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           Nina szerette emlegetni, „lassan, tűnődve”, ahogyan a költő utasítása szól, hogy 
Moszkvában, a Lomonoszov Egyetem hallgatójaként hallotta először József Attila 
Reménytelenül című verséből ezeket a sorokat. Ennek hatására tanult meg magyarul, és lett 
végül is, a honfitársunk. Így is volt, bizonyára. A teljes igazsághoz hozzátartozik azonban 
még valami. – Valaki! Az akkor még tisztára borotvált arcú és tiszta szemű magyar 
ösztöndíjas, akivel együtt aztán, okos fejével biccentve, megélte a maguk ujjongó 
felfedezésekkel teli, tisztán parázsló, fényt és meleget árasztó, termékeny életét. - Egy 
kiemelkedő képességű és teljesítményű értelmiségi család tudatosan vállalt, szerény 
életkörülményei között.   
          Gyula a 1953-ban végzett a leningrádi Zsdanov Egyetemen. Ez, a másodikként 
alapított, akkor talán a legjobb orosz egyetem volt, amelyet a névadó meggyilkoltatása után, 
Sztálin mégiscsak róla, a „szocialista realizmus” élharcosáról neveztetett el. – Égen-földön 
Olvadás… Salamov is ekkor szabadult Kolimáról. Gyula meg Debrecenbe került 
tanársegédnek, az orosz tanszékre. Azt hitték mind a ketten, hogy ez halálosan komoly, és 
hogy őket nagy feladatok várják. De ez nem egészen így lett. Salamovról szó lesz még majd. 
Moszkvai aspirantúrája után Gyula és Nina Budapestre jön, és az ELTE-n tanítanak. Gyula 
1969-ben, Nina pedig ’71-ben lett az irodalomtudományok kandidátusa. 1993-tól Gyula 
címzetes egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, majd 1996-tól a Károli Gáspár Református 
Egyetemen oktat, méltatlanul korai nyugdíjazásáig.  
          1983-ban megjelent, költői gonddal megírt könyve (Dosztojevszkij és az orosz próza) 
mégis szinte zárójelbe tette a magyarul eddig megjelent írásokat erről a témáról. 
Szembefordult mind az ideológiai alapú, átpolitizált megközelítéssel, mind a lélektani 
bravúrra alapozó értékeléssel. A magyar russzisztika elméletében és gyakorlatában is új 
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módszert dolgozott ki, amelyet méltán nevezhetünk maguknak a művek gondos elemzésén 
alapuló, poétikai iskolának.  
       Mint tanár is szuggesztív volt, gyakran gúnyos, sőt csúfondáros. Érezni lehetett, hogy 
folyton az irodalmi klisék ellen küzd, a felületi megközelítéseket veszi vitriolos bírált alá. 
Óráin nagyjából öt percre volt szüksége például ahhoz, hogy az addig dívó „regénytragédia-
elmélet”, amelyet durva leegyszerűsítésnek tartott, szavai nyomán kártyavárként omoljon 
össze. A köréje gyűlő diákok csakhamar mind Dosztojevszkij-hívők lettek. 
          Ugyan miért volt mégis, hogy Moszkvában megvédett akadémiai doktori diplomájának 
átadását a Szovjetunió Tudományos Akadémiája hosszú éveken át, szinte egészen a politikai 
fordulatig, visszatartotta? - Akadályozva így a mű megjelenését és méltó helyének 
elfoglalását az itthoni ruszisztikában, amit valami sajátos okból, a Magyar Tudományos 
Akadémia illetékesei sem igen sürgettek. Az akkor már két, szintén sokra hivatott gyermeket 
nevelő szerző munkakörülményeiről, személyes sorsáról ne is beszéljünk már!  
         Fontos látni azonban, hogy – annyi, a szovjet paradicsomból minden áron kitörni akaró, 
tehetséges eladó lányhoz hasonlóan - Nina nem egyszerűen a szovjet diplomája mellé friss 
feleségre is vágyó kubai, arab, vagy magyar ösztöndíjasok valamelyikét, hanem, okos fejével 
egyet biccentve és a maga karrierjét utoljára hagyva, éppen ezt az embert, ezt a feladatot, ezt a 
sorsot választotta. Jól tudta pedig, hogy a Rózsadombon, vagy a „munkáshatalom” valamely 
másik fellegvárában, esetleg egy miniszterhelyettes oldalán, tovább bírták volna szegény, 
hűséges szívének koszorúerei a pesti szmogot. Ez így persze, önmagában sem akármilyen 
életmű. Vessünk egy pillantást azonban ennek a választásnak egy mélyebb jelentésére is! 
        Király Gyula váratlanul megtört karrierje félelmetesen hasonlít a címben szereplő két 
orosz író óriás sorsára, akik Omszkban és Kolimán tanulták meg a fegyenc törvényt: „Ne 
higgy, ne félj, ne kérj!” Sikerült is végül mindkettőjüknek bekerülni a börtönkórházba. - Az 
egyiknek betegként, a másiknak felcserként. De mindegy már az! Az igazán nagy baj a 
hazatérésük után érte őket. - Kiderült, hogy nem hiányoznak ők tulajdonképpen senkinek. – 
Sőt! Az átmeneti, felemás reformok után, akaratlanul is, de akadályozták az önkényuralmi, 
illetve a lenini „normák” visszaállítását. A forradalmi demokraták és az egyetemisták hősként 
ünnepelték Dosztojevszkijt, a folyóiratát azonban, amelynek segítségével érintkezni (eszmét 
cserélni) akart volna velük, hagyták tönkremenni. Mivel nem tudott az olvasóival való 
közvetlen kapcsolat nélkül élni, kénytelen volt elvállalni egy, a kulturális kormányzat által 
menedzselt folyóirat szerkesztését, a megtért bűnös szerepében. - És így tovább, egészen a 
teljes felőrlődésig. 
      Kolima után Salamov sem félt már semmitől és nem kért már semmit. De hitt még benne 
egy kicsit, hogy a rendszer megmenthető. És ez most is kizáró oknak bizonyult. Az olcsó 
vodkát és kolbászt faló, francia  és magyar konfekcióruhában járó munkásosztály nem tudta 
már feldolgozni sem a sztálinizmust, sem a leninizmust. - Még Hruscsov és Szolzsenyicin 
óvatosan ravasz előterjesztésében sem. A Kolimai történetekben Salamov megörökítette hát 
az emberi személyiség szétesésének és pusztulásának félelmetes folyamatát, amely az újabb 
moszkvai tapasztalatai alapján nem fegyenc tempónak, hanem egy általános társadalmi 
folyamatnak bizonyult. Tapasztalnia kellett, hogy tulajdonképpen az egész ország GULAGgá 
vált. Ezt meg ő nem tudta elfogadni. És hogy a családja is szakított vele, egy hajléktalan 
otthonban maga is nyomorultul elpusztult. 
           Ezt kellett volna nekünk „olvadásként” eladni a hallgatóinknak. – Jevtusenkót Platonov 
és Akszjonov, Szozsenyicint Salamov helyett. Gyula, a nyakas erdélyi magyar és jómagam is, 
a családhoz Rank doktorként csatlakozó agg legény, határozottan tiltakoztunk, persze. De 
annyit értünk csak el vele, hogy udvariasan elszigeteltek bennünket, és Gyuláék szövetkezeti 
helyett csak egy másfél szobás, méreg drága lakótelepi öröklakást kaptak az egyetemtől. Én 
meg albérletben laktam a Böszörményi úton. De elkészült már akkor az 1-es metró, és 
csaknem minden este ott voltam náluk. Füstölögtünk, vitatkoztunk. Nina megszült aztán két 
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remek gyermeket, és elküldött bennünket, hogy levegőztessük őket. Addig ő vasalt, vacsorát 
főzött, és egy, a konyhakredencre szerelt elmés szerkezet segítségével, elolvasta a lengyel 
felvilágosodás egész irodalmát. - Vita közben Gyula mindig szörnyen gesztikulált, a 
gyerekkocsit így hát, én toltam. Ez aztán megakadályozott benne, hogy akár egyszer is 
magamhoz ragadjam a szót, és helyzetünket egyértelműen Salamov példájával világítsam 
meg. Végül is beláttam, hogy hősöm írásait nálunk még senki sem ismeri. A forradalommal 
meghasonlott, alkotó értelmiség zsenijét Dosztojevszkijben kell tehát keresni. - Nem 
Boguslawskiban, akit akkor már Nina és – a pártvezetésből kiesett Major Tamás képére és 
hasonlatosságára - Spiró írt javában. - Nem is Platonovban és nem is Csehovban, akiket én 
már megírtam Moszkvában, csak éppen nem adták ki. - Hanem Fehér Ferenc szintén akkor 
készülő disszertációjának hősében, az antinómiák tragikus lelkű költőjében. Vagy éppen - 
Gyuláéban, aki nemcsak a kénkőszagot érezte, de egész egyszerűen, néven nevezte a kertek 
alatt lopózó, borzalmas orosz forradalom „ördögeit”, és még a szálláscsinálóikat is.  
         A magam részéről, én nem adtam fel azért Salamovot sem. - Nem is a GULAG miatt 
elsősorban, amelynek „krónikásaként” őt legelőször próbálták elhallgattatni. Csakhamar épp 
olyan banális pénzkereseti lehetőséggé vált az is, mint később az olajszőkítés, vagy az 
atombomba-kereskedelem. De itt maradtak nekünk a megvásárolható őrök és korrupt 
parancsnokaik, meg azok besúgói és a külön udvartartást tartó közbűntényesek. – És szegény 
Gyula, akinek nem engedték kedve szerint megírni Dosztojevszkijt, még Moszkvában sem. 
          
 
 
A „kispolgári forradalom” 
 

Nem csak a kádári konszolidáció diszkrét bája volt ez a most gyakran visszasírt „belle 
epoque”. Utolsó éveiben már Vlagyimir Uljanovnak (Leninnek) is látnia kellett, hogy a 
felemás, Nyugatról kapkodva átplántált állammonopolista kapitalista/szocialista rendszer 
ellentmondásainak igen súlyos következményei lesznek az egész társadalom jövőjét illetően. 
Íme, egy 1919 márciusában kelt feljegyzése: “Oroszország proletáriátusára azt a szerepet 
osztotta ki a történelem, hogy a kispolgári forradalom szálláscsinálója legyen1”. 
Ennek a forradalomnak a történetírója szerinte Tolsztoj, a pszichológusa pedig, a maga is 
nagybeteg Dosztojevszkij volt. – „Többet tudott a forradalomról, mint a legradikálisabb 
radikálisok, és az, amit tudott róla, annyira gyötrelmes és aggasztó volt, hogy 
ellentmondásaival kettéhasította és széttépte a lelkét”2 – írta erről V. F. Pereverzev kritikus, 
aki Salamovhoz hasonlóan, szintén több évtizedet  töltött el szibériai lágerekben. 

1990-ben a Hogyan mentsük meg Oroszországot? című töprengéseit, Szolzsenyicin az 
antinómiákkal kezdte. - „Nagyapáink és apáink, amikor a halálos háború idején ‘földbe 
döfték szuronyukat’, és dezertáltak, hogy otthon kirabolják a szomszédjukat, már választottak 
helyettünk, legalább egy évszázadra, ha nem kettőre. 3” Vagyis, a parasztkatonák úgy 
döntöttek, hogy az orosz birodalom területi szerzeményeinek megvédésénél fontosabb 
számukra a maguk egyéni boldogulása. Erre a paraszti boldogulásvágyra akarta felépíteni 
akkor Szolzsenyicin az új Oroszországot. - Ha már 1917-ben nem sikerült. Amikor a katonák 
hazatódultak, és – egyáltalán nem a bolsevik forradalom, hanem az ősi földközösség, az 
obscsina nevében - elvették a földesuraktól meg Sztolipin telepeseitől a földet. Csakhogy - 
nem tarthatták meg. Alig egy évtized múltán Sztálin visszavette tőlük, és pocsékba ment az 
egész. Most sem a kisgazdaságok jellemzik az orosz mezőgazdaságot. És az író 1990-ben is 

                                                
1 Vl. I. Lenin. Összes művei. 38. kötet. 146. old. (oroszul) 
2 V.F. Pereverzev: Pecsaty i revoljucija. 1921/3. sztr. 3.  
3 A. Szolzsenyicin: Hogyan mentsük meg Oroszországot?  Magvető. 1991. 7. old. 
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tudta már, hogy ez így lesz. Mondjam akkor, hogy ez az ellentmondás kettéhasította és 
széttépte a lelkét? Ez történt ugyanis Omszkban Petrasevszkij utópista szocialista körének 
tagjával, a zseniális íróval, amikor fogolytársai olyan idegenül, sőt ellenségesen néztek rá, a 
politikába keveredett „uraságra”, akit a végén úgyis kiszabadítanak majd a barátai. – Nem 
mondom! Mivel Szolzsenyicin nem volt egy Dosztojevszkij, és nem volt egy Salamov sem. 
Szibériából ők jóval messzebb láttak, mint Moszkvában a Novij mir „felülről” beajánlott 
szerkesztője. És meg tudták fogalmazni ennek az ellentmondásnak a mélyebben fekvő okait 
is. (Nagyon jól tenné a mai ellenzék is, ha megkérdezné véleményüket a „Mari nénik és János 
bácsik” kitartó kormánypártiságáról.) 

A szalonforradalmárok által idealizált parasztságot illetően például, egyáltalán nem 
voltak illúzióik. Salamovnak A Negyedik Vologda című önéletrajzi kisregényében olvassuk: 
„A forradalom sok meglepetése közül az egyik a parasztság volt. A forradalom 
rohamléptekkel terjedt a falvakban, mivel kielégítette a parasztságnak a harácsolás iránti 
hajlamát. (4. / 9.)” Az Iván Gyenyiszovics egy napjáról írott kritikájában pedig megjegyzi: 
„Különösen a parasztok között volt sok besúgó. Egy parasztból lett házmester a táborban 
csak spicli lehetett, semmi más.(4. / 9.)”  

És egy még keményebb kijelentés: „Ne áriázzanak nekem a népről! Ne daloljanak a 
parasztságról! Én tudom, hogy mi az. Különböző szélhámosok és vigécek ne akarják nekem 
bemagyarázni, hogy az értelmiség bűnt követett el bárkivel szemben is! Az értelmiség nem 
vétett senki ellen. Pontosan fordítva áll a dolog. A népnek van, ha létezik egyáltalán ilyen 
fogalom, kifizetetlen adóssága az értelmiségével szemben. (4. / 116.)”  

Egy Mandelstamhoz írott levelében „az értelmiség magasabbrendűsége elleni 
gyűlöletet” a korszak „legnagyobb bűnének” tartotta (6, 410.). Naplójában még világosabb 
bizonyítékait találjuk, hogy milyen nagy szerepet tulajdonított az értelmiségnek. Például, egy 
kései feljegyzésében: „A vietnámi háború nemsokára befejeződik, és ez az értelmiség nagy 
győzelme lesz.” (5, 324.) 

 
 
 
„Ahol zsarnokság van…” 
 

         Helyben vagyunk! Természetesen, nem a földrajzi elhelyezkedés számít. Herta Müller 
2009-es irodalmi Nobel-díjas kisregénye4 például, mindössze néhány hónap alatt jelent meg 
magyarul. Mégis, meglehetősen kevés szó esik róla, az óta is. Vajon miért? A fülszövegben 
ezt olvassuk:„a történetet végigolvasva tudatosul bennünk: ami a rendszerváltás előtt a 
szovjet blokk országaiban megtörténhetett, az a világ bármely szegletében újra visszatérhet. A 
mag a gonosz termékeny talajából egy szép napon ismét szárba szökkenhet, mert az emberek 
nem változnak, mert megvan a fogadókészség, mert az emberek a fenyegetettség árnyékában, 
ha kell, mindig és mindenhol megvásárolhatók, mert készen állnak, hogy elárulják egymást és 
önmagukat.” Így persze, nem is kell, hogy olyan nagyon csodálkozzunk a hideg fogadtatáson. 
– Az emberek, lehet, hogy megvásárolhatók. De hogy mi is? 

A hosszú ideig még ki sem adott Kolimai elbeszélések íróját és hősét, Salamovot, 
amikor túl sokan kezdtek már érdeklődni Nyugaton utána, egy pszichiátriai klinikára vitte egy 
KGB-s bútorszállító teherautó. Ott el is patkolt aztán úgy 2 nap alatt, annak rendje és módja 
szerint. És még ezt is csak azokból a KGB jelentésekből tudjuk, amelyeket özvegye 18 évvel 
később kaphatott meg, fénymásolatban. Bizonyára nagy elégtételt jelenthetett számára 
azonban, hogy férjét még ugyanabban az évben rehabilitálták a „trockista” perében. 
Salamovnak több pere is folyik még ugyanis, ma is. A korábbi, túlhaladott gyakorlatnak 
megfelelően, ő még nem Berlinben, az irodalom és a művészetek új, globalista Párizsában 
                                                
4 A róka volt a vadász. Cartaphilus Könyvkiadó. 2010. Fordította Nádori Lídia. 
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húzta le azt a 20 évet, amelynek tapasztalatai az írói poggyászát alkotják, hanem a Gulag 
legborzalmasabb félszigetén. Ő láthatta aztán, hogy mennyire kiszolgáltatott az ember! De 
látta azt is, hogy nem olyan kozmikusan reménytelen mégsem a helyzet, mint ahogyan az egy 
berlini ösztöndíjasnak most tűnhet.  

Talán ezért is van, hogy a Ceausescu Romániáját Berlinben oly sikeresen leleplező 
Herta Müller most mintha holmi, titkos kétségekkel küzdene.  Kisregényének mottója - Nem 
tesz semmit - mondtam magamnak -, nem tesz semmit. Az új orosz próza első átütő erejű 
képviselőjétől, Venegyedikt Jerofejevtől, a Moszkva-Petuski című, világhírű szamizdat 
szerzőjétől származik ez. - Aki persze, szintén a zsarnokság birodalmának mocskos 
„elektricskáján” tartott felénk. Nem hiszem azonban, hogy az írónő ne ismerné a Kolimai 
elbeszéléseket is. Mégsem Salamovot tisztelte meg vele, hogy gyónjon neki! Lehet, hogy neki 
mindez túl soknak tűnik már? Igen, a vége felé bizony nemcsak erős ammóniákszaga volt az 
öregúrnak, hanem bűzlött a vodkától is. De én azért, mégiscsak őt választottam volna! - Neki 
mindent el lehet mondani, hiszen már úgyis mindent tud. Ugyan mit mondhatunk mi neki, 
amit ő ne tapasztalt volna meg? Ráadásul, kétszer is: előszörre a tulajdon bőrén, aztán meg, 
amikor megírta. És ez az utóbbi, talán még fontosabb. Mert inkontinencia ide, vodka meg oda, 
az Iszaak Babel utáni orosz próza nála egy olyan minőségbe csapott át, amely, amint látjuk, 
jótékonyan termékenyíti meg a 21, század gondolkodását. Remélem, ki fog derülni még, hogy 
miért tartom én ezt ilyen fontosnak. Most azonban, egy bekezdés erejéig, térjünk vissza még a 
Kárpátok Nagy Barna Medvéjének országába! 

„Az első bekezdés egyetlen precíz és éles ráközelítés: egy hangya döglött legyet cipel, és 
ebben a pontos kis képben benne van már a regény alapvetése, az eleven halál, vagyis a halott 
élet. A hangya túl kicsi ahhoz, hogy élhessen, a légy elég nagy volna hozzá, de döglött…/…/ a 
halál megeszi az életet.” (166-167. old.).  Ezt emeli ki a könyv utószavában Grecsó Krisztián. 
Maradjunk hát ennél a képnél! Ha jól értem, az kellene az olvasónak eszébe jusson róla, hogy 
az élet vége a halál. A döglött légy úgy tesz azonban, mintha még mindig élne. És hagyja 
magát cipeltetni. Igen, előbb-utóbb ez a mentőötlete támad minden zsarnoknak. Mi pedig, 
cipeljük őket. A kérdések azonban, még a Kárpátokban sem ennyire egyszerűek. Mert azt 
látjuk, hogy a végén, amikor már eleget hazudoztak és hadonásztak, a szorgos kis hangyák 
eszik ám meg a legyeket mindig, szépen, egymás után! Vagyis, némi cipekedés után, az élet 
eszi meg a halált.  

 

„Szibériában nem nőnek pálmafák” 
 

Ezt a meglepő tényt Iszaak Babel jelenti be az egyik novellájában. De egészen más 
következtetést von le ebből, mint az előző kép elemzője. No persze, neki könnyű, 
mondhatnánk, mert ő orosz. Neki ott vannak a végtelen hómezők, ahol nem él meg sem légy, 
sem hangya, sem más élősködő. Próbálna csak meg nálunk élni, vagy pláne, Romániában! 
Babel azonban, keleti szomszédunkhoz egészen közel, a napfényes Odesszában született, egy 
gazdag zsidó kereskedő családban. Salamov pedig, a politikai száműzöttek sötét és fagyos 
városában, Vologdában látta meg a napvilágot. Nem a földrajzi közelség, még csak nem is az 
éppen ügyeletes cár, vagy elnök megvetése és gyűlölete kapcsolja tehát össze ezt a két írót 
igazából, hanem valami egészen más dolog. Véleményem szerint, ez az élet szenvedélyes, 
még a halálon túl is tartó élvezete, szeretete és nem utolsó sorban, a miénknél jóval mélyebb 
ismerete.  

Bármilyen színű lepedőkben pompázó korszellem és kordivat mellett is, egy író 
számára, ez mindig kötelező volt, itt nálunk is. Most viszont, mintha arra lennénk büszkék 
éppen, hogy túl vagyunk már ezeken a régimódi dolgokon. Csak nehogy arra ébredjünk ám, 
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hogy belelóg a kezünk a szegény Salamov szegényházi ágya alá tolt, ütött-kopott, bádog 
bilibe! Említettem már, hogy Babel egy gazdag odesszai zsidó család gyermeke volt. A 
lengyel hadjáratot azonban osztályárulóként, a Lovas Hadsereg politikai tisztjeként harcolta 
végig. De éppen ezzel érdemelte ki Buggyonij ellenszenvét, aki nem szerette általában sem a 
„szemüvegeseket”, őt pedig, egyenest politikailag támadta meg. Szerinte, ez a befurakodott 
úri gyerek túlságos sötét színekkel festette le a vörös kozákok hőstetteit. Az írót tehát 1939-
ben letartóztatták, és a hivatalos értesítés szerint, 1941. március 17-én el is földelték már 
valamelyik láger jeltelen tömegsírjában.  

Meglehet, hogy a Lovas Hadsereg egyik legjobb bekezdését mégis az éber marsallnak 
köszönhetjük. - "A politikai osztály szerelvénye tovavánszorgott a mezők halott hátán. És a 
páratlan szörnyű Oroszország, mint a ruhatetűk falkái, ott taposott háncsbocskorában a 
vasúti kocsik két oldalán. Tífuszos paraszttömeg görgette maga előtt a katonahalál 
megszokott terhét. Fel-felugrándozott vonatunk lépcsőjére, de a puskatusütések lesöpörték 
onnan.  Egy halom Trockij röplapot dobtam ki közéjük. De csak egyetlenegy akadt, aki a 
röplap után nyújtotta mocskos, halott kezét. És ráismertem, Ilja volt, a zsitomiri rabbi fia”.5 

Lehet, hogy mégiscsak találunk tehát a két író, meg a trockista rabbi fiú sorsában 
bizonyos közös jegyeket? Salamov látása kifogástalan volt. De az ő sorsát is a 
„szemüvegesekkel” szembeni, még ma is jól érezhető ellenszenv pecsételte meg. És ő is 
Babel módján, egy hősies-érzelmesen groteszk fintorral válaszolt erre. A Charry brandy című 
elbeszélésben fogoly- és költőtársának, közeli barátjának, Mandelstamnak a halálát írja le. Ő a 
Költő, aki haldoklik a priccsén, és mohón falja az utolsó kenyéradagot. - „Ne edd meg az 
egészet, hagyjál belőle későbbre, majd később… 

A költő megértette, amit mondtak. Tágra nyitott szemmel nézett rájuk, de nem engedte ki 
piszkos, kékes ujjai közül az összevérzett kenyérdarabot. 

- Mikor később? – kérdezte, világosan, tagoltan. Aztán becsukta a szemét.  
Estére meghalt. 

De csak két nappal később vették le a listáról: találékony szomszédainak sikerült 
kenyérosztáskor két napig megkapni a halott fejadagját: a halott marionett bábuként 
emelgette a kezét.”6 

A priccsszomszédokról van szó, természetesen, akik úgy jutnak hozzá még egy-két 
napig a fogolytárs fejadagjához, hogy kenyérosztáskor felemelgetik a halott kezét. De persze, 
nemcsak így. Hanem úgy is, hogy egyszerűen, elveszik tőle, amikor már nem tud vigyázni rá. 
És bár senki nem beszél erről szívesen, előfordul bizony még az is, hogy mindeközben 
elfogyasztják valamelyik könnyebben emészthető testrészét, vagy belső szervét is a kedves 
szomszédnak. Tessék, kérem, itt van a szorgalmas kis hangyának és a légynek a szibériai 
tajgára érvényes, igazi története! És most gondoljunk bele, hogy mindezek után, éppen a 
barátja özvegyének ajánlotta elbeszélését a szerző! Ugyan mi lehetett a célja ezzel a 
különösen kíméletlen, mert nagy nyilvánosság előtt zajló halotti értesítéssel? Hiszen addigra 
az özvegy hivatalosan, vagy éppen a „szomszédok” révén, régóta hírt kaphatott már róla, 
hogy mi történt. Ha ezt végiggondoljuk, akkor értjük meg igazán, hogy mit tudott meg ez az 
író Kolimán az életről és a halálról. Még Dosztojevszkijnél is jóval többet. Szerintem, ez a 
fenti jelenet ugyanis nem annyira a sztálini haláltáborok kegyetlenségéről, mint inkább az 
életvágy és életszeretet csodálatos erejéről szól. 

Salamov egy pravoszláv lelkész nyolcadik gyermeke volt, aki egészen 18 éves koráig a 
száműzött forradalmárok gondolatait szívhatta magába Vologdában. Az után, megszökött 
otthonról, hogy az 1920-as évek Moszkvájában találkozhasson a forradalommal. 2 év múlva 

                                                
5 Babel: Lovashadsereg. Bp. 1985. Európa.  187. old. 

6 Varlam Salamov: Szentencia. Európa. 20015. 158. old. Fordította Soproni András. 
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már le is tartóztatták, Lenin politikai végrendeletének sokszorosítása miatt. Ettől fogva már 
csak az emberi normák alá kényszerült embereknek az életét élte és írta. Nemcsak nehéz, de 
nagyon hálátlan dolog is ám ez! Dosztojevszkijt is meglopták és kiközösítették a fogolytársai, 
és ő is sokat foglalkozott az „orosz néppel”, mint vallási és nemzeti kérdéssel, de inkább csak 
a folyóiratában. A szépirodalmi műveiben kevés igazi, az életbe halálosan szerelmes 
„hangyát” találunk. Salamovnak azonban, kétszer annyi ideig kellett a nép között élnie, 
amelynek nevében letartóztatták, mint neki. És megértette, hogy bármint gondolkodjék is 
erről az élenjáró értelmiség, sok-sok millió ember számára ez az élet. Ezért hát, ezt tanulta ki 
előbb fogolyként, azután íróként is, a legapróbb, a legnaturalistább részletekig, amelyet 
Dosztojevszkij még „mélyrealizmusnak” nevezett.  

Nem az ő kezdeményezésére történt ez így, de Szolzsenyicin mégsem nézhette el neki. 
És nem nézzük el persze, mi sem. Mivel hogy, mirólunk van ám itt szó, tulajdonképpen! Akik 
a hátunkon cipeljük ezeket a hízott, döglött „legyeket”. Unalmas, szürke kis hangyák 
vagyunk, de úgy tűnik, hogy van bennünk valami mégis, ami nagyon érdekelhet egy igazi 
írót. Amikor Salamov kitette a pontot a Charry brandy végére, nem az özvegy és még csak 
nem is a Költő volt már fontos a számára igazán. Hanem mi, a „priccsszomszédok”. A 
társbérlői, mondjuk úgy, abban a moszkvai lakásban, ahová 20 év után hazatért. Vagy a 
szerkesztők, akik következetesen letagadtatták magukat előtte. Köztük Tvardovszkij, a 
korszak egyetlen színvonalas irodalmi folyóiratának, a Novij Mirnek a főszerkesztője. És a 
nagy barát, Szolzsenyicin. Az Iván Gyenyiszovics egy napja Hruscsov külön engedélyével, 
követendő példaként, megjelent már akkor. Féltékenyen őrizte tehát az elsőségét.  

Igen, mi vagyunk a priccsszomszédok, akiknek eszébe sem juthat egy ilyen „védettség”, 
még most sem. - A szorgos kis hangyák, akik így tudják csak átvonszolni a fajtájukat egyik 
forradalomból a másikba. – Moszkvából Kolimára, és vissza. - Erdélyből Berlinbe, és onnét 
Budapestre. Szabó Pál regényének a címével szólva, Ahogy lehet. Ahogy a tiszántúli 
magyarság túlélt 150 év török és 400 év német uralmat, meg még a saját földesuraiét is, a 
nádasokban. Úgy teszünk most, mintha nem is értenénk már, hogy miről beszéltek ezek a 
stréber kis öregek. De saját magunkat lopjuk meg ezzel! Salamovot például, éppen ez a 
Kolimán szerzett – és vállalt! - tudás tette nagy íróvá.  

A Kolimai elbeszélések egy nagy, Szolzsenyicinnél sokkal nagyobb írót mutatnak be. A 
rajongó ifjú, akiből Kolima igazi profit nevelt, ezekben a kis remekművekben hitelesen tudta 
ábrázolni az emberi személyiség leépülését a korszerű eszközökkel már jól bánni tudó 
hatalom körülményei között. De, amint láttuk, részéről ez egyáltalán nem jelentett megadást 
és megsemmisülést! Szolzsenyicin jórészt még 19. századi fogalmakkal írja le hőseinek a 
tudatát. Salamov hősei viszont, tisztában vannak vele, hogy elsősorban nem az általunk olyan 
nagynak hitt politikai veszélyességük miatt kerültek Szibériába, hanem mert, egyszerűen, 
olcsó munkaerőre volt szükség a nagy „sztálini építkezésekhez”. - A romantikus pátosz oda! 
Nem nagy, döglött legyek vagyunk immár, hanem kis, szorgos hangyák. És néha már magunk 
is kezdjük azt hinni, hogy ez mindig is így lesz. Gondoljunk csak a magunk híres 
„alkalmazkodó képességére” és ennek lelkiismeretlen, pimasz, mai vámszedőire!  

Különösen bukott forradalmak után szokott ez így lenni, az új, az igazi forradalom 
embereinek és eszméinek a megjelenése előtt. Az élet nem áll meg azonban, ilyenkor sem. És 
az irodalom sem. – Sőt. Ezért olyan hatalmas jelentőségű ezeknek az önhibájukon kívül, 
egyszercsak „emberi erőforrássá” süllyedt kisembereknek a passzív, de kétségtelen 
hősiessége, akiket Salamov megörökített. Akik nem az emberi természet rútságán 
elmélkednek, hanem, mindennek ellenére, igyekeznek helyt állni, sőt, ellenállni az adott 
helyzetben. Látjuk majd, hogy nem is mindig olyan nagyon passzívak. A láger alaptörvénye 
szerint persze, mindig szigorúan csak önmagukért harcolnak, tűrnek, ravaszkodnak. Mégis 
több ez görcsös önvédelemnél, a magára maradt, és magába forduló személyiség 
individualizmusánál. Érezzük, hogy ez a harc, ha bizonyára nem is a végső, mégis 
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mindnyájunkért, az embernek levés méltóságáért folyik. - A lágerben, és aztán otthon, a 
komoran hallgató, de azért szorgalmasan tanuló, eszmélkedő társadalomban is. 

 
 
„A nép hallgat” 

 
Nekünk, közép-európaiaknak magyarázzam ezt? Németh László talán legfontosabb 

művének, az Egy mondat… után mindössze egy évvel, 1952-ben, a Rákosi korszak kellős 
közepén írott Galileinek volt ez az „eszmei mondanivalója”. - Sok huzavona után, a darab 
elkészült, és meg is jelent a Csillagban. De egy cinikus, már-már hedonista értelmiségi nem 
lehetett hős akkoriban, még ha a heliocentrikus világkép megalkotása fűződött is a nevéhez. – 
Az „eszme árulója” kellett, hogy legyen, aki Brecht azonos című darabjának leegyszerűsítő 
értelmezésében, amit Major Tamás a kádári „konszolidáció” idején visz majd színre, 
megtagadja korszakalkotó felfedezését, hogy a puszta bőrét mentse.  

Németh László Galileije, persze, nem egészen erről szólt akkor. Hanem arról, amiről 
most szólna, ha játszanák. – Túlélni, megmenteni magunkat és az országot! És megmaradni 
közben önmagunknak! 1956. október 20-án, mégiscsak színpadra került a mű. Ennek ára az 
volt azonban, hogy a rendező, Gellért Endre kérésére a szerző egy félig-némajátékot illesztett 
a darabba. – Az eredeti kéziratban, amint az a Történeti drámák I. kötetében olvasható, a 
második felvonás végén, a gyászos eskütétel előtt, az őr nyílt színvallásra készteti a cellájában 
magába roskadtan üldögélő tudóst. Ujjával mutatja a Föld forgását, és megkérdezi: „Mondja, 
maga csakugyan azt hiszi?” Galilei válasza: „Én csakugyan.” Az őr: nahát!” Az ’56-os 
bemutatón azonban egy karos gyertyatartót hozott be a foglár, és körbeforgatta, a Föld 
mozgását utánozva. Aztán kérdőn Galileire nézett, és megkérdezte: „mühü?”. Bessenyei 
Galileije pedig, visszadünnyögött, ironikus beleegyezéssel: „mühü”. - Függöny. Ennél sokkal 
többre sem figyeltek fel már akkor az oroszok. 

Alig száz évvel előbb, a „véreskezű” I. Miklós cár udvari történésze, Puskin, mindent 
észrevett még azonban. Az ő történelmi drámájában, a Borisz Godunovban, éppen ez a 
nyiladozó értelmű nép a főszereplő. - Az éppen soron lévő „zavaros idő” sok önjelölt 
nemzetmentője alaposan összezavarta, de ki is okosította a „zembereket”. Erre utalnak az ú.n. 
„rendezői utasítások”. A mű utolsó jelenetében például, amikor tudomást szerez Borisz 
gyermekeinek haláláról, "A nép iszonyodva hallgat". Majd amikor az egyik bojár az új cár 
éljenzésére buzdítja őket, újra csak, "a nép konok hallgatásba burkolózik". Az orosz szöveg 
egyetlen szóval fejezi ki ennek a hallgatásnak a módját: bezmolvsztvujet. Németh László 
fordítása szó (szótár) szerinti: hallgat. Hubay Miklós így fordítja le ezt az igét: néma marad. 
Én nem riadnék vissza azonban, azoktól a határozóktól sem, amelyek mindig benne vannak 
egy ilyen képben: a nép konokul, szigorúan, sőt - fenyegetően hallgat. - A szerző éppen 
annak a hatalmas változásnak az érzékeltetésével fejezi be a művet, amelyen átmentek ezek az 
"emberi erőforrások". - Az első jelenetben még hibátlanul végig játszotta a nép a sok száz 
éves „választási” komédiát: napokig kérlelte térden állva Boriszt, hogy fogadja el a koronát. 
Most pedig, nem éljenzi meg az új cárt.  Még a kancsukák csattogása közben is, „konokul 
hallgat”.  

Kelet-Európában, sajnos, rendszeresen ismétlődnek ezek a "zavaros idők”. Ilyenkor 
nem segítenek már a „jó királyok”, de még a bársonyos és fülkeforradalmak sem. Ilyenkor 
szokták elővenni a Borisz Godunovot. Sztálin 1929/30-as Thermidora, az erőszakos 
kolhozosítás és iparosítás után, 1935 végén egyszerre tűzte műsorra Puskin remekművét 
Moszkvában a Művész és a Kis Színház, továbbá Mejerhold műhelye. Ez az utóbbi előadás 
volt a legjobb. Ezért gyorsan be is zárták a színházat, nemsokára pedig, letartóztatták 
Mejerholdot is. Exhumálásakor egy, a fiának címzett papír fecnit találtak az esőkabátja 



 

 

9 

9 

zsebében: „Azt akarom, hogy tudjad: életem utolsó percéig kommunista maradtam!”. Sok 
mindent jelenthetett akkoriban egy ilyen szöveg. És – jelent ma is. 

A Magyar Állami Operaház 1998-ban állította színpadra, Muszorgszkij 
feldolgozásában, a Borisz Godunovot.  Az előadás nagy sikerrel, több évadon át, műsoron 
volt. Tartalmazott ugyanis egy olyan felismerést, amelyről bízvást állíthatjuk, hogy a magyar 
közönség juttatta el az opera megszólaltatóit.  - Nyilvánvalóvá tette, hogy minden ellenkező 
látszat ellenére, a nép pontosan tudja mindig, hogy ki a barátja, és ki az ellensége. Legfeljebb, 
nem mutatja ki. - Csak nagy néha, amikor valami célja van vele. Mint ez a heliocentrikus 
világkép is, ugye. Vagy, hogy ki legyen a cár éppen. Mert, csak kell, hogy legyen abban 
valami, ha az urak ennyire akarnak, vagy éppen nem akarnak valamit! 

Érthető tehát, a legutóbbi országgyűlési választások óta minden nap várom, hogy 
valamelyik rendezőnk vigye már színre a Galileit, vagy a Borisz Godunovot. Ezek a bizalmas 
üzenetváltások a „zemberek” és az „elit” között, nagyon időszerűek lennének ugyanis, már 
megint! Érzik ezt „fent” is. De úgy látszik, hogy félnek tőle egy kicsit. Így hát, mindenféle, 
méregdrága píár akciókkal próbálják helyettesíteni. Az ilyesmiből azonban, soha nem jött 
még ki semmi jó. Nemcsak Giordano Bruno megégetése nem oldott meg semmit, de a 
bűnbocsátó cédulák hatósági áron történő végkiárusítása sem. Valami ilyesmi történt pedig, az 
oroszoknál is, amikor vége lett a „kegyelmi időnek”, azoknak a bizonyos, eszméktől, 
illúzióktól és illuzionistáktól hemzsegő 1920-as éveknek. Hiteles emberek és valóságos tettek 
kellettek. 

 
 

A tiszteletesek 
 
A kis szibériai és alaszkai falvakban egyházi szolgálatot teljesítő felmenői, valamint a 

Vologdai Kormányzóságba, a mai Komi köztársaságba száműzött politikai száműzöttek életét 
írva le, Salamov tulajdonképpen az orosz raznocsinyec (honorácior) értelmiség forradalmi 
hitvallását foglalja össze. És megdöbbentő felismerésre jut így el: Szibériában a bolsevikok 
legnagyobb tévedése alighanem az volt, hogy nem nyerték meg, és nem használták fel ezt a 
jól felkészült és – akkor még egészen lelkes - hadsereget, amely az ottani orosz lakosságnak 
mintegy az egynegyedét tette ki.  

Amíg a fia Moszkvában Trockij és Buharin előadásain lelkesedett, Tyihon Salamov atya 
kidolgozta Vologdában a világforradalomnak Szibéria népeire érvényes változatát. - „Apám 
azt bizonygatta, hogy Oroszország jövője az orosz egyházi személyek kezében van – olvasom 
a regényben. - Maga a Sors hozta úgy, hogy nekik kell elvégezni itt most az államépítést és a 
megújulást, az állami reformok és a magánélet átalakítását. Véleménye szerint, ehhez meg is 
van minden alapjuk. Az egyházi alkalmazottak Oroszország lakosságának egynegyedét 
alkotják. Ez a széles társadalmi réteg nem töltötte még be azt a szerepet, amelyet a Sors 
kijelölt a számára, amikor átadta neki azt a jogot, hogy gyóntathasson, és megbocsáthassa 
bárkinek a bűneit, Pétervártól a legkisebb zürjén faluig, a legutolsó koldustól a cárig. Közel 
áll a néphez, jól ismeri az érdekeit. Így tárgytalanná válnak a népi értelmiség állandó 
vívódásai, hogy nem ismeri eléggé a népet. Az egyházi értelmiség ugyanis, maga a nép. (…)  
         Az egyházi embereknek azonban világiaknak is kell lenni, és a nép között kell élniük! 
„A kolostor zsákutca, akár csak Raszputyin abrakadabrája és ugrabugrája. (…) Nem a 
személyes öntökéletesítéssel, a személyes üdvözüléssel kell foglalkozni, hanem a társadalom 
megmentésével! (…) Jól ismert a papság soraiból kikerült nagyszerű sebészek és 
agronómusok, tudósok, professzorok és szónokok, közgazdászok és írók neve. Nem kell, hogy 
megtagadják a hivatásukat! Az kell, hogy gazdagítsák azt az eszméikkel! (4. / 51-52.)”  

Mindez erősen különbözik az Orosz Pravoszláv Egyház szerepének későbbi, sőt mai 
felfogásától is, amely minden, csak nem „egy olyan kulturális közösség, amely együtt él a 
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néppel”. Ez a koncepció nem egyeztethető össze ugyanakkor a 19. és 20. századi orosz 
forradalmárok ateista világnézetével sem, amely az egyházi személyeket a reakció 
támaszainak tartotta. Az orosz forradalomban, tőlük eltérően, ő egyértelműen alkotó szerepet 
tulajdonított ugyanis a pravoszláv egyháznak. – „Kompromisszumok nélküli szakításra van 
szükség a kizsákmányolók államával, növelni kell a tömegek társadalmi aktivitását, és védeni 
kell a kizsákmányolt rétegeket!” Tyihon atya a saját tapasztalatából tudta ugyanis, hogy egy 
falusi pópa nemcsak a vallási kultusz szolgája, hanem tanító, orvos és jogász is egy 
személyben. Így aztán, az egyházi szervezet reformjának alapja csak a társadalom széles 
demokratizmusa lehet. Egészen odáig, hogy magát „a klérust is a hívők válasszák meg”, 
ahogyan ez az őskeresztény gyülekezetekben történt.  

Salamov mindezt „a felszabadulás teológiájának” nevezi regényében.  És a történelem 
be is bizonyította az igazát, még abban az évtizedben. Valójában még az Újvilág első 
misszionáriusainak a tevékenységéig nyúlnak vissza ennek a teológiának a gyökerei, akik 
nemcsak a Bibliát ismertették meg a bennszülöttekkel, de kénytelenek voltak védelmükbe 
venni őket a spanyol és portugál gyarmatosítók kegyetlenségével szemben is.  Az 1960-as 
években a latin-amerikai, különösen a nicaraguai forradalom vezetői aztán, mintha csak az 
íróasztalukon, vagy a tábori telefon mellett tartották volna A negyedik Vologdát!  A katolikus 
ideológusok felismerték, hogy Jézus Krisztus nem csupán vigasztalója, hanem felszabadítója 
is az elnyomottaknak. Kinyilvánították tehát, hogy a keresztény missziónak különleges 
szerepe van a szegények igaza megvédésében. A klérus nem csupán eszmeileg lépett fel a 
„hitetlen” katonai diktatúra ellen, hanem a pápai tiltás ellenére, kétkezileg is támogatta a 
néptömegek mozgalmát.7 Az alsó papság pedig, valósággal élesztő szerepet játszott a 
forradalomban.  

Salamov önéletrajzi kisregényét egy alulról jött, új értelmiség történelmi szerepébe 
vetett hit hatja át. Milyen jó lenne, ha magunkra vehetnénk ezt még mi, magunkat nyugat-
európainak kinevezett, mai értelmiségiek is! – Még a legutóbbi jól megérdemelt, nagy hasra 
esés után is. Csakhogy lehetetlen nem érezni itt mégiscsak, egy nagyon mélyen munkáló 
elégedetlenséget, éppen velünk szemben! Annak a felismerését, hogy az emberekkel való, 
sorsdöntő párbeszéd éppen a mi hibánkból maradt el. Ezért idéztem éppen a Németh László 
írta Galileit, amely egy hasonló helyzetben született: a vásárhelyi önkéntes száműzetésben, a 
Borisz Godunov fordításával nagyjából egyidőben, a rosszemlékű 1945-’47-es „első szabad”, 
„népi” és „demokratikus” választások után. Emlékezzünk csak! Nem a fogdában magányosan 
ücsörgő „politikai” kezdi a beszélgetést, hanem az „egyszerű” foglár! Akinek, természetesen, 
halvány fogalma sem volt róla, hogy mi, mi körül forog a Világegyetemben. És egyáltalán 
nem érdekli most sem, hogy ki lesz az év csillagásza az idén. De érzi, hogy valami fontos 
dologról van szó, amelynek súlyos következményei lesznek. Tudja, hogy az inkvizíció feltöri 
majd Galilei tojásfejét is, mint előtte a többit. De nem ez az érdekes. Tudósok meg pápák, 
jönnek, és mennek.  Hanem, mi lesz ebből az egészből? Nem kellene-e már legalább cukrot 
meg lisztet vásárolni? 

Ha az új paradigmákkal végzett, akkor majd ezekkel a dolgokkal is foglalkozni kellene 
ám az értelmiségnek! Mivelhogy az egyik dolog sem ér sokat a másik nélkül. - A kígyóbűvölő 
című kolimai elbeszélésben Salamov leírja egy beszélgetését a táborban a kortárs orosz 
elbeszélő művészet másik óriásával, a nálunk szintén alig ismert Platonovval.  – „Csupa 
köztörvényest tartanak ott. Én voltam az egyetlen írástudó közöttük – meséli a kollega. - 
Esténként, meséltem nekik, Dumast, Conan Doyle-t, Wellst „sóderoltam”, ahogy ők mondják. 
Cserébe etettek, ruháztak, nem kellett sokat dolgoznom. Gondolom, annak idején maga is 
kihasználta az olvasottságnak ezt az egyetlen előnyét.  

                                                
7 Ld. bővebben: URL: http//www.russ.ru/politics/20020128-tzvet.html   
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- Nem -, feleltem, nem. Én mindig úgy éreztem, hogy ez a végső megalázkodás, a vég. 
Levesért soha nem beszéltem regényeket.”8 

Ha így mondta is, természetesen, nem volt igaza! A kisregényben éppen ő maga 
bizonyítja be ezt. - A szibériai és orosz-alaszkai falvakban szolgálatot teljesítő lelkész, tanító, 
mindenes-népművelő felmenői, valamint a Vologdai Kormányzóságba, a mai Komi 
köztársaságba száműzött politikai száműzöttek életét írja le. De valójában a bolsevizmus 
közjátékának bukása utáni új kelet-európai értelmiségről beszél: a narcisztikus, és az ügyet 
hamar cserbenhagyó ellenzéki magatartással szemben, egy, a népből jött, annak a nyelvén 
beszélő értelmiség kinevelésének a szükségességét hangsúlyozza. – Amilyenek például, a 
Szibériában szolgáló orosz alsópapság, vagy a latin-amerikai függetlenségi harcokat lelkesítő, 
Róbert László felfedezte „tiszteletesek” voltak.  

A hívők millióit összefogó „Megújulás” nevű mozgalom több mint két évtizedes 
története mutatja, hogy jóval több volt ez néhány vidéki lelkész fantazmagóriáinál 
Szibériában is. - Egy életképes értelmiségi program volt. És talán, nem is csak ott. (Had 
említsem meg itt zárójelben, mint egy kelet-európai analógiát, a népi írókat, meg a két 
balatonszárszói konferenciára összegyűlt többi értelmiségieket és politikusokat!) Árulkodó 
apróság, hogy amikor Salamov atya legkisebb fia Moszkvába érkezett az egyetemre, 
Lunacsarszkij népbiztos egészen természetesnek tartotta, hogy személyesen járja ki számára a 
kollégiumi elhelyezést. Persze, ő sem volt már népbiztos sokáig! És Sztálin „második 
forradalma” nemcsak a két főváros baloldali értelmiségének vette el kedvét a szabad 
gondolkodástól, hanem lépésről lépésre, felszámolta az egyházi megújulási mozgalmat is. 
1941-ben, amikor a németek Moszkva alatt jártak, azok a pópák kapták csak vissza a 
korábban elrekvirált templomokat, akik már a megfelelő szervekkel tartották a megfelelő 
kapcsolatokat, és az éppen megfelelő irányba terelgették a gondjaikra bízott nyájat.  

A „fényes szellők” néhány fényes esztendejének nálunk is hamarosan vége lett. 1942. 
fagyos januárjában a Nemzeti Színházban bemutatott, Cseresnyés című darabjának 
honoráriumát Németh László még magától értetődően, a Hódmezővásárhelyen alapított 
Cseresnyés Kollégium számára utalta át. Amint említettem, oda is vonult vissza aztán, a ’45-
ös „szabad” választások után. Tanított, fordította a Borisz Godunovot, és írta a Galileit, amit 
’56-ban, be is mutatott végre a Nemzeti. Szóval, a Föld forgott tovább.  De az „elsöprő 
fölénnyel” megnyert választások után mindig bekövetkező „fordulat”, az „átmenet”, az 
„átmenetel”, sőt „átmenetelés” ezúttal sem váratott magára sokáig. A valóban népinek 
nevezhető értelmiség kinevelésének nagy kísérlete csak a „népinek” kinevezett elit 
kollégiumok hivatalos megalakulásáig, majd a népi írókról hozott 1957-es párthatározat 
elfogadásáig tartott. A munkás-paraszt gyerekeket előbb „kádereknek” nevezték, most meg 
„emberi erőforrás” a nevük. Micsoda különbség! 
 
 

„Ne higgy, ne félj, ne kérj!”  
 

Akárcsak Németh László és Gellért Endre Galileije, minden ellenkező látszat ellenére, 
Salamov is nagyon szerette az életet. Ezért is figyelte olyan gyanakodva nagy elődeinek a 
fenti, úgymond, elhanyagolható részleteken magával ragadó nagyvonalúsággal 
„felülemelkedő” pátoszát. – „A 19. századi orosz humanista írók lelkét nagy bűn terheli, a 20. 
században az ő zászlajuk alatt kiontott emberi vér bűne. (…) Valamennyi terrorista 
tolsztojánus és vegetáriánus volt, valamennyi fanatikus az orosz humanisták tanítványa. És e 

                                                
8 Varlam Salamov: A kígyóbűvölő. – in: Szentencia. Európa. 2005. 160. old. 
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bűn alól nincsen feloldozás…”9– írja Az új próza kiáltványában. Évtizedek óta a fenti 
óriásoknak a kenyerén rágó stréber kis humanista, sokáig úgy fogadtam ezeket a kemény 
szavakat én is, mint akit valami szégyenletes dolgon kaptak rajta. Igyekeztem el is hallgatni 
őket szépen, más, derék kollégáimmal együtt. Most úgy látom azonban, hogy egy szintén 20. 
századi, de nálunk sokkal őszintébb, ráadásul „alulról jött” humanista acsarkodik itt az előző 
század nemesi értelmisége ellen. Szibériában persze, „nem nőnek pálmafák”. De a hőseikhez 
képest, ők azért viszonylag emberi körülmények között élhettek még ott is, ha egy kicsit 
száműzték is őket éppen. És ennek az etikettnek a szabályai szerint gondolkodtak. Mert nekik 
még azt is szabad volt. 

Kolima azonban nagy tanítómester. - Az Egyéni mérés című történetben egy elgyengült, 
s ezért likvidálásra ítélt rabot megkínálja mahorkával az egyik társa. „Dugajev elcsodálkozott 
– nem voltak barátságban Baranovval. Különben az éhség, a hideg és a kialvatlanság 
közepette semmiféle barátságot nem lehet kötni, és Dugajev, fiatal kora ellenére, tisztában 
volt vele, mennyire hamis a mondás, amely szerint a barátság próbája a baj és a 
szerencsétlenség. Ahhoz, hogy a barátság csakugyan barátság legyen, az kell, hogy a szilárd 
alapot akkor fektessék le, amikor a körülmények, a mindennapi viszonyok még nem süllyednek 
olyan végletesen mélyre, amely alatt nem marad az emberben semmi emberi, nincs más, csak 
bizalmatlanság, harag és hazugság. Dugajev jól eszébe véste az északi szólásmondást, a 
három fegyencjelszót: ne higgy, ne félj, ne kérj…”10 

Salamov is kitapasztalta, és jól az eszébe véste ezt! Ennek köszönheti azt a felismerést, 
amely írásművészetének egyre több elemzőt, méltatót, és ami még fontosabb, olvasót szerez. - 
Hogy az utóbbi 100 évben az emberiségnek nem csak az életkörülményei, a gazdasága és 
társadalma változott meg, de az emberi személyiség maga is gyökeresen más lett. Ezért nem 
talál már fogást hozzá sem a nagy orosz, vagy amerikai realizmus, sem, mondjuk, a francia 
egzisztencializmus, de még a mi agyafúrt tudat- és esszéregényünk sem. A Világ a 
szürrealista és posztmodern díszletek között is, egyre inkább a jó öreg Kolimára meg 
Auschwitzra kezd hasonlítani, amely után, mint tudjuk, nem lehet már verset írni. Ezért van 
bizonyára, hogy minden jótét lélek egy új, a való életben újra részt venni akaró művészet után 
kiált.  

Ez most a dilemma itt nálunk, az Árpád híd és a Rákos patak torkolata között is. - Az 
aluljárókból kiűzött hajléktalanok összeállították a Duna-parton végig, a használt karton 
dobozaikból és nylon zsákjaikból készült, fűzfaágakkal megerősített sátraikat. Hát, igen! Ők 
nem hisznek, nem félnek, nem kérnek. Reggeli kocogásom közben, az egyik középkorú, 
értelmiségi külsejű hölgynek minden nap felajánlom, hogy kihozok neki tőlünk néhány meleg 
holmit. És minden nap visszautasít. - Büszkén és fegyelmezetten, halkan és udvariasan. És 
elgondolkodva 21. századi tudattal kevergeti tovább a rőzsetűzön fővő, illatos kávéját.  A nap 
végén, a Dagály és az Elektromos medencéiből a folyóba eresztett, még langyos vízben 
tisztálkodnak, és mossák ki fehérneműjüket az anyakirálynővel dacoló hangyák. – Külön a 
férfiak, és külön a nők. Hófehér luxushajóikról, zavartan nevetgélve fényképezik őket a 
német, osztrák és svájci turisták. Reggelre kelve, tüntetően nem veszik észre a megfagyottak 
eltűnését. Nem hiszem mégsem, hogy sokáig bírnák még az egyre hidegebb éjszakákat.  

 
 
Pugacsov őrnagy utolsó csatája 

 
        Ez az utolsó kolimai történet, amelyet most a „sorsintézők” figyelmébe ajánlanék. - Az 
őrnagy kiválóan képzett, profi katona volt. Arra persze, nem lehet senkit sem kiképezni, hogy 

                                                
9 Varlam Salamov: Manyifeszt o „novoj proze”. Voproszi lityeraturi, 1989/5. szám. 
10 Varlam Salamov: Szentencia. Európa. 20015. 99. old. Fordította Soproni András. 
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sikeres öngyilkosságot kövessen el, ha eszméletlen állapotban fogságba kerül. Már pedig, az 
elvárás tulajdonképpen ez volt. Német hadifogolyként, Pugacsov visszautasította 
mindenesetre, hogy beszervezzék a vlaszovista hadseregbe, sőt, amikor közelebb került a 
front, meg is szökött a táborból. Így aztán, immár az NKVD foglyaként, sok más társával 
együtt, hamarosan egy Szibéria felé vánszorgó marhavagonban találta magát. A táborba érve, 
profi felderítőként, pontosan fel tudta mérni a helyzetet: a munkakörülmények olyanok, hogy 
egy-egy turnust csupán egyetlen télen tudnak használni. Utána, az életben maradt roncsokat 
más-más táborokba elosztva, hagyják elpusztulni. A rövid nyarat arra használta fel tehát, hogy 
a kultúrfelelősként szerzett tapasztalatait és kapcsolatait felhasználva, megismerjen, 
kiválasszon és felkészítsen egy, a szökés minden kockázatát vállaló kis csapatot.   

A kitörés bravúrosan sikerült. De a parancsnokság nagy erőket mozgósított, és a 
tajgában bekerítették a csapatot. Az őrnagy is súlyosan megsebesült. De azért még biztosítani 
tudta az életben maradottak tovább menekülését. Aztán leült egy száraz mohacsomóra. - 
„Végiggondolta az életét, ezt a nehéz férfiéletet, amely itt fog véget érni a tajgai 
medvecsapáson… Eszébe jutott az iskolai tanítónője, Marija Ivanovna, aki kopott, fekete 
bársonybevonatú vattakabátkában járt. … A legbecsesebbek ők voltak, tizenegyen, az elesett 
társak. …  A többiek közül, akikkel életében találkozott, senkinek nem jutott osztályrészül 
annyi csalódás, árulás, hazugság, mint ezeknek. …Mégis találtak magukban annyi erőt, hogy 
higgyenek neki, … és kinyújtsák kezüket a szabadság felé. És harcban essenek el.”11 

Szerintem, az erőltetett iparosítás szűkös esztendeiben, legfeljebb a vattakabátka 
gallérjára juthatott csak némi, fekete, bársonybevonat a tanító néninek. De nagyon szép dolog 
így is, hogy éppen őt idézte fel elsőként ott a tajgában. Hiába, nem lehet büntetlenül 
kultúrfelelős az ember, és nem kölcsönözgethet Tolsztojt meg Csehovot a fegyenceknek. Mint 
említettem, Pugacsov azonban, profi katona is volt. Hozzá legközelebb mégiscsak az elesett 
társai álltak, akik aztán tényleg nem hittek, nem féltek, és nem kértek. Csak magukban bíztak. 
És – benne. És sikerült! Mindig nehéz megmondani persze, hogy vesztes, vagy győztes-e egy 
csata. Tudjuk, hogy Borogyino után Kutuzov is, meg Napóleon is, egyaránt meg volt 
győződve róla, hogy győzött. Csak jóval később derült ki, hogy az egyik halálos sebet kapott, 
a másik viszont, veszteségei ellenére is, többszörösére tudta növelni az ütőerejét. 

 Megváltozott a csapatok szelleme! – állapította meg néhány hónap múlva Kutuzov. De 
újabb hónapok kelletek hozzá, hogy kiderüljön, mit is jelent ez, és a Grand Armada szánalmas 
maradéka átvonszolja magát a határon. Az őrnagy végiggondolta újra ezt az egészet, és 
elégedetten bólintott. – Nem hibázott semmiben. Aztán fejbe lőtte magát, ezúttal már, teljes 
sikerrel.  Most nem mondható még el semmi bizonyos a csata állásáról. De mutatkoznak már 
árulkodó jelek. - Miközben bemosakszik az amputáláshoz, a kórház fősebésze így pirongatja 
az elfogó részleg parancsnokát: „Miért nem hívott pár repülőgépet? – kérdezte, miközben 
rágyújtott.  – Két-három századot, hogy bombázzák, csak bombázzák őket… Vagy miért nem 
dobatott mindjárt atombombát rájuk?” 

Viccelődünk, viccelődünk? Ágyúval lövünk a döglött verébre? Vagy megijedtünk 
mégiscsak egy kicsit? Nina és Gyula nem lő már vissza. De itt van még Anna és Jakub, 
Nyikita és Anouk. – És még sokan mások. 
 

                                                
11 Varlam Salamov: Szentencia. Európa. 20015. 139. old. Fordította Soproni András. 


