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Ár tat lan vál to zat

A szer zõ: Azt hi szem, 1960 te lén kez dõ dött, mert 
Nicole ak kor meny as  szo nyom volt, és ilyen mi nõ sé gé-
ben vit tem el Garához2, hogy ha di ter vet szõ jünk. Kap tam 
ugyan is egy fej lé ces le ve let a Ma gyar Kon zu lá tus tól, 
hogy édes anyám út le vélké rel mé nek ügyé ben fá rad jak 
be a kon zul hoz. A ku pak ta ná cson meg ál la pod tunk: ha 
be lé pé sem után egy órá val nem jö vök ki, ak kor Nicole 
ér te sí ti Garát, õ pe dig a Prefektúrát3. Ja nu á ri hi deg ben 
apám tól örö költ, szõr me gal lé ros bun dá ban men tem be. 
Ez azért ér de kes, mert Pat kó kon zul ezek kel a hí zel gõ 
sza vak kal fo ga dott: „Mi lyen jó ka bát ja van, Karátson 
úr.” Tu dat ta, hogy anyám meg akar lá to gat ni, és ah hoz, 
hogy egy ma gyar ál lam pol gár Pá rizs ba utaz zon, a ha tó sá-
gok nak meg kell is mer ked ni ven dég lá tó já val. Szó val, mit 
csi ná lok, mi bõl élek és, pár perc múl va még mo soly gó-
sab ban: ki vel ta lál ko zom. Fran cia év fo lyam tár sa im ne vét 
so rol tam; ezek per sze nem ér de kel ték, an nál in kább pá ri-
zsi ma gyar „dis  szi dens” po li ti ku sok, a me ne kült ma gyar 
di ák szö vet ség, az Iro dal mi Új ság. Ma gya ráz tam, hogy 
ta nul má nya im mal fog lal ko zom, vis  sza vo nult éle tet élek. 
Csak új ra kezd te. Már öt ven hét per ce pró bál ko zott. Fel-
áll tam, s ki vo nul tam az zal, hogy nem lá tom, mi kö ze van 
anyám út le vélké rel mé nek az emig rá ció po li ti kai te vé keny-
sé gé hez. Õ saj nál ta, hogy én ezt nem lá tom.

Az ol va só: Gara mit szólt?
A szer zõ: El szí vott egy Gauloise-t szip ká ban, és azt 

mond ta, for dít sak le nyers ben még két Ady-ver set. Mert 
hogy anyám fo ga dá sá val úgy sem kell majd fog lal koz-
nom. Ez utób bit két ka land re gény be il lõ je le net ke re té ben 
ma ga Pat kó is meg erõ sí tet te. Már ci us ele jén csõ pos ta ér ke-
zett tõ le, hogy sze ret ne ve lem ta lál koz ni a Dome ká vé ház 
te ra szán a Boulevard Montparnasse-on. Két véd szen te met 
megint ér te sít ve el men tem, és a jó is me rõst fel is fe dez-
tem a szé les te rasz mé lyén, hát tal az üveg fal hoz hú zód va 
és a Fi ga ro lap ja i ba bur ko lóz va. „Gon do lom, édes anyám 
út le ve lé nek ügyé ben ke res. – Igen, az õ ké rel mét el uta sí-
tot ták, és ma ga tud ja, hogy mi ért.” Gra tu lált az tán ah hoz, 
hogy Hrus csov (csak így, elv társ nak nem ne vez te) pá ri-
zsi lá to ga tá sa kor nem de por tál tak a franciák.4 „Eb bõl is 
lát szik, hogy ma ga nem az el len sé günk.” Ra vasz ávós 
be ve ze tés volt, tech ni ka i lag „ér té kel tem” a re to ri ká ját. 
Til ta koz tam az el len, hogy idõs anyám ide ge it em ber te le-
nül pró bá ra te szik. Õ ment sé gül azt hoz ta fel, hogy ne kik 
– nem mond ta meg, hogy kik nek – ve lem elõbb job ban 
meg kell is mer ked ni ük. Ba rát koz va, biz ta tó an kér de zõs-
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kö dött né ze te im rõl, ter ve im rõl. Mi kor megint ma gyar 
kap cso la ta i mat fir tat ta, ne kem csak a tá vo zás ki bú vó ja 
ma radt. Szep tem ber ben újabb le vél hí vott anyám ügyé-
ben a Dome te ra szá ra. A Fi ga ro le pe dõ jé bõl ki bon ta ko zó 
Pat kó el kezd te megint az ér dek lõ dést, én pe dig mond tam, 
hogy ak kor me gyek. Már emel ked tem, ami kor elõ buk-
kant egy ala csony, bar nás ké pû, kon dor ha jú fi a tal em ber, 
akit a kon zul a ma ga utód ja ként mu ta tott be. Mert az õ 
pá ri zsi ki ne ve zé se le járt. Ket ten kezd tek el ér dek lõd ni 
egész sé gem és ma gyar is me rõ se im iránt. Kis vár tat va 
ha laszt ha tat lan kö te le zett sé ge im re hi vat koz va bú csút vet-
tem. „Hát ak kor az édes any ja út le ve le nem ér dek li? Nem 
akar ja õt vi szont lát ni?” – „Ne kem eb be nin csen be le szó-
lá som.” – „Azért a met ró ig el kí sér jük.” Garára gon dol-
tam. Õ me sél te, hogy pár év vel az elõtt Bu da pes ten, két 
bal lon ka bá tos alak há rom órán át sé tált ve le a Nem ze ti 
Mú ze um kö rül, az õ pá ri zsi kap cso la tai iránt ér dek lõd ve. 
Gara ak kor kény te len-kel let len ve lük sé tált. Én leg alább 
ki nyújt hat tam a lé pést. Köz ben hall gat tam, hogy anyám 
men  nyi re sze ret ne ta lál koz ni ve lem. A Vavin-ál lo más nál 
az új kon zul szé les mo sol  lyal: „Karátson úr, ha bár mi re 
szük sé ge van, te le fo nál jon a Kon zu lá tus ra és kér je a Gyu-
szit. En gem kap csol nak.” Pat kó pe dig ba rát sá go san ráz va 
ke ze met: „Karátson úr, hol nap én már ott hon le szek. Mit 
egyek az egész sé gé re? Ha lász le vet?”

Az ol va só: Jó, hogy nem éne kel te el a „sár ga ri gó szól 
a Ti sza partján”-t. Hát nem mon dom, pro fi volt. Pri mi tív 
egy ki csit, de pro fi.

A szer zõ: Elég ha té kony, ha be le gon dolsz. Szá mold 
meg, hány hú ron rög tön zött. A fiú ra gasz ko dá sa any já-
hoz, aki szen ved gyer me ke el vesz té se mi att, a be fo ga dó 
or szág „áru lá sa”, a gyo mor hon vá gya, a ba rát sá gos hang-
nem, ami bõl ki ol vas ha tó a) hogy a Ma gyar Nép köz tár sa-
ság kon zul ja sze mé lyes ro kon szenv bõl ke re si a kap cso la-
tot a de lik vens sel, szó val hogy ez utób bi meg be csü lés ben 
ré sze sül, és b) hogy „dis  szi dá lá sa” nem vég ze tes, min den 
el si mít ha tó, csak le gyen õszin te a jó aka ró i val, akik ez eset-
ben tál cán hoz zák a bol dog ság ban úszó édes anyát, amit 
csak egy szív te len gyer mek uta sít hat vis  sza. 

Az ol va só: Ma gyar áfi um is volt, csak ezt nem ta nít ják 
kö zép is ko lá ban.

Mi u tán a tu dás al má ja ölem be pot  tyant

Két hét tel azután, hogy le ír tam a pá ri zsi ma gyar kon zu-
lá tus 1960-as zsa ro lá si kí sér le tét – me lyet anyám út le vél- 

1 Két kü lön bö zõ idõ ben ké szült rész let Ott ho nok cí mû em lék írá som har ma dik kö te té bõl.
2  Gara Lász ló (1904–1966): mû for dí tó, szer kesz tõ, új ság író. A hú szas évek ele jén te le pült Pá rizs ba, ahol új ság író ként és for dí tó ként dol go zott. 1945 

után a ma gyar kül kép vi se le ten vál lalt mun kát, 1952-ben vis  sza te le pült Ma gyar or szág ra, ki ne vez ték kultúrtanácsosnak a pá ri zsi ma gyar kö vet ség re, 
ahon nan 1956-ban is mét emig rált. Min den ide jét a ma gyar iro da lom fran cia or szá gi meg is mer te té sé nek szen tel te, szá mos ma gyar iro dal mi mû vet 
for dí tott fran ci á ra. Leg je len tõ sebb mun ká ja a szer kesz té sé ben meg je lent ma gyar köl té sze ti an to ló gia (Anthologie de la Poésie Hongroise du XIIe 
siècle à nos jours, Seuil, 1962), amely ben a ma gyar mû for dí tói ha gyo mány nak meg fe le lõ en ki vá ló fran cia köl tõk nyers for dí tás ok alap ján tol má-
csol ták a ver se ket. E kö tet nyo mán ha son ló vá lo ga tás ké szült a Seuil-nél a len gyel és a por tu gál köl té szet bõl is.

3 Rendõrfõkapitányság fran cia ne ve.
4  A fran cia ha tó sá gok ez al ka lom ból csak ugyan, ha jól em lék szem, Kor zi ká ba küld tek egy cso mó fran cia or szá gi ma gyart, aki krõl fel té te lez ték, hogy 

eset leg egy SZU el le ni tün te tés ben te vé ke nyen részt vesznek. 
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kér vé nyé nek ürü gyén kez de mé nye zett két ak ko ri tiszt vi se-
lõ–, va gyis 2007 már ci u sá ban meg kap tam az Ál lam biz ton-
sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá rá tól a rám vo nat ko zó 
ira tok ból száz öt ven nyolc oldalt.5 Csu pán négy év anya gát 
tar tal maz ták, az 1959–1963 köz ti e két, de ez a „ke vés” 
ép pen a szó ban for gó eset re vo nat ko zott. Er rõl ed dig csak 
azt mond tam el, amit én ta pasz tal tam, ezek ben a fo gal maz-
vá nyok ban vi szont „õk” tár ták elõ ta pasz ta la tu kat, és meg 
kell mon da nom, az övék jó val ös  sze tet tebb lá tás mód ról, 
dú sabb fan tá zi á ról ta nús ko dott. El sõ kis be szá mo lóm ban 
úgy vél tem, há rom ta lál ko zás ról ér de mes be szá mol ni, 
ezek tar tal maz zák a lé nye get. Mi vel a lé nyeg az, ami rõl 
tu dok. Az itt ol va sott uta sí tá sok ból, fel jegy zé sek bõl, tá jé-
koz ta tók ból, je len té sek bõl, ér té ke lé sek bõl, ter ve ze tek bõl, 
he lyes lé sek bõl, hely te le ní té sek bõl ki de rült azon ban, hogy 
bi zo nyos hely ze tek ben a lé nyeg el kép zel he tõ olyas mi nek 
az alak já ban, ami rõl fo gal mam sin csen. Azt hit tem ugyan-
is, hogy ami kor a fent em lí tett két dip lo ma tá nak ál cá zott 
ávós nak meg erõ sí tet tem, hogy bár sze ret nék ta lál koz ni 
anyám mal, a ma gyar emig rá ci ó ról nem áll mó dom ban 
tá jé koz tat ni õket, ezt õk kény te len-kel let len tu do má sul 
vet ték és a to váb bi ak ban le száll tak ró lam. Ez zel szem ben 
a le vél tá ri do ku men tu mok ból azt lát tam, hogy õk egy ál ta-
lán nem mond tak le ró lam, és még há rom évig va ló sá gos 
be szer ve zé sem rõl ál mo doz tak. Tud to mon kí vül. Ugyan-
is szán dé kuk kal tény le ge sen so sem ruk kol tak elõ. Te kint-
ve, hogy a kér dé ses idõ szak ban sze mé lyem kö rül nagy-
já ból har minc öt sze mély kons pi rált a ku lis  szák mö gött, 
írá sos for má ba önt ve mind azt, ami fe jé ben meg for dult, 
a né hány szó ban ös  sze fog lal ha tó zsa ro lá si kí sér let bõl a 
lé nyeg át ala kult va ló sá gos iro dal mi te vé keny ség gé.

Az ol va só: Ávós re gén  nyé? Ak kor itt is szük ség lesz 
ol va só ra.

A szer zõ: Van itt har minc öt nél is több ol va só.
Az ol va só: Az ávéhások? Azt aka rod mon da ni?
A szer zõ: Azért, mert egy más szö ve ge it mind ol vas-

ták, és köz ben mind egyik az én gon do la ta im ban pró bált 
ol vas ni.

Az ol va só: Mint egy le vél re gény ben?
A szer zõ: Va la hogy úgy. Olyan ban, ami lyen egyet-

len té má ról szól. Ró lam. Vágy tak rám és csak nem 
kap tak meg.

Az ol va só: Har minc öt em ber re mény te len sze rel me? 
Me le gek vol tak?

A szer zõ: Biz tos volt köz tük egy-ket tõ, de nem er rõl 
volt szó.

Az ol va só: Ha nem?
A szer zõ: Egész pon to san a Ká dár-rend szer hi ány ér-

ze te i rõl és szo ron gá sa i ról. At tól tar tott ál ta lá ban, hogy 
szám lál ha tat la nul sok a rés az erõs bás tyán. Tud ta, hogy 
a for ra da lom le ve ré se után a né ma ság ra kény sze rült ha zai 
tár sa da lom ban nem nép sze rû, bár szov jet se gít ség gel az 
el len szenv vel nagy já ból meg bir kó zik. Mit te gyen azon-
ban a ki me ne kült két száz ezer em ber rel, akik óha tat la nul 
meg erõ sí tik a ré geb bi és tö mé nyen rend szer el le nes emig-
rá ci ót? Ugyan az orosz meg szál lást nem tud ják meg szün-

tet ni, de a Ká dár-kon szo li dá ci ót las sít hat ják, el is me ré sét 
pe dig a nyu ga ti vi lág ban aka dá lyoz hat ják. Fo lya ma to san 
rossz hí rét kelt he tik, be tart hat nak dip lo má ci ai és ke res ke-
del mi té ren, el szi ge tel he tik kul tu rá li san. Ami vel bá to rít-
ják a ha zai ros  szal ló kat. A fe nye ge tett ség ér zé sét nö vel te, 
hogy a kül föld ön ala ku ló bo szor kány kony hák ban min dent 
tud tak a párt ál lam ról, a párt ál lam vi szont alig lá tott be le 
az el len fél kár tyá i ba. Sü ke ten, vak sin nyúj to gat ta ke zét 
a leg ki sebb fel vi lá go sí tá sért, és hogy biz tos le hes sen dol-
gá ban, moz gó sí tot ta kül ügye se it, akik nek több mint fe le 
bel ügyes volt.

Az ol va só: Ezek bõl ju tott rád har minc öt?
A szer zõ: Ál lo mány ban le võ nagy já ból hu szon öt, nem 

szá mol tam meg pon to san, csak az bi zo nyos, hogy rang so-
ruk fõ had nagy tól ve zér õr na gyig ter jedt.

Az ol va só: Mi lyen meg tisz te lõ. Meg is mer ked tél mind-
egyik kel?

A szer zõ: Ugyan. Hár muk ki vé te lé vel csak az alá írá-
suk kal a ki adott dos  szi é ban. Szá mom ra mind má ig épp a 
szel lem osz tag az el ké pesz tõ, az arc nél kü li lé gió, mely fél 
év szá zad dal az ese mé nyek után kezd el go mo lyog ni kö rü-
löt tem, tu dat va, hogy ne kik volt ak kor kö zük hoz zám, és 
ön tu dat la nul ne kem is hoz zá juk.

Az ol va só: Unheimlich?
A szer zõ: Unheimlich. Kaf ka sze rep lõi jut nak eszem-

be, vagy Ca mus ve lük ro kon Meursault-ja. Ahogy elõ-
jöt tek, olyan ér zés fo gott el, hogy nem va gyok ott hon 
ön ma gam ban.

Az ol va só: Ak kor, ami kor az egész el kez dõ dött, nem 
ugyan ezt érez ted?

A szer zõ: In kább a ki hí vás fe szült sé gét. Mi kor be hív-
tak 1960 ja nu ár já ban a pá ri zsi kon zu lá tus ra, egyet len 
ke fe ha jú funkcival ta lál koz tam. Ve le vív tam a csör tét, 
s a mö göt te meg hú zó dó szer ve zet nek õ adott ar cot. És 
nagy já ból ké zen fek võ nek tar tot tam az ös  sze füg gést, hogy 
anyám út le ve lé ért õk, el len fe le im, meg pró bál nak tõ lem 
el len szol gál ta tást kap ni.

Az ol va só: Nem így volt?
A szer zõ: Lát szat ra csu pán. Anyám 1959 õszén ad ta 

be út le vélké rel mét. A le vél tá ri anyag vi szont tar tal maz 
1957. no vem ber 4-érõl kel tez ve egy in for má torje len tést, 
mely nek szer zõ je, ne vez zük a to váb bi ak ban Tariknak, 
si ke res kap cso la tok em be ré nek jel le mez, aki Gyergyai 
Al bert nek, õt idéz ve, „leg te het sé ge sebb és leg ked vel tebb 
ta nít vá nya és ba rát ja”, az Eu ró pa Ki adó volt lek to ra, be ju-
tott a „Fran cia fel sõ ok ta tás leg ko mo lyabb és leg hí re sebb 
in té ze té be, az École Normale Supérieure-be, amely sok 
fran cia fi a tal ál ma”, érint ke zik emig ráns kö rök kel, kü lö-
nö sen írói kö rök kel, elõ adá so kat tart, ír az Iro dal mi Új ság-
ba. „Nem ré gi ben Lon don ban is volt, ahol Ig no tus  szal is 
ta lál ko zott, a kö zel jö võ ben Ame ri ká ba is ké szül. Süpek6 
sze rint po li ti kai szer ve zõ te vé keny sé get is fejt ki, s en nek 
kö szön he ti si ke re it.”

Az ol va só: Ez mind te vol tál egy kor?
A szer zõ: Lon don ba csak egy év vel ké sõbb lá to gat-

tam, Ig no tus  szal is va la me lyik ké sõb bi uta mon ta lál koz-

5  Tíz évig vár tam er re. 1997-ben ad tam be az el sõ kér vényt a Tör té ne ti Hi va tal nak. 1998-ban vá la szol tak: meg te kint he tem az anya got a ku ta tó ter-
mük ben. Ja va részt sa ját hol el fo ga dott, hol vis  sza uta sí tott be uta zá si ví zum ké rel me im má so la tát tar tal maz ta, eze ket a pá ri zsi ma gyar kon zu lá tu son 
ad tam be 1967-tõl. An  nyi de rült ki, hogy til tó név jegy zé ken sze re pel tem. Azon me le gé ben be ad vány ban rek la mál tam egy rész le te sebb anyag fel tá-
rást. Ha a fent em lí tett ütem ben zaj lik, ta lán száz nyolc va na dik évem ben hoz zá is jut ha tok.

6 Süpek Ot tó, ak kor ad junk tus a fran cia tan szé ken. Párt tag. Tarik kol lé gá ja.
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tam, Ame ri ká ba sem ké szül tem, örül tem, hogy Pá rizs ban 
ta nul ha tok.

Az ol va só: Így még hí zel gõbb ez a Tarik.
A szer zõ: Olyan hí zel gõ, hogy a II/5-e al osz tály „rny. 

fhdgy”.-a meg jegy zés ként a je len tés alá gé pel tet te: „Vé le-
mé nyem sze rint ér de mes len ne be szer ve zés cél já ból a 3. 
osz tály fi gyel mét fel hív ni Karátsonra.” A je len tés fö lé 
pe dig egy „szds.” kéz zel oda ír ta 1958. I. 29-i dá tum mal: 
„Emig rá ci ós vo na lon ér de kes le het. Ad juk át.”

Az ol va só: Édes anyád ak kor még egy ál ta lán nem ké rel-
mez te út le ve lét.

A szer zõ: Nem bi zony. Ami kor kér vé nyez te, a há ló zat 
már két éve ug rás ra ké szen állt.

Az ol va só: Ha Tarik nem je lent, vagy ke vés bé el is me rõ-
en fo gal maz, ak kor ta lán az ÁVH sem vet sze met rád.

A szer zõ: Meg le het. Elég az hoz zá, há rom hét tel 
anyám ké rel me zé se után, 59. ok tó ber 27-én már ment a 
drót Pá rizs ba: „Kö zöl jük az elv tár sak kal, hogy ada ta ink 
sze rint Karátson End re (a to váb bi ak ban Haj nal Gá bor, sZ: 
Bu da pest, 1933. szep tem ber.: 28., a: Etter Klára) Pá rizs, 
XIVe 2, square Delambre alat ti egye te mi hall ga tó, a 
Sza bad Ma gyar Egye te mis ták Szö vet sé ge fran cia or szá gi 
tag szer ve ze té nek el nök he lyet te se. Ne ve zett ér tel mi sé gi 
csa lád ból szár ma zik.”

Az ol va só: Mi az, hogy Haj nal Gá bor? Ál név?
A szer zõ: Fe dõ név. A 11/10 B. sz. uta sí tást a kö vet ke zõ 

meg ha tá ro zás sal ik tat ták: „Tárgy: Haj nal Gá bor ügye”.
Az ol va só: De hi szen so se lát tak.
A szer zõ: Lát ni vi szont akar tak. S aki vel õk akar tak 

va la mit, azt meg je löl ték. Olyan volt ez, mint ami kor át vo-
nu ló ban a ku tyák lepössentenek egy ér de kes ut ca sar kot. 
To váb bi ak ban az már az övék. Az át irat szer zõ je meg 
is ha tá roz ta, mi kép pen. „Fel adat: A Haj nal any ja ál tal 

be nyúj tott út le vél ké re lem kö vet kez té ben ki ala kult hely-
ze tet fel hasz nál va (az adott kö rül mé nyek nek leg in kább 
meg fe le lõ módon) lép je nek érint ke zés be az elv tár sak 
Haj nal lal (...) Ezen a be szél ge té sen tisz táz ni le het egy 
sor kér dést: dis  szi dá lá sá nak oka, kö rül mé nyei; je len le gi 
hely ze te; anya gi kö rül mé nyei; a Ma gyar Nép köz tár sa ság 
irán ti ér zel mei, po li ti kai be ál lí tott sá ga, ér dek lõ dé si kö re; 
ta nul má nyi és egyéb kö rül mé nye i vel kap cso la tos prob lé-
mái; a dis  szi dá lás óta el telt idõ alatt foly ta tott te vé keny-
sé ge. (...) Az elv tár sak igye kez ze nek je löl tün ket mi nél 
ala po sab ban meg is mer ni. A be szél ge tést úgy irá nyít sák, 
hogy a to váb bi kons pi rált for má ban szer ve zett kap cso lat-
tar tás le he tõ sé ge biz to sít va le gyen.”

Az ol va só: Úgy hang zik ez, mint a szo ci á lis mun ká sok 
el iga zí tá sa. Meg vizs gál ni sut  tyom ban, hogy a rá szo ru ló 
mél tó-e a jó té kony ság ra.

A szer zõ: A kér dé sek kel azt is el len õriz ni akar ták, 
iga zat mon dok-e majd. Kéz írás sal egy bu da pes ti fe le lõs 
oda ír ta az uta sí tás ra: „Mi e lõtt kap cso la tot lé te sí te nek 
ve le, szük sé ges vég re haj ta ni ügyé ben a kö vet ke zõ ket: 1. 
le he tõ sé gek hez ké pest pon to san tisz táz ni ell. forr. alat ti 
ma ga tar tá sát, 2. há ló za ti ada to kat sze rez ni pol. be ál lí tott-
sá gá ról, hely ze té rõl, 3. t. el len õr zés so rán meg ál la pí ta ni 
szü le i hez va ló kap cso la tát.”

Az ol va só: Mi az, hogy t. el len õr zés?
A szer zõ: Az anyag hoz mel lé kelt le xi ká lis tá jé koz ta tó 

sze rint tit ko sat je lent. Fel té te le zem, hogy le hall ga tás ról 
volt szó. Nyil ván be le tar to zott a „K” el len õr zés is, a pos-
tai kül de mé nyek fel bon tá sa és el ol va sá sa. Ez utób bi nak 
meg kez dé sét a dos  szi é ban sze rep lõ a „BM II/3. Osz tály 
B Al osz tály 63/B–949/59. szá mú „szol gá la ti jegy” ta nú-
sá ga sze rint 1959. ok tó ber 24-én kér te Töm pe And rás „r. 
võrgy” a II/13. osz tály ve ze tõ jé tõl. De az is le het, hogy 
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nem tud ta a jobb kéz, mit csi nál a bal, mert az ál ta lam 
és hoz zám kül dött le ve le ket e dá tum elõtt már sza po rán 
nyi to gat ták. Gyak ran so ká tar tott a jö vés-me nés ük, és az 
il le té ke sek ron dán ra gasz tot ták vis  sza a bo rí ték fü lét. A 
pa pír is fel hó lya go so dott a gõ zö lés tõl.

Az ol va só: És a „há ló za ti ada tok”-at kik tõl le he tett 
be gyûj te ni?

A szer zõ: A spic lik tõl. Fõ fog lal ko zá sú ope ra tív sze mé-
lyek ál tal be szer ve zett be sú gók tól. Õk „in for má to rok nak” 
ne vez ték õket, si ma „ügy nö kök nek”, vagy ma ga sabb 
be so ro lá sú „tmt.”-nek (tit kos mun ka társ) és „tmb.”-nek 
(tit kos meg bí zott).

Az ol va só: Ezek mind azon szor gos kod tak, hogy te is 
olyan le gyél, mint õk? 

A szer zõ: Ez az én tör té ne tem.
Az ol va só: Ha jól ér tem, a meg is me ré sed tör té ne te.
A szer zõ: Ezen állt, vagy bu kott min den. Er re akar ták 

ala poz ni az „ügye met”. Kép zelj el har minc öt ál ar cos ala-
kot. Mind egyik tart ja a ma ga tük rét, mind egyik el lát ja fel-
irat tal. Az egész fél ho mály ban zaj lik, ahol azon ban ész re 
le het ven ni, hogy én is fel te szek nemegy szer ál sza kál lat, 
pa ró kát, mû or rot.

Az ol va só: Ka ba ré?
A szer zõ: Ha kí vül rõl né zed, ko nya kos po ha ra dat las-

san for gat va.
Az ol va só: S a sze rep osz tás?
A szer zõ: Õk ne kem, hogy konspiratívabbnak fes sen 

az egész ügy, há rom fe dõ ne vet is ad tak: Haj nal Gá bor, 
Kadanka Ulrich, Kõnig Fló ri án.

Az ol va só: S õk?
A szer zõ: Õk igye kez tek fe dõ né ven sze re pel ni, de 

nemegy szer alá ír ták va ló di ne vü ket, rang ju kat, szol gá la ti 
be osz tá su kat. Töb ben meg hal tak már, de akik él nek, azok-
nak a jó hír név hez, a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok 
vé del mé hez va ló jo ga tör vény sze rint sért he tet len. Tõ lem 
is kap nak hát kons pi ra tív fe dõ ne vet:

Be fõt tes, B. Kö põ, Bohócz, Far kin ca, Finguly, 
Fo nós, Für de tõs, Ga land F., Gö rény, L. Hû tõ, Krump-
li, Már tó, Mé tely, Mószer, Omár, Pe len ka, p. Pi zsa ma, 
Po los ka, Sze nes em ber, Sze re tõ Szív, Tarik, Ta tár ka, 
Tég la, Tú ró, Hirig&Horog – ol va só le gyen a tal pán, aki 
azo no sít ja õket.

Az ol va só: p. Pi zsa ma, az pá ri zsi ra utal.
A szer zõ: Nem, az pi sis Pi zsa ma.
Az ol va só: Mi ért?
A szer zõ: Mert az strá fos. Ma ga sabb ran gú.
Az ol va só: Komolytalankodol? 
A szer zõ: Õk is hü lyé nek néz tek. Iga zá ból min den kit 

hü lyé nek.
Az ol va só: Te is hü lyé nek néz ted õket?
A szer zõ: Én is, per sze. Igye kez tem õket ló vá ten ni.
Az ol va só: És a spic lik?
A szer zõ: Azok is szé dí tet tek, ahogy csak tud tak:
Po los ka, Kör nye zet ta nul mány, 1959. okt. 28.:
„(...) öl tö ze te ’jampecos’ volt és ba rá tai is ha son ló egyé-

nek vol tak. Koz mo po li ta ma ga tar tá sú ’nagystílû’ sze mély-
nek jel le mez ték. Az el len for ra da lom ide je alatt ál ta lá ban 
tá vol volt lak he lyé rõl, szü lei la ká sán csak egy-két órát töl-
tött. Úgy tud ják, hogy ka bát ja alatt gép pisz tolyt hor dott, 
amit no vem ber 4-én az ut cá ra do bott.”

Sze re tõ Szív, Fel jegy zés, 1959. no vem ber 23.:
„Nem volt kom mu nis ta, de sze ret te és igé nyel te ha zá ja 

tár sa dal mi be ren dez ke dé sét, csak lá za do zott a hi bák, az 
em ber te len sé gek el len, de csak úgy be fe lé és né ha ezek 
mi att, szin te bús ko mor ság ba esett. Õszin te, nyílt szí vû, 
tisz ta em ber nek is mer te min den ki. 56-ban a bi zo nyos 
forr. biz. vá lasz tá sa kor be vá lasz tot ták, de ez is az ál ta lá-
nos szim pá tia kö vet kez mé nye volt. Tu do má sunk sze rint, 
de kü lön ben biz to san tud juk, sem mi ben sem vett részt, 
fegy vert leg fel jebb csak mes  szi rõl lá tott, tün te té sek ben 
nem vett részt. Mint a forr. biz. tag ja szin tén ér dek te len 
a mû kö dé se.”

Sze nes em ber, Je len tés, 1959. no vem ber 30.:
„(...) 1956 vé gé ig az Eu ró pa Könyv ki adó lek to ra volt 

(...) ha tet tek kel nem is, de nyi lat ko za tok kal an nál in kább 
ex po nál ta ma gát 1956 ok tó be ré ben.”

Fo nós, Uta sí tás, 1959. no vem ber 26.:
„Az el len for ra da lom nap ja i ban tel jes mér ték ben úr rá 

let tek raj ta a szü le i tõl ka pott ne ga tív irá nyú ne ve lés 
be üté sei. Tag ja lett a Ki adó nál meg ala kult »for ra dal mi 
bi zott ság«-nak, és mint ilyen, te vé keny részt vál lalt az 
el len for ra dal mi han gu lat szí tá sá ban és a szov jet el le nes 
uszí tás ban. Sa ját el mon dá sa sze rint részt vett a Köz tár-
sa ság-té ri párt ház ost ro má ban. Ada ta ink sze rint azon ban 
az ost rom ban va ló rész vé te le nem fe lel meg a va ló ság-
nak, csu pán nagy ké pû ség bõl, sa ját ér de mei nö ve lé sé re 
ta lál ta ki.”

Tarik, Je len tés, Bu da pest, 1959. de cem ber 17.: 
„Gyergyai 56. okt. 20-án tért vis  sza Párisból, el sõ ta lál ko-
zá suk nál je len vol tam. Karátson ’optimizmusa’ Gyergyait 
is ma gá val so dorta. Karátson már ezek ben a na pok ban a 
kom mu nis ta re zsim tel jes meg szû né sét em le get te. Okt. 2. 
után pe dig ak tí van részt vett az el len for ra dal mi cse lek mé-
nyek ben. A ki adó nál agi tált, ki dob ta a Le nin-ké pet a kör-
út ra. No vem ber 3-án el tûnt, s csak va la mi 5–6 nap múl va 
ke rült elõ. Ak kor azt em le get te, hogy fegy ver rel har colt 
a szov jet csa pa tok el len Ki rály vezérõrgy. kí sé re té ben, 
hogy ez men  nyi re igaz, nem tu dom. Azu tán röp cé du lá-
kat ter jesz tett, részt vett kü lön bö zõ szer vez ke dé sek ben. 
Azon ban no vem ber vé ge fe lé na gyon meg ijedt, hogy el 
fog ják vin ni és azon kí vül lát ta, hogy szá má ra min den 
el ve szett.”

Az ol va só: Ezer ar cú hõs?
A szer zõ: Nem is vol tak biz to sak az elv tár sak a dol-

guk ban. A „ta nul má nyo zás hoz” el sõ kéz bõl szer zett in for-
má ci ó ra volt szük sé gük. Be hív tak a kon zu lá tus ra. Patkó7 
1960. ja nu ár 14-én öt sû rûn gé pelt ol da lon ös  sze gez te 
be nyo má sa it.

„Pil la nat nyi lag nem lá tom azt az ala pot, ame lyen 
ke resz tül meg tud nánk fog ni, mel lénk tud nánk ál lí ta ni. 
Nem kí ván ha za tér ni, osz tály ide gen szár ma zá sú, rend-
sze rünk kel nem volt meg elé ged ve stb., mind olyan té nye-
zõk, me lyek azt mu tat ják, hogy esz mei té ren nem lesz 
meg kö ze lít he tõ.”

„Sze ret né, ha az any ja ki utaz hat na, s mi vel tud ja, hogy 
ez tõ lünk függ, haj lan dó ve lünk tár gyal ni. Iga zi po li ti-
kai be ál lí tott sá gát, ha zánk hoz va ló vi szo nyát ne héz lesz 
meg ál la pí ta ni, mert hogy any ja uta zá sa meg tör tén hes sen, 
igyek szik ma gát olyan szí nek ben fel tün tet ni, hogy az ne 
le gyen gát ló kö rül mé nye az uta zás nak.”

7 Õ ugyan, szor gal ma san kons pi rál va, Hegyi-nek ír ta ma gát alá so ká ig, azért én azon a né ven idé zem, ame lyen be mu tat ko zott. 
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Az ol va só: Akár ejt het ték vol na a kap cso lat ke re sé sét.
A szer zõ: Va ló szí nû leg meg for dult a Köz pont fe jé ben, 

de úgy lát szik, az on nan ren del ke zõ Für de tõs elv társ min-
denáron ered ményt akart fel mu tat ni, és Pat kó nem akar ta 
vál lal ni, hogy csa ló dást okoz zon:

„Egy konk ré tum van, hogy nem tar to zik az emig rá ció 
jobb ol da li, fa sisz ta szár nyá hoz, sõt mond hat nánk a mér sé-
kelt, csak nem bal ol da li cso por to su lás tag ja.”

Für de tõs elv társ er re fel ered mé nye ket sür ge tett: 
1960. június 23. „(...) el kell ér ni azt, hogy ne ve zett kezd-
je meg ré szünk re olyan ada tok szol gál ta tá sát, me lyek kel 
ma gunk hoz köt het jük. Ezen se gít ség el is me ré se ként fog-
juk el in téz ni any ja ki uta zá sá nak en ge dé lye zé sét.” Tá jé-
koz tat ja to váb bá a ha za  ké szü lõ Pat kót: „Haj nal ügyé vel 
az a cé lunk, hogy elõ ké szít sük át adá sát az au gusz tus ban 
ki uta zó új mun ka társ ré szé re. Ezért any ját ad dig nem 
en ged jük ki.”

Az ol va só: Igaz is, ne ki mi ket mond tak?
A szer zõ: 1960. július 5-én be hív ták a BM Út le vél 

Osz tá lyá ra „a feb ru ár óta hú zó dó út le vél fel leb be zé se 
ügyében”.8 Ez út tal egy fõoperatív be osz tott, to váb bi ak-
ban Tú ró elv társ igérgetett és fel té te le ket sza bott. Anyám 
azt kér te, hogy amen  nyi ben le het sé ges, szep tem ber 15-ig 
ad ják meg az út le ve let, mert fran cia ví zu ma ad dig ér vé-
nyes. Ne ve zett evt. be szá mo ló ja vé gé re a kö vet ke zõ ket 
big  gyesz tet te:

„Ér té ke lés: ’Hajnal’ any já ra a be szél ge tés jó ha tást 
gya ko rolt. Úgy érez tem, sze mé lyem iránt bi zal mat ta nú-
sí tott és re mény ke dik ab ban, hogy út le ve lét meg kap ja, 
ha a kö vet ség fi á ról ked ve zõ vé le ményt ad. Vé le mé nyem 
sze rint az ese tet ’Hajnalnak’ meg ír ja, ami az ügy to váb bi 
elõ re ha la dá sá ra ked ve zõ lesz.

In téz ke dés: Az Út le vél Osz tály elõ adó ja ké ré sem re az 
ügy ira tot ok tó ber vé gé ig el fek te ti.

A II/13. osz tály fran cia elõ adó ját kér tem, hogy a 
jö võ ben a ki me nõ le ve le ket fo ko zot tabb fi gye lem mel 
el len õriz ze.”

Az ol va só: Ta nul má nyo zás helybenfutással?
A szer zõ: Más csa lét kük nem volt. Új for du lat ra csak 

szep tem ber 21-én ke rült sor, utol só ta lál ko zá sunk kor, 
mi kor is Pat kó tól, aki vis  sza tért Bu da pest re, át vett „Gyu-
szi”. Ne ve zett rõl ha ma ro san el ter jedt, hogy „le szó lít” 
min den me ne kül tet, aki csak az út já ba kerül9. En gem 
is meg nyer he tõ nek vélt, mert el sõ, hat ol da las je len té se 
vé gén (1960. ok tó ber 1.) már „be vo ná so mat” ja va sol ta, 
s en nek en ge dé lye zé sét kér te to váb bi hat ol da lon ok tó ber 
4-én rész le tes terv vel a „be szer ve zé si be szél ge tés le foly-
ta tá sá”-ról, va la mint „vis  sza vo nu lás”-ra „a si ker te len 
be szer ve zé si kí sér let ese tén”. Több rám vo nat ko zó in for-
má ci ót, vagy azért, mert nem tud ta, mi rõl van szó, vagy, 
mert haj rá-op ti miz mu sá ban a ma ga ügy buz gal má hoz 
fer dí tet te õket, té ve sen adott meg. A szim bo liz mus nak 
szen te len dõ dis  szer tá ci óm nak té má ja ként pél dá ul a re a-
liz must ad ta meg, s eb bõl szü le tett a kö vet ke zõ igény: 
„(...) a Köz pont küld jön ki olyan iro dal mi ter mé ket, 
amely a fran cia re a lis ta iro da lom ma gyar iro da lom ra 
va ló ha tá sá val fog lal ko zik. Ez sok se gít sé get je lent 
ab ban, hogy Haj nalt ér dek lõ té ma kö rök rõl be szél get hes-
sünk a ta lál ko zó kon. Ez zel fo koz hat juk Haj nal fe lénk 
ta nú sí tott ro kon szenv ét.”

Az ol va só: Le het, hogy már lát ta, amint ro kon szen vez-
ve és peripatetizálva az Elüzeumban el mé lyí ti tek a re a liz-
mus idõ sze rû kér dé se it.

A szer zõ: Lel ki sze me i vel lát ta már azt is, hogy én 
ké rek ta lál ko zót tõ lük: „A ta lál ko zó hely re a be szer ve-
zõ-hír szer zõ tisz tek ko ráb ban men nek. Mi u tán Haj nal 
meg ér ke zik, el vis  szük egy elõ re ki sze melt hely re, ahol 
vég re hajt juk Haj nal be szer ve zé sét.” Egy ál ta lán fo gal maz-
vá nya egy re in kább azt érez tet te, hogy bal ra to ló dá som 
he vé ben kí vá nom ve lük a jó kap cso la tot, ne kik nem 
sza bad ne kem csa ló dást okoz ni, er go: „A be szer ve zés 
tény le ges fel té te le, hogy Haj nal any ja va ló ban kap ja meg 
az út le ve let, mert en nek hi á nya a be szer ve zés ki me ne tel ét 
két sé ges sé te szi.”

Az ol va só: Gyu szi ró zsa szí nû nek lát ta a vi lá got.
A szer zõ: Le is hur rog ták a Köz pont ból. 1960. no vem-

ber 22-én Für de tõs elv társ ri de gen tu do má sá ra hoz ta: 
„(...) a ja vas lat ban fog lalt mód szer rel a Hajnal-lal kap-
cso la tos ak ci ót még nem le het vég re haj ta ni”. Egy részt 
a ne ve zett „sem mi lyen ér dem le ges ada tot nem kö zölt 
ve lünk a di á kok vagy az emig rá ció más tag jai és cso port-
ja i val kap cso lat ban”, más részt „Szü lei tel je sen el len sé ges 
be ál lí tott sá gú ak nép köz tár sa sá gunk kal szem ben. Ha any-
ját most ki en ged nénk hoz zá, Haj nalt is el len sé ges irány ba 
be fo lyá sol ná.”

Az ol va só: Ös  sze vesz tek raj tad?
A szer zõ: Ugyan. A „rezidentura” ter ve zett, a Köz-

pont vég zett. Köz ben az 1960–61-es tan év re Lon don ba 
men tem. Ott lát ha tó lag nem tud tak fog lal koz ni ve lem, 
leg alábbis ilyen ada lé kot a dos  szié nem tar tal maz. 1961. 
má jus 5-én vi szont Für de tõs elt. rá írt a pá ri zsi „Elv tár sak-
ra”, hogy a hó 15-én már jö vök vis  sza – nõ sü lé si szán dék-
kal –, ve gyék fel a kap cso la tot. Má jus 25-én új cí me met 
is meg küld te ne kik. 

Az ol va só: A Köz pont tá jé koz tat ta a rezidentúrát pá ri-
zsi lak he lyed rõl?

A szer zõ: A Köz pont ban ol vas ták Bu da pest re kül-
dött le ve le i met. Ezek ben kö zöl tem szü le im mel cím vál-
to zá sa i mat.

Az ol va só: Ak kor ott töb bet tud tak ró lad, mint 
Pá rizs ban. 

A szer zõ: Nyil ván töb bet, bár po li ti kai té mák ban so kat 
ma sza tol tam.

Az ol va só: Biz tos van er rõl is je len tés. 
Az ol va só: Csak nincs ben ne a dos  szi é ban. Ahogy Ang-

li á ról sincs sem mi lyen anyag. 
A szer zõ: Le het, hogy szán dé ko san. 
Az ol va só: Hát az le het.
(Szer zõ és Ol va só le han gol tan ül dö gél.)
A szer zõ (mé lyet lé leg zik): Foly ta tom a sza po ra le vél-

vál tás sal, amit ol vas ha tok. Pat kó im már a Köz pont ból, 
szá za dos sá elõ lép tet ve, két szer is sür get te a kap cso lat fel-
vé telt, akár „fi gye lés sel”, akár „meny as  szo nya te le fon szá-
ma fel hasz ná lá sá val”. Gyu szi er re vis  sza írt (1961. jú li us 
3.), hogy kön  nyeb ben le het ne az uta sí tást vég re haj ta ni, ha 
any ját ki en ge dik, és fõ nö ke, Be fõt tes elv társ kéz zel még 
oda is big  gyesz tet te, „Kér jük sür gõ sen en ge dé lyez ni any-
ja ki uta zá sát. Ezt kö ve tõ en a Köz pont táv ira ti uta sí tá sa 
alap ján fel ves  szük ve le a kap cso la tot”.

Az ol va só: Lát ták, hogy ne kik más kép pen nem si ke rül.

8 A kér vényt 59. okt. ele jén ad ta be, feb ru ár ban ma gya rá zat nél kül el uta sí tot ták Pat kó je len té sét kö ve tõ en. 
9 Lásd lej jebb.
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A szer zõ: Tá madt azon ban egy kis ka va ro dás, mert 
köz ben ös  sze ta lál koz tam egy volt fõ is ko lai ta ná rom mal, 
aki vel ro kon szen vez tem haj da ná ban, s ne ki be szá mol tam 
nyu ga ti éle tem rõl, töb bek kö zött Gyu szi mes ter ke dé se i rõl 
is. Mi kor er rõl tu do mást szer zett, Gyu szi (1961. jú li us 6.) 
meg szep pent at tól, hogy én fel fed tem má sok elõtt „kap-
cso la tun kat”, va gyis „dekonspiráltam” ezt.

Az ol va só: Ho gyan szer zett Gyu szi tu do mást er rõl a 
be szél ge tés rõl?

A szer zõ: Úgy, hogy ta ná rom je len tést írt ró la. Õt, 
Gyu szi sze rint, „a D. vo nal fog lal koz tat ta”: ezért a to váb-
bi ak ban fe dõ ne ve Mószer. Mind ez majd nem egyidõ ben 
egy má sik te vé keny ség gel, amely rõl már „Nicole Bagarry 
ügye” meg je lö lés sel írt dol go za tot Gyu szi. 

Az ol va só: Be le ütöt ték or ru kat az el jegy zé sed be is?
A szer zõ: Be le. Nicole mint meny as  szo nyom bát ran 

ház tûz né zõ be in dult egye dül Ma gyar or szág ra. Gyergyai 
Al bert meg hí vá sá ra ka pott ví zu mot. Mi kor en nek át vé-
te lé re be ment a Kon zu lá tus ra, Gyu szi le csa pott rá és 
meg pró bál ta ki fag gat ni ar ról, hon nan is me ri Gyergyait, 
mi vel szán dé ko zik ide jét Ma gyar or szá gon töl te ni és 
tart-e va la mi lyen kap cso la tot ma gyar sze mé lyek kel. 
Nicole azt vá la szol ta, is mer ilye ne ket, de ve lük „sem-
mi nõ kap cso la tot nem tart”. Gyu szi je len té sé ben (1960. 
jú li us 10.) fel pa na szol ta „nagy fo kú ci ni kus sá gát” és 
le nyû gö zõ éles lá tás sal hoz zá tet te: „Fel té te lez he tõ, hogy 
Haj nal el mon dot ta meny asszo nyá nak a ve lünk tar tott 
ko ráb bi kap cso la tát és egy ben fel ké szí tet te az eset le ges 
be szél ge tés re.”

Az ol va só: Szó val dekonspiráltad ügye det Nicole-nál is.
A szer zõ: Gyu szi ezért nem is gon dolt egyéb re, mint 

hogy to vább „ta nul má nyoz zon”. A le he tõ ség meg te rem-
té sé re ily sza vak kal for dult fe let te se i hez: „A Köz pont 
az il le té kes (le he tõ leg a ke rü let nél) anya köny vi hi va-
tal ban te gyen in téz ke dést, hogy Haj nal ne kap has son 
szü le té si anya köny vi ki vo na tot. A há zas ság kö tés nél 
le het sé ges, hogy Haj nal kény te len lesz hoz zánk for dul-
ni. A fran cia szer vek ugyan is min den há zas ság kö tés nél 
meg kö ve te lik, hogy egy há rom hó nap nál nem ré geb bi 
ke le tû szü le té si anya köny vi ki vo na tot mu tas son be a 
há za su lan dó. Haj nal le het, hogy az anya köny vi ki vo na-
tot meny as  szo nyá val pró bál ja be sze rez tet ni, hogy ez zel 
el ke rül je hi va ta lun kat.”

Az ol va só: A kon zu lá tus te hát az õ hi va ta luk volt.
A szer zõ: Az övék.
Az ol va só: És ne ked megint el kel lett vol na oda 

men ned.
A szer zõ: Gyu szi ter ve be fuc  csolt, nem is mer te kel lõ-

kép pen a fran ci ák po li ti kai me ne kül tek re vo nat ko zó ren de-
le te it. Ez nem za var ta ab ban, hogy to vább ra is vá gya koz-
zon rám. Ütõ kár tyá ja meg ma radt: anyám út le vélké rel me. 
Elõ ze tes ja vas la tá ra en nek en ge dé lye zé sét 1960. jú li us 
19-én a II/3–B osz tály kér te az Út le vél Osz tály tól.

Az ol va só: Va gyis a Bel ügy a Bel ügy tõl.
A szer zõ: Gyu szit pe dig uta sí tot ták, mi helyt táv irat ban 

ér te sül az út le vél ki adá sá ról, „szer vez zen ta lál ko zót Haj-
nal lal” (1960. jú li us 22.). Au gusz tus 4-én vi szont Pá rizs-
ból ar ra kér ték a Köz pon tot, Haj nal any já nak „látogatóba 
tör té nõ ki en ge dé sét egy elõ re ne en ge dé lyez zék”. Pat kó, 
im má ron õr na gyi rang ban, er rõl írt fel jegy zést 1961. 
au gusz tus 18-án. Für de tõs elv társ a Köz pont ból kö vet ke-

zõ kép pen tá jé koz tat ta a pá ri zsi a kat (1961. au gusz tus 24.): 
„(...) a há zas ság kö tés au gusz tus 21-én – nagy vo na lú fény-
ûzõ ke re tek kö zött – meg tör tént. Haj nal hoz zá tar to zói 
kö zül az es kü võn sen ki sem je len he tett meg.10” Ma gá ról 
a kons pi rá ci ó ról pe dig ezt ál la pí tot ta meg: „Haj nal lal las-
san már két éve fog lal ko zunk, s mind ed dig az ide ig nem 
tud tuk hoz zánk va ló vi szo nyát meg ál la pí ta ni.”

Az ol va só: Két lá bon já ró is me ret el mé le ti láz álom let-
tél. Sze gény Gyu szi, zöld ág nél kül ver gõ dött.

A szer zõ: Ezt a Köz pont vi lá go san lát ta. Ok tó ber 13-án 
uta sí tot ta, hogy „fi gye lés út ján va ló fel vé tel ének kí sér le-
te it hagy ja ab ba”. Ok tó ber 26-án pe dig tu dat ták a rezi-
dentúrával: „Most dol go zunk egy kom bi ná ci ón, mely nek 
se gít sé gé vel más le he tõ sé get fo gunk fel hasz nál ni to váb bi 
ta nul má nyo zá sá ra.” Elad dig Haj nal Gá bor he lyett el ne vez-
tek Kadanka Ulrichnak.

Az ol va só: Mi akarsz: új név, új em ber.
A szer zõ: Fõ leg más tég la. Ket tõ is.
Az ol va só: Ezek is újak?
A szer zõ: Fu tó lag már elõ buk kant mind ket tõ, ez út tal 

pró bá ra tet ték tar tós sá gu kat. El sõ nek Mószer je len tett 
1961. de cem ber 2-án. Töb bek kö zött jel lem zé sem re fel em-
le get te: „Vas gyûj tést kel lett szer vez ni a di á kok kö zött, és 
mint osz tály fõ nök, ne kem kel lett be osz ta ni õket. Karátson 
– alig ha nem az egész Fõ is ko lán egye dül – meg ta gad ta a 
vas gyûj tés ben va ló rész vé telt.”

Az ol va só: No, vég re egy ér té kes in for má ció.
A szer zõ: Hát még ma gá nak a je len tõ nek al kal mas sá-

ga. Pat kó r. õrgy, fõoperatív be osz tott tíz nap pal ké sõbb, 
de cem ber 12-én a Köz pont ból már „Fel adatter vet” küld 
fe let te se i nek. „Ja va so lom, hogy ’M’-et hasz nál juk fel 
’Kadanka’ fn. (fe dõ ne vû) je löl tünk ta nul má nyo zá sá nak 
le foly ta tá sá ra és en nek ered mé nyé tõl füg gõ en be szer ve zé-
sé nek vég re haj tá sá ra. E fel adat meg ol dá sá ra ’M’-nek le he-
tõ sé get ad az a kö rül mény, hogy Kadankát kö zel 8 éve 
is me ri, ben sõ sé ges ba rá ti vi szony van kö zöt tük, és ami a 
leg fon to sabb, ’Kadanka’ mint fõ is ko lai ta nár ja fe lé nagy 
tisz te let tel, bi za lom mal és meg be csü lés sel vi sel te tik.”

Az ol va só: Mit érez tél most, hogy je len té sét, fel ada tát 
meg is mer ted?

A szer zõ: Csa ló dást, per sze. És fõ leg bos  szú sá got. 
Ama be szél ge té sünk al kal má val olyan pa nasz ko dást 
csa pott a sok kel le met len ség mi att, ami 1956 után ér te 
hi va ta los rész rõl, hogy azt hit tem, ele ge lett a szov jet 
kom mu niz mus ma gyar vál to za tá ból, és vis  sza tér Fran cia-
or szág ba sza bad le ve gõt szív ni. Ugyan is még a má so dik 
vi lág há bo rú elõtt is ko lás ként ide ke rült, fran cia érett sé git 
tett le. S azt mond ta, ha ta lál meg él he té si le he tõ sé get, 
itt ma rad. Aján lot tam ne ki, pró bál jon be ke rül ni a CNRS 
ku ta tó köz pont ba, ahol az én fel vé te lem már fo lya mat ban 
volt. Én pe dig, fran cia föl dön biz ton ság ban érez ve ma ga-
mat, nem kép zel tem, hogy sze mé lye met bár mi mó don 
ki kezd he ti. Anyám út le vél ké rel mé vel kap cso lat ban nem 
kör nyé ke zett meg, a be szer ve zé si szán dék ról egy sze rû en 
nem volt tu do má som.

Az ol va só: Azért gya na kod hat tál vol na.
A szer zõ: De mi az ör dög re!? Ak kor gya na kod hat tam 

vol na, ha va la mi lyen ti tok nak va gyok a bir to ká ban. Már-
pe dig utol já ra Ma gyar or szá gon tit kol tam kö zép osz tály be-
li szár ma zá so mat, il let ve hall gat tam ró la, mert per sze tud-
tam, hogy tud ják. Mi u tán el jöt tem, en nek a rej te ge tés nek 

10 Úgy rém lik, még a lag zim ról is je len tett va la ki.
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is vé ge lett, a pol gá ri sza bad ság jog ok föld jén sen ki nek 
nem esett bán tó dá sa po li ti kai vé le mé nyé nek ki nyil vá ní tá-
sa mi att: leg fel jebb a más vé le mé nyen le võk gör bén néz-
tek rá. A kom mu nis ták is ki fejt het ték pol gá ri de mok rá cia 
el le ni né ze te i ket. Ez zel õk él tek is, csak ép pen sem mi re 
sem ju tot tak.

Az ol va só: Az ávéhásokat az emig rá ció ér de kel te.
A szer zõ: Az emig rá ci ó nak, ahogy én lát tam, a sa ját 

im po ten ci á ját állt ér de ké ben ken dõz ni. Át me ne ti leg elég 
nagy kö zön ség si kert arat tunk, ez zel azon ban Ma gyar-
or szág sza ba dí tá sá ra néz ve sem mi lyen ér dem le ges 
po li ti kai el ha tá ro zást nem le he tett el ér ni. Al ka lo mad tán 
til ta koz hat tunk meg ren dül ten, emel ke det ten, he ve sen, 
gú nyo san, ih le tet ten, ér tel me sen, rá mu tat hat tunk a párt-
ál lam vis  szás sá ga i ra, ha zu do zá sá ra, er köl csi és szel le mi 
ak na mun ká já ra, oly kor-oly kor bor sot is tör tünk az elv-
tár sak or ra alá11, az or szág azon ban csak is a SZu. bel sõ 
ös  sze om lá sá nak kö szön he ti, hogy vé ge lett a kom mu nis-
ták egyed ural má nak.

Az ol va só: Ma gad mond tad, hogy az emig rá ció a pusz-
ta lé té vel nyug ta la ní tot ta a Kádár-rendszert.12 

A szer zõ: Igen, mert tar tott min den tõl, amit nem tu dott 
el len õriz ni. De ez zel a kéz ben tar tá si rög esz mé vel csak a hat-
va nas évek má so dik fe lé ben jöt tem fo ko za to san tisz tá ba. 
1961-ben még nem fog tam fel, hogy nem lé te zõ tit ka im ra 
is fáj hat a fo guk. Lon do ni éva dom el ked vet le ní tõ ta nul sá ga-
ként ép pen azt hoz tam ma gam mal, men  nyi re gyá mol ta lan 
az emig rá ció nem zet kö zi té ren. Már pe dig ahol nin csen ha té-
kony ság, ott a ha za i ak nak nin csen mit pu ha tol ni uk.

Az ol va só: Ahol meg nincs éber ség, oda az el len ség 
be te szi a lá bát. Ma gad ra is bos  szan kod tál, ugye?

A szer zõ: Mi az hogy. Fõ leg azért, mert a Mi kes Ke le-
men Kör be is el vit tem. Fel kér tem az ön cen zú ra kö tet ben 
va ló rész vé tel re is. Írt egy ér de kes cik ket a nyel vi szer ke-
zet ben mû kö dõ cen zú rák ról, kü lö nös te kin tet tel a ma gyar 
nyelv re jellemzõkre.13

Az ol va só: És köz ben je len tett?
A szer zõ: Fel te he tõ en. Ez az anyag azon ban más 

dosz  szi ék ban rej te zik. Fur csa be le gon dol ni, hogy év ti-
ze de ken át jár tunk ugyan ab ba a di ák uszo dá ba, és mi köz-
ben ke dé lye sen dis ku rál tunk, õ gon do lat ban jegy ze telt 
be szá mo ló i hoz.

Az ol va só: Va jon mi ért tet te, mi lyen ja va dal ma zás sal? 
És med dig tet te?

A szer zõ: Ha meg tud nám, a si ke res ke reszt rejt vény fej-
tõk örö me ér ne. A ke zem be ke rült anya got ol vas va csak 
an  nyi biz tos, hogy Pat kó r. õrgy. vér sze met ka pott sze-
mé lye met meg tisz te lõ aján lá sá tól: „Te het sé ge, fran cia 
egye te mi kö rök ben szer zett kap cso la tai ré vén (doktori 
té zi sét a hí res Etiemble pro fes  szor irá nyí tá sa alatt írja) 
ér té kes szol gá la to kat te het. Meg nye ré se na gyon ap ró lé-
kos, ki tar tó mun kát igé nyel ne és ter mé sze te sen az adott 
po li ti kai hely zet szo ros függ vé nye. Min den eset re ér de-
mes meg kí sé rel ni.”

Az ol va só: És Mószer men  nyit haj tott vég re Pat kó r. 
õrgy. „fel adatter vé bõl”?

A szer zõ: En nek nyo ma sincs. Több je len té se nem 
ol vas ha tó a dos  szi é ban. Vagy tör tént va la mi. Az is le het, 
hogy az ap ró lé kos, ki tar tó mun ká ra meg fe le lõbb mun-
ka társ je lent ke zett. Ugyan is a dos  szi é ból hi ány zik több 
min den. A kö vet ke zõ je len tés majd nem há rom hó nap pal 
ké sõbb kelt, 1962. már ci us 3-án.

Az ol va só: Hát ha köz ben pi hen tet tek.
A szer zõ: Biz to san hi ány zik több min den. Ab ból 

lá tom, hogy nincs egy szó sem anyám út le vél ügyé rõl. 
Pe dig ad dig az ak ta min den egyes to lo ga tá sát hos  szan 
in do kol ták.

Az ol va só: Új for du lat ról van szó?
A szer zõ: Ez út tal, se szó, se be széd, anyám meg kap ta 

út le ve lét. En gem pe dig et tõl fog va Kõnig Fló ri án nak hív-
nak. A je len tést a má sik tég la, Tarik ír ta, aki új fe dõ név-
vel buk kant elõ, te hát én is a to váb bi ak ban át ke resz te lem 
Mé tely re.

Az ol va só: Õ hogy buk kant elõ?
A szer zõ: Lát vá nyo sab ban, mint Mószer, aki sze ré-

nyen dok to ri ér te ke zés el ké szí té sé re ér ke zett majd nem 
meg él he té si gon dok kal. Mé telyt a pá ri zsi Ma gyar In té zet 
at ta sé já nak ne vez ték ki. Ka pott szol gá la ti la kást, dip lo-
ma tafi ze tést, ke re tet rep re zen tá ci ós ki adá sok ra, ami bõl 
ki sebb nyu ga ti au tó ra is spó rol ha tott.

Az ol va só: Is mer ted?
A szer zõ: Ta nár se géd volt az Ide gen Nyel vek Fõ is ko lá-

ján. En gem nem ta ní tott, de lá tás ból is mert, meg szó lí tott 
egy reg gel az épü let fe lé gya lo gol va, és kel le me sen el hu-
mo ri zál tunk. Ta lán négy év vel volt idõ sebb ná lam, õ is 
a XI. ke rü let ben la kott. Több kö zös is me rõst ta lál tunk. 
Meg le põen sza ba don be szélt az ak ko ri gya nak vó lég kör-
ben. Gyergyai-tanítvány volt õ is, az öreg úr iro dá já ban 
több ször ös  sze fu tot tunk. Ta ná run kat egy szer fag gat tam, 
ho gyan ta nít hat a szov jet min tá ra lé te sí tett Fõ is ko lán egy 
pár ton kí vü li fi a tal em ber, aki fit  tyet hány a vo na las nyel ve-
zet re. Bi zo nyá ra ma gas párt fo gó áll mö göt te, fe lel te õ.

Az ol va só: Ki de rült a ne ve?
A szer zõ: Tör tem raj ta a fe je met. An nál in kább, mert 

1952 után (meg is mer ke dé sünk éve) ren ge teg fe jes le bu-
kott, újak ér kez tek, Mé tely pe dig ma radt, és a kö rül mé-
nyek hez ké pest biz ton ság ban él te éle tét.

 Az ol va só: A párt fo gó nem sze mély, ha nem szer ve zet 
volt?

A szer zõ: Le het, hogy már ak kor. Min den eset re én 
ak kor in kább a bõsz párt mun kás ok tól tar tot tam, akik 
nem csi nál tak be lõ le tit kot, ha ár ta ni akar tak a ma gam-
faj ta osz tá lyi de gen nek. Mé tely ta lá nyos sá ga el le né re 
in kább ro kon szen ves nek lát szott. Ami kor a ki adó ban a 
Verhaeren-válogatást szer vez tem, a for dí tá sok el len õr zé-
sé re õt kér tem fel kont roll szer kesz tõ nek. Meg is mer ke dett 
Iván nal, Bakucz-cal, ne kem be mu tat ta ak ko ri ba rát nõ jét, 
majd nem so ká ra jö ven dõ be li fe le sé gét.

Az ol va só: Ba rá tok let te tek?
A szer zõ: In kább jó ban vol tunk, de nem iga zán bi zal-

ma san. Ala pul a kö zös fran ci ás tá jé ko zó dás szol gált, fõ leg 
a ha zai szak ma be li ek rõl szó ló plety kák. Az öt ven ha tos 

11  Hadd em lít sem pél dá ul, hogy gen fi ba rá tom, Luka Lász ló egyik kez de mé nye zõ je volt an nak az ak ci ó nak, me lyet az Association Suisse contre les 
Abus de la Psychiâtrie sváj ci tár su lás in dí tott az el len, hogy SZU-ban el me gyógy in té zet be zár ják a po li ti kai fog lyo kat, s amely nek nyo má sá ra a 
szov jet kül dött ség ki lé pett a pszi chi át ri ai vi lág szö vet ség bõl.

12 Vö. Cs. Sza bó Lász ló ha lá lá ra írt nek ro ló got. Karátson End re, „Ada lé kok egy fel ség te rü let meg örö kí té sé hez”, Új Lá tó ha tár, 1985. áp ri lis 1.
13  Ki vá ló pszichoanalitikai alap ve tés volt. Eb bõl a szem pont ból kü lön böz tet te meg a nyelv ben ér vény re ju tó til tá so kat és az ön cen zú rát, ez utób bi-

nak tag la lá sá tól azon ban tar tóz ko dott. Utó lag ér tem meg, hogy mi ért.
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ese mé nyek ide jén nem hal lot tam ró la, utó la go san ta lán 
Gyergyai vagy Nagy Gé za me sél te, hogy ne ki vá gott õ 
is a ha tár nak, de út köz ben meg be te ge dett, ami re pe dig 
fel épült, a ha tárt már le zár ták. Más for rá sok ból utóbb 
azt hal lot tam, hogy ál lí tá sa sze rint egyik ELTÉ-s kol lé-
ga nõ jé nél bri dzse zett a har cok ide jén. Mi kor az Ide gen 
Nyel vek Fõ is ko lá ja meg szûnt, az egye tem re ne vez ték ki 
a fran cia szak ra.

Az ol va só: És Pá rizs ba ho gyan?
A szer zõ: Azt ál lí tot ta, a Kül ügy ben volt ös  sze köt te-

té se. 
 Az ol va só: Nem in kább a Bel ügy ben?
A szer zõ: Gon do lat ban én is el vé gez tem a he lyes bí-

tést, tud ván, hogy bi zal mi ál lás ról van szó. De ér de kelt, 
ho gyan lát dol gá nak. S az le pett meg, hogy jó val ma ga-
biz to sab ban, li be rá li sab ban mo zog, mint elõ dei. Mint aki 
nem fél at tól, hogy fel je len tik.

Az ol va só: Ha jól ér tem, az ak kor gya nús ér dem volt.
A szer zõ: Úgy tet szett, igyek szik az In té ze tet sza lon-

ké pes sé ten ni. Né hány év vel ké sõbb, ami kor ki ne vez ték 
igaz ga tó nak, ez az igye ke ze te egy ér tel mû en ér vény re 
ju tott. Elõt te jó for mán csak kom mu nis ta fran ci ák lá to gat-
ták a Ma gyar In té ze tet. Õ fo ko za to san nyi tott a pá ri zsi 
szel le mi élet fe lé, ki épí tett kap cso la to kat az egye tem mel, 
po li ti ka men tes mû so ro kat szer ve zett.

Az ol va só: A Ká dár-rend szer szol gá la tá ban?
A szer zõ: A ma gam ré szé rõl úgy vél tem, Ma gyar or-

szág nem fe le lõs azért, mert szov jet báb kor mányt ül tet tek 
dur ván a nya ká ba. A ha zai kultúrképviselet pe dig csak 
nyer het, ha gyen gül a vo na las né zet egyed ural ma. Mé tely 
eb bõl a szem pont ból, úgy fes tett, in kább jó úton in dul.

Az ol va só: Ak kor mi ért ne ve zed Mé tely nek?
A szer zõ: Most hí vom így, a dos  szi é mat ol vas va. Õ 

ír ta ró lam a leg buz góbb, leg rész le te sebb je len té se ket. Kis 
kö teg re va lót. S azért adok ne ki ilyen aranyjánosi for dí tás-
hoz mél tón zen gõ csúf ne vet, mert ez a tá jé ko zott fér fiú 
ugyan ab ban az irány ban dol go zott, mint a mû ve let len 
ávó sok, va gyis be szer ve zé sem ér de kel te, de sok kal csa va-
ro sab ban fo gal ma zott.

Az ol va só: Tér jünk már a tárgy ra, pél dát ké rek.
A szer zõ: Ami kor új sá gol tam ne ki, hogy anyám út le-

ve lét vég re ki ad ták, az õ kom men tár ja így szólt: „Kõnig 
el mond ta, hogy elõ ször el sem akar ta hin ni a hírt, de most 
már meg ér ti, hogy Ma gyar or szá gon »a szo ci a liz mus 
tény le ge sen li be ra li zá ló dott és hu ma nis tább lett«. Gon-
dol ko dik azon, hogy ne kér jen-e kon zu li út le ve let.” – A 
csa vart itt a „meg ér ti” ki fe je zés lép te ti mû kö dés be. Ma ga-
mat is mer ve olyas mit mond hat tam: úgy lát szik, Ká dár ék 
li be ra li zá lód nak. A „meg ér ti” és a „hu ma nis tább lett” az 
ávó sok el vá rá sa, akik nek Mé tely ró lam a meg agi tál ha tó 
„dis  szi dens” ér zel mes ké pét vá zol ja. Bi zo nyít va fe let te se i-
nek, mi lyen ered mény re szá mít hat nak, ha õt hos  sza sab ban 
re ám ál lít ják. Eh hez nyújt nyo ma té kos ér vet a „kon zu li 
út le vél” em le ge té se. Az adott hely zet ben nem is lo gi kus, 
hi szen ép pen azt tu da tom ve le, hogy anyám mal Pá rizs ban 
ta lál koz ha tom. A Ma gyar or szág ra lá to ga tás es he tõ sé ge 
an nál va ló szí nû, aki „meg ér ti”, hogy egy liberalizálódóbb, 
hu ma nis ta ha za vár ja vis  sza.

Az ol va só: Mé tely ben egy szoc re ál köl tõ ve szett el?
A szer zõ: Élénk kép ze le tû. Éle te met is meg szer vez te, 

ha úgy vél te, egy kis szí nes re van szük sé ge. „Va ká ci ó ját 
Me xi kó ban akar ja el töl te ni – je len ti 1962. má jus 31-én. 
– Any já tól tu dom, hogy a ma gyar or szá gi cisz ter ci ta szer-

ze tes ta ná rok a há bo rú után egy mis  szi ós jel le gû is ko lát 
ala pí tot tak Me xi kó ban. 56-ban König egyik volt gim ná-
zi u mi osz tály tár sa (a bu da pes ti cisz ter ci ta gim ná zi um ba 
jár tak) Me xi kó ba dis  szi dált, s az egyik ott tar tóz ko dó volt 
ta ná ruk se gít sé gé vel õ is ál lást ka pott a fen ti is ko lá ban. 
Kõnig most az õ ven dé ge len ne.” Ilyes mi rõl csak eb ben 
a „szi go rú an tit kos” tá jé koz ta tó ban ér te sül tem. Ha son ló-
kép pen a kö vet ke zõ, de tek tív re gény be il lõ be szél ge tés rõl, 
1962. ok tó ber 26-i dá tum mal: „A be szél ge tés fo lya mán 
egy íz ben el lent mon dás ba ke ve re dett: Elõ ször azt mond-
ta, hogy ami ó ta Olasz or szág ból vis  sza tért, nem moz dult 
ki Pá rizs ból. Majd ki de rült, hogy a nyá ron Hol lan di á ban 
ka ram bol ja volt, s Bel gi um ban is járt. Meg kér dez tem: 
ta lán va la mi iro dal mi kong res  szu son volt? Ki té rõ vá laszt 
adott: »csak átmentünk«. Nem erõl tet tem a kér de zést, leg-
kö ze leb bi ta lál ko zás nál va la mi ürüg  gyel vis  sza té rek rá.” 
Hol lan di á ban so ha nem ka ram bo loz tam, e drá mai lá to más 
fag ga tóm agyá ban fo gant, leg fel jebb az va ló szí nû, hogy 
én nem óhaj tot tam õt a Mi kes Ke le men Kör Ta nul má nyi 
He té rõl tá jé koz tat ni.

Az ol va só: Õ pe dig ezt ki szúr ta.
A szer zõ: Már a má so dik al ka lom mal, 62. már ci us 12-én 

ar ról pa nasz ko dik, hogy Kõnig szû ri az in for má ci ót: „Leg-
több eset ben a kö zös is me rõ sö ket em lí ti, vég te len és sok-
szor ér dek te len anek do tá kat me sél ve ró luk.”

Az ol va só: Mi ért csak szûr ted, mi ért nem ta gad tad meg 
ma gát az érint ke zést.

A szer zõ: Mert ak kor nem volt meg a mai tu dá som, 
csak fel té te lez tem. Egye bek ben foly tat tuk a meg lé võ, 
szí vé lyes kap cso la tot. Ki ér ke zé se után egyik el sõ dol ga 
az volt, hogy meg hí vott ma gá hoz, Nicole-t meg en gem. 
És a nyil ván va ló ávó sok kal el len tét ben õ lát szó lag nem 
akart sem mit. Er rõl a va cso rá ról pél dá ul nem ta lá lok 
je len tést. Ta lá lok vi szont ar ról, amely re anyám mal együtt 
hí vott meg ben nün ket. 1962. má jus 31-én kelt: „Kõnig 
any ja csa ló dot tan és le tör ten ugyan, de be lát ta, hogy fia 
jö võ je nincs biz to sít va Fran cia or szág ban és sok kal több re 
ment vol na, ha ott hon ma rad. Me nyét fo ko zot tabb mér-
ték ben be fo lyá sol ta Ma gyar or szág ra köl tö zés irá nyá ban 
(Kõnigné rend sze re sen kezd ma gya rul ta nul ni).”

Az ol va só: Fe le sé ge fér je ne vét vi se li?
A szer zõ: Nicole-ból Kõnigné lett. Be lõ lem pe dig egy 

élet utat té vesz tett nyomoronc.
Az ol va só: Szó ra ko zott ez az em ber?
A szer zõ: In kább meg akart fe lel ni. Anyám ról ír ta: 

„Több ször han goz tat ta, el sem tud ta kép zel ni, hogy az 
élet szín vo nal te rén ilyen ke vés kü lönb ség le gyen a két 
or szág között.”!!!

Az ol va só: Vagy vé de ni akar ta anyá dat, hogy fe let te sei 
ne gon dol ja nak ros  szat ró la?

A szer zõ: Az sincs ki zár va, de lé nye gé ben azt a mí toszt 
táp lál ta, hogy Kõniget a nyu ga ti zsák ut cá ban anyai se gít-
ség gel rá le het ven ni a kon zu li út le vél meg ké ré sé re és 
„ha zánk irán ti lo ja li tá sa eme lé sé re”, ahogy Für de tõs elv-
társ ír ja a Köz pont ból, 1962. már ci us 19-én le ve lét a kö vet-
ke zõ kép pen kezd ve: „Kö zöl jük Be fõt tes elv társ sal, hogy 
Mé tely tit kos mun ka társ König Fló ri án (korábban Hajnal) 
ügyé ben fel ter jesz tett je len té se it po zi tí van ér té kel jük.”

Az ol va só: Für de tõs elv társ már en  nyi vel is be ér te 
vol na?

A szer zõ: Fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett a Köz pont-
ból, 1962. jú li us 28-án, a leg na gyobb ká ni ku lá ban, egy 
új elv társ, ne vez zük p. Pe len ká nak, a Pá rizs ban re zi dens 
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14  Nem volt jó nap ja az nap Gyu szi nak. Je len volt a meg nyi tón Csécsy Mag da, haj dan Keresztúry De zsõ mun ka tár sa, je les nyel vész hölgy, aki ké sõbb 
a niz zai egye te men lett pro fes  szor. Õ me sél te, több pá ri zsi ma gyar nak, köz tük ne kem is az eset után pár nap pal. Ha za in dult a ki ál lí tás ról, kint 
öm lött az esõ. Vá rat la nul elõ buk kant egy ná la két fej jel ala cso nyabb, is me ret len fi a tal em ber, aki fel aján lot ta, ha za vi szi ko csin. Alig he lyez ked tek 
el, so fõr je az iránt ér dek lõ dött, mi kor járt utol já ra Ma gyar or szá gon. Mag da: Ré gen. Gyu szi: Mi ért? Mag da: Gyar ma ti lát vány, le han go ló ál la po-
tok. Gyu szi: Az már ré gen volt. Min den meg vál to zott. Az em be rek ér zik, hogy sza ba dok. Épí tik az or szá got. Jó kedv és es ti fény a tö mött szó ra-
ko zó he lye ken. Jöj jön el, meg hí vom a Budagyöngyébe. Mag da fekiáltva: Ki ma ga? Gyu szi: A ma gyar kon zul. Mag da sü vít ve: Azon nal ki szál lok. 
És ki ug rott az au tó ból az el sõ pi ros lám pá nál a zu ho gó esõ be. 

Be fõt tes és Már tó elv tár sak út ján uta sít ja Mé tely tm.-et: 
„Tisz táz za be szer ve zé sé nek alap ját, el vi leg mi lyen kér-
dé sek ben ért ve lünk egyet és mi lyen kér dé sek ben nem.” 
Ha té kony sá gá nak „eme lé sé re” pe dig a kö vet ke zõ fo gást 
ír ja elõ: „(...) hasz nál ja fel a Ma gyar In té zet ad ta le he tõ sé-
ge ket – ugyan is Kõnig kü lön bö zõ köny vek, fo lyó irat ok, 
ta nul má nyok stb. be szer zé se cél já ból több ször fel ke re si 
tit kos mun ka tár sun kat mun ka he lyén – Mé tely érez tes se 
ne ve zet tel, hogy be já rá sa a Ma gyar In té zet be nem cél sze-
rû, de ajánl ja fel, hogy mun ká já hoz, ta nul má nyai foly ta tá-
sá hoz szük sé ges se géd esz kö zök be szer zé sét a to váb bi ak-
ban is biz to sít ja, amit a vá ros ban át ve het tõ le.”

Az ol va só: Mint ha a Köz pont ki csit tü rel met len ked ne.
A szer zõ: Igen. 1962. jú ni us 5-én „fel adat ter vet” dol go-

zott ki: Kõnig Fló ri án „je lölt” ügyé ben „az 1962. jú ni us 
el se jé vel kez dõ dõ egyéves terv idõ szak alatt az aláb bi fel-
ada to kat kell el vé gez ni (...)”

Az ol va só: Tel je sí te ni be sú gás ból?
A szer zõ: Mé tely ipar ko dott is, de érett sé gi ta lál ko zó 

szín vo na lú be szél ge té se ink nél több re nem telt ne ki. 1963. 
feb ru ár 13-án mér ge lõd ve meg is jegy zi: „A be szél ge tés 
mint egy há rom óra hos  szat tar tott. Kõnig vé gig na gyon 
ba rát sá gos volt, de vé le mé nye i ben sok kal ci ni ku sabb, 
mint ta valy, any ja lá to ga tá sa elõtt. A ci niz mus egyéb ként 
is jel lem vo ná sa, ez meg le he tõ sen meg ne he zí ti a vi tat ko-
zást ve le.” De ak kor már, 1962. ok tó ber 26-án Be fõt tes 
elv társ a rezidentúrának ar ról a ter vé rõl ér te sí tet te a Bel-
ügyet, hogy Gyu szi „ve gye át” Kõniget Mé tely tõl.

Az ol va só (fel hu hog): Vis  sza Gyu szi hoz!
A szer zõ: Várj csak . 1963. már ci us 20-án Már tó elv társ 

a kö vet ke zõt je len tet te „Kõnig Fló ri án ügyé rõl”: „Mé tely 
tit kos mun ka társ tart ve le fo lya ma tos kap cso la tot. A leg-
utób bi idõ ben meg kí sé rel tük át ad ni Gyu szi elv társ nak. 
Ak ci ónk nem járt ered mén  nyel. El zár kó zott a Gyu szi 
elv társ sal va ló kap cso lat tól.”

Az ol va só: A Gyu szi nem kel lett?
A szer zõ: Aho gyan Gyu szi lát ta egy dá tum nél kü li 

mikro-narratívájában – fel te he tõ en a pá ri zsi Denise René 
kép ga lé ri á ban 1963. feb ru ár 26-án ren de zett Kas sák-ki ál-
lí tás meg nyi tó ján: „Gorilovits elv társ üd vöz lé sé nél Kõnig 
kis sé ré mül ten fe de zett fel en gem is. (...) Egy al kal mas 
pil la nat ban be széd be ele gyed tem je löl tünk kel. (...) Kí sér-
le tet tet tem, hogy egy ta lál ko zót be szél jek meg ve le. Ez 
ered mény te len volt. Kö zöl te, hogy na gyon le kö tött, sok a 
mun ká ja, ami ért nincs ide je.”

Az ol va só: Gyu szi le mon dott ró lad?
A szer zõ: Azt azért nem. Hoz zá tet te: „Újabb ren dez-

vé nye ken kí sér le tet te szek, hogy ve le kap cso lat ba lép jek 
(...).14 Ám Für de tõs elv társ, aki tor kig le he tett „Kõnig Fló-
ri án ügyé vel”, a mar gó ra ke mé nyen oda ír ta: „nem kell”. 
A gé pelt ol dal al já ra pe dig kéz zel: „Nem tar tom va ló szí-
nû nek, hogy Kõnig ve lünk szó ba áll jon. Még kö ze leb bi 
is me rõ se i vel (Métely) – lásd je len té sét – sem tár gyal.” 
Mi ne ku tán a Köz pont ban To ló elv társ, ope ra tív be osz tott, 
uta sí tást ka pott Kõnig Fló ri án fn. je lölt Kt–016/62. sz. 

dos  szi é já nak fe lül vizs gá lá sá ra és – „mi vel az ügy ben két 
éven át elõ re lé pés nem tör tént” – ja va sol ta ne ve zett „fel-
dol go zá sá nak meg szün te té sét”, „dos  szi é já nak le zá rá sát, 
irat tár ba he lye zés cél já ból”. Kelt 1963. áp ri lis 25-én.

Az ol va só: Sze gény Kõnig. Há rom év vel Szé kely Bol-
di zsár elõtt el hunyt.

A szer zõ: Ott nyug szik ha son má sa im te me tõ jé ben. Ha 
fel is tá masz tot ták, ami bi zo nyos, már más né ven bú jik 
elõ az iro da lom ban.

Az ol va só: Megint csak iro da lom ról be szélsz. A dos  szi-
ét unheimlichnek ne vez ted. Nem is há bo rít fel?

A szer zõ: Mi kor utó lag elõ ször ta lál koz tam ez zel 
a vi lág gal, meg hök ken tem és nem is tud tam hir te len 
fel há bo ro dá som ban, mit kel le ne ten nem. 1998-ban, 
a Könyv hét va sár nap dél után ján a Liszt Fe renc té ren 
a szo ká sos bú csú de di ká ci ón fe lém jön egy jó ka i san 
kék sze mû, fe hér kör sza kál las, sze líd fér fiú és de di ká-
lás ra nyújt ja át no vel lás kö te te met. Sze re tet tel aján lom 
ne ki. Tud ja, mi ó ta vá rok er re a ta lál ko zás ra? – mond ja. 
– Negy ven éve. – Negy ven éve nem vol tam Ma gyar or szá-
gon, köny vem sem volt, mon dom én. – Õ: Nem is a köny-
ve it ol vas tam. – Én: Hát mit? – Õ: A le ve le it. – Ki de rült, 
hogy a Bel ügy ben leg alább két év ti ze den át õ volt rám 
ál lít va, õ cen zú ráz ta pos tá mat, õ ír ta a je len té se ket. Én 
meg negy ven évig fog tam vis  sza az in for má ci ó kat, kö dö sí-
tet tem, mes ter kélt, ki agyalt be szél ge tõ vi szony ban áll tam 
szü le im mel, ba rá ta im mal, mert ápol ni akar tam a kap cso-
la tot, és tud tam, más kép pen nem le het, hi á ba vál tok szót 
négy szem közt a cím zet tek kel, a sza va kat el csí pi egy sö tét 
sa rok ban ülõ fi gu ra, ki fag gat ja õket, vé le mé nye zi õket, 
ros tál ja õket. Zak la tot tan be szél tem ak kor fû nek-fá nak 
kép te len ta lál ko zá som ról, meg zá pult le ve le zé sem rõl.

Az ol va só: Most mi ért nem ráz megint a mél tat lan ko-
dás? Ezek is az in ti mi tá sod ban kur kász tak.

A szer zõ: Va ló szí nû leg azért, mert a fel idé zett ta lál-
ko zás, az egész múlt egyet len sze mély azo no sí tá sá ban 
rob bant elõ, itt pe dig sok sze rep lõs, több for du la tos for ga-
tó köny vet ol vas tam. Per sze, er köl csi leg el ítél he tõ a po li-
ti kai rend szer, amely ilyen mél tat la nul erõ sza kos ko dik, 
a vég re haj tó it is meg le het vet ni, és az sem mel lé kes, 
hogy vég sõ so ron mind nyá juk nak fel ko pott az ál la. De 
úgy ér zem, kö zel fél év szá zad táv la tá ból el le het azon is 
gon dol kod ni, hogy mi ért szól ez a tör té net az erõ szak szer-
ve zet ku dar cá ról.

Az ol va só: Mert te fur fan go sabb vol tál ná luk?
A szer zõ: Er rõl azért sem le het szó, mert mint em lí-

tet tem, a bur ján zó kons pi rá lás leg több ese mé nyé rõl nem 
volt tu do má som. Azon a há rom ta lál ko zón, ami re sort 
ke rí tet tek, né mi lé lek je len lé tet ta nú sí tot tam ugyan, en  nyi 
azon ban az õ ki tû zött cél juk és a cél meg nem va ló sí tá sa 
köz ti el té rést nem ma gya ráz za.

Az ol va só: Ma gad mond tad, nem sa ját pá lyán ját szot-
tak. Nem is mer ték azt a vi lá got, ahol csap dá kat akar tak 
ál lí ta ni. Ha té kony sá guk a ha tá ron kí vü li bo zó tos ban meg-
csap pant.
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A szer zõ: Ez per sze lé nye ges, ez a nyit ja an nak is, 
hogy Ma gyar or szá gon már két év ti ze de tar tó sza bad ság 
le he tõ sé gei kö zött sem igen aka ró dzik sen ki nek meg ír ni 
a bel ügyi szer vek kül föl di mes ter ke dé sé nek tör té ne tét. 
Ide gen nyel vek tu dá sa kell hoz zá, sok egy más tól kü lön-
bö zõ men ta li tás, szo kás, di vat, be ideg zett ség fel is me ré se, 
eb ben a ne he zen át lát ha tó há ló zat ban a kint élõ ma gya rok 
kö zött szö võ dõ kap cso la tok fel mé ré si ké pes sé ge, kell hoz-
zá a vir tu á lis és va ló sá gos ese mé nye ket el len õr zõ adat tár, 
és kell egy, az évek mú lá sá val mind ne he zeb bé vá ló an két 
a kor tár sak szét bom ló, sok szor újabb ér de kek sze rint el vál-
to zó em lé ke ze té ben. Rá adá sul még az zal a ké nyes kér dés-
sel kell ál lan dó an bir kóz ni, hogy mi lyen ké pet ala kí tott ki 
az or szág ról egy olyan kül kép vi se let, me lyet jócs kán az 
ávó sok tar tot tak kéz ben.

Az ol va só: Szó val te min dig vis  sza térsz az azo nos ság, 
az azo no sí tás ne héz sé ge i hez.

A szer zõ: Akár hon nan szem lé led, az ávó nál min dig ez 
jön elõ. Az én kis dos  szi ém ban is alig van más ról szó. 
Fi gyel je nek, ta nul má nyoz za nak, er re buz dít ja a Köz pont 
a rám ál lí tot ta kat, is mer je nek ki, mit gon do lok – ró luk, 
az emig rán sok ról, a ha zai rend szer rõl, a vi lág zaj lá sá ról, 
az erõ vi szony ok ról –, és per sze mi re le het fel hasz nál ni. 
Meg kell tud ni, ki va gyok én. Ked ve zõ eset ben az én 
is me re tem el ve ze ti õket a vi lág meg is me ré sé hez, már-
mint azé hoz, ame lyik re kí ván csi ak. Ide o ló gi ai okok ból és 
sze mé lyes ér dek bõl.

Az ol va só: Meg le het a ket tõt kü lön böz tet ni eb ben az 
episztemológiai li he gés ben?

A szer zõ: Ne he zen. Min den eset re nem le het nem ész re-
ven ni erõl kö dé sü ket, hogy meg fe lel je nek, hogy kap ja nak 
elõ lép te tést, eset leg nyu ga ti tar tóz ko dá suk meg hos  szab bí-
tá sát. Más rész rõl, hogy ne dor gál ják, ne fo koz zák le õket, 
hogy al kal mat lan ság ese tén ne ta szít sák ki õket a kül sõ 
sö tét ség be. És ne fe lejtsd az ávós hi ú sá gát sem.

Az ol va só: Az ávós is em ber.
A szer zõ: No, de mi lyen em ber?
Az ol va só: Ar ra utalsz, hogy mi lyen szín vo na lú 

em ber?
A szer zõ: Igaz, nem áll tak min dig a hely zet ma gas la-

tán, de be fog tak mû velt ügy nö kö ket, en gem is ilyen le he-
tõ sé ge i mért kí ván tak meg. Ne be csül jük le azo kat, akik 
áhí toz nak a tu dás ra.

Az ol va só: Ak kor ar ra gon dolsz, hogy eze ket a tu dás vá-
gyó em be re ket mi jel lem zi?

A szer zõ: A kér dés, hogy kik õk, rá juk épp úgy vo nat-
ko zik, mint a „je lölt je ik re”. Csak az õ meg is me ré si ipar ko-
dá suk haj la mos sá te szi a meg fi gye lõt ar ra, hogy mel lõz ze 
az õ azo nos sá gu kat. Hogy ne fir tas sa, mi ként le het ró luk 
szá mot ad ni.

Az ol va só: Ar ra utalsz, hogy tu dás vá gyu kat lop va 
igyek sze nek ki elé gí te ni?

A szer zõ: Szó val ne ked is fel tû nik a ti tok, a kons pi rá-
ció rög esz mé je?

Az ol va só: A ket tõs azo nos ság ra utalsz?
A szer zõ: Tûz. Tûz. Mind egyik vi sel fe dõ ne vet, nem- 

egy szer má sik ra is cse ré li. S ami a leg sa já to sabb, a leg-
mu lat sá go sabb is az, hogy egy más kö zött is fe dõ né ven 
szó lít ják egy mást. Je len té se i ket ol vas va, egy tit kos tár sa-

ság já té kos éle te bon ta ko zik ki. Ilyes mi zaj lik az arany csi-
ná lók nál, a szer ze tes ren dek nél, a sza bad kõ mû ve sek nél. 
Egyút tal név adók is õk. Ne kem is ad tak hár mat, íz lel get-
het tem ket tõs lé nye met a bel ügye sek szín pa dán. Az egész 
gé pe zet úgy mû kö dik, hogy õk, akik a da ra bot ren de zik, 
egyút tal sze re pet is ját sza nak ben ne. 

Az ol va só: Ta lán já té ko sok, de kö zel sem ár tat la nok. 
Tí zez rek éle tét tet ték tönk re. És há nyét ol tot ták ki! Ered-
mé nye sen.

A szer zõ: Ma gyar or szá gon igen. Mert ott nye reg ben 
lé vén, ha tó sá gi erõ szak kal több nyi re ér vé nye sít het ték 
fon dor ko dá su kat. Ami fö lös le ge ssé tet te, hogy egyéb 
mód sze re ik ha té kony sá gát bár ki fir tas sa. A lé nyeg az 
volt: min den ki úgy érez het te, ki van szol gál tat va ne kik. 
Ha son ló kép pen az úgy ne ve zett ba rá ti or szá gok ban. A 
„tõ ké sek nél” vi szont vál toz tak a já ték sza bály ok. Ta lon ba 
kel lett ten ni ük a ha tal mi meg ol dá so kat.

Az ol va só: Mi ért? Fé lig ki csi nál ták a pá pát, a bol gár 
es er nyõ is be vált.

A szer zõ: De mek ko ra port vert fel mind két eset.
Az ol va só: Cél ja ik el éré se vé gett erõ sza kos kod hat tak a 

ben ti hoz zá tar to zók kal.
A szer zõ: Ah hoz va ló sá go san ne héz sú lyú ügy re lett 

vol na szük sé gük. A hét köz na pi fel ada tok nál ke rül ni ük 
kel lett a nem zet kö zi fel tû nést.

Az ol va só: Job ban meg gyûlt a ba juk az ap ró mun ká val?
A szer zõ: A meg is me rõ vel min den kép pen. Õk ah hoz 

szok tak, hogy mi vel ered mé nye ik va ló sá go sak, õk ma guk 
is va ló ság ban él nek. Kint azon ban, meg kö tött kéz zel, sa ját 
va ló sá gu kat csu pán tit kos tár sa sá gi ri tu á lé juk sza va tol ta. 
Ezek a ma gas ran gú és re gé nyes kis hi va tal nok ok en nek a 
fik tív va ló sá gá ba ka pasz kod tak, el ját szot ták ma guk elõtt 
az ávóst, ahogy az a sza bá lyok sze rint meg kö ze lí ti, be há-
lóz za, szol gá la tá ba ál lít ja a ki sze mel tet. 

Az ol va só: Ár va ávó sok, nem le he tett ne kik kön  nyû.
A szer zõ: Gon dolj be le. Az õ há ló za ti lát sza tuk sze rint 

min den úgy mû kö dött, ahogy meg szok ták. Pa ran cso kat 
ad tak, kap tak, en ge délyt kér tek, be szá mol tat tak, vé le mé-
nyez tek, ter ve ket ko vá csol tak, mód sze re ket agyal tak ki, 
meg fi gyel tek, le hall gat tak, el len õriz tek, ra vasz kod tak, 
kons pi rál tak, gü riz tek, je len tet tek, gü riz tek, je len tet tek, 
és sem mi re se men tek. Cél juk köd kép ma radt a ke dé lyük 
lát ha tá rán.

Az ol va só: Mert csak ko mé di áz tak, azt aka rod mon-
da ni?

A szer zõ: Ha ta lom hí ján sza vak ból épí tet tek ma guk nak 
va ló sá got.

Az ol va só: Mint az írók?
A szer zõ: És el hit ték, hogy raj tuk kí vülesõ em be rek 

va ló sá gát is meg ra gad hat ják.
Az ol va só: Te is ilyen raj tuk kí vülesõ em ber vol tál? 

Ezért nem tud tak ki is mer ni?
A szer zõ: A szán dék és meg hi ú su lá sa köz ti el csú szást 

nyel vi okok kal ma gya ráz nám. Ahogy a kom mu niz mus 
sem más, mint egy ver bá lis konst ruk ció.

Az ol va só: Ezért kel lett ne kik hoz zá a ha ta lom?
A szer zõ: Le nin elv társ egy bõl rá is jött er re.
Az ol va só: De hát ha ta lom mal sem si ke rült.
A szer zõ: Épp ez a baj Le nin elv társ sal.


