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Folytatódó háborúk"

Aztán eljött 1918, bevonultak a németek, és én belekóstoltam a változásokba.
Kíváncsi voltam a téren közszemlére kitett, agyonlőtt bőrbekecses emberek te
temeire, de nem engedtek oda, hogy megnézhessem. Igy is bőven akadt érdekes
látnivaló. A parkokban katonazenekarok játszottak. Ezek a katonák semmiben
sem emlékeztettek az orosz katonákra, inkább úgy festettek, mint a felhúzott
játékszerek. Egyenruhájuk SZÚle elragadó volt, és hasonló SZÚlŰ, talán csak kissé
szürkésebb árnyalatú trombitákat fújtak. Előttük kottaállvány állt. Amikor az
öregekkel mentem a boltba - és mert a város hamar visszatért a lakosai között
leginkább elterjedt nyelvhez, azaz a némethez -, ámuldozva hallgattam a nagy
anyám szájából áradó turbékolást, sosem gondoltam volna, hogy képes ilyen
hangokat kiadni: eine kleine. Csakhogy a nagyanyám egy balti városból szárma
zott, és egyszerúen a maga második anyanyelvét használta. Azonkívül először

voltam moziban. A kifeszített vásznon megkettőzöttmozgással rángatóztak a
sisakok és a puskák. A katonák a zsákokkal körülrakott lövészárok peremének
dőlve lőttek, a paraván mögül zene hallatszott: andalító keringők.

Miképp mutassam be az új formák kibontakozásának zűrzavarát? Ott,
ahol egy évszázadnál is tovább az orosz cár volt uralmon, most új államok
keletkeztek. A város, ahol éltünk, már a független Esztországhoz tartozott.
Tőle északra Finnország izmosodott, délre Lettország, arrébb Litvánia és Len
gyelország. Sem háború, sem béke, kétnapos harcok váltakoztak kétnapos
túzszünetekkel, a területet sakktáblaszerűendarabokra szabdaltan birtokol
taka haderők, melyik milyen erős volt.

Ujabb utazás következett. A vonatokra az volt jellemző, hogy csak az ab
lakon át lehetett feljutni rájuk. Az ide-oda utazgatást kedvelők többnyire az
ütközökön gubbasztottak vagy egymásba kapaszkodva a vonat tetején hasal
tak. A tülekedő tömeg lármája egyáltalán nem jelentett számomra újdonsá
got, de egy kicsiny, védtelen lény ebben a kegyetlen dzsungelben hajlamos a
pánikra. Az egyik állomáson, amely a bolsevikok kezén volt, elvesztem, de
az utolsó pillanatban, a vonat indulása előtt egy komiszár visszavitt a szüle
imhez.

It Az írás éi világhírű lengyel író a Vigilia és a Kaliigram Kiadó gondozásában közeljövőben
megjelenó kötel:ból való.
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Jutalmul valóságos földi paradicsomba jutottam. Az addig ismert világ és
a között, amit a szül6földemen találtam, akkora volt az ellentét, mint az
európai poklok különbözö bugyrai és egy Amerika középén lévő farm kö
zött. litvánián semmit sem változtatott a német megszállás négy éve. Az
életritmus, amelyet a katolikus ünnepek, az ünnepélyes körmenetek, a mezei
munka és a keresztény-pogány mágia szertartásai szabtak meg, olyan ma
radt, mint volt évszázadokon át. Ez az életritmus az aránylag enyhe megráz
kódtatások után - az egyik a nagybirtokosokat érintő földreform volt 
egészen a második világháborúig megmaradt. Bódító zöld rengetegbe lép
tem, madárdalba, gyümölcstől roskadozó kertekbe, szülőföldem folyójának
bűvkörébe, amely annyira különbözik a keleti rónák akadálytalanul höm
pölygő, komor folyóitól. A mai napig hálás vagyok a lányoknak, akik annyit
fáradoztak, hogy a templom díszítésére levelekből és virágokból füzéreket
fonjanak. Erotikus vonzalmairnat, gondolom, nem a Lena folyó, hanem ezek
a lenszőke litván leányzók ébresztgették.

A gyermek ideje nem olyan, mint a felnőtteké: egy nap annyi élményt szül
neki, mint a felnőtteknek 'egy hónap, a hónap annyit, mint emezeknek egy
év. Milyen keveset jelent itt ez a dátum: 1918-1920! En valóságos hőskölte

ményt, azaz odüsszeát éltem át ekkor. Nehéz volna felsorolni a bonyolult
körülményeket. Ezek ugyancsak a háborúval voltak kapcsolatosak, ezúttal a
Lengyelország és Oroszország között dúló háborúval, amelyből a szervezödő

litvánia igyekezett hasznot húzni azzal, hogy Trockij hadseregével szemben
megőrizte barátságos semlegességét. Amíg rokonunk" Párizsban litvánia
ügyéért fáradozott, apám más utat választott: ő már a lengyel utászok tiszti
egyenruháját viselte. Ebből következett, hogy el kellett búcsúznom a kertek
től, a csendes folyópartt61 és egész boldogságomt6l. Valószínűleg kifürkész
hetetlen, hogy egy nemzedék sorsa milyen mértékben siklik félre az alapvető

labilitás miatt, ha ez a szokások kialakulásának időszakára esik. Később, ami
kor az ekhós szekereiken Vadnyugat felé tartó telepesekről meg az indiánok
rajtaütéseiről olvastam, a leírt kalandokat nem tudtam azonosítani azokkal,
amelyeket magam is átéltem. Amaz színes volt, egzotikus, ez szürke, hétköz
napi. Pedig itt is volt ponyvás szekér, de itt alagútjának a nyílásában az
anyám hátát láttam. Mi is gázlókon kellünk át, megállva a gázló közepén,
hosszú füttyögetéssel nógatva a lovakat, hogy igyanak. Folyvást más és más
táj tárult elém, mintha egy képes tekercset nézegettem volna. Csűrökben.

szénán éjszakáztunk, vagy az erdőben raktunk tüzet: villant a száraz gallyat
hasító fejsze, a tűz fölött karékra akasztott bogrács függött, odafönt zúgtak
a fenyők. Az egyik éjszaka mind a mai napig tisztán megmaradt az emléke
zetemben. Vánszorogtunk a rengetegen át, veszélyes vidék volt, nem is any
nyira a katonai támadások miatt, mint inkább a senki földjén szabadon ga
rázdálkodó bandita csapatok miatt. Suttogva beszéltünk, csikorgott a homok,
amelybe tengelyig süllyedtek a kerekek. Telihold világított a fák cafrangos
sávja fölött. Olykor a fatörzsek között megcsillant egy-egy tavacska. Azután
áttetszővévált az égbolt, és kirajzolódtak a harmatcseppes gallyak, de emberi

* OscarMilosz,a független Litvániapárizsi nagykövete. (A szerk.megj.)
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településnek nyoma sem volt. Végül, amikor az égbolt már rózsaszínűrefes
tődött, kutyaugatást hallottunk, és ez olyan rendkívüli volt, mintha egy el
veszett törzs nyomaira bukkantunk volna.

A szétrobbanó srapnel hangja süket és egysíkú. Ezen a reggelen, a csupasz
síkságon álló majorban sietve kaptam magamra a nadrágomat, hogy az ab
lakhoz szaladjak. Különös látvány fogadott. Kőhajításnyira tőlem először

gyep volt, azután hirtelen eltűnt. Felcsapódott a magasba, azután sárrögök
képében aláhullt, s a helyén ezután már csak egyenetlen kupacok voltak,
amelyek barnaságukkal élesen elváltak a zöld gyeptől. Körülöttem jajveszé
kelni kezdtek. Annyira lebilincselt a látvány, hogy nem volt időm felfogni: az
üteg az épületet vette célba. Bámészkodásom végül is okos dolog volt, mivel
a tüzérek nem találtak célba.

A lázas visszavonulás élesen belevésődött az agyamba, de olyan film lett,
amelyet szavakkal nehéz előhívni. Az út egyetlen gomolygás volt: összeakadt
kocsirudak, riadt lószemek, sörények, üvöltésre nyíló szájak, magasba emelt
ostorok. Oldalvást, az árok mentén egy katona iparkodott előre, fegyver nél
kül, sapka nélkül, szőrén ülve egy csikón, amelyet vesszővel nógatott. A
távolban már felsejlett a külváros. Júliusi hőség, faházak a tűző napban, élet
nek semmi nyoma; az utca közepén egy hatalmas tank állt, amelyet olyan
feszült figyelemmel vizsgálgattam, hogy szinte valamennyi szegecsét meg
érintettem. Tehetetlenség és tanácstalanság lengte körül. Az olajtól maszatos
katonák (a földön is olajcseppek) reszkető kézzel piszkálták a motort.

Párbajunk a páncélvonattal nevetséges volt, bár a nevetségesség valószí
nűleg nem ránk vonatkozott. A páncélvonat egy óriási masína, és ha tüzet
nyit a géppuskáival, és végigseper a néptelen úton, amelyen csak egyetlen
szekér halad asszonyokkal és gyerekekkel, akkor az erőviszonyok egyenlőt

lenek. Pontatlan voltam: a szekéren egy számunkra fontos lény feszített szál
egyenesen, sárga szemével figyelve mindazt, ami körülötte történik: egy
kecske, eleven tejüzem a kisöcsém számára. Lehet, hogyakecskénk kihívóan
viselkedett. Mindenesetre elsőként észlelte a veszélyt, hegyezte a fülét, ami
kor felhangzottak az első lövések, a golyók süvöltése, amely épp olyan volt,
mint a mézet gyűjtögető,cikázó méhek döngícsélése, Megfigyeltem, hogya
golyók másféle hangot is tudnak adni, olyasfélét, mint a nyelvcsettintés, és
ilyenkor kis porfellegek csapódtak föl a földről. Kettéosztódtam. A szekér
eleven terhe az árokba vágódott. Rátapadtam a ragacsos földre, imádkoztam
és sírtam, de eközben nem csillapodott a kíváncsiságom, tovább figyeltem,
gyújtöttem az élményeket. Minden rossznak a tetejében, egyre ádázabbul
szakadt az eső, áztam alulról, és a gallérom mögé is folyt a víz. A lovakat
egy kis magaslat védte. Az árokpart rézsűjén egy fa állt, félig lecsupasztott
gyökereibe kapaszkodtam, hogy megnézzem, mi történt. Máig sem tudom,
miért volt stratégiai fontosságú az a néptelen út. Azon a területen át vezetett,
ahol alengyel-orosz front Litvánia határát érintette. Fél óra műlva, az árok
ba kúszva megjelent közöttünk egy litván tiszthelyettes. Tőle tudtuk meg,
hogy az egy lengyel páncélvonat. Megtöltötte a géppuskáját, és letámasztotta
a fa mellett. Arrafelé lőtt, ahol a kis fellegek robbantak, ami igen-igen tetszett.
Közvetlenül a fejem fölött láttam a hátát és a derékszíját. Hamarosan odakú
szott egy másik katona is. Ránk parancsoltak, hogy meneküljünk, mert "forró
lesz a talaj". A szekér zörögve nekilódult, csörömpölt a hátul rákötözött vö-
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dör, az ostorszfj sötét jeleket festett a lovak szőrére, a méhek nekivadultan
zümmögtek, a lármába a Szűzanya litániájának szavai vegyültek.

Nagy tétért folyt a harc ezen a mozgó fronton, ahol a kard és a puska volt
a legfőbb fegyver. Ebben főszerepe volt a lengyelek fővezérének, Pilsudski
nak. Azt hiszem, több fényt vetne a személyére, ha párhuzamba állítanánk
őt szellemi rokonával, Feliksz Dzerzsinszkijjel. Mindketten vagyontalan ne
mesi családból származtak, egymástól nem messze, a történelmi Litvánia te
rületén születtek, mindketten hivatásos forradalmárrá lettek, a harci akciókat
és a cári börtönökben töltött időt a lengyel romantikus költők műveinek ol
vasásával tették változatosabbá. Ki tudja, talán mind a ketten inkább költők

voltak, mint politikusok, de olyan költők, akik tinta helyett vérrel írtak. A
szocialista irányzaton belül kezdeti apró eltéréseik az események sodrában
hangsúlyossá váltak: olykor egyetlen magocskán múlik, kinek milyen irány
ba zúdul a sorsa lavinája. Amíg az egyik elsősorban az orosz - cári vagy
nem cári - fennhatóság alóli felszabadításért küzdött, addig a másik a vi
lágforradalom mellett szállt síkra, és Lenin jobb kezeként korlátlan hatalom
mal rendelkezett a hatalmas ország lakosainak teste és lelke fölött.

Pilsudski katonai akciói a forradalmi Oroszország ellen nem magyarázha
tók csak azzal, hogy keresztes hadjáratot akart indítani a kommunizmus el
len. Nem kisebb bizalmatlansággal viseltetett a "fehérekkel" szemben is, mi
vel a ]egyinaji Nyelimaja, az Egy és Oszthatatlan Birodalom híveinek győzel

me esetén még veszélyesebb bonyodalmaktól tartott. Döntéseit úgy lehet
megérteni, ha tudjuk, hogy számára az etnikai határaira visszaszorított Len
gyelország idegen volt, tulajdonképpen nem szerette. Eletútját a Res Publica
generációkon át öröklődő víziója szabta meg, amely létezése utolsó fázisában,
a tizennyolcadik században rögződött a kollektív emlékezetbe. Tehát egy
nem-nemzeti, a lengyel királyságot és a litván nagyhercegséget magába fog
laló állam víziója. Anakronisztikus - vagy túl modern álom, attól függően,
milyen formát kapott a gyakorlatban. A felszított nacionalista érzelmek idő

szakában egy ilyen törekvés egyrészt túl későn, másrészt túl korán jelentke
zett. A lengyel nacionalisták voltak Pilsudski fő ellenfelei, és a velük való
szembeszállás miatt a baloldali liberálisok a szövetségesüket látták benne.

A Dnyeperig terjedő Comonwealth visszaállítására tett kísérletének sikerte
lensége folytán - megjegyzem, Pilsudski tudatában ez nem az orosz föld
megtámadását jelentette, ő csupán a cárizmus által bekebelezett tulajdonért
indított hadjáratot - a csaták áthelyeződtek Varsó környékére, és megválto
zott a tét: itt már létről vagy nemlétről volt szó, azaz Lengyelországnak Szov
jet-Oroszországhoz csatolásáróI. A győztes Vörös Hadsereg nyomában már
vonult nyugat felé a kész új kormány, amelynek Feliksz Dzerzsinszkij volt a
legkiválóbb személyisége. Feltételezhető, hogy elsősorban ő lett volna az or
szág igazi vezetője.

A haladó emberiség rokonszenve a felvirradó orosz szabadság s nem a
lengyelek felé fordult; a nyugat-európai kikötőkben tiltakozó sztrájkok rob
bantak ki a megrémült antanthatalmak által küldendő lőszerszállítmányok

miatt. Mi történt volna, ha 1920 augusztusában Pilsudski hadtestei nem
győznek Varsónál? Csak feltételezéseket szövögethetünk. A bukás után mi
képp reagált volna a forrongó Németország a forradalom országának köz
vetlen szomszédságára? Vajon Trockij nem ekkor veszítette-e el élete játszmá
ját? A balti államok természetesen nem tudták volna tartani magukat, és
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amikor a litván katonák a lengyel páncélvonatot lőtték, feltehetően a látszat
kedvéért kényszerültek erre, nem nagyon kívánva a pusztulást. Egy biztos:
több millió kortársamhoz hasonlóan más emberré lettem volna, ha a kom
szomolisták vörös nyakkendőjét viselem, és a katekizmus helyet a leegysze
rűsített marxista filozófia piruláit kapom. Nem sejtettem, hogy ilyen össze
függés van sorsom és a harckocsi motorját javító kezek között. Ha az első

világháborúban Németország győzött volna, akkor egy francia gyerek életé
ben nem mentek volna végbe alapvető változások. Itt viszont egészen más
dolgok kerültek a mérleg serpenyőjére.

Csakhogy Pilsudski ellenszegült, és ezzel elnyerte a haza atyja címet, úgy,
mint Finnországban Mannerheim. Kompromisszumos béke született. Sok eu
rópai szemében Németország felosztása Hitler bukása után precedens nélküli
dolognak látszott. Az Európa keleti területein élők számára csak a határok
eltolódását jelentette a már ismert feltételek szerint. Ugyanis az 1921-es bé
kekötés kettévágta Ukrajnát és Belorussziát (Litváníán kívül ez a varsói nagy
hercegség két olyan területe, amely etnikailag sem lengyel, sem orosz), s ily
módon tűzfészekkeletkezett. A moszkvai kormány előszeretettelhangoztatta
az egyesítés jelszavát, abból az alapelvből kiindulva, hogy aki a részt birto
kolja, annak joga van az egészre. Közrejátszott itt hagyományosan az állam
érdek parancsa is, mivel a tizennyolcadik század végén keletkezett Ukrajna
és Belorusszia nélkül Oroszország csaknem kizárólag ázsiai országgá vált
volna. A nemzetiségileg nem egységes Lengyelország, amely a föderációról
szőtt álmoknak nem volt képes formát adni, a nemzeti kisebbségek abszurd
problémáival terhelt Lengyelország szükségszerűen végeláthatatlan belső

konfliktusokba bonyolódott. Az ilyen ingatag egyensúlyi helyzet nem lehet
tartós, és ezt valószínűleg mindig is éreztem a saját bőrömön. mivel a Szov
jetunió határának közvetlen közelében nőttem föl. De nem egyhamar, csupán
egyetemi éveim alatt tudatosodott bennem többé-kevésbé világosan az ide
iglenesség.

Amikor a békekötés évében iskolába kezdtem járni, számomra a világ
olyan volt, amilyennek lennie kellett. Fel sem ötlött bennem a gondolat, hogy
egy kívülálló talán különösnek tarthatja.
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