Géza, Vas István) és Lakatos István Német László-életrajzi kronoló-

giájának vonatkozó részleteit, de található a kötetben fotó (Szabó Lőrinc Meg-

lepetések-ciklusának kézirata, B. Farkas Ferenc Petőfi  Párt-igazolványa), hírlapi 

cikk és MTI-kivonat (B. Farkas Ferenc), valamint emléktáblaszöveg (Végvári Va-

zul, Regőczi István) is. Az emlékezők maguk is igyekeznek egykori dokumentu-

mokra, naplófeljegyzésekre hivatkozva pontosítani elbeszéléseiket (Szabó End-

re, Czellár Katalin, Dobos Kálmán). Feltűnő, hogy a forradalom zűrzavaros nap-

jaiban milyen sokan éreztek késztetést arra, hogy naplót vezessenek, illetve fo-

tókat készítsenek. Bizonyára kimutatható lenne az összefüggés a „történelmi 

idők” tudata és a naplóírás kényszere között. Ahogy Szopori Nagy Lajos fo-

galmaz: „Október 23-án éjjel, amikor úgy fél 12 tájban hazaértem a Ménesi úti 

kollégiumba, kezdtem meg a följegyzéseket. Életemben először tört rám tö-

ményen az az érzés, hogy a nagybetűs Történelem részese és tanúja vagyok, 

és a magam számára is rögzítenem kell mindent, amit látok-tapasztalok.” Nem 

meglepő, hogy míg a forradalom eseményei oly élénken élnek – Jan Assmann 

tipológiai terminológiáját használva – mind a kommunikatív, mind pedig a kul-

turális emlékezetben, addig ’56 karácsonya mintha a felejtésnek esett volna ál-

dozatul. Ahogy a könyvben olvasható: „D. M.: És mi volt karácsonykor? F[arkas]. 

J[udit].: Alig emlékszik valaki a karácsonyra.” Egy másik példa: „Hogyan ün-

nepeltem 1956 karácsonyát? Már nem emlékszem pontosan.” (Román Károly).

 A történeti-fi lológiai háttér megvilágításához nem csupán a fenti „vendég-

szövegek”, de a beszélgetőtárs Dobos Marianne szakszerű megjegyzései, be-

szúrásai is hozzájárulnak. Mindezt pedig azok a bibliográfi ai utalások egészítik 

ki, amelyek az adott témakör szakirodalmára hívják fel a fi gyelmet. Amikor Hárs 

Endre például Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatát, illetve Illyés Gyula és 

Szabó Lőrinc nevezetes miskolci látogatását említi, a kötet lábjegyzetben adja 

meg Kiss Noémi (Ki Carl Rothe? Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának iro-

dalmi térképe) és Fazekas Csaba (A ciklon szélcsendjében. Emlékezések, do-

kumentumok Szabó Lőrinc 1956. október 23-i miskolci irodalmi estjéről, il-

letve Miskolc irodalmi életének szerepéről az 1956-os forradalomban) mun-

káinak könyvészeti adatait. (Az utóbbi könyvre egyébként több utalás is történik 

a kötetben.) Az Akkor is karácsony volt-köteteknek azonban elsősorban még-

sem a dokumentum-funkció ad jelentőséget. Az (emocionális) hatás annak kö-

szönhető, hogy ezek az interjúformát követő narratívagyűjtemények (jelentős) 

személyiségek identitásképző küzdelmével szembesítik az olvasót. Máshogy fo-

galmazva az Akkor is karácsony volt. Bölcsészek 1956-ról (szerencsére) jó-

val több, mint ’56-os adattár: megrendítő olvasmány. Az emlékezés és az el-

beszélés lehetségességének, illetve lehetőségeinek felmérése ebben a kötetben 
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is önrefl exiós gesztusokat hív elő (Szopori Nagy Lajos, Borzsák István). Kabdebó 

Lóránt is ilyen – az emlékezés személyes dimenzióját és egyben konstrukciós 

jellegét hangsúlyozó – kitérővel vezeti be ’56-os visszatekintését: „Mondatok. 

Talán Jelenetek. Gondolom, már csak bennem élnek. (Másban más mondatok, 

más jelenetek ugyanígy.) Mint zárványok a geológiai múltból, tanúskodnak, ösz-

szefüggő történetet mégsem tudok belőlük összeállítani. Kimondom őket még-

is, szervezzenek maguk köré – ha tudnak – történetet. Alakítson – aki akar – ma-

gának történelmet.” Mindezt Határ Győző mondata ismétli meg és nyomatéko-

sítja: „Történeteket mondunk, hogy ki-ki magában felépíthesse a történelmet.”

 A visszaemlékezéseket összekötő kapcsolatháló igazolni látszik az egyéni 

sorsok (történetek) „közös elbeszéléssé összeillesztésének” szerzői-szerkesztői 

elképzelését. Ez a kapcsolatháló olykor direkt módon szövődik (lásd például 

Kabdebó Tamás és Máté Imre párhuzamos narrációját), többnyire azonban in-

direkt (motivikus-topikus) módon jön létre. Majd’ minden emlékező összekap-

csolja például „1956”-ot „1848”-cal. (A nemzeti história mitikus évszámainak ilyen 

synecdoche-szerű használata már önmagában retorikai toposznak tekinthető.) 

Szabó Endre feltételezése szerint ’56 olyan meghatározó élményt jelentett, „mint 

1848-ban átélni a március 15-ét”; Szopori Nagy Lajos egyenesen „Petőfi -él-

mény”-t emleget; Tóth Zoltán arra emlékszik vissza, hogy „október 23-án délután 

mi amolyan március 15-ei 12 pontot csináltunk”; Czellár Katalin pedig azt hang-

súlyozza, hogy „’48 óta nem volt ilyen, hogy mindenki annyira egységesen egyet 

akart”. Az ilyen analógiás formulák persze nem csupán ’48-at vetítik rá ’56-ra, de 

– és ez talán kevesebb fi gyelmet kap – ’56 nézőpontjából láttatják ’48-at is. Hosz-

szasan lehetne sorolni a kötetben variatív módon feltűnő látvány- és jelenet-to-

poszokat, történetelemeket: így például az éppen ekkor a mozikban játszott és 

plakátokon hirdetett fi lm, a Holnap már késő címének aktuális jelentéssel való 

feltöltődését. Kabdebó Tamás elbeszélése alapján a fi lmcím azonnal mozgósító 

üzenetként, imperativusként értelmeződik: „HOLNAP MÁR KÉSŐ hirdeti az Ady 

mozi – a későbbi fi lmmúzeum – reklámtáblájának egyetlen épen maradt – vagy 

valamely sorsszerű kéz által épen hagyott – plakátja.” Szabó Endre számára vi-

szont csak utólag kapcsolódik a fi lmcímhez a történelmi konnotáció: „a Holnap 

már késő című, diákokról szóló olasz fi lmet játszották a Honvéd moziban, a Rá-

kóczi úton. Ezt néztük meg (arra nem is gondolva, mennyire aktuális a mi hely-

zetünkre ez a fi lmcím).” Vissza-visszatérő motívum a Horizont orosz könyv- és 

lemezbolt előtt égő Lenin-, Sztálin- és Puskin-, Csehov-, Csajkovszkij-művek 

(Kabdebó Tamás, Borzsák István, Czellár Katalin); az utcák kövére helyezett por-

celántányér-aknák (Szopori Nagy Lajos, Czellár Katalin), a forradalom tisztaságát 

jelképező, érintetlen pénzgyűjtőládák, kirakatok és üzletek (Kabdebó Tamás, Ha-

tár Győző, Kövesdy Pál) látványa; és ilyen toposz a ledöntött Sztálin-szobor da-

rabjainak borzongató szuvenírként való rejtegetése (Szabó Endre, Határ Győző).

 A személyes elbeszéléseket az is közös történetté formálja, hogy ’56-ot az 

emlékezők „kozmikus”, „traumatikusan gyönyörű” „meghatározó” és „domináló” 

élményként élik át, illetve élik újra (Schéner Mihály, Határ Győző, Szabó Endre, 

Kövesdy Pál); azaz sorsformáló, egzisztenciális jelentéssel és jelentőséggel bí-

ró, (ön)identifi kációs eseményként mutatják fel. Persze a kötetben kirajzolódó 

’56 sokszínű, sokféle is egyben. Egyfelől kutatandó tárgy, szakmai kérdés, vizs-

gálandó probléma. Ahogy a provokáció-teóriát megfogalmazó Szigeti Jenő fo-
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galmaz: „’56 hiteles történetét akkor fogjuk megtudni, ha az orosz levéltárak ku-

tathatók lesznek. Mert az romantikus elképzelés, hogy ez egy spontán felkelés 

lett volna.” (Az persze ismeretelméleti, történelembölcseleti felfogás kérdése: 

van-e egyáltalán „hiteles története” ’56-nak, illetve bármely történeti esemény-

nek, vagy csupán hiteles – értsd: koherensen módon elbeszélt – történetei van-

nak?) A provokáció-elmélet Szakács Sándor visszatekintésében is megjelenik: 

„1956-ról én (és nyilván minden kollégám) is minden létezőt elolvasott, amit 

csak tudott, magyarul is, és minden olyan nyelven, amin értett. Egyáltalán nem 

zárom ki, hogy ’56-ban (szervezőként) benne voltak sötét erők is (köztük elle-

nünk dolgozó titkosszolgálatok). Ma már, utólag. Egyáltalán nem zárom ki, mert 

fegyverraktárt abban a ’rendszerben’ talán nem véletlenül hagytak nyitva.” ’56 

másfelől impressziók, hangulatok, emóciók, látványelemek és hallucinációk be-

vésődése. Egy ilyen ’56 elevenedik meg Kabdebó Tamás költői erejű, jelen ide-

jű narrációjában. Példa lehet erre Határ Győző attraktív mondat-víziója is: „Mint-

ha egy tarajos gigantoszaurusz végigkarmolta volna testének szarupikkelyeivel, 

de a Nagykörút szűk volt neki: ilyen az utcakép.” A kötet emlékezői nem csu-

pán ’56 tragikumát mutatják fel, de extremitását, sőt humorát is. Kabdebó Ta-

más számol be arról, hogy az utca ifjú harcosai Zója Kozmogyenjanszkája tör-

ténetéből megismert, partizánromantikás terminológiával „sejtnek” nevezik ma-

gukat; megelevenednek a forradalom híres feliratai is: például a CSIZMA TÉR; a 

kilőtt szovjet harckocsin olvasható EBBEN HOZTÁK A SZOVJET KULTÚRÁT, a Di-

mitrov-szobrorra festett SZARJANCSI (Kabdebó Tamás, Szabó Endre).

 Dobos Marianne ebben a kötetben is felkészült, kompetens kérdező, aki iga-

zodni tud a kérdezett habitusához. Olykor, ha erre szükség van, határozottan irá-

nyítja a beszélgetést, illetve – amint erre már utaltam – szakszerűen kiegészít, 

defi niál, összefüggésekre mutat rá. Olykor viszont diszkréten a háttérbe húzódik 

– megteremtve ezzel az emlékezés bensőséges közegét. A Kabdebó Tamással 

folytatott beszélgetés során mintha már magára is hagyná az emlékezőt, hi-

szen csak akkor lép elő egy-egy elemi kérdő mondattal („Csütörtök?”, „Péntek?”, 

„Szombat?”), amikor az áradó történetmondás (kronologikus) strukturálása, to-

vábblendítése ezt feltétlenül megköveteli. A kötet előszava nyilvánvalóvá teszi, 

hogy a szerző nagy ívű koncepció megvalósítására tesz kísérletet. Célja „olyan 

széles körű irodalmi, történelmi és irodalomtörténeti dokumentáció létrehozása, 

amely kiemelkedő egyéniségek személyes történetén keresztül őrzi meg múltunk 

fájdalmas, kétségekkel, utóbb pedig reményekkel teli eseményeit”. A ’44-es és az 

’56-os kötet teljesíteni tudja ezt a célkitűzést. A megjelenés előtt álló harmadik 

kötet ismételten egy történelmi nagyév, a „rendszerváltozás-rendszerváltoztatás” 

évére kíván emlékezni és emlékeztetni. Talán a könyvsorozat olvasóinak nevében 

is mondhatom: türelmetlenül várjuk a ’89-es kötetet.

 (Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt [1944]. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002; 

Akkor is karácsony volt [Bölcsészek 1956-ról]. I és É Bt., Miskolc, 2004)

Porkoláb Tibor

Az interjúsorozat harmadik kötete (Akkor is karácsony volt – Ádventre várva, 1989) ki-
adónknál e szám megjelenésével egy időben lát napvilágot.
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Családi körök
Három vagy négy éve történt talán. 

Cigarettázva üldögéltünk az aprócs-

ka konyhában, bent kék fénnyel vil-

lámlott némán, magának vetített a té-

vé. Apám beszélgetés közben felállt, 

és a beépített szekrény felső polcáról 

kis kotorászás után egy rozsdásodó 

kulacsot emelt le. „Katonai kulacs” 

– mondta, én bólintottam, hogy tu-

dom, idáig egyetértünk. „A nagyapádé 

volt, hazahozta a frontról.” – Bólintot-

tam megint, mert hát mit lehet ten-

ni ilyenkor, s ő folytatta: „Annak ide-

jén beleejtett az öreg egy dugót, amit 

sehogy sem tudott kipiszkálni belőle. 

Nekem adta, hátha majd sikerül – pró-

bálkoztam is dróttal, hurkapálcával, 

órákig kínlódtam vele, nem ment.” 

Meglóbálta a kulacsot, a válasz tom-

pa, alattomos zörgés. „Most pedig ün-

nepélyesen továbbadom neked, már 

elég nagy vagy hozzá. Tiéd a feladat, 

amit sem a nagyapád, sem az apád 

nem tudott megoldani.” Vihogtunk 

persze, rázogattam a kulacsot, ami 

immár az enyém is volt, a rozsdafol-

tos, mélyről zörgő tradíció – kinek, 

ami jut: fele királyság, cizellált, óezüst 

karperec vagy egy II. világháborús tá-

bori kulacs.

 A családi múlttal való találkozás 

persze megtörténhet másképpen is, 

elfogódottsággal, szikrázó pátosszal 

akár – tulajdonképpen nem ez a fon-

tos. A kérdés inkább az, hogy létezik-e 

egyáltalán követhető és élhető hagyo-

mány, vagy mindenki a maga útját jár-

ja, s csupán a kollektív emlékezet te-

remti meg a közösség generációkat 

összekapcsoló, nosztalgikus élményét. 

Kőrösi Zoltán családregényében a 

személyes létnek és tradíciónak ez 

a fajta ambivalens kettőssége meg-

határozó jelentőségű. A Milyen egy 

női mell? márquezi hagyományokat 

követő, vibrálóan életteli mű: kúszó-

növényre emlékeztet, ahogy cizellált 

mondatfolyondáraival átölel időt és te-

ret – így foglalva keretbe a magyar tör-

ténelem közel kétszáz évét és két csa-

lád, a Flaschner és a Weinand (Vágó) 

família közös történetét. Organikus 

jellege mellett Kőrösi prózája vég-

telenül repetitív: ismétlődő sorokból, 

toposzokból születik, akárcsak Philip 

Glass gépesített etűdjei – ha új futa-

mok, szereplők lépnek is be a játékba, 

a dallam mindvégig változatlan marad, 

s csak variánsokkal bővülhet tovább. 

A Felvidékről érkező Flaschnerek és a 

morva származású Weinandok egy Du-

na-parti kisvárosban telepedtek meg 

a XIX. század elején, hogy új hazát és 

otthont találjanak – több nemzedéken 

átívelő közös történetük pedig lüktető 

egyformasággal íródik majd újra és új-

ra századokon át, hogy végezetül el-

érje a kétezres éveket. Sorsuk ko-

vácsolódik eggyé abban a fi nom mívű, 

növényi mintázattal díszített ezüst kar-

kötőben, amit még az első Flaschner 

lány kapott egy folyóból kimentett, 

odesszai kereskedőtől – s ami idő-

vel az életet adó női energia, az örök 

visszatérés jelképévé válik. „Az ezüst-

fonatokon levélkék indáztak egymás-

ba, mint az összegabalyodott levelek, 

olyan volt az az ötvösmunka, mintha 

távoli, széles földek valami réges-ré-

gi kincséből bukkant volna, sok száz 

év előtti, s talán már nem is létező nö-

vények fémbe fagyasztott képével.” Az 

ékszer stafétaként vándorol kézről kéz-

re az asszonyok között, akik – hogy az 

örök visszatérésnél maradjunk – szin-

te tökéletesen egyformák, szavaik, ne-
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vetésük visszhangként echózik a mú-

ló évtizedek során. Kőrösi Zoltán sab-

lonokat alkalmazott alakjainak meg-

formálásakor: a nők tarkója általában 

göndör, pihés, lábikrájuk gömbölyde-

den izmos, míg a férfi ak inasak, or-

ruk markáns, kreol testükből pedig a 

vágy illata árad – ez a két jellegzetes 

karakter talál egymásra időről időre a 

történet folyamán, hogy aztán nemzze-

nek Lisziket, Gizellákat és Jánosokat, 

saját képükre és hasonlatosságukra. 

Létezésük is bizonyos ritmust, szabály-

rendszert követ, s bár nem is tudnak 

róla, folyamatosan ismétlik elődeik tet-

teit; még mozdulataik is egyformák.

 Kőrösi hősei megélik a hagyo-

mányt, génjeikben, ösztöneikben hor-

dozzák – de nem ismerik. Generációik 

között nincs valódi kapcsolat, így tu-

dás, tapasztalat sem adódhat tovább. 

A múlt egyedüli hírnöke számukra az 

óezüst karperec, amit, ha eljön az idő, 

az asszonyok karjukra öltenek; ezért 

történhet meg az, hogy nemzedékek 

követik el ugyanazokat a hibákat és 

bűnöket a felismerés, az önrefl exió 

lehetősége nélkül – ezért hullnak az 

asszonyok egyformán a vágy csap-

dájába, hogy gyönyörükből aztán ré-

gi-új élet foganjon. „Az lenne jó, ha 

nem kéne test a szerelemhez?” – kér-

dezi magától egy helyütt Kövesdi Ilo-

na, a regény egyik szereplője. Idős 

asszony már, a tükör előtt állva mé-

regeti ráncos arcát, bütykös, görbe uj-

jait, s leveszi blúzát is, hogy lássa, mi-

lyen a melle, egy női mell. Igen, a test 

nélküli, isteni szerelem volna jó, meg-

szabadulni az újjászületés, az örök is-

métlés édes gyötrelmétől; úgy látszik, 

a Milyen egy női mell? labirintusából 

ez az egyedüli kiút.

 Kőrösi Zoltán rendkívüli tudatos-

sággal hozza létre komplex regényvi-

lágát. Finom intertextuális utalásaival 

mintegy tiszteleg a nagy ősök, Ottlik 

Géza és Mészöly Miklós előtt. Ge-

nerációs hálózata pontos, visszaellen-

őrizhető – már ha az olvasónak ked-

ve van egy kis családfakészítéshez 

–, írói montázstechnikájával, vagyis 

a repetitív szövegészletek időnkén-

ti beillesztésével pedig sajátos, re-

gényen belüli utalásrendszert alkot. 

A kötet szerkezeti szempontból egy 

szonettciklus felépítését másolja: az 

egyes fejezetek utolsó sora megegye-

zik a következő etap első sorával, az 

utolsó fejezet pedig mesterszonettnek 

is tekinthető, hisz jóformán az ösz-

szes addig előforduló „vendégszöve-

get” magában foglalja. A hímes, tech-

nikás szerkesztési mód valóban le-

nyűgöző – egyetlen hibája, hogy va-

lósággal az olvashatatlanságig ismétli 

a regényt, ami a vége felé már inkább 

hasonlít egy mobil szoborhoz, mint-

sem irodalmi műhöz; autonóm, az ér-

telmezőtől független szöveggé válik. A 

Milyen egy női mell? végtelenített tör-

ténet – önmagába zárul, akár egy kar-

kötő növényi ornemantikával díszített, 

cizellált fémpántja.

 Örökségemhez visszatérve, egy 

meggörbített kábel segítségével már 

másnap kipiszkáltam a palackból. 

Büszke voltam és kicsit csalódott, hi-

szen végül is csak ennyi – egy hagyo-

mánnyal kevesebb, egy dugóval több.

 Kőrösi Zoltán: Milyen egy női 

mell? Hazánk szíve. Kalligram, Po-

zsony, 2006.

Koncz Tamás
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Párbeszéd két kézre
Egy muzsikus gondolatai

Különös, részegítő magány. Az idő foglyaként küzdelem az anyaggal. Az elme 

határtalan szárnyalása. Székhez szögező kényszer. Végtelenített óramutató, is-

métlések, csak azért is. Ülsz egyedül szobádban, mert ezt csak egyedül lehet 

csinálni. A déli harangszót, a légy neszezését, az ablakod előtt álló fa leveleinek 

susogását a pokolba kívánod. Zavar. A légiriadó erejű telefoncsörgést, család-

tagjaid halaszthatatlanul véletlen tömeges be- és kitódulását, kutyád hisztérikus 

katasztrófajelenetét a postással – észre sem veszed. Nem zavar. Egyedül vagy. 

Azaz mégsem egyedül. Ketten néztek szembe egymással. Te és hangszered már 

rég eggyé váltatok. Harminc éve? Húsz éve? Időtlen idők óta? Az a másik egy is-

meretlen, néha kicsit ismerős, távoli, esetleg közeli szellem, alkotó agy üzenete, 

amit te most próbálsz megfejteni, lefordítani, megérteni, magadévá tenni. Nem 

levél. Nem szabályok, használati utasítással. Csupán fekete-fehér körökkel, vo-

nalakkal lejegyzett, kétszer öt vonalon sorakozó hangjegyek. Dallamok, szüne-

tek, ritmusok. Messziről nézve szinte egyformák. Hangzóvá téve – ahány üzenet, 

annyiféle. A te dolgod megszületni s meghalni a szerzővel. Elhitetni, ha játszol: 

az ő tolmácsa vagy. És a másik szerzővel újjászületni. Mindig. Míg otthonodban 

készülsz mártírhalálodra, ki kell próbálnod, milyen is az. Kétszáz embert kép-

zelsz magad köré, ők lesznek bíráid s ítélőid, hallod elismerő morajlásuk, ami-

kor beletúrsz a billentyűkbe – akkor tehát egybe, az egész darab elölről…

 S boldog, mámorító magány. Mikor a szerző hallgat egészen közelről, für-

készve véráramaid, számolva pulzusod lüktetését, s vesédben, tüdődben, ar-

tériád nyomán saját tükörképét követeli megbocsátást nem ismerve. Igen, 

ketten vagytok. A zeneszerző és te, hangszereddé válva. Kérdezel, felel, vi-

tába szállsz vele, nem felel. Kétségek közt hagy. Gúnyosan kinevet. Nem segít. 

Fejtsd meg, ha kíváncsi vagy. Vagy ne tégy semmit. Csak játszd. Lassan. Még 

lassabban. Szedd szét, boncold a hangokat inakra, izmokra, csontokra, bőr-

darabokra, sejtekre s mikroszkopikus atomokra. Aztán megszán. Leküldi fe-

jedbe a világosságot, hát persze! Már értem! Érted. Azt hiszed. Örömödben re-

pülnél, az egész darab elölről… Tempóban. Menni fog! Büszkén söpröd le a bil-

lentyűkről – a szerzőt. És ő sír. Egész máshogyan kéne. Hiába is bizonygatta. 

Holnap hangszereddel megállapodtok: mindent tudtok, így egyként, közösen. 

S ahogy ujjaid elindulnak, rájössz, fogalmad sincs az egészről. A végtelen óra-

mutatók újból, a csata még tart. Mintha futóversenyen lennél. Számolod a per-

ceket, órákat, napokat. A szigorú számonkérés napja közelít. Akkor már nem 

számíthatsz rá, nem súg többé, csak csendesen leül valahol a tizedik sor szé-

lére, szomorú mosollyal, a vissza nem térők reménytelenségével. Kezedben 

sorsa. Általad mérettetve. A felelősség súlya bekerít. Talán mégis, ami rád vár, 

érdemed része. Taps. S a siker magánya.

Hangszóló
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 Az új műsorral öngyilkos merényletet kísérelsz meg. A művek, bombád 

alapanyagai az utóbbi harminc év szerzői sziporkái. Mint gyöngyszemeket 

nyakláncon, úgy fűzted fel e darabokat a vékony damilra. A zsineg nem más, 

mint egy hangszer. A te hangszered. Az ezer torkú, szigorú hangú, fejedelmi 

csembaló. A múlt pompázatos muzsikájának élő múzeuma ez a két billentyű-

sor ral ellátott, gazdagon díszített instrumentum. Ahogy kinyitod, kiteríted kot-

tád, egy pillanatra ráfeledkezel a fedőlap aranyozott ornamenseire. Valamikor 

tán az öreg Bach ugyanígy megcsodálta csembalója mintázatát napi gyakorla-

tozása előtt. De te ma nem Bachot játszol. A kottapapíron magyar zeneszerző 

neve: Ligeti György. Nevében az erdélyi havasok, tiroli hegycsúcsok fenyőer-

deinek hajladozása, friss fenyőtűillat s az ősz bölcsessége. 83 év erő, akarat, 

hit. Most ment el tőlünk. Hangjai pedig maradtak. Gyökereit soha nem feledte. 

Három csembalóművéből kettőnek még a címében is megőrizte: Passacaglia 

ungherese, Hungarian Rock.

 A szerzői kéz nyomán kétütemenként makacsul ismétlődő, metszően ér-

des harmóniák. Persze tudjuk pár száz év óta, ez a passacaglia. S felette, alatta 

kemény ritmusú, szálfaerős dallam, cikornyás díszítésekkel, ez az ungherese. 

Gyötrődsz a hangokkal, keserűek a kényes, klasszikus zenéhez szokott ujjak-

nak a fel-le csúszások, pedig ismered, füledben, agyadban szól születésed óta 

a magyar népzene anyatejjel megízlelt valamennyi fordulata. Ligeti sem sza-

badul tőlük. A Hungarian Rockban mindezek az elemek, hasonló építkezéssel, 

csak hosszabb távon, lázas lobogásban, s sodróan száguldó gyorsaságban. 

Nincs menekvés, ez a sorsod, mert magyar vagy, erdélyi vagy s zsidó vagy. 

S hazád szerteszét, mindenhol a nagyvilágban, de dallamaid hallva mégis csak 

egy valami juthat eszünkbe, a „keserves”, a székely fájdalmas éneke.

 Csembalista, te pedig gyúrod, küszködsz a kilencnyolcaddal, mert a ma-

gyar „rock” Ligetinél csakis ilyen aszimmetrikus lehet, s a csembaló szinte füs-

töl, köpköd a tőle szokatlan, idegölően féllábú ritmustól. S eszedbe jutnak az 

írókéz által papírra vetett sorok:

„álarcok és visszhangok ellen

s a felelőtlen, laza szellem

kigazolatlan verse ellen,

sírkődúlásban, hurrikánban,

szitokban és litániában

szavaid forognak a számban,

szavaid forognak a számban.”

Gergely Ágnes: A magyar nyelvhez (részlet)

 Egészen más mozdulatra vált a csembaló; két hang pereg, sürgetőn egy-

mást kergetve, szalad-szalad az ujjak alatt, ugyanazt ismételve. Motorikus egy-

kedvűséggel haladsz előre, azt hiszed, ez maga a végtelen, míg csak hirtelen 

egy hanggal több lesz. A változás mindig váratlan, szinte észrevétlen, de az 

eddig megszokottat gyökerestül borítja fel. Mire megtanulod a hangok egy-

másutánját, logikátlan logikáját, szinte beleőrülsz. Az első három oldal egyhavi 

munkádba kerül. A következő négy már csak további egy hónapnyiba. Meg-

éri. Ha már feszített fi gyelmed eleresztheted, s elegáns lazaságot tettetve csu-

pán játszod. A fogaskerék csak forog. Ez Ligeti Continuumja, a zenébe oltott 
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perpetuum mobile, a rohanó ember kép-

mása, vagyis mi magunk.

 Néha váltani kell. Újabb komponisták 

állnak készenlétben. Fiatalabbak, más-

képp gondolkozók.

 Hollós Máté hagyománytisztelő al-

kat. Kerüli a vagány megoldásokat, az ő 

füle nem szereti a bántó hangzásokat. 

Tre toccate – adja címként, ahogyan a 

régi olaszok is tették. Ha egy zeneszerző 

„tokkátát” ír 2003-ban, vajon ő is virtuóz 

módon akarja a hangszert megérinte-

ni, játékosa technikai készültségét csil-

logtatni? Minden bizonnyal igen. Az uj-

jak repkednek a sok közeli félhang, s tá-

voli ugrások között. A forma tiszta, vi-

lágos, jóleső hallgatónak, játszónak egy-

aránt. A második toccata megejtően egy-

szerű és beszédszerűen dallamos. A ze-

neszerző itt már költő. A „Szegény legény 

vagyok én” ismerős dallamát magunk is 

dúdolnánk az előadóval, a szerzővel, aki 

egy szempillantásra sem tagadhatná, mely ország szülötte. A tiszta, magyar 

forrás s Bartók öröksége Hollós Máté természetes zeneiségével, életörömével 

ötvöződik a szilaj ritmusú harmadik tételben. Játékos könnyedség, könnyed já-

tékosság. Zenéjében éppúgy, mint a „betűköltő” Parti Nagy Lajosnál:

„kérded, miért a vértusok,

a láb taposta kása

fölött a szentelt arclucsok,

az arcvíz elragadtatása”

Parti Nagy Lajos: Arcvíz (részlet)

 A csembalista lazít. Könnyebbet keresel. Vagy áttekinthetőbbet. Vagy csak 

mást. Rátalálsz valakire, akire mindig felnéztél. Akitől rengeteget tanulhattál. 

Aki hangversenyein a megfejthetetlennel ajándékozott meg. Akit nem lehet 

utánozni. Kocsis Zoltán megismételhetetlen zongorista. A zenész. Az ab-

szolút. Időnként komponál. Egy műve a szabadságról szól. A korlátok, szigorú 

szabályok közt feltörekvő akaratról, fanatikus kitartásról. S arról, hogy néhány 

hang oldalakon keresztül mégiscsak darabot alkot. Az Utolsó találkozást játsz-

va buddhista szerzeteseket látsz magad előtt, akik nem akarnak semmit, még-

is az övék a világegyetem. Kemény István szavait idézve:

„A Pont, az Origó még nem

a lélek, a lélek megmaradt idebent,

mint repülőablaknál, lesütött szemmel –

még érzi az origót, és tűnődik: mire ment?”

Kemény István: Indulás a koordináta-rendszerből (részlet)

Vladár Csaba: Vázlat a Hazatérés 
című összművészeti est festményéhez
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 A műsor lassanként virágba borul. A XX–XXI. század különböző kompozíci-

ós technikáiból azért még hiányzik néhány. A miniatúrák mestere, aki a régi ja-

pán táblaképeket idéző aprólékos kidolgozású, pár soros darabokat remekbe 

szabja, a most nyolcvanéves Kurtág György.

 Minden egyes hangjában többórányi történést sűrít, nála az események pil-

lanatok alatt zajlanak. Játékok című többkötetes zongoraalbumából érdemes 

válogatni, némely tételek tökéletesen illők csembalóra is. Minél kevesebb a di-

namikai jelzés s minél több az előadó szabadsága, annál jobban szól a mű 

csembalón játszva. A leheletnyi hosszúságú „Hommage”-ok nekiveselkedőbb 

verseket kívánnak maguk mellé. Így kerül ide Dobai Péter Emlék az életed, 

miközben boldog jövők reményével éled, tékozlod, feléled és elvégre ész-

revétlen leéled című verse, amelynek már a címe terjedelmesebb, mint Kurtág 

egy darabja, Végh Attila Elszakadása s Nagy Gábor Levél grafi kus barátomnak 

című költeménye.

 Aztán izgalmas kirándulásba kezdesz. A műfaj változik. Nem hagy nyugodni 

a kíváncsiság, mit kezdene egy jazz-zenész a csembalóval? És mit kezdene a 

csembaló a jazz-zel?

 Nagy János, a kiváló fi atal jazzmuzsikus teljesíti álmod, megírja neked a 

Pannon Kelta Balladát. Vidám, kitörő darabra készülsz, de Nagy János mű-

ve inkább sirató, panaszdal, elégikus merengés múltról, jelenről, egy ősi kel-

ta ének dallamából megszőve. Melankolikus és szép harmóniák, s mintha imp-

rovizálnál, úgy kell hullámozni, felépülni és a magasból aláhullni a jobb kéz fu-

tamainak. Ha újabb alkotótársat keresel a költők között, Vörös István versét ve-

szed kezedbe:

„Ma napsütésben áll a pályaudvar,

világítok, mint egy zsebtükör,

ha arra járok fényes bánatommal,

a rosszkedv is vígan tündököl.”

Vörös István: Úti készülődés napfényben (részlet)

 A dallamok, gondolatok füzérként tekerednek egymásba, alkotók, szellemi 

mécsesek lángjai mutatják az utat. Talán van még remény. Nem kell feladnunk. 

Zizeg a csembalóhúr, versek születnek, s valahol egy festő okker színt kever. 

A kezek összeérnek.

Elek Szilvia

A felsorolt zeneművek és versek az Artunio Művészeti 
Műhely Hazatérés című összművészeti estjén kerülnek be-
mutatásra szeptember 28-án, a Korunk Zenéje sorozat nyitó 
előadásaként, a budapesti Olof Palme házban.
 A zenék és versek tartalmi és érzelmi kivetítései Vladár 
Csaba festőművész festményein láthatók. Előadók: Elek 
Szilvia csembalóművész és Oberfrank Pál színművész.
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1956 hullámhosszán
Most kivételesen a végéről kezdem, 

azaz a vége felől ragadom meg a 

könyvet. Pallai Péter és Sárközi Má-
tyás szerkesztette és írt kötet, A sza-

badság hullámhosszán címmel, a 

BBC hullámain elhangzott, az ’56-os 

forradalomról szóló beszélgetéseket, 

kommentárokat, dokumentumokat 

tárja az olvasó elé. Az utolsó pár 

oldalon néhány egyetemista és fő-

iskolás véleménye olvasható, akiket 

a forradalom 40. évfordulója alkalmá-

ból szólaltatott meg a BBC riportere 

1996-ban Magyarországon. Idéznék 

a megszólalóktól: „A rendszerváltás 

után, amikor mindenkiben benne volt 

a változás szelleme, akkor még én is 

úgy éreztem, hogy nahát, ’56 ez mek-

kora fordulópont, és hogy milyen ha-

talmas ünnep október 23. Most ki-

csit semlegesen állok hozzá.” – így 

szólt az egyik. „Nekem nem jelent so-

kat. Annyit jelent, mint március 15. 

Egy államilag túlhajszolt ünnep. Mert 

gyakorlatilag szerintem ennek a forra-

dalomnak világtörténelmi szempont-

ból semmilyen realitása nem volt…” 

– szólt a másik. S végül: „És szerintem 

az ’56-os fi ataloktól mindenképpen 

meg kell tanulni azt, hogy ha nem is 

csinálunk forradalmat, mert hát most 

nem azokat az időket éljük, de legyen 

igenis akaratunk és merjünk kiállni 

az értékeink védelmében. Ezt sze-

rintem el kell tanulni tőlük.” Vegyes 

érzelmek kavarognak bennem. Mind-

ezt tíz éve nyilatkozták magyar egye-

temisták és főiskolások. Azóta eltelt 

egy évtized, s a kommunikatív em-

lékezet lassan működésképtelen, hi-

szen az ’56-os forradalmárok és sza-

badságharcosok sem élhetnek örök-

ké, s így a kulturális emlékezet tör-

ténelmet, történeti eseményt fabrikál 

a forradalomból. Egy eseményt, mely 

megtörtént és elmúlt, és mely nem 

különb, mint a ’48–49-es forradalom 

és szabadságharc. S az egyetemisták 

és főiskolások újabb generációi szá-

mára csupán egy nemzeti ünnepet fog 

jelenteni, mely szünnappal jár együtt. 

Úgy érzem, éppen ezért van szükség 

erre a könyvre. S nemcsak erre, ha-

nem az összes többire, mely a for-

radalomra emlékezik. Mert az em-

lékezés, az emlékállítás fontos, azon-

ban még fontosabb az emlékeztetés. 

Emlékeztetni kell az újabb és újabb 

generációkat ’56 szellemére, erkölcsi 

és morális értékeire; eléjük kell tárni 

az eseményeket, a Corvin-közi fi úkat, 

a Széna téri barikádokat, a Kilián lak-

tanya kilőtt emeleteit, a felrobbantott 

orosz tankokat, a Parlament előtti vé-

rengzést, a mosonmagyaróvári sor-

tüzet, mindent. Hogy az ’56-os forra-

dalom ne csak emlék legyen, hanem 

legyen a könyvek és visszaemlékezők 

segítségével megélt történelem. Ez a 

legnehezebb. Megélni olyan dolgokat, 

melyek akkor történtek, mikor még 

nem éltünk. Jó és hiteles könyvek kel-

lenek, melyek nem rejtegetnek, nem 

fednek el egy pillanatot sem, hanem 

elénk tárják Nagy Imre vívódásait, 

Maléter Pál és Pongrátz Gergely vitáit, 

Anglia és Amerika tehetetlenségét, a 

szovjetek hezitálását Magyarország le-

igázásáról, a pillanatot, mikor a ma-

gyar nép egy emberként emelte fel 

Könyvleletek
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fejét az elnyomásból. Igen, ötvenhat 

őszén értelmet nyertek Vörösmarty 

sorai: „Megfogyva bár, de törve nem, 

/ Él nemzet e hazán.”

 1956 októberében több magyar 

is dolgozott a BBC magyar osztályán, 

többek között Rentoul Ferenc osz-

tályvezető, helyettese, Urbán György, 

aztán Cs. Szabó László, Fáy Gedeon, 

Katona Pál, Sass Eszter, Váradi Mar-

git, hogy csak néhány nevet említsek. 

Ők voltak azok, akik angol kollégáik-

kal közösen folyamatosan fi gyelték a 

magyarországi eseményeket, s amel-

lett, hogy szemlézték a Magyar Rá-

dió műsorait, a brit külügyminiszté-

riumnak köszönhetően hozzájutottak 

olyan Budapestről származó, követ-

ségi információkhoz is, melyek nem 

veszélyeztették Anglia nemzetbizton-

ságát, ugyanakkor fontos adalékot je-

lentettek az események pontosabb 

értelmezéséhez. Nem voltak könnyű 

helyzetben a BBC munkatársai: min-

den elfogultságuk ellenére, a lehető 

legobjektívebben kellett tájékoztassák 

a világ közvéleményét a magyar for-

radalom történéseiről, hiszen min-

den elfogultabb mondat lázításnak 

tűnhetett és újabb agresszióhoz ve-

zethetett volna. S hogy mennyire si-

került ez a BBC-nek, az lemérhető 

azon is, hogy a magyar rádió – em-

lékezik vissza Rentoul Ferenc – „a bu-

dapesti angol követség útján küldött 

egy üzenetet a BBC-nek, ami nagy-

részt úgy hangzott, hogy köszönetet 

mond a BBC-nek azért az objektív tá-

jékoztatásért, amellyel a világgal kö-

zölte, mi történik Magyarországon, és 

külön is köszönetet mond azért, hogy 

soha a forradalom egész tartama alatt 

nem volt a BBC-adások hangjában 

semmiféle lázítás”.

 A kötet szerkezete kronológiai sor-

rendben tárgyalja az eseményeket, a 

fejezetcímek pedig – kevés kivételtől 

eltekintve (Vihar készülődik, Robba-

nás / Október 23.) – a forradalom nap-

jai (pl.: Október 24. vagy November 

3.). Az egyes fejezeteken belül viszont 

a megidézett emlékezők vagy az ép-

pen aznap beérkezett diplomáciai je-

lentések, esetleg a szerkesztők beol-

vasta jegyzetek követik egymást, me-

lyek már nem feltétlenül származnak 

azonos időszakból: így kerülhettek 

egymás mellé a BBC ’56 huszadik év-

fordulóján sugárzott adásának szö-

vegei és a forradalom idején Buda-

pesten szolgálatot teljesítő diplomata 

üzenetei, esetleg Cs. Szabó László és 

néhány elmenekült író (Márton Lász-

ló, Gömöri György) 1956 decemberé-

ből származó beszélgetésének szer-

kesztett változata. S az egymás mel-

lé vágott szövegek jól kiegészítik egy-

mást, tág képet nyújtanak az egyes 

napokról.

 Az Október 27. fejezet Csiba Lász-

ló százados levelével kezdődik, melyet 

Pongrácz Gergely olvasott fel a BBC 

tudósítójának 1986-ban, s mely arról 

szól, Maléter Pál hogyan vette be és 

szervezte meg az őrséget a Kilián lak-

tanyában. Ezt egészíti ki Kurucz Bé-

la, a Zalka Máté Tüzértiszti Iskola nö-

vendéke visszaemlékezésével, s a Ki-

lián környéki helyzetet vázolja az em-

lékező Vitalij Fomin százados, aki po-

litikai tisztként már október 23-áról 

24-ére virradó éjjel az első „operatív 

csoporttal” Budapestre érkezett. Majd 

szintén az aznapi harci helyzetet vá-

zolja emlékeit felidézve Sir Leslie Fry, 

az Egyesült Királyság akkori budapesti 

követe. Négy különböző ember és 

négy különböző szempont, ugyan-

arról mesélnek mégis, s szinte ugyan-

úgy látták a történeteket. Ez az egyik 

legnagyobb érdeme A szabadság hul-

lámhosszán című könyvnek: hűen a 

BBC akkori műsorpolitikájához, a kö-

tet szerkesztői megkísérelnek a lehe-
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tő legteljesebb mértékben objektívek 

maradni, s mindent igyekeznek több 

aspektusból láttatni. Ritkán szólnak 

közbe, éppen annyira, hogy a könyv 

narratív szerkezetét biztosítsák; át-

vezető szövegekkel és a személyek 

megnevezésével háttérbe húzódva 

irányítják az elbeszélés(ek) menetét. 

Merthogy az ’56-os forradalom tör-

ténete elbeszélhetetlen: hiába szólal-

tatunk meg egyetlen hiteles embert, 

az csak a saját élményein keresztül 

tudja átadni nekünk az eseményeket. 

Így viszont, ha több résztvevőt me-

séltetnek párhuzamosan, már tágabb 

és árnyaltabb képet kapunk, azonban 

teljes kép így sem születhet. Hiszen 

csak ebben a fejezetben (Október 27.) 

annyira szerteágaznak a szálak, hogy 

szinte lehetetlen őket összekötni. Míg 

Maléter Pál a Kilián laktanyával volt el-

foglalva, addig Nagy Imre már érezte 

– Aczél Tamás újságíró, író visszaem-

lékezése szerint –, hogy el kell hagy-

nia a pártközpont épületét, mert ott őt 

– ha nem is fi zikailag, de – fogva tart-

ják. Mind Aczél Tamás, mind Méray Ti-

bor úgy emlékeznek, hogy Nagy Imre 

még nem döntötte el magában, mer-

re is tartson, merre is lenne jó tovább 

haladni. Rácz Sándor, a későbbi Nagy-

budapesti Munkástanács elnöke erre a 

napra emlékezvén kifejti, hogy éppen 

a gyárakat megvédő fegyveres őrség 

megszervezésével voltak elfoglalva, 

s rögtön ezután el is kerülünk Bu-

dapestről egészen Sátoraljaújhelyre, 

ahol a forradalmárok fegyveres harc 

nélkül fegyverezték le a rendőrsé-

get, legalábbis egy, a határon meg-

interjúvolt, menekülő fi atalember el-

mondása szerint. S mindeközben az 

angol és az amerikai követség állandó 

kapcsolatban van az anyaországgal, 

például Sir Leslie Fry aznap első táv-

iratában két alapelvet javasolt Lon-

donnak: „a) semmi olyat nem szabad 

tennünk, ami a katonai segítség re-

ményét bátorítja, és b) amit teszünk, 

azt azonnal kell megtennünk, amíg 

az ellenállás még tart.” És legvégül a 

fejezetet a BBC aznapi kommentárja 

zárja, mely a kommunisták vereségé-

ről szól: „A tűzpróba bebizonyította, 

hogy a kommunista kormányzat mö-

gött sehol nem áll ott a nép, és ezt a 

vereséget a kommunizmus soha nem 

fogja kiheverni.”

 Ebből az egyetlen fejezetből is 

jól látható ’56 történetének elbeszél-

hetetlensége, azonban a szerkesz-

tők azon igyekezete is megfi gyelhető, 

hogy az egymás mellé illesztett szö-

vegrészletekkel hogyan szélesítik ki 

a mikrotörténésektől egészen a vi-

lágpolitikai színtérig az események 

bemutatását, mely így, montázsszerű-

ségében válik egységessé, ha nem is 

teljessé. Szükség van ezekre a köny-

vekre, szükség van ’56 árnyalt és sok-

féle bemutatására, hogy a későbbi ge-

nerációk számára ne csak egy sem-

mitmondó, pihenésre való ünnepna-

pot jelentsen október 23-a, hanem 

számukra is át- és megélhetővé váljon 

annak a 13 napnak a tragikus varázsa 

és a félelmet magáról lerázó nemzet 

közös lélegzetvétele.

 Pallai Péter–Sárközi Mátyás: A sza-

badság hullámhosszán. Budapest, 

Helikon Kiadó, 2006.
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