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BÀr egyed¡l, kortalanul, k´lt´getek... Vagy
altatok...
Hangszer a vers: jÀtszani kell, hangulatot
teremteni,
hogy ¢lni m¢gis ¢rdemes.

Jegyzetek
1. àmely t´bbnyire mutogatÀssal ÀlcÀzza azt, amit elrejtÊ.
(G¢her IstvÀn: ARANY JçNOS: NATURAM FURCA EXPELLAS . In: RçDIñKOLL°GIUM . Kalligram, 1996. 179. o.)
2. A versszÀm is àszerencs¢tlenÊ, ennek jelent¢s¢t
v´. a MONDOM: SZERENCS°D 13. ¢s 35. ¢s az ANAKRE ñNI DALOK 56. vers¢vel.
3. àMegbüv´lten ott Àllunk azÂta is, a rÀcsodÀlkozÀs kilÀtÂpontjÀn, azaz pontosan itt, ahonnan visszatekintûleg
b´lcsen belÀthatjuk, hogy ÀlltÂhely¡nkben is mindig Ãtban
vagyunk. Bizony mÃlik az ¢let.Ê (BERZSENYI DçNIEL : A
K¹ZELíTý T°L. In: RçDIñKOLL°GIUM . 118. o.)
4. IN MEMORIAM W. S. öjhold, 1990/1. 13. o.
5. Alkati k¢rd¢s is: az AnakreÂn-elûd, Vas IstvÀn hatÀrozottan befel¢ fordul: àmit bÀnom ¢nÊ.
6. L. errûl Tandori Dezsû ÁrÀsÀt, Liget, 1996. szeptember.

MesterhÀzi MÂnika

F°NYLý MEGGYMAG
Mosonyi Aliz: Boltosmes¢k
Holmi, 1997. mÀrcius
TÁz-tizenegy ¢ves lehettem, mikor elvittek a
drezdai kirÀlyi kincstÀrba. Sz¢p neve van:
Gr¡nesgew´lbe, magyarul: Z´ld Bolt. A z´ld szÁnü bolthajtÀsokrÂl kapta a nev¢t. LÀttam ott
mindenf¢le hatalmas rubinokat, topÀzokat,
gy¢mÀntokat, ¡veg m´g´tt persze, de fûleg
k¢t dolog ragadta meg a figyelmemet. Az
egyik egy perzsa ¢kszer¢sz vagy aranymüves
¢letk¢pe. Valamelyik kalifa vagy szultÀn beiktatÀsi ceremÂniÀjÀnak valahÀnyadik jubileumÀt ´r´kÁtette meg a mester. HÀtul, f´nt,
egy emelv¢nyen, baldachin alatt ¡l az uralkodÂ, lÀba alatt l¢pcsû, a l¢pcsûn ¢s a l¢pcsû
alatt egymÀs hÀta m´g´tt sorakoznak a hÂdolÂ ¢s a hÂdolni k¢sz¡lû alattvalÂk, mindegyik fûrang persze. Mindegyik ajÀnd¢kot

visz, ki fegyvert, ki kincset, ki dÁszesen felnyergelt lovat stb. Az eg¢sz ¡nnepi jelenet
egy vitrinben van. A figurÀk ujjnyiak, az arcuk, a kez¡k elefÀntcsontbÂl van kifaragva,
ruhÀzatuk szÁnez¡st, szÁnarany, telis-tele rakva a legfinomabbra csiszolt, a legpompÀzatosabb drÀgak´vekkel. A vitrinhez mell¢kelt eligazÁtÂ sz´veg k´zli, hogy az ¢kszer¢sz huszon´t ¢vig dolgozott e remeken, ¢s ennyi
meg ennyi nemesf¢met, ennyi meg ennyi nemesk´vet hasznÀlt fel hozzÀ. (Ha jÂl eml¢kszem, kilÂkrÂl vagy inkÀbb sok-sok fontrÂl
volt szÂ.) Akkor sem ¢rtem f´l ¢sszel ¢s igazÀbÂl ma sem ¢rem f´l, vajon mif¢le ember
lehetett az, aki huszon´t ¢vet Àldozott fel az
¢let¢bûl ä erre. Noha az eredm¢ny a szÂ szoros ¢rtelm¢ben kÀprÀzatos volt. (Szer¢nyebb
m¢rt¢kben, de ugyanÁgy csodÀlkoztam, mikor a jubileumi felajÀnlÀsk¢nt gyufaszÀlakbÂl
´sszeÀllÁtott Parlamentet, Erzs¢bet hidat, MÀtyÀs-templomot lÀthattam nem sokkal ezutÀn
a magyar televÁziÂban.) De volt ott a Z´ld Boltban egy mÀsik k¡l´nlegess¢g is, ami m¢g jobban megfogott. MÀr nem tudom, ki ä de bizonyÀra t¡relmes ember lehetett ä, 183 fejet
faragott egy meggymagba. NagyÁtÂlencs¢t
tettek a vitrin¡veg m´g¢, akinek volt hozzÀ
t¡relme, megszÀmolhatta. Egyetlen meggymagba 183 fejet! ä mivel, hogyan, sejtelmem
sincs. °s ezek az aprÂnÀl is aprÂbb fejek, mÀr
amennyire ezt ki lehetett venni, nem is voltak
egyformÀk. Sût esk¡dni mern¢k rÀ, hogy
egy¢nÁtettek voltak, jÂllehet szabad szemmel
csak az az egyetlen meggymag lÀtszott. Azt
gondoltam akkor magamban: vajon mif¢le
tekintetnek szÂl ez a munka? Merthogy nem
emberi szemnek, az valÂszÁnü. Ki lehet az,
aki ilyen kicsiket is meglÀt? Meg aztÀn: mi¢rt
csinÀlta, aki csinÀlta? Csak a bravÃr kedv¢¢rt? (Akkoriban ä mert mintha ez is valami
keleti dolog lett volna ä m¢g nem volt Guinness-rekordok k´nyve.) Nem tudom. Mindenesetre, amikor Mosonyi Aliz boltosmeseminiatürjeit olvastam a Holmiban, azonnal ez
jutott eszembe: a meggymag a 183 fejjel.
Mert van, aki e vilÀg valamely urÀnak hÂdol
kÀprÀzatos ¢letk¢pekkel, ¢s van, aki egyetlen
kincs¢t, meggymagnyi ´nmagÀt faragja teli
aprÂnÀl is aprÂbb arcocskÀkkal ä de hÀt minden viszonylagos. SzÀmomra, miutÀn k´zel
hajoltam hozzÀjuk, ¢s a szÁv nagyÁtÂlencs¢j¢n
kereszt¡l szem¡gyre vettem ûket, vilÀgossÀ
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vÀlt, hogy minden lÀtszÂlagos hasonlÂsÀguk
ellen¢re mennyire nem egyformÀk, ¢s hogy
mennyi minden sürüs´dik ´ssze benn¡k.
Nem csek¢ly bÀtorsÀg kell ahhoz, hogy valaki
lemondjon a dolgok manapsÀg oly igen divatos ¢kÁtget¢s¢rûl-cifrÀzgatÀsÀrÂl, szinte magÀrÂl a k¡lszÁni f¢nyekrûl, hogy cser¢be bel¡lrûl bocsÀthasson ki sugarakat. ögy is
mondhatnÀm, ezek a mes¢k egyetlen f¢nylû
meggymagbÂl sz¡lettek, bÀr mindegyik nagyon hatÀrozottan meg van faragva. °s hÀt
melyik¡nk nem lett magbÂl? Ezt egy nûn¢l
jobban aligha ¢rezheti bÀrki. Csak rem¢lni
merem, hogy ez az ¢letmag, amelyik boltnak
ÀlcÀzott arcokkal van teli, m¢g messze nem
tart a v¢gkiÀrusÁtÀsnÀl.
Halasi ZoltÀn

VIRçG HELYETT
Az 1956-os magyar forradalom lengyel
dokumentumai
¹sszeÀllÁtotta, fordÁtotta ¢s a bevezetû tanulmÀnyt
Árta Tischler JÀnos
1956-os Int¢zetäWindsor, 1996. 248 oldal, 650 Ft
Annak, hogy a magyar forradalom hosszÃ
¢vekkel 1956 utÀn meglepûen elevenen ¢lt a
lengyel n¢p eml¢kezet¢ben, sz¢p szÀmmal
voltak ä jÂ ¢rtelemben vett ä haszon¢lvezûi.
Azokra a magyar fiatalokra gondolok, akik
Sepsi Csombor MÀrton nyomdokain jÀrva
LengyelorszÀgban szerezhett¢k vissza 1956
ûsz¢nek utcÀin, terein ¢s sÁrjain tÀmadt ¢s
1957 tavaszÀtÂl mÂdszeres c¢ltudatossÀggal
rombolt nemzeti ´nbecs¡l¢s¡ket. E felejt¢sre
k¢nyszerÁtû folyamat ellensÃlyak¢nt kibenkiben a lengyelorszÀgi ¢lm¢nyek vetett¢k
meg azt az erk´lcsi ¢s szellemi alapot, amelyen eg¢szs¢ges szem¢lyis¢g ¢s egy¢nis¢g
¢pÁthetû. LengyelorszÀg 1960-as ¢vekbeli
magyar vÀndorait ä ´sszefoglalÂ n¢ven ä autÂstopos nemzed¢knek is szokÀs nevezni. ArrÂl, hogy mit jelentett szÀmÀra a szabadnak
lÀtott, szÂkimondÂ, a k´zelmÃlt t´rt¢nelmi
t¢nyeit is eml¢kezet¢ben ûrzû, a hivatalostÂl
elt¢rû mÂdon ¢rt¢kelû ¢s a csalÀdon bel¡l az
utÂdokra hagyomÀnyozÂ lengyel tÀrsadalom,
mÀr sokat Ártak. A lengyel film ¢s irodalom

hazai befogadÀsa ¢s hatÀsa, a wroc−awi ¢s varsÂi dzsesszfesztivÀlok, a lengyel szÁnhÀz vonzereje a hagyomÀnyos barÀtsÀgot ig¢nyes szellemi szintre emelte. Ezt az a puszta t¢ny is
tanÃsÁthatja, hogy az autÂstopos nemzed¢k
tagjai t´megest¡l tanultak meg ¢s tudnak ma
is lengyel¡l.
A lengyelek magyarsÀgk¢p¢be nem csupÀn az aranycsapat tablÂja f¢rt bele. Nagy
Imre, Mal¢ter PÀl ¢s Mindszenty JÂzsef nev¢t
egyforma tisztelettel ejtette ki a teherautÂsofûr, az ûrnaszÀd szolgÀlati szabÀlyzatot megszegû, mert idegeneket a hajÂjÀn megvend¢gelû parancsnoka, a luxuskocsiba betess¢kelû
Ãrvezetû, aki PolaÄski filmj¢nek jachttulajdonosÀra eml¢keztetett, az ¢jszakai villamos kalauza, aki mintha egy Marek H−asko-elbesz¢l¢sbûl toppant volna el¢nk, vagy alkalmi hÀzigazdÀnk, akirûl kider¡lt, hogy a vÀrosi
pÀrtbizottsÀg titkÀra. Az 1956-os magyar forradalom megÁt¢l¢s¢ben ¢s ezzel egy¡tt a magyar n¢p irÀnti tisztelet kinyilvÀnÁtÀsÀban
szinte megbonthatatlan nemzeti egys¢g uralkodott az 1960-as ¢vek mind nagyobb erk´lcsi, politikai ¢s gazdasÀgi vÀlsÀggal k¡szk´dû
LengyelorszÀgÀban.
A kezdû autÂstoposok hagyomÀnyosan
k´telezû Ãtvonala ¢szaknak, KrakkÂbÂl VarsÂn Àt GdaÄskba vezetett, a visszaÃt PoznaÄon, Cz¨stochowÀn Àt Zakopan¢ba. A legnagyobb megindultsÀgot az egy¢bk¢nt poroszosan fegyelmezett poznaÄiakon fedezhett¡k
fel, miutÀn megtudtÀk, hogy magyarok vagyunk. Erre pedig rÀj´hettek, mert alkalmi
rajzpapÁrra satÁrozott magyar zÀszlÂcskÀval
intett¡k le a kocsikat ä ugyanolyan hatÀsosan, mint tÀrcsÀjukkal a rendûr´k. A poznaÄiak szÀmÀra term¢szetes volt, hogy Budapestet testv¢rvÀrosuknak tekints¢k ä az 1956os esem¢nyek okÀn. MagÀtÂl ¢rtetûdû volt az
is, hogy, mihelyt lehetett, a magyar '56 gyerekhûs¢rûl, a kÀdÀri megtorlÀsnak Àldozatul
esett Mansfeld P¢terrûl utcÀt nevezzenek el.
Mansfeld P¢ter ¢letkorÀt tekintve bÀtyja lehetett volna a jÃnius 28-i poznaÄi munkÀsfelkel¢s gyermekÀldozatÀnak, a tizenhÀrom
¢vesen agyonlûtt Romek Strza−kowskinak.
T´rt¢nelmi jelk¢p, hogy a Mansfeld P¢ter utca a Romek Strza−kowski utcÀbÂl nyÁlik.
E rendhagyÂ t´rt¢nelmi tanulmÀnyi kirÀndulÀsok nemcsak azt tudatosÁtottÀk nemzed¢k¡nkben, hogy a lengyelek t¡ntetû rokonszenvvel viseltetnek az 1956 ûsz¢n felkelt

