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Szirmai Péter

Francisco Xavier Garay hamisítványa

„Ismert történet”, írja Francisco Xavier Garay, a legendás argentin író, „hogy Kafka végrendeletében barátját, 
Max Brodot kérte arra, hogy naplóit, leveleit, kéziratait, amint lehetősége nyílik rá, olvasatlanul égesse el. Brod 
azonban ahelyett, hogy teljesítette volna az író utolsó kívánságát, szerencsére megjelentette, többek között A per, 
A kastély és az Amerika című regényét is. Brodnak sikerült elmenekülnie a németek elől, és 1939-ben, bőröndjé-
ben Kafka hagyatékával, Palesztinába költözött. Tel-Avivban ismerkedett meg Esther Hoffével, aki aztán éveken 
át asszisztense és barátnője volt. Brod végrendeletében őrá hagyta Kafka publikálatlan írásait.”1 

„Azonban nem minden irat került Max Brod tulajdonába”, folytatja Garay, „Kafka egyes naplói és levelei utol-
só barátnőjénél, Dora Diamantnál maradtak. A Berlinben élő német nőtől a náci titkosrendőrség, a Gestapo 
1933-ban kobozta el a dokumentumokat, melyeket végül valószínűleg a nácik égettek el. Így szól a hivatalos 
verzió.”, írja Francisco Xavier Garay 1970-ben, Joinville-ben, Párizs külvárosában.2

Mi lehet a nem hivatalos verzió, kérdeztem Z-t, kiadómat, kenyéradó gazdámat egyik szabad délelőttömön, 
és fölemelve rázogattam Garay egyik, láthatóan régi, szétolvasott könyvének egy példányát, hogy kérdésemnek 
nyomatékot adjak. Z. fintorgott, mondtam, hogy érdekel a téma, szeretném megoldani a rejtélyt, ő viszont ezt 
nem vette olyan jó néven, határozottan felhívta a figyelmemet arra, hogy a témára időt s főleg papírt pazarolni 
bűn, sőt hiba; jobban tenném, ha népi kultúránk valamelyik nagy költőjéről emlékeznék meg, aki egykor a ma-
gyar föld kimeríthetetlen géniuszát fogalmazta meg. Ismert előttem Z. fanatizmusa, furcsa, sőt talán beteges 
népi-vallási elkötelezettsége, mégis, valamennyire el kell őt viselnem, lapjában lehetőséget biztosít számomra, s 
ez fontos, hiszen publikáció nélkül az író legfeljebb műkedvelő statiszta lehet. 

Mindegy, gondoltam, nem érdekel Z. ellenérzése, egyik éjjel majd összehozok valamit, hogy követelésének 
eleget tegyek; mondjuk, írok egy rövid elemzést zenei témában: a magyar melankolikus síkság zsenijének, Bar-
tóknak opusáról, hogy aztán szabadon dolgozhassak a Dora Diamant-rejtély megoldásán. 

Úgy belelkesedtem, hogy már másnap elkezdtem anyagot gyűjteni; könyvtárakat látogattam, régi újságokat la-
poztam át, cikkeket láttam el széljegyzetekkel. Találtam egy Deleuze-, egy Hans Ole Nielsen-, egy Worthington-
tanulmányt, sőt, meglepetésemre, még egy gondolatébresztőnek tekinthető Roland Barthes-cikket is. 

Nehezíti munkámat, hogy Z. rendszeresen meglátogat, nem nézi, hogy hívtam-e vagy sem, elfoglalt vagyok-e 
vagy sem; mégis, kellemetlenkedése ellenére kénytelen vagyok beengedni: anyagilag függök tőle. A havi apanázs 
semmire sem elég, de legalább valami, így nem nélkülözhetem. Z. ilyenkor egész mondatáriákat zúdít rám, igazi 
verbális hadviselést folytat ellenem, megölve ezzel gondolataim eredetiségét, csak olcsó sztereotípiák kavarog-
nak a fejemben, s ez jobban zavar, mintha nem gondolnék semmire sem. 

Agyam fiókjaiban megfelelő segítség után kutatva eszembe jutott S., volt osztálytársam, irodalmár, nagy Kaf-
ka-rajongó, s az, hogy ő bizonyosan hozzá tud tenni az elveszett Kafka-kéziratokkal kapcsolatos írásomhoz, s a 
témával való foglalkozás neki is élvezetet jelenthet. Néhány telefonhívás és egyeztetés után, egy szombati nap 
délelőtt ültünk le S. anyja lakásának nyomasztóan kicsi, de a hegyekre néző, nyugati fekvésű szobájában, ahová 
S. két rossz házasság után, kényszerből költözött vissza. S., ahogy a régi szép időkben megszoktuk, bontott két 
sört, és elkezdtük különös beszélgetésünket Kafkáról, Max Brodról, Felice Bauerről, Milena Jesenskáról, Dora 
Diamantról és persze Kafka világirodalmi hatásairól, ami felmérhetetlenül szerteágazó. Szóba kerültek Max 
Brod és Kafka véget nem érő sétái Prágában, a hidak és templomok, az utcák és terek, az átjárók és sikátorok, 
az őket ért filozófiai hatások, és persze a lényeg: az örökség kérdése és megválaszolhatatlansága. Kikerestem 

1  Esther egészen 2007-es haláláig időről időre hajlandó volt kéziratokat eladni a Kafka–Brod-hagyatékból, majd a megmaradó dobozokat lá-
nyaira, Evara és Ruthra hagyta, akik anyjuk halála óta pereskednek az izraeli állammal és a Tel Aviv-i Egyetem könyvtárával a felbecsülhetetlen 
irodalmi értékek tulajdonjogaiért. Ezzel a Brod-dosszié lezártnak tekinthető. Az elbeszélő jegyzete

2  A Dora Diamant-hagyaték váratlanul, 2008-ban, Kielben került elő. Az elbeszélő jegyzete
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és felolvastam S.-nek Garay elfeledett esszékötetéből azt a részt, ahol kifejti, hogy Dora Diamant sokkal körül-
tekintőbb nő volt, mint gondolnánk. Berlinben, a harmincas évek elején ismerkedtek meg, rövid ideig voltak 
kapcsolatban, de ez alapján is elképzelhetetlennek tartja, hogy a nő csak úgy az enyészetnek adta volna át Kafka, 
a rajongott férfi és író, művének felbecsülhetetlen értékű darabjait. Felteszi a kérdést: lehetséges-e, hogy a Ges-
tapo nem a valódi Kafka-kéziratokat foglalta le Dora Diamant letartóztatásakor, hanem valami egészen mást; 
mondjuk általa gyártott hamisítványokat, álkéziratokat, hogy azután az eredetit, mint kultúrtörténeti kincset 
kimentse a várható biztos pusztulásból? 

Elképzeltük Berlint 1933-ban, az őszi esőtől nedves macskaköves utcákat, nácik által állított csapdákkal, ké-
mekkel… És mi van, ha Dora szimplán náci kém volt, kérdeztem. Mi van, ha az eredeti kéziratot átadta a nácik-
nak, és csak valami hamisítványt tartott meg az utókornak? S. tanácstalanul húzta fel a szemöldökét. Végigbön-
gésztük Garay kötetét, de nem találtuk meg hipotéziseink alátámasztását: Garay meglehetősen szemérmesen 
elkendőzte a végső megoldást. 

Aznapra bezártuk a beszélgetést és az emeletes házak közötti kanyonban hazasétáltam. A fellelt cikkekre és a 
jegyzeteimre gondoltam, s arra, hogy mindez nem vezet sehová, mindez csak zsákutca.

A kapunál álltam, a kulcsot fordítottam a zárban, mikor lépteket hallottam a hátam mögül. Természetesen Z. 
volt az, jellegzetes ballonkabátja denevérszárnyként vitorlázott körötte. Sörrel kínáltam, de bort kért, mondtam, 
üljön le, de inkább állva maradt. Kezében a talpas pohárral magyarázta, milyen ostobák az emberek: a vonaton 
csukott ablaknál, kabátban ülnek, a hajszálak közt búvópatakként indulnak halánték felé az izzadságfolyamok, 
de senki nem változtat, senki nem veszi le a kabátját, senki nem nyit ablakot. Az ablaküvegek párásak, mint a sza-
unában. Z. várta a reakciót, de én nem szóltam, csak a sört kortyoltam. Bosszankodva szagolt a pohárba, hamis-
kásan nézett rám, kérdezte, hogy állok a Dora Diamant-esszémmel. Bizonytalanul intettem. Letette a poharat, 
kurtán fölnevetett, aztán magyarázni kezdett a német irodalomról. Hosszan fejtette ki mondandóját Rotterdami 
Erasmustól, Martin Lutheren, Ulrich von Huttenen át egészen a 20. századig. Ismét megállapíthattam, hogy ami 
nekem Robert Walser, az neki Rotterdami Erasmus, ami nekem Kafka, az neki Martin Luther. Én szeretem Rot-
terdami Erasmust, akár Kafkát, ő viszont ki nem állhatja Kafkát, ellenben kedveli Rotterdami Erasmust. Ezen, 
úgy néz ki, nem tudok változtatni. Délután ötig maradt, megitta egy üveg boromat, megette fél kiló pogácsámat. 

Másnap a londoni Libraryből megrendeltem Garay: Naplók és visszaemlékezések című kötetét; három hét 
múlva érkezett meg. Épp ágyamban, olvasólámpám gyenge fényénél firkálgattam: A per/A kastély utolsó oldalá-
ra felrajzoltam Kleist, Robert Walser, Kafka nevével fémjelzett tengelyt, és behúztam az elágazásokat: Borges-t, 
Cortázart, G. G. Márquezt, Thomas Bernhardot, Elfriede Jelineket (mindenkit nem akarok fölsorolni, meg nem 
is lehet). A csöngetésre kiugrottam az ágyból; úgy örültem, hogy a postásnak 500 forint borravalót adtam. Bent, 
mint sas a nyúlra vetettem rá magam a kötetre. A 253. oldalon találtam meg a keresett részt: „Dora aznap nálam 
aludt. Vacsoránál annyit mondott, hogy egy könyvnyi Kafka-anyag van nála. Éjjel előhalásztam a táskájából a 
Kafka feliratú dossziét. Nem lepődtem meg: csupa másodrendű szöveget tartalmazott. Vélhetően hamisítványo-
kat. Ezt nem hagyhattam. Gondoskodtam róla, hogy a színvonal Kafkához méltó legyen. Hajnalra elaludtam. 
Dora persze eltűnt, s vele az ún. Kafka-hagyaték…”

Különös, hogy ez a pár árulkodó sor a 20. század tudósai közül nem tűnt fel senkinek. Mondjuk, Garay műve 
legalább negyven éve az irodalomtudomány számára teljesen érdektelen, nem kutatja senki: nem csoda, hogy 
elsikkadt ez a Kafka-i mellékszál. 

Mindez két éve történt. A Dora Diamant-esszé azóta sem készült el. Sokat gondolkodtam, hogy egyáltalán 
megírjam-e, kreáljak-e az ügyből az irodalomtörténeti botrányt. Úgy döntöttem, nem teszem. Egyrészt, nem 
akarok interjúkat adni, bekerülni a napi hírekbe; másrészt, jól van ez így. Ezzel Kafka és Garay is egyetértene. 
Megveregetnék a vállam. 


