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KARÁTSON ENDRE 

Emléktöredékek 
a Párizsba költözött 

Danilo Kišről
1983 tavaszán megjelent párizsi lakásomon a lille-i Charles de Gaulle egyetem szerb-horvát 

lektora. Telefonon beszéltük meg, hogy eljön hozzám, tekintve, hogy mindketten Párizsban la-
kunk, közös egyetemünkön pedig nem ugyanazokon a napokon tanítunk. Személyesen ezelőtt 
nem találkoztunk. Érkezésekor nem akarta levetni szürke esőköpenyét, mintegy éreztetve, hogy 
ő dönti el, meddig marad, talán nem is sokáig. Ez a bizalmatlan és mosolytalan, szürke kabátos 
jelenség az ő dúsan borzas hajával olyan hatást keltett, mint egy űzött vad, mellyel ajánlatos 
csínján bánni. Annál is inkább, mert fontos feladatra készültem felkérni. 

Több mint egy évvel azelőtt engem kért fel a legnagyobb súlyú egyetemi könyvkiadó, a 
Presses Universitaire de Fran e (népszerű rövidítéssel Les PUF), hogy hatalmasra tervezett, 
francia nyelvű világirodalmi lexikonjában összeállítsam az úgynevezett közép-európai térség 
anyagát, szerezzek az ide tartozó nemzeti (lengyel, csehszlovák, magyar, román, albán és jugo-
szláv) irodalmakhoz felelős szerkesztőket, köttessek ezekkel határidős szerződést s osszam el 
arányosan az egyes nemzeti irodalmakra eső oldalmennyiséget a Közép-Európának fenntartott 
összterjedelemből. Ami engem illet, ezt az időrabló, pepecselő feladatot azért vállaltam el, mert 
az összehasonlító irodalom professzoraként a Francia Komparatista Társaság szakmai keretében 
azt reméltem, hogy könnyen kapcsolatot teremthetek a szakterületek vezetésére alkalmas fran-
cia kollégákkal, egyúttal s nem utolsó sorban kiragadhatom a magyar irodalom bemutatását a 
pártos hazai kultúrfogdmegek karmából, a szócikkek megírását európaibb és korszerűbb hazai 
és nyugati irodalmárokra bízva.

Nagyjából minden elképzeléseim szerint indult. Úgy éreztem, megfelelő ember kerül vala-
mennyi megfelelő helyre. Akadályba csupán a „jugoszláv irodalom” elnevezés valótlan egyve-
legénél ütköztem. Hónapokig érdeklődtem francia kollégáknál, jelentkezőt a darázsfészeknek 
rémlő együttes értékeinek képviseletére ajánlani senki sem tudott, s ha mégis, kötélnek állni 
senki sem óhajtott. Itt jött segítségemre a lille-i magyar lektor, mondván, kérdezzem meg mun-
katársát, a szerb-horvát lektort, lehet, hogy ez a nagy műveltségű tanár, aki író is, tud segítséget 
nyújtani. Ilyen körülmények között arra számítottam, ha meghívom Danilo Kišt, a lektor meg-
tisztelőként fogadja majd a professzor ajánlatát. 

Ott ült hát szembe velem, szürkén, nem valami barátságosan, szinte elrohanásra készen, én 
pedig a fent vázolt gondolatmenet sínjén, captatio benevolentiaeként a lexikon jelentőségét, fon-
tosságát ecsetelve próbáltam feszültségét enyhíteni. Egyszer csak ő a kiadó, a PUF általános te-
vékenységéről, szervezeti felépítéséről kezdett kérdezni, amiről nem sok pontosat tudtam, azon 
kívül, hogy a nagydoktori értekezésemet a PUF adta ki. Áttért a lille-i egyetemre, igaz-e, hogy 
az elnöke kommunistabarát. Sajnos, feleltem, azon is sajnálkozva, hogy a lexikon témája kiszo-
rul a külső sötétségbe. Villanyt gyújtottam és kimentem a konyhába teáért és aprósüteményért, 
hátha alkalmat nyit újabb rohamozásra. Ahogy visszatértem, vendégem az egyik könyvespolc 
előtt álldogált.

Kosztolányit olvas? Tudja, egyik legkedvesebb szerzőm. És eredetiben olvassa?
Nekem is egyik legkedvesebb szerzőm, már Magyarországon is az volt.
Maga magyar? Nem gondoltam. Én is tudok kicsit magyarul. Szabadkán születtem (Suboticát 

mondott).
Mint Kosztolányi. 
Az apám magyar volt.
Túlzás lenne hasonlatot keresni az ógörög színház egymásra ismerési jeleneteiben vagy akár 

Stanley és Livingston találkozásában, de a Kosztolányinak köszönhető azonosítás mindkettőn-
ket váratlanul ért és rokonszenvre hangolt. Egy pillanat erejéig még magyarra is fordítottam a 
szót, mivel azonban úgy rémlett, Danilo Kiš keresi a szavakat, visszatértem a franciára. Letele-
pedtünk teázni, és közös diplomáciai nyelvünkön lelkesedtünk Kosztolányi mágneses tehetsé-
géért. Kommentárjait hallgatva észrevettem, milyen eleven szavú pedagógus, közbeszúrásokból 
pedig megtudtam, hogy fordított Kosztolányit szerbre, és hogy elég viharos írói múltja miatt él 
Franciaországban, most már francia kiadókkal szerződik. Nőtt a mondanivaló mindenről, csök-
kent viszont az irodalmi lexikon megbeszélésére fordítható idő, mert neki már indulnia kellett. 
Javasolta, pótoljuk a filosz ügyet máskor, legközelebb, van úgyis miről beszélnünk.

A legközelebbre családi vacsora keretében került sor, feleségem, Nicole, meghívta Danilót élet-
társával, Pascale-lal, aki őt akkoriban kezdte franciára fordítani. A könyvet, melyet ajándékba hozott 
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francia ajánlással (A André Karatson, très amicalement, Danilo Kis, Paris, le 14/III/1983) még Jean 
Descat fordította Jardin, Cendre címmel, bravúrosan. A Gallimard kiadó Imaginaire (Képzelet) soro-
zatában jelent meg, vagyis előkelő helyen. Ezt az ő gyerekkoráról szóló, ennek főszerepében lenyű-
gözően megírt bogaras, többé-kevésbé háborodott, ókori zsidó próféta szerepét rabiátus méltósággal 
alakító magyar apával csak a beszélgetésünk után olvashattam, vagyis odáig Danilót merőben saját 
szavai szerint helyeztem el a világban. Azt figyeltem, hogy ez a Jugoszláviát szellemi begyöpösödés-
sel vádoló, Nyugatra távozott író mennyire otthonos kapcsolatban marad az ő országának irodalmi 
életével. Elmondtam, hogy engem éppen néhány hete kiutasítottak Magyarországról, s otthon csak 
a francia egyetemen vagyok, ami sok szempontból felszabadulás, bár nem egészen természetes. Mi-
től otthonosabb ő Jugóban? Attól, mondta, hogy a jugoszláv zsidókat Titóék szabadították fel, nem 
az oroszok. Közép-európainak őt a franciák tartják, így skatulyázzák be az ő irodalmi érzékenysé-
gét. Becsúsztattam, hogy ez csak egy laza munkahipotézis az Irodalmi lexikon (Dictionnaire des 
littératures) beindításához, aztán a nemzeti irodalmak, a különböző múltak és nyelvek maguktól is 
különválnak. Szóval, óhajt-e írni Jugoszlávia nyelveinek irodalmairól?

Milyen honoráriumért? Pontosan nem tudom, benne lesz a szerződésben. De mégis, meny-
nyi lesz az? Tudja maga is, mondtam nem valami meggyőzően, a francia egyetemi tanárok a 
presztízsért vesznek részt ilyen nehézsúlyú vállalkozásban. Tudja maga is, tromfolt ő, én nem 
tehetős egyetemi tanár vagyok, hanem sóher lektor. Pascale-lal, akinek megvoltak a maga for-
dítói tapasztalatai, egy emberként kikeltek a francia kiadók kizsákmányoló szokásai és fogásai 
ellen. Feladtam a partit. Kértem, inkább ajánljon maga helyett valakit, aki alkalmas a jugoszláv 
térség irodalmának bemutatására. Ha találok is, nem lesz annak könnyű dolga: legalább négy 
ország, négy múlt, négy nacionalizmus, igen, négynél is több áskálódó, gyűlölködő nacionaliz-
mus. Utalt arra, hogy őt is érte ilyen támadás, de részletekbe nem bocsátkozott, ha igen, nem 
tudtam követni, mert sok borospohár ürült, pertut is ittunk, élénken inkább egy vicces története 
maradt meg emlékezetemben. Ő a jugoszláv zsidó vonaton utazott egy török illetőségű, zsidó 
ismerősével, belefeledkeztek a szerb táj alkonyati hangulatába, s egyszer csak az ismerős felsó-
hajtott: Ha belegondok, mindez a miénk volt még száz évvel ezelőtt!

A továbbiakban egyszer-kétszer összeakadtam Danilóval a lille-i vonaton. Egy alkalommal 
Nabokov démoni humorú Pale fire-ja volt kezemben. Daniló is rajongott Nabokovért, de a re-
gény egyik elbeszélőjét, a magát álruhás királynak beállító fantasztát nem tartotta meggyőzőnek, 
s mivel én akkor már elolvastam a Kert, hamu-t, arra gondoltam, hogy Edouard Sam lidérces té-
bolya kettőződve a környezet tébolyult gyűlölködésével erősebben életszerű, de azért a Nabokov 
intellektuálisan játékos félnótását nincs értelme lebecsülni. Értelme nincs, volt a válasz, a baj 
csak az, hogy nincs valóságos tétje. Értsem, mint az ő apafigurájának. Danilo az ő kifogását 
szeretett és nagyra becsült Nabokovjával szemben ennek lepkekultuszára fókuszálta, mondva és 
írva is, hogy a pillangó nem más, mint a Paradicsom kritikátlan felidézése, ami a náci pokol után 
hazugság. Azóta is nosztalgikus metaforaként lebegnek szememben ezek a dekoratív bogarak.

Danilo Kiš pedig egyszer a Paradicsom kapujában lángpallosú tilalmára támaszkodó őr ké-
pében bukkant elő. Egy másik vacsora alkalmából. Amely váratlanul kezdődött. Megkérdeztem 
tőle, volna-e kedve magyar nyelvű beszélgetésre jönni. Örömmel, volt a válasz, s én irodalom-
hoz értő ismerősöket verbuváltam, jelezve, hogy egy Nobel-díj-várományos is lesz köztünk. Kis 
illetődöttség elegyedett ezért a várakozásba, ami egyre hosszabbra nyúlt, s amikor végre szólt 
a csöngő, a felkent író helyett egy balkáni Bacchus tántorgott be, szájához vörösboros butykost 
emelgetve. Ketten is kísérték, hasonló állapotban, és szerbül beszéltek, Mi lesz a tervezett be-
szélgetésből – riadtam meg, és már azon törtem a fejemet, hogyan tessékelhetem ki az egész 
pereputtyot. A kínos jelenet feloldását Pascale hozta, aki átnyújtotta immár saját fordításában 
Danilo Korai bánat (Chagrins précoce) című szorongató novelláskötetét a következő megejtően 
kedves ajánlással: „Kedves Endre barátom, lehet hogy gyermekéveid részét te is itt megtalálod. 
Üdvözöllek. Danilo Kiš, Párizsban, 1984. május 14-én.” Míg én olvastam, Pascale visszavo-
nult s magával vitte a szerbeket. Lehet, hogy így volt megbeszélve, Mindenesetre Danilo evés 
közben aránylag józanodott és békésen részt vett a beszélgetésben, amelynek inkább kedélyes 
hangulatára s nem témáira emlékszem pontosan. Danilo még a vacsora vége előtt rágyújtott, utá-
na már mindannyian cigarettáztunk, Danilo egyiket a másikról szívta, úgy, hogy ablakot kellett 
nyitni.  Valószínűleg az ’56-os forradalomról volt szó s a rákövetkező megtorlásról, amire Danilo 
felcsattant: a kommunisták csinálták, a rohadtak. Szavaira pontosan emlékszem, ahogy torka-
szakadtából megerősítette őket: a kommunisták gyilkosok! Ezzel mindenki egyetértett, de tíz 
óra már elmúlt, s a hangerő lehatolt az udvari lakásokig. Csitítás céljából felhívtam erre figyel-
mét. Mire ő messze hangzó francia közérthetőséggel: Communistes assassins! S látva vigyori 
megütközésünket, valósággal mennydörögve: Merde aux communistes!

Danilo nem érhette meg jókívánságának teljesülését. Fájdalmas halálhírét is akkor hallottam, 
amikor felhívtam, hogy mit szól a szovjet „Közép-Európa” nagy felfordulásához. Hét évvel ké-
sőbb, 1996-ban kaptam meghívót Pascale-tól, miszerint október 15-én 18 óra 30-kor emléktáb-
la-avatás lesz a 75010 Párizs, rue A. Groussier 16 címen található épület falán, annak a lakásnak 
a magasságában, ahol Danilo 1979-től haláláig, 1989. október 15-ig lakott. A kis ünnepséget 
poharazás követi a közeli Le Tesson kávéházban. 
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Mikor Nicole-lal megérkeztünk, kis csoport, vagy 15 főnyi várakozott már. Kisvártatva elő-
lépett az idős, fáradt arcú szónok, Claude Roy, sokat publikáló francia író, közíró – aki 1956-
ban, tiltakozásul a magyar forradalom leverése ellen, kilépett a Francia Kommunista Pártból –, 
hangsúlyozta a Párizsban élő író jelentőségét, az írástudók felelősségét, Jugoszlávia balsorsát, s 
talán nem is egészen tíz perc után már el is búcsúzott. Beteg lehetett már, egy évre rá elhunyt ő 
is. A jelenlevők több, mint fele szétszéledt. Mi többiek, velünk és Pascale-lal együtt úgy nyolc-
kilencen átvonultunk a bisztróba, ahol a jugoszlávok csoportba különültek a maguk nyelvén be-
szélve. Próbáltuk visszafordítani a szót franciára, hogy beszélgessünk Danilóról, emlékezzünk 
a sebzett emberre, az íróra, a barátra. Őket láthatóan más téma foglalkoztatta, ami, úgy rémlett, 
franciául nem közölhető. Ismertem közülük a Predrag Matvejevicset, aki a csoportban hangadó 
szerepet játszott, s akiről tudtam, hogy kiválóan beszél franciául. Hozzá fordultam személyesen: 
nem gondoltam volna, hogy ilyen szomorú körülmények között találkozunk. Kétségbeesetten 
nézett rám: nem tudom, hogyan éljük túl a tragédiát. Túlzónak éreztem, legalább is, az alkalom-
hoz nem illően színpadiasnak a kijelentést, hiszen emléktáblát avattunk, Danilo-nak inkább a 
gyerekkora volt tragikus. Életműve tragikus ihletésű, de halála egy agyoncigarettázott emberé, 
amiben sok ezer embertársával sajnálatosan osztozott. – Nem tudjuk, hogyan, de fel kell támasz-
tanunk. – Szinte ugyanabban a pillanatban kapcsoltunk. Ő arra, hogy én Danilóra emlékezem, én 
arra, hogy ő az éppen akkor feldarabolt Jugoszláviát gyászolja. S az ő agyán pillanatok alatt az 
villanhatott át, hogy ezt a párizsi magyart csak Kiš Danilo, a magánszemély, a magyar születésű 
szerb írózseni elmúlása bántja. 

Visszatért a Jugoszlávia végóráján méltatlankodó délszlávokhoz. Mi elbúcsúztunk Pascale-
tól. Ekkor fogtam fel, milyen diplomáciai akadályt kerül meg az emléktábla szófukarnak rémlő 
szövege:

Dans cet immeuble vivait
Danilo Kiš,
écrivain, 
1935–1989, 
il y est mort 1e 15 octobre 1989

Konok Tamás: Microludium




