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Talányos és felzaklató könyvet írt Nagy And-
rás Povl Bang-Jensen dán diplomata életérôl
és haláláról. Elsôre akár szabályos, bár törté-
nészi eszköztárral dolgozó bûnügyi történet-
nek vélhetnénk, azonban a titkok nagyrészt
titkok maradnak, és így elmarad a megvilágo-
sodás megkönnyebbülése, amit az összes ad-
dig rejtett összefüggés megvilágosodása nyújt.
De ennél is nyugtalanítóbb a történet fûzése,
a narratíva nyelve, amely bizonyosság, sejtetés
és végsô tanácstalanság eszközeivel operál.
Mesterien egyébként – az olvasó helyenként a
kétségbeesésig szomjazik már valami kis fogó-
dzóra, jelre, amely az igazság felé vezetô út irá-
nyába vezet. Mert a végsô, az megismerhetet-
len, ez világos szinte az elsô pillanattól kezdve.

Nagy András emelkedett, szuggesztív esszé-
nyelve témája és hôse iránti megszállottságból
ered, és nyilvánvalóan elsôsorban arra törek-
szik, hogy a hôs sajátos megszállottsága mel-
lett a szerzôét is átplántálja az olvasóra. Felzak-
latni, elbizonytalanítani, megdöbbenteni akar
– legalábbis azt gondolom –, hogy mintegy
belülrôl érzékeljük azt a tehetetlen, kínzó
nyugtalanságot, amely 1956 ôszét követôen,
élete utolsó három évében Povl Bang-Jensent
eltöltötte. Ha sikerül neki, azt nem is a vála-
szok hiánya okozza elsôsorban, hanem a tár-
gyalás módja és nyelve. A fôszöveg háromszáz-
harminc lapján – nem számoltam, de biztos –
sok száz mondatvégi kérdôjel található. Kér-
désbôl válasz helyett kérdés következik, állítá-
sait a szerzô folyamatosan megkérdôjelezi, bi-
zonyos kérdéseinél pedig eleve jelzi, hogy még
csak hozzávetôleges választ sem tud adni – sôt
ez így is marad. A kérdések sodrása ennek el-
lenére valósággal megszállott olvasást ered-
ményezhet, még akkor is, ha józan ésszel vilá-
gossá válik hamar: nem kapunk végsô választ.

Kérdés persze: lehetséges-e ilyen – vagy ép-
pen kell-e ilyen.

A BANG-JENSEN ÜGY nehéz feladat elé állítja a
recenzenst. Nem könnyû fogást találni ezen az
abszolút öntörvényû szövegtesten, mintha le-
pattanna róla minden egydimenziós megkö-
zelítés, de még a domináns hangzatot keresô
is. A dán diplomata haláltörténete egyidejû-
leg, az ötvenes évek végén világszerte ismert-
té vált. Povl Bang-Jensen, az Egyesült Nemze-
tek Szervezete által 1957 elején kiküldött, a
magyar ügyet vizsgáló különbizottságának má-
sodtitkára volt, az öttagú voltaképpeni bizott-
ság apparátusának nem is legelsô tagja. A kü-
lönbizottság a világszervezet ôszi közgyûlésé-
re jelentést készített arról, mi történt 1956 ok-
tóber-novemberében Magyarországon. Mivel
tagjai nem léphettek magyar földre, a világ-
szerte nyilvánosan hozzáférhetô dokumentá-
ción (sajtó, lehallgatott rádióadások, politiku-
si nyilatkozatok) kívül elsôsorban tanúvallo-
mások alapján dolgoztak. A tanúk a nemzet-
közi életben ismert és ismeretlen emigránsok
közül kerültek ki, szám szerint száztizenegyen.
Majd’ háromnegyed részük – otthon maradt
hozzátartozóik, családtagjaik biztonságát félt-
ve a Kádár-rezsim bosszújától – névtelenséget
kért, ezzel a feltétellel állt a bizottság rendel-
kezésére. A bizottság jelentése1 általános véle-
mény szerint a magyar forradalom korai iro-
dalmának egyik legfontosabb, legjobb darab-
ja. Kollektív munka, megfogalmazásában el-
méletileg a különbizottság rapporteur-jének, az
ausztrál Michael Shann-nek volna a legna-
gyobb szerepe. Valójában a jelentés – kollektív
munka. Megszövegezésében ismét nagy szere-
pe van a dánnak, aki felel a bizottság iratkeze-
léséért is. Többek között ô készíti el a jelentés-
ben csak betûkódokkal jelölt tanúk valódi ki-
létét tartalmazó listáját is.
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HUNGARY. General Assembly Official Records: 11th Ses-
sion Supplement No. 18. (A/3592.) United Nations,
New York, 1957.



A szovjet politikai vezetés és magyar „szö-
vetségese” a különbizottság megalakulása óta
nagy figyelmet szentelt a magyarkérdés New
York-i vitájának. Természetesen érzékenyen
érintette ôket a jelentés – egy narratíva az 1956
októberében történtekrôl súlyosabban esett a
latba, ha az Egyesült Nemzetek Szervezetének
égisze alatt, annak pecsétjével „hitelesítve”
született meg, mint bármely más addigi fehér
könyv, dokumentum-összeállítás, riport, elem-
zés vagy vitairat. Az alapanyagot szolgáltató
tanúk személyének, életútjának ismerete, az
esetleges kompromittálás, denunciálás kikezd-
hette a dokumentum hitelét. Budapesten és
Moszkvában éppen erre törekedtek, magát a
mûveletet pedig a titkosszolgálatok hírszerzôi-
re bízták. Éppen a jelentés tárgyalásának ide-
jén a forradalom alatt meglehetôsen szétzi-
lálódott magyar kémszolgálat jelentôs sikert
könyvelhetett el. A még 1956 elôtt Nyugatra
küldött államvédelmi ügynök, Szabó Miklós
egykori kisgazdapárti aktivista, aki a forrada-
lom alatt itthon járt, majd visszatért Bécsbe,
ott nagy szerepet játszott a menekültügyben
éppúgy, mint a magyar politikai emigráció ko-
ordinálásában, 1957. szeptember végén várat-
lanul eltûnt az osztrák fôvárosból. Október
elején bukkant fel Budapesten „meghasonlott
politikai menekültként”, sajtótájékoztatókat
tartott, zaftos történetekkel igyekezett lelep-
lezni korábbi társait, köztük az ENSZ-jelentés
tanúit. Szabó azt is állította, hogy ismeri a kü-
lönbizottság valamennyi magyar tanújának
nevét. (A magyar „mesterkém” a nyolcvanas
évek közepén megírta „emlékiratait” CSENDES

HÁBORÚ címmel, a rendszerváltás idején a La-
kásbérlôk Egyesületének vezetôjeként tûnt fel
némi megrökönyödésre a képernyôkön, ma
nyugdíjasként él Budapesten. Az utóbbi bô ti-
zenöt évben nem annyira beszédes.)

A tanúk iránt Szabó „leleplezései” nyomán
váratlan érdeklôdést mutatott az ENSZ veze-
tése, beleértve Dag Hammarskjoeld fôtitkárt.
Bang-Jensent utasították, hogy adja át neve-
zetessé vált listáját megbízóinak és munkálta-
tóinak. Ô azonban ezt megtagadta, ehelyett
megismételte korábbi észrevételeit a biztonsá-
gi rendszabályok csökevényes voltáról. A dánt
felfüggesztették, majd kirúgták állásából, meg-
alázó procedúráknak vetették alá, mire ô 1958
elején a Hudson-parti székház tetején tüntetô-
leg elégette a tanúk névsorát. 1959. november

végén eltûnt New York-i lakásáról, három nap
múlva holtan találták egy parkban. Lövés vég-
zett vele, a jelek öngyilkosságra vallottak. Bár
ez utóbbit az elsô perctôl kezdve vitatták, az
amerikai hatóságok villámgyorsan lezárták az
ügyet, Bang-Jensent elhamvasztották – a halál
legendája pedig ugyanebben a pillanatban ké-
szen állt.

Csak a halálé, mert más vonatkozásban
Bang-Jensent már életében legendák övezték.
A dán diplomata életútja korábban sem szû-
kölködött látványos részletekben, legendákra
tápot adókban. A különbizottsággal érintke-
zésbe kerülôkre mély benyomást tett, minden-
ki számára nyilvánvaló volt, hogy az egész vizs-
gálatnak ô a lelke. Sokan mindennel hozzá
fordultak, tudni vélték, hogy ô írta a jelentést,
úgy tekintettek rá, mint aki egyedül képes hat-
hatósan cselekedni a magyarok érdekében az
ENSZ egyébként impotens intézményében. 
A bizottság elnökének, tagjainak, elsô titkárá-
nak neve régóta feledésbe merült (Nagy And-
rás könyve arról gyôz meg: méltán...), az övé
fennmaradt. Emlékezetét ápolják – elsôsorban
Magyarországon –, több könyv foglalkozott
történetével, s nem nagy kockázat megjósolni:
elôbb-utóbb filmvászonra kerül.

Nagy András könyvének abszolút fôszerep-
lôje Bang-Jensen megszállottsága. Gyökere 
a mindenkori élethelyzet etikai, egyedül és ki-
zárólag etikai átélése. A második világháború
alatt, Dánia lerohanásakor az ország politikai
elitje a passzív belenyugvás álláspontjára he-
lyezkedett. Bang-Jensen, néhányadmagával,
amerikai diplomáciai szolgálatban szembe-
szállt a koppenhágai direktívákkal, s mindent
megtett, hogy demonstrálja: Dánia (egy kis
része) nem alkuszik. Eredményesen, mert a
dán flottára és az Amerika támadására alkal-
mas támaszpontokat kínáló Grönlandra Hit-
ler – Bang-Jensenék tettei és gesztusai ered-
ményeképpen – nem tudta rátenni a kezét.
Bang-Jensent fura (vagy éppen természetes)
módon nem tüntették ki ezért a gyôzelem után,
éppen ellenkezôleg, afféle kezelhetetlen, kis-
sé gyanús személyként bántak vele. Ahogyan
ezt a hírét erôsítette az 1948-as „húsvéti vál-
ság” is. Hírt kapott egy Dánia ellen készülô
szovjet flottaakcióról – riasztása, jelzései fel-
verték a hazai és nemzetközi sajtót, s komoly
szerepet játszottak késôbb Dánia NATO-csat-
lakozásában.
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1956 ôszén a már az ENSZ apparátusában
dolgozó diplomata olyan üggyel szembesült,
amely nem hazáját, hanem legbensô értékeit
érintette – ami esetében egy és ugyanaz volt.
Miért nem tesz valamit az Egyesült Nemzetek
Szervezete egy olyan ügyben, ahol napnál vi-
lágosabb, hogy ki, mi áll az Alapokmányban
megfogalmazott értékek – a nemzetek szabad-
sága, önrendelkezése, függetlensége, demok-
ratikus berendezkedése – alapján, és ki ezek-
kel szemben? Ráadásul a szóban forgó esetben
az ezekre törekvô nemzet legitim képviselôje,
Nagy Imre miniszterelnök fordult a világszer-
vezethez annak erkölcsi és tevôleges segítségét
kérve. Bang-Jensen elôször, 1956 novemberé-
nek elsô napjaiban csak nem értette, hogyan
lehetséges az, hogy semmi sem történik. Azután,
1957-ben, a különbizottság apparátusában azt
nem értette, hogyan lehetséges az, hogy senki
sem úgy cselekszik, ahogyan az ô belsô erkölcsi
iránytûje mutatja. Híreket kapott, különbözô
forrásokból származó informális közléseket,
hogy az ENSZ legfelsô vezetése tele van a
Szovjetunió ügynökeivel, akik sikerrel akadá-
lyozzák a magyar ügy vizsgálatát. A maga ré-
szérôl a különbizottság munkáját nem valami-
féle történetírói feladatnak tartotta. Úgy gon-
dolta, hogy az ENSZ a nemzetközi erkölcsi el-
vek legfôbb letéteményeseként legalább utólag
segítséget, oltalmat nyújthat a megszállt Ma-
gyarországnak, megnevezhetô csoportoknak,
egyéneknek. Emberéletekrôl lehet szó. 1956 ôszén
Bang-Jensennek Magyarország Dánia lett, vagy
ami ezzel egyenértékû és sokkal több, az ô er-
kölcsi Dániája.

Bang-Jensen megszállottsága különféle áb-
rázolási lehetôségeket kínált. A belsô utakat
követô lélekrajz, ha mégoly jól dokumentálha-
tó is (?), az írói ábrázolás, a fikció felé mozdí-
totta volna el a szöveget. Nem lett volna ez ide-
gen a történelmi regényeket író Nagy András-
tól. Nem ezt választotta. Bang-Jensen drámája
egy bürokratikus apparátusban zajlott, ahol a
XX. század közepére jellemzô irat(túl)termelés
szabályai uralkodtak, beleértve persze a kifino-
mult informalitást is – vagyis a legfontosabb be-
szélgetések valóban megmaradtak a szavak bi-
rodalmában. Nagy András belevetette magát
az irattárak dzsungelébe, de ezt a matériát írói
eszközökkel konstruálta újjá. Ezzel a választás-
sal szabad utat engedett saját, most már 1956-
ra és Bang-Jensenre egyaránt vonatkozó meg-
szállottságának. Az 1956 ügye iránti elkötele-
zettség nyilván mélyen személyes gyökerekbôl

táplálkozik2 – ilyesmire anno a hetvenes-nyolc-
vanas években kortársi tapasztalat híján is
akadt példa, az író pedig éppen 1956-ban szü-
letett... Keresett és talált egy kellôen távoli, el
nem koptatott, csupán fô vonásaiban ismert, ti-
tokzatos és látszatra nem túl tágas történetet,
amelyben ezt a megszállottságot némi történe-
ti és földrajzi távolból mondhatta el. Az ered-
mény a könyv nagyon különleges, nagyon szo-
katlan, szinte eksztatikus elôadása.

A könyvnek sok más mellett ez a legkülönle-
gesebb vonása. Nagy András megtehette volna,
hogy az etika megszállottját klasszikus történe-
ti szövegben konstruálja meg. Ehhez minden
feltételt teljesített. Forrásismerete impozáns,
kezelésük magabiztos, a feltáró kutatás úttörô
jellegû, ami elôtt a diplomácia és a nemzetközi
kapcsolatok hivatásos történészei is elismerés-
sel adózhatnak. Még a legbennfentesebb kuta-
tók is sárgulhatnak az irigységtôl olyan bravú-
rok olvastán, mint valóságos dokumentumok a
Szerbiai és Montenegrói Diplomáciai Levéltár-
ból vagy a budapesti Információs Hivatal irat-
tárából. (Ezeken a helyeken még 1989 óta sem
sok eleven ember fordult meg...)

Ebben az esetben Bang-Jensen és 1956 kap-
csán egy ENSZ-történet születik. Erre is nagy
szükség lett volna, még nem írták meg. De az
ilyesfajta történeteket egy zárt céh szokta írni
szigorú szabályok alapján. A nemzetközi kap-
csolatok története a politikatörténet legkifino-
multabb változata. Az emlegetett apparátusok
termelte írott dokumentumok valóságos féti-
sek e körben, és igazi becsületet (hírnevet, kon-
ferenciameghívást, kutatási ösztöndíjat etc.)
valaminô kulcsmozzanatra új fényt vetô isme-
retlen dokumentum közlésével, tudós meglo-
bogtatásával lehet szerezni. A szenvtelen, min-
dent higgadtan mérlegelô, minden felet távol-
ról megértô elôadásmód alapkövetelmény, ki-
vált a hidegháború végét követô új hideghá-
ború-történet mûhelyeiben. Hûvös objektivi-
tására mindenki ügyel – más kérdés, hogy
azért többnyire egyáltalán nem kell az objekti-
vitás kötelezô köreit olyan komolyan venni.

Nagy András azonban láthatólag nem sze-
retett volna egy ilyen történetet írni. Nem za-
varta, hogy témájáról másfajta diskurzus a di-
vatos. Vállalta, hogy a történtekrôl, szereplôk-
rôl határozott véleménye van, hogy azok szen-
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vedélyeket keltenek benne. Nem akart higgad-
tan és megértôen rámutatni, hogy az Egyesült
Nemzetek Szervezete tiszteletre méltó alap-
elveivel együtt a szuperhatalmi rivalizálás és
propaganda nagyszabású intézménye volt, en-
nélfogva hiábavaló volt minden remény, amit
a tájékozatlan magyar közvélemény hozzá fû-
zött. Nagy András éppenséggel a – szó ezúttal
némiképp más értelmében – megszállott for-
radalom utáni Magyarországon cövekelte le
saját ábrázolási pontját, a történetet onnan, ab-
ból az etikai pozícióból meséli el. Azzal a Ma-
gyarországgal, abból a nézôpontból fundamen-
tális igazságtalanság történt – ezt akarta el-
mondani, mert a dán is ezt vette észre, ô is on-
nan próbálta szemlélni a történteket és saját
magát.

Ettôl az egyértelmû elkötelezettségtôl nyeri
a könyv lendületét és belsô feszültségét. Az író-
nak és a történésznek egyezségre kell jutnia
ugyanis – a dokumentáris alapanyag, a majd’
ötven év távlatából való visszatekintés követ-
kezményeit Nagy András is vállalni akarta. Az
író elé korlátokat is állított a történész, de leg-
alább egyik kezét olykor szabadon hagyta – így
azért nem kellett a szakma valamennyi szabá-
lyát kötelezôen betartania.

Aminek persze ára is lett. A történész fontos
és máig nem kellôen hangsúlyozott dologról
beszél a magyar forradalom kapcsán. Úgy hisz-
szük ugyanis, hogy az ötvenhatos Budapest
mindenütt rokonszenvet váltott ki, mindenütt
elismeréssel adóztak neki, legfeljebb a Kreml-
ben, a bukaresti, prágai, kelet-berlini politbü-
rókban nem. Ez sajnos távolról sem így állt, s
az ENSZ nagyon különleges és jól átlátható
lombik ennek tanulmányozására. A forrada-
lom inkább nagyszabású és roppant kényel-
metlen üzemzavar volt annak a gépezetnek a
számára, amely a Sztálin és a forró hideghábo-
rú utáni konszenzusra készült már. Amely el-
fogadta az 1945-ös status quót, nem készült
hadjáratra egymás ellen, amelyben a nemzet-
közi békemozgalom egyfelôl, a rab nemzetek
felszabadítása másfelôl ugyanannak a retori-
kai játéknak volt két, kiegészítôleges eleme. Az
ENSZ apparátusában legfeljebb kissé ciniku-
sabbak, még sokkal jobban vigyáznak a nem-
zetközi etikett kliséire, mint másutt. Ebben az
ötvenes évek közepi tömbösödött, konszenzus-
teremtô légkörben nem nagyon volt helye a
demokráciát, függetlenséget, osztrák mintájú

semlegességet és szocializmust egyszerre aka-
ró magyar forradalomnak. Nagy Imre nem
egészen pontosan megfogalmazott kérése – a
magyar semlegességhez az ENSZ garanciáját,
másutt elismerését kérte – és az erre adott vá-
lasz – a hallgatás – pontosan rávilágított arra a
zavarra, amely a magyar felkelést New York-
ban is fogadta. Ez a zavar nyomot hagyott a kü-
lönbizottság tevékenységén is (jelentésén fur-
csa módon alig, bár Nagy András ennek nyo-
mait is kimutatja), amelynek végén az tûnt ki,
hogy az etikai antifasiszta és antikommunista
Bang-Jensennek hasonlóképpen nincs helye
ebben a készülôdô új rendben, mint a magyar
forradalmároknak. Anakronisztikus jelenség –
valahogy úgy, ahogyan a november 4-én reg-
gel a nyugati követségekre bekopogtató állam-
miniszter, Bibó István, aki hiányos gombolatú
kabátjában erkölcsös magatartásra szólította
fel a nagyhatalmakat.

Nagy András ezt a keservesen tanulságos
történetet világosan láttatja. De ha az író néha
több teret ad a történésznek, másutt meg épp
fordítva, a történész az írónak, még átlátszóbb
lehetett volna a könyv. A rejtély sûrû légkö-
re, a gomolygó köd bizonnyal vonzó közeg a
szerzônek. Néhány ponton a világosabb, egy-
szerûbb szó nem törte volna meg a hangulati
aurát. Ha a könyv egyik legfontosabb állítása
(lenne), hogy az ENSZ vezérkarából legalább
két fôtitkárhelyettes, Andrew Cordier és Dra-
goszlav Protics a szovjeteknek dolgozott (tény-
legesen beszervezettként vagy csak úgy), akkor
azt legalább egy helyen ki kell mondani. Ak-
kor azzal összefüggésbe kell állítani azt a 2000-
es években meghökkentô ténnyel, hogy Cor-
dier fôtitkárhelyettesi iratai a mai napig zá-
roltak. Hogy a magyar ügyet vizsgáló külön-
bizottság iratainak nagy részét ki kellett (és
persze: ki lehetett) csempészni az ENSZ épüle-
tébôl és irattárából – hogy azután nagyrészt a
mai napig zároltan ôrizzék ôket Budapesten és
a Hoover Intézetben. A tanúvallomások – mi-
attuk történt minden – nagyrészt ma nem ol-
vashatók. El kell mondani, hogy miközben
még CIA-iratok titkosságát is fel lehet oldatni
Freedom of Information Actekkel, még a szovjet
párt elnökségének feljegyzései is napvilágra
(sôt teljes sorozatuk publikálásra) került, ad-
dig az ENSZ iratainak kutathatósága ma is
szembeötlôen korlátozott. Hasonlóképpen:
némely kulcsdokumentumokat, így a jelentést
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vagy Bang-Jensen fegyelmi ügyének iratait a
történész rendszeresebben elemezte volna. Az
írónak elegendô volt pár utalás itt-ott. A bú-
csúlevél szövegérôl most sem tudom, hogy az
idézett, illetve említett két mondatból állt-e,
vagy annál hosszabb volt.

Talán nem a történész, hanem az író vála-
szolhatott volna néhány olyan kérdésre, amely
Bang-Jensen megszállottságának határait, egy-
szersmind félelmetes nyitottságát is érzékeltet-
te volna. A dánt még 1956 novemberében fel-
kereste néhány szovjet tömbhöz tartozó, de
disszidálni készülô diplomata. Ha jól értem,
azt közölték vele, hogy a világszervezet tele
van magas rangú tisztviselôkkel, akik egyszer-
smind szovjet ügynökök. Fél évvel késôbb, a
magyar ügy Londonban kihallgatott tanúi kö-
zül ketten hasonló gyanújuknak adnak han-
got – egyenesen a fôtitkárt illetôen. E két eset
Bang-Jensen megszállottságának két forduló-
pontja. Ezek tudatosítják benne, hogy ellensé-
ges közegben él. „Rettenetes gyanúkat” ébreszt
benne. Mármost Nagy András itt hôse eljárá-
sát követte, aki története döntô pontjain egy-
szerûen nem volt hajlandó elmondani senki-
nek, mire gyanakszik rettenetesen. Aki meg-
hallgatta – mert akadt azért ilyen –, annak
nem beszélt. Felsôbb instanciára várt, elôbb az
ENSZ fôtitkárára, majd az amerikai elnökre.
Nem álltak szóba vele. Itt a tiszteletre méltó
hajlíthatatlanság veszélyesen közel kerül a má-
nia ingoványos területéhez. Évtizedekkel ké-
sôbb nagyon nehéz lenne pszichiátriai kórkép
felállításába bonyolódni. Megkísérelni mégsem
lehetetlen. Bang-Jensen gyanakvását mennyi-
re táplálták kívülrôl érkezô, bizonyára meg-
döbbentô információk, s mennyire belsô han-
gok, az életút alakulása során hol felerôsödôk,
hol elhalkulók? Az író, ha már nagyon is jelen
van a történetmondásban, itt továbbmerész-
kedhetett volna. A történész megálljt paran-
csolt: amirôl nincs papír az archívumban, nyi-
tott, válasz nélküli kérdésbe zárva marad.

Emiatt végül ebben marad a haláltörténet
is. A szöveg a közvélekedést erôsíti: a halál kö-
rülményei megmagyarázhatatlanok, a diplo-
matát a KGB emberei megölték. Bang-Jensen
abban a meggyôzôdésben élt, hogy meg akar-
ják ölni, mert olyanokat tud – és elmondhatja.
Évek óta arról beszélt, hogy nem akar öngyil-
kos lenni, s ha mégis az lenne, ne higgyék el.
A halál körülményei ellentmondásosak, meg-

magyarázhatatlanok – napok óta senki sem
látta, holtában ruházata rendezett, arca frissen
borotvált volt. Testét bizonyosan máshonnan
vitték oda, ahol megtalálták. Gyomrában meg-
határozhatatlan barna folyadékot találtak. Ti-
tokzatos telefonálók megadták a tudatmódo-
sító pontos nevét, összetételét, majd lecsapták
a kagylót. És így tovább – Nagy András elbe-
szélése az összecsapott nyomozással, majd a
pár évvel késôbb már semmit sem tisztázó vizs-
gálatokkal kezdôdik és fejezôdik be. Csakhogy
a könyvbôl kiderül, hogy Bang-Jensen soha-
sem „tálalt ki”, gyanúi gyanúk maradtak, bizo-
nyítékokkal nem állt elô, s úgy tûnik, inkább
saját magát emésztette fel, mintsem Moszkva
presztízsét. Nem állítható, hogy Nagy András
nem sejteti itt-ott, hogy a KGB-gyilkosság ver-
zióját sem lehet minden elemében logikus
szálra fûzni – de mintha óvakodna attól, hogy
ezzel rendszeresen számot vessen.

Lehetséges-e egyáltalán rendszeresen szá-
mot vetni egy ilyen történet minden elemével,
ezzel a történetírói felfogással? Megfelelni a
belsô elkötelezettség és a történészi eszköztár
minden normájának? És mindez lehetséges-e –
ma? Az ötvenhatos irodalom a szemtanú-be-
számolók elsô, érzelmektôl túlfûtött hullámá-
val indult, majd a hatvanas évek elejétôl a nagy
elemzések higgadt második generációja kö-
vetkezett. 1989-ben az a rendszer, amely ellen
ötvenhat lázadt, összeomlott, de nem lázadás
temette maga alá. A nyugati szemlélôk körül-
belül ugyanazzal a szorongó értetlenséggel fi-
gyelték mindannak megvalósulását, amirôl
annyit beszéltek, mint az ENSZ rendszereken
átívelô bürokratái 1956-ban és azt követôleg.
1989 után ötvenhat irodalmának mindkét ge-
nerációja új életre támadt: indulatos szemé-
lyes megközelítések és új hidegháború-törté-
neti elemzések íródtak. Lehetséges, hogy a
harmadik generációt a mindent meghatározó
kétely, a modernitás utáni kor szelleme hatja
át majd. Rejtély, megismerhetetlen titok, do-
kumentum mindenrôl, mindennek az ellen-
kezôjérôl – és dokumentum örök hiánya min-
denrôl, amit valóban fontosnak tartanánk. A
rejtélymegfejtô játék izgalma és szépsége és a
megfejtés lehetetlenségének bizonytalan tu-
data. Nagy András kérdéseire a tárgyalás esz-
tétikumával, a szöveg, az elôadás felold(hat)at-
lan feszültségével válaszolt. Szenvedélye diktál-
ta ítéleteit a történészi eszköztárral szorította
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korlátok közé – és fordítva. A többit töprengés-
re hajlamos olvasóira bízta, magukra hagyván
ôket kérdôjeleivel. Ezek vonatkozhatnak Povl
Bang-Jensenre, ötvenhat magyar forradalmá-
ra meg ami utána következett, de akár a törté-
netírás lehetôségeire és jövôjére is. Nem akár-
milyen nagyságú kérdôjelet helyezett hát az
utunkba.

Rainer M. János

KONDOR BÉLA

Megjegyzések festészetérôl, a Kogart 
Galériában születése 75. évfordulójáról

megemlékezô kiállítás kapcsán1

Az egyik legváratlanabb és legmeglepôbb fel-
ismerés, ami Kondor Béla emlékkiállításán
ért, s amihez feltehetôen szükséges volt annak
a sok évnek a távolsága, amelyek során nem
láttam Kondor-képeket, a Kondor festménye-
inek és rajzainak2 a Vajda Lajos festészetével
való rokonsága volt. Ez elsôsorban a gesztusok
és a stílus létrehozásában, a rajzolás karakteré-
ben és mozzanataiban szembetûnô; ugyanak-
kor szó sincs arról, hogy Kondor folytatandó
hagyománynak tekintette volna Vajdát, vagy
hogy a mûveivel való bármiféle közösségnek
akár csak tudatában lett volna. Lehet, hogy
egy ilyen állítás ôt magát lepte volna meg a
legjobban. Ugyanakkor a festményeik rajzos-
ságában és rajzaik artikuláltságában észreve-
hetô hasonlóságon túl egyes motívumok – pél-
dául a kéz vagy ikonok – jelentôsége és a fel-
emelkedés, felülemelkedés vallási szimbólu-
mokkal is kifejezett elementáris vágya is kap-
csolatot jelez közöttük. Amikor Németh Lajos
„szerkezeti rend és szürrealista vízió” együttállásá-
ról beszélt Kondor mûvészetében, maga sem
gondolta, hogy Vajda „konstruktív szürrealista

tematika” programjára rímel, amit Kondorról
mond.3

Gyerekkori rajzaik tanúsága szerint mind-
ketten pontos, hajlékonyan vezetett vonalak-
kal, nagyon érzékletesen tudták ábrázolni azt,
amit láttak: Vajda lovakat, konflist, Kondor
portrét, tájképet, csendéletet. Vajda körülbe-
lül 1936-tól, Kondor 1957-tôl (történetesen
mindketten körülbelül huszonhét éves koruk-
tól) találtak rá arra a saját hangra, ami ha-
marosan mindkettejüknél stílussá szilárdult.
Önálló karakterrel ruházták fel a vonalat. Kis-
sé mereven vezették, immár nem követve kész-
ségesen a leírandó tárgyak és látványok kon-
túrjait: azoktól inkább kissé eltartva. Távolsá-
got teremtettek a látvány tapasztalható megje-
lenése és az ábrázolása között. Nem másolták,
hanem „kézbe vették” és a maguk számára ér-
telmezték, amit láttak. A vonal a szemmel lát-
ható kontúrok mentén, de azoktól függetle-
nedve, azokat kissé megtörve, alakzatokat for-
mál meg, kerít körül. Hangsúlyossá válik az
ábrázolás függetlensége, öntörvényûsége, el-
lenôrzöttsége. Ezen az általános érvényû gesz-
tuson belül sajátosan hasonló Vajda és Kondor
vonalainak a karaktere, amit talán egy kissé
szándékoltan megemelt, enyhén merev dikci-
óhoz hasonlíthatunk, ami áthelyezi a hangsú-
lyokat a látvány manifeszt elemeirôl az inhe-
rens elemekre. Redukál, egyszerûsít, egyúttal
átvilágít.

Mind Vajda, mind Kondor sok képén egy-
másra írt formák, egymásba írt motívumok lát-
hatók, bár ezt a módszert már nagyon külön-
bözôképpen alkalmazzák. Vajda tiszta, világo-
san követhetô rétegelt rajzolataival szemben,
ahol minden motívum artikulált, és külön sí-
kon jelenik meg, Kondornál több, olykor meg-
számlálhatatlanul sok, kuszán halmozódó ré-
teg torlódik egymásra. Ezek alternatív megol-
dások egyidejû bemutatásai is lehetnek, ame-
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1 Ez az írás nem kiállításkritika. Mindössze a Kogart-
ban bemutatott Kondor-mûvek néhány motívumá-
val és aspektusával foglalkozik.
2 A rézkarcokról, Kondor életmûvének e talán leg-
súlyosabb szegmensérôl külön tanulmányban kelle-
ne szólni, erre a jelen cikk nem vállalkozik. Kondor
rajzainak a leíró jellemzése azonban a rézkarcok rajz-
stílusára is vonatkozik.

3 Németh Lajos: BEVEZETÔ KONDOR BÉLA KIÁLLÍTÁSÁNAK

A KATALÓGUSÁHOZ. Békéscsaba, 1977. Id. Kogart Galé-
ria-kiállítás katalógusa, 11.

Vajda egy levelében (feleségéhez, Szentendre,
1936. szept. 3. VAJDA LAJOS-EMLÉKKÖNYV, Magvetô,
1972, 12.) „konstruktív szürrealista sematikáról” ír, ezt
azonban utólag a történészek egyezményesen gép-
hibának tekintik, a feltehetôen szándékolt „tematika”
helyett. Mind a két változatnak van értelme, és nem
is állnak, különösen e cikk gondolatmenetének a
szempontjából, távol egymástól.



lyek megmaradnak tisztázatlannak – például a
JÓZSEF ATTILA: MAMA (1972) címû képen három
egymásba írt alak gesztusai alig szétfejthetôk.
Sok festménye eleve kollázsszerû, különféle tár-
gyak és síkok töredékeinek, szimbolikus érté-
kû fragmentumainak az ötvözése, mint példá-
ul az ÛRHAJÓSOK (1970) címû festmény, amely
égitestek, emberi végtagok, ûrben lebegô, mun-
kálkodó figurák és szerkezetek gomolygó hal-
maza.

Kondor egyik legmarkánsabban jelentésteli
és talán legsûrûbben visszatérô motívuma az
emberi kéz. Ez mindig stilizáltan és sokszor
aránytalanul felnagyítva jelenik meg a képein.
Legtöbbször begörbített, eltartott hüvelykujj
és hosszú, törékeny, szétterpesztett ujjak jelen-
nek meg a képen, ahol az ujjak középsô perce
néha szokatlanul megnyújtott. A kéz – termé-
szetes funkcióját inkább világossá téve, sem-
mint költôien stilizálva – olyan, mint egy szer-
kezet, egy finom mûszer, az egymás felé gör-
bülô ujjak mintha egy gép mechanikájához
tartoznának. Ez különösen szembetûnô példá-
ul a DARÁZSKIRÁLY (1963) címû képen, Kondor
leghíresebbé vált festményén, ahol a darázs
repülôgépszárnyhoz hasonlóan megkonstru-
ált szárnyai és a darazsat tartó kéz mint egy-
azon szerkezet alkatrészei kapcsolódnak ösz-
sze. Alig van olyan Kondor-kép, ahol a kéz ne
jelenne meg hangsúlyosan, akár fel is nagyít-
va, a kifejezés legmarkánsabb hordozójaként,
jelképként s egyúttal érzékeny mechanikaként,
mûszerként. A BURKOLÓK, ÉPÍTÔK (1968) címû
képen a kéz például szinte hieroglifává kiírt
motívum, amelynek már rögzültek a körvo-
nalai.

A kéz jelentése feltehetôen széles skálán
mozog. Elsôsorban az emberit testesíti meg,
ábrázolja és szimbolizálja. Az emberi képessé-
gekre és cselekvési lehetôségekre utal, beleért-
ve, mint például a BUKÁS, SZENT ANTAL MEGKÍ-
SÉRTÉSE (1966) címû festményen, ezek határait
is. Vajda sok képén és rajztanulmányán is sze-
repel kéz, ugyancsak hangsúlyosan, elsôsor-
ban felfelé mutató helyzetben. A FELMUTATÓ

IKONOS ÖNARCKÉP (1936) éppen a Kondor kezei-
hez hasonlóan erôsen megnyújtott, hosszú uj-
jú kéz gesztusával utal arra, mintegy Kondor
BUKÁS-ával ellentétben, hogy a felemelkedés
lehetséges. A mindenütt jelen levô, izgága,
gesztikuláló, részletezett kezek Kondornál is
közvetíteni látszanak a meghatározottságok és
a lehetôségek között, mintegy hidat teremtve

Kondor klasszikusan lecövekelt stílusából koz-
mikus törekvéseihez. A JÓZSEF ATTILA: A KOZ-
MOSZ ÉNEKE (1971) címû akvarellen felfelé nyú-
ló kezek koreográfiája látható, és Kondor szár-
nyas figurái, repülôgép-ábrázolatai, ûrhajósai
és számos bibliai témájú képe vagy AZ IDÔ MÚ-
LÁSA, DANTE ÉS VERGILIUS (1963) olyan univerzá-
lis távlatban tekintenek a létezésre, mint Kazi-
mir Malevics vagy Piet Mondrian, akik a koz-
mosz egészében gondolkodva teremtettek az
univerzum vizuális megjelenítésére szánt fes-
tôi nyelvet és formakészletet. Kondor nem
hagyta el az ábrázolás képi nyelvét – képei lát-
tán nehéz szabadulni a gondolattól, hogy erôs
pesszimizmus is kötötte – de látomásai, amiket
ebbe a nyelvbe tördelt bele, végtelen perspek-
tívákba tekintettek, egy jövôbe, amelyet azon-
ban nem kezelt olyan közvetlenül közeli lehe-
tôségként, mint Malevics és Mondrian a ma-
guk univerzumképét.

Kondor egy másik képe is megerôsíti, hogy
ezek az analógiák, noha idôben és térben tá-
voliak, nem légbôl kapottak: Kondor gondol-
kodása és képzelete messzire távolodott a hat-
vanas évek Magyarországától, és ez a kitörés,
nemcsak a róla szóló anekdoták, hanem képei
szerint is, élete programja volt. FÉRFI KONSTRUK-
CIÓVAL (1966) címû képének jobb oldalán egy
fej látható, a bal oldalán a hozzá tartozó két, a
már leírt módon ábrázolt kéz, a kezek pedig
egy finom, bonyolult, áttetszô, geometrikusan
konstruált szerkezetet tartanak, óvatosan, mint-
ha üvegbôl lenne. A szellemi erô, manuális ké-
pesség és a kettô közötti térben az általuk lét-
rehozott áttetszô konstrukció megjelenítése
nagyon hasonló El Liszickij 1924-ben készített
fotomontázsához, amelynek jobb oldalát a Kon-
dor képéhez hasonló arányban Liszickij önarc-
képe foglalja el, az arcán áttûnik körzôt tartó,
a Kondor képein látható tartásban lévô keze, s
mindezen áttetszik a milliméterpapír négyzet-
rácshálózata, amely éppolyan szabályos mér-
tani konstrukció, mint a Kondornál látható
szerkezet. Ennek az analógiának a jelentôsége
a szándékolatlanságában van – nem valószínû,
hogy Kondor egyáltalán ismerhette Liszicikij
fotóját, hiszen az orosz avantgárdról csak a
hatvanas évek végétôl kezdve szivárgott hoz-
zánk információ, és Liszickij Nyugat-Európá-
ban sem tartozott az elsô felfedezések közé –,
mert éppen ez mutatja azt a dimenziót, amely-
ben Kondor gondolkodott, és amely nem kevés-
bé volt nagyszabású, mint a klasszikus avant-
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gárd elképzelése az emberi képességek és tu-
dás által megteremtett jövôrôl.

Kondor JELENSÉG (1967) címû szürrealiszti-
kus festményén elrettentôbb világvízió jelenik
meg. Ezen a sok más képérôl is ismerôs, lép-
csôket, hágcsókat, vízimalomkereket is tartal-
mazó monstruózus ácsolt szerkezet látható, kö-
rülötte hozzá képest gigantikus arcok és egy
ugyancsak monumentális kéz öltenek formát
kaotikus és amorf környezetben. Ennek a kép-
nek a fényében Kondor ikonosztázai, ikonsze-
rû festményei és az arany gyakori alkalmazása
a képein inkább a transzcendencia remény- és
vigaszteli – a káosszal szembeszegezett – koz-
mikus igényét vagy, több esetben, a jelen tör-
ténelmi és politikai valóságának a meghaladá-
sára irányuló nagyon konkrét vágyat sejtetik,
semmint közvetlenül vallásos mondanivalót.
Mintha Kondornál fordítva lenne, mint sok
más mûvésznél, akik áttételes nyelven tiltott
vallásos mondanivalót forgalmaztak meg. Kon-
dor ugyanis, legalábbis sok esetben, manifeszt
vallásos motívumokkal utalt egy még tiltot-
tabb mondanivalóra: saját politikai szabadság-
vágyára és lázadására.4 Ezzel a töltettel tette
radikálissá és aktuálissá Szent Katalin, Szent
Margit vagy akár Krisztus ábrázolását. A már-
tírium nem feltétlenül vallásos kontextusban
jelenik meg Kondornál: József Attilát is már-
tírként ábrázolja a JÓZSEF ATTILA: HAZÁM (1972)
címû képen, ahol a halott költô egy vasúti sín-
ként értelmezhetô átló mentén fekszik, keze és
lábfeje hangsúlyozottan, a költô egy sorát fel-
idézve, síkba kiterítve.

Kondor radikális és vakmerô volt politikai
nézeteinek és érzületének a kifejezésében, amit
kortársai egybehangzó véleménye szerint az
tett praktikusan lehetôvé – nem betiltottá –,
hogy stílusa megmaradt ábrázolónak, figura-
tívnak, és így beilleszthetô volt a hatvanas évek
Kádár-korszakának az óvatos és mértékletes
modernizációs stratégiájába. Ugyanakkor nem-
csak a Dózsa-rézkarcsorozat kódolt nyelvén,
hanem a forradalmi utalást címükben is válla-
ló képekben is szólt 1956-ról, és bár festészete
alapján sokan úgy tekintettek Kondorra, mint,
ahogy Kovács Péter megfogalmazta, „az utolsó
ikonfestô”-re, olyannyira a jelen érdekelte, hogy

1972-ben a magyar festészetben példátlan mó-
don, reagált egy aznapi történelmi eseményre,
és GYILKOSSÁG AZ OLIMPIÁN címmel képet festett
a müncheni olimpiai terrorakcióról.

Vajdához hasonlóan Kondor is eljutott a
fotografikus képalkotáshoz, Vajdától eltérôen
azonban, aki pályája korai szakaszában folyó-
iratokból kivágott képeket és képrészleteket
montírozott össze, Kondor pályája legvégén
maga fotózott maga készítette és megvilágítot-
ta szerkezeteket. Ezekkel a fotókkal, Donáth
Péter megítélése szerint, aki empatikus elem-
zést írt Kondor pályájáról és a magyar avant-
gárd két – 1947-ben megrekedt, illetve 1965
után induló – generációja között elfoglalt egye-
dülálló szerepérôl5 – Kondor túllépett azon a
már fojtogató stíluson, ami addigra rátelepe-
dett. A modell méretû holdkompok, repülôgé-
pek és hangszerek készítése mellett ezek a fo-
tók egy egész új vizuális képalkotás, motivika
és módszer lehetôségét hordozták, amit Kon-
dor pontosan felismert, de csak halála évé-
ben. Ezek a sokrétegû terek, áthatolhatatlanul
komplikált konstrukciók megmaradtak fel-
ütésnek.

Hogyan értelmezzük tehát, hogy két festô,
akiket nem köt össze közös program és közö-
sen érvényesnek tekintett hagyomány, néhány
ponton olyan közel áll egymáshoz, mint Vaj-
da és Kondor? Az esetleges alkati rokonságon
túl talán megkockáztatható, hogy mindketten
olyan korszakban éltek, amikor a szellemi füg-
getlenségre és alkotói önérvényesítésre irá-
nyuló akarat olyan lehengerlô ellenállással és
a társadalom, valamint a hatalom részérôl
olyan túlerôvel találta szembe magát, hogy 
a kép megformálása minden tekintetben az
autonómiáért folytatott harc frontvonala volt.
A vonal karakterétôl a motívumon át a kép
egészének a szimbolikájáig minden ponton
hangsúlyozni kellett a személyes meggyôzôdés
– és csakis e meggyôzôdés – igazságát. Nem
volt olyan kollektíva vagy akár kisebb csoport,
amelynek a már kiírt stílusa és mondanivalója
csatlakozásra késztette volna bármelyiküket. A
magány és a túlerôvel való szembefordulás a
legközösebb Vajda és Kondor sorsában és mû-
vészi alapállásában.

Forgács Éva
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4 L. errôl Erdély Miklós: KONDOR BÉLA, A KORSZAK ÉS

AZ AVANTGÁRD. http://www.artpool.hu/Erdely/Kondor.html
Erdély számos példát említ erre.

5 Donáth Péter: AMI KÉT „NEM” KÖZÖTT TÖRTÉNT. A KON-
DOR-JELENSÉGRÔL. Új Mûvészet, 1991/5. 7–12.


