
sÀg-gazdagsÀg joga ¢s lehetûs¢ge... Egy erû mÀr
´sszefüzte (vagy lÀncolta) e sokf¢le mÀssÀgot ezen
a nyughatatlan vid¢ken. A Monarchia minden an-
tidemokratikussÀga ellen¢re ä amely meg¢rdemelt
bukÀsÀhoz vezetett ä a legprosperÀlÂbb alakulata,
korszaka volt az Àltala ´sszefogott n¢pek, orszÀgok
t´rt¢nelm¢nek. R´vid fennÀllÀsa alatt: mük´d´tt.
Az akkor felhalmozott szellemi ¢s anyagi tûk¢t, inf-
rastruktÃrÀt fogyasztjuk (romboljuk) ma is an¢lk¡l,
hogy valami szervesen alkotÂt teremtett¡nk volna
hely¢beÊ.

KûbÀnyai k´nyve ¢szrev¢telezi, hogy egyfe-
lûl az atomizÀlÂdÀs t¡netei ä paradox mÂdon
ä szinte egybeesnek a civil tÀrsadalom talp-
ratÀpÀszkodÀsÀnak, szervezked¢s¢nek szimp-
tÂmÀival, s a legszomorÃbb prognÂzis szerint
neh¢z elk¢pzelni, hogy ezek utÀn m¢g a mai-
ak ¢letidej¢ben behegedjenek a sebek. Ilyen
k´z¢rzet is volt mÀr, legutÂbb a mÀsodik vi-
lÀghÀborÃt k´vetûen. MÀsfelûl, magasabb ¢s
elm¢letibb szf¢rÀkban pedig Ágy t¢telez: àA
SzarajevÂ-origÂponton, 320 000 ember meztelen
¢let¢n kereszt¡l most a vilÀg hÀromf¢le felfogÀsa ¢s
azok szervezûd¢si formÀi m¢rik ´ssze alkotÂ- ¢s rom-
bolÂerej¡ket, illetve lehetûs¢geiket. çllamok¢, az Àl-
lamokat magukba olvasztÂ nagy nemzetk´zi integ-
rÀciÂk¢ ¢s a szem¢lyek integritÀsÀt megûrzû kisk´-
z´ss¢gek¢. Modelljeik, strat¢giÀik nemcsak az oly bi-
zonytalan hÀborÃs t¢rs¢g j´vûj¢t tapogatjÀk ki, de
behatÀroljÀk a XXI. szÀzadba l¢pû civilizÀciÂnk
konfliktuselhÀrÁtÂ, feloldÂ mechanizmusÀt is.Ê

Egyelûre àgyulladt tekintetü kisvÀrosokon, fal-
vakonÊ halad Àt KûbÀnyai tolla ¢s kamerÀja.
K¡l´n kiemelendû irÀlyÀnak helyenk¢nt k´l-
tûi sz¢ps¢ge is a pontossÀg büv´lete mell¢. àA
f´lderengû nap ä k¢t h¢t Âta elûsz´r ä diadalmasan
tekint sz¢t a szÀmÀra egy ¢s oszthatatlan tÀjonÊ;
vagy àMajd egy mÀsik, jobb ÀllapotÃ (hÁdon)
egyensÃlyozunk Àt, amelyet ä ama k´z´s eurÂpai Àl-
mot szimbolizÀlandÂ ä maga Eiffel m¢rn´k terve-
zett, akÀr a mi Nyugati pÀlyaudvarunkat. SrdjÀn
megmutatja azt a nevezetes helyet, ahol Gavrilo
Princip lelûtte a Monarchia eszm¢j¢tÊ... àA hÁdra
nyÁlÂ utca sarkÀn az aktus eml¢k¢t hirdetû mÀr-
vÀnyfeliratot ¢s a diÀk t´rt¢nelmi elrugaszkodÀsÀ-
nak lÀba nyomÀt ûrzû, jÀrdÀba m¢lyesztett tÀblÀt
muzulmÀn sz¢lsûs¢gesek kirobbantottÀk.Ê A szel-
lem ha bÀrmilyen k´zel hajlik is, madÀrtÀv-
lata megmarad: az irÂnia f´l¢nye. ApropÂ:
eml¢kek. A kultÃra ä eml¢k. De ami nem k´-
z´s eml¢k (sût egymÀssal ellent¢tes ¢rtelmü)
ä nem marad fenn: nem bÁrja ki az imp¢ri-

umvÀltÀsok f´ldreng¢seit, melyek nem csak
az ¢lû emberanyagba vÀgnak elûszeretettel
sz¢les rendeket, Ãj (sugÀr)utakat. Mi is tart-
hatnÀ az idûben, t¢rben mindenk¢ppen vÀl-
tozÂ embereket, nemzed¢keket, emberis¢ge-
ket k´z´s nevezûn, ebben a tekintetben leg-
alÀbb? Nagyon kev¢s dolog.

Hiszen pÀr ¢v alatt, egy-egy ezredfordulÂ
(szÀzadfordulÂcska) nyomÀsa alatt geolÂgiai-
vÀ ´regednek a k´zelmÃltak tudatr¢tegei is.
KûbÀnyai JÀnos SZARAJEVñI JELENT°S cÁmen
nagyszabÀsÃ ä ¢s nagyvonalÃ ä k´rk¢pet fest
a d¢lszlÀv drÀma àlegmacbethibbÊ szÁnpadÀn,
avagy e t¢rs¢g zsidÂsÀgÀnak pÀratlan finom-
sÀgÃ monogrÀfusak¢nt mutatkozik be egy
bosnyÀk haditudÂsÁtÀs monumentÀlis ku-
lisszÀi k´z´tt? Mindkettût k´vetkezetesen ¢s
nagy ÁrÀstudÂi felelûss¢ggel mutatja fel. A hi-
hetetlen: ´sszhatÀsk¢nt a sz´vege olyan, ¢s
annyi artisztikus melankÂliÀt sugÀroz, ami a
t¢mÀk mindenik¢bûl k¡l´n-k¡l´n adÂdna
ugyan, de ami ennek a szemmel lÀthatÂan
nem a sz¢pelg¢sre, hanem a tÀj¢koztatÀsra,
felrÀzÀsra t´rû intellektusnak semmik¢ppen
sem volt kitüz´tt (mell¢k)c¢lja. Annak a mü-
fajnak az ajÀnd¢kak¢nt (?) kell fogadnunk,
melyet a riport, a r´pirat ¢s a reg¢ny egykori
hatÀrain nagy ÁrÂi bÀtorsÀggal ide-oda utaz-
va, a szem¡nk elûtt szab ki ¢s ´lt´get, varro-
gat ´ssze nyersanyagÀnak kontinensnyi bo-
rult eg¢bûl, hangulatainak festûi k´df¡gg´-
nyeibûl. Kormos havon a t¢nyek v¢rcseppjei.
Maga a nyomon k´vethetû nyomtalansÀg.

LÀszlÂffy AladÀr

    STANDEISKY °VA:    
AZ íRñK °S A HATALOM,

1956ä1963

1956-os Int¢zet, 1996. 481 oldal, 880 Ft

A rendszervÀltÀst megelûzûen az addig eltelt
negyven ¢v t´rt¢net¢rûl ¢s k¡l´n´sen a for-
radalomrÂl, illetve az azt k´vetû ¢vek esem¢-
nyeirûl nem folyhatott rendszeres, legalÀbb a
lehets¢gesig elfogulatlan tudomÀnyos kuta-
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tÀs. Maradt tehÀt az ideologikus ¢s apologe-
tikus hivatalos t´rt¢net, amelynek fordulatait
¢s ¡nnepi koreogrÀfiÀit a mi nemzed¢k¡nk
mÀr ÂvodÀskorÀtÂl bet¢ve ismerte, legt´b-
b¡nk an¢lk¡l, hogy annak elvont t´rt¢neti
logikÀjÀval valaha is azonosulhatott volna. Bi-
zonyÀra nem ¢n voltam az egyetlen, aki az
¢retts¢gi utÀn Ãgy felv¢teliztem az egyetem
t´rt¢nelem szakÀra, hogy XX. szÀzadi t´rt¢-
nelm¡nkrûl tudtam betüre mindent, ami a
tank´nyvben volt, de ¢rteni semmit nem ¢r-
tettem. Mert abban a t´rt¢netben nem is volt
semmi elsajÀtÁthatÂ, ÃjrafogalmazhatÂ vagy
akÀr csak reprodukÀlhatÂ ¢rtelem. S mire
sejteni kezdtem, hogy mi t´rt¢nt vel¡nk, ¢s
hogy miben ¢lek, mÀr egy eg¢szen mÀs t´r-
t¢netet ismertem meg.

Ezt az Ãjat viszont nagyban befolyÀsolta az
az Áratlan t´rt¢neti tudÀs, ami ¢ppen az el-
hallgatott vagy ÀtÁrt t´rt¢nelemre eml¢kezve
szÀjhagyomÀny ÃtjÀn (egy t´rt¢netmentû
Oral Historyban), a nyolcvanas ¢vektûl pedig
leginkÀbb illegÀlis kiadvÀnyokban jelent
meg. Ez az elmÃlt negyven ¢v legendÀriuma
volt, amely a diktatÃra t´rt¢netÁrÀsÀra vÀlasz-
k¢nt ûrzûd´tt ¢s formÀlÂdott, s amelyben ke-
veredett a reÀlis t´rt¢neti ´nismeret a szÂr-
vÀnyos ¢s sokszÁnü, olykor elfogult eml¢ke-
zettel, de k¢nyszerüen a morÀlis ellenÀllÀs el-
fogultsÀgÀval is. S mÁg a hivatalos t´rt¢net ke-
rek ¢s eg¢sz volt ¢rtelem n¢lk¡l, addig a tit-
kosan ûrz´tt mÃlt Àt¢lhetû ¢s befogadhatÂ
volt a (bÀrmily relatÁv) teljess¢g minden re-
m¢nye n¢lk¡l. N¢lk¡l´znie kellett azt, ami a
tudomÀnynak oly fontos: a mindenki szÀmÀ-
ra hozzÀf¢rhetû dokumentumokbÂl kiolvasott
t¢nyek felsorakoztatÀsÀt, a rendszeres ¢rve-
l¢st ¢s az ismeretek birtokÀban meggyûzûd´tt
bizonyÁtÀst. Ez¢rt aztÀn vagy Ágy, vagy Ãgy,
de mindenk¢ppen csak nagyjÀbÂl tudtuk a
dolgokat.

1989 utÀn, amikor a lev¢ltÀrakban a kuta-
tÀs javar¢szt szabaddÀ vÀlt, ¢s megszünt az el-
ker¡lhetetlen¡l befolyÀsolÂ hatalmi k¢nyszer,
a t´rt¢netÁrÀs egyr¢szt ÂriÀsi mennyis¢gü Ãj
informÀciÂhoz jutott, mÀsr¢szt ettûl elvÀlaszt-
hatatlanul v¢gre àszabad levegûh´zÊ is. °s
meglepû: milyen neh¢z ehhez alkalmazkod-
ni. Hogy milyen nehezen keveredik elû a ha-
talmi ¢s elnyomott t´rt¢netÁrÂi tudat utÀn a
àszabad emberÊ, a nem elnyomÂk¢nt ¢s nem
elnyomottk¢nt ¢lû t´rt¢neti tudata.

Standeisky °va k´nyve egyesÁti magÀban
mindazokat az elûny´ket, amelyeket a doku-
mentumok hozzÀf¢rhetûs¢ge jelent, ¢s azokat
a tanulsÀgokat, amelyeket egy ÀtalakulÂban
l¢vû jelenkor-t´rt¢netÁrÀs morfondÁrozÀsra
mindenk¢ppen ¢rdemesnek tarthat. A mun-
ka szÀmtalan eddig ismeretlen vagy alig is-
mert informÀciÂt tÀr el¢nk, mik´zben azokat
egy m¢g alig felszabadult t´rt¢netÁrÂi ÀllÀs-
pontrÂl rendezi. Olyan szeml¢lûnek az ÀllÀs-
pontjÀrÂl, aki most Ár, de m¢g benne van: f¢-
lig megk´nnyebb¡lt, f¢lig haragos.

Konkr¢tabban: a monogrÀfia meghatÀro-
zÂ t´rt¢neti forrÀsai t´bb¢ves kiterjedt kuta-
tÀs eredm¢nyek¢nt ´sszegyüjt´tt lev¢ltÀri
forrÀsok, az Àllami ¢s pÀrtirÀnyÁtÀs iratai, ¢s
fûk¢nt az ÁrÂperek, az Ãgynevezett àkisÊ ¢s
ànagyÊ ÁrÂper dokumentumai. Ugyanakkor
bûs¢gesen felhasznÀlja a korszakra vonatkozÂ
visszaeml¢kez¢seket, naplÂkat, levelez¢seket
¢s a magyar emigrÀciÂ sajtÂjÀt is. A szerzû is-
meri a hatalmat gyakorlÂ kommunista pÀrt
korÀbbi kulturÀlis ideolÂgiÀjÀt ¢s mÂdszereit
is. Elsû k´nyve a kommunista pÀrt 1945 ¢s
1948 k´z´tti irodalompolitikÀjÀrÂl szÂl, ¢s
t´bb cikket, tanulmÀnyt, forrÀst k´z´lt az
1948 ¢s 1956 k´z´tti irodalompolitikÀrÂl ¢s
irodalmi ¢letrûl is. A t´rt¢netet tehÀt folya-
matÀban ismeri.

Ez a k´nyv a forradalom irodalmi vonat-
kozÀsÃ elûzm¢nyeit ismertetû r´vid bevezetû
utÀn 1956. oktÂber 23-Àval indul, ¢s r¢szle-
tesen ismerteti az ÁrÂknak a forradalomban
vÀllalt szerep¢t, a k¡l´nb´zû ÁrÂcsoportok ä
elsûsorban a kommunistÀk, a n¢piek ¢s a ko-
rÀbban hallgatÀsra k¢nyszerÁtett ÁrÂk ä reagÀ-
lÀsÀt az esem¢nyekre. Bemutatja a lelkifurda-
lÀs ¢s lelkesed¢s k´z´tt hÀnyÂdÂ, egy¢bk¢nt
is elbizonytalanodott kommunista ÁrÂk gyak-
ran szorongatott helyzet¢t ebben az idûszak-
ban, amikor sokan szÀmon k¢rt¢k korÀbbi,
1953ä54 elûtti tev¢kenys¢g¡ket, ¢s illusztrÀ-
ciÂk¢nt akkori, a hatalom Àltal inspirÀlt se-
matikus alkotÀsaikat id¢zgett¢k. Az ÁrÂsz´vet-
s¢g ¡l¢sein nemegyszer pÀrton kÁv¡li ÁrÂtÀr-
saik, Illy¢s, Veres, F¢ja, Ottlik nyugalma ¢s
´nm¢rs¢klete v¢dte meg ûket a zavaros idûk-
ben befolyÀsos ÁrÂi pozÁciÂkra pÀlyÀzÂ dilet-
tÀnsok, illetve az agresszÁv antikommunistÀk
tÀmadÀsaitÂl. Az intervenciÂ utÀni fejezetek
az ÁrÂsz´vets¢g k¢ts¢gbeesett k¡zdelm¢t mu-
tatjÀk be a feltartÂztathatatlannak tünû v¢g-

296 ã Figyelû



Figyelû ã 297

zettel szemben: az ÁrÂsz´vets¢g nyilatkozatait
(¢s az Àlnyilatkozatokat, amelyeket a sz´vet-
s¢g nev¢ben, az ÁrÂk tekint¢ly¢re alapozva
mÀsok fogalmaztak meg), az ÁrÂk tiltakozÀsÀt
¢s erûfeszÁt¢seit a deportÀlÀsok ellen, kÁs¢rle-
teiket, hogy a szimpatizÀlÂ nemzetk´zi k´z-
v¢lem¢ny figyelm¢t m¢g inkÀbb a magyarok
fel¢ fordÁtsÀk, kapcsolataikat a munkÀstanÀ-
csokkal ¢s az ¢rtelmis¢gi forradalmi szerve-
zetekkel. Az aktÁv ellenÀllÀs idûszaka a de-
cember 28-i ÁrÂsz´vets¢gi taggyül¢ssel ¢s a
GOND °S HITVALLçS cÁmü nyilatkozat megfo-
galmazÀsÀval zÀrul le.

A k´nyv mÀsodik, az elûzûn¢l valamivel
terjedelmesebb r¢sze 1957 januÀrjÀtÂl 1959
v¢g¢ig k´veti r¢szletesen az ÁrÂperek alaku-
lÀsÀt, az irodalompolitika vÀltozÀsait ¢s vele az
irodalom int¢zm¢nyeinek ¢s n¢hÀny ÁrÂ sor-
sÀnak alakulÀsÀt. Az 1964-ig terjedû kitekintû
fejezet a konszolidÀlt kÀdÀrista irodalom-
politika legjellegzetesebb vonÀsait vÀzolja.

Sok mindent megtudhatunk tehÀt v¢gre
olyan dolgokrÂl, amikrûl eddig csak sejt¢se-
ink vagy bizonytalan tudomÀsunk volt, ¢s
amiket nagyon szerett¡nk volna pontosab-
ban tudni. Mit is cselekedtek a szÀmunkra
mindig is oly fontos, a ànemzet lelkiismeret¢t
megtestesÁtûÊ ÁrÂk a forradalomban. Mikor
¢s milyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt tartÂztattÀk le,
hallgattÀk ki, engedt¢k el, helyezt¢k vÀd alÀ
ûket, hogyan viselt¢k a beb´rt´nz¢st, hogyan
vetettek szÀmot ´nmagukkal, korÀbbi csele-
kedeteikkel, ¢s mi t´rt¢nt vel¡k kiszabadulÀ-
suk utÀn. A k´nyv legjobb r¢sze, a k´z¢p-
pontja, a perekrûl szÂlÂ r¢sz. M¢rt¢ktartÂ,
empatikus, nem f´l¢nyesen Át¢lkezû; a szokÀ-
sosnÀl jÂval nehezebben ¢rt¢kelhetû forrÀso-
kat megfelelû kritikÀval, bele¢rz¢ssel ¢s ta-
pintattal kezeli. Ebben a r¢szben nyomon k´-
vethetj¡k, hogy a Rajk-pert ¢s annak hatÀsÀt
jÂl ismerû KÀdÀr mennyire igyekezett fenn-
tartani a t´rv¢nyess¢g lÀtszatÀt ezekn¢l a pe-
rekn¢l. A vÀdlottak legt´bbje, k¡l´n´sen a ki-
hallgatÀsok kezdet¢n, egyÀltalÀn nem ¢rezte
magÀt bün´snek, ¢s a k¢rd¢sekre vÀlaszolva
Ãgy mondta el a vele t´rt¢nteket, ahogyan
azok eml¢kezete szerint valÂban megt´rt¢n-
tek. A vÀdiratok v¢g¡l ezekbûl a valÂdi t´r-
t¢netekbûl konstruÀltak az ellens¢ges tev¢-
kenys¢g bizonyÁtÀsÀra alkalmas fikciÂkat.
Ugyanakkor azt is lÀtjuk, hogy a beb´rt´nz¢-
sek ¢s b¡ntet¢sek fû krit¢riuma nem a bün´s-
s¢g volt: a bün´s´k kivÀlasztÀsÀt, mint ahogy

a bün´ss¢g indoklÀsÀt is bonyolult, hosszÃ tÀ-
vÃ politikai szempontok ¢s ¢rdekek hatÀroz-
tÀk meg, amelyeket a bel¡gyi apparÀtus nem
is igen ¢rtett, Ágy azokkal azonosulni sem tu-
dott, k´vetkez¢sk¢ppen ÀllandÂ fesz¡lts¢g
volt k´zte ¢s a politikai vezet¢s k´z´tt. Egysze-
rüen nem ¢rtett¢k, hogy ha egyik ÁrÂt le lehet
tartÂztatni, akkor a mÀsikat hasonlÂ àbünnelÊ
mi¢rt nem. Jogi szempontbÂl gondot okozott
kezdetben az is, hogy a november 4-e elûtti,
illetve a forradalom alatti tev¢kenys¢get figye-
lembe vehetik-e. Ezekben a dolgokban azon-
ban nem a jogi ¢s nem is a hivatali logika d´n-
t´tt, hanem a legfelsû szintü politikai apparÀ-
tus strat¢giai megfontolÀsai.

Standeisky °va k´nyv¢nek ez a pereket is
elemzû harmadik fejezete a MEGTORLçS °S
KIEGYEZ°S cÁmet viseli. çllÀspontom n¢hÀny
dologban elt¢r attÂl, amit a szerzû ebben a
r¢szben kifejt. R´viden ´sszefoglalva az elt¢-
r¢sek a k´vetkezûk: 1. Nem gondolom, hogy
az ÁrÂkkal valamif¢le k¡l´n kiegyez¢s t´rt¢nt
volna. Erre nem volt lehetûs¢g¡k, t¢nyleges
alkuhelyzet nem volt. A kÀdÀrista vezet¢s
kezdettûl fogva a rendszer ÀltalÀnos mük´d¢-
s¢nek megszervez¢s¢re koncentrÀlt, aminek
csak r¢sze, de szerves r¢sze volt a irodalmi in-
t¢zm¢ny ¢s az irodalmi mük´d¢s. Az ÁrÂk
minden kiv¢tel ¢s k¡l´n alku n¢lk¡l ebbe az
ÀltalÀnosan ¢rv¢nyes kÀdÀrizmusba tagozÂd-
tak be sz¢p lassan. 2. KÀdÀron kÁv¡l a szem¢-
lyeknek ebben a korai idûszakban nem volt
kiemelkedû szerep¡k, Ágy Acz¢lnak sem. ý
(ekkor m¢g) nem rendszeralkotÂ, hanem na-
gyon is rendszerspecifikus figura, aki a hiva-
tali elnyomÂszerepnek az idûk folyamÀn sze-
m¢lyis¢ge r¢v¢n sajÀtossÀgot tudott adni. 3.
A szerzû nem d´nt´tte el egy¢rtelmüen,
hogy mi a rendje, rendszere a diktatÃra foly-
tonossÀgÀnak ¢s vÀltoz¢konysÀgÀnak. T́ bb-
sz´r ÀllÁtja, hogy egy¢rtelmü restaurÀciÂ
folyt, az Ãj vezet¢s a korÀbbi eszk´z´k Ãjra-
felhasznÀlÀsÀval visszat¢rt a r¢gi mÂdszerek-
hez, mÀskor rÀvilÀgÁt az '56 elûtti ¢s utÀni
diktatÃra k¡l´nb´zûs¢g¢re.

Azt gondolom, hogy a korÀbbi t´rt¢netÁrÂi
pozÁciÂktÂl neh¢z megszabadulni. MÁg a pe-
rekrûl szÂlÂ r¢szben teljesen hely¢nvalÂ ¢s
megbÁzhatÂ a szem¢lyekre, emberi sorsokra
´sszpontosÁtÂ empÀtia, a struktÃrÀk ¢s int¢z-
m¢nyek t´rt¢net¢nek, mük´d¢s¢nek vizsgÀ-
lata valÂszÁnüleg mÀsfajta empÀtiÀt ¢s logikÀt
ig¢nyel. A forradalom utÀni kommunista



diktatÃra nagyon bonyolult, ´sszetett mÂdon
mük´dû rendszer volt, amelyet ¢rzelmileg,
szakrÀlisan, a megtorlÀs ¢s kiegyez¢s koordi-
nÀta-rendszer¢ben nem lehet megfejteni.
Mint ahogy nem lehet kritika n¢lk¡l hossza-
san jellemezni azokkal a szavakkal, amelyek-
kel az emigrÀciÂ sajtÂja jellemezte 1956 ¢s
1964 k´z´tt. Ezek a leÁrÀsok szÁnesek, ¢rz¢k-
letesek, de sok tekintetben ismereteik hiÀ-
nyossÀga ¢s egy¢bk¢nt ¢rthetû indulataik mi-
att nagy t¢telben felhasznÀlva ûket anakro-
nisztikusak is.

A mai jelenkor-t´rt¢netÁrÀs egyik probl¢-
mÀja tehÀt az, amit Standeisky °va k´nyve is
tartalmaz, hogy n¢hÀny ¢vvel a diktatÃra bu-
kÀsa utÀn a t´rt¢neti leÁrÀs ¢s az ideolÂgia-
kritika valÂjÀban k¢nyesen egyensÃlyozÂ ´n-
uralom k¢rd¢se: teljesen el kell szakadni az
elnyomÀs ¢s az elnyomattatÀs t´rt¢netÁrÂi po-
zÁciÂitÂl is. Mert mik´zben vannak, akik a
szenved¢st ¢s a megalÀztatÀst nem tudjÀk el-
felejteni, mÀsok a mulandÂ hatalom sz¢p vi-
lÀgÀra gondolnak. A t´rt¢netÁrÀs nem sz¡n-
teti meg, nem is akarja megsz¡ntetni ezeket
az ¢rzelmeket, indulatokat ¢s nosztalgiÀkat,
de zÀrÂjelbe teheti, felf¡ggesztheti (majd)
ûket annak ¢rdek¢ben, hogy olyan tanulsÀ-
gokhoz juthasson, amelyek tovÀbbi sorsunk
alakÁtÀsÀban talÀn segÁthetnek benn¡nket.

¹sszegezve: nagyon hasznos, hiÀnypÂtlÂ
¢s t´bb szempontbÂl is tanulsÀgos Standeisky
°va k´nyve, rÀadÀsul a tudomÀnyos munkÀk
k´z´tt feltünûen sz¢p, ¢rdekes kivitelben,
ami a tervezû MolnÀr IstvÀn ¢rdeme.

KalmÀr Melinda
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M. Nagy MiklÂs: NikkelszamovÀr
JAK 85, Balassi KiadÂ, 1996. 214 oldal, 380 Ft

M. Nagy MiklÂs bÀtor ember: ma, amikor az
orosz irodalom a magyarorszÀgi k´nyvpiacon
talÀn a legnehezebben kelendû Àru, essz¢k´-
tetet jelentetett meg a modern orosz iroda-

lomrÂl. Olyan szerzûkrûl, akiknek a nev¢t is
alig hallhatta a müvelt magyar olvasÂ. Van
abban valami jÂ ¢rtelemben vett fanatizmus,
ahogyan M. Nagy MiklÂs a àposztszovjetÊ iro-
dalmat n¢pszerüsÁteni ¢s magyarul is hozzÀ-
f¢rhetûv¢ tenni igyekszik. TanulmÀnyai,
essz¢i, fordÁtÀsai ennek a feladatnak elv¢gz¢-
s¢t c¢lozzÀk meg ä megkockÀztatom: m¢g ak-
kor is, amikor nem a legÃjabb orosz iroda-
lomrÂl Ár, vagy nem az orosz irodalomrÂl Ár.
Ezt teszi a NIKKELSZAMOVçR cÁmü essz¢k´te-
t¢ben is.

°rdemes ezt a k´tetet àegyv¢gt¢benÊ elol-
vasni, mint egy reg¢nyt. Nemcsak az der¡l
ki, hogy a szerzû biztosan tÀj¢kozÂdik a mo-
dern orosz irodalom dzsungel¢ben, hanem
az is, hogy ezeknek az ÁrÀsoknak stÁlusuk van,
hogy valÂban essz¢k, hogy sz¢pirodalmi ihle-
tetts¢güek. Az essz¢ÁrÀst ¢n a legnehezebb
ÁrÂi feladatok egyikek¢nt tartom szÀmon,
ez¢rt is ¢rthetetlen szÀmomra, mi¢rt vÀllal-
koznak manapsÀg olyan sokan rÀ. AztÀn
meg¢rteni v¢ltem: az essz¢ szubjektivitÀsÀval
a rossz essz¢ÁrÂ pÂtolhatÂnak v¢li a hiÀnyzÂ
tÀrgyi ismereteket, a szakmai (irodalomelm¢-
leti ¢s ä f¢lve Árom le ebben a posztmodern
Àllapotban ä irodalomt´rt¢neti) kompetenci-
Àt. M. Nagy MiklÂs a NIKKELSZAMOVçR-ban
imponÀlÂ magabiztossÀggal vonultatja fel ¢s
csoportosÁtja a kis hazÀnkban csak kevesek
birtokÀban megl¢vû t¢nyanyagot, operÀl iro-
dalomelm¢leti fogalmakkal, tÀj¢kozÂdik k¡-
l´nf¢le elemz¢si mÂdszerek k´z´tt. Az essz¢-
forma nÀla nem valami hiÀny elfed¢s¢re szol-
gÀl, sokkal inkÀbb a pontos ismeretek m¢g
ÀrnyaltabbÀ t¢tel¢re. M. Nagy MiklÂs nem
akarja a tudÂs ember (Àl)objektivitÀsÀt olva-
sÂjÀval elhitetni: ÁrÀsaiban mindig ott ¢rzûdik
rejtûzk´dû szem¢lyis¢ge. Ironikus, ´nironi-
kus, gunyoros àkiszÂlÀsaiÊ a sz´vegbûl a m¢g-
oly hatÀrozott elk¢pzel¢sekkel is rendelkezû
kritikus vÁvÂdÀsait, t´preng¢seit mutatjÀk:
azt a t¢nyt, hogy a besz¢lû csak ´nmaga mon-
dandÂjÀnak megk¢rdûjelez¢s¢vel vÀlhat vala-
melyest hiteless¢. Mindek´zben nem vÀlik
modorossÀ, nem kezd el csak valamely iro-
dalmi klikk szÀmÀra ¢rthetû madÀrnyelven
besz¢lni: eretnek mÂdon ¢rthetû, sût k´z¢rt-
hetû. Hogy M. Nagy MiklÂs sz¢pÁrÂi v¢nÀval
rendelkezik, kider¡lhetett mÀr a fordÁtÀsai-
bÂl is: utalok itt p¢ldÀul arra a nyelvi lelem¢-
nyess¢gre, mellyel Juz Aleskovszkij KENGU-
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