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1973-ban született Buda
pesten. Egyetemi tanulmá
nyait a Budapesti Közgaz
daságtudományi Egyetem
Társadalomtudományi Ka
rán, politikatudomány szak
irányon végezte.

*Atörténetet eredetileg Krú
dyGyula írta meg, s 1925
ösA tegnapok ködlovagjai
című kötetében meg isje
lent. Ám ha afilmművészet

ben létezik remake, miért ne
lehetne azirodalomban is?

A bolsi
Krűdu-remake"

A szokottnál feketébb és szokatlanul hűvös volt az éjszaka. Az ég
bolton egyetlen csillag sem látszott, noha a takarékossági rendele
teknek megfelelőena közvilágítás java részét nem kapcsolták föl. Az
Andrássy út majdnem olyan sötét volt, akár az alatta húzódó alagút:
alig pár lámpa pislákolt rajta, ráadásul azok is inkább az Oktogonhoz
közeli részen, mintha akik a Városliget felé, a villanegyedben laknak,
úgyis tudnának maguknak világításról gondoskodni.

Krúdy Gyula hírlapíró csoszogó léptekkel botorkált a testet-lelket
egyaránt nyomasztó feketeségben, és már többször megbánta, ami
ért a Japán kávéházban akként határozott, hogy mivel nem megy
messzire, inkább nem fogad kocsist - az embemek (különösen egy
ifjú feleség és egy csecsemő mellett) úgyis nap mint nap a fogához
kell vernie a garast, ott kell spórolni hát, ahol csak lehet. A nagy ta
karékosságban aztán háromszor is majdnem hasra esett, egyszer
pedig úgy nekiment egy - megítélése szerint - rossz helyre tett
padnak, hogy azt hítte, a lába darabokra tört, percekbe tellett, mire
folytatni tudta az utat. Holott (emlékeztette rá magát) színjózan volt:
egyrészt alkoholtilalom idején meglehetősen nehéz és veszélyes vál
lalkozás berúgni, másrészt úgy gondolta, nem volna bölcs és ildo
mos éppen akkor kockáztatni, amikor egy parancsnak fölérőmeghí
vásnak tesz eleget. Mindezek tetejébe fázott, amit furcsa érzés volt
nyáron megtapasztalni, még neki is, aki pedig hozzászokott ahhoz,
hogy az éjszaka nagy részét, netán teljes egészét az utcán, vagy leg
alábbis lakáson kívül tölti. Az idejét se tudta, mikor borzongott utol
jára ennyire, akkor talán, amikor valahol Körmöcbánya fölött, egy
nevesincs kisvárosban záróra címén kitessékelték abból a vendéglő

bó1, ahol az éjszakát szándékozott tölteni, úgyhogy ott állt egy szál
kabátban a hideg éjszakában, egy ismeretlen településen, ahol sem
kávézó, sem étterem, se bordély nem üzemelt éjfél után.

Ám ez olyan régen történt, alig-alig őrzött beló1evalamit az emlé
kezet. Lehet, hogy naptár szerint pár éve csupán, azóta azonban any
nyit fordult a világ kereke, és oly mértékben mozdultak el az addig bi
zonyosnak hítt sarokkövek, hogy a néhány esztendővelezelőttiemlék
immáron valahol a történelem sűrű szövete mögött lapult. Most nyár
volt és sötét és hideg. Krúdy Gyula fázott, és nem látott az orra he
gyéig sem. Amennyire csak lehetett, szorosan összegombolta magán
a felöltőt - márpedig lehetett, a takarékossági rendeleteknek és a
nemzetközi gazdasági blokádnak köszönhetőenaz embereknek egy
szeriben eltűntek a súlyproblémáik-, a borzongáson azonban sem ez
nem segített, sem az, hogy a nyomasztó feketeség dacára a hírlapíró
igyekezett megszaporázni a lépteit. Ha lett volna ideje ésereje ilyes-
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mire, bizonyára elgondolkozott volna azon, hogy vajon azért fázik-e,
mert szokatlanul hűvös az éj, vagy inkább a reá váró ésegyelőre rej
télyes ismeretlenségbe burkolózó dolgok okán. Nem akart azonban
töprengéssel vesződni,mondván, egyrészt minden hamarosan úgyis
kiderül, másrészt haladnia kellett, hiszen nem láthatta előre, hogy a
végtelenül sötét Andrássy út még mennyi veszélyt rejteget magában,
illetve hogy mennyi időbe telik még elérni úti célját.

Járt már korábban is a Kohner-villában, Igaz, csak a földszintjén,
a cselédlakásban, ahol Heltai Jenő húzta meg magát - az emeleten
soha. Amikor a báróék még ott laktak, azért nem, későbbpedig, mi
után a család ismeretlen helyre távozott, és Heltai Jenő beköltözött
a földszinti két szobába, az emeleti ablakok mindig sötétek voltak,
és jókora lakat lógott a bejárati ajtón. Meglepődött hát, amikor a bo
torkálást követőenvégre odaért a villához, és azt látta, hogy fény
árban úszik az emelet. A meghívóra (már ha lehet így nevezni azt
az írásos, parancsnak tekinthető fölszólítást, amit egy bőrkabátos

alak kézbesített a Kéthly-vendéglöben) persze rá volt írva a cím, ám
Krúdy Gyula azt gondolta, hogy Heltaihoz kell mennie; csodálko
zott is, hogy micsoda dolog ez már megint, Heltaihoz meghívóval
érkezni, mégpedig az írói direktórium bizalmasnak és titkosnak mi
nősített utasítására, aztán ahogy megpillantotta az emelet világító
ablakait, egyszeriben rádöbbent, hogy itt nem Heltai Jenő meglá
togatásáróllesz szó, hanem valami egészen másról.

Csöngetésére rég nem látott libériás inas jött ki a villából és nyi
totta ki a kaput. Krúdy Gyula megint nagyot nézett, aztán úgy dön
tött, hogy aznap inkább nem csodálkozik többet. Csikorgott a hó
fehér kavics a lábuk alatt, ahogy az orgonabokrok közötti ösvényen
lépdeltek az épület bejárata felé. A hírlapíró meg akarta kérdezni
az inastól, hogy elkésett-e, végül úgy döntött, hogy ezt inkább Hel
tai Jenőtől kérdezi meg, aki már ott állt a bejárat előtt, és komor mél
tósággal kezet szorított vele.

- Mi ez az egész? - kérdezte Krúdy Gyula, mire Heltai Jenő
alig észrevehetőenmegrántotta a vállát:

- Én se tudom.
- Estélyt rendezel? - próbált viccelődniKrúdy Gyula, noha

mindketten úgy érezték, hogy ez most nem az az alkalom, amit el
lehetne tréfával ütni.

- Hogyne. Olyat, amin magam is vendég vagyok.
Odabent kiderült, hogy a hírlapíró nem hogy nem késett el, de el

sőként érkezett. Azt hamar meg tudták állapítani, hogy mindket
ten ugyanazt a meghívót kapták, ám hogy rajtuk kívül még kiknek
szólt a parancs, arról legalábbis egyelőre fogalmuk sem volt.

- Kérlek szépen, én lepődtem meg a legjobban, amikor azt 01
vastam, hogy ekkor és ekkor jelenjek meg itt, a villa emeletén, le
hetőség szerint minél jobb öltözetben - magyarázta Heltai Jenő.
- Ma egész nap ki se mertem nézni, nehogy olyasmit lássak, amitó1
megijedek. Este pedig lefürödtem, megborotválkoztam, előhúztam
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azt a frakkot, amit néhány éve kártyán nyertem a Szirmay bárótól. és
följöttem ide. Akkor már fényárban úszott a lakás. Csak abból mer
tem következtetni, hogy itt mások is lesznek, hogy gondolom, nem
az én fogyasztásomra szántak ennyi bort és szendvícset.

A tálcákhoz egyelőrenem nyúltak, helyette a zsúfolt könyvespol
cokat nézték meg, s együtt sóhajtoztak a boldog 19. századon, illetve
azon, hogy mennyire kár, hogy véget ért, és itt hagyott maga helyett
egy retteneteset. Flaubert, Jókai, Mikszáth és Maupassant kötetei so
rakoztak egymás mellett, mind eredeti nyelven, első kiadásban, de
nem hiányozhattak a költészet, a dráma és a próza egyéb nagy klasz
szikusai sem. Éppen nagy érdeklődéssellapozgattaknéhány eredeti
Dickens-fűzetet.amikor a libériás inas hangtalanul, komor árnyék
ként megjelent az ajtóban, majd félreállt. és beengedte Osvát Ernőt.

-Tán nem csöngettél? - érdeklődött fölvont szemöldökkel
Heltai Jenő.

- De csöngettem - bólintott Osvát Emő.
A kezében azt a jól ismert aktatáskát szorongatta, amelyben a

szerkesztőségi ülésekre szokta vinni a kéziratokat. Vagy legalábbis
vitte valamikor.

- Én nem hallottam semmit - csóválta a fejét Heltai.
- Én se - tette hozzá Krúdy. - Bár az igazsághoz hozzátarto-

zik, hogy nem is nagyon figyeltünk rá.
- Hát, figyeljetek! - intette mindkettejüket Osvát Emő. - Az

ember manapság soha nem lehet elég éber.
Osvát szellemi táplálék helyett inkább a szendvícseket részesí

tette előnyben, így otthagyták a polcot, és odasétáltak az asztalhoz.
El kellett ismemiűk, hogy a láthatatlan személyzet kiváló munkát
végzett: a szendvícsek frissek és ízletesek voltak. Némelyikre még
kaviár is került.

- Egyébként mit fognak velünk tenni? - csámcsogott Osvát
Emő. - Megetetnek, aztán mindenkit főbe lőnek?

Senkinek nem volt kedve nevetni, túlságosan is komolyan és va-
lóságosnak hangzott.

- Én azt se tudom, ki jön még - jegyezte meg Heltai Jenő.
- Hát nem te vagy a házigazda?
-Nem.
- Nem itt laksz már?
- De itt lakom. A földszinten. Viszont az emeleten most járok

először.

- Én már jártam itt - mondta Osvát Emő. - Még a Kohne
réknél. Igen gazdag família volt. S nagyon szerették a kultúrát. Bő
kezűen szerették.

Ezt hallván Krúdy Gyula megint Osvát ismerős aktatáskájára pil
lantott. Lapos volt. Mint az utóbbi időbenmindig.

- Még mindig nincs szó arról, hogya Nyugat megjelenhessen
megint?

- Nincs - válaszolta egész nyugodtan Osvát Emő.
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- Pedig Az Embert újraindították. Onnantól csak egy lépés
lenne.

- Azért elég nagy lépés ... Különben pedig Az Ember a szociál
demokratáké. Kunfiék propagandája. Diktatúrán belüli ellensúly a
Mával szemben. Már mintha a diktatúrában olyan sokat számíta
nának az ellensúlyok.

Krúdy önkéntelenül körbenézett. Meglepődött,hogy Osvát Ernő
ilyen bátran beszél.

- A Mának nemrégiben Kun Béla is nekiment. Összerúgták
volna a port Kassákkal?

- Nem ment neki, csak szocialista bírálatban részesítette. Hogy
a munkásoknak túl elvont az efféle művészet. Nem értik meg, amit
olvasnak. Az ilyesmivel csak elrettentik a tömegeket az olvasástól.

- Ebben igaza van.
- Hát persze. Igaza lesz, amint a tömegek elkezdenek olvasni.

Addig viszont miró1beszélünk? Szerintetek ezt ki lehet már bontani?
Heltai Jenő bizonytalanul bólintott. Osvát Ernő kinyitott egy

üveg francia pezsgőt. Töltött mindhármuknak. Kiváló pezsgő volt.
Még a háború előttről.

- A kávéházak is csak rejtegetik ezeket - csettintett elégedetten
a nyelvével Osvát Ernő. - Jobb időkre várva.

- Arra várhatnak - mondta Krúdy Gyula, és megint körülnézett.
- Hallottátok, hogya Stromfeld lemondott?
- Kicsoda? - kérdezte Heltai Jenő.
- A hadsereg vezérkari főnöke. Nem ért egyet a visszavonulással.
- Azzal én se értek egyet - jelentette ki Krúdy.
- Hát persze, hogy nem - mondta Osvát. - Te felvidéki vagy,

pont te értenél egyet? Különben egyikünk se ért vele egyet. De hiába,
mert kiürítik a Felvidéket. Vagy már ki is ürítették. Nem vagyok
naprakész a hadi jelentésekben. Mindenesetre nem tudom, ti hogy
vagytok vele, de szerintem néhány hét, és itt az antant. Van, aki már
érzi jövetelének előszelét. A Károlyi például már meg is szökött.

- Melyik Károlyi?
- A Mihály. A családjával együtt elhagyta az országot.
Krúdy Gyula kinyitotta a száját, hogy mondjon erre valamit,

végül nem talált megfelelő szavakat, és csöndben maradt. Homá
lyos, körvonalazatlan gondolat formájában az a futott át a fején,
hogy itt valami visszavonhatatlanul véget ért. Károlyi Mihály a há
ború előtti világ utolsó képviselőjevolt a maga szocialista nézetei
vel együtt. Bármi is jön ezután, egészen más lesz, mint ezelőtt.

- De az unokafivérének sem megy jól - folytatta a szemláto
mást kitűnően tájékozott Osvát Ernő. - A franciák lemondatták a
szegedi kormány éléró1. Merthogy túl reakciós. Kénytelen volt meg
válni a miniszterelnökségtől.

- S ki lett helyette?
- Egy számomra tökéletesen ismeretlen személy. El is felejtet-

tem a nevét. Polgári származású egyénekre cseréltek néhány föld-
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birtokost meg katonatisztet. Hátha az antant így jobban támogatja
őket. Mert amaz a monarchiát se akarja visszaállítani.

- Nagyon jól értesült vagy, Ernő.
- Ti talán nem jártok kávéházba? Az ember ott többet tud meg,

mintha csak Népszavát vagy Vörös Újságot olvas.
-Nem félsz?
- Mitől féljek?
Krúdy vállat vont.
Ebben a pillanatban megszólalt a csengő: Ambrus Lajos és Kóbor

Tamás érkezett. Ők se tudtak semmit arról, hogy miért és kinek a jó
voltából vannak itt. Kóbor Tamás viszont az egyik asztalon fölfe
dezett egy doboz finom szivart, aminek nagyon örült.

- Ha nem Heltai a vendéglátó - mondta, miközben megpróbált
a zsebéből előhalászott gyufából tüzet csiholni -, akkor nyilván az
írói direktórium. Az ő fejléces papírjára írták a levelet. A fenébe már!
Ócska vacak - eldobta a vörös csillaggal ékesített gyufásdobozt.

Osvát Ernő öngyújtót vett elő. Tűzzel kínálta Kóbort.
- Az nem lehet. En is benne vagyok az Írói direktóriumban, és

nem tudok semmiről.

- Mert te reakciós, polgári személy vagy - mondta Kóbor. 
A Móriczot kéne kérdezni. Az benne van mindenben. Ő bezzeg
nincs itt.

- Móricz? Miért pont a Móricz? - érdeklődött Krúdy Gyula.
- Mi a gond vele?

Kóbor Tamás helyett Osvát Ernő válaszolt:
- Gond egy szál sincs, kérlek szépen, mindössze arról van szó,

hogy tudottan a Zsiga markolja föl a legnagyobb honoráriumokat
az új kifizetési rendszerben. De nyilván megérdemli, hiszen egé
szen kiváló tollforgató. Egy szavam sincs ellene.

Innentől fogva folyamatosan szólt a csengő. Írók, költők, kritiku
sok, szerkesztők érkeztek sorban egymás után, egymás kezébe adva
a kilincset. Többségük komor arccal. Nagy Endre például azt a hírt
hozta, hogya Steinhardt mulatóban letartóztattak két humoristát.

- Pedig csak egy poén volt - mesélte. - Mondjuk, szó se róla,
igen jó poén, bár nem túl eredeti, én már hallottam korábban, má
soktól és másról, sőt az se kizárt, hogy én is előadtam annak idején
Váradon. Hogy a Steinhardt Géza néz lefelé a földre, erre kérdi a Rott
Sándor tó1e, hogy mit néz. Azt mondja a Steinhardt, hogy akomája,
Kun Béla képét. Kérdi erre a Rott: de hát komám, miért lefelé nézel,
miért nem akasztod inkább föl? Igen jó poén volt, de a közönség nem
mert nevetni. Azután meg végképp nem, hogy fölment a nézőtérró1

a színpadra néhány Lenin fiú, és már vitték is el mind a kettőt.

Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes szokás szerint egyszerre
érkeztek. Városszerte tudott dolog volt, hogy az addig mindig jó
kedvű Frici imádott felesége halála után teljesen összeomlott, és hó
napok óta nem találja régi önmagát, így hát a barátja istápolja és tá
mogatja. Ezúttal azonban a többiek meglepődvekonstatálták, hogy
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Kosztolányi Dezső sincs jó bőrben: arcán ugyanazt a mélabút vél
ték fölfedezni, ami a Karinthyéra is rátelepedett jó fél évvel azelőtt.

- Úgy látszik, ragályos - jegyezte meg Heltai Jenő, miután elő
zékenyen töltött a kollégájának a mézédes francia pezsgőből.

- Kérlek, ne is beszéljünk róla - legyintett Kosztolányi Dezső
a pohár nélküli kezével. - Tényleg nem vagyok jó passzban. Olyan
nyomasztó nekem ez a nyár. Csupa rossz dolog történik. Ma pél
dául baljós híreket kaptam a [óskáról.

- Miféle [óskáról?
- Az unokafivéremről.

- Tényleg? - fordult oda a név hallatán Fenyő Miksa. - Már
milyen régen nem hallottam felőle!Annak meg az idejét se tudnám
megmondani, hogy utoljára mikor találkoztam vele. Hát hogy van
a jó öreg Csáth Géza?

- Rosszul. Nagyon rosszul- csóválta a fejét Kosztolányi Dezső.
- Kiújult a betegsége, mégpedig ezúttal igen súlyos formában. Rá-
adásul lent van Szabadkán, intervenciós területen, ahová most le
se tudok menni. Vagy ha lemegyek, utána nem jöhetek vissza.

- Egyikünk sincs jól mostanában - mondta Ambrus Lajos. 
Ezek nem azok az idők, amikor jól lehetne lenni. Legföljebb keve
seknek - elhallgatott, és ijedten körbenézett, pontosan úgy, aho
gyan valamivel korábban Krúdy.

Nem tudni, mennyi idő telt el. Senki nem figyelte az órát, a társa
ságban pedig könnyebben múltak a percek. A szendvics fogyott, akár
csak a pezsgő és a bor, ám az továbbra sem derült ki, hogy miért és ki
rendelt ennyi irodalrnárt ide. Egészen addig, amíg megint ki nem nyílt
a hall ajtaja, és megjelent egy meglehetősen viseltes ruhájú, drapp öl
tönyös, gyűröttgallérú, kopott nyakkendős,kissé csúnya, pufók arcú
fiatalember vaskos ajkakkal és gyér hajjal, fölfelé kunkorodó cipőben,

s azt mondta az éppen a bejárat mellett szendvicset majszoló Krúdy
Gyulának, aki kívánesi pillantásokkal méregette az új jövevényt, és
azon gondolkodott, hogy vajon ki lehet ez, hogy:

- Mi már ismerjük egymást, Krúdy úr.
Kezet nyújtott. Krúdy Gyula megrázta, és nem tudta eldönteni,

milyen ez a kézfogás. Egyszerre tűnt puhának és erősnek.

Nem szólt túl hangosan ez a mondat, mégis betöltötte a Kohner
villa hallját. Mindenki odanézett, a társalgás elhallgatott. A hosszú
pillanatokra beállt csöndet végül Osvát Ernő törte meg:

- Kun elvtárs... Maga itt? Egyedül jött?
Az utolsó kérdés óhatatlanul csúszott ki és aggodalommal volt

tele. Kun Béla mosolyogva pillantott a háta mögé, ahol csupán a li
bériás inas álldogált.

- Én nem látok itt senkit, szerkesztőúr. Csak magukat. Aminek
viszont nagyon örülök. Köszönöm, hogy elfogadták a meghíváso
mat. Megengedik, hogy csatlakozzam?

Hamar kiderült, hogy noha többen legalábbis emlékeik szerint
most találkoztak először vele, Kun Béla mindenkiről tudta, hogy

521



kicsoda. Persze - merengett el ezen késöbb Krúdy Gyula -, nincs
ebben semmi meglepő: mielőtt politikára adta a fejét, Kun Béla
kezdő újságíró volt, aki mindenkit ismer vagy ismerni akar, ám őt

senki nem ismeri, legföljebb annyira, hogyaszerkesztőségekben
barátságosan megveregetik a vállát, és amikor megpillantják egy
kávéházban, valahonnét dereng a személye nekik. Föltéve, ha Kun
Béla járt bármikor is kávéházban. Krúdy Gyula nem emlékezett,
hogy akár az Abbáziában, akár a Japánban, akár a Centrálban, akár
a Hadikban találkozott volna vele.

Az is rövidesen világossá vált, hogy miért hívta őket össze a For
radalmi Kormányzótanács külügyi népbiztosa, aki különben néhány
hete a Vörös Hadsereg helyettes főparancsnoki tisztét is viselte. Tó1e
szokatlan módon nem politizálni akart. Hanem az irodalomról be
szélgetni. Vagyis inkább beszélni, hiszen a többiek nemigen szólaltak
meg - körbeállták a nagy, öblös fotelt, amelybe Kun Béla egy tányér
szendviccsel betelepedett (se bort, se pezsgőt nem ivott, nem kis elis
merést vívva ki ezáltal, hogy lám, végre egy miniszter, aki betartja a
saját kormánya rendeleteit), és hallgatták olykor terjengősre sikere
dett, ám a rögtönzés dacára is okosan, jól megszerkesztett és megfe
lelően strukturált mondatait. Melyekben az irodalom új rendszeréró1
esett szó, ami még tavasszal, mindjárt a proletárdiktatúra megalaku
lásakor megszületett, és azóta legföljebb finomítások történtek rajta,
azonban úgy tűnik,az írók és az irodalmárok nincsenek egészen tisz
tában vele, és nem használják ki a szisztéma adta kiváló lehetősége

ket. Pedig végre itt a kiváló alkalom: nem kell a közönség és a szer
kesztők kegyeit keresni és mindenféle elvárásoknak megfelelni, napi
megélhetésért az újságoknál kuncsorogni, hiszen a proletárdiktatúra
a saját kezébe vette az írók és az irodalom sorsát azzal, hogy létre
hozta az írói direktóriumot és választmányt, ami az íróknak ezentúl
rendszerés honoráriumot fizet, akképpen, hogy a tervként leadott és
megírandó könyvekre eló1egetis föl lehet venni, ezáltal biztosítandó
a nyugodt alkotás föltételeit. A könyvek kiadását is az állam vállalta
magára, miáltal elmúlik a veszély, hogy értékes művek kallódjanak
el csupán amiatt, hogy a megjelentetésük esetleg nem felelne meg bi
zonyos piaci érdekeknek. Egy írónak sem áll hát többé érdekében,
hogy a sikerre vadászra olcsó fércműveket írjon, mivel nincs kiszol
gáltatva se a kiadóknak, se az olvasóknak. Az írói direktórium listába
vette, hogy ki számít írónak és kitó1várhatóak értékes alkotások, azok
a tehetségek pedig, akik a kapitalizmus ingoványában nem tudtak ta
lajt fogni, most a szocialista állammal kötött tisztességes és méltányos
szerződés alapján nyugodtan dolgozhatnak. Temérdek írói érték fog
így átmentődni és a felszínre kerülni - magyarázta Kun Béla a fotel
ból, hozzátéve, hogy még az se elvárás, hogy az irodalom a szocializ
musról és a proletárdiktatúrárói szóljon, egyedül annyit kémek, hogy
ne lázítsanak a tanácskormány ellen.

- Csak hát az a helyzet, író urak - végig urazott, föl is tűnt min
denkinek -, hogy mi sokkal nagyobb aktivitást vártunk. Azt re-
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méltük, hogy az új rendszer adta szabadság kiváló alkotások tö
megét hozza majd el, miután levettük az irodalomról a kapitaliz
mus terheit. Önök azonban hallgatnak. Tisztelet a kivételnek per
sze, hiszen vannak az itt lévők között olyanok, akik nagyon jól
tudják, hogy minden nehézség ellenére az írói direktórium mükö
dik és teszi a dolgát. Én viszont azért jöttem el ma este Önökhöz, író
urak, hogy megkérjem magukat: legyenek kicsit kezdeményezób
bek. Hogy egészen pontos legyek, anélkül, hogy senkit ne bántsak
meg: nem szeretném, ha másodrendű alkotásokra áldoznánk az
állam pénzét. A proletárdiktatúra szerződéstkínál Önöknek, most
magukon a sor, hogy lépjenek. Az emberek kultúrára szomjaznak.
Olyan kultúrára, amit a burzsujok és az imperialisták eddig elzár
tak tőlük. Mi megadjunk a lehetőséget az embereknek a művelő

désre és a kulturált szórakozásra, kérem, hogy tegyék ezt Önök is!
A népbiztos elhallgatott. A Kohner-villa hallját csönd ülte meg.

Valahol az egyik szobában falióra kakukkolt. Aztán bejött nesztelen
léptekkel a libériás inas, és egy újabb tálca szendvicset helyezett az
asztalra a kiürült helyett.

Osvát Ernő törte meg a csöndet:
- Értjük, miró1beszél, Kun ... elvtárs - a megszólítás előtt egy pil

lanatnyit tétovázott, hogy mit is ildomos az "úr"-ra válaszolni. - Vol
taképpen meg is kell köszönnünk a diktatúra eme nemes gesztusát. ..

- Félreért, Osvát úr! - szakította félbe Kun Béla. - Gesztusról
szó nincs. Ez szimpla törvényszerűség.Így kívánja a történelmi
szükség. Mi csupán hallgatunk az idő szavára.

Osvát Ernő udvariasan megvárta, hátha a népbiztos és helyettes
főparancsnokakar még mondani valamit, azután folytatta:

- Egyszóval, csupán azt akartam kérdezni, hogy amennyiben
megvan a lehetőség a művek írására, úgy lesz-e mód azok publi
kálására is?

Fenyő Miksa gyorsan a nagyasztal felé fordult, és levett róla egy
szendvicset.

- Persze, hogy lesz - Kun Béla hangjában érkezése óta először

némi ingerültség csengett. - Különben mi értelme lenne az egész
nek, ha a maguk alkotásai nem jutnának el az olvasóhoz? Meg
mondtam: a proletárdiktatúra a saját kezébe veszi a könyvkiadást.
Önöknek annyi a dolguk, hogy bejelentik az írói direktóriumnak,
hogy milyen művet szándékoznak megírni. Erre előleget is fölve
hetnek. Már akár holnap, illetve - az órájára nézett - ma reggel is.
Magukon a sor. Amennyiben Krúdy úr például, teszem azt, a fel
vidéki hadjárat emlékére regényt óhajt írni a Felvidékről, ezt beje
lenti a direktóriumnak, megkapja a pénzt, és a nyugodt megélhetés
tudatában szépen leül és megírja a művet. Amit aztán a tanácskor
mány fog kiadatni. Ez ilyen egyszerű. Csak élni kell vele.

A megszólított Krúdy Gyula tó1e szokatlan módon egészen elpirult.
- Értem én, Kun elvtárs - folytatta Osvát Ernő. - Csakhogy ez

a dolog, ha jól látom, a könyvkiadásra vonatkozik. Ám mi van az új-
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ságokkal és az egyéb lapokkal? Hiszen maga dolgozott ebben a szak
mában, tudja jól, hogy nem jelenhet meg minden könyvként, van
nak kifejezetten a napilapok és a folyóiratok számára íródott művek.

- Léteznek újságok és folyóiratok. Természetesen lehet azokba
is írni.

- A meglévőkbe?

- Hova máshova?
- Úgy értem: az elóbb tárgyalt rendszer vonatkozhat lapok és

folyóiratok kiadására is?
Fenyő Miksa (még mindig a fal felé fordulva) abbahagyta a

szendvics majszolását.
- Ez a kérdés hosszabb meggondolás tárgyát képezi, szerkesztő

úr - felelte nyugodt hangon Kun Béla. - De ígérem, hogy amint
kicsit rendeződnek a dolgaink, meg fogjuk vizsgálni az ügyet.

Azzal fölállt, jelezvén, hogy az est hivatalos része véget ért. Ismét
a tálcához lépett, és levett róla egy szendvicset. Előtte barátságosan
megveregette Fenyő Miksa vállát, aki biccentett, és újra forgatni
kezdte a szájában a falatot.

A hangulat lassan oldódni kezdett. Néhányan körbevették Kun
Bélát, és az új rendszer részleteiről faggatták. Heltai Jenő arról ér
deklődött, hogy ki és mi alapján állította össze a ma esti meghívot
tak listáját. Kun Béla erre azt válaszolta, hogy ő személyesen, az
után, hogy áttanulmányozta az írói direktórium eddigi kifizetéseit,
és a névsort összevetett azoknak a neveivel, akiket ő a saját tapasz
talatai alapján úgymond számon tart. Közvetlen volt és barátságos.
Mindenkihez akadt egy jó szava, és mindenkiről tudott mindent.
Csupán egyszer komorult el az arca, amikor kiderült, hogy a Babits
nem jött el, de akkor is csak egy pillanatra, majd annyit mondott:
"Na, mindegy", és már túl is lépett ezen. Az irodalmárok is kezd
tek megnyugodni, páran már azt latolgatták, hogy mely művükre

vegyenek föl mielőbb előleget.

Aztán egyszer csak fölpattant a hall ajtaja, és néhány bőrkabá

tos, fegyveres férfi lépett be rajta. Mindnyájan a Lenin fiúk mívesen
megmunkált jelvényét viselték. Azt, amit Szamuely Tibor hozott
Moszkvából, Lenin elvtárs ajándékaként.

Mert köztük voltuk persze ő is: Szamuely Tibor. Kun Bélával el
lentétben őt valahogy szinte mindenki azonnal fölismerte. Vagy leg
alábbis megérezték, hogy ő az. Megállt néhány lépésnyire a hall be
járatától, csípőre tette a kezét, és metsző tekintetével végignézett a
bent lévőkön. Emberei két oldalt fölsorakoztak mögötte. Volt, aki
elővette az övtáskájából a revolvert, de egy bajonett is szegeződött

az irodalmárok felé.
Egyszeriben nyoma sem volt a felhőtlen hangulatnak.
- Tibor! - fogadta őszinte csodálkozással a láthatóan számára is

váratlan vendéget Kun Béla.- Szamuely elvtárs! Hogy kerülsz ide?
- Jól vagy, Kun elvtárs? - kérdezett vissza felelet helyett

Szamuely Tibor.
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- Nem is lehetnék jobban. De te mit csinálsz itt?
- A titkárnőd árulta el, hogy hol lehet téged megtalálni. Azon-

nal idejöttem. Reméltem, hogy még nem késő.

- Ha arra célzol, hogy van-e még a szendvicsekből, úgy talán
nem még időben érkeztél. .. De miről beszélsz?

Szamuely Tibor közelebb lépett Kun Bélához.
- Válthatnék veled négyszemközt néhány szót, Kun elvtárs?
- Az író urak az elvtársaink - felelte amaz, s közben a körülötte

állók tekintetét kereste, mintha biztatást és helyeslést várna tőlük.

- Nincsenek előttük titkaink.
- Én azonban, amit mondanék, csak veled szeretném megosztani.
Kun Béla rövid habozás után megindult feléje. Szamuely Tibor

határozott mozdulattal karon fogta, és szinte kirángatta az előszó

bába. A hallban csak a Lenin fiúk maradtak, fegyverrel a kezükben,
szemben az írókkal, költőkkel, kritikusokkal és szerkesztőkkel.

- Tudod, én akkor azt vártam, hogya Szamuely elordítja magát
az előszobából, hogy "Tűz!" - mondta Kóbor Tamás hazafelé
menet Krúdy Gyulának. - A bőrkabátosok pedig szépen halomra
lőnek bennünket, egyszerűen és végérvényesen megoldva az iro
dalmi problémákat.

Krúdy Gyula aggodalmasan pillantott előre. Ezen az estén több
ször is úgy találta, hogy túl hangosan mondanak ki olyan dolgokat,
amiket legföljebb suttogva volna ildomos. Vagy inkább úgy sem.
Szerencsére a motor elég zajos volt, az abronesok is pattogtak a kö
vezeten, sem a sofőr, sem az odakint a karosszériába kapaszkodó
vörösőröknem hallhattak kettejük párbeszédéből semmit.

Kun Béla autókat bocsátott a rendelkezésére azoknak, akik mesz
sze laktak az Andrássy úttól. Az irodalmárok pedig nem győztek

ámuldozni azon, hogy mennyi szolgálati járműve van a Forradalmi
Kormányzótanácsnak.

- Na de mi lehetett az a rettenetes nagy államtitok, ami miatt a
Szamuely ránk törte az ajtót?

- A Frici hallott valamit.
- A Frici? - csodálkozott Krúdy Gyula. - Miért pont a Frici?
- A Kunnal állítólag régóta ismerik egymást. Családilag is. Dol-

goztak együtt az egyik lapnál, vagy mit tudom én. S a Kun most
megsúgta neki, hogy meg akarták ölni. Merényletet terveztek ellene.
Ezt neszelte meg a Szamuely, és azért jött, hogy megakadályozza.

- Szörnyű - csóválta a fejét Krúdy Gyula. - Rettenetes világ
banélünk.

- Abban bizony. Ráadásul a Frici szerint valami belső emberek
esküdtek össze. A népbiztosok közül.

Egyszerre kezdtek kacagni. Maguk se tudták, miért. Először ne
vettek ezen az estén és éjszakán.

Az autó a Ferenc körúton haladt.
- Te nem a Margitszigeten laksz? - Kóbor Tamás kinézett az

ablakon.
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MIRIAM VAN HEE

Miriam Van Hee flamand
költönö Gentben született
1952-ben. Orosz költésze
tettanít, Oszip Mandelstam
ésAnna Ahmatova fordító
ja.1996-os, Achter de ber
gen (A hegyek mögött)
című, hatodik verseskötete
megjelenésekor Flamand
Kultúráért dmal jutalmazzák.
Abelgiumi Castor Astral ki
adó publikálta Het verband
tussen de dagen (Viszo
nyom a napokhoz) című,

1978 és 1998 között írott
verseiböl válogatott kötetét
kétnyelvű, flamand-francia
kiadásban. Ekkor a párizsi
Magazine Littéraire "az el-

- Most nem. Biztonsági okokból. Aki ott lakott, azt mind letar
tóztatták. Hanem hallod-e - az autó megállt a megadott házszám
előtt, úgyhogy Krúdy Gyulának egyszeriben suttogóvá vált a
hangja -J nem tudod, hogy illik ilyenkor: adjak neki jattot?

Kóbor Tamás a sofőrre pillantott:
- Persze, kérlek, adjál.
- Na de ez mégse konflis, hanem kormányzati autó...
- Na és? Elhozott ide.
- Te tovább mész?
- A Lágymányosra.
- Fogsz adni?
-Fogok.
Krúdy Gyula biccentett, sebtiben megszorította Kóbor Tamás

kezét, majd előrenyújtott egy bankjegyet. A sofőr megnéztej hogy
mindkét oldalára nyomtatva van-e (volt), majd zsebre vágta.

- Hálásan köszönöm, méltóságos uram - morzsolta a fogai kö
zött. Krúdy Gyula ijedten nézett a vörösőrökre: nem látszott rajtuk,
hogy meghallották.

Kiszállt Kun Béla autójából, és csakúgyJ mint amikor az éjszaka
elkezdődött, megpróbálta összébb húzni magán a felöltőt. Hűvös

volt a júliusi hajnal.

történet
amiott van a szemünk előtt

s nekünkálmatlan éjszakát szerez
nincs is ott a szemünk előtt

mi térünkvisszamindig
a vasútra, sínre, töltésre néző

szobába J hol
nem volt tapéta,
semfüggönyök, így aztán
láthattuk mindiga fákat, afűzet

melyetki kellett vágni,
féltünk, hogyegy vihar
rádönti a tetőre

az összhangot kerestük,
deegy mukkotsemszóltunkegymásnak
arról, mit álmainkban láttunk

vagyis nema szélvolt
vagyis nem a fák
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