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dÀlÀsa sorÀn tartÂztattÀk le 1938-ban; nyilvÀ-
nos per¢re nem ker¡lt sor, egyszerüen kiv¢-
gezt¢k. Nem vilÀgos, milyen c¢llal forszÁroztÀk
Babel kihallgatÀsa sorÀn az û àvonalÀtÊ ä csak
felt¢telezhetû, hogy az NKVD-t a Kremllel
szembeni, ez esetben utÂlagos bizonyÁtÀsi
k¢nyszer motivÀlta.
8. V lagyimir Kantorovics: BABEL RASSZKAZI-
VAJET O BETALE KALMIKOVE. In: VOSZPOMINA-
NYIJA O BABELE. Moszkva, 1989. 167ä179. o.
A szerzû emlÁti ugyan, hogy a kaukÀzusi had-
firÂl szÂlÂ elbesz¢l¢sei k´zben Babel papÁrla-
pokat vagy talÀn f¡zetet tartott a kez¢ben, Àm
abba egyszer se pillantott bele.
9. Babel vallomÀsa egy¢bk¢nt Betal Kalmikov
emlÁt¢se utÀn Ágy folytatÂdott: àIly mÂdon k¢t terv
is l¢tezett a terroristaterv v¢grehajtÀsÀra. Az egyik arra
az eshetûs¢gre, ha SztÀlin Nalcsikba utazik, a mÀsik pe-
dig Jezsov¢k kremlbeli lakÀsÀra koncentrÀlt, mint olyan
helyre, amely a legalkalmasabb a terrorakciÂ megvalÂ-
sÁtÀsÀra. A v¢grehajtÂkat JezsovÀnak vagy Koszarev-
nek kellett volna a helyszÁnre juttatnia, mivel mindket-
tûj¡knek megvolt az ehhez sz¡ks¢ges valamennyi bel¢-

pûje. Ha a Kremlben nem siker¡lt volna a terrorak-
ciÂt v¢grehajtani, akkor annak helyszÁne SztÀlin ¢s
Vorosilov nyaralÂja lett volna.Ê
10. A tervezett kolhozreg¢ny k¢t ismert feje-
zete, a GAPA GUZSVA ¢s a KOLIVUSKA valÂjÀban
remekmü ä de ¢ppen ez¢rt a maga sz´rnyü-
s¢g¢ben lÀttatja az orosz parasztsÀg t´nkret¢-
tel¢t, ¢s Ágy nem volt folytathatÂ.
11. Sztahanovhoz hasonlÂ sikerü feltalÀlÂ-vas-
kohÀszok dinasztiÀja; a csalÀdfû, Ivan Koro-
bov (1882ä1952) az 1930-as ¢vekben Szovjet-
uniÂ-szerte a legjobb termel¢si eredm¢nyt ¢r-
te el a makajevszkojei nagyolvasztÂban. Fiai
k´z¡l Pavel vaskohÀszati miniszterhelyettes,
Nyikolaj ¢s Ilja m¢rn´k-feltalÀlÂ lett. ýk a hû-
sei Alekszandr Bek magyarul is kiadott öJ KI-
NEVEZ°S cÁmü reg¢ny¢nek, amely a szerzû ¢le-
t¢ben nem jelenhetett meg.
12. Az orosz àmirÊ szÂ, mint ismeretes, àb¢-
k¢tÊ is jelent; a vallomÀsokban v¢gig mindk¢t
¢rtelemben visszat¢r.
13. Ehrenburg valÂjÀban k´zismerten bûbe-
sz¢dü volt, ¢s nagyon szeretett ismerkedni.

Kun çrpÀd

PALINñDIA

Tudod ¢n nem tudom m¢g nem tudom mi volt ez.
LÀttalak elmenni t¢tova volt a l¢pted.

Alig egy hÀtizsÀk volt hirtelen pakoltÀl.
Alig l¢tezû l¢ny voltÀl mÀr nem te voltÀl.

Alig hogy egy¡tt voltunk csak egy ¢let telt el.
Nem vagyunk mÀr egy¡tt lÀtom hogy m¢gse telt el.

Kibontottuk megvetett¡k mÀr nem az Àgyunk.
S¡t a cser¢pkÀlyha hiÀnyzunk nem hiÀnyzunk.

Valaki elment inn¢t valaki m¢g itt van.
AztÀn û is elmegy ott maradnak a mÃltban.

°s minden megt´rt¢nt mÀr a minden csak ennyi.
T¢tova volt a l¢pted lÀttalak elmenni.
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APOKALIPSZIS

Nem fÃjnak trombitÀt, halkan besz¢lgetve vÀrnak
az angyalok. Nem lesz Át¢let, csak elmÃlik minden.
SzomorÃsÀg visz el f¢rfit ¢s nût,
gyerekek mÀr nincsenek, felnûttek pÀr nap alatt.
Valaki hanyatt fekszik a pÀzsiton, utoljÀra
n¢zi az eget, a lombokat. Kifû az utolsÂ kÀv¢.
Leejtik az utolsÂ tÀny¢rt a k¢szletbûl,
megrend¡l a f´ld. Az ablakban itt a tenger.
Nagy meleg lesz ¢s nagy hideg.
UtoljÀra hallja az embereket az ör: Szerettem, nem szerettem.

RÀkos SÀndor

K°TSOROS

bezÀrva egyetlen idûmbe
mint borostyÀnba gyÁk-elûd´m

M°RLEG

a tompa l¢tez¢s magÀra
csak ha Àltalunk rÀ nem ¢rez
korlÀtait ostromlÂ ¢rtelm¡nk
m¢rni k¢nyszer¡l m¢rhetetlent

bolygÂival forog tengely¢n
csillag-k´rhintÀnk a Nap k´r¡l
¢jjelt nappal telet tavasz k´vet
mindig ugyanaz mindig mÀsik

a parÀny s a v¢gtelen¡l nagy
tudat n¢lk¡l tudÀs tudÂja
lÀngelm¢jü ´nmagateremt¢s
remekl¢seit sokszorozza




