
1956: lengyel költők
Picasso
békegalambjáról
Pablo Picasso sohasem rejtette véka alá politikai érzelmeit. Bár nem
lépett be a Francia Kommunista Pártba, kommunista szimpati-
zánsként tartották nyilván, s így amikor Louis Aragon 1949 tava-
szán jelképet keresett a párizsi Békekongresszushoz, és választása
Picasso egyik galambot ábrázoló litográfiájára esett, a spanyol
emigráns művész némi vonakodással ezt elfogadta. Bár Noé bár-
kája óta a galamb hagyományosan a béke jelképe lett, Picasso fur-
csállta, miért éppen „egy ilyen kegyetlen madarat” választanak a
nemzetközi békemozgalom szimbólumául. Mindenesetre galambja
népszerű lett a szovjetbarát békekongresszusokon; 1952-ben, a Ber -
linben megrendezett kongresszuson már óriási plakát volt látható
a színpad mögött rajta „Picasso békegalambjával”.

A francia antikommunisták Paix et Liberté csoportja szellemes
megoldással reagált a La Colombe roppant sikerére. La Colombe qui
fait BOUM (A BUMM-ot csináló galamb) címen ellenplakátot adtak
ki már 1950-ben, amelyen a sarló-kalapácsos galamb nagyon ha-
sonlított egy szovjet tankra. Ennek az ellenplakátnak a létjogosult-
ságát aztán először az 1953-as kelet-berlini események, majd ké-
sőbb az ötvenhatos magyar forradalom bizonyították. Kevesen
tudják viszont, hogyan reagáltak a lengyel költők Picasso békega-
lambjának Magyarországgal kapcsolatos drámai átalakulására.

Elsőnek ez a motívum a később Nobel-díjas, akkoriban még kom-
munista párttag Wisława Szymborska költészetében bukkan föl.
Szymborska különösen érzékenyen reagált az 1949-ben kivégzett, volt
kommunista belügyminiszter Rajk László ünnepélyes rehabilitálásá-
ra 1956. október hatodikán. Ez, mint tudjuk, Rajk újratemetésével járt,
és bizonyos szempontból a huszonharmadiki nagy diáktüntetés fő-
próbájának tekinthető. Bár a részletekről Szymbors ka keveset tudott,
a forradalom kitörése után azonnal ráérzett az összefüggésekre — en-
nek bizonyítéka Temetés című verse, amit én fordítottam magyarra.1

A nyolc versszakos vers maró iróniával írja le a kihantolt test marad-
ványainak ünnepélyes újratemetését: „S te nép, csodáld e tettet / e nagy-
szerű eredményt: / ki egyszer született meg / — kétszer is eltemet-
ték”, majd az ötödik versszakban ezt olvashatjuk: „Tekintetük elrévedt,
/ a földről fel az égre, / hogy jön-e már galambraj, / hoz-e bombát cső-
rében. / Tekintetük elrévedt.” Itt a fordításban a szótagszám kedvéért
kicsit meg kellett változtatnom Szymborska eredetijét, amelyben
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gołębie áll, vagyis csak „galambok”. Ez azonban nem változtat a szö-
vegkörnyezeten — lehet, hogy az akkor már Krakkóban élő költőnő
látta valahol a francia antikommunisták plakátját a „BUMM-ot csináló”,
vagyis a lövöldöző-bombázó békegalambról, jóllehet versében nem tank-
ról, hanem repülőgépekről van szó. Bár 1957-ben már újra működött
a pár hónappal korábban szinte teljesen szétvert és felszámolt lengyel
cenzúra, Szymborskának ez a nyíltan magyarbarát verse mégis meg-
jelent a Wołanie do Yeti (A Yeti hívása) című, 1957-ben Krakkóban kia-
dott verseskötetében, onnan vettem át és közöltem 1986-os londoni len-
gyel–magyar Polscy poeci o węgierskim październiku (Lengyel költők a
magyar Októberről) című versantológiámban.

Egy másik, akkor még nagyon fiatal, de már verseivel meg-meg-
jelengető boroszlói költőnő, Urszula Kozioł Szymborskánál közvet-
lenebbül, ha tetszik, „névre szólóan” fogalmazta meg érzéseit A ga-
lamb legendája című versében. Ez a vers, amelyik először 1956 őszén
egy kis példányszámú, Pogłądy című boroszlói diákújságban látott nap-
világot, még nem éri el Kozioł későbbi verseinek erejét, esztétikai meg-
oldásai vitathatóak, de a jelképek rögzítése nyilvánvalóvá teszi, mi-
ről van benne szó: egy hajó kapitánya (eredetiben „sternik”, ami inkább
kormányost jelent) Pablo (béke)galambját beleölte a „kék Dunába”.
Más szóval a galamb megölése (értsd a szovjet katonai beavatkozás
Magyarországon) bevérzi a straussi Dunát és vérfoltokat hagy a ka-
pitányon. Ezek után jogos az utolsó sorban megfogalmazott kérdés:
„hová lett a galambod, Pablo?”

1956–57-ben rengeteg lengyel költőt ihletett meg a magyar forra-
dalom, vagy ahogy egyesek akkoriban aposztrofálták, „a magyar tra-
gédia”. Csak 1986-as antológiám megjelenése után jutottam hozzá olyan
lengyel szamizdat kiadványokhoz, amelyekben újabb magyar tárgyú
verseket találtam, s így a tíz évvel későbbi második kiadásba 19 helyett
már 22 verset tudtam felvenni, köztük Urszula Koziołét. De az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy Kozioł engem már röviddel az első kiadás
megjelenése után levélben figyelmeztetett „lappangó”, 1956-ban szü-
letett magyarbarát versére, amelyet itt közlök saját fordításomban:

A galamb legendája

Volt egyszer egy ilyen legenda
a galambokról egy országban:
a kapitány Pablo galambját becsalta,
s beleölte a kék Dunába.

Igazat mond a föld, a bevérzett.
Szörnyű folt hullt a kapitányra:
árnyéka a vergődő galambnak,
ahogy belefúlt a kék Dunába.
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Mire jó most a csönd, s a kék ég,
ha torkunkra forrt a szabad szó?
Duna vize fröccsent a kapitányra,
— hová lett a galambod, Pablo?

De volt még egy, érdekes módon ugyancsak boroszlói költő, Tymoteusz
Karpowicz, akit szintén megihletett Picasso békegalambja. Karpowicz,
aki 1921-ben született Wilno, a mai Vilnius közelében, és csak az ötvenes
években költözött Boroszlóba (Wrocławba), nem sokkal a „magyar ese-
mények” után írta meg, és már 1958-ben meg tudta jelentetni Tollak című
versét. Később, már a hetvenes évek közepén Karpowicz kivándorolt
az Egyesült Államokba, hosszú évekig Chicagóban, egyetemen taní-
tott, ott is halt meg 2005-ben. Mint számos más ötvenhatos verset, ezt
is a párizsi Irodalmi Újságban közöltem először, majd később belevet-
tem Az ismeretlen fa című lengyel versantológiámba,2 tehát belekerült
a nyugati magyar irodalom vérkeringésébe — ami korántsem jelenti
azt, hogy sok mai magyar olvasó ismerné. Karpowicz ebben a rövid,
de azt hiszem, lényeglátó versben — Koziołhoz hasonlóan — Picasso
galambjának megölését írja meg, rendkívül szemléletesen: a galamb-
tollak széthullásán át. A vers erejét növeli, hogy mondandója fokoza-
tosan bontakozik ki, s az voltaképpen a harmadik és negyedik vers-
szakban tetőzik. Itt a rímek megőrzése miatt változtatnom kellett a vers
utolsó során, ami szerint ezektől a pihekönnyű tollaktól grzbiet ziemi
ugina, vagyis „meghajlik a Föld gerince”. Azt hiszem, megoldásom ki-
elégítő — mindenesetre Karpowicz, akivel többször találkoztam, bár
nem tudott magyarul, „ránézésre” meg volt elégedve vele.

Ebben a versben a lengyel költő rátapint a dolog lényegére: a toll-
fosztott, agyonlőtt békegalamb tollaival nemcsak a magyar és a len-
gyel folyókat vérzi be, hanem legjobban a Volgát — ezután nem
lehet többé szó „baráti segítségről” és „szocialista szolidaritásról”.
Más szóval lelepleződött a szovjet birodalom imperialista jellege,
az, hogy nagyhatalmi érdekeiért bármikor hajlandó feláldozni a
közös eszméket és célokat, saját korábbi „békepropagandájával”
együtt. A poszt-sztálini Szovjetunió külföldi megítélésében ettől
kezdve, függetlenül az ipari termelés növekedésétől és az űrhajó-
zásban elért eredményektől, az elpusztított galamb könnyű tollai-
nak súlya húzza le a mérleget.

Tollak

A tüzes golyótól
szívenütött galamb
szárnyról szárnyra veti
verdesi halálát

Hullanak a tollak
széjjelnyílt mezőkre

2Occidental Press,
Washington D.C.,

1978, 65.
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kemény hegyekre és
a göndör folyókra

Véres tollakat hord
a Visztula Duna
a legvéresebbet
széles Volga hordja

Pihekönnyű tollak
sugárnál könnyebbek
de súlyuktól mégis
a világ görbed meg

öregasszony
csukott szem
néz a falból
a mész hiába marja

szúrós haj
nő a résen
levágod naponta

a kéz már föld
széthullik
morzsolja a bőröd

ne félj

kislány volt
zöld hajtásokat vitt
az útra szórta őket

a szél
megrágta a kertet
míg aludt

megkeményedtek a virágok
zörögnek

JÁNOSA ESZTER
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