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fogja olyannak látni, mint mindenki más a világon, azaz olyannak, amilyen. Mindeb-
bôl pedig azt kell érteni, hogy a tizenkét nap szerencsére nem csak elképzelhetetlenül
rövid, elképzelhetetlenül tömény idô is. Ettôl a tömény idôtôl részegen láttam az orszá-
got, keveset láttam belôle, de azt vakító élességgel; úgy utaztam, mintha verset olvas-
tam volna. Úgy is búcsúztam el tôle, mint valami kedves verstôl, emlékei itt élnek ben-
nem, felidézhetôen, elevenen. Azt is adta nekem, amit a vers, nem a statisztikai vagy
a mértani igazságot, hanem tiszta és teljes látomást. Gyorsan hullámzanak el elôttem
mezôk, mézsárgán és porosan, falvakat sodornak magukkal, erdôket, kazlakat, a sûrû
fénytôl szédelgô nyájakat. Egy-egy nagyobb falu lombkoronája kiáll a sárga áradásból.
Dörren és szisszen a ragyogás, de megtörik a városok partjain, visszahull, elernyed,
visszavonul erôt gyûjteni újabb támadásokhoz, majd kitör a talaj termékeny mélyébôl
zölden és harsogva, és átzúdul újból a szikkadt földeken. A város világa más, kiáltások-
ból, fékcsikorgásból, motorzajból, cipôcsoszogásból összetevôdô zaja leginkább az
emésztés ôsi zörejeire emlékeztet, a fogak csattanására, a nyelések lágy surrogására. 
A város mint egy apokaliptikus étvágy mohó emésztôrendszere, rágja, nyeli, kortyolja
a civilizációt. Hatalmas torkán tonnaszámra csúsznak le rádiók, televíziók, hûtôgépek,
de meg sem érzi ôket, a folytonos éhségnek olyan görcsébe merevül, mint a madárfió-
kák. Ez az éhség talán még nagyobb hatást tesz az utazóra, mint a mezôk árapálya. Bi-
zonyítéka, de egyben legfôbb biztosítéka is annak, hogy az akkumuláció kegyetlen
törvényei közül kilépô ország a gazdaság elemi kényelmével jutalmazza, azzal kényte-
len jutalmazni polgárait. Egyszerûen nincs más lehetôsége. S hogy ôk majd hogy tud-
nak élni gazdagságukkal? Torkukra forr-e a gazdagság, a kényelem kiszolgáltatottjai
lesznek-e? Hinni szeretném, hogy nem. Mert ez a világ és ez a nép megôrzött valamit,
amit a civilizáció égtájai elveszítettek, testébe itta és mozdulataiba temette azt, amit a
városok egyre lázasabb sietséggel keresnek kô- és szénhegyek között, mindannyiunk
örökségét, amit egyre görcsösebben, egyre keserûbben szorítunk magunkhoz, testünk
elsô és utolsó táplálékát, reményünket és menedékünket – a földet.
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„GLORIA VICTIS 1956” – A MAGYAR 
FORRADALOM ÉS A VILÁG KÖLTÔI

1966-ban különös antológia látott napvilágot Münchenben. A gyûjtemény kemény kö-
tésben, élénkpiros fedôlappal és több illusztrációval, köztük Kokoschka-rajzokkal je-
lent meg, 422 oldalon és a magyar mellett 26 nyelven. Kiadóként egy müncheni ma-
gyar újság, a Nemzetôr szerepelt, a kötet szerkesztôje is ennek az akkor havonta meg-
jelenô lapnak a fôszerkesztôje, Tollas (Kecskési) Tibor volt. Akit a fedôlapon olvasha-
tó cím (GLORIA VICTIS 1956) nem informált eléggé a kötet tartalmáról, az a címlapról
már pontosan értesülhetett arról, milyen gyûjtemény ez, mivel az alcím így hangzott:
AZ 1956-OS MAGYAR SZABADSÁGHARC KÖLTÔI VISSZHANGJA A NAGYVILÁGBAN. Az ötvenhatos for-
radalmat fôleg Amerikában írták „fight for freedom”-nak, vagyis szabadságharcnak, más



európai nyelvekben ez a kifejezés nem szerepel, például a kötet francia alcíme L’ÉCHO

POÉTIQUE DE LA RÉVOLUTION DE 1956 volt, s a nyugati magyar szóhasználatban is volt né-
mi különbség a baloldaliak által preferált „forradalom” vagy „felkelés” és a jobboldal
által szívesebben használt „szabadságharc” között, de ennek a könyvnek az esetében
senkit sem zavart az utóbbi. A GLORIA VICTIS 1956, amelyben egymás mellett szerepel-
tek a különbözô nyelveken írt versek és azok magyar fordításai, az egész magyar emig-
ráció közös erôfeszítésébôl született.

Ennek a könyvnek a szerkesztésében én is részt vettem, méghozzá szorgalmas „ár-
nyékszerkesztôi” minôségben. Mielôtt magáról a könyvrôl szót ejtenék, el kell mon-
danom, hogyan kerültem olyan helyzetbe, hogy újra segítenem kellett annak a Tollas
Tibornak, akivel néhány évvel korábban éles hírlapi vitát folytattam, s akivel utána éve-
kig nem voltam levelezô viszonyban.

Tollast én a forradalom alatt ismertem meg, amikor 1956 október végén bejött az
Egyetemi Ifjúság szerkesztôségébe, a bölcsészkarra. Ô akkor szabadult Vácról, és részt
vett a politikai foglyok szövetségének szervezésében. Alighanem azért jött be hozzánk,
hogy errôl informáljon. Ezután elôször Angliában hallottam, hogy lapot indít Nemzetôr
címmel. Tollas másodmagával eljött Oxfordba, hogy az ottani magyar egyetemisták
között is munkatársakat és elôfizetôket toborozzon lapjának. A St Antony’s College-
ban találkoztunk, Max Hayward ruszista egyetemi tanár barátunk társaságában, aki
már akkor kicsit gyanakodva figyelte ezt a jó kiállású, a forradalomért lángoló, nálunk
jó pár évvel idôsebb, Ludovikát végzett férfit, aki csendôrtisztbôl lett 1945-ben hon-
védtisztté, majd két évvel késôbb a váci fegyház foglyává. Mindenesetre oxfordi láto-
gatása idején Tollas nyitott volt az „ötvenhatosok”nak, tudta, hogy nélkülünk, buda-
pesti egyetemisták nélkül nem lett volna forradalom, és gondolom, valamiféle olyan
„nemzeti egység” lebegett lelki szeme elôtt, ami – mint hamarosan kiderült – az emig-
ráció körülményei között még illuzórikusabb volt, mint lett volna odahaza. A lap- és
könyvkiadáshoz ugyanis pénz kell, és vagy amerikai, vagy emigrációs támogatás. Ha
ez így áll, akkor nyilvánvaló, hogy annak a lapnak, amelyik magát ugyan „a szabadság-
harcos írók” lapjának nevezi, és fôként önerôbôl akar létezni, a régi emigráció ízléséhez
és igényeihez kell igazodnia.

A baj elég hamar, már 1957–58-ban elkezdôdött. Igaz, Tollas összeállított két olyan
versantológiát, az egyiket németül, a másikat olaszul (IM FRÜHROT, München, 1957, IL

GIARDINO ERBOSO, Firenze, 1959), amiben a FÜVESKERT címû antológia börtönköltôin
kívül fiatal ötvenhatosok is szerepeltek (a német antológiában András Sándor, Kocsis
Gábor és Vitéz György mellett nekem is volt két versem), de a Nemzetôr hangja lassan
megváltozott, egyre inkább kezdett emlékeztetni a háború alatti jobboldali lapok
hangvételére. A hírek között elszaporodtak a csendôrség „dicsôséges múltjáról” szóló
híradások, és egyre inkább úgy tûnt, hogy a lap mindazt, ami 1945-tôl történt Magyar-
országon, sommásan a „szovjet megszállás” kategóriájába sorolja. Mivel verseim és mû-
fordításaim sûrûn jelentek meg a Nemzetôrben, állandó munkatársa voltam a lapnak,
1958 végén Tollashoz intézett hosszú levélben tiltakoztam a lap irányváltása ellen, a
mûkedvelô szerkesztési gyakorlat mellett külön kifogásolva egy Carlyleson álnevû
szerzô szélsôjobboldali hangú cikkeit. Erre a levelemre semmiféle válasz nem érkezett,
ezért kénytelen voltam 1959 tavaszán nyílt levelet intézni Tollas Tiborhoz, amelyet
körlevél formájában elküldtem az összes többi magyar emigráns lap szerkesztôségé-
nek, azt gondolván, hogy levelemet a Nemzetôr úgysem közli. Kiderült, hogy májusi
számukban mégis közölték – és mellé egy másik cikket, amiben a nyilasok támadták a
szerintük nem elég radikális lapot. Ehhez még hozzájött Tollas válasza, amely egyéb-
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ként sem engem, sem másokat nem elégített ki. Az Észak-amerikai Magyar Egyete-
misták Szövetsége például hosszú (de a Nemzetôrben nem publikált) levélben foglalt
állást mellettem, annak a reményében, hogy a Nemzetôr szerkesztôsége „megtér a ma-
gyar nép dicsôséges forradalmának szelleméhez”.

Levelezésem és kapcsolatom a Nemzetôrrel tehát 1959 júliusában megszakadt. Nem
követtem a lapot ezután, lehet, hogy kicsit mérséklôdött a jobbra tolódása. Közben az
1963-as amnesztiával Magyarországon konszolidálódott a Kádár-rendszer, én elhagy-
tam Oxfordot, két évig az Egyesült Államokban tanítottam és kutattam. 1965 elején
lehetett, amikor már visszatértem Angliába, és a birminghami egyetem egyik kutató-
intézetében kaptam állást, hogy a posta levelet hozott Tollastól. Tibor nem sokat ker-
telt, megírta, mire készül: egy nagy versantológiára, ami a világon 1956-ról írt összes
verset magába foglalná. Tudta, hogy számos lengyel vers is született a magyar forra-
dalomról, Cs. Szabó Lászlóhoz fordult tanácsért, hogy ezeket kivel fordíttassa le, mi-
re Csé rávágta az én nevemet. Tollas tehát írt nekem, s részben megkövetett az 1959-
ben történtekért. Levelében elmondta, hogy már nem haragszik a nyílt levél miatt,
csak sajnálja, hogy megtörtént. Most a politikai véleménykülönbségeket félre kell ten-
nünk, együtt kell mûködnünk a közös cél érdekében, tehát kéri, egyezzek bele, hogy
a már magyarra fordított ’56-os lengyel versek megjelenhessenek az antológiában, to-
vábbá, hogy fordítsak még néhányat angolból a nála lévô amerikai versek közül.

Erre a Münchenbôl 1965. december 10-én írt levélre hamarosan válaszoltam, és Tol-
las következô levelében már úgy gondolta, rám bízhatja a kötetbe beválogatandó ösz-
szes lengyel és angol nyelvû vers gondozását. Egyébként ezt írta: „ne tételezd fel, hogy
akár múltamnál, akár nevelésemnél, akár más körülmények folytán bármelyik szélsôség híve len-
nék, vagy vissza kívánnám fordítani az idô kerekét”. Ez nekem elég volt ahhoz, hogy teljes
gôzzel nekiálljak az antológia körüli munkának, segítsek a jó szándékú, de könyvki-
adási dolgokban meglehetôsen járatlan költô-szerkesztônek. Összeszedtem az összes
Angliában írt verset – nem volt túl sok, mindössze három, a negyedik, George MacBeth
verse késôbb született, s így nem kerülhetett be a GLORIA VICTIS-be –, kettôt közülük le
is fordítottam, s a lengyel anyagból, ami rendkívül nagy volt, kiválogattam az öt legsi-
kerültebb darabot, azokat is átültettem (Woroszylski, Sliwiak, Wazyk, Milosz és Herbert
verseit). Tollas Tibor mindezt kitörô örömmel fogadta, sôt elkezdett fizetni az újabb
fordításokért, amit persze én fogadtam kevéssé titkolt örömmel.

Az eredetileg kétszáz oldalra tervezett kötet anyaga 1966 tavaszára rohamosan nôni
kezdett. Tollas a világ minden részébe írt, ahol csak magyarok éltek, s döbbenten ál-
lapította meg, hogy rengeteg verset írtak világszerte az ötvenhatos magyar forrada-
lomról. Egy 1966. május 10-i keltezésû levelében azt írja, bányában érzi magát, szén-
omláskor: „kicsit megkaparom a falat, és ömlik a szén”. Vagyis mivel az eredeti elgondolás
többnyelvû, teljes antológiáról szólt, négyszáz lapnyira kell, hogy tervezze az egészet
(a végén még huszonkettôvel több lett a jegyzetekkel együtt). Erre nincs elég pénze,
de majd valahogy összeszedi, még ha az „adósok börtönébe” kerül is. Ugyanebben a le-
velében arra kért, állítsam össze a befutott angol, német és magyar életrajzi adatok-
ból a kötet szerzôinek bio-bibliográfiai jegyzeteit. Elküldi majd nekem az egész pak-
samétát, és nyugodtan szerkesszek, rövidítsek, csak csináljam meg, mert ehhez neki se
ideje, se ereje. Vesztemre, elvállaltam – iszonyú munka volt a vasvillával összehányt pa-
pírhalmazból kiszedni pár értelmes sort mindegyik költôrôl. A teljes névjegyzék tizen-
hét oldalt tett ki, és még így is kimaradt vagy öt szerzô, akirôl vagy nem érkeztek, vagy
túl késôn érkeztek adatok.



Közben néhány szamizdatos, illetve emigráns orosz szöveg is eljutott Münchenbe,
és Tollas Sulyok Vincétôl meg tôlem (mivel 1965-ben mi fordítottunk magyarra egy
kis kötet Borisz Paszternakot) kérte, hogy ezeket is fordítsuk le. A két szamizdatost, A.
Onyezsszkaját és A. Petrovot én fordítottam, a jóval terjengôsebb orosz emigránsokat,
K. C. Halafoffot és A. Nejmirokot pedig Vince. Ami az álnéven író szovjetorosz költôket
illeti, figyelemre méltónak találtam, hogy ezek a versek egy illegálisan kiadott és ter-
jesztett Phoenix nevû folyóiratban jelentek meg, s nem lehetett tudni, szerzôik, ha azo-
nosították ôket és lebuktak, nem kerültek-e emiatt jó pár évre börtönbe. Évekkel ké-
sôbb kaptam még egy hasonló témájú orosz verset, amit Pavel Korzsavin jegyzett le és
adott át Gosztonyi Péternek Berlinben 1977-ben. Végül egy 1996-os moszkvai kiad-
ványban (1956, OSZENY V BUDAPESTYE) olvasom, hogy Jurij Anokhin moszkvai Gorkij
fôiskolás, újságíró szakos hallgató olyan verset olvasott fel nyilvánosan 1956 októbe-
rében, ami ezekkel a szavakkal végzôdött: „Az éjjeli Budapesten harc dörög / az egész vá-
ros barikáddal tele / magyarok, magyarok, testvéreim! / veletek van orosz testvéretek.” Anokhin-
hoz kegyes volt a sors – csak fél évet töltött vizsgálati fogságban a Lubjankában.

A könyv végre júliusban nyomdába került, de Tollasnak még az utolsó pillanatban
is voltak nem mindennapi kérései. Például kapott egy kadazan (?) nyelven írt szöve-
get Malajzia egyik részébôl (Sabahból), és úgy gondolta, mivel én úgyis tudok indoné-
zül, majd az angol fordítás segítségével ezt le tudom fordítani. Csalódnia kellett, an-
nál is inkább, mert a kadazan szöveget nem értettem – egészen más volt, mint a ma-
láj, inkább talán a filippinhez hasonló. (A maláj és indonéz viszonya kb. olyan, mint a
brit angolé az amerikai angolhoz.) Közben egyre-másra jöttek még az addig ismeret-
len versek, 1966. július 7-i levelében, amikor már megkezdték a kötet szedését, Tollas
azt írja, kapott egy új török költeményt. Számos verset – gondolom, német nyersfor-
dítás segítségével – végül neki kellett fordítania, mert másra már nem volt idô – Tibor
a németen kívül, azt hiszem, egyetlen más nyelven sem beszélt jól, és nem volt meg
benne a zseniális Weöres Sándornak az a képessége, hogy bármilyen kor és táj hangu-
latába bele tudjon helyezkedni.

Mindenesetre tizenhat korábbi levél és négy levelezôlap után ez az 1966. július 7-i
levél volt az utolsó, amit a GLORIA VICTIS 1956 ügyében Tollas Tibortól kaptam. Ebben
meg is köszöni közremûködésemet, szó szerint ezt írja: „Mindenesetre Nyéki Lajos mel-
lett TE TETTÉL A LEGTÖBBET A KÖTETÉRT... Soha nem fogom Neked elfelejteni, s bár-
miben hasonlóképpen rendelkezésedre állok.” Mondanom sem kell, jólesett az elismerés
egy olyan embertôl, akit korábban sokáig politikai ellenfelemnek tekintettem, de aki
mégis hallgatott tanácsaimra a kötet szerkesztése közben, és bízott abban, hogy ren-
det tudok teremteni az eredeti jegyzetek Augiász-istállójában.

Ezek után már 1966 augusztusában, Albert Camus A MAGYAROK VÉRE címû szövegé-
nek ötnyelvû változatával az élén, megjelent a GV, amit a nyugati magyar olvasókö-
zönség nagy várakozással és bizonyára örömmel fogadott: a könyv végén feltüntetett
„Patronáló szervezetek és személyek” listáján huszonegy magyar emigráns szervezet és szá-
mos magántámogató szerepel, akik – gondolom – jócskán túlfizették a könyv bolti árát.

Ideje, hogy a könyv genezisének elbeszélése után kritikai szemmel nézzük ezt a
rendkívüli versantológiát. Mint minden „alkalmi” gyûjtemény esetében, itt is vegyes
az anyag, talán még a szokásosnál is vegyesebb, hiszen a szerkesztô alig tett különbsé-
get igazi és mûkedvelô költôk mûvei közt. A fontos a téma volt, nem a megformálás
mikéntje. Ezért aztán a legtöbb „nemzeti” szekcióban egymás mellett szoronganak a
neves és az alig ismert költôk, és minden második megragadó versre jut egy-egy szen-

Gömöri György: „Gloria Victis 1956” – a magyar forradalom és a világ költôi • 1383



1384 • Gömöri György: „Gloria Victis 1956” – a magyar forradalom és a világ költôi

vedélyes közhelyekkel megrakott tiráda. A legegyenletesebb színvonalat alighanem a
norvég, a francia és a lengyel költôk képviselik – itt olyan nevek szerepelnek, mint
Arnuld Överland, Jules Supervielle, Pierre Emmanuel, Zbigniew Herbert és a Nobel-
díjas Czeslaw Milosz. Harcolnom kellett érte, de kiharcoltam, hogy Milosz ANTIGONÉ cí-
mû, két nyelven összesen hét lapot kitevô költôi párbeszéde csorbítatlanul bekerüljön
a GLORIA VICTIS-be, noha tudtam, hogy szerzôje a verset eredetileg az 1944-es varsói fel-
kelés áldozatainak emlékére írta 1949-ben, és csak késôbb ajánlotta „a magyar munká-
sok, diákok és katonák” emlékének. A kötetbe felvett öt lengyel vers már szigorú váloga-
tás abból a rengeteg költeménybôl, amit ismert és kevésbé ismert lengyel költôk írtak
1956–57-ben a magyar forradalomról – ezeket húsz évvel késôbb gyûjtöttem össze és
adtam ki Londonban egy olyan versantológiában, amelynek POLSCY POECI O WEGIERSKIM

PAZDZIERNIKU (LENGYEL KÖLTÔK A MAGYAR OKTÓBERRÔL) volt a címe. A mennyiséget tekint-
ve a legtöbb ilyen témájú verset az amerikaiak írták, de utánuk azonnal a lengyelek kö-
vetkeznek! És az egyetlen olyan költô, aki ott volt a Bem-szobornál 1956. október 23-
án, ugyancsak lengyel, Adam Wazyk, hajdani szürrealista, majd kommunista politruk,
Sztálin halála után revizionista lázadó – egyszóval színes életrajzi háttérrel megáldott
poéta, aki pontosan meg tudta fogalmazni azt, ami akkor a „szocialista táboron” belül
történt: „Mi, lelkiismerete a történelemnek, / hallgatunk – államérdek ez a néma beszéd... / Hol
a felkelôk hamván keserû füst terjeng, / a végsô mítosz összedôlt. / De Bem emléke ép.”

Érdekes a GLORIA VICTIS 1956 amerikai részlege is. Nyolc nyelven jelentek meg an-
tológiák, amelyekben az egyes országokban született „forradalmi” verseket gyûjtötték
össze. Ezek között volt a David Ray szerkesztette FROM THE HUNGARIAN REVOLUTION, amit
Ithacában, a Cornell egyetemen adtak ki ugyancsak 1966-ban; alighanem ebbôl me-
rített legtöbbet a GLORIA VICTIS szerkesztôje. Amerikában a legjobb verset ötvenhatról
e. e. cummings írta; a THANKSGIVING 1956 (HÁLAADÁS 1956) keserû önváddal van tele –
prózában talán úgy lehetne összefoglalni mondandóját, hogy: „mi szabadsággal biz-
tattuk a magyarokat, és csúful cserbenhagytuk ôket”. Siklós István fordította, ötlete-
sen. David Ray TÁVÍRÓSZALAG: TÍZ ÉVVEL UTÁNA címû versének az a sajátos bája, hogy lép-
csôzetes Majakovszkij-stílusban van írva. És az ötvenhatot megverselô amerikai költôk
között van kettô, Daniel Hoffman és Jascha Kessler, akik késôbb, a hetvenes-nyolcva-
nas években a magyar líra ismert fordítói lettek.

A kötet sikere érdekében valóban összefogott a régebbi és az újabb emigráció, az
idôsebb és a fiatalabb nemzedék. Csiky Ágnes Mária, Rónai Zoltán és Tûz Tamás mel-
lett a magyarra fordítók névsorában ott találjuk Kerényi Károlyt, aki két görög verset
ültetett át, Határ Gyôzôt és Szente Imrét, az új, „ötvenhatos” fiatalok között Kocsis Gá-
bort, Horváth Elemért, Lôkkös Antalt, Makkai Ádámot, Nyéki Lajost, Siklós Istvánt,
Sulyok Vincét, Thinsz Gézát és Vitéz Györgyöt. Tollas Tibor a kötet 390. lapján még
felsorol néhány nevet, olyanokét, akik részt vettek a költemények gyûjtésében s így a
szerkesztés munkájában is: Korondi Andrásét New Yorkból, Pálinkás László professzo-
rét Firenzébôl és Tóth Imréét Ankarából.

A könyv visszhangja annyira egyöntetûen pozitív volt Nyugaton, hogy Tollas Tibor
azon nyomban nekifogott egy újabb GLORIA VICTIS anyagának a gyûjtéséhez, ezúttal az
1848–49-es szabadságharc nemzetközi visszhangjáról – ez a második gyûjtemény
ugyancsak Münchenben jelent meg 1973-ban. Az elsô GV-nek is lett még két újabb ki-
adása, tízévente egy: München, 1976, Bécs–München, 1986. A harmadik kiadás már
válogatott, egynyelvû, csak magyar fordításokat ad: a 422 oldal itt már 152-re csök-
kent, de egy újabb verssel, egy Alexander Guidoni nevû orosz politikai fogoly versével



gyarapodott – ezt a PETÔFI BOSSZÚÉRT KIÁLT címû, szamizdatban született, más betûtí-
pussal szedett verset Faludy György fordította, aki az elsô GLORIA VICTIS 1956 munká-
jában még nem vett részt. Egy „eszményi” GLORIA VICTIS-nek, amelyik esztétikailag tel-
jesen kielégítô lenne, nézetem szerint száz verset vagy még annál is kevesebbet kelle-
ne tartalmaznia.

Befejezésül hadd idézzek a párizsi Irodalmi Újság kritikájából, amelyik jelzi az ún.
„alkalmi” költészet veszélyeit, de azután így folytatja: „De a Gloria Victis azok számára is
értékes perceket szerez, akik... nemzeti kegyeletérzés ürügyén sem hajlandók esztétikai igényeiket
csökkenteni... Aki a jövôben meg akarja írni 56 világjelentôségét, nem hagyhatja majd ki ezeket
a megható, mélységesen emberi dokumentumokat.”

Thomas Cooper

AZ ÁBRÁZOLÁSMÓD REKONSTRUÁLÁSA: 
AZ 1956-OS ESEMÉNYEK ÉS AZ IRODALOM

Nemes Péter fordítása

Az 1956-os magyar forradalmat követô hónapokban, években sok amerikai és nyugat-
európai költô és író írt a felkelésrôl és annak utóhatásáról. A szerzôk egy részének –
különösen a kommunizmussal életük egy szakaszában rokonszenvezôknek – a szemé-
ben a forradalom és leverése megkérdôjelezte a kommunista ideológiát. Ebben az ösz-
szefüggésben az október végi, november eleji magyar események absztrakcióvá vál-
nak. Érvényességük attól függ, hogy milyen szerepet játszanak egy meghatározott el-
lentét ideológiai szerkezetében (a legnyilvánvalóbb példa a forradalom és ellenforrada-
lom gyakran idézett ellentétpárja a marxista ideológiában). Ezzel szemben mások
írásaiból az tûnik ki, hogy kellemetlennek tekintik, és megpróbálják elkerülni az abszt-
rakciót. Ezek az írók a történelmi események nyelvi megformálásakor olyan retorikai
eszközöket alkalmaznak, amelyek igyekeznek ellenállni a példázatszerû olvasatoknak.
Az 1956-os felkelés költôi ábrázolásának e kétfajta megközelítése fölfogható úgy is,
mint az irodalmi (és talán történeti) elôadásmód két egymástól eltérô törekvésének
példája: az egyik a jelentés állításának és tulajdonításának vágya, míg a másik annak
tételezése, hogy a diskurzusnak kizárólag ábrázoló funkciója van, függetlenül minden
közvetítéstôl és értelmezéstôl.

A magyar forradalom eseményeit megörökítô versek elemzése során megkülönböz-
tetem egymástól egyfelôl az allegóriák létrehozását célzó elôadásmódokat, másfelôl
azokat, amelyek elutasítják az allegorikus olvasatokat. Elsôsorban azt szeretném be-
mutatni, hogyan világíthatnak rá a sajátos irodalmi elemzési technikák azokra az áb-
rázolási eljárásokra, amelyek az allegorikus olvasási módokat erôsítik, illetve elbizony-
talanítják. Megfogalmazok néhány feltételezést arról, hogyan hatnak a történelmi em-
lékezet alakulásának folyamatára a történelmi események irodalmi ábrázolásának
ezek az egymástól eltérô megközelítései. Végül kísérletet teszek annak összegzésé-
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