
T. Pataki László

ÁRNYÉKOT VET A DÉL 

-  részlet —

A történet és a személyek összefüggéseikben a fantázián alapulnak — a megírásban ötletadó, 
kitűnő művek: Varga János -  Frideczky La/ös memoárja és Frank Tibor — Egy emigráns 
alakváltásai c. történeti munkák.

Rilke mondja: „Rettenetes, hogy a tények miatt so ’sem tudhatjuk meg a valóságot”. Pi
linszky pedig e^ • ,A  tényeket el kell vezérelni a realitásig. ”

A tények külön-külön vagy akár együttnézve őket: nagyon ismerősek. Azonban a tények új 
összefüggésekben „mást” eredményeznek, de csak azoknak, akik hajlandók f e l  is fedezni ezj- 
Am még ebben az esetben se keressen senki „álkategóriákat”. Hogy akkor ez vagy az milyen 
regény lenne? Igaz aZ esszé(regény)ben szerepet kapott motívumok könnyen felidézhetők, ellenő
rizhetők. A történet ezfittal elsősorban mégis kizárólag belső logika szerint működik. Értelmezése az 
író dolga, aki az olvasóval összejátszva, egy árulás ön transz-anatómiáját kísérletez}, a tudós 
Milton H. Erickson eseti leírása alapján. A „történhetett volna... ”jelenti magát a történést.

Még annyit: a szociológia-politológia, esetünkben elsősorban a lélektan, sajátos kronológia 
szerint működik. Valami (például az árulás) jóva l előbb létezhet, mint amikor bekövetkezik. 
Szemben a históriai időrenddel.

Rendkívül nehezen mozog ugyanakkor a történeti tudomány. Az „ördögi” részleteket (orto
dox-kötelező módszerei miatt) a termékenyítő és gyakorta épfen az ortodox tudománynak is 
témát jelen tő—feltételezés oldaláról eleve érinteni sem tudja. Am a kőfalakat idővel lebontják a 
tudósi és a szabad irodalom között. Ha ez ma mégsincs így, talán ideje hozzákezdeni.

Mit mondott Zerffi? Mintha mindenkinél előbbre láma: a kormányban külön- 
külön, személyenként nagyszerű képességű emberek ülnek. Ugyanúgy csupa tehetsé
ges emberből állhat akár az egész népképviseleti nemzetgyűlés is. Alapjában még
sem tagadhatják meg a forradalmi dolgokat. Legfeljebb kicsikarni tudunk egymás
ból és a történésekből valamilyen közös hasznot. Ragyogó, becsületes szándékú 
emberek, ám nem az ő ügyük mégsem, aminek az élére kerültek. így nem is na
gyon bízhatnak benne. Nem hihetik teljességgel az egészet. Mást tenni sem tud
hatnak, mint amit a legtöbb esetben -  sodortatják magukat. Hol a népkövetelések, 
hol az osztrák ármánykodás, hol a felbuzduló nemzetiségiek nyomása által. A po
litikusok, így Kossuth is, bele-beleszólnak a hadvezetésbe, ez látszik, a hadvezetők 
némelyike meg éppenhogy elpolitizálgatna. Csupa ellentmondás meredezik körü
löttünk kezdettől fogva, és ez még mélyülni is fog. O azonban -  válaszolta Zerffi -  
eddig majd soha sem megy el a gondolkodásban, ha csak nem kényszerítik rá. „Az
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előregondolkodás mindenkinek kötelező” vágta ki Zerffi. Akkor ez a mondat úgy 
hangzott, mint aki saját igazságát osztogatja.

„Gyerünk haza Tereskére, előtte meg még fel, Vácra!” -  mondogatja Frideczky 
valamivel jobb kedvvel önmagának. O a hivatalt is másnak látja, mint ami csupán 
egyetlen bármekkora nagy épület. A hivatalt nem lehet megostromolni. Az maga a 
Rendszer, volt, lesz. Lenézi bizony Zerffi cikk-cikkjait. Undorító az egész, amiről 
azt sem tudja micsoda, mi készül. Vagy mi nem készül. Az biztos, semmilyen ér
telemben nem lehet több közös dolguk ebben a megveszekedett életben, meg 
fogja mondani kereken, hogy mellőzzék végre — innentől legalább — egymás társa
ságát. Minek is? Neki nincs szüksége semmire. Aztán meg, lehet itt még kevéske 
idő. Nem kell elrohanni. Megkeresi a zsurnalisztát, hogy „legalább a végére érjenek 
annak a valaminek.”

Csalódáson és egy kevéske kíváncsiságon felül nem érez semmit. Talán még 
valami dühfélét tapasztal. Ki nem állhatja, ha a hivatalos ügyek kétséges helyzetbe 
kerülnek, csak mert nem hozzáértők intézik a dolgokat. És mi lesz a többiekkel is? 
Ahányan vannak, annyi félék, legtöbbjük kedvetlenné vált az év végére, elbizony- 
talanodottan téblábol, zavarodottan tervezget. A struktúra! Az állandó szerkezet, 
azzal ugyan mi lett? Annak kezdettől, az idők végtelenjéig, zökkenőktől mentesen, 
minden körülmények között biztonságot sugárzó erővel, sőt magávalragadóan 
működnie kell! Mi ez itten akkor? Időt nyerni, levegőbe kapkodni ő is tudhatna, 
nemcsak a kormányt helyettesítő honvédelmi bizottmány. Mert nyilván csalás erre 
a kitelepedés. Ahogy Deák mondta még októberben... Debrecen.

Zerffivel az Európában ül össze egy védett sarokasztalnál. így legalább két ol
dalról fedezékben vannak. A szerkesztő egészen friss nyomdai levonatot mutat. 
Biztosan erre, az ilyenre mondják -  „valósággal lángol a papír”. Zerffi egyenest az 
országgyűlés helyszínére, a Vigadóba hirdeti lapjában, január első napjára, azt a 
nagyszabású népgyűlést, amelyre mindenki hivatalos. „Ellenállás! Védelem! Sza
badcsapatokat szervezek az Egyenlőségi Társulattal. Magamat Lipótváros kapitá
nyának je lö ltettem ...”

Frideczky most arra gondol, óvatosan kell közelíteni, talán ő értette félre min
dazt, amit eddig Zerffi elmondott valamiféle jelenidejű kettőzöttségről. Bár két
ségtelen, hogy bizalommal közölt vele részleteket, tárt fel szándékokat, terveket, 
ha sok mindent még most sem ért egészen. Mégis, a mostani helyzetben... 
egyidőben... ennyi belátás nélküliség, ekkora vakmerő valóság! Ezt nem lehetne 
másként, csak teljes odaadással... Vagy igen, teljes mimikrivel, annak segítségével. 
Vérbő szerepjátszással! Most egyszeriben megkísérli olyannak látni a másikat, 
amilyennek újabban láttatta önmaga előtt. Alakítás lenne? Mi akkor a célja? Újra a 
kényelmetlen érzés. Viszolygásféle a megrázó tényéktől. Félelem talán. Fel kellene 
állni és egyszerűen kiballagni innen. Nem érdekes, hogy ki ez az ember. „Városi 
gerillák kapitánya” Pesten és Budán? Megőrült ez? Ilyesmit a legvérmesebb radiká
lis sem javasolna önmagától, persze Zerffin kívül. Ezért kell nyíltan felkérdeznie, 
amit meg is tesz -  önmaga előtt előtte is idegenes hangon szólal meg, mintha üres
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hordóba mondaná: „Végül is . . .  Te most, ezzel a vakmerőséggel látszatot keltve, 
nemde, a forradalommal konspirálod-fested ki magadat? Vagy nem értettem jól, 
amiről elég erről velem bizalmasan beszéltél. Most azonban, hogy elmegyek, talán 
már nem érdekelhet az egész.” Zerffi legyint. Bort rendel Jenő úrtól. Másról kezd 
beszélni. O itt most igazán nem erőltetheti tovább. Mintha megkönnyebbülne a 
halasztástól. Mária az utazást tervezgeti a teli poharat megforgatva az asztal lapján. 
De hát hiába, csak visszakanyarodik puhatolózva, jókora kerülővel.

„Nem tudom magam sem, mit tegyek. Lehet, visszatérek Budára Vác és 
Tereske után. Madách Karcsi is ezt húzza állandóan a fülembe, nyilván az anyja 
hatása, m égis... Ha igaz, amit régtől mondanak, hogy a cár Varsónál közvedenül 
negyvenezer, lengyelhonban pedig több mint százezer orosz fegyveressel áll, s ha 
tudjuk azt is, hogy kezdettől tele vagyunk menekült lengyellel, akik között nem egy 
hangoztatja nálunk, intervencionálisan is használni kell később a magyar haderőket 
Lengyelország felé, s hogy ezt a muszka még nálunknál is jobban ism eri... De 
hiszen érted, mire gondolok! Kossuth most adta ki Bónisnak, vigye a koronát Debre
cenbe. Ki jön ide vissza, aki egyszer elmegy? S talán a legokosabb mégis, amiiől nem
rég beszéltünk -  el sem menni. Hogy ne kelljen visszakullogni. Mert akkor, ki tudja, 
hogy az hogyan esik kinek-kinek kézre majd? Hatalom-közigazgatás mindig lesz Bu
dán is és Pesten is. Mindig lesz, kell valaki, ak i... úgy értem .. .”

Zerffin látszik a változás, most nagyon figyel. Mégis meglepődik, amikor hirte
len éppen ő kezdi újra azt, amit az előbb a rendeléssel elhesegetett. „Talán valóban 
úgy fordul, hogy nem találkozunk sokáig. Mindent neked sem kell ismerned. Csak 
a fundamentumokat emelem ki, amelyeken a későbbiek állhatnak. Állhatunk. El
mondok egy történetet. Ne várj megoldást. Magadnak kell kitalálnod, mi lehet a 
dolgod hónapok, évek vagy hetek, napok, vagy akár csak órák teltével ezután. Ha, 
mint sokan mondják, megfordul az egész, ez rövidesen csak azon múlik, mikor 
indul az orosz. Megindul, hiába írja reggeltől estig mostanában az Ellenőr „polgártár
sak, vihar közeledik, imádkozzunk.” Vagy tán’ senki sem olvasta még a nyáron, amit a 
budai Bagó nyomdász röpiratban kinyomtatott, terjesztett az orosz veszélytől?

Vagy mégsem bukik az ország. Te és én, meg mindenki más, a kedvenced, Ma
dách, ott lent, vagy fent valahol Csesztvén -  hol, kinek tartozik és mivel? Hol és 
főként kik számíthatunk rá, hová lesz az örök emberi kettőzött könyvelés, a tarto
zik, követel — mi legyen vele? Hol az érdek, ami mozgat forradalmat, Kossuthot, 
Görgeyt, hadvezért, parasztot, téged, engem. Az érdek -  az hol rejtőzik, azt kell 
megtalálni? Sokféle választás nem adatik, legfeljebb egy, a tehetségesebbeknek 
összesen kettő. Sőt, nekik nagyritkán egyszerre kettő is.

M ajd’ tíz éve még szcenikus voltam. Színész, Bécsben, ahol három év után ír
tam egy könyvet kedvezőtlen tapasztalataimról, a művészetet megfojtó belső szín
házi életről, hivatali túlkapásokról, szövegkönyvek cenzúrázásának fertelmeitől. 
Megjelent. Persze, kikerülve a profi foglalkozású cenzorális árgusokat. Brockhausnál 
adtam ki. A rendőrség nyomozni kezdett, gyorsan a közelembe kerültek. Nem volt 
választásom — szóba állok velük vagy évekig ülhetek a hidegen. Nem tudom elviselni
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a hideget, a rossz kosztot. Ezek a gyengéim. Stedtgerttel akkor találkoztam. Fo
galmazó volt. Persze csak látszólag. Arra figyelmeztett, hogy mielőbb magamtól 
induljak valami épkézláb kezdeményezéssel, önmagamat ajánlva, egyenest és főleg 
határozottan a rendőrfőnök felé. Nem vettem komolyan, te sem tetted volna. 
Néhány, zsebben még meglévő információval, amikről a könyvemben hallgattam, 
akkor és ott még kiváltottam magam hirtelen a velem valami miatt láthatóan ro
konszervező fogalmazó segítségével. Arra csak fokozatosan jöttem rá, hogy bármit 
teszek ezután, a Struktúra máris „beépített,, valamilyen szinten. Többé nem enged.

Jó l írok németül. Az eset után színibírálatokkal tartottam fenn magam, írásokat 
közöltem a bécsi lapokban, s eközben ráléptem egy bizonyos valakinek nagyon 
kedves színésznécske lábára. Ugyanazon személy nyomban lakmotozást kanyarí- 
tott a nyakamba, saját kezűleg, Sedlnitzky rendőr-kapitány. Nála akkorra már lajst
romba voltam véve. A könyv miatt. Mint akire lehet, sőt kell majd számítani. A lig
ha tévedek, ha azt állítom, eleve várt rám. A fogalmazó, közvetlenül a könyvügy 
után, bejelenthetett.

Valamit észrevett, ő vagy más, és éppen rajtam. Azt mondják erre „tehetséget, 
nyugtalanságot”, szerintem -  lojalitást és ellenszenvet a rendszerek iránt. Mások, a 
közelemben élők példáiból jöttem rá sok mindenre. Jobbnak láttam a lakás felforgatás 
után azonnal levélben meghallgatást kérni a kapitánytól. Sedlnitzky zseniális. Főként a 
sajtó és a színház érdekli, az utóbbi szenvedélyesen és inkább csak hátulról, a színfalak 
mögül és persze a banketteken. Bach pedig napjaink nagyszabású rendszervezője.

’Maga kiemelkedően tehetséges, de ezenközben megfoghatatlanul szélsőséges 
ember -  kezdte velem a tanítást Sedlnitzky, aki szerintem nem is osztrák, legin
kább sziléziai német vagy lengyel, tudomis én. Az egész nem tartott tíz percig sem. 
-  Magát üldözi a liberális, az ultrakonzervatív, a bigott, de legfőképpen a cenzúra. 
Maga egyszerűen képtelen arra, hogy középen járjon. Csináljon ebből akkor most 
erényt! Amit én ajánlok, abból megismerhet egy mindenoldalra működő rendszert. 
A rendszer hasznos, persze egészen kis részévé is válhatna ön idővel. Sokan va
gyunk benne így, mindenki. A kulcs nálam van, ezt majd soha ne felejtse el. Akkor 
se, ha valahol pogány szokás szerint átmenetileg pajzsra emelik a magyarok, vagy a 
velem és munkatársaimmal jóelőre egyeztetett! Liberális nagyotmondásainak, vagy az 
innentől számítva eleve betiltásra tőlünk megrendelt, titkon kiadott könyveinek sikerei 
nyomán megválasztják Pesten-Budán and pápának.’

Mi a rendszer? A lényeg bennünk van. Vagy nincs, és akkor majd elháríthatat- 
lanul belénk épül, mert mindig belénk építik valahogy. Belénk építik azok, akikkel 
ugyanazt mások már jóval ezt megelőzően megtették. A rendszer egyik lényege a 
teljeskörű mindenoldalú és kimeríthetedenül differenciált emberi-humán össze
függés módszeres megalkotása. Sok időt pazarolva erre lentről felfelé és viszont, 
amiből egy idő után áthatolhatatlan háló szövődik. A másik központi eleme, hogy 
körülöttünk lehet mindenféle zavar időről-időre, láthatnak minket mások ilyennek, 
meg olyannak is -  a végső Magas Ponton ismerik az igazságot! Ha egyszer beke
rülsz a fénybe, a figyelem rád esik, onnantól számodra is létezik a Végső Pont. Ez
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persze reciprok. A legfőbb fényforrás. Ö egyedül tudja, kik vagyunk. Végső pont — 
nem az égben, lent a földön. Szemere például önjelölt Végső Pontként most köl- 
tögeti ki gondosan a tojásból, amit mi tojtunk neki — Alexander Freiherr von Bach 
eközben rég’ a csúcsokon jár. Kossuth ösztönös, Széchenyi bolondot játszik, Deák 
okos, sőt bölcs csigaember. Szemere? Intrikus és féltékeny mindenkire. A hadve
zetők. Nem folytatom.

Nem tudtam volna megcsinálni mindazt, amit elértem, hogy Pesten és Budán 
’március idusa’ óta elfogad új ultraradikálisnak mindenki, aki régen szélső- 
konzervatívnak olvasott, ha nem lennék cefetül tehetséges. Ha lenne bennem valahol 
egyeden becsomózható-köthető szál, ami röghöz, vagy ami sokkalta károsabb -  
ideológiához, fenkölt szellemiséghez láncolna. Sedlnitzky művészien, nagy tehetség
gel erre a tökéletesnek nevezhető hiányra épített. Ám kellett hozzá a jó szem. Neki 
volt. Tőlem ’tudósításokat’ várt. Úgy vehettem, akárha egy ultra-konzervatív bécsi 
lap szerkesztőjének írnék beszámolókat. O így veszi, ez a kellemes benne.”

Itt már ő is közbevág, maga is meglepődve azon, mennyire izgatott. „De akkor, 
miért nem kaptad meg szolgálataid fejében két éve a Honderű német kiadásának 
szerkesztői székét? Pedig Horváth, a laptulajdonos számodra kérte is. Madáchtól 
tudom, aki ide a fővárosba írogatott, a Pesti Hírlapnak írói álnéven Timonként, 
hogy a hivatalosak nem egyeztek bele a személyedet ille tően ...” „Na, ja! Egyezte
tett játék, semmi más. A kóbor apácák megtévesztése. Magam taszigáltam bele a 
német kiadásba Horváthot, hogy legyen mire hivatkozni, ő vakon hisz nekem. A 
látvány! Ami végül ez volt: nem bíznak bennem! Hiába a tőlem megrendelhető 
konzervatív hang. A hosszú előkészítés az alapja mindenfajta eredményes munká
nak. A látszatokat kell jóelőre megformázni, megfelelő közegbe helyezve később 
aztán gondosan fenntartani. Hangsúlyt kell tenni rájuk időnként, hogy minden 
méginkább hihető legyen. Ez a dolog legszebbik része. Egy évre rá megadták az 
engedélyt Horváthnak, s rajta keresztül nekem, vagy nem így történt? Na, ugye! De 
a Honderű és vele a Morgenröthe akkor már lefelé tendált. Csak idő kérdése volt. 
Nekem ezt a szerepet adták Sedlnizkyék, hogy éppen ők nem bíznak meg bennem. 
Ha kifeszítem maga, akkor sem! Radikál hanggal mégsem indulhattam, nem lett 
volna olyan jó ... Bécs szerint.”

Frideczkynek ez már ismerős. Negyvenhetes megválasztása körül olyan felje
lentéssel kellett szembenéznie -  rögtön az ülésszak legelején -  a Ház előtt, hogy 
segítői csaltak, törvényt sértettek az ő kampányában. Csak egészen kicsin múlott, 
hogy azon melegében menesszék. így esett, hogy ma sem keresik a társaságát 
Pesten, odahaza, Nógrádban sem, habár nyíltan nem vállalja fel senki. Mindünk
nek lehet egy ügye valahol.

„És a Nádaskai féle cikk? Ami a hirtelen jött forradalmi ’fordulatodat’ védte 
parádésan? Mindenki erről beszélt áprilisban. Nádaskai a Honderűben írt rólad 
olyanokat, hogy igaz irodalmár vagy, és Metternich fekete noteszában a listán az 
élen szerepelsz!” „Nádaskai hülye. Éppen neki fogalma sincs semmiről. Nádaskaik 
kellenek. Nélkülük nem lehetne felöltöztetni a puszta vázat, a tények körüli állandó
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látszatvalóságot. Rengeteg Nádaskaira van szükség! Majdnem mindenki Nádaskai, 
ez a lényeg. Éppen azzal, ahogy ő a cenzorokra, Metternichre hivatkozott -  mu
tatta meg nekem és Bécsnek, hogy jól dolgozunk. Gyönyörű volt a játék! Olyan, 
mintha meztelenül járnál oroszlánok között. Sedlnitzky zsenialitása.

Landerert is ő fedezte fel Kossuthnak, amikor a hirtelenjében megadott külön 
lapengedéllyel együtt ab ovo Kossuth szerkesztő úr nyakára ültette és megígértette 
vele, amint veszélyessé válik Kossuth kezében a Pesti Hírlap, meneszti a vezért. 
De nem politikai okból ám! Valami bárgyú, hiúságot sértő alapról indulva. Amit 
megért az egyszerű ember, a Nádaskai, de az igazán ravasz sem tud mit kezdeni 
vele. Négy évig kivárt Landerer. Gondolkozz! Közben mindent minden nap 
egyeztetett Sedlnitzkyvcl. Amikor Bécs megadta a jelt, valami jutalékos percent 
ügyet kreált Landerer: Kossuth várhatóan és konkréten azonnal felugrott a széké
ből és azzal el. Megtörtént. Csodálkoztam rajta -  hát igen, lehet, ki mint él, úgy ítél 
- ,  talán nem lehetünk egészen biztosak abban, hogy maga Kossuth nem tudta-e 
végig mit, miért csinál? Vagy csináltatnak vele. Nem mondták-e ki neki is a végső, 
kényelmes megoldást?

Bécsben Sedlnitzky nem állt magában az előrelátással. Bach nagy építkező. A 
birodalom tele volt és ma is tele van tudósítókkal. Egymást ellenőrzik. A reform
idők kezdete óta nyugtalanok az urak a bécsi székhelyen. Kényszeredetten látnak 
előre. Könnyen megy. Itt nálunk, az urak, jó bőtorokkal fecsegnek! Szemere is 
megtalált engem azonnal, könnyen ment, magyar szokás szerint kiabáltam az ele
jén. Őt szorongatják a rendőri szervezet korszerűsítése, a forradalom belső védel
me miatt. Részt vettél a megoldás kimunkálásában velem együtt te is a minap. A 
hatalom, mindenféle hatalom, már a csírájában védekezni kényszerül. A még meg 
sem lévőnek az elhárítására gondol. A javasolt két rendőri osztály, általam is, szer
vezés alatt áll. A debreceni kormányköltözködés zavar ugyan, de például a nemzeti 
táborhoz most csatlakozott német-osztrák Leiningen, akinek unokaöccse az oszt
rákok egyik kisvezére valahol, már most sem írhat a feleségének levelet anélkül, 
hogy én, mi ne olvasnánk! Pedig ő naponta ír, a szerelemérzés hajtja. Az a furcsa, 
hogy szinte méterre, sőt égtáj szerint tudósít minden hadimozgást egy nőnek. Már 
amibe egyáltalán belelát ugyanis. Ezért sem dőlt még el, hová kerülhetne végül 
Leiningen. Felesége leveleit éppúgy ismerjük, egy hétig tartjuk vissza valamennyit.

Kiadom magam. Habár a történettel semmire sem mennél. Különbeket mon
danak, gondolnak rólam, azokra sem figyel ma már senki. Teljesen összezavarod
tak az emberek. Ez a mi posztunk, az enyém és a tied, a sajtó és a hivatal, mindig 
többre lesz alkalmas. Bölcső a felnövőknek. Sajnálom már, hogy nem ezt írtam 
vezércikknek, de ennek most nincs ideje. Tudósítókra szükség lesz, sőt, máris 
szükség van.”

„Gyönyörű történet, de semmi közöm hozzá. Semmi! Érted? Mit kezdhetnék 
vele, megmondanád?”
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