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D é ry  T ib o r

VÁLASZ EGY KÖRKÉRDÉSRE

A feltett kérdések közül szíves engedélyükkel csak azokra felelek, amelyekre többé- 
kevésbé illetékesnek érzem  magam.

A felszabadulás Budapesten, egy Nádor utcai bérház pincéjében ért. Egy kom m u
nista csoport tagjaként illegális m unkát végeztem, pénzt gyűjtöttem, s lakásokat sze
reztem  veszélyeztetett, illetve menekülő zsidók és baloldali üldözöttek részére; eköz
ben a nyilasok kétszer is elfogtak, az Újlaki téglagyárat is megjártam, ahonnét a fog
lyokat Németországba menesztették, de mindkétszer sikerült megszöknöm. Ilyen ér
telemben számomra a felszabadulás valóban a szabadságot s annak jövőbeli reményeit 
jelentette.

Ami azt a második kérdésüket illeti, vajon irodalm unk hű  képet hagy-e az utókorra 
az elm últ huszonöt évről, újabb irodalm unk hiányos ismerete ellenére egy meglehe
tősen határozott nemm el m ernék válaszolni. Egyébként ez az a kérdés, mely a  felve
tettek közül, gondolom, a legtöbb figyelmet érdemli; kielégítő válasz híján a  többi vá
lasz csak a felszínen tapogatódznék.

Röviden: tudvalévő, hogy az irodalom (a művészet) sohasem teljesen szabad. De 
ritka volt az olyan történelm i korszak, melyben keze-lába annyira m eg lett volna kötve, 
ajka lepecsételve, nyelve kitépve, hangszalagjai elvágva, m int Rákosi uralm a alatt. Ami 
akkor elm ondandó lett volna, arró l csak a  némaság szólt és szól máig. Érthető tehát, 
hogy a mai fiatalság történelm i háttér nélkül nő fel, semmi tudással arról, mi történt 
húsz évvel ezelőtt, s hogy ennélfogva híján van annak az intellektuális és érzelmi m ér
legnek, melyen lem érhetné, milyen jogos követelései lehetnek ma, s mi teljesíttetik 
közülük. Részben innét ingatag egyensúlyuk. Bár az a tapasztalatom, hogy az ember 
többnyire -  szinte kizárólag -  csak a maga kárán tanul, de az a teljes vákuum, mely a 
Rákosi-korszak helyén -  annak a  korszaknak helyén, amelyben apáik szenvedtek -  a 
fiatalokra tátog, a kelleténél, az emberileg méltányolhatónál közömbösebbé, érzéket
lenebbé fagyasztja őket. Hogy az apák egyék meg, amit főztek, ezt a  választ csak a sem
mi tudással nem  terhelt ártadanság adhatja. Nemcsak nálunk, Nyugaton is. Ahol a 
m it sem sejtő ifjúságnak talán -  talán, mondom  -  szintén szüksége lehetne a  hangya
rajként nyüzsgő információk közepette egy nagy M űre, mely a mi keleti tapasz
talatainkról szól.

De ezt ma m ár senki sem fogja megírni. Nemcsak gyakorlati lehetetlensége miatt, 
hanem  m ert hiányzik a toll is, amelynek ereje volna hozzá. Mi m agunk, akik pedig 
átéltük, mi is csak egy-egy részletét ismerjük annak a pokolnak, amelybe beletapos- 
tattunk, hisz a  kivégző- és koncentrációs táborokról szóló ismert jelentések csak a  meg
próbáltatásoknak a rikító felszínéről szólnak, de nem  számolnak be az emberi léleknek 
arról az általános szintsüllyedéséről, amely e korszakot jellemzi, és m ég m a is fenyeget. 
Az utókornak azokra a feljegyzésekre, naplókra, magánlevelekre, emlékiratokra, tör
ténelmi kutatásokra kell majd hagyatkoznia, amelyek talán egyszer a  pokol mélyéből 
felmerülnek.

De addig is, bár talán haszon rem énye nélkül, de  egy elképzelt emberi tisztesség
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nevében igyekeznünk kellene, íróknak és gyámolítóiknak, egy hajszállal merészebb
nek lenni, m int amennyit bölcsességünk engedélyez. Hogy mivégre? Ajövőt tekintve 
döntse el ki-ki reményei vagy reményfosztottsága szerint.

A CHARTA ’77 ÜGYE -  EGY NAPLÓ 
TÜKRÉBEN

Az Egy mondat A ZSARNOKSÁGRÓL költő
jének  1977-es -  m ég kiadatlan -  naplófel
jegyzéseiben jó  fél esztendőn át időről 
időre előjön a CHARTA’77 ügye. Prágai 
aláíróinak s a  velük szolidaritást vállaló 
budapesti m agyar értelmiségiek csoport
jának  a  tettét s annak visszhangját kom
mentáló töprengések; az elnyomás és a 
zsarnokság elleni küzdelem helyzettől 
függő és helyesnek vélt módszerére vo
natkozó eszmefuttatásokba ágyazva. A 
CHARTA ’77 ügye, m int felzaklató példa 
a gyakorlati történelm i cselekvésre, s 
m int a  felelősen politizáló értelmiségi m a
gatartás erkölcsének a  jelképe, Illyés 
Gyulát érthető m ódon egzisztenciálisan is 
felizgatta, m ert ahogy akkoriban ír t ver
sei is tanúsíthatják, a  magyarság évtizede
ken á t kimondatlan és szinte kimondha
tatlan sorskérdéseinek magányos szószó
lójaként, személyes múltjához és a vers
ben  és prózában kifejezett eszméihez való 
változatlan belső hűség hitében élve het
venöt esztendős fővel is kötelező erkölcsi 
imperativusnak tekintette a maga számá
ra: „csak nem megadni magadat egy másod
percre sem... a lenti locsogások, afenti árulások 
közepette” (Hódolat a  szigeti Zrínyi
nek). S hírm ondóként azok közül, „akik 
hangos szóval nyaggattuk a sorsot” (Várako
zások), az aggastyánkor küszöbén átlép

ve vallotta meg nyíltan, hogy: „vakoskod- 
ván érzek szomjú erőt /  Legyek a legmesszebb
látó magyar” (Számadó), aki „templomtala- 
nul, palásttalanul” oszt „úrvacsorát s igét” -  
s m utat u tat nyájának: népének. Mindaz, 
ami 1977 januárjában Prágában és Bu
dapesten történt, az őszintén és mélyen 
átérzett és gyakorolt „számadó”-szerep 
illetékességét érintette: a becsületébe 
vágott.

De mi is történt tulajdonképpen? A 
CHARTA ’77 ügye a korabeli, hivatalos 
pártállami nyilvánosságban nem  kapott 
hangot, ezért az illyési naplójegyzeteket is 
értelmező és magyarázó, világos háttér
rajz érdekében érdem es összefoglalni a 
szükséges tudnivalókat.

Csehszlovák írók, újságírók, művészek 
és tudósok „1977 első napjaiban a CHAR
T A ’7 7 aláírásával a világ elé tárták országuk 
és népük gyötrelmes helyzetét -  ahogyan a pá
rizsi Irodalmi Újság 1977. január-februári 
számának vezércikkében olvasható az 
emberi jogoknak azt a szégyenletes semmibevé
telét, amely azóta is tart, sőt: fokozódik, amióta 
a Varsói Szerződés csapatai -  immár kilenc esz
tendeje -  letiporták az »emberi arcú szocializ- 
mus« álmait”. -  Ezzel a prágai nyilatkozat
tal vállalt szolidaritást harm incnégy m a
gyar értelmiségi, s nyilatkozatukat a Le 
Monde-ban hozták nyilvánosságra.


